
Prace i Studia Geograficzne
2010, T. 44, ss. 69–77

Stefan Kałuski
Uniwersytet Warszawski 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
Zakład Geografii Regionalnej
s.kaluski@chello.pl

RzEkI A kSzTAłTowAnIE SIę TRAnSGRAnICznyCh  
wIęzI REGIonAlnyCh

Rivers and the development of cross-border regional ties

Abstract: The paper looks at the role of border rivers in the shaping of cross-border 
regional ties. in the introductory part, the role of rivers and the state borders as spatial 
borders is discussed as this helps explain the varying roles of border rivers in the proc-
esses of developing cross-border linkages, presented and evaluated in the paper.
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znaczenie rzek dla obszarów przez które przepływają stanowi przedmiot 
zainteresowania wielu dziedzin nauk geograficznych. Wynika to z  faktu, ze 
rzeka jest reprezentatywnym elementem środowiska przyrodniczego i ekosys-
temem intensywnie wykorzystanym przez człowieka. Jednym z  głównych nur-
tów badan, a także przedmiotem dyskusji i kontrowersji jest rola rzek w struk-
turach regionalnych obszarów przyległych. na bardzo istotną kwestię zwraca 
uwagę zipser t. (1997): „pierwsze pytanie jakie można postawić dotyczy tego 
czy rzeki zwłaszcza duże częściej stają się granicą miedzy regionami a nawet 
państwami czy tez osiami regionów organizującymi obustronnie na obu swych 
brzegach strukturalny szkielet zagospodarowania”.

odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, głównie dlatego, że badać  problem 
rzek to podjąć się przysłowiowego tematu rzeka. z tych właśnie powodów ogra-
niczono się w niniejszym opracowaniu do próby oceny roli rzek w kształtowa-
niu się regionalnych więzi transgranicznych. stymulują je rzeki graniczne 
i  sukcesyw ne. pierwsze z  nich to płynące wzdłuż granic państw, sukcesywne 
to  określe nie rzek, których wody wpływają z  terenu jednego kraju na obszar 
pastwa sąsiedniego.



70 Stefan Kałuski

ograniczenie się do wspomnianych rzek, a ściślej podanie przykładów ich 
roli wynika z kilku powodów: 

– rozdźwięk miedzy poglądami geografów, że „rzeka nie jest przez przy-
rodę jako granica wskazana” (romer e., 1901), a  faktem , że granice państw 
poprowadzone wzdłuż rzek liczą tysiące kilometrów i  stanowią ponad 28% 
granic państw świata;

– kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych stymulowanych 
przez rzeki a tworzącym się wbrew dzielącym funkcjom granic rzecznych jest 
dowodem w tworzeniu się nowych struktur regionalnych;

– w sytuacji niedoboru wody w wielu państwach świata i aktywizacji róż-
nych form gospodarczego wykorzystania rzek uzgodniona współpraca między-
narodowa staje się koniecznością. niedostrzeganie tych problemów prowadzi 
do konfliktów nawet zbrojnych.

tytuł niniejszego opracowania wskazuje, że nie podjęto tu próby wydzie-
lenia regionów, których wyróżnikiem mogłyby być poczynania związane z wy-
korzystaniem rzek. Jednym z  powodów są liczne kontrowersje, aż do negacji 
włącznie, dotyczące regionu. pojecie to posiada niezwykle bogatą literaturę 
a ilość proponowanych definicji regionu trudna jest do policzenia. rozumienie 
regionu jest przedmiotem różnie argumentowanej krytyki. i tak regionalizacji 
fizycznogeograficznej stawia się zarzut ,ze „odpowiednia manipulacja doborem 
odpowiednich momentów fizycznogeograficznych….pozwala na budowę pod-
staw geograficznych dowolnie założonej jednostki” (piskozub a. 1970). 

W krytycznych wypowiedziach na temat regionalizacji przeważa argumen-
tacja,że trudno jest zaproponować nie budzące wątpliwości kryteria wydziela-
nia regionów nawet dla podziałów jednorodnych.

W praktyce przeważają podziały elementów wielocechowych, co pozwala 
autorowi koncepcji regionalizacji na dużą swobodę. trudności z określeniem 
wartości progowych czynników istotnych dla regionalizacji i  zmiany sytuacji 
w czasie dopełniają zaciemnienia obrazu.

aby uniknąć subiektywizmu wynikającego z  powyższych uwag w  niniej-
szym opracowaniu zdecydowano się nie na próbę precyzyjnej delimitacji sta-
tycznych jednostek terytorialnych, a na ocenę kształtowania się więzi regional-
nych stymulowanych przez rzeki graniczne i  sukcesywne. na konieczność 
regionalizacji dynamicznej zwraca uwagę wielu geografów, np. ishida h (1980) 
„procesy dzięki , którym zorganizowany jest obszar , dzięki którym funkcjo-
nuje i przekształca się są sednem sprawy”. zabierając głos w tej kwestii Witrh 
l. (1951) twierdzi, że „najlepsze co możemy zrobić to iść na najbardziej roz-
sądne kompromisy, co oznacza wyższą ocenę niektórych czynników i  funkcji 
regionotwórczych , a niższą innych”. 

na ogólnopolskiej konferencji w rydzynie (1983) pogląd, że geografia re-
gionalna jest badaniem regionu z punktu widzenie procesów dzięki którym jest 
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on zorganizowany, miało wielu zwolenników. Wspomniane „procesy” utożsa-
miane są w niniejszym opracowaniu z kształtowaniem się więzi transgranicz-
nych stymulowanych przez rzeki. określenie „więzi” definiowanie jest najczę-
ściej jako „to co łączy , jednoczy , zespala”, słownik Języka polskiego (1982) .

W przypadku badan geograficznych będą to różnorodne powiązania spo-
łeczne, ekonomiczne i polityczne funkcjonujące na stabilnej kanwie systemów 
rzecznych. Więzi transgraniczne rozumiane są jako regionalne powiązania 
przekraczające granice państw. do powyższych uzasadnień przyjętych koncep-
cji pracy istotne są dwa uzupełnienia: 

(1) jako synonim więzi regionalnych, zwłaszcza transgranicznych spotyka 
się określenie „integracja regionalna” (leimgruber W., 1981). za odrzuceniem 
go jako synonimu przemawia akceptowany przez wielu geografów pogląd (per-
roux f., 1954) że „w hierarchii niejasnych i nieładnych słów termin integracja 
zajmuje dostojne miejsce”

(2) w tytule opracowania spójnik „a” rozumiany jest zgodnie z jego defini-
cją zawartą w słowniku Języka polskiego (1981), tj.: „spójnik zestawiający zda-
nia według ich części i  uwydatniający ich związki treściowe”. dla rozważań 
niniejszej pracy bardziej istotna jest druga część cytowanej definicji.

SUkCESjA RUBIkonU

aby ocenić aktualne procesy kształtowania się transgranicznych więzi re-
gionalnych, należy przedstawić rolę rzek jako granic antropogenicznych. 

Granice wyznaczano wzdłuż rzek od zarania dziejów, ich opisy spotykamy 
w najstarszych zabytkach piśmiennictwa. W Biblii czytamy o rzece „jest to ta, 
która okrąża cały kraj chwila, gdzie znajduje się złoto” /roz.2.8–14/. 

do rangi symbolu urosła rzeczka rubikon we Włoszech będąca granicą po-
między Galią przedalpejską a italią właściwą. cezar przekroczył ją w 49 r. p.n.e. 
wbrew postanowieniom senatu rozpoczynając wojnę , w której zwyciężył pompe-
jusza. „przekroczyć rubikon” oznacza od tego czasu uczynić krok nieodwołalny.

z nowszych dziejów można przytoczyć szereg przykładów rzek rozdziela-
jących różne jednostki terytorialne. W  Xviii wieku Jan potocki – historyk 
i podróżnik zanotował w swoich pamiętnikach: „przeprawiwszy się przez rze-
kę carycę opuściłem europę by wkroczyć do azji. tę maleńką rzeczkę naj-
przedniejsi geografowie uważają za granice dwóch części świata”. 

Granice rzeczne miały w  przeszłości duże znaczenie strategiczne. Wspo-
mina o tym, pisząc o niemnie, adam Mickiewicz: „i nikt bez straty, życia i swo-
body nie mógł przestąpić zakazanej wody” (pan tadeusz).

specyficzną, niechlubną kartą w  dziejach powstawania granic rzecznych 
był fakt, że często dzieliły one terytoria wbrew woli ich mieszkańców. Wystar-
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czy wspomnieć granice w  afryce czy ameryce łacińskiej. z  obszaru europy 
można wymienić dawną granicę pomiędzy rfn a  nrd, zwaną „granicą na 
łabie”. to medialne określenie nie potwierdzał fakt, że owa granica przebiega-
ła wzdłuż tej rzeki zaledwie na długości 90 km, wobec całej długości granicy 
liczącej 1381 km. słuszne spostrzeżenie (Umiastowski r. 1925), że „Ulubioną 
granicą dyplomacji była rzeka” wynikało zapewne z  przeświadczenia, że jest 
ona łatwa do jednoznacznego określenia. Jest to pogląd zdecydowanie błędny. 
demarkacja i  delimitacja granic rzecznych jest zagadnieniem skomplikowa-
nym, często bywa przyczyną sporów międzynarodowych. najczęściej spotyka-
my trzy warianty przebiegu linii granicznych: granica biegnie głównym nurtem, 
geometrycznym środkiem rzeki, wzdłuż jednego brzegu. 

niezależnie od sposobu określania przebiegu granic rzecznych, często nie 
udaje się uniknąć konfliktów. przykładem może być spór graniczny Usa-Mek-
syk na rzece rio Grande del nort, irańsko-iracki spór o szatt al arab, radziec-
ko-chiński o granicę na rzece Ussuri. 

poglądy geografów w  odniesieniu do idei wyznaczaniania granic państw 
wzdłuż rzek są najwcześniej krytykowane. cytowany już e. romer przedstawia 
tu dwa argumenty:

(1) w  społecznościach i  ustrojach państwowych o  bardzo starej kulturze 
rzeki nie stanowiły nigdy granicy;

(2) po obu stronach, nawet wielkich rzek, z  reguły zamieszkuje jednolicie 
etniczna ludność.

tezę o niesłuszności lub przypadkowości prowadzenia granic państwowych 
wzdłuż rzek, powtórzył romer w dziele Ziemia i Państwo, uzupełniając stwier-
dzeniem, że „jeżeli granica jest wynikiem życia, to chyba przemijająco i  jako 
objaw rozkładu biegnie doliną rzek głównych”. 

zdecydowane stanowisko w tej kwestii zajmuje a. piskozub (1987). nawią-
zując do poglądów dziś już mających wartość historyczną, stwierdza: „W prze-
wartościowanej dla warunków dnia dzisiejszego charakterystyce poszczegól-
nych granic, do najgorszych zaliczyć wypada granice wytyczone wzdłuż rzek… 
Granice takie rozrywają w sposób najdotkliwszy jedność gospodarczą, położo-
nych po obu stronach rzeki głównej obszarów… Wartość granicy jest tym więk-
sza, im bardziej zbliża się ona do wododziału i odwrotnie: im bardziej granica 
oddala się od wododziału, tym więcej towarzyszy jej ujemnych cech bariery 
utrudniającej rozwój przedzielonego nią pogranicza”. 

Wspomniane utrudnienia w rozwoju pogranicza wynikają z dwóch funkcji 
dzielących granice rzeczne. Jedna wynika z cech granicy politycznej, stanowią-
cej zwykle pewną barierę dla migracji osób, przepływu towarów, kapitału itp. 
natomiast rzeka, zwłaszcza duża, to istotna bariera przestrzenna dla ruchu 
kołowego, odbywającego się w kierunku prostopadłym do rzeki. Jest to funkcja 
istotna, gdyż więź komunikacyjna jest powszechnie uważana za istotny czynnik 
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kształtowania się więzi regionalnych (hartshorn r. 1985). oceniając zmiany 
roli rzek granicznych J. Barbag (1974) stwierdza, że „rzeki dawniej dzielące 
stanowią, zwłaszcza obecnie, czynnik raczej łączący, niż dzielący przeciwległe 
brzegi. dolina rzeczna jest bowiem naturalną jednostką geograficzną”. zgadza-
jąc się z  tym poglądem, należy zwrócić uwagę, że bardzo istotny jest sposób 
gospodarowania człowiek na obszarze dorzecza, zwłaszcza jeżeli jest ono po-
dzielone granicami państw. Jest to sytuacja spotykana w wielu krajach świata. 
W  europie wyznaczane tylko na większych rzekach, ciągną się na długości 
przeszło 6 tys. km. W polsce mają długość 1285 km. powstają też nowe grani-
ce rzeczne, dzielące państwa na terytorium byłego zsrr, byłej Jugosławii, na 
granicy czech i słowacji. 

STRUMIEń żyCIA 

Wybitny filozof i  poeta, friedrich holderlin, nazywał rzeki strumieniami 
życia. W swojej twórczości wyrażał tęsknotę za idealnym porządkiem społecz-
nym – w  tym ładem przestrzennym. za jego wyraz uznawał koncentrację 
osadnictwa i  aktywności człowieka w  doliniarz rzek. W  podobnym duchu 
wypo wiadał się geograf rosyjski l. Miecznikow (1898), używając określenia 
„rzeka – karmicielka” , która „zmusza ludzi do solidarności i  dążenia do 
 zjednoczenia swych sił”. historycy używają pojęcia „cywilizacje typu pota-
micznego”, tj. rozwijające się wzdłuż biegu rzek. przytoczone spostrzeżenia 
potwierdzają użytkowanie rzek stymulujące procesy kształtowania się więzi 
regionalnych, nawet tam, gdzie wzdłuż rzek poprowadzono granice polityczne. 
nie oznacza to zawsze harmonijnej współpracy. Występują konflikty interesów, 
nie wypracowano powszechnych regulacji prawnych. za najstarszą funkcję 
rzeki dla społeczności osiadłej nad jej brzegami uznawano od zarania dziejów 
pobór wody. na początki XXi stulecia w odniesieniu do rzek granicznych kwe-
stie z  tym związane tworzą specyficzne, transgraniczne więzi regionalne. 
są  to  sytuacje, w  których dwa lub więcej państw, uwikłane są w  spory doty-
czące poboru wody. przykładem może być wspomniana już rzeka rio Grande. 
po wielu latach sporów osiągnięto porozumienie w  kwestii przebiegu linii 
 granicznej. poważnym problemem jest obecnie uregulowanie zasad poboru 
wody z  tej rzeki przez sąsiadujące państwa. pogranicze Usa i Meksyku nale-
ży do   najbardziej suchych obszarów kontynentu. Wodami rio Bravo nawad-
niane są setki tysięcy hektarów ziemi w obu krajach. do celów komunalnych 
i przemysłowych pobierana jest woda w dwóch dużych miastach nadgranicz-
nych – meksykańskim cudad Juarez i  amerykańskim el paso. W sytuacji ka-
tastrofalnego braku wody, sięgnięto do zasobu wód podziemnych. te jednak 
łączą się pod linią granicy obu państw. Mimo sporządzenia dokumentacji 
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trans granicznego regionu niedoborów wody, nie rozwiązano dotychczas tego 
 problemu. 

pobór wody z granicznego Jordanu to przedmiot konfliktu izraelsko-pale-
styńskiego. izrael pobiera znaczne ilości wody z  tej rzeki, co budzi niepokój 
Jordanii, której pola wymagają sztucznego nawadniania. powstało wiele kon-
cepcji podziału wód tej rzeki, różniących się wielkością dopuszczalnych pobo-
rów wody przez izrael, Jordanię, syrię, liban i palestynę. nie osiągnięto kom-
promisu, a wzrost napięcia w tej kwestii określany jest jako jedna z przyczyn 
wojny w czerwcu 1967 r. linia zawieszenia ognia pozwoliła izraelowi na kon-
trolę połowy długości dopływu Jordanu – rzeki Jarmuk. zajęte przez izrael 
Wzgórza Golan powodują, że państwa arabskie nie mogą dokonywać przerzu-
tu wody z górnego biegu Jordanu. 

obszarem na którym występuje konflikt na tle pozyskiwania wody są do-
rzecza tygrysu i eufratu. ta ostatnia rzeka jest szczególnie ważna dla gospo-
darki iraku. istnieje tu groźba istotnego zmniejszenia przepływu wód, co ozna-
czałoby klęskę rolnictwa. powoduje ją budowa zapór na eufracie, w  turcji 
i  syrii. te z  kolei są szansą rozwoju gospodarczego wschodniej turcji i  nad-
rzecznych regionów syrii. argument zmniejszania przepływu wody na tej rze-
ce bywa wykorzystywany do celów politycznych w tym niespokojnym regionie 
świata. 

przykładem konfliktu na rzece sukcesywnej jest wykorzystywanie wód nilu 
przez sudan i egipt. co prawda obowiązuje tu umowa z roku 1959, o podzia-
le wód rzeki, ale sudan nalega na zwiększenie dla niego ilości wód rzeki. innym 
przykładem rzeki sukcesywnej, gdzie spotykamy problem poboru wody, jest 
rzeka Kolorado. dwie gigantyczne tamy, zbudowane na terenie Usa, stworzy-
ły możliwość retencjonowania wody o  objętości równej trzykrotnej wielkości 
średniego rocznego przepływu rzeki. Mimo zawarcia umowy międzynarodo-
wej, do Meksyku dociera zaledwie 10% gwarantowanej części wód. 

specyficznym przykładem nowego sporu są rzeki syr-daria i  amu-daria, 
wpadające do Jeziora aralskiego. znana z  wielu opisów klęska ekologiczna 
w tym rejonie to obecnie, po rozpadzie zsrr, problem aż pięciu krajów – by-
łych republik. 

przejawem kształtowania się więzi regionalnych związanych z rzekami gra-
nicznymi jest tworzenie tam wspólnych jezior zaporowych i hydroelektrowni. 
powodów powstawania tych inwestycji jest wiele i  trudno je jednoznacznie 
zhierarchizować. rzeki graniczne stwarzają często idealne warunki hydrotech-
niczne do budowy zapór i elektrowni. Koszty inwestycji rozkładają się na dwa 
państwa. Jeziora zaporowe chronią przed powodzią, usprawniają żeglugę na 
rzekach. przykładem takiej inicjatywy było powstanie największego tego typu 
obiektu w europie – zapory i elektrowni w Żelaznej Bramie na dunaju. W roku 
1963 rządy rumunii i  byłej już Jugosławii zawarły porozumienie o  budowie 
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hydroenergetycznego i  Żeglugowego systemu dŻerdap – portile de fier. 
Urządzenia rozdzielcze elektrowni zostały tak skonstruowane, aby zapewnić 
możliwość przesyłania zmiennej ilości energii elektrycznej, w  zależności od 
potrzeb sąsiadujących krajów. dzięki tej elektrowni produkcja energii elek-
trycznej wzrosła w obu państwach o ok. 30%. przestrzenny zasięg przesyłania 
energii elektrycznej jest zmienny, w zależności od zapotrzebowania. Gigantycz-
nym obiektem jest elektrownia wodna itaipu, na granicznym paragwajsko-bra-
zylijskim odcinku rzeki parany. zapora ma długość 1500 m, a  jej wysokość 
przekracza 223 m. załoga budowy liczyła 28 tys. osób. W elektrowni zainsta-
lowano 18 agregatów o mocy 780 MW każdy. Wraz z elektrownią w obydwu 
państwach powstały osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie, szkoły, pla-
cówki kulturalne. ten transgraniczny region wyraźnie kontrastuje z sąsiednimi, 
biedniejszymi obszarami obu państw. 

nie zawsze hydroelektrownia na rzece granicznej jest czynnikiem tworzą-
cym pożądane więzi regionalne. obok niekwestionowanych dobrodziejstw tego 
typu inwestycji pojawiają się różne problemy, jak np. w rejonie zapory Kariba. 
zbudowano ją na rzece zambezi, na granicy zambii i zimbabwe. sterując prze-
pływem i  gromadzeniem wody w  zbiorniku retencyjnym, nie uwzględniono 
sytuacji ludności obu krajów, zamieszkującej poniżej zapory. przez pierwsze 3 
lata, gdy jezioro zaporowe jeszcze się wypełniało, wypuszczano bardzo niewiel-
ką ilość wody do koryta rzeki poniżej zapory. Miejscowa ludność zaczęła upra-
wiać ziemię w miejscu dawnej, szeroko rozlanej rzeki. W kwietniu 1962 r., gdy 
uruchomiono zaporę, pola zostały zalane w ciągu jednego dnia. 

innym stymulatorem kształtowania się transgranicznych więzi regional-
nych w obrębie rzek jest ich atrakcyjność turystyczna. Mogą tu być realizowa-
ne trzy główne cele ruchu turystycznego: regeneracja sił fizycznych i psychicz-
nych, poznawanie świata oraz uprawianie różnego rodzaju hobby, np. 
wędkarstwa, różnych sportów wodnych itp. duże rzeki graniczne, np. ren czy 
dunaj, są trasami tzw. białej floty – najczęściej luksusowych statków turystycz-
nych. na renie kursują one od Bazylei aż do ujścia. na dunaju spotykamy 
statki wycieczkowe różnych bander, nie tylko państw naddunajskich. tu na 
atrakcyjność turystyczną dolnego biegu rzeki wpływa fakt, że tędy przebiegała 
granica imperium rzymskiego. Miasta nadrzeczne były warownymi obozami 
lub twierdzami. Wzdłuż obu brzegów wspomnianego odcinka rzeki powstał 
specyficzny, „liniowy” region turystyczny. transgraniczne więzi regionalne 
tworzą tu skoordynowane założenia organizacyjne ruchu turystycznego, np. 
umożliwienie pasażerom statków wycieczkowych zwiedzania miejscowości 
wszystkich państw nadrzecznych, bez konieczności załatwiania formalności 
wizowych itp. 

Kształtowanie się więzi transgranicznych można dostrzec także na krót-
kich, ale atrakcyjnych odcinkach przełomowych rzek granicznych, jak np. du-
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najec w pieninach, czy słynne wodospady iguazu na rzece tej samej nazwie – 
granicznej pomiędzy argentyną a  Brazylią. popularne stwierdzenie mówi, że 
w tym wielkim teatrze przyrody scena leży po stronie argentyńskiej, a widow-
nia znajduje się w Brazylii. 

atrakcyjne turystycznie są też inne wielkie transgraniczne wodospady, jak 
Wiktorii na rzece zambezi (zambia i zimbabwe), czy niagara (Usa, Kanada). 

innym przykładem kształtowania się transgranicznych więzi regionalnych 
jest tworzenie w dolinach rzek transgranicznych jednostek ochrony przyrody. 
na terenach przylegających do wspomnianego już wodospadu iguazu obydwa 
kraje utworzyły parki narodowe. transgraniczny park narodowy Wodospadów 
Wiktorii założono w  roku 1952. zajmuje obszar o  powierzchni 525 km kwa-
dratowych. z innych, afrykańskich parków narodowych, utworzonych wzdłuż 
rzek, można wymienić Wielki transgraniczny park limpopo. 

na pograniczu polsko-niemieckim powstał transgraniczny obszar przyrody 
chronionej, w dolinie dolnej odry. istnieje szereg projektów stworzenia tery-
torialnych jednostek ochrony przyrody w  dolinach innych rzek granicznych 
polski. do ciekawych należy idea utworzenia transgranicznego obszaru chro-
nionego „przełom Bugu”. obejmuje on fragment doliny rzeki pomiędzy Brze-
ściem a drohiczynem. przeszkodą realizacji tak potrzebnego obiektu są obec-
nie niekorzystne uwarunkowania polityczne i trudności finansowe. 

inną formą działalności człowieka, mogącą mieć wpływ na kształtowanie 
się transgranicznych więzi regionalnych na obszarach przylegających do rzek, 
są poczynania zmierzające do zapobiegania powodziom. ochrona ta bywa dzie-
lona na czynną i bierną. ta ostatnia obejmuje budowę wałów powodziowych 
wzdłuż rzek. ochrona czynna to budowa zbiorników retencyjnych, zalesianie 
dorzecza itp. przykładem tworzenia się więzi transgranicznych, sięgających 
daleko poza doliny rzek granicznych, jest projekt budowy systemu zbiorników 
retencyjnych w dorzeczu dunaju. inspiracją tych poczynań była katastrofalna 
powódź na dolnym dunaju, wiosną 1971 r. charakterystyczną cechą tego ka-
taklizmu były dwie fale kulminacyjne. pierwsza spowodowana była gwałtow-
nym topnieniem śniegu w Karpatach południowych, a następnie kilkudniowy-
mi, intensywnymi opadami deszczu. druga fala powodziowa została 
spowodowana tym, że część wód powodziowych, które w pierwszej fazie ka-
tastrofy zalewały zachodnią rumunię, spłynęła rzekami samosz, Maruszą i kil-
koma mniejszymi na Węgry, gdzie po połączeniu się z wodami cisy spłynęły 
na terytorium rumunii. zginęło wówczas 350 osób. ogromne były straty ma-
terialne. Mimo upływu lat, budowa planowanych zbiorników nie doczekała się 
realizacji. 

Śledząc różnorodność transgranicznych więzi regionalnych, dostrzegamy 
też tworzenie się specyficznych korytarzy transportowych s. ciok (2003). przez 
to pojęcie rozumie się ciąg komunikacyjny o  międzynarodowym znaczeniu, 
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w którym przebiegają co najmniej dwie różne drogi transportowe, wykorzystu-
jące dolinę rzeczną. Śledząc współczesne kształtowanie się transgranicznych 
więzi regionalnych, stymulowanych przez rzeki, można przypuszczać, że 
w przyszłości będą one jeszcze bardziej istotne. sprzyja temu łagodzenie praw-
nego reżimu granic politycznych (np. Układ z schengen) i problemy związane 
z zapotrzebowaniem na wodę ze strony wszystkich działów gospodarki.
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