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Wstęp

W maju 2013 r. odbyła się konferencja poświęcona klęskom powodzi na zie-
miach polskich od XIV do XX wieku. Podczas tego spotkania przeprowadzo-
no dyskusję nad założeniami metodologicznymi projektu pt. Klęski żywiołowe 
w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX w., 
który uzyskał finansowanie na lata 2012–2016 z Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki (nr umowy 0059/NPRH2/H11/81/2012). Na część referatową 
konferencji złożyło się 11 wystąpień dotyczących powodzi i warunków ich wy-
stępowania1. Trzeba zauważyć, że zgłoszone teksty dotyczyły przede wszystkim 
Śląska i Podkarpacia, czyli tych części ziem polskich, które powodzie dotykają 
najczęściej i powodują najdotkliwsze straty. 

Autorzy przedstawionych opracowań zajęli się przede wszystkim wylewami 
rzek, które miały miejsce w XX wieku. Jeden tekst historyczny obejmuje okres 
od końca XVIII w. do 1945 roku2. Jeszcze tylko klimatolodzy śledzą ekstremal-
ne warunki termiczno-opadowe w latach 1791–20103. Nie zgłoszono zupełnie 
opracowań dotyczących problematyki powodziowej dla wieków XIV–XVIII. 
Stało się tak zapewne ze względu na pochodzące z tego okresu deficyty źródło-
we obejmujące informacje o wylewach rzek, znacznie utrudniające prowadzenie 
badań. Źródła sięgające do końca XVIII w. są na ogół bardzo skąpe. Powodzie 
nie zawsze są dobrze datowane, rzadko jest określany ich rzeczywisty zasięg, 
czas trwania i skutki. Problem określenia wielkości zalewów i oceny, zwłaszcza 
ich następstw ekonomicznych, nie dotyczy już okresu, w którym meteorologia 
posługuje się pomiarami instrumentalnymi. Dużo łatwiejsze zadanie ma więc 
badacz zajmujący się powodziami, jakie występowały w stuleciach XIX i XX. 

Metoda, którą przedstawiamy w tym opracowaniu, wzbogaca naszą niedo-
stateczną wiedzę źródłową o elementy brakujące w opisach, dostępne jednak 

1  Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, 
Wrocław 2013.

2  R. Żerelik, Powodzie w powiecie średzkim od XVIII w. do 1945 r. W: ibidem, s. 73–80.
3  R. Przybylak, K. Bryś, T. Bryś, P. Wyszyński, Ekstremalne warunki termiczno-opadowe we Wrocławiu 

w okresie pomiarów instrumentalnych, 1791–2010. W: ibidem, s. 55–72.
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dzięki wprowadzeniu do warsztatu historyka metod stosowanych przez karto-
grafów, informatyków, klimatologów, geomorfologów, geologów i archeologów.

Zainteresowaniem naszym obejmujemy Śląsk, region o bardzo zróżnico-
wanym ukształtowaniu powierzchni, posiadający bogatą sieć rzeczną i dobrze 
rozwinięte osadnictwo. Wyróżnia się również bogactwem źródeł, obejmujących 
interesujące nas zdarzenia powodziowe. Źródła te do końca XVIII w. nie są tak-
że wolne od deficytów informacyjnych. Zdarzają się jednak i takie, w których 
zasięg i skutki wylewów zostały szczegółowo opisane, co dla naszych badań ma 
duże znaczenie. Prezentowana w tej publikacji metoda została opracowana na 
przykładzie Śląska, ale może służyć jako wzorzec do badań o podobnym cha-
rakterze, obejmujących inne regiony.

Na niniejsze opracowanie składają się cztery teksty. Pierwszy z nich autor-
stwa E. Kościk przedstawia dzieje polskich badań nad klęskami elementarny-
mi. W opracowaniu tym zostały omówione dotychczasowe osiągnięcia oraz 
korzyści, jakie z ich wykorzystania mogą pozyskać nie tylko historycy, ale tak-
że przedstawiciele innych nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodni-
czych. M. Sobik i M. Kasprzak przedstawiają na potrzeby naszego opracowania 
teren i sieć rzeczną Śląska oraz cechy jego klimatu. Przechodzą następnie do 
omówienia i charakterystyki ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydro-
logicznych w ogóle i na badanym terenie. J. Badura i J. Burdukiewicz wskazują 
ślady dawnych powodzi na przykładzie wyników badań geologicznych i arche-
ologicznych, prowadzonych w dolinie Odry między Chałupkami a Wrocławiem. 
Z kolei B. Konopska, A. Wrochna, J. Gąsiorowski i A. Mirończuk prezentują tę 
część proponowanej metody, która została opracowana przez kartografów. Tekst 
przedstawiający koncepcję i architekturę systemu zawiera także opis funkcjo-
nalności aplikacji, którą Czytelnik może obejrzeć również na płycie, dołączonej 
do publikacji.

Całości opracowania dopełnia część aneksowa. Znalazły się w niej materia-
ły dokumentujące cztery wytypowane kataklizmy powodziowe: na Kaczawie 
w 1608 roku, w dolinie Odry w 1736 roku, na Bobrze w 1897 roku i w Kotli-
nie Kłodzkiej. W tym ostatnim przypadku wzięto pod uwagę powódź z roku 
1997 i o rok późniejszą (1998), równie niszczycielską jej replikę, na przykładzie 
Dusznik-Zdroju. 

Elżbieta Kościk
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Badania nad klęskami elementarnymi w Polsce

Już na początku XX w. na zachodzie Europy pojawiły się pierwsze publika-
cje zdradzające zainteresowania ich autorów historią klimatu i klęskami ele-
mentarnymi. Na uwagę zasługuje zwłaszcza dwóch badaczy – Henri Clouzot 
(1865–1941) i Fritz Curschmann (1874–1946). Pierwszy z nich, francuski histo-
ryk H. Clouzot, przedstawił postulaty badawcze w zakresie prac nad klęskami 
elementarnymi, uwzględniając historię klimatu (Wnęk 1999, s. 21). Drugi, nie-
miecki uczony F. Curschmann, sporządził kronikę klęsk elementarnych, jakie 
wystąpiły na obszarze Niemiec w latach 800–1317 (Curschmann 1900). Ponie-
waż kronika objęła kraje sąsiednie, to do pewnego stopnia w jej zasięgu znalazły 
się także ziemie polskie.

Pierwszym polskim historykiem, który zainicjował badania nad klęskami 
elementarnymi był Franciszek Bujak (1875–1953). Wiedzę na temat klęsk ele-
mentarnych uważał za niezbędną w analizach z zakresu historii społecznej  
i gospodarczej. Zainicjowane przez niego badania podjęte zostały na Uniwer-
sytecie we Lwowie, w ramach prowadzonych tam prac nad dziejami społeczny-
mi i gospodarczymi ziem polskich. Wstępnym ich etapem miała być kwerenda,  
w efekcie której zaplanowano sporządzenie kroniki klęsk, jakie dotknęły ziemie 
polskie w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej. Analizy zdarzeń zamieszczo-
nych w katalogu przewidziane zostały jako kolejne, ale już odrębne zamierzenia 
badawcze.

Plan kwerend przewidywał udział w nich kilku osób. A. Walawender opraco-
wał kronikę obejmującą lata 1450–1587, a wyniki opublikował w dwóch tomach 
(Walawender 1932–1935). Pierwszy obejmował zjawiska meteorologiczne i epi-
demie, drugi – zniszczenia wojenne i pożary. Kontynuacją tej kwerendy miała 
być publikacja R. Werchrackiego, obejmująca zdarzenia klęskowe z lat 1587–
1648. W momencie wybuchu II wojny światowej prace nad nią były bliskie końca. 
Zgromadzone materiały przetrwały działania wojenne, ale autor swej pracy nie 
zakończył. Podjął się tego zadania S. Hoszowski, który w latach 1950–1954 uzu-
pełnił kwerendy Werchrackiego i opublikował wyniki (Hoszowski 1960). Przed 
wybuchem wojny ukazała się drukiem publikacja S. Namaczyńskiej obejmująca  



12

Elżbieta Kościk

lata 1648–1696 (Namaczyńska 1937). W projekcie uczestniczyli jeszcze F. Juknie-
wicz, który miał zgromadzić materiał odnoszący się do lat 1696–1750 i J. Szew-
czuk opracowujący kronikę dla Galicji w latach 1772–1848. Drukiem ukazała 
się wyłącznie praca J. Szewczuka. Obejmowała ona obszar Galicji i Lodomerii 
razem z Wielkim Księstwem Krakowskim, Oświęcimskim i Zatorskim, bez 
uwzględnienia Bukowiny. Poza wymienionymi pracami został przebadany rów-
nież Kraków wraz z okolicami dla lat 1772–1848, obwód zamojski 1772–1809 
i obwód tarnopolski 1809–1815 (Szewczuk 1939).

Na początku lat sześćdziesiątych XX w. z inicjatywy B. Świętochowskiego, 
w ramach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, prowadzono poszukiwania 
z zakresu historii zjawisk klimatyczno-meteorologicznych (zwłaszcza posuch) na 
Śląsku od XVI do połowy XIX w. Badania te prowadził zespół pod kierunkiem  
S. Inglota, a uczestniczyli w nim: Z. Kwaśny, M. Wolański, A. Nyrek, L. Wiatrow-
ski oraz A. Stojanowska, E. Bryczka, a później W. Pyrek (Inglot 1968). Do końca 
lat sześćdziesiątych XX w. jest to jedyny w Polsce przypadek kontynuacji kierun-
ku badań nad klęskami elementarnymi, który został wyznaczony przez F. Bujaka. 
W pozostałych ośrodkach uniwersyteckich zespoły historyków gospodarczych  
i społecznych koncentrowały się nad innymi tematami. 

Wprawdzie problematyka klęsk elementarnych była obecna w wielu pra-
cach historycznych nie powróciła jednak w formie, jaką nadano jej wcześniej1. 
A więc nie podjęto prac przy kontynuacji kwerend rozpoczętych przez zespół 
lwowskich historyków, nie pojawiły się też próby analiz zgromadzonego już 
materiału źródłowego. Wymogów tych nie spełniają również zamieszczone  
w Kronikach teksty A. Walawendera (Walawender 1939, s. 70–88; Idem 1932, t. 1,  
s. 98–102), S. Namaczyńskiej (Namaczyńska 1937, s. 55–74; 99–104) i J. Szew-
czuka (Szewczuk, 1939 s. 69–73). Więcej uwagi niż klęskom poświęcono znisz-
czeniom wojennym w XVII w. Mowa tu o pracy J. Rutkowskiego (Rutkowski 
1956, s. 81–108) i o rozprawach W. Rusińskiego, I. Gieysztorowej, A. Kamiń-
skiego i S. Hoszowskiego (Polska o okresie…, 1957, s. 261–434). Wyjątkiem  
w dotychczasowych badaniach jest praca autorstwa K. Wnęka. Autor podjął 
próbę ukazania wpływu klimatu na produkcję roślinną, ceny i śmiertelność 
w Galicji w XIX w. W istocie sens tych badań jest znacznie szerszy. Publikacja 
wskazuje na potrzebę stosowania badań nad historią klimatu i następnie ich wy-
korzystania w historii gospodarczej i społecznej. Autor zwracał uwagę na taką 
potrzebę już wcześniej pisząc o historii klimatu jako dziedzinie wiedzy histo-
rycznej (Wnęk 1996, s. 95–96).

1  Wskazać należy przede wszystkim na literaturę podnoszącą kwestie związane z chorobami zakaźnymi,  
a szczególnie na prace Z. Kuchowicza, A. Karpińskiego, T. Srogosza i wielu innych badaczy.
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Niewątpliwie klęski, jakie wystąpiły w Polsce na przełomie XX i XXI w., 
tj. pożar lasów w okolicach Rud Raciborskich na Śląsku w 1992 r., powodzie 
z lat 1997 i 2010, czy trzęsienia ziemi w Polsce w 2004 r. wzbudziły zainte-
resowanie społeczeństwa problematyką gwałtownych zdarzeń, niosących ze 
sobą ogromne zniszczenia. To zainteresowanie objęło również minione stulecia. 
Co więcej, także w środowisku historyków stało się ono impulsem do podję-
cia niedokończonych badań nad zjawiskami o charakterze klęsk elementarnych. 
Konieczność kontynuacji wcześniejszych prac dwukrotnie podkreślił W. Kula  
w swej fundamentalnej publikacji poświęconej historii gospodarczej (Kula 1983). 
Czytamy w niej: „Bujakowskie badania klęsk elementarnych, podjęte na dużą 
skalę i wymagające bezwzględnie kontynuacji, podjęte były – rzecz zrozumiała 
w początkowym etapie – jako zbieranie i publikowanie materiału źródłowego. 
Analizę pozostawiono na później” (Idem 1983, s.640). I dalej: „Jeśli badania nad 
dziejami klęsk elementarnych i zniszczeń wojennych mają być kontynuowane  
(a moim zdaniem bezwzględnie powinny) – to dziś, w obliczu stosunkowo 
dużego zebranego już materiału, należy poddać dyskusji metodę ich analizy  
i uświadomić sobie cele naukowe, do których badania te mają służyć” (Idem 
1983, s. 640–641).

Stan kwerend zakończonych do tego czasu przedstawiał się następująco: 
luka wynosząca 61 lat między rokiem 1587, na którym zakończył swe prace 
A. Walawender, a rokiem 1648, od którego rozpoczęła kwerendy S. Namaczyń-
ska. Prace dla większości ziem polskich urywały się na 1696 r., czyli do końca 
XVIII w. pozostawały 104 lata. Uwzględniamy przy tym osiągnięcia J. Szew-
czuka ograniczające się do Galicji oraz wyniki prac prowadzonych przez zespół 
S. Inglota, chociaż dotyczyły one tylko posuch na Śląsku. Należy wziąć także 
pod uwagę i to, że niewątpliwie opublikowane Kroniki nie są wolne od opusz-
czeń, co w przypadku masowego i rozproszonego zasobu wykorzystywanych 
źródeł jest w pełni zrozumiałe. Trzeba więc mieć na uwadze także konieczność 
uzupełniania już zgromadzonych wypisów2. 

Wielka powódź, jaka miała miejsce w Polsce w 1997 r., skłoniła ówczesne-
go prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Wojciecha Wrzesińskiego, do 
złożenia środowisku historyków propozycji podjęcia badań nad klęskami ele-
mentarnymi. Propozycja ta nie zawierała żadnych szczegółów odnoszących się 
do zakresu badań. Zainteresowanie, z jakim spotkał się ten projekt, było wów-
czas tylko chwilowe i żadnych prac nie podjęto. Na początku pierwszej deka-
dy XXI w. postanowiłam nawiązać do tej propozycji, stworzyć zespół badaczy 

2  Potrzebę taką widział również F. Bujak pisząc o tym we wstępie do Kroniki wydanej przez A. Walawen-
dera, op. cit., s. VIII.
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oraz zwrócić się z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o finansowanie badań. Wcześniej jednak, w 2004 r., odbyła się seria spotkań  
z historykami dziejów gospodarczych i społecznych z zamiarem uściślenia po-
stulatów badawczych i przyjętej metodologii. W wyniku przeprowadzonych 
dyskusji ustalono, że kwerendą objęty zostanie obszar Polski we współczesnych 
granicach. Częsta zmienność polskich granic w dobie Rzeczpospolitej szlachec-
kiej wymagałaby od badaczy prowadzenia kwerend także w archiwach państw 
sąsiednich, na co nie pozwalały jednak szczupłe środki przyznawane na badania 
i krótki, bo trzyletni okres wykonania zamierzonych zadań. Do bazy danych, 
jaka miała powstać w wyniku prowadzonych prac, zamierzaliśmy włączyć już 
istniejące wyniki kwerend A. Walawendera, S. Namaczyńskiej, J. Szewczuka,  
S. Hoszowskiego oraz zespołu S. Inglota. Tytuł projektu brzmiał: „Klęski ele-
mentarne na ziemiach polskich do końca XVIII w.”

Podczas spotkań wykonawców projektu dokonano klasyfikacji zjawisk 
określanych jako klęski elementarne. Postrzega się je w dziejach jako zjawiska 
mające charakter nadzwyczajny i będący następstwem zdarzeń wywołanych 
przez siły natury albo przez nadzwyczajną działalność człowieka czy presję 
zwierząt. Staraliśmy się sklasyfikować owe zjawiska w taki sposób, żeby moż-
na było podjąć późniejsze poszukiwania dotyczące wpływu ich na życie społe-
czeństwa badanej epoki. Do pewnego stopnia nawiązaliśmy do teorii badającej 
dynamikę koniunktury P. Goubert’a i J. Meuvret’a, którzy przedstawili proble-
matykę wzrostu demograficznego uzależnionego z jednej strony od kryzysu 
klimatu, a z drugiej od zdarzeń wojennych. Prace nad bazą danych dla klęsk 
elementarnych do końca XVIII w. prowadzone były w latach 2005–2008.

Celem naukowym projektu było zebranie i opracowanie wszelkich informa-
cji dotyczących klęsk elementarnych do końca XVIII w. Celem praktycznym 
było stworzenie bazy danych zawierających informacje o klęskach. Wyróżniono 
7 typów zjawisk: astronomiczne, geologiczne, meteorologiczne, masowe cho-
roby zakaźne, pożary, presję zwierząt, zniszczenia wojenne. W ramach każde-
go typu zjawisk zostały wyróżnione dodatkowo rodzaje. Trzeba zaznaczyć, że 
zapisy źródłowe wskazują na wielorakość zjawisk i różnorodność zdarzeń no-
szących charakter klęski. Zatem w sferze zjawisk meteorologicznych wyróżnili-
śmy 7 rodzajów klęsk: wichury – wiatry, gradobicia, silne deszcze, obfite śniegi, 
powodzie, mrozy, upały – susza. Przy zjawiskach astronomicznych wskazano 
na: komety, meteoryty, znaki na niebie, zaćmienia. Przy zjawiskach geologicz-
nych wyróżniono: trzęsienia i osunięcia ziemi. W przypadku masowych chorób 
zakaźnych rozróżniono: epidemie, epizootie, epifitozy, a przy pożarach: pożary 
miast, wsi, zbiorów, lasów. Wreszcie przy presji zwierząt wskazano na klęski 
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powodowane przez: płazy, gady, ptaki, ssaki, owady. W przypadku zniszczeń 
wojennych nie wyróżniono rodzajów.

Wskazano poza tym na pewne zjawiska towarzyszące klęskom żywiołowym, 
często występujące w związku z zaistnieniem zdarzeń wskazanych jako typy 
klęsk. Umożliwia to zawsze głębsze określenie charakteru inwentaryzowanych 
zjawisk. Do tych dodatkowych zdarzeń należą: panika, nieurodzaj, głód i dro-
żyzna oraz zmniejszenie stopy przyrostu naturalnego w wyniku zwiększonej 
umieralności i zmniejszonej rodności. Zdarzenia takie wystąpić mogą w przy-
padku każdego typu klęsk. Bywa jednak, że źródła wskazują na ich pojawienie 
się bez podania przyczyn zaistnienia zapisanych wypadków. 

Szczegółowe wskazanie tak wielu typów zdarzeń z zakresu klęsk elemen-
tarnych, dodatkowo ich rodzajów, a także zjawisk towarzyszących, pozwala na 
wykorzystanie bazy do prowadzenia wielokierunkowych badań historycznych. 
Zaznaczyć przy tym trzeba, że nie tylko badania z zakresu historii gospodarczej 
czy społecznej mamy tu na uwadze. Baza przydatna będzie także tym bada-
czom, którzy podejmują prace nad dziejami kultury, np. w zakresie mentalności, 
problematyki strachu czy tworzenia bezpieczeństwa. Zainteresowani zasobem 
bazy są klimatolodzy. Informacje uzyskane w toku przeprowadzonych kwerend 
będą przydatne w badaniach nad zmianami klimatycznymi (Por. Przybylak et al. 
2004, s. 5–31; Climate…, 1998). Podejmując prace nad stworzeniem bazy danych 
o klęskach elementarnych na ziemiach polskich zakładaliśmy, że stanie się ona 
fundamentem szerszych dociekań o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu 
historii gospodarczej, społecznej, demografii historycznej, historii kultury, me-
teorologii historycznej, archeologii, antropologii społecznej i kulturowej, socjo-
logii, psychologii społecznej.

Kwerendy prowadzone były w źródłach oraz opracowaniach. Sięgnięto do 
źródeł archiwalnych, a także do wydawnictw źródłowych. Dla okresu do 1500 r. 
wykorzystane zostały źródła narracyjne, takie jak: kroniki, roczniki, zapiski 
ziemskie, księgi miejskie, ławnicze, sądowe, radzieckie, wykazy szkód, wizyta-
cje, kalendarze, katalogi (np. biskupów), księgi brackie, nekrologi, księgi zmar-
łych, inwentarze, miracula, rachunki, spominki, zapiski luźne ogłoszone dru-
kiem w takich wydawnictwach, jak: Monumenta Poloniae Historica, Scriptores 
Rerum Silesiacarum, Scriptores Rerum Prusicarum itp. Do wieków XVI–XVIII 
wykorzystano Volumina Legum, szereg pamiętników oraz wydanych drukiem 
kronik miejskich itp. Przygotowując katalog klęsk elementarnych włączono doń 
zapisy źródłowe zamieszczone w wydawnictwach A. Walawendera, S. Nama-
czyńskiej, J. Szewczuka, zespołu S. Inglota, S. Hoszowskiego oraz M. H. Ma-
lewicz (Malewicz 1980). Zasadnicza część materiału z całego okresu objętego 
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kwerendami pochodzi z opracowań monograficznych miast i miasteczek oraz 
historii regionów. Sięgnięto po takie opracowania z zastrzeżeniem, że zostały 
oparte na źródłach trudno dostępnych dla sporządzających kwerendy. Podobnie 
byli zmuszeni postąpić autorzy wydanych kronik klęsk elementarnych (Wala-
wender 1932–1935). W przypadku naszych badań konieczność ta została spo-
wodowana żądaniami archiwów państwowych, które oczekiwały od nas wyso-
kich opłat za możliwość przeprowadzenia kwerend z udziałem archiwistów. Nie 
mogąc sprostać tym finansowym oczekiwaniom i jednocześnie nie posiadając 
wystarczających środków na opłacenie kosztów wyjazdów innych wykonawców, 
zmuszeni byliśmy sięgnąć do opracowań, które powstały z wykorzystaniem 
archiwaliów.

Na podstawie zgromadzonych danych już teraz możemy dokonać pomiaru 
natężenia występowania poszczególnych zdarzeń klęskowych także w ujęciu 
regionalnym. Obliczeń tych dokonaliśmy dla dwóch wydzielonych okresów: do 
1500 r. i w latach 1501–1795.

Dla okresu średniowiecznego (do 1500 r.) zebrano 3050 zapisów, dla czasów 
nowożytnych – 8669. W sumie liczba zdarzeń nadzwyczajnych ujętych w bazie 
wynosi 11 719 rekordów.

Tab. 1. Zestawienie frekwencji typów klęsk do 1795 r.

Typy klęsk
Do końca 1500 r. 1501–1795

Frekwencja % ogółu Frekwencja % ogółu

Masowe choroby zakaźne  491 16,0 2 201 25,4

Pożary  563 18,4 2 333 27,0

Zjawiska meteorologiczne  669 22,0 2 004 23,1

Zniszczenia wojenne 1 103 36,2 1 838 21,2

Zjawiska geologiczne  66  2,2  63  0,7

Zjawiska astronomiczne  121  4,0  99  1,1

Presja zwierząt  37  1,2  131  1,5

Razem 3 050 100,0  8 669 100,0

Źródło: Badania własne

Jak widać, w okresie do 1500 r. zjawiska meteorologiczne ustępują częściej 
notowanym w źródłach zniszczeniom wojennym. W latach 1501–1795 ciągle 
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znajdują się wśród zdarzeń najbardziej dotkliwych dla ówczesnych społeczeństw, 
a wyprzedzają je pożary i choroby zakaźne.

Ponieważ interesują nas w szczególności powodzie, warto pochylić się jesz-
cze nad rodzajami zjawisk meteorologicznych pojawiających się w źródłach hi-
storycznych.

Tab. 2. Zestawienie rodzajów zjawisk meteorologicznych do 1795 r. 

Rodzaje zjawisk meteorologicznych
Do końca 1500 r. 1501–1795

Frekwencja % ogółu Frekwencja % ogółu

Nieokreślone 27 4,0 53 2,6

Gradobicie 16 2,4 97 4,8

Mrozy 179 26,8 296 14,8

Silne deszcze 64 9,6 166 8,3

Powodzie 203 30,3 795 39,7

Wyładowania atmosferyczne 28 4,2 146 7,3

Upały i susze 80 12,0 212 10,5

Wichury i wiatry 72 11,9 239 12,0

Razem 669 100,0 2004 100,0

Źródło: Badania własne

Jak pokazuje tabela 2, powodzie stanowią w obu okresach znaczący odsetek 
zdarzeń składających się na meteorologiczny typ klęsk. Wiele z nich występo-
wało na bardzo rozległych terenach i wyrządzało znaczne szkody. W badaniach 
nad udziałem zjawisk meteorologicznych w rozwoju gospodarczym ich destruk-
cyjnego wpływu pominąć nie można. 

Kwerendy uwzględniające okres do końca XVIII w. miały swój dalszy ciąg  
w postaci kolejnego grantu NCN obejmującego stulecia XIX i XX, realizowane-
go w latach 2011–2014, a noszącego tytuł „Klęski elementarne na ziemiach pol-
skich w XIX w.” Wzięliśmy pod uwagę literaturę odnoszącą się do dziejów miast 
i wsi leżących w granicach Polski współczesnej, kroniki miejscowości leżących 
na dawnych ziemiach pruskich, prasę XIX i XX w. oraz pogodowe notowania 
instrumentalne sporządzone przez placówki meteorologiczne w XIX i XX w. 
Do badań tych zaprosiliśmy także klimatologów. Baza danych wzbogaciła się  
o 4024 zapisy pochodzące z obu stuleci.
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Zanim przystąpiliśmy do następnej serii kwerend musieliśmy uwzględnić 
nowe okoliczności zaplanowanych prac. Od czasu zakończenia poprzedniego 
grantu ukazały się kolejne wersje programu MS Access, służącego do zarządza-
nia bazami danych i działającego w połączeniu z innymi technologiami informa-
tycznymi. Oferowały one bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia baz  
i przetwarzania danych. Co było nie mniej ważne, nowe platformy środowiska 
MS Access należały do stabilniejszych, dających większy komfort i bezpieczeń-
stwo pracy z posiadanymi danymi. Dla projektu dotyczącego stuleci XIX i XX 
powstała więc baza danych napisana w środowisku MS Access 2007.

Rozpoczęcie prac nad kwerendami, odnoszącymi się do klęsk elementar-
nych występujących w XIX–XX w., poprzedziły przygotowania mające na celu 
stworzenie koherentnej bazy danych z poprzednią, wykorzystywaną do wcze-
śniejszych zadań obejmujących okres do końca XVIII wieku. Zaistniała także 
konieczność nowego zdefiniowania poszczególnych rodzajów klęsk charaktery-
stycznych dla wieków XIX i XX. Dla obu tych stuleci dysponujemy ponadto 
źródłami o charakterze instrumentalnym, tj. notowaniami warunków meteoro-
logicznych prowadzonymi przez służby meteorologiczne. Do prac nad projek-
tem zostali włączeni specjaliści z zakresu meteorologii i klimatologii. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że w nauce historycznej miało już miejsce wyko-
rzystanie źródeł będących wynikiem obserwacji instrumentalnych. Sięgnął po 
nie K. Wnęk w cytowanej wyżej pracy o klimacie Galicji. Z uwagi na ogromną 
liczbę dostępnych pomiarów postanowiliśmy przeprowadzić badania szczegó-
łowe dla dwóch regionów tj. kujawsko-pomorskiego i Dolnego Śląska. O takim 
wyborze zdecydowały odmienne wpływy klimatyczne zaznaczające się na obu 
obszarach oraz zachowana kompletność notowań. Przeprowadzono kwerendy 
w bibliotekach i archiwach polskich oraz zagranicznych. Szczególnie dużo da-
nych pozyskano z materiałów archiwalnych oraz opublikowanych przez Pruską 
(później Niemiecką) Służbę Meteorologiczną oraz przez Polską Służbę Mete-
orologiczną. Unikatową wartość mają dane terminowe i dobowe z nieopubliko-
wanych dzienników pomiarów meteorologicznych z XIX oraz początku XX w., 
w tym szczególnie z okresu II wojny światowej, zgromadzone dla stacji w Toru-
niu, Grudziądzu, Brodnicy i Włocławku.

Przeprowadzono też homogenizację serii pomiarowych temperatury powie-
trza i opadów atmosferycznych w Toruniu dla danych z lat 1871–2010. Homo-
genizacja danych stanowi istotny wkład w poznanie rzeczywistych warunków 
klimatycznych, nieobarczonych wpływem zmian np. związanych z metodyką 
pomiarów. Pozwoliło to na zidentyfikowanie i wskazanie miesięcy, sezonów i lat 
ekstremalnych pod względem pogodowym w regionie. Analogiczne obliczenia 
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przeprowadzono także dla zhomogenizowanych danych z Wrocławia z okresu 
1791–2007. One, z kolei, pozwoliły na określenie miesięcy, sezonów i lat ekstre-
malnych na Dolnym Śląsku.

Wyznaczone w ten sposób ekstremalne pod względem pogodowym okresy 
posłużyć mogą do weryfikacji wiarygodności informacji uzyskanych ze źródeł 
historycznych, a co najważniejsze, będą niezbędne do przeprowadzenia procesu 
kalibracji tychże informacji oraz ich weryfikacji. Okażą się zatem niezwykle 
przydatne w badaniach polegających na rekonstrukcji klimatu na ziemiach pol-
skich w okresie przedindustrialnym.

Wynikiem kwerend obejmujących wieki XIX–XX jest baza danych o nastę-
pującej frekwencji typów klęsk.

Tab. 3. Zestawienie frekwencji typów klęsk w XIX–XX w.

Typy klęsk Frekwencja % ogółu

Masowe choroby zakaźne 846 21,0

Pożary 630 15,7

Zjawiska meteorologiczne 1540 38,3

Zniszczenia wojenne 846 21,0

Zjawiska geologiczne 17 0,4

Zjawiska astronomiczne 8 0,2

Presja zwierząt 19 0,5

Nieokreślone 118 2,9

Razem 4024 100,0

Źródło: Badania własne 

Jak wynika z tab. 3, klęski meteorologiczne nie przestają być głównym za-
grożeniem dla człowieka w badanym okresie. Przypadków takich odnotowano  
o ponad 80% więcej, niż chorób zakaźnych w tym samym czasie.

Podczas prowadzonych kwerend, a zwłaszcza tworząc bazę danych, zwraca-
liśmy uwagę na charakter spotykanych zapisów źródłowych. Uwaga ta dotyczy 
wszystkich wydzielonych typów klęsk i ich rodzajów. W szczególności jed-
nak zainteresowały nas klęski meteorologiczne mające najczęstszy i najwięk-
szy wpływ na zniszczenia w rolnictwie, w budownictwie, rozwój demogra-
ficzny społeczeństwa mieszkającego na dotkniętym nimi obszarze. Do końca 
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XVIII stulecia są to wyłącznie opisy zdarzeń meteorologicznych i czasem ich 
następstw. Szczególną uwagę zwróciliśmy na powodzie. Są one nie zawsze do-
kładnie datowane, często niewiele wiemy o ich zasięgu i skutkach. Problemy ta-
kie odnoszą się przede wszystkim do źródeł średniowiecznych i wczesnonowo-
żytnych. Oto kilka przykładów zapisów źródłowych pochodzących ze Śląska, 
ale nie różniących się od bardzo wielu im podobnych z reszty ziem polskich. 

Skrajnym przykładem może być informacja źródłowa pochodząca z 1462 r. 
Brakuje w niej wskazówki określającej obszar dotknięty powodzią i czas jej 
wystąpienia. Wzmianka ma następujące brzmienie: „Das Wasser war gross; 
die Rosen blüheten zwier”3. Zdarzają się jednak informacje bogatsze w istot-
ne opisy. Np. w doniesieniu z 1464 r. czytamy: „Hic volui connotare pluviam 
et ymbrem maximum, qui invaluit ey inundavit in vigilia Assumpcionis Ma-
rie virginis (14 VIII) in tantum, ut nemo retroactis temporibus maioris memo-
rabatur. Bene equari poterat diluviali inundacioni; continuavit sine mora per 
totam vigiliam noctemque, diem ipsam prefatam et alteram noctem usgue in 
erastinum ejusdem festi (15. 16. VIII). Fetida fuit pluvia gue illico pestem addu 
in Wratislavia, que in juvenibus puelluliset eciam masculis incepit ferire. Fuit 
tanta subita inundacio, ut ripe et parva flumina ita excverant, precipue Lissa, 
qui supra pontem ibidem ad tres ulnas profunditate visus est; omnia molen-
dina domuncule, gase integre abrapuit et fregit. Sic eciam Pelcz, fluvius Olavia 
quoque Widavia et alie ripe in dominio ducis Albi domini Olsnensis tantum 
habundaverunt, ut nulle piscine remanserant. Domus cum hominibus perierunt, 
jumenta, pecudes pecoraque innumera submersa sunt. Attamen Odra non ita 
magnus fuit, sed absque periculo defluxit. In Swidnicz lapideus pons disruptus; 
in Stregow hospitale ante urbem cum hominibus infirmis per aquam disrutum 
est. In Bolkenhayn multi homines perierunt; in Legnicz fortalicium propre val-
vam Wratislaviensem corruit”4.

Podobnie ważne informacje, choć jak w poprzednim wypadku także nie-
kompletne, znajdujemy w źródle, w którym mowa o powodzi z połowy XVI w.: 

„Anno 1564. hat es im April angefangen starck zu regnen , so 3. Tage und Nacht 
gewehret ohn Aufhören, dass man auf den Gassen nicht durchgehen können. Zu 
Lissa ist es 3. Ellen über die Brucke gangen. Zu Neumarckt hat man mit Schiffen 
über die Zinnen an der Brücke fahren können. Zur Schweidnitz hat es die stei-
nerne Brücke zerrissen. Zu Striega das Hospital. Zu Bolkenhahn viel Menschen 

3  Jahrbücher der Stadt Breslau von Nikolaus Pol, herausgegeben von Iohann Gustav Büsching, Breslau II 
1815, 44. cyt. za A. Walawender, Kronika…, s. 12.

4  Historia Wratislaviensis… von Peter Eschenloer, herausgegeben von dr. Hermann Markgraf, Breslau 1872. 
Scriptores rerum Silesiacarum, VII, 103–104, cyt. za Ibidem, s. 13.
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ersaufft. Zu Liegnitz ein Stuck von der Mauer eingeworffen. Ist gleichfalls in der 
Werder Mühle angezeichnet”5.

Dostrzeżone w trakcie wcześniejszych prac mankamenty zapisów dotyczących 
powodzi czasów średniowiecznych i nowożytnych stały się impulsem do poszuki-
wań sposobu uzupełnienia przekazów o prawdopodobny zasięg wylewów. Wiedza 
taka jest pomocna przy szacowaniu gospodarczych skutków zdarzenia. Potrzeby 
te przyczyniły się do powstania kolejnego projektu, którego wynikiem jest niniej-
sza publikacja. Został przyjęty do finansowania ze środków NPRH, a jego realiza-
cja miała miejsce w latach 2012–2016. Tytuł projektu brzmi „Klęski żywiołowe  
w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX w.”.

Projekt ten, będący kontynuacją obu poprzednich, jest wobec nich rodzajem 
wartości dodanej. Stanowi zarazem jedną z propozycji wykorzystania bazy da-
nych, jaka jest rezultatem dotychczasowych prac nad klęskami elementarnymi. 
Na możliwości takie wskazywałam wcześniej podejmując prace nad stworze-
niem owej bazy, co było zadaniem dwóch poprzednich grantów. Metoda, którą 
postanowiliśmy opracować, ma wzbogacić naszą dalece niedostateczną wiedzę 
źródłową o elementy brakujące w opisach, a które staną się dostępne dzięki 
wprowadzeniu do warsztatu historyka metod stosowanych przez kartografów, 
informatyków, archeologów, geologów oraz hydrologów.

Od 1997 r. w kolejnych latach obszary dorzecza Odry i Wisły nękane są 
powodziami przynoszącymi znaczne straty materialne. Nasze zainteresowanie 
ograniczamy tylko do jednego regionu, tj. do Śląska, bardzo doświadczonego 
w przeszłości, ale także współcześnie, wylewami Odry i jej dopływów. Należy 
też mieć na uwadze i to, że region ten posiada bardzo gęstą sieć rzeczną, co 
w przeszłości skutkowało wyjątkowo rozwiniętym osadnictwem, a do dzisiaj 
także częstością występowania powodzi niekiedy o lokalnym, czy wręcz punk-
towym zakresie. Na Śląsku dysponujemy dużą liczbą informacji, które gene-
rowały głównie liczne tutaj miasta. W 1726 r. (bez Kłodzczyzny) było już na 
całym Śląsku 161 ośrodków miejskich (Bogacz, Kościk, 1999, s. 109). Liczba 
zapisów o powodziach nie przekładała się, niestety, na ich jakość. Wynikało to 
z faktu, że najczęściej informacje te zamieszczane były w kronikach i innych 
źródłach miejskich, a te kierowały się określonymi zasadami: lapidarnością  
i skrótowością przekazu.

W badaniach prowadzonych w ramach projektu wykorzystujemy dane przy-
rodnicze, pochodzące z badań geologicznych osadów w dolinach rzecznych i ich 

5  D. Gomolcke, Aussführliche Beschreibung derer grossen Schnee, Eysfahrten,und davon entsandenen er-
schröcklichen Wasser-Flutten… in und um die k.u.k. Stadt Breslau, in Schlesien, von deren Erbauung an, 
biss auf das 1736-ste Jahr, Breslau, 25, cyt. za Ibidem, s. 129.
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datowania archeologiczne, dendrochronologiczne i radiowęglowe. Te badania in-
terdyscyplinarne w wielu przypadkach umożliwią przedstawienie zakresu zdarzeń 
klęskowych oraz ich dokładniejszą lokalizację przestrzenną. Istnieje możliwość 
dopełnienia ułamkowych danych historycznych o badania procesów przyrodni-
czych i antropogenicznych i ich wpływu na zmiany krajobrazu, analizowane przez 
archeologię i geologię, które są uchwytne w postaci akumulacji i denudacji osadów, 
zmiany koryt rzecznych itp. Mówią o tym teksty zamieszczone w niniejszej publi-
kacji, autorstwa geologa J. Badury i archeologa J. Burdukiewicza. W pierwotnym 
założeniu projektu planowane były terenowe badania archeologiczne w formie 
odwiertów, które miały być wykorzystane jako narzędzie weryfikujące wyznaczo-
ne prawdopodobne maksymalne zasięgi powodzi. Ograniczenie środków finanso-
wych na realizację projektu spowodowało weryfikację tych założeń. 

Podejmując próbę odtworzenia zjawisk przestrzennych, jakimi są powodzie 
zastosowaliśmy metodę analiz przestrzenno-diachronicznych. Do jej opraco-
wania zostały wykorzystane właściwości danych przestrzennych i możliwości 
nowoczesnego narzędzia, jakim jest GIS. Pierwotnie zaplanowana wizualizacja 
w postaci VR (Virtual Reality) z powodu ograniczenia środków finansowych zo-
stała zastąpiona przestrzenno-diachroniczną symulacją odtwarzanych procesów, 
specjalnie opracowaną do zrealizowania postawionego celu badawczego. Opra-
cowana metodyka odtwarzania przebiegu powodzi (do końca XVIII w.) na pod-
stawie opisów, może posłużyć jako wzorzec do podobnych badań, obejmujących 
inne regiony. Tę część naszego projektu opracował zespół pod kierunkiem kar-
tografa B. Konopskiej z udziałem kartografów (geodety i geografa) A. Wrochny 
i A. Mirończuk oraz geodety geoinformatyka J. Gąsiorowskiego.

Wykonana na potrzeby projektu multimedialna aplikacja przedstawia za po-
mocą sygnatur punktowych wszystkie powodzie odnotowane w bazie, do któ-
rych znane są opisy odnoszące się do miejscowości i metodą zasięgu plamowego 
powodzie, do których odnaleziono opisy odnoszące się do obszaru. Szczegó-
łowej symulacji wskazania prawdopodobnego maksymalnego obszaru zalania 
dokonano na wybranych odcinkach trzech rzek, tj. na odcinku Kaczawy między 
Legnicą a Złotoryją, odcinku Odry w okolicy Brzegu oraz na odcinku Nysy 
Kłodzkiej na południe od Kłodzka. Maksymalny prawdopodobny zasięg wy-
znaczyły opisy źródłowe, które zostały uszczegółowione przy wykorzystaniu 
numerycznego modelu terenu. 

Wybór Śląska, na przykładzie którego prezentujemy i sprawdzamy działanie 
opracowanej metody, nie jest przypadkowy jeszcze z innego powodu. Jest to 
region o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Można tu prześledzić 
zachowanie się rzek płynących w obszarach górskich i nizinnych w momentach 
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gwałtownych wezbrań. Rzeki przecinające Śląsk płyną poza tym po różnym 
podłożu, o czym trzeba pamiętać. Nie sposób zatem zajmować się powodziami 
nie uwzględniając uwarunkowań geomorfologicznych, geologicznych, a także 
klimatycznych badanego obszaru. Klimat i warunki geomorfologiczne na Ślą-
sku opracowali geomorfolog M. Kasprzak i klimatolog M. Sobik.

Punktami odniesienia w naszych badaniach były powodzie, które wystąpiły 
na Śląsku i zostały dokładnie opisane w źródłach i literaturze. Na ich przykładach 
mogliśmy sprawdzić, czy proponowana metoda znajduje potwierdzenie w wiedzy 
o przebiegu zdarzenia, posiadanej dzięki dokładnym zapisom źródłowym. Wy-
braliśmy powodzie, jakie wystąpiły na najbardziej kapryśnych i najczęściej wyle-
wających śląskich rzekach. Są to: wylew Kaczawy w 1608 r., Odry w 1736 r., Bobru 
w 1897 r. i Nysy Kłodzkiej w 1997 roku. Opisy tych zdarzeń zostały zamieszczone 
w Aneksie. Bardzo ważne dla naszych badań jest także i to, że wszystkie relacje 
pochodzą od bezpośrednich świadków, czy osób, które niewątpliwie korzystały 
z informacji powstałych podczas powodzi, czy wkrótce po jej ustąpieniu. Takim 
świadkiem był David Namsler ze Złotoryi, natomiast Daniel Vechner i Adam  
J. Hensel, którzy pisali o powodzi na Kaczawie kilkadziesiąt lat po tym wyda-
rzeniu, niewątpliwie opierali się na znanych sobie źródłach powstałych w 1608 r. 
Daniel Gomolcke, autor relacji o wielkiej powodzi na Odrze w 1736 r., i Joseph 
Partsch6, twórca dwutomowej pracy przedstawiającej Śląsk pod względem geo-
graficzno-przyrodniczo-historycznym z pewnością swoje opisy oparli na wiedzy 
zgromadzonej w trakcie powodzi, i również na własnych obserwacjach. Drugi 
tom publikacji Partscha ukazał się drukiem po wielkiej powodzi w 1897 r. na 
Bobrze i jego dopływach. Zawiera szczegółowe informacje na jej temat, tym 
cenniejsze, że w klimatologii jest to już czas pomiarów instrumentalnych. Po-
wódź, która zdemolowała wschodnią część Kotliny Kłodzkiej, a zwłaszcza 
Kłodzko, w 1997 r. pozostawiła po sobie szczegółową wiedzę na temat przebie-
gu, rozmiarów wyrządzonych szkód oraz materiał ikonograficzny. Odwołujemy 
się również do dramatu, jaki rozegrał się rok później i objął część zachodnią 
Kotliny. Wylała wówczas rzadziej występująca z brzegów Bystrzyca Dusznic-
ka. Powodzie wywołane przez Nysę Kłodzką są bardzo częste i przez to nie 
stanowią żadnej niespodzianki w rejonie, przez który rzeka ta przepływa. Zda-
rzenia, jakie miały miejsce w 1998 r. wzdłuż biegu Bystrzycy Dusznickiej były 
wielkim zaskoczeniem dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Podobnie 
jak w przypadku powodzi z 1997 r. także i to zdarzenie pozostawiło po sobie 

6  J. Partsch, Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche Volk auf wissenschaftlicher Grundlage T. 2, 
Landschaften und Siedelungen, Breslau 1911.
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obfity materiał źródłowy, również ikonograficzny, dokumentujący nie tylko jego 
przebieg, ale również poniesione straty.

Nasze szczególne zainteresowania badawcze zmierzające do wskazania spo-
sobu uzupełniania braku informacji źródłowych o wylewach rzek, koncentruje-
my na okresie sięgającym końca XVIII w. Wytypowane przez nas wylewy na 
obszarze wokół Kaczawy (w aplikacji obszar nr 1), oraz Odry w pobliżu Brze-
gu (obszar nr 3) zostały szczegółowo opisane w źródłach współczesnych wy-
darzeniom, na co wyżej wskazujemy. Na przykładzie zdarzeń powodziowych 
związanych z Odrą i jej dopływami opracowujemy, a zarazem testujemy sku-
teczność metody. Dodatkowym punktem odniesienia, wyznaczonym w celu na-
bycia pewności, że jesteśmy w stanie wskazać prawdopodobny obszar zalania, są 
przykłady dwóch kolejnych zdarzeń z wieków XIX i XX, tj. wymienione wyżej 
powodzie na Bobrze i Nysie Kłodzkiej. Obie miały miejsce w okresie, gdy po-
siadano i posługiwano się danymi dostarczonymi przez pomiary instrumentalne 
stosowane w klimatologii. W takich okolicznościach otrzymaliśmy dodatkowe 
potwierdzenie słuszności postępowania badawczego.

Praca, którą prezentujemy jest tylko jedną z wielu możliwości posłużenia się 
bazą danych o klęskach elementarnych w badaniach nie tylko historycznych. Jak 
widać już na tym przykładzie, informacje z bazy pomocne mogą być przedsta-
wicielom nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych. Spodziewamy 
się, że nastąpi ożywienie badań nad klęskami elementarnymi polegające na ana-
lizie zgromadzonych przekazów źródłowych. Utrzymywanie, że zostały ujęte  
w katalogu wszystkie zdarzenia o charakterze klęsk elementarnych, jakie zaszły do 
końca XX w. na obszarze Polski, byłoby nieprawdziwe. Z całą pewnością niejed-
nokrotnie zajdzie potrzeba naniesienia uzupełnień, co zresztą przewidujemy. Będą 
one w przyszłości możliwe za pośrednictwem i pod kontrolą administratora bazy. 
Jednak już na tym etapie baza ta nadaje się do wykorzystywania w badaniach pro-
wadzonych przez historyków oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych 
sięgnięciem do materiałów historycznych. Ewentualne uzupełnienia nie spowodu-
ją zmian, które podważyłyby przydatność istniejącego już w tej chwili katalogu. 
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Research on natural disasters in Poland

S u m m a r y

Polish studies on elementary natural disasters were initiated by F. Bujak at the 
beginning of the 20th century in Lvov. Before World War II there were publica-
tions by A. Walawender, S. Namaczyńska and J. Szewczuk. These publications 
were given the form of chronicles presenting natural disasters which took place 
in Poland and in neighbouring countries up until the end of the 17th century 
in chronological order. The research intention to include the period from the 
15th till the end of the 18th century in scientific research was not fully imple-
mented due to the outbreak of the war. In the 50s of the 20th century, unfinished 
works were partially completed by S. Hoszowski. Similar scientific research was 
undertaken in Wrocław by S. Inglot. However, it concerned only droughts in 
Silesia. Apart from these two research projects, no other scientific research was 
conducted which would be a continuation of the project from Lvov. Numerous 
elaborations were published which discussed the subject of elementary natural 
disasters, however they were prepared mostly with reference to war losses and 
infectious diseases.
As a result of great floods and fires which took place in Poland at the turn of the 
20th and 21st century, not only historians became interested in the subject of 
elementary natural disasters, but also Polish society. Previously reported postu-
lates were raised again, highlighting the necessity to continue works conducted 
previously. This way, more projects financed by three grants, were created and 
their head was Elżbieta Kościk. 
The Ministry of Science and Higher Education awarded funds for research in the 
period of 2005–2008. The research objective was completion of the gaps exist-
ing in previously conducted scientific research and, after inclusion of the results 
of works conducted by the teams of F. Bujak, S. Inglot and completions made 
by S. Hoszowski, elaboration of information concerning elementary natural dis-
asters up until the end of the 18th century. The practical objective of our work 
involved creating a database of natural disasters. Another project, the implemen-
tation of which took place in 2011–2014 concerned the 19th and 20th centuries. 
For these centuries, no other scientific research of a similar nature was previously 
conducted. 
A database including sudden events caused by forces of nature, by extraordi-
nary human activity or pressure of animals, can be used not only by historians 
of economic and social history. We also take into account the usefulness of the 
gathered information for research on the history of culture in the field of histori-
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cal demography, social and cultural anthropology, sociology, social psychology, 
historical meteorology, as well as climate change, especially in periods preced-
ing instrumental studies. 
The above-mentioned database was used in another project the results of which 
are presented in this publication. During the scientific research and works con-
ducted to create the database, we frequently observed information insufficiencies 
in records concerning floods. In particular, they concerned the reach of floods. 
It motivated us to look for a way to complete the source materials with the prob-
able area of flooding. Such knowledge is useful when estimating economic con-
sequences of flood. Another project was approved for financing from the funds 
of the National Programme for the Development of Humanities. Apart from 
historians, an archaeologist, a geologist, a climatologist, a geomorphologist, the 
other participants of the project were cartographers (geographer and surveyor) 
and a geoscience surveyor. The method to complete source materials presented 
in the publication involves introduction of methods applied by the sciences into 
the work of a historian. Representatives of the sciences participated in the project. 
Our research is focused on Silesia which is a region strongly affected by floods 
from the Oder and its tributaries. It should be added that a significant part of 
source materials about flood events comes from Silesia. Unfortunately, till the 
end of the 18th century their quantity does not translate into quality. Meteoro-
logical observations commenced at that time complete our knowledge and al-
lowed for instrumental measurements. The problem of information insufficiency 
regarding climate phenomena in the 19th and 20th century studied by us is there-
fore non-existent.
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Przyrodnicze uwarunkowania klęsk elementarnych 
na obszarze Dolnego Śląska

Wprowadzenie

Na podstawie informacji dotyczących Dolnego Śląska można dobrze określić 
główne cechy klęsk elementarnych występujące w Europie Centralnej, w tym,  
z wyjątkiem zdarzeń związanych z działalnością morza, na reszcie obszaru Pol-
ski. Jest to możliwe ze względu na kilka czynników. Po pierwsze Dolny Śląsk 
jest niezwykle zróżnicowany krajobrazowo. Obejmuje obszary górskie Sudetów, 
krajobraz wzgórz wyspowych i płaskowyże lessowe Przedgórza Sudeckiego, 
równiny wysoczyzn morenowych, rozległe obniżenie dolinne rzeki Odry, pas 
wzgórz morenowych Wału Trzebnickiego i nizinne Obniżenie Milicko-Głogow-
skie. Uwarunkowania topograficzne mają swoje odzwierciedlenie w zróżnico-
waniu klimatycznym regionu, a także charakterystyce hydrologicznej, co rzu-
towało w przeszłości na przyczyny wielu klęsk żywiołowych. Po drugie, klęski 
elementarne były na Dolnym Śląsku powszechnie dokumentowane i mają swoje 
świadectwo w historycznym piśmiennictwie. Region ten był także pionierski  
w dziedzinie pierwszych, stałych pomiarów instrumentalnych elementów pogo-
dy oraz stanów i przepływów wody w rzekach.

Problemem jest jednoznaczne ustalenie zasięgu opisywanego regionu, ponie-
waż historyczne granice tej części Śląska ulegały zmianom. Wyznaczenie zasię-
gu jednostek krajobrazowych, zdawałoby się bardziej jednoznaczne, także jest 
dyskusyjne. Problem ten był wielokrotnie opisywany w literaturze geograficznej 
(Walczak 1968, 1979, Kondracki 1994, Potocki 1994, Migoń 2005). Operując po-
jęciami z zakresu hydrologii, dobrze byłoby prowadzić analizę odnoszącą się do 
konkretnej zlewni, np. zlewni górnej i środkowej Odry, zamkniętej na ujściu Bary-
czy przed Głogowem. W ten sposób pominięte zostałyby jednak istotne z punktu 
widzenia charakterystyki hydrometeorologicznej obszary Sudetów znajdujące się 
w dorzeczach Nysy Łużyckiej, Kwisy i Izery. Z tego powodu autorzy traktować 
będą Dolny Śląsk bardziej w granicach współczesnego województwa dolnoślą-
skiego, obejmującego nie tylko fragment historycznego Śląska, ale i część Łużyc.
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Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w podstawo-
wym zakresie przyrodniczych uwarunkowań klęsk elementarnych oraz cha-
rakterystyki i podziału wyjątkowych zdarzeń przyrodniczych. Pojęcie „klęska 
elementarna” z reguły nie jest używane w publikacjach z zakresu nauk przy-
rodniczych. Autorzy posługiwać się będą w odniesieniu do procesów przyrod-
niczych głównie pojęciem „zjawiska ekstremalne”. Według definicji, przedsta-
wionej przez Zwolińskiego (2008), wśród tych niezwykłych, obserwowanych 
faktów empirycznych wyróżnić można ekstrema absolutne o najwyższych 
lub najniższych dotąd notowanych wartościach, zjawiska ekstremalne bliskie 
ekstremom absolutnym, o prawdopodobieństwie przekroczenia mniejszym niż 
10% (okres powtarzalności 10 lat), zjawiska ekstremalne wyjątkowe o prawdo-
podobieństwie przekroczenia mniejszym niż 1% (okres powtarzalności 100 lat) 
i klęski żywiołowe, czyli zdarzające się losowo katastrofy naturalne lub spowo-
dowane ingerencją człowieka, wywołujące zniszczenia, a w niektórych przy-
padkach pociągające za sobą ofiary śmiertelne (Niedźwiedź et al. 2004). Często 
przyjmuje się też, że zdarzenia ekstremalne to takie zdarzenia, na które lokalne 
społeczności nie są przygotowane technicznie, ekonomicznie lub psychicznie 
(Ozga-Zielińska i Ozga-Zieliński 2006).

Główne cechy wybranych elementów  
środowiska geograficznego 

Ukształtowanie terenu

Analizowany obszar obejmuje pięć wyraźnie odmiennych od siebie i położo-
nych w ogólności równolegle do siebie stref krajobrazowych. Jego południową 
granicę tworzą Sudety, góry o budowie zrębowej i głównych elementach rzeźby 
pochodzenia tektonicznego. Mieszczą się one w obrębie roślinnego piętra leśne-
go i uważane są za góry średnie. Jedynie najwyższe masywy sudeckie – Kar-
konosze i Masyw Śnieżnika (w Czechach także Wysoki Jesionik) – wyrastają 
ponad tę granicę. Główną osią Sudetów nie są pasma górskie, a ciąg śródgór-
skich kotlin (Jahn 1980), co ma decydujący wpływ na działające tu zjawiska 
pogodowe i fluwialne (rzeczne). Podobnie duże znaczenie pełni sudecki uskok 
brzeżny – struktura tektoniczna tworząca w terenie wyraźną krawędź między 
Sudetami a Przedgórzem Sudeckim. Przedgórze Sudeckie, będące geologicznie 
przedłużeniem Sudetów, rozciąga się na szerokości ok. 20–50 km. Na zacho-
dzie prezentuje krajobraz typu wyspowego z licznymi, pojedynczymi wyniesie-
niami (z reguły do 150 m wysokości względnej) zbudowanymi ze skał krysta-
licznych starszego podłoża i górującymi ponad falistymi równinami, natomiast  
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na wschodzie rozległe tereny zajmują płaty osadów lessowych, tworzące płaskie 
powierzchnie rozcięte dolinami rzecznymi. Obszar przedgórski przechodzi ku 
północy w równiny Niziny Śląskiej i Niziny Śląsko-Łużyckiej, w zasadzie bez 
wyraźnej granicy. Krajobraz nizin urozmaicają wzniesienia kemowe i ostańce 
wysoczyzn morenowych, będące świadectwem plejstoceńskich zlodowaceń 
kontynentalnych. Obszar ten zajmuje także obniżenie pradolinne Odry, w któ-
rym uformowała się współczesna dolina tej rzeki. Pas nizin od północy ogra-
niczają wzniesienia genezy polodowcowej Wału Trzebnickiego. Wniesienia te, 
głównie od strony północnej, okryte są osadami lessowymi. Dalej w kierunku 
północnym opadają one w kierunku obniżenia Milicko-Głogowskiego. W krajo-
brazie tej części regionu dominują elementy rzeźby charakterystyczne dla dolin 
rzek nizinnych, w tym starorzecza i wydmy.

Cechy klimatu

Pod względem warunków klimatycznych dorzecze górnej Odry, chociaż silnie 
zróżnicowane, nie odbiega w sposób istotny od innych części Niżu Europejskiego  
i Masywu Czeskiego. Warunki te są kształtowane przez różne czynniki, które moż-
na podzielić na: astrofizyczne, geograficzne, cyrkulacyjne i antropogeniczne.

Do czynników astrofizycznych i geograficznych (poza zmianami aktywno-
ści słonecznej, wpływającymi na klimat w skali globalnej) należą – pozostające  
w ścisłej zależności od szerokości geograficznej – kąt padania promieni słonecz-
nych i długość dnia, które decydują o potencjalnym dopływie promieniowania 
słonecznego do podłoża atmosfery. W ciągu roku kąt padania promieni słonecz-
nych na równoleżniku 51°N podczas górowania Słońca w południe zmienia się 
od 16° w dniu 22 grudnia do 62° w dniu 22 czerwca. Długość dnia między wy-
mienionymi datami zmienia się od 7 h i 55 minut w grudniu do 16 h i 34 minut 
w czerwcu. 

Pozostałe czynniki geograficzne kształtujące klimat dorzecza górnej Odry 
to położenie w obrębie Eurazji i w stosunku do Oceanu Atlantyckiego, zróżni-
cowanie hipsometryczne, układ rzeźby terenu oraz formy użytkowania ziemi. 
Omawiany obszar jest położony w zachodniej części kontynentu Eurazji w odle-
głości około 1000 km od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego i ok. 200–300 km od 
brzegów Bałtyku. Dla warunków klimatycznych zasadnicze znaczenie ma stre-
fowy układ głównych rysów rzeźby w Europie Zachodniej i Środkowej z szero-
kim pasem nizin na północy, ciągnących się wzdłuż wybrzeży mórz Północnego 
i Bałtyckiego, oraz z równoległym pasem wyżyn i gór na południu. Taki układ 
rzeźby powoduje, że na obszar dorzecza górnej Odry, położony na granicy oby-
dwu pasów, mogą bez przeszkód przedostawać się masy powietrzne z zachodu,  
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północy i wschodu, nie tracąc swoich cech fizycznych nabytych w obszarach 
źródłowych. Nieco utrudniony, ze względu na rzeźbę terenu w Europie, jest prze-
pływ z sektora południowego.

Znaczące zróżnicowanie wysokości bezwzględnej w granicach 50–1600 m 
n.p.m. powoduje wytworzenie się na części obszaru odrębnego klimatu w ukła-
dzie piętrowym, z wyraźną zależnością charakterystyk klimatycznych od wyso-
kości. Ważnym czynnikiem klimatotwórczym jest także rodzaj pokrycia terenu, 
stanowiącego podłoże atmosfery – przy uwzględnieniu głównych kategorii, takich 
jak grunty orne, łąki i pastwiska, lasy, wody i tereny zurbanizowane – decydujące  
o zróżnicowaniu warunków pogodowych w skali mikroklimatycznej.

Cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu omawianego obszaru wynikają głów-
nie z położenia w zasięgu strefy cyrkulacji zachodniej, opasującej w umiarko-
wanych szerokościach geograficznych cały glob ziemski. Z tego powodu Polska 
– a wraz z nią dorzecze górnej Odry – bez względu na porę roku najczęściej 
znajduje się pod wpływem polarnych mas powietrznych pochodzenia oceanicz-
nego, przemieszczających się z zachodu na wschód znad Północnego Atlantyku 
w głąb kontynentu europejskiego. Z uwagi na rzeźbę terenu i sąsiedztwo zwar-
tych obszarów lądowych na wschodzie, częsty jest także napływ polarno-konty-
nentalnych mas powietrznych z tego kierunku, a w dalszej kolejności powietrza 
arktycznego z północy z obszarów poza kręgiem polarnym i powietrza zwrotni-
kowego z południa spoza równoleżnika 40°N.

Czynnik antropogeniczny przejawia się głównie w zachodzącym na dużą 
skalę pod wpływem działalności człowieka przekształcaniu naturalnego po-
krycia terenu. W ciągu ostatnich kilkuset lat dominujące niegdyś lasy ustą-
piły gruntom rolnym i użytkom zielonym, ponadto rośnie powierzchnia ob-
szarów zabudowanych i komunikacyjnych. Przy stopniowo zmieniającym 
się charakterze podłoża atmosfery modyfikacji ulega bilans cieplny (poprzez 
zmiany albedo i przewodnictwa cieplnego podłoża), bilans wodny (zmiany 
ewapotranspiracji) oraz w pewnym stopniu także przepływ powietrza (zmia-
ny szorstkości podłoża atmosfery). W efekcie obserwowana jest transformacja 
warunków klimatu lokalnego. Najbardziej jaskrawym przykładem odrębności 
klimatu lokalnego w stosunku do warunków naturalnych jest klimat miast ob-
jętych zasięgiem tzw. miejskiej wyspy ciepła, występujący w aglomeracjach 
miejsko-przemysłowych, w tym także we Wrocławiu (Szymanowski 2004) 
i w innych miastach regionu.

Klimat omawianego obszaru, w tym także szczególnie silnie zróżnicowa-
nych pod tym względem Sudetów, został obszerniej scharakteryzowany w już 
istniejących pracach (Schmuck 1969, Sobik 2005).
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Warunki napływu powietrza

Napływ powietrza z sektora zachodniego, a więc znad oceanu, występuje  
z wyraźnie większą częstością niż z kontynentalnego sektora wschodniego 

– stosunek między nimi wynosi 2:1. Jest to wartość średnia dla wielolecia, jed-
nak w poszczególnych latach może się zmieniać od 5:1 (np. w roku 1991), gdy 
cyrkulacja była zdominowana przez wpływy oceaniczne, do 1:1 (np. w roku 
1963 i 2003), przy wyrównanej częstości napływu powietrza znad oceanu  
i kontynentu.

Obszar dorzecza górnej Odry jest na tyle niewielki, że znajduje się w całości 
w zasięgu podobnych warunków cyrkulacyjnych w skali synoptycznej, co nie 
oznacza jednak pełnej uniformizacji cyrkulacji atmosferycznej na tym obszarze. 
Występujące w tym zakresie wewnętrzne różnice wynikają przede wszystkim  
z układu głównych form terenu.

Najczęściej, podobnie jak w całej Europie Środkowej, następuje napływ po-
wietrza z sektora zachodniego, wywołany przez wyż baryczny nad południową 
Europą i niż znajdujący się na północy. W obszarze górskim Sudetów, z uwagi 
na złożoną rzeźbę i duże zalesienie, występuje zwiększona szorstkość podłoża 
powodująca skręt ruchu powietrza w kierunku niższego ciśnienia, tzn. w lewo, 
co oznacza zwiększoną częstość wiatru z sektora południowego. Z tego powodu 
w całej nizinnej części dorzecza górnej Odry najczęstszym kierunkiem wiatru 
jest zachodni, natomiast w Sudetach i częściowo na ich przedpolu południowy  
i południowo-zachodni.

Na omawianym obszarze, zwłaszcza w terenie o zróżnicowanej rzeźbie, 
wytworzył się cały szereg lokalnych cyrkulacji powietrza. Na wszystkich nie 
zalesionych stokach, w warunkach małego zachmurzenia i przy słabym pozio-
mym gradiencie ciśnienia w skali synoptycznej, pojawia się cyrkulacja wzbu-
dzona termicznie skierowana w ciągu dnia w górę, a w nocy w dół stoków. 
W obszarach górskich, w obrębie większych dolin, może ona przyjmować po-
stać wiatru dolinnego i górskiego. Dla wklęsłych form terenu wewnątrz gór 
charakterystyczne jest tworzenie licznych zastoisk chłodnego powietrza (np. 
Schmuck 1953, Głowicki 1970). Po zawietrznej północno-wschodniej stronie 
Sudetów częstym zjawiskiem jest obecność ciepłego wiatru fenowego (Kuet-
ner 1938, Kwiatkowski 1975) i wiatru typu ‘bora’ (Mega 2001). Fen powstaje 
nad wyższymi pasmami górskimi i schodzi ku rozległym obniżeniom terenu, 
w omawianym regionie najwyraźniej występuje w Karkonoszach i Kotlinie Je-
leniogórskiej oraz w Jesionkach i na ich przedpolu, w słabszej formie także po 
zawietrznej stronie innych pasm górskich np. Gór Sowich, Izerskich, Złotych  
i Bystrzyckich. Odpowiednikiem fenu po zawietrznej stronie obniżeń terenu  
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w grzbiecie Sudetów jest chłodna bora, która występuje w rejonie Bramy Mo-
rawskiej, Przełęczy Międzyleskiej i Rowu Górnej Nysy oraz w Bramie Lubaw-
skiej i Kotlinie Kamiennogórskiej.

Warunki termiczne

Wśród czynników decydujących o zróżnicowaniu warunków termicznych do-
rzecza górnej Odry należy wymienić w kolejności ich istotności: wysokość 
bezwzględną, rzeźbę terenu (w tym wklęsłość i wypukłość form, ekspozycję 
i nachylenie stoków, orientację i wysokość względną grzbietów), użytkowanie 
gruntów oraz długość i szerokość geograficzną.

Temperatura powietrza na obszarze dorzecza górnej Odry nawiązuje w głów-
nej mierze do wysokości bezwzględnej, szczególnie w przypadku średniej tempe-
ratury rocznej, miesięcy ciepłej połowy roku oraz dobowych maksimów tempe-
ratury. Dobrze udokumentowane i opublikowane dane pomiarowe z dostatecznie 
gęstej sieci stacji meteorologicznych pochodzą z wielolecia 1881–1930 (Anony-
mus 1939). Zgodnie z nimi, średnia roczna temperatura zawiera się w zakresie od 
nieco powyżej zera na najwyższych szczytach górskich (Śnieżka 0,1°C) do około 
8,5°C na Nizinie Śląskiej w pasie od Legnicy przez Wrocław po Opole. W najniż-
szej części dorzecza górnej Odry temperatura ta wynosiła około 8,0°C. Uprzywi-
lejowanie termiczne Niziny Śląskiej względem nieco niżej położonych terenów 
doliny Odry i Kotliny Milickiej wynika przede wszystkim ze znacznej transfor-
macji sposobu użytkowania gruntów w stosunku do warunków naturalnych. Do-
minujący udział gruntów ornych w tym regionie, przy istotnym znaczeniu terenów 
zabudowanych i komunikacyjnych, modyfikuje bilans cieplny podłoża, a to prze-
kłada się na wzrost temperatury. Dane z tak odległej w czasie serii obserwacyjnej 
okazują się być w pełni aktualne do oddania wewnętrznego zróżnicowania wa-
runków klimatycznych omawianego terenu, przy zastrzeżeniu niewielkiego, bo 
wynoszącego około 0,7K, wzrostu temperatury do czasów współczesnych (Sobik 
2005). 

Zgodnie z prawidłowościami opisanymi przez Hessa (1966) położone na po-
równywalnej wysokości formy wypukłe wykazują średnią roczną temperaturę 
do około 0,5K wyższą niż na równinie, podczas gdy formy wklęsłe charaktery-
zuje obniżenie temperatury o podobnej skali. W przypadku den kotlin śródgór-
skich, w których często tworzą się zastoiska chłodnego powietrza, to obniżenie 
może być jeszcze głębsze sięgając nawet wartości 1K. Ponadto w skali lokalnej 
w stosunku do terenu płaskiego, na silnie nachylonych stokach (co najmniej 10°), 
średnia roczna temperatura może być do 0,5K wyższa przy ekspozycji południo-
wej i odpowiednio do 0,5K niższa przy ekspozycji północnej.
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Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń, tylko w najwyższych par-
tiach Karkonoszy i Jesionków luty jest równie chłodny, co jest przejawem tzw. 

‘nadoceanizmu gór’. Temperatura stycznia kształtuje się od około -1,5°C w ni-
zinnej części obszaru przez około -2°C do -3°C w dolnych partiach Sudetów po 

-7,0°C na wysokości powyżej 1500 m n.p.m. Najcieplejsze obszary w styczniu to 
jednak nie tereny najniżej położone, a te części pasa przedgórskiego, które po-
łożone są po północno-wschodniej stronie Jesioników i Masywu Śnieżnika, np. 
w Głuchołazach -0,9°C i w Otmuchowie -0,8°C. Przy przeważającej zimą cyr-
kulacji z południa i południowego zachodu jest to strona zawietrzna, na której 
występują wyraźne efekty fenowe znacznie podnoszące temperaturę powietrza.

W lipcu na obszarze dorzecza górnej Odry temperatura powietrza jest zwykle 
najwyższa w przebiegu rocznym, tylko w najwyższych partiach gór – podobnie 
jak w przypadku sezonowego minimum – występuje opóźnienie przejawiające 
się w zrównaniu temperatury lipca i sierpnia. Temperatura lipca zmienia się od 
około 18,0–18,5°C na Nizinie Śląskiej, przez 16–17°C w dolnych partiach Sude-
tów, około 14°C na wysokości 800 m n.p.m. do około 10°C na wysokości 1400 m 
n.p.m. i 8,8°C na Śnieżce. 

Spadek temperatury z wysokością, wyliczony na podstawie standardo-
wych danych stacyjnych, średnio w roku wynosi 0,55K/100 m i zmienia się od 
0,39K/100 m w styczniu do 0,63K/100 m w czerwcu i lipcu. Z uwagi na jego 
największe wartości w lecie, stratyfikacja termiczna atmosfery w tej porze roku 
osiąga najczęściej stan silnej chwiejności, co w konsekwencji wytwarza poten-
cjalne warunki do występowania intensywnej konwekcji i nawalnych opadów 
atmosferycznych. 

W odmienny sposób kształtuje się przestrzenne zróżnicowanie temperatu-
ry maksymalnej i minimalnej skrajnych termicznie miesięcy roku. Maksima 
temperatury powietrza kształtowane są pod wpływem solarnego ogrzewania 
podłoża podczas dnia, gdy spadek temperatury z wysokością jest najwyraź-
niejszy, stąd zależność maksimów temperatury od wysokości jest szczególnie 
silna. Przeciętne miesięczne maksima temperatury w lipcu podczas wielolecia 
1881–1930 kształtowały się od około 32°C w stacjach nizinnej części dorzecza 
górnej Odry do około 25°C na wysokości 1000 m n.p.m. i 19,3°C na Śnieżce.  
Z kolei minima temperatury powietrza są kształtowane głównie pod wpływem 
rzeźby terenu, a dopiero w dalszej kolejności nawiązują do wysokości. Najwyż-
sze wartości przeciętnej minimalnej temperatury stycznia odnotowano w pa-
sie nizinnym, gdzie w różnych stacjach mieściła się w przedziale od -12°C do 

-15°C, wyraźnie niższe wartości były charakterystyczne dla Sudetów, gdzie po-
zostawały w dość szerokim zakresie od -14°C do -20°C. Jest charakterystyczne,  
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że najniższe wartości w Sudetach wystąpiły nie w górnych piętrach, a w dnach 
kotlin śródgórskich (Jelenia Góra -19,7°C oraz Kłodzko -18,9°C), podczas gdy na 
Śnieżce było to -18,3°C. Takie zróżnicowanie temperatury minimalnej wynika  
z częstego tworzenia się we wklęsłych formach terenu nocnej inwersji termicz-
nej z wypromieniowania. 

Opady atmosferyczne

Opady występujące w dorzeczu górnej Odry są w zdecydowanej większości 
pochodzenia frontalnego bądź konwekcyjnego, a na obszarze gór także orogra-
ficznego. Opady frontalne są charakterystyczne dla każdej z pór roku, jednak 
dominują podczas chłodnej połowy roku, gdy intensywność cyrkulacji atmos-
ferycznej, wynikająca z poziomych różnic ciśnienia atmosferycznego, jest pod-
niesiona, a konwekcja, z uwagi na zmniejszone pochłanianie promieniowania 
słonecznego, pozostaje na niskim poziomie. Znacznie silniejszą sezonowość 
wykazują opady o genezie konwekcyjnej koncentrujące się w miesiącach wio-
senno-letnich, podczas których ogrzewanie podłoża pod wpływem insolacji 
jest szczególnie silne, co przekłada się na wzrost temperatury przygrunto-
wych warstw powietrza i pojawianie się w obrębie dolnej troposfery warunków 
chwiejnej równowagi termodynamicznej. Opady orograficzne są wywołane 
przede wszystkim przez wymuszony ruch wstępujący powietrza na dowietrz-
nych stokach górskich, któremu towarzyszy adiabatyczne ochładzanie, konden-
sacja pary wodnej i w konsekwencji powstawanie opadu lub zwiększanie inten-
sywności opadu już występującego.

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w obrębie dorzecza górnej 
Odry zawierają się w dość szerokich granicach, od około 500 mm w Kotlinie 
Głogowskiej do ponad 1500 mm lokalnie w Sudetach Zachodnich i czeskiej części 
Beskidu Śląskiego, wykazując przy tym wyraźny związek z wysokością. Dla 
większości pasa nizinnego opady roczne wynoszą od 550 do 600 mm jedynie na 
Wale Trzebnickim i we wschodniej części Niziny Śląskiej przekraczają 650 mm. 
Opady osiągają 700 mm i więcej na obszarze Wyżyny Śląskiej, a przede wszyst-
kim na obszarze Sudetów i Beskidu Śląskiego. W średnich partiach gór w Su-
detach Zachodnich i Beskidzie Śląskim (600–700 m n.p.m.) opady roczne rosną 
powyżej 1000 mm. Najwyższe opady roczne (1705 mm) odnotowano po czeskiej 
stronie Gór Izerskich w stacji pomiarowej ‘Bily Potok U Studanky’ znajdują-
cej się na wysokości 900 m n.p.m. w zwieńczeniu opadającej ku WNW doliny 
Smědy, należącej do dorzecza Nysy Łużyckiej. Tak wysoka suma roczna jest 
efektem wyjątkowo intensywnego w tym miejscu orograficznego wzbogacania 
opadu podczas napływu powietrza z sektora od SW do NNW.
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Największe opady atmosferyczne występują w lipcu i wynoszą od około 
60 mm w Kotlinie Głogowskiej do około 200 mm w niektórych stacjach gór-
skich, np. na Stogu Izerskim i na Lysej Horze w czeskich Beskidach. Z kolei 
najuboższym w opady miesiącem jest na większości obszaru luty, a obserwo-
wane sumy zawierają się od 20÷25 mm na Przedgórzu Sudeckim, po zawietrz-
nej stronie Sudetów Środkowych i Wschodnich, do nieco ponad 100 mm na 
wierzchowinie Gór Izerskich.

Niemal na całości omawianego obszaru w rocznym przebiegu opadów za-
znacza się wyraźne maksimum letnie i minimum zimowe. Jedynie w pasmach 
górskich eksponowanych ku zachodowi np. w Górach Izerskich, Karkonoszach  
i Górach Orlickich obok letniego pojawia się także drugorzędne maksimum 
zimowe, związane z deformacją pola przepływu powietrza i orograficznym 
wzmożeniem opadu podczas najbardziej intensywnej właśnie w zimie cyrkulacji 
atmosferycznej. Stąd współczynnik określający stosunek sumy opadów letnich 
(VI, VII i VIII) do zimowych (XII, I i II) w obszarze dorzecza górnej Odry waha 
się w szerokich granicach od 1,0÷1,5 w górach, gdzie zaznacza się drugorzędne 
maksimum zimowe, do powyżej 3,0 w strefie cienia opadowego w obniżeniach 
terenowych po zawietrznej stronie Sudetów. Najniższe wartości współczynnik 
ten przyjmuje w Górach Izerskich (1,03 – Orle), a najwyższe u NE podnóża Gór 
Sowich (3,38 – Dzierżoniów).

Opisane tu stosunki opadowe podlegają silnym zmianom z roku na rok w za-
leżności od występującej cyrkulacji atmosferycznej. Szczególnie duże odstępstwa 
od wartości średnich wieloletnich obserwuje się podczas anomalii cyrkulacyjnych, 
gdy częstość napływu oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza przyjmuje 
wartości skrajne.

Powszechnie znany jest fakt, że w Sudetach oprócz opadów ważnym źró-
dłem przychodu wody z atmosfery są osady atmosferyczne pochodzące z depo-
zycji kropelek mgły tzn. sadź i osad ciekły (Woźniak 1991, Migała et al. 2002). 

Regionalizacja klimatyczna dorzecza górnej Odry 

W istniejących różnych regionalizacjach klimatu Polski np. autorstwa Gumińskie-
go, Romera, Wiszniewskiego i Chełchowskiego, Okołowicza i Martyn (za Kos-
sowska-Cezak 2007) dorzecze górnej Odry należy do różnych wydzieleń, jed-
nak we wszystkich wyróżniono wewnętrzny podział na część nizinną i górską. 
W myśl najczęściej stosowanej klasyfikacji Okołowicza, uproszczonej przez Mar-
tyn (Martyn 2000), omawiany obszar należy do dwóch regionów klimatycznych: 
Śląsko-Wielkopolskiego i Sudeckiego. Region Śląsko-Wielkopolski, obejmujący 
całą nizinną część dorzecza górnej Odry, charakteryzują największe w Polsce 
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wpływy oceaniczne, szczególnie w zachodniej części regionu. Przejawem tego 
jest krótka i łagodna zima oraz krótkie zaleganie pokrywy śnieżnej. Nizina Śląska 
jest ponadto obszarem o najcieplejszych latach (ibidem). Z kolei Region Sudecki, 
obejmujący pas przedgórzy i same Sudety, charakteryzuje się narastającym od 
NE ku SW wpływem wysokości i rzeźby terenu na warunki klimatyczne. Jest 
to obszar o zmniejszonym usłonecznieniu, ze spadkiem temperatury z wysoko-
ścią oraz wzrostem ilości opadów i wydłużonym zaleganiem pokrywy śnieżnej. 
Charakterystyczną cechą regionu jest znaczna częstość dni z mgłą, zwłaszcza  
w Karkonoszach, gdzie bardzo częstym zjawiskiem jest sadź (ibidem). 

Zgodnie z kryteriami klasyfikacji klimatycznej Koeppena (Kottek et al. 
2006), która jest na świecie powszechnie używana, w obrębie dorzecza górnej 
Odry można wyróżnić aż 3 spośród 5 głównych typów klimatu występujących 
w skali globalnej. Zdecydowana większość obszaru, w tym w całości część ni-
zinna, przynależy do typu C (a dokładniej Cfb), co oznacza klimat umiarko-
wanie ciepły i wilgotny z ciepłym latem i równomiernym rozkładem opadów 
w ciągu roku. W obrębie Sudetów znajdują się także obszary z klimatem Dfb, 
a więc umiarkowanie chłodnym i wilgotnym z ciepłym latem i równomiernym 
rocznym rozkładem opadów. Granicą między tymi dwoma wydzieleniami jest 
izoterma najchłodniejszego miesiąca -3°C, która bywa utożsamiana z zasięgiem 
klimatu, z trwałą zimową pokrywą śnieżną. Granica ta przebiega w zależności 
od warunków lokalnych na wysokości od 500 do 800 m n.p.m. W marginal-
ny sposób reprezentowany jest trzeci typ ET oznaczający klimat tundry, który 
charakteryzuje się średnią temperaturą najcieplejszego miesiąca niższą od 10°C. 
W obrębie dorzecza górnej Odry ten typ klimatu jest ograniczony do miejsc po-
łożonych powyżej wysokości 1400 m n.p.m., czyli do najwyższych partii Kar-
konoszy, Jesioników i Masywu Śnieżnika. 

Tak bogata regionalizacja warunków klimatycznych na stosunkowo niewiel-
kim obszarze dorzecza górnej Odry jest jednak nie tyle wyrazem przejściowości 
klimatu pomiędzy oceanizmem i kontynentalizmem, a bardziej wynika ze zróż-
nicowania wysokości bezwzględnej.

Sieć rzeczna i jej zmiany

Obszar Dolnego Śląska, poza niewielkimi fragmentami (łącznie 239,8 km2) 
należącymi do zlewisk M. Północnego i M. Czarnego, odwadniany jest przez 
Odrę wraz z jej dopływami (Tab. 1). System ten cechuje się wyraźną asymetrią 
dopływów prawych – słabiej rozwiniętych, i lewych, sudeckich – rozwiniętych 
lepiej. Stan ten wynika bezpośrednio z ukształtowania terenu oraz bliskości do-
rzecza Warty, która drenuje znaczną część Nizin Środkowopolskich. Gęstość  
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dolnośląskiej sieci rzecznej jest największa w zachodniej części regionu, szcze-
gólnie na ziemi kłodzkiej (do 1,4 km·km-2), a najmniejsza po obu stronach Odry 
poniżej Głogowa, na północnych stokach Wzniesień Żarskich i Wzgórz Dalkow-
skich oraz na fragmencie Sudetów Zachodnich (miejscami poniżej 0,2 km·km-2) 
(Młodziejowski 1948).

Tab. 1. Ważniejsze dopływy Odry

Lewe dopływy Odry Prawe dopływy Odry

Nazwa
Długość 

cieku  
[km]

Ujście według 
kilometrażu 
Odry [km]

Nazwa
Długość 

cieku  
[km]

Ujście według 
kilometrażu 
Odry [km]

1. Osłoboga 65,5 124,6 1. Kłodnica 75,0 93,4

2. Nysa Kłodzka 181,7 181,3 2. Mała Panew 132,0 158,5

3. Oława 91,7 250,0 3. Stobrawa 78,1 188,8

4. Ślęza 78,6 261,8 4. Widawa 103,0 266,9

5. Bystrzyca 95,2 266,5 5. Barycz 133,0 378,1

6. Kaczawa 83,9 315,9 6. Obrzyca 66,0 469,4

7. Bóbr 272,0 514,5 7. Warta 808,2 617,6

8. Nysa Łużycka 251,6 542,5

Zestawienie na podstawie: Kajetanowicz (1948), Mikulski (1965), Dubicki et al. (2005)

Rzeki na Dolnym Śląsku można podzielić na rzeki nizinne, podgórskie i gór-
skie. Klasyfikacja taka wynika nie tylko ze zróżnicowania krajobrazowego regio-
nu i podstawowych cech koryt rzecznych (szerokości, kształtu, specyfiki osadów 
tworzących dno itd.), ale i z różnic w reżimie rzecznym, w więc charakterystyce 
zasilania i kształtowania przepływów w ciągu roku hydrologicznego.

Typową rzeką nizinną na obszarze Dolnego Śląska jest Barycz. Ma ona mini-
malny spadek hydrauliczny, jej koryto tworzy zakola meandrowe, a stany wody są 
w ciągu roku stosunkowo wyrównane. Za rzekę nizinną uznać można także naj-
większą rzekę regionu – Odrę. Jej współczesny bieg znacznie różni się od stanu 
naturalnego. Pierwotnie rzeka tworzyła pas meandrowy z korytem migrującym 
na całej szerokości dna doliny i licznymi starorzeczami. W korycie występowały 
naturalne układy bystrze (bród) – ploso (przegłębienie). Na brzegach tworzyły się 
rozległe, piaszczyste łachy, powszechne były także odsypy śródkorytowe, tworzą-
ce mniej lub bardziej trwałe wyspy. Dno doliny obfitowało w podmokłości.
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Aktualny stan koryta Odry jest skutkiem prac regulacyjnych rozpoczętych 
w XIII wieku na potrzeby żeglugi śródlądowej (Grochulski 1985). Wcześniej 
koryta rzeczne stabilizowano przez miejscowe umacnianie brzegów drewnia-
nymi palami oplatanymi faszyną czy tworzenie drewnianych nadbrzeży, jak to 
uwieczniono na perspektywicznych planach miasta z XVI w. (Okólska, Szykuła 
2003). Niejednokrotnie prace ułatwiające żeglugę prowadziły do likwidowania 
jazów stawianych na potrzeby funkcjonowania kół młyńskich (Pyś 2004). W po-
łowie XVIII w. za sprawą Alexandra Neuwertza powstała kompleksowa koncep-
cja regulacji Odry, realizowana następnie przez jego syna Neuwertza młodszego 
(Szczegielniak 1997). W ramach prac regulacyjnych wykonywano przekopy 
skracające bieg Odry, zawiklano odsypy i tworzono opaski brzegowe. Do 1782 r. 
skrócono bieg całej Odry o 60 km. Od 1750 r. zaczęto tworzenie ostróg faszyno-
wych służących ukierunkowaniu nurtu rzeki. Prace te nasilone od 1787 r. nabra-
ły tempa wraz z uchwaleniem protokołu bogumińskiego w 1819 r., określającego 
główne cele i zasady regulacji Odry. Koryto Odry zyskało tamy regulacyjne, 
było oczyszczane i dostosowywane do prowadzenia barek o coraz większym 
tonażu. Dzięki ustawie pruskiej z 6 czerwca 1888 r. na odcinku między Koźlem 
a Wrocławiem wykonano 12 stopni wodnych oraz śluzy komorowe, które umoż-
liwiały spławianie barek. Jednocześnie realizowano melioracje terenów nad-
rzecznych. Prace hydrotechniczne w najbardziej znaczący sposób przekształciły 
środowisko rzeczne w obrębie miast, w tym Wrocławia. Na tym szczególnym 
odcinku Odry, gdzie rzeka zmieniała swój układ meandrowy w system anasto-
mozujący, z licznymi korytami oddzielonymi trwałymi wyspami (w sposób na-
turalny bądź wskutek celowych działań człowieka), utworzono tzw. Wrocławski 
Węzeł Wodny, zdolny przeprowadzić przez miasto kulminację fali powodziowej 
rzędu 2400 m3·s-1. Szczegółowy opis tego systemu znaleźć można w pracach Go-
łaszewskiego (1998), Malkiewicza (1999) czy Bakulińskiego et al. (2008).

Dokonane w przeszłości prace regulacyjne spowodowały, że Odra w przecią-
gu kilkuset ostatnich lat straciła więcej niż 20%, a lokalnie ponad 30% swojej 
początkowej długości. Koryto meandrujące stało się proste lub kręte (współczyn-
nik krętości1 poniżej 1,5). Zmiany te zostały dobrze udokumentowane w ma-
teriałach kartograficznych i zostały przeanalizowane przez Ruszczycką-Mize-
rę (1978). Dziś możliwa jest także ich weryfikacja z uwzględnieniem danych 
LiDAR, detalicznie odzwierciedlających różnice wysokościowe powierzchni 
terenu (Kasprzak, Traczyk 2010). Innymi konsekwencjami prac regulacyjnych 
i ekspansji rolnictwa był także zanik większości przepływowych zbiorników na 

1  Współczynnik krętości – parametr będący ilorazem długości rzeczywistej koryta do długości osi doliny.
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pojezierzu między Chojnowem, Legnicą, Środą Śląską i Wrocławiem (Walczak 
1970; 1974), udokumentowanych na mapie księstwa legnickiego Jana Baptysty 
Homanna z 1736 r.

Do klasy rzek podgórskich zakwalifikować można środkowe biegi Nysy 
Kłodzkiej, Bystrzycy, Nysy Szalonej, Kaczawy, Bobru i Kwisy na północ od 
krawędzi sudeckiego uskoku brzeżnego oraz źródłowe i górne biegi Oławy, Ślę-
zy i Nysy Łużyckiej wraz z ich dopływami. Są one stosunkowo zasobne w wodę 
i szybko reagują na zmiany zasilania z górnych części swoich zlewni. Ich koryta 
mają tendencję do zmian geometrii podczas dużych wezbrań oraz znaczne ob-
ciążenie rumowiskiem, zwłaszcza na odcinkach w obrębie stożków napływo-
wych na przedpolu Sudetów. W przeszłości niektóre odcinki tych cieków miały 
charakter anastomozujący, jak np. Kwisa w Lubaniu (Teisseyre 1992a). Obecnie 
ich dynamikę regulują liczne budowle hydrotechniczne, w tym duże zbiorniki 
wielozadaniowe (gł. przeciwpowodziowe i retencyjne).

Rzeki górskie, łączące się w dnach sudeckich kotlin, tworzą charakterystycz-
ne punkty węzłowe, a odpływ wód w kierunku południowym odbywa siędzięki 
przełomom rzecznym przecinającym bariery górskie. Większość koryt górskich 
rzek ma duże nachylenie podłużne oraz prosty lub kręty przebieg. W dnach kotlin 
występują także układy meandrowe (np. Bobru w Kotlinie Jeleniogórskiej), są 
one charakterystyczne również dla fragmentów przełomowych (Nysa Kłodzka 
w przełomie bardzkim). W wyższych partiach gór rzeki mają postać cieków do-
linnych lub dolinno-jarowych z wyraźnie wykształconymi zboczami lub w wy-
padku cieków wyższego rzędu2 potoków stokowych bez wyraźnego zagłębienia 
dolinnego (Tomaszewski 1994). Cechą charakterystyczną cieków górskich jest 
transport grubofrakcyjnego rumowiska, duża dynamika przepływu oraz znaczne 
wahania przepływów w ciągu roku. Przykładem mogą być tu cieki karkonoskie, 
które cechują się głębokimi niżówkami w okresie jesiennym i trzykrotnym cy-
klem intensywnego zasilania: deszczowo-roztopowego w zimie – w grudniu lub 
pierwszej dekadzie stycznia, roztopowego wiosną – od marca do początku mają 
oraz opadowego w lecie – w trzeciej dekadzie lipca lub w sierpniu (Dubicki et al. 
2005a). Koryta cieków górskich zostały przekształcone przez człowieka w stop-
niu nie mniejszym niż innych dolnośląskich rzek. W celu uniknięcia nakładania 
się fal powodziowych poszczególnych dopływów i zmniejszenia transportu rumo-
wiska tworzono liczne korekcje progowe. Cieki przegrodzono zaporami przeciw-
rumowiskowymi i uregulowano przy pomocy zbiorników zaporowych.

2  Rzędowość cieków wyrażona zgodnie z tradycyjnym podziałem hydrograficznym, gdzie cieki I rzędu mają 
bezpośrednie ujście do morza (np. Odra), cieki II rzędu (np. Bóbr, Nysa Kłodzka) są ich dopływami itd.
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Charakterystyka ekstremalnych zdarzeń  
meteorologicznych3

Klasyfikacja meteorologicznych zdarzeń ekstremalnych

Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne mają bardzo zróżnicowany charakter 
i mogą dotyczyć pojedynczego składnika pogody, np. prędkości wiatru o nisz-
czącej sile, nadmiernych opadów atmosferycznych czy też ekstremalnie wyso-
kiej temperatury powietrza, ale także mogą polegać na synergicznym działaniu 
zespołu takich składników, jak choćby podczas suszy, gdy do jej pogłębiania 
przyczyniać się może anomalnie wysoka temperatura powietrza, silna insolacja, 
duży niedosyt wilgoci w atmosferze i oczywiście długotrwały niedostatek opa-
dów atmosferycznych (Tab. 2). Do tej drugiej kategorii należą także zdarzenia 
wywołane przez silną konwekcję atmosferyczną, podczas których występują za-
zwyczaj ulewne bądź nawalne opady atmosferyczne, gradobicia, porywy bardzo 
silnego wiatru oraz wyładowania atmosferyczne.

Tab. 2. Kategorie wyjątkowych zdarzeń meteorologicznych 

Nazwa
Składowe elementy 

meteorologiczne

Zasięg  

[km2]

Czas trwania 

[min][h][d]
Skutki; uwagi

Nadmierna  
insolacja

Promieniowanie UV 
i widzialne Słońca

104÷106 1÷10 h Smog fotochemiczny w obszarach 
zurbanizowanych; choroby skórne

Fale upałów Temperatura  
powietrza

103÷106 1÷102 dni Problemy zdrowotne

Silne mrozy Temperatura  
powietrza

1÷106 1÷102 dni Problemy zdrowotne; straty  
w rolnictwie (uprawy ozime); 
powodzie zatorowe

Przymrozki  
wiosenne

Temperatura  
powietrza

10-2÷105 1÷10 h Straty w rolnictwie i leśnictwie

Opady rozlewne Opad atmosferyczny 103÷105 1÷10 dni Powodzie i podtopienia

Nawalne opady 
konwekcyjne

Opad atmosferyczny 1÷103 1 min÷10 h Powodzie i podtopienia

gradobicia Grad; burza 1÷102 1÷102 min Straty w rolnictwie; uszkodzenia 
pojazdów

Nadmierne opady 
śniegu

Opad atmosferyczny 102÷104 1÷102 dni Śniegołomy w lasach i sadach, 
katastrofy budowlane, lawiny 
śnieżne; powodzie roztopowe

3  Treść tego rozdziału oparto w znacznej mierze na: Sobik &Błaś 2010.
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Słaba widzialność 
pozioma

Silna mgła; także 
opady atmosferycz-
ne, zamieć śnieżna

1÷105 1 min÷102 h Wypadki komunikacyjne;  
zatory na drogach; zamknięcia 
lotnisk

Depozycja mgielna; - - Systematycz-
nie powtarzalne

Lokalnie nadmierna depozycja 
zanieczyszczeń atmosferycznych; 

Gołoledź;  
obciążenie lodem

Marznący deszcz 
lub mżawka; sadź

10-2÷104 1÷102 h Wypadki komunikacyjne; zatory 
na drogach; szkody w lasach  
i naziemnych liniach przesyło-
wych pod ciężarem lodu

Wichury Wysoka prędkość 
wiatru o różnym 
zasięgu i genezie

10-1÷106 1 min÷102 h Wiatrołomy i wiatrowały w lasach 
i parkach; zniszczenia infrastruktu-
ry budowlanej i technicznej

Wyładowania 
atmosferyczne

burza 10-4÷102 < 1 s Porażenia elektryczne, pożary

Susza  
meteorologiczna

Małe opady, wysoka 
temperatura i niska 
wilgotność powie-
trza; silna insolacja

103÷106 10÷103 dni Straty w rolnictwie; ograniczenia 
w zaopatrzeniu w wodę; obniżenie 
poziomu wód gruntowych

Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na szczególne znaczenie nadmiernych opadów atmosferycznych, 
które powodują powstanie łańcucha kolejnych zdarzeń w postaci wezbrań, pod-
topień, powodzi i skutków natury geomorfologicznej, temu czynnikowi poświę-
cono osobny rozdział.

Ekstremalne opady atmosferyczne

Opady ekstremalne to takie, które przynoszą wyjątkowo dużą objętość wody na 
jednostkę powierzchni lub występują z wyjątkową intensywnością. Do ilościo-
wej oceny opadów intensywnych powszechnie przyjęto skalę opracowaną przez 
Chomicza (1951), w myśl której kolejne klasy intensywności opisane są wzorem:

 uk = 2k/2· t1/2 (1)

 gdzie: u – wysokość opadu w milimetrach
  t – czas trwania w minutach
  k – kolejne klasy intensywności: 0, 1, 2, 3, 4…

Wykładnicza forma wzoru oznacza, że dla spełnienia kryterium odpowiedniej 
klasy opadu wymagana jest jego większa intensywność przy krótkim czasie trwa-
nia i odpowiednio mniejsza przy opadach długotrwałych (Tab. 3, Ryc. 1). Stąd 
np. przy opadzie trwającym 1 minutę deszcz ulewny I stopnia daje co najmniej  
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1,4 mm opadu, przy czasie trwania 10 minut jest to 3,2 mm (średnia intensyw-
ność ≥0,32 mm/min), a przy opadzie trwającym 1 dobę 53,7 mm (intensywność 
≥0,037 mm/min). Odpowiednie kryteria dla deszczu nawalnego I stopnia o cza-
sie trwania 1, 60 i 1440 minut (1 doba) wynoszą 5,7; 43,8 i 214,7 mm, co oznacza 
kolejno intensywność 5,7; 0,73 i 0,14 mm/min.

Tab. 3. Kryteria wyróżniania deszczów ulewnych i nawalnych według Chomicza (1951); 
wartości opadu podano w milimetrach.

uk Rodzaj deszczu

Czas trwania 
[minuty] [doby]

1 min. 10 min. 60 min. 1 doba 2 doby 3 doby 6 dób

A0 u0 deszcz silny 1 3,2 7,7 37,9 53,7 65,7 93,0

A1 u1 deszcz ulewny I stopnia 1,4 4,5 11,0 53,7 75,9 93,0 131,5

A2 u2 deszcz ulewny II stopnia 2,0 6,3 15,5 75,9 107,3 131,5 185,9

A3 u3 deszcz ulewny III stopnia 2,8 8,9 21,9 107,3 151,8 185,9 262,9

A4 u4 deszcz ulewny IV stopnia 4,0 12,6 31,0 151,8 214,7 262,9 371,8

B1 u5 deszcz nawalny I stopnia 5,7 17,9 43,8 214,7 303,6 371,8 525,8

B2 u6 deszcz nawalny II stopnia 8,0 25,3 62,0 303,6 429,3 525,8 743,6

B3 u7 deszcz nawalny III stopnia 11,3 35,8 87,6 429,3 607,2 743,6 1051,6

B4 u8 deszcz nawalny IV stopnia 16,0 50,6 123,9 607,2 858,7 1051,6 1487,2

B5 u9 deszcz nawalny V stopnia 22,6 71,6 175,3 858,7 1214,3 1487,2 2103,3

B6 u10 deszcz nawalny VI stopnia 32,0 101,2 247,9 1214,3 1717,3 2103,3 2974,5

W literaturze przedmiotu w odniesieniu do opadów nadmiernych istnieje po-
jęcie opadów rozlewnych oraz opadów konwekcyjnych. Opady rozlewne wystę-
pują na znacznym obszarze i trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin, powo-
dują zatem powstanie dużych sum dobowych pochodzących z opadu o ciągłym 
charakterze. Ich skutkiem, nawet gdy opady nie osiągną szczególnie wysokiej 
intensywności, jest wprowadzanie dużej ilości wody na obszarze objętych nimi 
zlewni. Przyczyną tworzenia się opadów rozlewnych jest zachodząca w strefach 
frontów atmosferycznych wielkoskalowa konwergencja, oznaczająca wypycha-
nie ku górze dużych objętości powietrza nasyconego parą wodną. W konsekwen-
cji dochodzi do adiabatycznego ochłodzenia takiego powietrza, następnie kon-
densacji zawartej w nim pary wodnej i powstania długotrwałych i rozległych 
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przestrzennie opadów atmosferycznych. Zazwyczaj intensywność opadów roz-
lewnych nie wykracza poza kryterium ulew.

Z drugiej strony wyróżnia się krótkotrwałe, a zarazem bardziej intensywne 
– z reguły osiągające kryteria deszczu nawalnego – opady konwekcyjne o nie-
wielkim zasięgu przestrzennym, których oddziaływanie na procesy hydrolo-
giczne jest ograniczone raczej do małych zlewni. Ze względu na swoją dużą 
intensywność opady konwekcyjne mogą kształtować w takich zlewniach na-
wet historyczne maksima stanów wody i przepływów. W największym skrócie, 

Ryc. 1. Wybrane zdarzenia opadowe o najwyższej intensywności w zlewni górnej i środkowej 
Odry na tle klasyfikacji Chomicza; zaznaczono wysokość opadów atmosferycznych w odnie-
sieniu do czasu ich trwania (skala logarytmiczna)

konwekcja atmosferyczna polega na gęstościowych ruchach pionowych dużych 
porcji powietrza wywołanych siłą wyporu. Ruchy skierowane ku górze zwią-
zane są z unoszeniem cieplejszego (o obniżonej gęstości) i zwykle dość wil-
gotnego powietrza pochodzącego z warstwy granicznej atmosfery. Intensywnej 
konwekcji, której towarzyszą gwałtowne zjawiska meteorologiczne, sprzyja 
chwiejna równowaga termodynamiczna w większości pionowego przekroju 
dolnej troposfery, ale z obecnością cienkiej warstwy hamującej (nawet inwersji), 
która utrudnia spontaniczne powstawanie licznych komórek konwekcyjnych 

‘konkurujących’ ze sobą o wilgotne powietrze z warstwy granicznej atmosfery. 
W takich warunkach tworzą się nieliczne komórki konwekcyjne dysponujące 
dużymi zasobami wilgotnego i ciepłego powietrza w warstwie granicznej.
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Chwilowy zasięg przestrzenny zjawisk wywołanych przez konwekcję nie 
jest rozległy, jednak obszar dotknięty skutkami może być dość znaczny, gdy ko-
mórka konwekcyjna przemieszcza się przez co najmniej kilka godzin. Klęskowe 
zdarzenia w postaci nadmiernych opadów, szkód wiatrowych, gradobicia lub 
wyładowań elektrycznych występują wówczas w kształcie charakterystycznego 
pasa wzdłuż trajektorii przemieszczania się takiej komórki.

Obydwa typy opadów ekstremalnych różnią się pod względem genezy, zasię-
gu, rozkładu przestrzennego, czasu trwania i intensywności. Tabela 4 zawiera 
wybór udokumentowanych pomiarami opadów ekstremalnych bez względu na 
ich genezę i obejmuje przedział czasu od schyłku XIX wieku do 2006 r.

Tab. 4. Wybrane przypadki ekstremalnych opadów atmosferycznych na Dolnym Śląsku 
oraz w pozostałej części dorzecza górnej Odry

Data; miejsce; wysokość [m n.p.m.]; 
(zlewnia) opad [mm] Uwagi; [źródło]

1858-08-06; Wrocław; 118 (Odra) 95,0/90 min Nizina Śląska; 1,5 godziny;  
[Hellmann 1906, za Chomicz 1951]

1888-08-02; Świeradów; 550  
(Kwisa/Bóbr)

215,0/d Sudety; [Hellmann 1906, za Chomicz 1951]

1897-07-29; Nová Louka; 800  
(Izera/Łaba)

345,1/d Sudety, G. Izerskie (Czechy); [Sobisek et al. 1993]

1897-07-29; Śnieżka; 1603 (Bóbr) 239,3/d Sudety; [Anonymus 1897]

1897-07-29; Schr. Ks. Henryka; 1415 
(Bóbr)

225/d Sudety; [Anonymus 1897]

1897-07-29; Karpacz-Wang; 872 (Bóbr) 220/d Sudety; (tego samego dnia Karpacz 91 mm, Miłków 
117 mm, Kowary 187 mm); [Anonymus 1897]

1897-08-16; Bardo; 274 (Nysa Kłodzka) 98,0/45 min. Przedgórze Sudeckie; 45 minut;  
[Ergebnisse…, za Chomicz 1951]

1903-07-09; Nová Červená Voda; 310 
(Nysa Kłodzka)

240,2/d Przedgórze Paczkowskie; [Štekl et al. 2001]

1904-11-10; Orle; 825 (Izera/Łaba) 132,1/d Sudety, Góry Izerskie; [Wussow 1920]

1909-07-02; Schronisko Śnieżne Kotły; 
1490 (Bóbr)

219,7/d Sudety; (tego samego dnia Śnieżka 192 mm,  
Karpacz Wang 130 mm [Wussow 1920]

1914-07-23; Sławniowice; 300  
(Nysa Kłodzka)

176,1/75min Przedgórze Paczkowskie; 75 minut;  
[Ergebnisse…, za Chomicz 1951]

1938-08-25; Międzylesie; 453  
(Nysa Kłodzka)

197,3/d Sudety; [Juniewicz 1978]
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1938-09-02; Paczków; 228 (Nysa 
Kłodzka)

113,5/d Przedgórze Sudeckie; [Juniewicz 1978]

1938-09-02; Trzebieszowice; ok. 370 
(Nysa Kł)

142,0/d Sudety; [Juniewicz 1978]

1938-09-02; Wińsko; ok. 180 (Barycz) 119,7/d Nizina Śląska; [Juniewicz 1978]

1938-09-02; Żmigród; ok. 90 (Barycz) 111,3/d Nizina Śląska; [Juniewicz 1978]

1951-08-02; Komorów; 275 (Bystrzyca) 193,4/d Przedgórze Sudeckie; suma dobowa ale ten opad 
wg relacji świadków trwał 2 godziny podczas nocy; 
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Bielawa; 350 (Bystrzyca) 161,2/d Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Bierutowice; 860 (Bóbr) 185,0/d Sudety; prawie cała doba; [Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Kowary; 470 (Bóbr) 162,8/d Sudety; prawie cała doba; [Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Łagiewniki; 175 (Ślęza) 171,6/d Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Niemcza; 200 (Ślęza) 163,9 Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Ostroszowice; 375  
(Nysa Kł.) 191,8/d Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  

[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Ślęża; 720 (Bystrzyca) 169,3/d Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Świeradów; 550  
(Kwisa/Bóbr) 151,0/d Sudety; prawie cała doba; [Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Walim; 520 (Bystrzyca) 175,3/d Przedgórze Sudeckie; prawie cała doba;  
[Sienkiewicz 1968]

1964-08-10; Wojków; 460 (Bóbr) 180,7/d Sudety; prawie cała doba; [Sienkiewicz 1968]

1968-05-29; Komarno; 500 (Bóbr) 190,6/d 500 ; Sudety, Góry Kaczawskie [Sienkiewicz 1968]; 
opad trwający 16 godzin ale w ciągu 1,5 godziny 
spadło 181,5 mm 

1977-07-31÷1977-08-02; Jakuszce; 
860 (Bóbr)

254,0 Sudety; opad 3-dniowy [Głowicki 1978]

1977-07-31; Szrenica; 1332 (Bóbr) 159,0/d Sudety; [Głowicki 1978]

1977-08-01; Przełęcz Okraj (Bóbr) 190,6/d Sudety/Karkonosze; [Głowicki 1978]

1978-08-08; Jakuszce; 872 (Bóbr) 171,2/d Sudety/Karkonosze/Góry Izerskie; [Otop, 2004]

1979-06-xx; stacja w górskiej części 
zlewni Bystrzycy; brak dokładnej daty  
i nazwy stacji

206,5 Sudety; opad 5-godzinny; zalanie Wałbrzycha;  
[Dubicki i Malinowska-Małek, 2005]
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1997-07-05 do 09; Šance; 509  
(Ostravica)

616,9 Beskid Śląski; opady 5-dniowe; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-05 do 09; Zlaté Hory; 433 
(Biała Głuchołaska/Nysa Kł.)

513,0 Sudety/Jesioniki; opady 5-dniowe;  
[Dubicki et al. 1999]

1997-07-05 do 09; Rejviz; 757 (Opava) 511,0 Sudety/Jesioniki; opady 5-dniowe;  
[Dubicki et al. 1999]

1997-07-05 do 09; Racibórz; 205 (Odra) 244,3 Nizina Śląska; opady 5-dniowe; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-05 do 09; Opole; 185; (Odra) 166,2 Nizina Śląska; opady 5-dniowe [Dubicki et al. 1999]

1997-07-07; Głubczyce; 290 (Psina) 111,7/d Płaskowyż Głubczycki; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-07; Lysa Hora; 1324  
(Ostravica)

233,8/d Beskid Śląski; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-07; Międzygórze; 700  
(Nysa Kłodzka)

200,1/d Sudety; [Dubicki et al. 1999];

1997-07-07; Opole; 185 (Odra) 95,9/d Nizina Śląska; [Dubicki et al. 1999] 

1997-07-07; Rejviz; 757 (Opava) 214.2/d Sudety; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-07; Zlaté Hory; 433;  
(Biała Głuchołaska/Nysa Kłodzka)

214.0 Sudety; [Dubicki et al. 1999]

1997-07-08; Racibórz; 205 (Odra) 92,9/d Nizina Śląska; [Dubicki et al. 1999]

1998-07-22; Zieleniec; 855  
(Nysa Kłodzka);  
inne stacje z tego samego dnia

172,3/d Sudety, Góry Orlickie ; (Duszniki-Słoszów 170,0 
mm; Chocieszów 148,6 mm;  
Deštné (Dzika Orlica/Łaba) 203,6 mm  
[Dubicki i Malinowska-Małek, 2005]; 

2001-07-20; stacja XXX w dorzeczu 
Kaczawy

159,6/d [Dubicki i Malinowska-Małek, 2005];  
natężenie opadu 70,2 mm/h

2002-08-13; Knajpa; 967  
(Nysa Łużycka)

278/d Sudety/Góry Izerskie (Czechy); [Strachota 2003];

2002-08-13; Jakuszce; 872 (Kamienna/
Bóbr)

165,0/d Sudety, [Dubicki i Malinowska-Małek, 2005];

2002-08-13; Świeradów; 550  
(Kwisa/Bóbr)

188,1/d Sudety, [Dubicki i Malinowska-Małek, 2005];

2002-08-31; Szczawno  
(Strzegomka/Bystrzyca)

178,0/d Sudety, maksymalne natężenie opadu  
między 00 – 01 h 1.IX – 57,7 mm,  
między 05 – 06 h – 33,3 mm;  
[Dubicki i Malinowska-Małek, 2005]

2006-08-07; Świeradów; 550  
(Kwisa/Bóbr)

163,4/d Sudety, [materiały pomiarowe IMGW]
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Wymienione w tabeli 4 i na rycinie 1 zdarzenia opadowe o krótkim czasie trwa-
nia. liczonym w minutach i pojedynczych godzinach ( np. Bardo 1987, Sławnio-
wice 1914, Komarno 1968 i inne), należą do klasycznych zdarzeń konwekcyjnych, 
natomiast zdarzenia, których czas liczony jest w dobach to przypadki opadów roz-
lewnych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach opady mogą mieć 
dwojaki charakter, gdy w występujące na większym obszarze opady rozlewne 
wbudowane są komórki konwekcyjne powodujące lokalnie znaczną intensyfikację 
opadów (np. Nová Louka 1897, Šance 1997, Kamienica 1997, Szczawno 2002).

Charakterystyka ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych4

Pod pojęciem ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych rozumie się zarówno su-
sze hydrologiczne, jak i nadzwyczajne wezbrania wody w ciekach i wystąpie-
nie jej z koryt rzecznych. Szczególnie ten drugi przypadek wart jest szerszego 
omówienia, bowiem zróżnicowanie krajobrazowe i klimatyczne Dolnego Śląska 
sprawia, że zdarzenia tego typu nie mieszczą się w podstawowych klasyfikacjach 
dzielących wezbrania na roztopowe, opadowe i zatorów lodowych. Kontrastem 
są przede wszystkim zjawiska fluwialne zachodzące na obszarach nizinnych i na 
obszarach górskich. W tekście celowo używane jest rozróżnienie między poję-
ciami „wezbranie” a „powódź”. Za powódź uważane są bowiem zdarzenia ma-
jące związek ze sferą społeczno-ekonomiczną, a więc wezbrania przynoszące 
szkody ludziom.

Na nizinach małe deniwelacje terenu i niewielkie spadki podłużne koryt ge-
nerują niższe prędkości przepływu wody w porównaniu z korytami rzek gór-
skich, a wiele ze zdarzeń hydrologicznych wynika z sytuacji na rzece głównej. 
Możliwe są wezbrania z podpiętrzeń i wylewy wskutek cofek. Zjawiska cofki 
notuje się choćby na odcinku doliny Czarnej Wody przy wysokim stanie jej re-
cypienta – Kaczawy w północno-zachodniej części Legnicy. Wezbrane wody 
rzek wylewają na swoje naturalne równie zalewowe, znajdujące się za wałami 
przykorytowymi5, a powstałe rozlewiska mogą utrzymywać się przez wiele dni. 
Na rzekach nizinnych częściej dochodzi także do wezbrań w okresie zimowym 
i wczesnowiosennym. Na ten okres przypada wybitna większość powodzi Bary-
czy (Kwiatkowski 1976).

Do charakterystycznych cech wezbrań na rzekach górskich należą duża pręd-
kość wody (kilka m·s-1) i szybkie postępowanie fali wezbraniowej. Choć wezbrania  

4  Treść tego rozdziału oparto w znacznej mierze na: Kasprzak 2010a.
5  Jest to nazwa naturalnej formy terenu tworzącej się wzdłuż koryt rzecznych, nie ma związku z tworzonymi 

przez człowieka wałami przeciwpowodziowymi.
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na ciekach górskich mogą występować praktycznie o każdej porze roku (także pod-
czas śródzimowych roztopów), najgwałtowniejsze bywają wezbrania letnie, kiedy 
górskie potoki prowadzą przeciętnie kilkadziesiąt razy więcej wody niż wynoszą 
przepływy średnie z wielolecia. Przykładowo, rzeka Biała Lądecka w Lądku Zdro-
ju podczas wezbrania w lipcu 1997 r. miała ok. 160 razy większy przepływ ponad 
wartość średnią, a podczas największej z zachodniosudeckich powodzi z 1897 r. 
przepływ na profilach Kwisy w Leśnej i Pilchowice na Bobrze odpowiednio 
110 m3·s-1 (Bachmann 1925) i 1187 m3·s-1 (Spoz 1978), przy średnich z wielolecia 
1976–1980 dla tych posterunków 5,44 m3·s-1 i 18,3 m3·s-1 (Rocznik hydrologiczny 
1983). Przewyższenia przepływów tego rzędu skutkują zdolnością cieków do trans-
portowania grubofrakcyjnego rumowiska rzecznego i dynamicznymi zmianami 
rzeźby dna doliny (Kasprzak, Migoń 2015). Zagrożenie powodziowe nie wynika 
więc tylko z zalania wodą, lecz z narażenia na bezpośrednie zniszczenie infrastruk-
tury procesami geomorfologicznymi. Dodatkowo powodzie górskie z racji nagłego 
formowania fali powodziowej, zazwyczaj jeszcze w trakcie epizodu opadowego 
lub odwilży, sprawiają trudności w trafnym prognozowaniu ich wystąpienia i za-
sięgu. W trakcie powodzi górskich, a właściwie nawet wcześniej od aktywizacji 
procesów fluwialnych, wzrasta także aktywność procesów stokowych. 

Wezbrania wynikające z wystąpienia obfitego deszczu przypisać można do 
rodzaju opadu. Wyróżnia się bowiem opady o charakterze rozlewnym (długo-
trwałe, o mniejszym natężeniu) i o charakterze nawalnym (krótkotrwałe, ale 
o dużym natężeniu). Na rzece Odrze 75% jej wezbrań notowanych jest po dłu-
gotrwałych, wydajnych deszczach w okresie od czerwca do sierpnia (Dubicki 
1972). Wezbrania te mogą mieć kilka kulminacji, co powodowane jest nie tylko 
sytuacją opadową, ale także sposobem formowania się odpływu wskutek specy-
ficznego kształtu zlewni i rozmieszczenia dopływów.

Deszcze nawalne, połączone zazwyczaj z występowaniem burz, prowadzą 
do gwałtownych wezbrań pojedynczych cieków lub kilku cieków w określonym 
fragmencie dorzeczy. Za Dubickim (1972) można przyjąć, że jeśli w ciągu trzech 
dni pojawią się opady o łącznej sumie 160–320 mm, to bez względu na warunki 
hydrologiczne poprzedzające okres opadowy należy się liczyć z wezbraniem / 
powodzią o charakterze katastrofalnym. W praktyce groźne są już sumy opado-
we rzędu 100–150 mm na dobę, zwłaszcza przy dużym natężeniu deszczu. War-
to zauważyć, że rejon Sudetów jest w Europie Środkowej niechlubnym rekordzi-
stą pod względem zmierzonej wydajności opadów. 29 lipca 1897 r. po czeskiej 
stronie gór, w niewielkiej odległości od granicy, zanotowano w ciągu doby sumę 
opadu 345,1 mm – Nová Louka (780 m n.p.m.) i 300 mm – Jizerka (970 m n.p.m.), 
a 13 sierpnia 2002 r. 278 mm – Knajpa (967 m n.p.m.) i 271,1 mm – Smĕdavská 
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hora (1006 m n.p.m.). Po stronie śląskiej notowania z 1897 r. były niewiele niższe: 
239 mm na Śnieżce (1602 m n.p.m.), 225 mm przy schronisku księcia Henryka 
(niestniejący dziś obiekt nad krawędzią Kotła Wielkiego Stawu w Karkonoszach, 
1410 m n.p.m.) oraz 220 mm przy Świątyni Wang w Karpaczu Górnym (885 m 
n.p.m.) (Regell 1905, Brázdil et al. 2005a, Munzar et al. 2008).

Lokalne, niespodziewane i nagłe wezbrania, wynikające z wystąpienia opa-
du nawalnego, np. w wyniku działania na małym obszarze pojedynczej komórki 
burzowej, nazywane są „flashfloods”, co w języku polskim tłumaczyć można 
jako „powodzie błyskawiczne”. Niemal niemożliwe do prognozowania przybory 
wody tego typu są często niemniej dotkliwe dla mieszkańców dotkniętych nimi 
dolin, niż katastrofy o zasięgu regionalnym.

Inny charakter mają wezbrania roztopowe, pojawiające się zarówno wiosną, 
jak i w miesiącach zimowych. W górach mogą wynikać z działania ciepłego 
wiatru fenowego. Wiosenne roztopy, przypadające najczęściej na marzec, powo-
dują wzrost poziomu wody zarówno na rzekach górskich, podgórskich i nizin-
nych. Powstające fale wezbraniowe są stosunkowo niskie i długie.

Miesiące zimowe to domena wezbrań / powodzi z zatorów lodowych lub 
śryżowych. Ich częstość występowania w przeszłości zależna była od trendów 
klimatycznych. Na Odrze notowano je powszechnie od końca XVIII do połowy 
XX wieku. Współcześnie, w związku z ociepleniem klimatu, zlodzenie dolno-
śląskich rzek trwa w skali roku coraz krócej, rzadsze są także i wezbrania powo-
dowane zatorami lodowymi i śryżowymi. Z reguły dotyczą one rzek nizinnych 
i miejsc predysponowanych do tamowania pochodu lodu, np. przy przyczółkach 
mostów. Zdarzają się one także na rzekach górskich. Znane są przypadki two-
rzenia się kilkusetmetrowej długości zatorów na rzece Bóbr w Ciechanowicach, 
czy na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej.

Specyficzną odmianą wezbrań są wezbrania formujące się w wyniku opadów 
po poprzedzającym je okresie przedłużającej się posuchy. Przesuszenie gleby 
i zmiany jej struktury wewnętrznej prowadzą do zmniejszenia własności infil-
tracyjnych gruntu. Podczas opadu deszczu uzupełnienie wilgoci glebowej może 
trwać kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a w tym czasie na powierzchni pojawia 
się spływ przedinfiltracyjny (Słupik 1973; Werner-Więckowska 1996). W konse-
kwencji ma to podobne skutki do spływu nadinfiltracyjnego, zachodzącego przy 
przesyceniu gruntu wodą podczas okresu wilgotnego. Sytuację taką można było 
obserwować w sierpniu 2006 r. w dorzeczach Kwisy, Kamiennej i Małej Kamien-
nej w Sudetach Zachodnich (Kasprzak 2006). Na wodowskazie w Mirsku stany 
wody Kwisy przekroczyły wszystkie notowania po 1945 r., a w opinii poszko-
dowanych mieszkańców Świeradowa-Zdroju przebieg wezbrania cechował się  
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gwałtownością większą niż podczas poprzednich wezbrań w 1977 i 1997 r. Wy-
stępowaniu wody z koryt rzecznych towarzyszy niejednokrotnie wzmożony 
spływ powierzchniowy po stokach. Możliwe są straty powodziowe wodą pocho-
dzącą nie ze strony koryt rzecznych, a spływającą obficie po stoku.

Niedostatecznie opisanym zjawiskiem są zalewy i podtopienia6 terenów zurba-
nizowanych. Na przestrzeni miejskiej, gdzie w sposób radykalny ograniczono in-
filtrację gruntu, opady o dużym natężeniu mogą prowadzić do gromadzenia wody 
i zalewów w oddaleniu od cieków i bez ich wyraźnego udziału. Dzieje się tak na 
skutek niewystarczającej wydolności systemu kanalizacyjnego. Powodzie powodo-
wane działalnością człowieka mogą wynikać także z przerwania budowli piętrzą-
cych. Na Dolnym Śląsku zdarzenie tego typu dotyczyło w przeszłości zbiornika 
odpadów poflotacyjnych „Iwiny” przy nieczynnej dziś kopalni miedzi „Konrad”, 
położonej na południowy wschód od Bolesławca. Niekontrolowany spływ płyn-
nych osadów po przerwaniu grobli ziemnej zbiornika w nocy 13 grudnia 1967 r. 
spowodował śmierć 18 mieszkańców położonej niżej wsi (Fiedler et al. 2007).

Dolnośląskie powodzie są licznie wzmiankowane w źródłach historycznych, 
a ich zestawienie na podstawie bogatej literatury przedmiotu zostało zaprezen-
towane m.in. w pracy Kasprzaka (2010a, 2010b). Charakterystyka przebiegu 
powodzi może być jednak w pełni odtworzona jedynie na przykładzie zdarzeń 
bliskich współczesności, dobrze udokumentowanych i popartych miarodajnymi 
informacjami, w tym odczytami wodowskazowymi. W praktyce rekonstrukcję 
zdarzeń powodziowych da się przeprowadzić dla największych powodzi na Od-
rze z lat 1854, 1903 i 1997. Istnieje także stosunkowo dobra dokumentacja dla 
powodzi w dorzeczu Bobru z 1897 r. i powodzi w dorzeczu Nysy Kłodzkiej 
z  1938 r. Inne zdarzenia udokumentowane zostały zazwyczaj w zasięgu oddzia-
ływania na pojedyncze miejscowości.

Katastrofalne procesy geologiczne i geomorfologiczne

Do klasy katastrofalnych procesów geologicznych i geomorfologicznych można 
zaliczyć wstrząsy sejsmiczne (trzęsienia ziemi) oraz te spośród ruchów maso-
wych i procesów erozyjnych, które przyczyniły się do strat materialnych lub 
stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Choć Polska położona na podłożu sztywnych struktur geologicznych uwa-
żana jest powszechnie za obszar bezpieczny sejsmicznie, aktywne procesy tek-
toniczne były w przeszłości przyczyną zniszczeń i strat. Na Dolnym Śląsku 
najdonioślejsze w skutkach zdarzenie tego typu odnotowano 5 czerwca 1443 r. 

6  Podtopienie – podniesienie poziomu wód gruntowych wraz z ich wystąpieniem ponad poziom terenu.
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(Pagaczewski 1972). Rekonstrukcja tego trzęsienia ziemi wskazuje, że epicen-
trum znajdować mogło się w obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, 
a magnituda wynosiła prawdopodobnie 5,8–6. Oznacza to duże wstrząsy, powo-
dujące znaczne zniszczenia. Wskazują na to jednoznacznie opisy strat powsta-
łych w znacznej części południowej Polski.

Dolny Śląsk nie jest obszarem dużej aktywności ruchów masowych. Sudety, 
zbudowane w przewadze ze skał krystalicznych, mają stabilniejsze stoki niż przy-
kładowo fliszowa część Karpat, a znane z Gór Kamiennych największe osuwiska 
są z reguły formami nieaktywnymi i uważane są za relikty przełomu epok plejsto-
cenu i holocenu (Migoń et al. 2014). Nie oznacza to jednak całkowitej stabilno-
ści stoków. Osunięcia gruntu odnotowano także w czasach historycznych, jak np. 
24 sierpnia 1598 r., gdy ze stoków Kalwarii nad Bardem osuwisko zeszło wprost 
do koryta Nysy Kłodzkiej w stanie wezbrania. Obserwowano je nad Nysą Kłodz-
ką również w lipcu 1997 r. Natomiast w karkonoskich kotłach polodowcowych 
rozpoznano jak dotąd ślady ponad 250 różnowiekowych spływów gruzowych, 
z czego ponad 70 w polskiej części gór (Parzóch, Migoń 2010). Ruchy masowe 
tego typu są inicjowane przez zsuwy materiału zwietrzelinowego w piętrze koso-
drzewiny, w warunkach przesycenia wilgocią pokryw stokowych.

Niekorzystne skutki dla silnie zagospodarowanych stoków górskich niosła 
za sobą także erozja wodna, przyczyniająca się do spłukiwania materiału gle-
bowego, tworzenia żłobin i rynien erozyjnych czy niszczenia dróg. Do najlepiej 
udokumentowanych skutków erozyjnego zniszczenia gruntów rolnych należy 
epizod intensywnych opadów z 12 maja 1990 r. w rejonie Henrykowa na Przed-
górzu Sudeckim (Teisseyre 1992b, 1994).

Zmiany natężenia przyrodniczych klęsk elementarnych  
w czasie – problemy interpretacyjne

W odniesieniu do częstości ekstremalnych zdarzeń opadowych na Dolnym Ślą-
sku oraz zmian ich intensywności, w świetle dostępnych materiałów pomiaro-
wych, obejmujących okres od 1881 do 2006 r., nie stwierdzono istotnego staty-
stycznie trendu zmian (Sobik, Błaś 2010). Pamiętać jednak należy, że materiały 
pomiarowe z tak długiego przedziału czasu, gromadzone przez służby mete-
orologiczne różnych państw, przy zmieniającej się gęstości sieci obserwacyjnej 
i metodyce, nie zapewniają w pełni wymogu homogeniczności danych. Mimo 
to wartość przeprowadzonej analizy jest na pewno nie mniejsza niż, często wi-
doczne w publicznym obiegu informacji, tezy i spekulacje na temat gwałtowne-
go nasilania się ekstremów pogodowych w Polsce bez opierania tych opinii na 
profesjonalnie zgromadzonych i przeanalizowanych danych pomiarowych.



54

Mieczysław Sobik, Marek Kasprzak

Zestawienie danych o ekstremalnych zdarzeniach historycznych może do-
starczyć cennych informacji na temat zmian klimatu w badanym okresie, czy 
też zmienności klimatycznej, która poniekąd jest jedną ze stałych cech klima-
tu. Najłatwiej byłoby wnioskować o okresach zwilgotnienia klimatu na podsta-
wie częstości pojawiania się powodzi. Niestety, interpretacja zdarzeń z okresu 
sprzed pomiarów instrumentalnych przysparza oczywistych problemów. Brak 
możliwości bezpośredniego porównania zdarzeń powodziowych wynika także 
z faktu stałego, silnego przekształcania / zagospodarowywania zlewni przez 
człowieka, w tym presji na obszary górskie i deforestacji. Historyczne zdarzenia 
hydrologiczne są trudne do analizy ze względu na regulację odpływu, kanaliza-
cję koryt i budowę skomplikowanego systemu przeciwpowodziowego.

Mogłoby się wydawać, że obecnie żyjemy w czasie wzmożonej aktywności eks-
tremalnych zjawisk hydrologicznych, który rozpoczął się już w XVIII w. W tym 
okresie udokumentowano na Dolnym Śląsku kilka katastrofalnych powodzi, a sam 
wiek XIX określany jest w Europie mianem „wieku wielkich powodzi” (Munzar et 
al. 2008). Niestety, pogląd ten jest w zasadzie trudny do zweryfikowania, biorąc pod 
uwagę fakt lawinowego przyrostu informacji nt. zdarzeń wyjątkowych, zwłaszcza 
wobec postępującej informatyzacji w ostatnich dziesięcioleciach.

Na Dolnym Śląsku da się zauważyć także skutki przerwania „pamięci histo-
rycznej”, związane z niemal całkowitą wymianą ludności w okresie powojennym. 
Zjawisko to było dobrze widoczne podczas niezwykle gwałtownych wezbrań 
w dorzeczu Nysy Łużyckiej 7 sierpnia 2010 r. Wezbrania były spowodowane 
gwałtownymi opadami w Sudetach o dobowej sumie przekraczającej miejscami 
180 mm. W ich wyniku doszło m.in. do uszkodzenia grobli zbiornika technolo-
gicznego Niedów na rzece Witce (cz. Směda) oraz poważnych zniszczeń wzdłuż 
rzeki Miedzianki – stosunkowo małego cieku ze źródłami na terenie Czech i uj-
ściem we wsi Trzciniec. Miedzianka zdewastowała nadbrzeżne części Bogatyni, 
doprowadzając do ruiny część miejscowej, historycznej zabudowy. Wywołała 
nie tylko katastrofę dla lokalnych mieszkańców, ale i wielkie zdziwienie opinii 
publicznej, choć niemal identyczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w 1916 r. 
W sierpniu 2010 r. doszło także do zalania wielu obszarów wzdłuż innych rzek, 
m.in. centrum Leśnej od strony Potoku Miłoszowskiego (lewy dopływ Kwisy). 
Widok zalanego rynku Leśnej był identyczny z obrazami uwiecznionymi na fo-
tografiach z 30 lipca 1897 r. Przykłady te można mnożyć. Symptomatyczne jest, 
że za straty powodziowe wini się głównie służby odpowiedzialne za gospodar-
kę wodną, marginalizując oczywiste błędy lokalizacyjne infrastruktury, a przede 
wszystkim naturalne uwarunkowania terenowe (geomorfologiczne) i ekstremal-
ną skalę zdarzeń meteorologiczno-hydrologicznych.
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Natural conditions of extreme events  
in Lower Silesia

S u m m a r y 

The objective of this elaboration is to present natural conditions of extreme 
events and their systematics in the basic scope. We used the area of Lower Silesia 
which has a highly diverse landscape as an example. Topographic conditions are 
reflected in climate diversity of the region, as well as in hydrological characteris-
tics. Exceptionality of the area also consists in the fact that natural disasters were 
historically documented in the past and they are present in literature. Moreover, 
pioneering constant instrumental measurements of the elements of weather, as 
well as states and flows of water in rivers were conducted. 
Most frequently air from the western sector flows To Lower Silesia. In the area 
of Sudetes, due to the impact of the terrain, the share of wind from the southern 
sector is increasing. The diverse topography of the mountains creates conditions 
for the formation of numerous local air circulations: valley and mountain wind, 
hollows of cool air in depressions of valleys, warm foehn wind on the leeward 
north-east side of Sudetes or cool bora wind. The coldest month is – with some 
exceptions – January: approx. -1.5 °C in the lowland part of the area, through 

-2 °C to -3 °C in the lower parts of Sudetes, to -7.0 °C at 1,500 m above sea level. 
Temperature in July changes from approx. 18.0–18.5 °C on the Silesian Lowland, 
through 16–17 °C in lower parts of Sudetes, approx. 14 °C at the level of 800 m 
above sea level to approx. 10 °C at 1,400 m above sea level and 8.8 °C on Śnieżka. 
Average annual precipitation within the basin of the upper Odra is from approx. 
500 mm in the Milicz-Głogów Depression to more than 1,500 mm locally in 
Western Sudetes. For the most part of the lowland lane annual precipitation is 
from 550 to 600 mm. The greatest precipitation occurs in July and it is approx. 
60 mm in the Milicz-Głogów Depression to approx. 200 mm in some mountain 
stations. The month with the least precipitation is February for most parts of 
the region (20–25 mm on the Sudetes Foreland to a little more than 100 mm on 
the plateau of the Izerskie Mountains). Daily summer precipitation can exceed 
200 mm. The maximum daily precipitation in Sudetes was of 345 mm. 
The effect of intense rains of a long-term or torrential nature, are high river wa-
ter levels. In Lower Silesia, there is a strong contrast between floods caused by 
mountain rivers and lowland rivers. Although high levels of mountain rivers can 
occur practically in all seasons, sometimes high levels of rivers in summer are 
the most violent. Mountain streams carry several dozen times more water than 
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average levels over many years. Local, unexpected and sudden high levels of wa-
ter resulting from torrential rainfall are called flash floods. On valley rivers, the 
share of high levels increases in winter and early spring. Flood waves occurring 
as a result of snowmelt are relatively low and long. High water levels resulting 
from ice and slush jams are typical for winter months. On the Oder, they were 
commonly observed from the end of the 18th century till the middle of the 20th 
century. Currently, in relation to global warming, ice cover of rivers in Lower 
Silesia is shorter and it leads to the occurrence of jams less frequently per annum. 
A specific type of high level of water is high level of water forming as a result of 
precipitation after periods of prolonged drought preceding it. Unsatisfactory de-
scription of inundation and flooding of urban areas results from sealing off large 
areas and insufficiently efficient storm water sewers. 
While conducting the analysis of changes of frequency in occurrence and in-
tensity of natural extreme events in time, it must be stated that no statistically 
significant trend of changes was observed regarding precipitation events, in light 
of available measurement materials covering the period from 1881 to 2006. Un-
fortunately, the results of measurements from such a long period of time gath-
ered by meteorological services of several countries, with a changing density of 
observation networks and methodology, do not fully ensure the requirement of 
data homogeneity. It is also difficult to compare flood events due to significant 
changes in land use and management as well as operations of storage reservoirs 
and flood protection structures. Flood events with a regional scale which were 
relatively well documented took place in 1897, 1938, 1997 and 2010. 
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Zdarzenia powodziowe i ich pochodne w dolinie Odry 
między Chałupkami a Wrocławiem 
w świetle danych archeologicznych i geologicznych

Wprowadzenie

Po wielkiej powodzi w 1997 r., tak jak i po wcześniejszych powodziach, wzro-
sło zainteresowanie rzeką Odrą jako czynnikiem stanowiącym ewentualne za-
grożenie w przyszłości. Mimo dużej skali zniszczeń i wywołania negatywnych, 
a wręcz katastroficznych odczuć społecznych i emocjonalnych, powodzie przy-
noszą także poważne skutki geologiczne i topograficzne. Przede wszystkim ob-
serwuje się znaczne zmiany przepływu wód rzecznych, a niekiedy zwiększoną 
akumulację osadów zarówno w obrębie doliny rzecznej, jak i poza nią.

W dolinie Odry częściej dochodziło do tworzenia się nowych koryt rzecz-
nych, jak np. ostatnio koło Chałupek na Odrze w strefie granicznej z Republi-
ką Czeską (Obrdlík et al. 2003), niż wyraźnej akumulacji osadów na terasach 
(równiach zalewowych). W efekcie awulsji na powierzchni teras zalewowych 
utworzyły się nowe rozcięcia erozyjne, które potencjalnie mogły przyczynić się 
do zmiany biegu głównego nurtu.

W wyniku awulsji Odry na obszarze obecnej aglomeracji wrocławskiej od 
XIII do XVII w. kilkukrotnie zachodziło przerzucanie głównego nurtu rzeki 
(Leonhardt 1901). Autorzy zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego projek-
tu nowej regulacji Odry, nazywanego „Programem dla Odry 2006”, aspekty 
związane z naturalnymi procesami rzecznymi zmarginalizowali lub w ogóle 
ich nie rozpatrywali.

W trakcie realizacji tego programu niewiele uwagi poświęcono także analizom 
geomorfologicznym i lepszemu poznaniu budowy geologicznej rozwoju systemu 
rzecznego Odry i jej dopływów. Większość zadań związana była z technicznym 
zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych, poprawie warunków czystości 
wód oraz utrzymaniu rzeki jako drogi wodnej. Z powodu braku dostatecznego 
wsparcia finansowego środowiska naukowego Odra, spośród rzek średniej wiel-
kości w Europie, należy do najsłabiej poznanych pod kątem uwarunkowań geolo-
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gicznych. Nadal najlepszym opisem rzeki i jej ewolucji oraz przekształceń antro-
pogenicznych jest monografia Odry z 1948 r. (Grodek et al. red. 1948).

Do niniejszego opracowania użyto szczegółowe mapy geologiczne, które za-
wierają zestandaryzowane przekroje rzek umożliwiające rozpoznanie pierwot-
nych dolin rzecznych i ich zmian w okresie ostatnich kilku tysięcy lat, w tym 
w okresie ujętym w realizowanym projekcie.

Zbierane są także dane i opracowania archeologiczne dla najlepiej rozpozna-
nych miejscowości z dorzecza górnej Odry, do których należą: Racibórz, Opole 
i Wrocław. Dane te ukazują początki i rozwój tych miast, także powodzie, które 
mogły niekiedy być odnotowane w źródłach historycznych.

Dane i opracowania archeologiczne, wielokrotnie niepublikowane są zacho-
wane w zbiorach i archiwach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu, wojewódz-
kich urzędach ochrony zabytków we Wrocławiu i Opolu (wraz z delegaturami 
terenowymi) oraz muzeach okręgowych i regionalnych.

Zakres badań

W celu lepszego poznania zagrożeń związanych z falami powodziowymi w doli-
nach rzecznych problem należy rozpatrywać wieloaspektowo. Zakres oddziały-
wań hasłowo różnych procesów przyrodniczych przy szczegółowych analizach 
wykazuje, że poszczególne zjawiska i procesy są ze sobą powiązane. W sze-
rokim aspekcie badań nad procesami zachodzącymi w obrębie doliny rzecznej 
muszą być one uwzględniane. Przykładowo aspekty klimatyczne należy łączyć 
z hydrografią, hydrogeologią, geomorfologią, litologią i uwarunkowaniami an-
tropogenicznymi, którymi zajmuje się archeologia i historia.

Zagadnienia poziomego rozprzestrzeniania się fali powodziowej zależą za-
równo od wielkości opadu, retencji osadów w górach, jak i dolinach, szerokości 
głównego nurtu rzecznego jak i strefy niezabudowanej doliny, pasa ograniczone-
go wałami przeciwpowodziowymi, przebiegiem nasypów drogowych, zabudo-
wą, a także rozmieszczeniem lasów łęgowych, czy szpalerów drzew i nadbrzeż-
nych krzewów w strefie powodziowej.

Doświadczenia ostatnich powodzi (Niesche, Krüger 1998; Gębica, Sokołow-
ski 2001; Wierzbicki et al. 2010) wskazują na wcześniej nieanalizowany pro-
blem przerwań wałów przeciwpowodziowych, które najczęściej miały miejsce 
pod kopalnymi starorzeczami, na których posadowiono te wały. Przepływające 
korytem starorzecza wody o większym ciśnieniu rozmywały w tych miejscach 
podstawę wałów, gdyż były to osady najsłabiej skonsolidowane.
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Problem ten wskazuje, jak istotną rolę przy analizie zagrożeń, wynikających 
z przerwania wału, ma dokładne rozpoznanie budowy geologicznej i wykonanie 
map geomorfologicznych, co niestety nie jest nadal realizowane. Rozwój tech-
nik związanych z analizą laserowych zdjęć powierzchni terenu (DEM, LiDAR)  
oraz fotografii i skaningu, wykonywanego z wykorzystaniem dronów, umożli-
wia stosunkowo szybkie i dokładne rozpoznanie potencjalnie groźnych miejsc 
w obrębie doliny, na których mogą powstawać zagrożenia związane z rozmy-
waniem wałów.

Każda dokładniejsza analiza ewolucji doliny rzecznej wymaga poznania jej 
systemu terasowego uwzględniającego rozpoznania różnowiekowych śladów 
przepływów. Należy także przeanalizować budowę geologiczną podłoża osadów 
rzecznych, związek rzeki z najmłodszą tektoniką, rozmieszczenie i liczbę teras 
rzecznych oraz ustalić ich wiek oraz hipsometrię. Wpływ oddziaływania pod-
łoża mimo powolności oddziaływań procesów geologicznych może uwydatnić 
się właśnie w czasie nagłych wezbrań wód rzecznych. Po przekroczeniu stanów 
krytycznych możliwe są awulsje, czyli zmiany biegu rzeki, kaptaże, czyli prze-
ciąganie jednej rzeki przez drugą, a także zmiany reżimu, w jakim zachodzi 
odpływ wód powodziowych.

Z uwagi na ograniczenia finansowe niniejsza analiza w zasadzie odnosi się 
do prześledzenia zasięgu teras odrzańskich powstałych w holocenie, a zwłaszcza 
w czasach rozwoju osadnictwa, rozpoznanego podczas badań archeologicznych. 
Pozostałe zasygnalizowane zagadnienia powinny być także zbadane, aby w peł-
ni można było przedstawić rzekę Odrę jako złożony geotyp, reagujący na zmia-
ny klimatyczne, przyrody ożywionej oraz czynniki antropopresyjne w czasach 
historycznych i obecnie.

Na podstawie lateralnego i pionowego zasięgu osadów holoceńskich w do-
linie rzecznej możliwa jest stosunkowo precyzyjna interpretacja zasięgu eks-
tremalnie wysokich stanów powodziowych, także notowanych w źródłach hi-
storycznych i zauważonych podczas badań archeologicznych. Jednak kryteria 
geomorfologiczne w wielu miejscach doliny są niezbyt precyzyjne, co wynika 
ze stanu zaawansowania badań terenowych.

Obecnie możemy przyjąć, że zasięg holoceńskiego dna doliny Odry z dużym 
stopniem prawdopodobieństwa należy wiązać z maksymalnym zasięgiem powo-
dzi, jakie miały miejsce w ostatnich 10 000 lat (Ryc. 1).

Trzeba pamiętać jednak, że zasięgi powodzi Odry w Raciborzu. Opolu oraz 
we Wrocławiu nie zawsze pokrywały się zasięgiem jej holoceńskiego dna. Nie-
kiedy wody wlewały się także na wyższe terasy, nazywane niekiedy nadzale-
wowymi. Rozprzestrzenienie młodych osadów popowodziowych, nazywanych 
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często madami, także nie zawsze ogranicza się do najniższego systemu teraso-
wego. Mogą one występować również na terasach powstałych wcześniej, czyli 
w ostatnim okresie zimnym, podczas zlodowaceniu Wisły.

Stan badań doliny Odry

W przeciwieństwie do doliny Wisły (por. Kalicki 1991; Starkel 1994; 1997; Gę-
bica 1995; Starkel et al. 1996) Odra nie doczekała się jeszcze kompleksowej ana-
lizy geologicznej i geomorfologicznej swojego rozwoju. Jedynie terasy wystę-
pujące na odcinku Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do Frankfurtu nad Odrą są 
lepiej opracowane, ale tylko w części lewobrzeżnej (Brose et al. 1987; Brose 
1998). O Odrze najczęściej wymieniana i cytowana jest monografia pod redakcją: 
A. Grodka, M. Kiełczewskiej-Zaleskiej i A. Zierhoffera z 1948.

Zestawienie kartograficzne wraz z opisem dotychczasowej wiedzy na temat 
rozwoju systemu rzecznego Odry przedstawili Badura i Przybylski (2000) oraz 
Szponarowie (2004). Jednak praca Badury i Przybylskiego zawiera wyłącznie 
zestawienie informacji zawartych na mapach geologicznych, bez ich weryfikacji 
terenowej. W komentarzach do map i szkiców wskazywano na miejsca wyma-
gające geologicznej lub geomorfologicznej reinterpretacji.

Z kolei praca Szponarów (2004) nie uwzględnia wyników prac geologicznych, 
jakie prowadzono w ostatnim trzydziestoleciu, a przedstawiona budowa geolo-
giczna Wrocławia znacznie odbiega od uzyskanych wyników podczas nowszych 
badań i obserwacji, głównie opartych na analizach geologicznych i geomorfolo-
gicznych prowadzonych przez archeologów i geologów w ramach prac ratowni-
czych lub w trakcie budowy stopnia wodnego w Malczycach (Przybylski et al. 
2004; Badura 2010; 2014; Wiśniewski et al. 2013; Badura et al. 2014).

Pośrednio nowe światło na temat rozwoju doliny górnej Odry w holocenie 
dostarczają publikacje dotyczące dopływów Odry lub małych potoków na Pła-
skowyżu Głubczyckim i Rybnickim (Ciszewski, Czajka 2009; Zygmunt 2009; 
Wójcicki et al. 2010; Wójcicki, Marynowski 2011) lub akumulacji osadów zacho-
dzącej od rewolucji przemysłowej w ośrodkach górniczych Rybnika i Ostrawy 
(Czajka 2007; Ciszewski, Czajka 2009).

Wielkość nadbudowy teras rzecznych od czasu rewolucji przemysłowej 
w dolinie górnej Odry miejscami przekracza 2 m. Nie jest znana dokładniej 
skala kolmatacji, czyli zamulania dna koryta rzeki, ale oba te czynniki powo-
dują, że na niektórych odcinkach podnosi się zarówno dno rzeki, jak i najbliż-
sze tereny nadrzeczne, położone w między wałami. Zjawisko to dobrze oddaje 
efekt względnego zwiększania się wysokości fal powodziowych.
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Podobne wielkości wody od co najmniej stu lat muszą przepłynąć przez ka-
nał Odry ograniczony wałami i to przez obszar, na którym między powodziami 
najczęściej dochodziło do akumulacji osadów transportowanych przez rzekę. 

Ryc. 1. Zasięg holoceńskiej doliny Odry – strefy powodziowej – między Chałupkami a Wro-
cławiem wyznaczony na podstawie zasięgu wielkopromiennych meandrów (rzeźba terenu 
wg ISOK)
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Stałe podnoszenie wysokości wałów przeciwpowodziowych Odry zapobiega 
rozlewaniu się wód podczas powodzi, ale jest bezskuteczne podczas wezbrań 
ekstremalnych, gdy woda przelewa się przez wały. Dlatego chcąc przedstawić 
zakres powodzi sprzed regulacji rzeki i usypania wałów, musimy rozpatrywać 
przepływ wody w Odrze w zakresie doliny holoceńskiej z uwzględnieniem 
starszych teras o podobnej charakterystyce hipsometrycznej (Ryc. 1).

Zasięgi fal powodziowych

Rozpoznawanie lateralnych zasięgów fal powodziowych możliwe jest na podsta-
wie kwalifikacji zasięgów, do jakich dochodziło lustro wody na podstawie ob-
serwacji własnych śladów wody, jak i niesionych przez nią zanieczyszczeniach 
mineralnych i organicznych na budynkach, przekazów świadków zdarzeń oraz 
obserwacji przekrojów archeologicznych i geologicznych. Mniej dokładne opisy 
zawarte są w archiwalnych dokumentach, ponieważ przekazują informacje bar-
dziej punktowe i zwykle nieweryfikowane.

Jeśli liczba opisanych punktów jest wystarczająco gęsta, poprzez ekstrapo-
lację można określić przybliżony obszar zalewów. Przy powodziach, o których 
wiemy tylko z obserwacji litologicznych, można ustalić jego wysokość, jeśli pro-
fil litologiczny jest udokumentowany pomiarami wieku bezwzględnego meto-
dami dendrochronologicznymi, izotopowymi 14C, 210Pb (ołów), 87Sr (stront) lub 
wieku względnego metodami luminescencyjnymi: TL (termoluminescencyjna), 
OSL (optyczna stymulacja luminescencji) oraz archeologicznymi. Stosunkowo 
wysoki koszt badań laboratoryjnych i archeologicznych pozwala na szczegółowe 
określenie wieku, np. starorzecza lub fragmentu odsłoniętej skarpy położonej 
przy brzegu rzeki lub u krawędzi terasy.

Znacznie szybciej zasięgi wód powodziowych możliwe są do określenia na 
podstawie rozprzestrzenienia osadów, najczęściej deponowanych w czasie du-
żych wezbrań. Na nizinach są to mułki, iły i piaski, które w gleboznawstwie 
i geologii są nazywane madami (fluwisole). Na obszarach górskich lub przed-
górskich są to głównie rozległe stożki żwirowo-piaszczyste. Jednak te ostatnie 
wyznaczają wyłącznie strefę związaną z maksymalnym przepływem, czyli wy-
sokim stanem fali powodziowej i szybkim nurtem.

Wyznaczanie zasięgu oddziaływania najmłodszych w sensie geologicznym 
stanów wód powodziowych, czyli mających miejsce w holocenie na podstawie 
rozprzestrzenienia mad może też być obarczone trudnym do oszacowania błę-
dem. Zasięg fal powodziowych nie zawsze pokrywa się z szerokością doliny, 
wyznaczoną jako pas dna położony między wielkopromiennymi meandrami. 
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W innych przypadkach w wyniku zachodzenia różnych procesów geologicz-
nych poziom wód powodziowych może przekraczać zasięg pasa doliny mean-
drowej. Wyjaśnienie przyczyn przekraczającego holoceńskie dno zasięgu wód 
musi być zbadane indywidualnie w każdym miejscu, gdzie do takiego zdarze-
nia doszło.

Inną, nowszą i stosunkowo dokładną metodą szybkiego ustalenia maksy-
malnego zasięgu fal powodziowych jest analiza map topograficznych wielko-
skalowych, np. 1:10 000, cyfrowych modeli terenu, opartych na dygitalizowa-
niu map topograficznych (DEM, NMT), mapach opartych o zdjęcia lotnicze 
i satelitarne, a ostatnio o pomiary powierzchni Ziemi w wyniku naziemnego 
skanowania lidarowego (LiDAR).

Jednak i te metody mają swoje ograniczenia wynikające z jednej strony 
z nierozpoznana budowy doliny, odbiegających budową od odcinków, które 
można określić jako standardowe. Na przykładzie doliny Odry odcinki odbie-
gające od typowego profilu dna doliny rzeki związane były z miejscami, na 
których zachowany był system meandrowy. Odcinki rzeki krętej położone są 
wyżej niż holoceńskie dno, przez co nawiązują one do położenia teras związa-
nych z klimatem zimnym, a nie do czasów nowożytnych. Jednak w klimacie 
zimnym peryglacjalnym rzeki płynęły w reżimie rzeki roztokowej, a więc 
niemeandrującej. Oczywiście, mogą to być fragmenty rzek, które zaczęły 
tworzyć się pod koniec zlodowacenia Wisły, co jednak wymaga dodatkowych 
badań terenowych.

Innym przypadkiem są te strefy doliny Odry, na których akumulowane są 
rozległe stożki napływowe bocznych dopływów. Czas powstania tych stożków 
nie jest wciąż dobrze rozpoznany. Mogły one w znacznej części być pozosta-
łością po czasach z klimatem zimnym, jak i zostać nadsypane w niektórych 
okresach holocenu. Problem ten dotyczy przede wszystkim doliny Odry między 
Brzegiem Opolskim a Oławą. Na tym odcinku do Odry wpada Stobrawa, Nysa 
Kłodzka, a koło Oławy równolegle do Odry płynie Smortawa.

Kolejnym miejscem, gdzie zaznaczają się różnice między zasięgiem fali 
powodziowej a szerokością doliny ukształtowanej w holocenie jest obszar 
aglomeracji wrocławskiej. W tym regionie Odra przy każdej wielkiej po-
wodzi płynie także po terasie nadzalewowej zlodowacenia Wisły. Terasa ta 
wznosi się o około 7 m powyżej współczesnego lustra wody. Takim obszarem 
jest, między innymi, Stare Miasto we Wrocławiu, przez którego obszar prze-
pływały wody powodziowe w 1903 i 1997 roku, a także podczas powodzi 
w XIX wieku (Ryc. 2).
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Geologiczna ewolucja pra-Odry

Odra jest jedną z rzek o średniej długości w Europie, która wynosi obecnie 
854,3 km. Jej wcześniejsza długość, sięgająca ponad 1020 km, została skrócona 
około 22% w wyniku regulacji oraz dostosowywania rzeki do wymogów żeglu-
gowych i zabezpieczania przeciwpowodziowego (Born 1948). Odra odwadnia 
obszar o powierzchni 118,9 tys. km2, z czego poza granicami Polski – w Repu-
blice Czeskiej oraz Republice Federalnej Niemiec – znajduje się 12,8 tys. km2. 
Dorzecze Odry wchodzi w skład zlewiska Morza Bałtyckiego.

Geologiczną historię Odry można śledzić od momentu podnoszenia tekto-
nicznego Sudetów Wschodnich, które do późnego miocenu znajdowały się pod 
wodą oceanu Paratetydy (Ivan 1996; Otava et al. 2003). Dopiero od momentu 
wypiętrzenia się Gór Oderskich (Sudety Wschodnie) rozpoczyna się rozwój 
doliny, którą możemy wiązać z obecną Odrą. W Górach Oderskich jej źródła 
znajdują się obecnie na wysokości 634 m n.p.m., na stoku Fidlůvego kopca 
(680,0 m n.p.m.).

Większość badaczy zakłada, że najwcześniejsza Odra płynęła na wschód 
i uchodziła do stopniowo wycofującego się oceanu Paratetydy. Wraz z wypię-
trzeniem Karpat ocean ten zniknął, a w obniżeniach powstały rozległe zbiorni-
ki wodne, między innymi Jezioro Panońskie. Między wypiętrzanymi Sudetami 
i Karpatami utworzyło się obniżenie Bramy Morawskiej, którym ówczesna Odra 
spływała do Jeziora Panońskiego, a po uformowaniu się doliny Dunaju stała się 
jego dopływem (Ryc. 3).

Na północ od wypiętrzanych Sudetów Wschodnich i Karpat bardzo szyb-
ko rzeki wypływające z obszarów górskich zasypywały obniżenie nazywane 
zapadliskiem przedkarpackim. W obniżeniu tym znajdowała się zatoka morza 
Paratetydy, oddzielająca Karpaty od obszaru platformowego, stanowiącego 
przyszły kontynent europejski. Północne obrzeżenie zatoki, przebiegające od 
Sudetów Zachodnich przez rejon Wzgórz Strzelińskich, Wyżynę Krakowsko-

-Częstochowską, Góry Świętokrzyskie do Roztocza, nazywane jest także Wa-
łem Metakarpackim.

Wał ten wówczas stanowił wododział europejski rozdzielający zlewnie 
obecnego Morza Północnego od zlewni Paratetydy. Wyniesienie to w mioce-
nie stanowiło lądowy pomost umożliwiający migrację fauny ze wschodu na 
Półwysep Iberyjski. Kości, między innymi, mastodontów, tapirów, nosoroż-
ców i małp naczelnych, związanych z tym traktem, znaleziono w lejach kra-
sowych w Opolu i w Przewornie (Wegner 1913; Głazek 1975; Głazek, Szyn-
kiewicz 1987).
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Ryc. 3. Zasięgi występowania osadów głównych rzek akumulowanych od późnego miocenu 
do środkowego plejstocenu (tj. do transgresji lądolodów skandynawskich (wg Piwocki et 
al. 2004 zmienione). Objaśnienia: 1 – kredy górnej; 2 – triasu; 3 – karbonu dolnego; 4 – pa-
leozoiczne skały podłoża krystalicznego; 5 – bazaltoidy; 6 – trzeciorzędowe skał wylewne 
stwierdzone geofizycznie; 7 – zasięg występowania osadów morskich środkowego miocenu; 
8 – zasięg występowania osadów formacji poznańskiej i Gozdnicy; 9 – dyslokacje; 10 – osi 
traktów fluwialnych; 11 – miejscowości. Skróty literowe: sub – sudecki uskok brzeżny
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Zaznaczający się w miocenie trójpodział obecnego Śląska na wypiętrzane góry 
leżące na południu, zatokę morską i równoleżnikowy ląd na północy zupełnie 
odbiega od dzisiejszego ukształtowania naszego obszaru. Jednak jego zarys nadal 
jest widoczny w terenie i poprzez długotrwale oddziaływania procesów geolo-
gicznych i wpływa także na dzisiejszą Odrę. Zmiany tektoniczne, mające miejsce 
w późnym miocenie, pliocenie i prawdopodobnie wczesnym plejstocenie przebu-
dowały starszą rzeźbę, tworząc podwaliny pod jej obecne ukształtowanie.

W tym czasie powstało obniżenie dolinne, którym obecnie płynie Odra. Obniże-
nie to było w większej części kształtowane raczej procesami tektonicznymi niż kli-
matycznymi. W późnym plejstocenie, czyli od 120 tys. lat temu, intensywność ru-
chów tektonicznych znacznie się zmniejszyła, ale nie uległa zupełnemu wygaszeniu. 
Ich efekty widoczne są zwłaszcza po zlodowaceniu Odry (300−230 tys. lat temu), 
gdy dolina rzeczna ukształtowała się na nowej powierzchni, utworzonej z osadów 
polodowcowych, zgodnie z trendami tektonicznymi, a nie litologicznymi.

Pod koniec miocenu i w pliocenie Sudety miejscami zostały wypiętrzone, 
o co najmniej 1000 m, a Karpaty jeszcze wyżej, nawet o ponad 3000 m. Wraz 
z wypiętrzaniem się obszarów górskich nasiliły się procesy erozyjne. Wymy-
wane z gór zwietrzeliny mułkowo-ilasto-piaszczyste wypełniały obniżenie po 
dawnej zatoce morskiej Paratetydy. W rejonie Kędzierzyna-Koźla sumaryczna 
miąższość osadów morskich, a później rzeczno-jeziornych miejscami przekra-
cza 500 m (Dyjor et al. 1978; Kotlicka, 1981).

W tym samym czasie obszar dawnego wału metakarpackiego także się pod-
niósł, jednak w tym rejonie ruchy podnoszące są wielokrotnie słabsze niż na po-
łudniu. Podnoszenie się wału metakarpackiego nie przebiegało jednolicie na całej 
jego długości. Między Wzgórzami Strzelińskimi a Wyżyną Śląską powstał szero-
ki rów tektoniczny o osi NW-SE.

Powstanie tego rowu związane jest z przesuwaniem się na SE osi środkowo-
europejskiej strefy subsydensji (Aizberg 2001; Stackebrandt 2004; Badura, Przy-
bylski 2004; Badura et al. 2004; 2006). W pierwszym etapie powstawania rowu 
Grodkowa (Badura 1999) tworzy się rozległe zapadlisko tektoniczne, w którym 
zostały zachowane osady górnej kredy (Ryc. 4).

Osady górnej kredy wcześniej przykrywające nie tylko obecny obszar Niżu 
Polskiego, ale i Sudety, z obszaru których w paleogenie i neogenie zostały ze-
rodowane. Zachowały się one jedynie w rowach i zapadliskach tektonicznych 
w Sudetach oraz na bloku przedsudeckim w zapadlisku Kredy Opolskiej (Ba-
dura, Rauch 2014). Niewielkie odsłonięcia osadów kredowych znane są także 
z Płaskowyżu Głubczyckiego w Nowej Cerekwi oraz Góry św. Anny na grzbie-
cie Chełma, pod pokrywami osadów wulkanicznych.
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W późnym miocenie w środkowej części zapadliska Kredy Opolskiej powstał 
węższy rów Grodkowa wypełniony osadami późnoneogeńskimi o miąższości 
ponad 100 m. Rów Grodkowa przerwał ciągłość morfologicznej bariery, jaką 
tworzył wał metakarpacki. Obniżenie to umożliwiło otwarcie rzekom nowej dro-
gi na północ, do Morza Północnego.

Rzeki dotychczas zasypujące osadami głęboki rów tektoniczny Kędzierzyna 
powstały na przedgórzu Sudetów Wschodnich utworzyły zbiorczą dolinę pra-

-Odry i rowem Grodkowa popłynęły na północ w kierunku ówczesnej wiel-
kiej rzeki Eridanos (Bałtyckiej) uchodzącej do Morza Północnego (Ryc. 3 i 4). 
W gruncie rzeczy dopiero od tego momentu możemy mówić o powstaniu nowej 
europejskiej rzeki pra-Odry, będącej w rozwoju geologicznym bezpośrednią po-
przedniczką współczesnej Odry.

Ryc. 4. Związek tektoniki z biegami głównych rzek w późnym neogenie i eoplejstocenie. Pół-
przezroczysta maska pokazuje współczesny zasięg osadów neogeńskich (tj. do transgresji 
lądolodów skandynawskich, wg Piwocki et al. 2004 zmienione)
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Zlewnia tej nowej rzeki obejmowała Karpaty Zachodnie, łącznie z obecnym 
odcinkiem górnej Wisły oraz Sudety Wschodnie, ale bez Gór Oderskich. Nazy-
wanie tej rzeki pra-Odrą jest więc także niezupełnie prawidłowe, ponieważ wła-
ściwa poprzedniczka Odry wciąż kierowała swe wody na południe, do Dunaju.

Kryterium długości rzek, aby od ich nazwy poszukiwać odpowiednika tej 
późnotrzeciorzędowej rzeki także nie jest właściwe. Z kolei nazwanie jej pra-Wi-
słą także może wywołać błędne skojarzenia z Wisłą płynącą w tym miejscu na 
wschód. Być może rzeka ta powinna nazywać się pra-Olzą lub pra-Opawą. Po-
nieważ osady tej rzeki budują głównie kwarce, to nazwanie jej pra-Opawą byłoby 
właściwsze. Pomimo tych wątpliwości w nawiązaniu do obecnego biegu rzeki 
lepsze będzie pozostanie przy nazwie „pra-Odra”.

W późnym miocenie i pliocenie pra-Odra nie wytworzyła wyraźnego koryta 
rzecznego (Ryc. 3). Stosunkowo szybkie podnoszenie tektoniczne Karpat i Sude-
tów dostarczało dużej masy skalnej w zlewniach tych rzek. Równocześnie ciepły 
i suchy klimat utworzył reżim rzeczny typowy dla klimatu suchego i stepowego. 
Rzeki te cechowały się dużą zmiennością przepływów od bardzo słabych do 
gwałtownych torencjalnych, osadzających potoki błotne.

W trakcie wysokich stanów wód lub w wyniku powodzi ekstremalnych rzeki 
usypywały rozległe stożki napływowe na przedpolu gór. Następowały wówczas 
częste zmiany biegu głównego koryta Odry, które w następnej powodzi torowały 
sobie kolejne drogi odpływu. W rejonie górnej Odry szerokość rozrzutu żwirów 
transportowanych przez ówczesną Odrę przekracza 80 km.

Równoleżnikowy pas dolinny wyznaczają Niemodlin na zachodzie i Gliwice 
na wschodzie (Badura, Przybylski 2000a; Badura et al. 2006). Z kolei dopływ 
Odry, czyli Nysa Kłodzka tworzyła pas rozrzutu materiału o szerokości 60 km. 
Dzisiaj osady plioceńsko-wczesnoplejstoceńskie tworzą terasy wznoszące się do 
ponad 80 m ponad dno doliny w Sudetach i 35–50 m na obszarze przedsudeckim. 
To zróżnicowanie wysokości, na jakiej one występują, związane jest z tektonicz-
nym podnoszeniem Sudetów i obszaru przedsudeckiego tworzącego tektoniczny 
blok przedsudecki.

W rejonie obecnej doliny Odry piaski i żwiry teras plioceńsko-wczesno-plej-
stoceńskich, wyróżnionych przez Dyjora (1984; 1987; Piwocki et al. 2004) jako 
seria-formacja Gozdnicy, występują między innymi w pobliżu Rogowa Opolskie-
go, Opola, Skorogoszczy, Wilkszyna koło Wrocławia oraz koło Brzegu Dolnego. 
W rejonie Skorogoszczy, Łącznika oraz w Niemodlinie znajdują się również osady 
pra-Nysy Kłodzkiej, uchodzącej do pra-Odry. W Łączniku do pra-Odry uchodziła 
także pra-Biała Głuchołaska, wówczas płynąca na wschód, a nie północ jak obec-
nie. W rejonie Rogowa Opolskiego występują osady pra-Osobłogi (Ryc. 5).
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Osady każdej z wymienionych rzek zawierają materiał żwirowy, charak-
terystyczny dla danej zlewni. Osady Odry oprócz bardzo dużej zawartości 
kwarcu zawierają skały krzemionkowe i skrzemionkowane piaskowce kar-
packie. Osady Nysy Kłodzkiej, podobnie jak Bystrzycy, zawierają permskie 
skały wulkaniczne. Z kolei pra-Biała Głuchołaska transportowała ponad 90% 
kwarcu oraz gnejsy i białe kwarcyty. Pra-Osobłoga z kolei niosła piaskowce 
i mułowce karbonu oraz charakterystyczne ciemnobrązowe krzemienie pocho-
dzące z osadów kredy górnej jeszcze w miocenie leżących na całym obszarze 
Sudetów Wschodnich.

Ryc. 5. Zasięgi występowania czterech rzek w południowej części Śląska Opolskiego  
(wg Piwocki et al. 2004 zmienione)
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Odra w plejstocenie

W późnym neogenie i plejstocenie tempo subsydencji, czyli pogłębiania się ba-
senów sedymentacyjnych znacznie się zmniejszyło. Na obszarze bloku przedsu-
deckiego i obecnej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zróżnicowane ruchy 
pionowe uformowały wzniesienia Wzgórz Strzelińskich, Garbu Chełma, Płasko-
wyże Głubczycki i Rybnicki, jak i rejon Opola, Grabina i Borów Niemodliń-
skich, czy Ligoty Tułowieckiej.

Równocześnie tworzyły się lokalne zapadliska i rowy tektoniczne, w których 
nadal zachodziła zwiększona akumulacja osadów rzecznych. W tym okresie for-
mowało się zapadlisko wrocławskie również nazywane basenem wrocławskim 
(Różycki 1968), zapadlisko Niemodlina, rów tektoniczny Małej Panwi oraz sys-
tem rowów górnej Odry.

W wyniku transgresji lądolodu zlodowacenia Sanu rzeźba terenu miejscami 
ulęgła daleko idącym przekształceniom (Ryc. 6). Lądolód egzarował podłoże, 
niwelując niewielkie przeszkody terenowe. Pod lądolodem tworzyły się z kolei 
głębokie rynny subglacjalne, którymi wypływały wody lodowcowe pod dużym 
ciśnieniem (Piotrowski 1994; Alexowsky 1996; Schwab, Ludwig 1996).

Pas równoleżnikowych Wzgórz Trzebnickich, Twardogórskich, Sycowskich 
i Ostrzeszowskich powstał w wyniku dynamicznego nacisku lądolodu na podło-
że i wyciśnięcie głównie osadów ilastych i nawodnionych piaszczystych w for-
mie szeregu łusek lub diapirów przed czołem lądolodu. Ten wał wzgórz prawdo-
podobnie przyczynił się do skierowanie biegu Odry ku zachodowi, podobnie jak 
to ma miejsce obecnie. Przypuszczalnie Odra w kierunku zachodnim płynęła aż 
do kolejnego zlodowacenia Odry.

Na szkicu podłoża podczwartorzędowego wyraźnie zaznaczają się głębokie 
struktury erozyjne nazywane rynnami subglacjalnymi. Są one wcięte na głę-
bokość 90−160 m w osady neogeńskie. Między Wrocławiem a Krapkowica-
mi najgłębsze rynny subglacjalne rozpoznano w rejonie Oleśnicy, Opola, pod 
współczesną doliną Małej Panwi (Ryc. 6), na południe od Grodkowa (Krawczyk, 
Tkaczyk 1997; Badura et al. 1998; Badura, Przybylski 2007; Salamon, 2009). Ich 
maksymalna głębokość dochodzi do 160 m.

Płytsze rynny subglacjalne rozpoznano koło Prądów, Krapkowic i na zachód 
od Raciborza. Mają one głębokość od 40 do 110 m. Przez wiele dziesięcioleci 
te kopalne struktury uważano za doliny rzek kopalnych. Rynny subglacjalne 
koło Kędzierzyna, Krapkowic, Prądów i Oleśnicy uważano za fragmenty doliny 
kopalnej Odry (Kryza 1978; Dyjor 1984; 1987; Kryza, Poprawski 1987; Szponar, 
Szponar 2008). Do niej miała uchodzić dolina Małej Panwi i Rudy.
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Ryc. 6. Rzeźba podłoża podczwartorzędowego z widocznymi elementami pochodzenia 
tektonicznego oraz rynnami subglacjalnymi: 1 – przełom przez Płaskowyź Głubczycki 
i  Rybnicki, 2 – przełom w Rogowie Opolskim, 3 – przełom w Opolu

Późniejsze szczegółowe badania geofizyczne, petrograficzne frakcji żwiro-
wej oraz dokładniejsza analiza kształtu tych form, w nawiązaniu do paleoge-
ografii oraz zmian poziomów morza, wskazała, że są one związane z lądolodem 
Odry i krążeniem wód między lodem a jego podłożem (Krawczyk, Tkaczyk 
1997; Przybylski, Badura 1999; Badura, Przybylski 2000a).
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Po ustąpieniu lądolodów zlodowaceń południowopolskich rozwinęła się sieć 
rzeczna, o której niewiele wiemy. W wyniku zasypania osadami lodowcowymi 
odpływu wód Odry na południe nowo formujący się odpływ utworzył dolinę 
kierującą wody na północ. Niewykluczone, że w zmianie kierunku biegu wód 
Odry odegrały rolę dwa czynniki. Jednym było tektoniczne obniżenie dna Ko-
tliny Ostrawskiej pod wpływem izostazji, a drugim wykorzystanie U-kształtnej 
doliny, powstałej pod lobem lądolodu transgredującego w kierunku Bramy Mo-
rawskiej. Na Śląsku prawdopodobnie sieć rzeczna była już podobna do obecnej. 
Wody zbiorczej doliny zapewne kierowały się już ku Morzu Północnemu. Wtedy 
też Odra po opuszczeniu Gór Oderskich po raz pierwszy popłynęła na północ do 
Kotliny Ostrawskiej.

Dotychczas nie rozpoznano osadów doliny Odry z okresu zlodowacenia 
Sanu i interglacjału mazowieckiego. W Kotlinie Orawskiej znajdowano osady 
organiczne akumulowane w kopalnych dolinach rzecznych i datowane na ten 
przedział czasu (Macoun et al. 1965), jednak nie wykazano ich związku z doliną 
Odry. Można się tylko domyślać, że te stanowiska, które położone są najbliżej 
współczesnej Odry, wówczas też były akumulowane w jej dolinie. Na SE od 
Ostrawy, w Stonawie znajdują się osady mułkowe wypełniające jezioro z inter-
glacjału mazowieckiego (Břízová 1994; Macoun, Králik 1995), jednak nie wia-
domo, czy przez to jezioro przepływała Odra.

Na Śląsku tylko w Gościęcinie, na WSW od Krapkowic, znaleziono osady 
jeziorne, prawdopodobnie związane ze starorzeczem Odry, płynącej w tym re-
jonie w czasie interglacjału mazowieckiego (Środoń 1957), ale wbrew wcześniej 
przyjętym hipotezom osady interglacjału mazowieckiego występują w głębokich 
rozcięciach erozyjnych (Kotlicka 1978; Lewandowski, Kaziuk 1982; Poprawski, 
1987). Ich obecności należy spodziewać się 30-50 m powyżej współczesnego 
koryta Odry.

W czasie transgresji lądolodu zlodowacenia Odry zostały zniszczone słabo 
skonsolidowane osady rzeczne oraz wodnolodowcowe. Lądolód ten na znacznie 
wyrównanej powierzchni pozostawił kolejne warstwy glin zwałowych i osadów 
wodnolodowcowych. W trakcie tego zlodowacenia zasięg lądolodu był mniejszy 
niż poprzednio. Przyjmuje się, że na wschodzie Śląska nie przekroczył on wy-
sokości 300 m, a na zachodzie 200 m n.p.m. (Lewandowski 1982; 1988; Badura, 
Przybylski 1998; Eissmann 2002; Salamon et al. 2007; Salamon 2012).

W rejonie Ostrawy lądolód zatrzymał się tworząc na przedpolu rozległy 
zbiornik zaporowy (Růžička 2004; Nývlt 2011). Wzdłuż czoła lądolodu powstały 
morenowe Wzgórza Hluczyńskie oraz terasy kemowe na Płaskowyżach Głub-
czyckim i Rybnickim, doklejone do wychodni skał karbońskich i neogeńskich. 
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Wraz z deglacjacją południowo-wschodniej części Śląska na nowo utworzonej 
powierzchni powstała znowu sieć rzeczna. W pierwszym etapie dominował od-
pływ powierzchniowy po powierzchni objętej wieczną lub sezonową zmarzliną. 
Liczne rozległe powierzchnie bruków erozyjnych oraz znaczny stopień wyrów-
nania, szczególnie niżowej części Śląska, wskazują na taki rozproszony odpływ 
wód powierzchniowych.

Prawdopodobnie indukowane przez lądolód Odry ruchy tektoniczne oraz ob-
niżenia założone pod lądolodem wspomagały ułożenie się tej sieci. Południkowy 
odcinek doliny górnej Odry i początkowy środkowej Odry do Opola był w dużej 
mierze uwarunkowany właśnie przez ruchy tektoniczne.

Oś doliny Odry wykorzystywała obszary o zwiększonej subsydencji, położo-
ne nad neogeńskimi rowami tektonicznymi. Z kolei, podnoszony Garb Chełma 
spychał wody Odry ku północnemu zachodowi. W efekcie powstał przełom przez 
wapienie triasowe w Rogowie Opolskim. W rejonie Opola dolina Odry wykorzy-
stała rynnę subglacjalną założoną w strefie uskoków, ograniczających zapadlisko 
kredy opolskiej od triasowej Wysoczyzny Krakowsko-Częstochowskiej.

Kolejne zlodowacenie Warty odegrało dużą rolę w formowaniu się doliny 
Odry. Czoło lądolodu zatrzymało się na linii wzgórz, nazywanych Wałem Trzeb-
nickim (Badura, Przybylski 2002) lub jedynie przed Pradoliną Głogowsko-Baruc-
ką, jak dowodził J. Winnicki (1997; Burdukiewicz, Meyer 1991; Wojewoda 2015).  

Ryc. 7. Przebieg Pradoliny Wrocławsko-Bremeńskiej (kolor niebieski) i Głogowsko-Baruc-
kiej (kolor zielony), (wg Kasiora 1954)
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Na przedpolu lądolodu powstała Pradolina Wrocławsko-Bremeńska zbierająca 
wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i płynące z południa z Sudetów 
i Karpat (Ryc. 7). Dalsza recesja lądolodu i związany z tym procesem zanik zasi-
lania odpływu pradolinnego wodami roztopowymi przyczynił się do przekształce-
nia tego obniżenia w dolinę rzeczną (Mol 1997; Badura et al. 2013).

We Wrocławiu podczas badań archeologicznych, prowadzonych przy al. Hal-
lera, znaleziono osady rzeczne 17 m powyżej obecnego koryta Odry, czyli 123 m 
n.p.m. (Ryc. 8); (Wiśniewski et al. 2013). Szczepankiewicz (1957, 1972) zakładał, 

Ryc. 8. Erozyjne dno jednego z roztokowych ramion Odry odsłonięte przy al. Hallera  
we Wrocławiu, około 123 m n.p.m. (fot. J. Badura)

że na tej wysokości znajdują się terasy zlodowacenia Warty. Analiza petrogra-
ficzna frakcji żwirowej wskazała, że osady te deponowała Odra (Ryc. 9).

Analizy wieku osadów piaszczystych metodą OSL wykazały, że Odra w naj-
wyżej położonym rejonie Wrocławia płynęła 50-80 tys. lat temu (Skrzypek et al. 
2011; Wiśniewski et al. 2013). Tak wysokie położenie piasków i żwirów wskazuje, 
że we wczesnym pleniglacjale zlodowacenia Wisły szerokość doliny miejscami 
przekraczała 10 km, a w najszerszym miejscu miała nawet 19 km (Ryc. 10).

W rejonie południowych dzielnic i osiedli Wrocławia prawdopodobnie 
większość osadów, uważanych dotąd za wodnolodowcowe, może być pocho-
dzenia rzecznego. Podczas budowy Ronda Verony w rejonie ulic Sztabowej  
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Ryc. 9. Osady Odry na stanowisku przy al. Hallera, w spągu występowały krzemienne artefakty 
oraz liczne szczątki kostne dużej plejstoceńskiej fauny sprzed ok. 60 tys. lat (fot. J. Badura)

Ryc. 10. Szerokość doliny Odry we wczesnym plenigalacjale (50–80 tys. lat). Obszar do-
liny, na której znajdowały się koryta roztokowe Odry wyznacza poziomica 123 m n.p.m.
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i Powstańców Śląskich także stwierdzono fragment starego koryta Odry. Wy-
stępowanie osadów rzecznych na wyrównanej powierzchni zbudowanej z glin 
zwałowych i osadów wodnolodowcowych wskazuje, że powierzchnia ta jest 
terasą erozyjno-akumulacyjną. Terasa ta została rozpoznana we Wrocławiu od 
Gaju na wschodzie do Grabiszynka na zachodzie.

Na podstawie ekstrapolacji można przyjąć, że występujące na wysokości 
15−20 m n.p. obecnej rzeki nawarstwienia, wcześniej uważane za pochodzące 
ze zlodowacenia Warty, są młodsze i należy je korelować ze zlodowaceniem 
Wisły. Także wiek stanowisk archeologicznych w rejonie Raciborza-Ocic należy 
korelować ze zlodowaceniem Wisły, a nie Warty (Szczepankiewicz 1972; Le-
wandowski 1988; Lewandowski, Wieland 1994; Badura, Przybylski 2000).

W miarę obniżania się poziomu oceanu światowego i postępującej erozji za-
chodzącej w dolinach rzecznych w dolinie Odry powstał kolejny poziom teraso-
wy położony do 7 m n.p. rzeki we Wrocławiu, zwiększając wysokość na odcinku 
Górnej Odry do 9 m n.p. rzeki w Raciborzu (Ryc. 11). Na tej terasie w XIII w. 

Ryc. 11. Osady rzeczne i eoliczne nadbudujące terasę 5–7 m n.p. Odry na Placu Domini-
kańskim we Wrocławiu: 1 – piaski rzeczne akumulowane na równi zalewowej, 2 – piaski 
rzeczne zaburzone w warunkach klimatu peryglacjalnego, 3 – piaski rzeczne akumulowane 
na równi zalewowej, 4 – piaski korytowe, 5 – piaski eoliczne, 6 – poziom mineralno-próch-
niczny, 7 – nasypy antropogeniczne (wg Badura 2010)
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rozwinęła się większość miast położonych nad Odrą. Na tej terasie powstały 
Racibórz, Kędzierzyn, Opole i Wrocław.

We Wrocławiu terasę 7 m budują piaski średnioziarniste, czasami przewar-
stwione piaskami z drobnookruchowymi żwirami (Chmal et al. 1993; Badura 
2010). W stropie tych osadów często występują pseudomorfozy po klinach lodo-
wych lub struktury pogrązowe, wskazujące na obecność wiecznej lub sezonowej 
zmarzliny. Struktury peryglacjane opisywane były z Opola-Groszowic i Wro-
cławia (Czerwiński 1968; Burdukiewicz 1991; Badura 2010).

W rejonie Opola-Groszowic Jahn i Piasecki (1952) rozpoznali formy o charak-
terze ałłasów. Prawdopodobnie istniejący jeszcze do XIX w. Mysi Staw w rejonie 
Podwala i Łąkowej we Wrocławiu także był pozostałością po jeziorze termokra-
sowym. We Wrocławiu w rejonie Pilczyc, Oporowa oraz Borku na Krzykach znaj-
dowano ciosy lub fragmenty szkieletów mamutów – Elephas primigenius oraz 
innej megafauny plejstoceńskiej (Klinger 1942; Wiśniewski 2006).

W Rynku we Wrocławiu wiek tych piasków datowano na późny pleniglacjał 
zlodowacenia Wisły. Wyniki datowań osadów mineralnych (Tab. 1) są zamiesz-
czone na stronie Gliwickiego Centrum Doskonałości GDAM Laboratorium Da-
towań Luminescencyjnych. 

Tab. 1. Zestawienie wyników datowań metodą TL osadów z Rynku we Wrocławiu

Lokalizacja Nr laboratorium Wiek Zakres błędu

Wrocryn 1 GdTL-541 34,4 ±5 ka

Wrocryn 1a GdTL-537 21,4 ±5,6 ka

Wrocryn 3 GdTL-538 26,2 ±3,2 ka

Wrocryn 4a GdTL-536 26,7 ±3,5 ka

Pod koniec zlodowacenia Wisły powstał kolejny poziom terasowy, wznoszą-
cy się do 3–4 m n.p. rzeki (Ryc. 12). Został on wykryty we Wrocławiu-Wojno-
wie, na Niskich Łąkach oraz w rejonie Dobrzykowic (Badura 2013). Poziom ten 
wcześniej nie był wyróżniany z powodu jego położenia na tej samej wysokości, 
co terasa holoceńska. Jednak konieczność jego wyróżnienia wynika z rozpozna-
nia różnych typów przepływów (Zieliński 2014).

Rzeki płynące w klimacie zimnym, peryglacjalnym mają układ koryt warko-
czowych (roztokowych i błądzących). W klimacie zimnym rzeki mają z kolei ko-
ryta meandrujące. Zatem w rejonie Wrocławia na podstawie kryterium przepływu  
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rzecznego, a nie wysokości nad poziom rzeki, konieczne było wyróżnienie tej 
terasy. Na podstawie analizy numerycznego modelu terenu (model LiDAR-owy) 
można przypuszczać, że między Brzegiem a Oławą, po prawej stronie doliny 
Odry, także znajduje się terasa 3-4 m n.p. rzeki (Ryc. 12–14).

Zatem podobna, a miejscami taka sama wysokość najniższej terasy plejsto-
ceńskiej i terasy holoceńskiej jest efektem zmian antropogenicznych, ponieważ 
w wyniku gwałtownego wzrostu powierzchni upraw rolnych i kurczenia się ob-
szarów leśnych nastąpiło przyspieszenie procesów erozyjnych. Z powodu erozji 
rzeki obciążone osadami przenosiły je w dół doliny, a w czasie opadania fali 
powodziowych deponowały na zalewanych terasach. W ten sposób następo-
wał pionowy przyrost osadów w obrębie teras holoceńskich, które zrównały się 
z czasem z niskimi terasami holoceńskimi (Ryc. 14).

Proces ten, zapoczątkowany wraz z pojawieniem się rolnictwa, doprowadził 
do powstania miejscami pokryw osadów aluwialnych, popularnie nazywanych 
madami, o miąższości kilku metrów (Ryc. 13). Pionowy przyrost osadów na 
terasie holoceńskiej stopniowo doprowadził do wyrównania wysokości z pozio-
mem najniższej terasy plejstoceńskiej.

Ryc. 12. Roztokowy system rzeczny Odry widoczny na terasie 3-4 m n.p.rz. w rejonie 
Dobrzykowic i Niskich Łąk (wrocławskich pól filtracyjnych) oraz system holoceński rzeki 
meandrującej
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Ryc. 13. Profil terasy holoceńskiej w rejonie ul. Bacciarellego, Wrocław-Biskupin. W spą-
gu białe piaski rzeczne. W części górnej ciemnobrązowe i brązowe warstwy glin aluwial-
nych (mad) z 8 dużych powodzi. Na każdej z warstw powodziowych widoczne są procesy 
glebowe podkreślające różnice czasowe mające miejsce między kolejnymi powodziami. 
(fot. AKME)
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Odra w holocenie

W dolinie Odry wraz z początkiem holocenu zaznaczyła się zmiana charakteru 
rzeki z roztokowej na meandrującą. Najczęściej przyjmuje się, że miało to miej-
sce między 11 a 10 tys. lat temu. Możliwe jednak, że podobnie jak w Europie 
zachodniej (Vandenberghe 2003), już późnym glacjale rozpoczął się proces me-
androwania, aby w najmłodszym dryasie na krótko rzeki ponownie utworzyły 
system koryt błądzących.

Dopiero od okresu preborealnego układ koryt meandrujących utrwalił się 
ostatecznie. Uważa się, że w pierwszej fazie powstały meandry o szerokich łu-
kach (Ryc. 15). Powszechnie przyjmuje się, że lateralny zasięg szerokopromien-
nych meandrów wyznacza szerokość holoceńskiej doliny. W późniejszych fa-
zach holocenu krzywizny zakoli meandrowych się zmniejszały. Skomplikowany 
obraz wielokrotnie przecinających się zakoli meandrowych i wałów bocznych 
odsypów w dnie doliny Odry widoczny jest zarówno na mapach topograficz-
nych, jak i na numerycznych modelach terenu (Ryc. 14). Szczególnie dobrze wi-
doczny jest na obrazie LiDAR-owym (Ryc. 15).

Ryc. 14. Holoceńskie zmiany koryta Odry w strefie zalewowej (czerwona linia) na tle 
obecnego biegu rzeki we Wrocławiu (wg Badury 2010)
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Ryc. 15. Meandry i łuki wałów odsypów bocznych dokumentujące migracje koryta rzecz-
nego w rejonie Jelcza-Laskowic. W środku doliny sztucznie wykopane nowe koryto Odry 
(model terenu na podstawie ISOK)

Podczas przebudowy ul. Kasprowicza we Wrocławiu-Karłowicach odsłonię-
to osady holoceńskie do głębokości 4,6 m od powierzchni (Szponar 1998, s 56). 
W wykopie odsłonięto trzy poziomy osadów z kopalnymi pniami drzew, głównie 
dębów gatunku Quercus robur, datowanych metodą węgla 14C (Ryc. 16; Tab. 2). 
Wszystkie daty 14C zostały skalibrowane przy pomocy programu komputerowe-
go „OxCal” C. Bronk Ramseya (1995).

Tab. 2. Datowanie radiowęglowe osadów holoceńskich z Wrocławia-Karłowic  
(Burdukiewicz, Wójcik 2003)

Nr Daty 14C BP Daty 14C kalibrowane

Gd-7487 4110 ± 40 2860 BC

Gd-7488 3370 ± 40 1750 BC

Gd-10029 2140 ± 100 400 BC

Gd-10025 1820 ± 120 70 AD
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Uchwycony poziom najgłębszy, zbudowany z piasków ze żwirem, uzyskał datę 
około 2860 i 1750 lat p.n.e. (Ryc. 16). Poziom środkowy, zbudowany z piasków 
drobnoziarnistych z przewarstwieniami mułków, określony został na 1750 lat p.n.e. 
(Ryc. 17). Oba te poziomy pochodzą z okresu subborealnego (4650-650 lat p.n.e. 

Ryc. 16. Przekrój geologiczny międzyrzecza Odry i Widawy. Plejstocen: 1 – glina moreno-
wa zlodowacenia Odry, 2 – gliny spływowe, 3 – żwiry, 4 – piaski średnio- i gruboziarniste 
ze żwirem. Holocen: 5 – żwiry z piaskiem, 6 – piaski średnio- i drobnoziarniste, 7 – muły 
i mułki, 8 – mada, 9 – wał przeciwpowodziowy (wg Burdukiewicz i Wójcik 2006)

Ryc. 17. Przekrój osadów holoceńskich przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu: 1 – mada, 
2 – piasek drobnoziarnisty z soczewkami mułków, 3 – namuły, 4 – piasek drobno- i śred-
nioziarnisty, 5 – torf turzycowy z makroszczątkami roślin, 6 – piasek średnioziarnisty 
z fragmentami drewna, 8 – piaski ze żwirkiem i żwirem, 9 – poziomy „czarnych dębów, 
10 – miejsca pobrania prób datowanych radiowęglowych (wg Burdukiewicz i Wójcik 2006)

S N
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Poziom górny, zbudowany również z piasków drobnoziarnistych z przewarstwie-
niami mułków, datowany na 70 lat n.e. pochodzi już z okresu subatlantyckiego 
(Szponar 1998, s. 58).

„Czarne dęby” ze środkowo- i późnoholoceńskich osadów doliny Odry wska-
zują na występowanie okresowych powodzi, które zabierały drzewa o dużej 
średnicy. Powodzie te zyskały na sile prawdopodobnie również dzięki zmianom 
środowiska spowodowanym przez ludy wczesnorolnicze, które pojawiły się na 
Śląsku około 5500 lat p.n.e. (Ryc. 17; Tab. 2). Z pierwszej połowy okresu subbo-
realnego pochodzą znaleziska toporków kamiennych, znalezionych we Wrocła-
wiu-Karłowicach, należących do późnej kultury lendzielskiej i kultury ceramiki 
sznurowej.

Młodsze generacje pokładów dębów kopalnych zostały odkryte podczas 
budowy Fabryki Aparatury Chemicznej „Metalchem” w Opolu-Grotowicach 
w 1975 roku. W wykopach budowlanych na terasie zalewowej Odry do głębo-
kości 5 m od obecnej powierzchni odsłonięto całe pnie (z systemem korzenio-
wym) dębów kopalnych, które znajdowały się w poziomie piasków i żwirków 
rzecznych (Ryc. 18 i 19). Uzyskały one daty 14C i przypadają na okres od po-
czątków epoki żelaza do schyłku okresu wpływów rzymskich, co poświadczo-
ne jest także obecnością osadnictwa z kultury łużyckiej z okresu halsztackiego 
C oraz ceramiki kultury przeworskiej z IV wieku n.e. (Burdukiewicz 1977).

Ryc. 18. Opole-Grotowice. Wykop budowlany z kilku poziomami dębów kopalnych  
(fot. J.M. Burdukiewicz)
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Tab. 3. Datowanie radiowęglowe dębów kopalnych z Opola-Grotowic  
(Burdukiewicz 1977)

Nr Daty 14C BP Daty 14C kalibrowane

Gd-394 2410 ± 140 44 ± 177 BC

Gd-392 2020 ± 120 52 ± 171 BC

Gd-393 1630 ± 140 394 ± 148 AD

Obszar prawobrzeżnej doliny Odry w obrębie obecnego Wrocławia był in-
tensywnie penetrowany i zamieszkiwany również w epoce brązu i wczesnych 
okresach epoki żelaza. Znaczne zmiany w rejonie Karłowic nastąpiły po uregu-
lowaniu Odry i wykopaniu kanałów żeglownych.

Ryc. 19. Opole-Grotowice. Dąb kopalny wyrwany z korzeniami przez powódź – data 14C 
Gd-393 - 394 ± 148 calAD (archiwum Instytutu Archeologii UWr)
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Przebieg zasypanego koryta Odry na Karłowicach nie jest łatwy do iden-
tyfikacji. Prace ziemne przy przebudowie ulic nie pozwoliły stwierdzić, gdzie 
dokładnie znajdowało się dawne koryto Odry. Dopiero zastosowanie radaru geo-
logicznego RAMAC Ground Vision z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego pozwoliło stwierdzić, że prawa część dawnego koryta Odry 
pokrywa się z ul. Staffa. Intensywne prace ziemne przy zasypywaniu doprowa-
dziły do zniszczenia osadów lub ich redepozycji. Obserwacja ta pozwala wyja-
śnić, dlaczego w wykopach z ul. Staffa i Wybickiego znajdowały się wyłącznie 
ułamki ceramiki i innych wyrobów z końca XIX i XX w.

 Obszar doliny Odry w obrębie obecnego Wrocławia był intensywnie pene-
trowany i zamieszkiwany również w epoce brązu i wczesnych okresach epoki 
żelaza, aż do poważnego wyludnienia w okresie wędrówek ludów (V−VI w.). 
Intensyfikacja osadnictwa w dolinie Odry, w rejonie obecnego Wrocławia, na-
stąpiła dopiero we wczesnym średniowieczu i w efekcie do powstania miasta na 
trudnych do zasiedlenia terenach powodziowych (Ryc. 20).

Przykładem dobrze udokumentowanych archeologicznie i historycznie wy-
darzeń jest budowa Opactwa Kanoników Regularnych św. Augustyna na Wy-
spie Piasek, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, co nastąpiło w 1193 r. 
Ponadto do uposażenia klasztoru należał most, znajdujący się najpewniej po-

Ryc. 20. Różnowiekowe zmiany koryta Odry – zaznaczone na zielono (wg Leonharda 1901)
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między wyspą a lewym brzegiem (funkcjonujący od 1149−1150 r.), a także jatka, 
karczma i młyny zlokalizowane na północ od klasztoru. W przypadku wysokie-
go stanu wód, podróżni musieli czekać na opadnięcie poziomu Odry lub prze-
pływali łodziami.

Odra w czasach historycznych

W naturalnych warunkach rzeka stale przesuwała swoje koryto, stopniowo mi-
grując zgodnie z nachyleniem osi doliny. W czasie wezbrań lub stanów powo-
dziowych czasami dochodziło w wyniku awulsji do przecięcia szyi meandrowej 
i utworzenia nowego koryta. Nowe koryto z czasem przekształcało się w kolejną 
pętlę meandrową. W 1997 r. na jedynym naturalnym odcinku doliny Odry w re-
jonie granicy czesko-polskiej w rejonie Stary Buhumin - Chałupki miało miejsce 
przecięcie szyi meandrowej i utworzenie wyspy (Obrdlík et al., 2003). Po kilku 
latach stare koryto Odry przekształciło się w starorzecze.

Awulsje Odry po powodziach w rejonie Raciborza i Wrocławia, a czasami 
także Brzegu i Opola, były rejestrowane w kronikach miejskich (Ryc. 20). In-
formacje o niektórych z tych zdarzeń można znaleźć w publikacjach Leonharda 
(1901), Gregorego (1903), Geschwendta (1934), Walawendera (1935), Namaczyń-
skiej (1937) i Kasprzaka (2010).

W rejonie Wrocławia w granicach administracyjnych do 1809 roku, czyli roz-
biórki pruskich fortyfikacji, oraz na obszarze Biskupina i Sępolna duże awulsje 
miały miejsce w XIII wieku. Zmiany biegu Odry, dzielącej się na co najmniej 
dwa koryta, powodowały duże niedobory wody w rejonie Ostrowa Tumskiego 
i Starego Miasta lub w rejonie Opactwa Ołbińskiego, koło którego płynęła Odra 
św. Wincentego. W latach 1261−1313 Odra zmieniała bieg w rejonie Szczepina, 
Osobowic i Rędzina (Ryc. 20).

Podczas badań archeologicznych w Starym Mieście we Wrocławiu wykryto 
poziom próchniczny gleby sprzed założenia wczesnośredniowiecznego miasta, 
która przypuszczalnie ukazuje pierwotną rzeźbę terenu. Niestety, w wielu miej-
scach poziom ten jest zaburzony antropogenicznie. Podczas 1000 lat istnienia 
Wrocławia obecna powierzchnia gruntu w Starym Mieście znajduje się na wy-
sokości 118–119 m n.p.m. na obu brzegach Odry. Nieco wyżej w Starym Mieście 
znajduje się ul. Wita Stwosza, gdzie poziom terenu wznosi się do 121 m n.p.m.

Pierwotnie wyspy odrzańskie (Ostrów Tumski, Piasek, itp.) prawdopodobnie 
wznosiły się zaledwie 2 do 3 m nad przeciętny poziom wody w Odrze (Ryc. 21). 
Budowa obwałowania wczesnego grodu wrocławskiego jednocześnie stanowiła 
pierwsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Dopiero później, gdy rozpoczęto 
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budowę młynów wodnych, doszło do sztucznego podniesienia poziomu wody 
w Odrze i Oławie.

Z kolei, od południowego wschodu rozbudowę średniowiecznego Wrocławia 
ograniczała podmokła dolina rzeki Oławy, która w tym miejscu wpadała do Odry 
(Ryc. 20). Tereny te, położone nawet do 7 m nad poziom rzeki Odry, były wielo-
krotnie zalewane, co widać w osadach na przekroju przez Wyspę Piasek we Wro-
cławiu (Ryc. 21 – wyraźne poziomy powodziowe są zaznaczone na niebiesko).

W rejonie Zacisza zmiany biegu Odry odnotowano w latach 1442 i 1448. 
W ich wyniku powstała wyspa „Pusty Worek” (niem. Leerbeutel) obejmująca 
obszar Zacisza między północną częścią Parku Szczytnickiego a ul. Kocha-
nowskiego. Wyspa ta z jednej strony była ograniczona starym korytem Odry, 
a z drugiej nowym korytem. Awulsja Odry w 1492 r. zagroziła przerzuceniem 
głównego nurtu do Widawy. Z obawy o odsunięcie się rzeki od Wrocławia w 
latach 1494−1496 przekopano kanał, którym Odra miała popłynąć do miasta, od-
dalając się od doliny Widawy. Kanał ten przebiegał przez Sępolno, po północnej 
stronie Dąbia do mostu Zwierzynieckiego.

Dla Wrocławia awulsja po 1555 roku, której dokładnej daty nie znamy, miała 
fundamentalne znaczenie hydrologiczne. W jej wyniku powstało nowe koryto 
Odry, którym Odra wpływa obecnie do miasta. Od tej pory północna droga, 
którą, przez co najmniej kilka stuleci płynęła Odra, zamarła. Jej pozostałością są 
szerokie meandry na Kowalach oraz ciek zwany Czarną Wodą, wykorzystujący 
dawne koryto Odry.

Powódź z 1648 r. objęła przede wszystkim dolinę Oławy. W jej wyniku Oława 
zbliżyła się do koryta Odry w rejonie Bierdzian na około 130 m. Ewentualne prze-
rwania wału brzegowego Odry i skrócenie biegu Oławy zniszczyłoby cały układ 
napełniania fos we Wrocławiu. Ostatnie z wielkich powodzi, podczas których 
awulsja odegrała ważną rolę w przebudowie układu rzecznego Wrocławia, miały 
miejsce w 1736 i 1748 r. Na wysokości obecnego Jazu Szczytnickiego koło ZOO 
Odra popłynęła na północ w kierunku Zacisza. Wtedy wieś Szczytniki została 
podzielona na 2 części: Nowe i Stare Szczytniki. Następnie wody popłynęły przez 
Karłowice na północ od obecnych Kanałów Powodziowego i Nawigacyjnego. 

Od końca XVIII w. możliwości swobodnego meandrowania rzeki były coraz 
mocniej ograniczane. Wpływ na to miały czynniki polityczne, a w ich konse-
kwencji gospodarcze. Po wygraniu przez Prusy wojny siedmioletniej z Austrią 
Odra znalazła się pod panowaniem jednego organizmu państwowego. 

W związku ze wzrostem znaczenia ekonomicznego i zapotrzebowania na wę-
giel kamienny, po wybudowaniu kanału łączącego Odrę z Berlinem rozpoczęły 
się intensywne prace nad regulacją rzeki i przystosowaniem jej do transportu 
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surowców masowych barkami z kopalń położonych na Śląsku do Berlina, będą-
cego głównym odbiorca tej kopaliny.

W Wrocławiu w latach 1789−1792 przekopano kanał między Osobowicami 
a Różanką. W wyniku czego dolny odcinek Starej Odry, płynący od mostów 
Trzebnickich przez Park Staszica do Odry Miejskiej, przekształcił się w pod-
mokłą łąkę. Z czasem kanał ten zaczęto nazywać Starą Odrą, zapominając o jej 
pierwotnym biegu (Ryc. 20).

W kolejnym etapie, czyli w latach 1892−1897, wykopano kanał miejski w pół-
nocnej części miasta oraz poszerzono odcinek Odry Zwierzynieckiej, a więc 
tej, która powstała po powodzi w 1748 roku. W celu usprawnienia transportu 
odrzańską drogą wodną w latach 1888–1897 na odcinku Koźle – ujście Nysy 
Kłodzkiej wybudowano 12 stopni wodnych (śluz). W latach 1907–1922 wybudo-
wano kolejnych 10 stopni wodnych.

Część z nich wybudowano na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego w la-
tach 1912–1917. Po powodzi z 1903 r. we Wrocławiu wybudowano Kanały Po-
wodziowy i Nawigacyjny oraz Kanał Różanka, które miały prowadzić wody po-
wodziowe na północ od Wrocławia. Równocześnie równoległym kanałem barki 
omijały centrum Wrocławia z jego licznymi wyspami.

Ryc. 22. Czarne dęby w korycie Odry oraz faszynowe i kamienne umocnienia brzegu rzeki 
(fot. J. Badura)
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Przebudowie Odry jako drogi transportowej towarzyszyło umacnianie brze-
gów faszynami (Ryc. 22), a później opaskami kamiennymi. Budowano ostro-
gi mające na celu utrzymanie głównego nurtu rzeki w środkowej części rzeki. 
Przede wszystkim jednak w celu zapewnienia co najmniej ponad 140 cm głę-
bokości toru wodnego koryto Odry było zwężane nawet do 1/3 jej pierwotnej 
szerokości.

Jednak pierwsze prace regulacyjne na Odrze miały miejsce już w XIII wieku. 
Za takie prace należy uważać budowę fos wokół grodów we Wrocławiu, Opo-
lu, Oławie, czy Raciborzu. Wydaje się, że wrocławski Ostrów Tumski powstał 
poprzez wykopanie kanału między Odrą a Odrą św. Wincentego, tuż przed po-
łączeniem się tych dwóch odnóg. Należy przypuszczać, że pierwsze prace zmie-
niające bieg Odry miały miejsce około X wieku.

Na razie hipoteza, wynikająca z analizy układu sieci kanałów w rejonie 
Ostrowa Tumskiego, nie ma bezpośredniego potwierdzenia w materiale arche-
ologicznym i historycznym. Jednak wyspy wrocławskie, takie jak Bielawska, 
Piasek, Tamka i Słodowa wyraźnie swoje powstanie zawdzięczają ingerencji 
ludzkiej (Ryc. 23).

Ryc. 23. Wrocław z XVI wieku nad Odrą według ryciny B. Weinera z 1562 r.
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Przekopy prowadzono w miejscach dawnych koryt rzecznych, bądź bezpo-
średnio po utworzeniu w czasie powodzi nowego koryta nie dopuszczano do za-
mulenia starego koryta. Samoistne powstanie wysp związane ze zmianą reżimu 
rzecznego nie jest jednak możliwe. Jeśli Odra na całej długości jest rzeką mean-
drową, to na odcinku około 2 km nie może stać się anastozomującą lub roztoko-
wą. Nie ma także wyraźnych argumentów, żeby na tak małym obszarze ruchy 

Ryc. 24. Efekt regulacji i skrócenie Odry w rejonie Krapkowic

pionowe wymusiły zmianę charakteru rzeki, co postuluje geolog J. Wojewoda 
(2015). Najprawdopodobniej to czynnik ludzki wpłynął na układ hydrograficzny 
obecnej Odry we Wrocławiu.

Przypuszczalnie w rejonie Wrocławia prace hydrotechniczne były prowadzo-
ne już w XI−XII wieku. Przekopywano zapewne meandry w celu utworzenia 
wysp, a te z kolei dzielono kanałami na mniejsze tak, żeby między nimi budować 
młyny, folusze czy tartaki. Przekierowano wody Oławy i Odry w celu zapewnie-
nia napływu wody do dwóch fos okalających miasto. W związku z naturalnymi 
awulsjami w celu zapewnienia miastu dostatecznej ilości wody w 1425 r. zasypa-



99

Zdarzenia powodziowe i ich pochodne w dolinie Odry…

no napływ do Odry św. Wincentego w celu przekierowania całej wody do miasta. 
Odcięcie wody w tym korycie spowodowało duże zamieszki, w efekcie których 
ponownie musiano udrożnić ten przepływ Odry.

Na mapach Wrocławia obejmujących obszar Ołbina widoczne są ślady po 
korytach Odry, powoli zanikających do XIX wieku. Ukazuje to, jak bardzo dy-
namicznie zmieniało się dno doliny Odry do jej regulacji w XX wieku. Także 
mapy z rejonu Opola i Raciborza od XVIII w. dokumentują stare przepływy 
Odry (Ryc. 24).

Analiza powstawania grodów w dolinie Odry wskazuje na ich stosunkowo na-
głe pojawienie się w latach 985–995 (Moździoch 2011). W tym też czasie w Górnej 
Odrze oraz jej dopływach zaznaczył się rozwój stożków napływowych (Wójcicki 
et al. 2010; Zygmunt 2009). Mniej więcej od tego czasu datuje się zwiększony 
wzrost akumulacji mad w całej dolinie Odry.

W X wieku, a także w wiekach późniejszych aż do XIX w. zagrożenie powo-
dziowe miało inny wymiar niż w dobie industrialnej. Przy braku wałów przeciw-
powodziowych wezbrania mogły się rozlewać na całą szerokość doliny i przez to 
były mniej groźne. Wysokość fali powodziowej była więc mniejsza, niż to miało 
miejsce w ostatnich dwóch wiekach. Oczywiście powodzie zimowe miały inny 
przebieg, ponieważ zamarznięte koryta powodowały, że nagle spływające wody 
płynęły po lodzie. W zimie i na przedwiośniu wysokość fal powodziowych mo-
gła być większa, ponieważ wody płynęły w górnej części koryta, a nie całym 
jego przekrojem, jak to ma miejsce przy powodziach letnich.

W średniowieczu, mniej więcej do XIII wieku, w dolinie Odry występowały 
lasy świetliste (dąbrowy) oraz liczne lasy łęgowe i grądowe. Lasy te spłaszczały 
falę powodziową i sprzyjały dłuższej stagnacji wód powodziowych w dolinach. 
Mniejsze zaludnienie oraz „lekki”, czyli drewniany charakter zabudowy oraz 
słabo rozwinięta infrastruktura nie powodowały tak emocjonalnemu podchodze-
niu do tej klęsk żywiołowych. Skala zniszczeń na ogół ograniczała się do szkód 
w uprawach i stratach w inwentarzu żywym. Dzięki badaniom archeologicznym 
i geologicznym można rozpoznać powodzie nieodnotowane w źródłach histo-
rycznych oraz lepiej określić zasięg i zakres zagrożenia powodzi znanych z za-
pisów historycznych, ale bardzo lakonicznych. Dzięki metodzie LiDAR można 
przedstawić hipotetyczny zasięg powodzi w dolinie Odry w czasach historycz-
nych, jeszcze przed budową wałów przeciwpowodziowych. W załączeniu przed-
stawiono zasięg średnich (kolor niebieski) i maksymalnych (górna niebieska linia) 
wód powodziowych zarówno w przekroju jak i w poziomie (Ryc. 25−27). Dzięki 
temu można przedstawić zasięgi powodzi z czasów historycznych bez zniekształ-
ceń, które powodują obecnie wały przeciwpowodziowe.
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Ryc. 26. Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie Odry 
koło Opola na mapie LiDAR

A B

Ryc. 25. Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie Odry 
koło Raciborza na mapie LiDAR

A B
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Podsumowanie badań

Wraz z budową wałów przeciwpowodziowych ilość przepływającej wody w Od-
rze podnosiła się do ich korony. Przerwanie wałów powodowało zalanie dużego 
obszaru przez stosunkowo wysoką falę powodziową. Wraz z wzrostem gęstości 
zaludnienia w obrębie dna doliny Odry oraz budową infrastruktury mieszkalnej, 
przemysłowej i komunikacyjnej straty były coraz większe.

Jednak powodzie miały i swoje pozytywne strony. W ich wyniku na dnie 
doliny objętej zalewem akumulowane były żyzne mady. Stopniowe podnoszenie 
się teras powodowało, że nowożytne powodzie zalewały terasy wyższe, nazywa-
ne nadzalewowymi. Stałe podnoszenie się powierzchni teras sprzyja więc coraz 
szerszemu rozlewaniu się wód powodziowych. W wyniku tego procesu w czasie 
powodzi z 1903 i 1997 r. zalane zostały wyżej położone w dolinie terasy zlodo-
wacenia Wisły w Raciborzu, Opolu i Wrocławiu.

W wyniku wahań poziomu wody w rzece wzdłuż jej biegu tworzy się wał 
brzegowy (krewasowy). Przy stanach wód średnich i wysokich jest on stale nad-
budowywany. Proces ten sprzyja powolnemu podnoszeniu się przykorytowego 
dna doliny lub doliny położonej w międzywalu.

Ryc. 27. Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie Odry 
koło Wrocławia na mapie LiDAR

A B
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W dolinie górnej Odry miejscami przyrosty pionowe osadów mogą mieć na-
wet 4 m (Ciszewski, Czajka 2009). Szerokość osadów dochodzi do 30 m, a nie-
kiedy może mieć i 60 m. Tak duży przyrost obserwowany jest od czasu regulacji 
Odry w XIX wieku. Także we Wrocławiu stwierdzono bardzo szybki przyrost 
osadów w rejonie ul. Sikorskiego i na Kępie Mieszczańskiej (Badura et al. 2007). 
W tym rejonie prawdopodobnie od 1449 cal. AD (MKL-2135) do czasu budowy 
pruskich fortów w XVIII w. przyrosło około 3 m piaszczystych osadów.

Zwiększony przyrost osadów wzdłuż brzegów koryta Odry powoduje zmia-
nę profilu podłużnego dna doliny. Przy rzece może być dno doliny podniesione 
nawet o jeden metr w porównaniu do jej części dystalnej, czy nawet środkowej. 
Takie ukształtowanie terenu sprzyja podtapianiu doliny nawet wtedy, gdy nie 
dochodzi do przerwania wałów przeciwpowodziowych. W momencie ich prze-
rwania w wyniku cofnięcia się części fali powodziowej zalewany jest obszar 
położony powyżej miejsca przerwania. Taka konfiguracja dna doliny utrudnia 
przewidywania lateralnego zasięgu powodzi w dolinie.
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Flood events and their derivatives in the Oder valley  
between Chałupki and Wrocław  
in light of archaeological and geological data

S u m m a r y

The current state of Oder river bed is the result of numerous regulation works in 
the 19th and 20th century and therefore in historical studies, the course of the 
river should be presented in accordance with the changes over time. All flood 
events often caused changes in flow of river waters, formation of new river beds, 
and sometimes increased accumulation of alluvium, both within the river valley 
and outside of it. As a result of avulsion on the surface of flood terraces, new 
river channel formed by erosional processes were formed. They could potentially 
contribute to changes of the course of the main current. Archaeological and geo-
logical studies allow recognition of these types of changes in the past. 
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Detailed geological maps were used for this elaboration. They contain standard-
ized cross sections of rivers allowing recognition of the original river valleys and 
their changes over the period of the past several thousand years, including the 
period included in the present project.
Moreover, data and archaeological elaborations for the best recognized towns 
from the basin of the upper Oder were collected. They include Racibórz, Opole 
and Wrocław. The data shows the beginnings and development of these cities, in-
cluding floods, which could be sometimes registered in historical sources. Each 
detailed analysis of the evolution of a river valley requires knowledge of its ter-
race system which takes recognition of traces of flows from various centuries 
into account. The geological structure of the alluvium subsoil, the relation of 
a river with the latest tectonics, distribution and the number of river terraces 
were analysed and their ages and hypsometry were established. 
Currently, we can assume that the reach of the Holocene Oder river bottom can 
be probably associated with the maximum reach of a flood which took place 
in the past 10,000 years. The increased growth of alluvium along the banks of 
the Oder bed caused a change in the longitudinal profile of the valley floor. By 
the river, the valley floor used to be 1 meter higher in comparison to its distal part 
or even middle part.
In the upper Oder valley, areas of vertical growths of alluvium reach up to 4 m, 
and the width of alluvium reaches up to 30 m. Such a large growth has been ob-
served since the Oder bed regulation in the 19th century. 
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Powodzie na Śląsku do końca XVIII wieku –  
aplikacja przestrzenno-diachroniczna

Wprowadzenie. GIS w badaniach historycznych

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) służą do opisu, wyjaśniania i przewi-
dywania rozkładu zjawisk w przestrzeni, która w przypadku GIS nie zawęża się 
do przestrzeni geograficznej. Może nią być również przestrzeń kosmiczna lub 
innych planet, a także przestrzeń ludzkiego ciała lub czasoprzestrzeń. Jak pod-
kreślali autorzy jednego z bardziej popularnych podręczników poświęconych 
zastosowaniu systemów geoinformacyjnych, za każdym razem, bez względu 
na rodzaj przestrzeni, mamy do czynienia z opisem niedoskonałego świata rze-
czywistego, nieokreślonymi granicami, danymi obciążonymi błędami, zma-
gamy się z wielowymiarowością i wielowarstwowością rzeczywistości. Stąd 
korzystając z jakichkolwiek opracowań – a podstawą analiz przestrzennych są 
prezentacje kartograficzne (mapy) – zawsze powinniśmy mieć na uwadze nie-
pewność danych i modeli (Longley, Goodhild et al. 2006). Szerzej na temat 
problemów wynikających ze specyfiki danych historycznych, ich niepewności 
i niejednolitości, wypowiadali się Brandon Plewe (2002) oraz Ian N. Gregory 
i Richard G. Healey (2007). 

Cechą charakterystyczną prac wykorzystujących oprogramowanie GIS do 
rozwiązywania konkretnych problemów badawczych jest interdyscyplinarność. 
Prace te bowiem wymagają nie tylko umiejętności posługiwania się narzędziami 
GIS, ale również wymagają wiedzy kartograficznej i mocnych podstaw nauko-
wych z dziedziny, której dany problem dotyczy. W badaniach geograficzno-hi-
storycznych, czyli dotyczących zjawisk i procesów historycznych związanych 
z przestrzenią geograficzną, Systemy Informacji Geograficznej dają możliwość 
powiązania w bazach atrybutów geograficznych z danymi historycznymi, uła-
twiając analizę przestrzenną lub geostatystyczną. To właśnie czyni z systemu 
geoinformacyjnego istotne narzędzie pomocne w gromadzeniu, porządkowaniu 
oraz udostępnianiu informacji geograficzno-historycznej poprzez jej wizualizację 



114

Beata Konopska Anna Wrochna, Jędrzej Gąsiorowski, Anna Mirończuk

i prezentację odbiorcom, aż do czasowo-przestrzennych zapytań i wielokierunko-
wych analiz. Bazy danych przestrzennych rozwiązują jeden z najważniejszych pro-
blemów badań podstawowych w geografii historycznej – umożliwiają gromadze-
nie materiału źródłowego w sposób trwały i uporządkowany (Szady 2006). 

W badaniach geograficzno-historycznych i Systemach Informacji Geogra-
ficznej istotną rolę odgrywają czas i przestrzeń. Najczęściej podejmowane za-
dania, wykorzystujące narzędzia GIS w badaniach geograficzno-historycznych, 
dotyczą odtwarzania dawnego krajobrazu, granic administracyjnych, zmienno-
ści użytkowania ziemi. Podejmowane są również próby odtwarzania przebiegu 
konkretnych zjawisk przyrodniczych. Podstawą wielu europejskich projektów 
z dziedziny GIS są źródła kartograficzne w postaci dawnych map topograficz-
nych i źródła pisane1. Dotychczasowe stwierdzenie, że GIS historyczny w bada-
niach wykorzystuje mapę jako podstawę informacji, natomiast specjalistyczne 
oprogramowanie jako narzędzie jej przetwarzania (Nita, Myga-Piątek 2012), na-
biera w tym kontekście nowego wymiaru poprzez włączenie do tej podstawy 
również źródeł pisanych.  

W procesie odtwarzania środowiska geograficznego należy jednak pamię-
tać, że nie wszystkie źródła kartograficzne są tak samo wartościowe. Różnica 
jakościowa pomiędzy danymi zaczerpniętymi z map topograficznych wynika 
głównie z dokładności pomiarów terenowych i zastosowanych form prezentacji. 
Sposobom oceny i przydatności dawnych map w badaniu środowiska geogra-
ficznego poświęcona jest obszerna literatura. Jej autorzy oceniają, że dla obszaru 
Polski można uzyskać w miarę dokładne i wiarygodne informacje z ostatnich 
200–250 lat (Plit 2006, Wolski 2012). Mapy określonego miejsca, opracowane 
w różnych okresach pozwalają odtworzyć m.in. ewolucję krajobrazu jedynie 
w przypadku, gdy ewidencjonują one obiekty i zdarzenia w określonej przestrze-
ni geograficznej w konkretnym momencie dziejów, w sposób zgodny ze stanem 
faktycznym, niezależnie od poglądów autora i interesów władzy. Do oceny zbio-
ru map pod kątem ich przydatności w konkretnych badaniach geograficzno-hi-
storycznych można podejść formalnie, korzystając z różnych form oceny map 

– kartometryczności, pełności treści, czytelności, zgodności z czasem opracowa-
nia, lub – jak pisze Wolski (2012, s. 21) – „po prostu użyć... zdrowego rozsądku”, 
przy czym fundamentalny jest tu warunek porównywalności skal. 

Położenie akcentu na źródła kartograficzne ograniczałoby jednak badania 
geograficzno-historyczne z wykorzystaniem narzędzi GIS tylko do ostatnich 
200–250 lat, dlatego w badaniach historycznych związanych z przestrzenią 

1  Zob. http://www.visionofbritain.org.uk
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geograficzną wykorzystywane są także źródła opisowe. Wprawdzie dostarczają 
one często informacji o wiele bardziej szczegółowej niż źródła kartograficz-
ne, ale nie pozycjonują one obiektów lub zjawisk przyrodniczych w przestrzeni 
geograficznej w taki sposób, jak mapa topograficzna. Dostarczają informacji 
o położeniu (lokalizacji) mniej precyzyjnie niż materiały kartograficzne. Stąd 
informacje pochodzące ze źródeł opisowych, żeby mogły być gromadzone 
i przetwarzane narzędziami GIS, wymagają integracji z danymi przestrzenny-
mi. Bazy danych przestrzennych łatwo osiągają dużą pojemność ze względu na 
sposób zapisu i dużą liczbę rekordów, ponieważ przedstawienie informacji geo-
graficznej w formie mapy wymaga przetwarzania bardzo wielu danych (Lon-
gley, Goodhild et al., 2006). 

Konstruowanie obrazu przeszłości jest uzależnione od źródeł, wiedzy poza-
źródłowej oraz wymogów przyjętej metody. Warunkiem przydatności źródła do 
zasilenia bazy w systemie geoinformacyjnym jest więc możliwość określenia 
dla potencjalnej informacji źródłowej podstawowych cech danych przestrzen-
nych, jak położenie geograficzne, oznaczenie czasu, atrybuty (opisywane ce-
chy). Brak standardów gromadzenia danych historycznych w formie cyfrowej 
powoduje, że są one gromadzone w różny sposób – w formie prostych zestawień 
w postaci plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych do skomplikowanych re-
lacyjnych baz danych czasowo-przestrzennych. Brak standardów powoduje, że 
część danych niespełniających warunków informacji przestrzennej w pierwszej 
kolejności jest poddawana krytycznej weryfikacji, przede wszystkim związanej 
z doprecyzowaniem miejsca występowania zjawiska. 

Miejsce, podobnie jak czas, można określić na wiele sposobów. Niektóre 
metody określenia położenia sprowadzają się do podania nazwy geograficznej, 
inne są wynikiem pomiarów – współrzędne: długość i szerokość geograficz-
na, współrzędne kartograficzne (metody metryczne). Współrzędne obiektu są 
niezbędnym elementem danych przestrzennych, który ułatwia wykorzystanie 
i przetwarzanie zgromadzonych danych. Z matematycznego punktu widzenia 
przypisanie współrzędnych (geokodowanie) jest dodaniem do rekordu danych 
pola przechowującego współrzędne. Zaletą współrzędnych jest ich dowolna 
precyzja, która zależy od przyjętego pomiaru, wynikającego z konkretnych po-
trzeb lub precyzji źródeł. Metryczne metody określania położenia pozwalają na 
opracowywanie wyników badań w formie map cyfrowych. 

Źródła historyczne zazwyczaj uniemożliwiają zobrazowanie elementów środo-
wiska naturalnego, kulturowego czy dowolnych zjawisk lub procesów historycz-
nych odniesionych przestrzennie z dokładnością równą danym współczesnym. 
Stąd też często nieodzowna jest potrzeba ujednolicenia stopnia ich szczegółowości,  
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konieczne jest zgeneralizowanie danych historycznych lub ich doprecyzowa-
nie. Często łączy się to z podjęciem dodatkowych badań interdyscyplinarnych. 
Dzieje się to jednak zwykle z korzyścią dla prowadzonych podstawowych prac 
badawczych, gdyż w przypadku dotarcia do nowych źródeł informacji istnieje 
możliwość uszczegółowienia lub poszerzenia zakresu zgromadzonych danych 
przestrzennych, a następnie sprawne uzupełnienie lub powtórzenie niezbędnych 
prac. Im starsze źródła kartograficzne, tym ich precyzja jest mniejsza, podczas 
gdy wymagania technologii i narzędzi GIS pozostają niezmienne. 

Integracja danych historycznych z bazą danych przestrzennych 

Główną grupą źródeł w badaniach historycznych, dotyczących powodzi na Ślą-
sku, były źródła opisowe. Stały się one w przypadku przedmiotowego badania 
podstawą pracy. Informacje pozyskane ze źródeł sięgających końca XVIII w. są 
na ogół dość ogólne; zasięgi powodzi opisane są z reguły bardzo ogólnikowo, 
datowanie równie często nie jest wystarczająco dokładne. Informacje źródłowe 
o powodziach w XIX i XX wieku można już wzbogacić o dodatkową wiedzę, 
pochodzącą z obserwacji meteorologicznych prowadzonych w tym czasie na 
Śląsku. Już wstępna analiza zgromadzonych danych przestrzennych (w formacie 
.xls «Microsoft Excel») wykazała, że dane pozyskane z opisów monograficznych, 
kronik i temu podobnych opracowań charakteryzuje wysoki stopień niepewności 
i niejednolitość. Z powodu tej specyfiki źródeł pisanych, podawanej przez nie je-
dynie fragmentarycznej informacji, podjęto próbę uzupełnienia wiedzy źródłowej 
o zjawiskach przyrodniczych mających miejsce w przeszłości, wykorzystując do 
tego celu nowoczesne narzędzia informatyczne, jakimi są Systemy Informacji 
Geograficznej i wyniki analiz źródeł kartograficznych oraz weryfikujące bada-
nia archeologiczne, geologiczne i hydrologiczne. Przedstawienie przestrzenne 
danych geograficznych (głównie szczegółowe numeryczne modele terenu) i hi-
storycznych w połączeniu z diachroniczną symulacją procesu przebiegu powodzi 
może posłużyć jako model do podobnych badań obejmujących inne regiony. 

W badaniach historycznych o dużym zasięgu terytorialnym rzadko wykorzy-
stywane są źródła pierwotne, jak wyniki kartowania terenowego, pomiary geo-
dezyjne lub GPS, zdjęcia lotnicze lub zdjęcia wykonane z wysokości orbitalnych 
w postaci „surowej”. W badaniach historycznych o dużym zasięgu terytorial-
nym, w których stosowane są Systemy Informacji Geograficznej najczęściej wy-
korzystywane są tzw. źródła wtórne2 – wspomniane mapy topograficzne, mapy 

2  Terminologię “primary and secondary data capture” szerzej wprowadzili Gregory I.N., Ell P.S., Historical 
GIS. Technologies, Methodologies and Scholarship, Cambridge 2007.
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tematyczne, tematyczne bazy danych i inne materiały w postaci przetworzonej, 
głównie pochodzące z przetworzenia obrazów satelitarnych (Wolski 2012).

Przetworzone obrazy satelitarne, które zostały wykorzystane do analizy 
zasięgu występowania powodzi na Śląsku opracowane zostały przez Instytut 
Geodezji i Kartografii. Materiał źródłowy do tego opracowania Instytut pozy-
skał z National Aeronautics and Space Administration (NASA). Dane satelitar-
ne pochodziły ze skanera MODIS, który został zaprojektowany do obserwacji 
lądów, oceanów i atmosfery Ziemi, oraz z numerycznego modelu terenu po-
zyskanego w trakcie misji SRTM. Wykorzystany w przedmiotowym badaniu 
model cieniowy, opracowany na podstawie danych wysokościowych pozyska-
nych w trakcie misji STRM, był podobnie szczegółowy, jak numeryczny model 
terenu opracowany na podstawie mapy w skali 1:200 000, choć – jak wynikało 
z badań przeprowadzonych przez IGIK – w niektórych miejscach jego szczegó-
łowość była większa (Drachal et al. 2012). Zdjęcia wykonane skanerem MODIS  
umożliwiły sporządzenie syntezy wizualizacyjnej w formie realistycznych 
obrazów powierzchni Ziemi, imitujących widok z dużej wysokości (z pokładu 
samolotu lub wysokości orbitalnych). Wizualizacja ta, pomimo że wytworzona 
sztucznie, zgodnie z modelem przyjętym za wzór, dała obraz bardzo realistycz-
ny (jak zdjęcie fotograficzne lub skanerowe) i przez to powinna ułatwić percep-
cję całej prezentacji.

W przypadku wyjściowej bazy danych o powodziach na Śląsku informacja 
o zasięgu powodzi (gromadzona i przechowywana w formacie xls «Microsoft 
Excel»), zawierała: „województwo” (współczesna nazwa i granica) – np. dolnoślą-
skie, „miejsce wystąpienia zjawiska” (nazwa miejscowości, region geograficzny 
lub określenia ogólne, mało precyzyjne) – np. „Żywiec”, „Ziemia Pszczyńska”, 

„Śląsk”, „Kotlina Kłodzka”, „okolice Nysy”, „bieg Nysy i Odry”. Osiągnięty po-
ziom szczegółowości informacji umieszczonej w bazie odzwierciedlał stopnień 
precyzji opisu badanego zjawiska zapisany w źródle. 

Korzystając z danych historycznych o różnym stopniu dokładności określe-
nia miejsca występowania zjawiska należało zmierzyć się z zadaniem związa-
nym z integracją zgromadzonych danych z danymi przestrzennymi, umożliwia-
jącą ich uszeregowanie w dane przestrzenne i atrybutowe. Stąd też wynikała 
konieczność ujednolicenia stopnia ich szczegółowości oraz potrzeba ich dopre-
cyzowania wynikami badań z zakresu innych dziedzin. W przypadku niniej-
szego opracowania były to wyniki badań z zakresu geologii, archeologii oraz 
przetworzone dane satelitarne, monitorujące stan środowiska naturalnego. Z ko-
lei, w celu doprecyzowania położenia przechowywanych w bazie danych histo- 
rycznych o powodziach na Śląsku skorzystano ze współczesnych danych  
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zgromadzonych w postaci bazy miejscowości z przypisanymi współrzędnymi 
ich położenia w określonym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych. 

Z uwagi na fakt, że pierwotna baza, dotycząca powodzi na Śląsku, odnosi się 
do obecnego terytorium Polski, aby doprecyzować występowanie zasięgów wy-
korzystano dane zgromadzone przez Instytut Geodezji i Kartografii (uzyskując 
uprzednio zgodę na ich zakup). Z zakupionych danych skorzystano w formie ba- 
zodanowej i zwizualizowanej, w postaci Cyfrowej Mapy Polski (CMP) o szcze-
gółowości skali 1:200 000. Materiałem wyjściowym do opracowania bazy CMP 
były urzędowe mapy topograficzne w skali 1:200 000 oraz dane Głównego Urzę-
du Statystycznego (GUS), które były podstawą aktualizacji danych pozyskanych 
z mapy. W momencie rozpoczęcia niniejszego opracowania baza Cyfrowej 
Mapy Polski przedstawiała stan aktualności na rok 2011. Jej zaletą była możli-
wość eksportowania do dowolnego formatu GIS. Alternatywą dla bazy CMP – 
jak się początkowo wydawało – była Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficz-
nych (BDOO) prowadzona przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Jednak po wnikliwej analizie poszczególnych warstw okazało 
się, że warstwa hydrograficzna w CMP jest o wiele bardziej szczegółowa niż 
w BDOO. To ustalenie zdecydowało o wykorzystaniu zasobu CMP.

Baza Cyfrowej Mapy Polski zawierała informacje o wszystkich miejscowo-
ściach w Polsce, wraz z ich współrzędnymi w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych „1992”, przyporządkowanie administracyjne (województwo, po-
wiat, gmina) oraz Identyfikator Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Tery-
torialnego Kraju (TERYT), który jest obowiązującym standardem identyfikacji 
terytorialnej w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej. W związku z tym, że dany identyfikator jest stosowany we wszelkich 
rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych umożliwia 
integrację przedmiotowych danych z danymi gromadzonymi w tych systemach. 
Ułatwia on również opracowywanie i prezentowanie zjawisk w przekrojach 
o różnym stopniu szczegółowości, np. województw, powiatów, gmin; dzielnic 
i delegatur w gminach miejskich; miejscowości, ulic itd. Dane z rejestru TERYT 
dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne; zbio-
ry o zasięgu większym niż województwo udostępniane są przez prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego m.in. w formie wyciągów ze zbiorów informatycznych 
– systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, systemu 
identyfikatorów i nazw miejscowości itd. – lub w formie odrysów z map przedsta-
wiających przebieg granic. W bazie pierwsze dwie cyfry to numer województwa 
(np. województwo dolnośląskie ma numer 02), kolejne dwie to numer powiatu (np. 
Wrocław 0264), następne symbolizują gminę, miasto, dzielnicę lub delegaturę 
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(0264059 Wrocław-Stare Miasto). Baza TERYT funkcjonuje zarówno w forma-
tach tekstowych (txt, xls), jak i przestrzennych (m.in. shp).

W przypadku przedmiotowej bazy o powodziach na Śląsku podane w tabeli 
nazwy miejscowości, ich odniesienie do mapy zostało zdefiniowane poprzez przy-
pisanie współrzędnych środka sygnatury reprezentującej daną miejscowość. Po-
zwoliło to na prezentację tych danych na mapie o szczegółowości skali 1:200 000. 

Z kolei w przypadku danych odniesionych do obszaru, gdy zasięg występo-
wania zjawiska określony jest nazwą krainy geograficznej lub nazwą jednostki 
administracyjnej (w tym również dawnej), powiązanie z przestrzenią geograficz-
ną zostało zdefiniowane poprzez poligon na mapie, symbolizujący dany obszar, 
do którego zostały przypisane współrzędne w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych „1992”. Poligon symbolizuje obszar, którego dotyczy odnoszone 
do niego zjawisko. Obszary zostały wyznaczone na podstawie jednostek fizycz-
nogeograficznych wg J. Kondrackiego (1967).

W celu opracowania metody uzupełniania informacji źródłowej o powodziach 
na Śląsku wybrano trzy obszary badawcze różniące się ukształtowaniem terenu 

– okolice Kłodzka – Nysa Kłodzka, okolice Brzegu Opolskiego – Odra, okolice 
Legnicy i Złotoryi – Kaczawa. Określając zasięgi powodzi na tych obszarach po-
służono się pewnym uproszczeniem ponieważ ze źródeł nie wynikały konkretne 
granice. Wykorzystując modelowanie GIS podjęto próbę wyznaczenia maksymal-
nego hipotetycznego obszaru zalania w wyniku powodzi. W tym celu – na pod-
stawie warstwy zawierającej sieć hydrograficzną, numerycznego modelu rzeźby 
terenu, wykonanego na postawie danych satelitarnych oraz opisów ze źródeł histo-
rycznych – wykonano symulację wspomnianego maksymalnego prawdopodob-
nego zasięgu powierzchniowego powodzi. Przy założeniu, że dokładność danych 
o powodziach odnoszonych do obszarów powierzchniowych jest nie mniejsza niż 
w przypadku powodzi odnoszonych do konkretnych miejscowości, uznano, iż ich 
wizualizacja może być wykonana również na mapie o szczegółowości skali nie 
mniejszej niż 1:200 000. 

Po zdefiniowaniu powiązań i relacji pomiędzy danymi tematycznymi (hi-
storycznymi) a kartograficznymi (referencyjnymi), niezbędne było również 
uwzględnienie informacji o czasie występowania zjawiska oraz zależności po-
między reprezentującymi je obiektami geometrycznymi. W tym celu opracowany 
został model czasowo-przestrzennego obiektu historycznego, reprezentowanego 
w postaci rekordu tabeli. Każdy rekord dotyczący powodzi ma w bazie przypisane 
nie tylko miejsce, ale również określony czas występowania. Już przy tworzeniu 
bazy założono różną precyzję informacji, tworząc następujące pola do przecho-
wywania informacji o czasie: „Pora roku”, „Rok wystąpienia zjawiska”, „Ewen-
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tualny rok początku”, „Ewentualny rok końca”, „Miesiąc wystąpienia zjawiska”, 
„Ewentualny dzień początku”, „Ewentualny dzień końca”, „Ewentualny miesiąc 
początku”, „Ewentualny miesiąc końca”, „Dzień wystąpienia zjawiska”. Zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi zbiorami danych tworzących „repozytorium 
danych” zostały zilustrowane na schemacie zunifikowanego języka modelowania 
(ang. Unified Modeling Language – UML) opracowanego zgodnie z normami 
ISO 19103 Schema Language, ISO 19107 Spatial Schema oraz ISO 19109 Appli-
cation Schema (Ryc. 1).

W związku z powyższym dokładność zdefiniowania czasu wystąpienia po-
wodzi w przedmiotowej bazie jest różna: część powodzi określono z dokładno-
ścią do pory roku lub z dokładnością do miesiąca, dla większości jednak podano 
tylko rok wystąpienia. Poziom niepewności pozyskanych danych w przypadku 
określenia czasu, jak i miejsca, odzwierciedla stan wiedzy źródłowej. Sposób 
opisu zawarty w badanych źródłach, odnoszący się do czasu (i miejsca), daje ob-
raz sposobu postrzegania zjawiska powodzi przez poszczególnych obserwatorów 
lub kronikarzy.

Ryc. 1. Schemat UML „repozytorium danych”. Źródło: Opracowanie własne
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Koncepcja systemu 

Opracowany w ramach projektu system geoinformatyczny składa się z dwóch 
niezależnych modułów: „repozytorium danych” zgromadzonych w formacie 
SHP (tabele zawierające zarówno atrybuty opisowe, jak również informację na 
temat geometrii obiektów) oraz aplikacji wizualizacyjnej.

Moduł pierwszy, który tworzy „repozytorium danych” realizuje zadania 
związane z gromadzeniem, zarządzaniem i integracją danych historycznych 
i przestrzennych. Pozwala on ponadto na wykonywanie analiz przestrzennych 
i prostych, statycznych wizualizacji. Umożliwia również eksport danych do mo-
dułu drugiego – aplikacji, stanowiącej część wizualizacyjną systemu. Aplikacja 
została opracowana w celu zaprezentowania danych o historycznych powodziach 
na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem ich czasowo-przestrzennej charakte-
rystyki. Aplikacja ma postać interaktywnej mapy, której zawartość stanowi sze-
reg warstw (ang. layers), z których część ma charakter dynamicznych animacji.

Architektura systemu

Moduł danych przestrzennych i historycznych – „repozytorium danych” 

Jako podstawę tej części systemu przyjęto środowisko oprogramowania ArcGIS. 
Jest to jedno z najpopularniejszych środowisk typu GIS, służących do tworzenia, 
przeglądania oraz wykonywania analiz na danych przestrzennych. Do jego zalet 
należy bogata funkcjonalność analiz przestrzenno-atrybutowych oraz możliwość 
integracji i geokodowania danych tabelarycznych zapisanych w popularnych for-
matach (np. Microsoft Excel). Nie bez znaczenia jest również fakt, iż jego natyw-
nym formatem plików z danymi przestrzennymi jest format shapefile (shp), który 
jest szeroko stosowany również w innych oprogramowaniach typu GIS, w szcze-
gólności o charakterze OpenSource (np. QuantumGIS). W związku z tym, w przy-
padku braku licencji na środowisko ArcGIS, z powodzeniem można wymiennie 
wykorzystać jako podstawę tego modułu jedno ze środowisk niepłatnych.

Format shp (shapefile) jest powszechnie używanym wektorowym formatem 
wymiany danych. Pozwala na przedstawienie obiektów punktowych, liniowych 
i powierzchniowych, wraz z przyporządkowanymi im danymi atrybutowy-
mi. Każdy shapefile może zawierać tylko jeden geometryczny typ danych, nie 
ma możliwości przetwarzania topologicznej struktury danych, oraz nie można 
w nim zapisać grafiki. W celu uzyskania kompatybilności z różnego rodzaju apli-
kacjami GIS nastąpiło ograniczenie nazwy do 8 znaków i 3 znaków rozszerzenia 
(chociaż większość obecnie wydawanych aplikacji umożliwia prace na plikach 
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shp z dłuższymi nazwami). Ze względu na to, że niektóre systemy są wrażliwe na 
wielkość znaków w nazwie pliku użyto małych liter. Omawiany moduł w sensie 
fizycznym, stanowi zbiór tabel (Ryc. 1), których rekordy reprezentują poszczegól-
ne instancje obiektów, natomiast kolumny reprezentują cechy (atrybuty) charak-
teryzujące te obiekty. Oprócz atrybutów tabela zawiera również charakterystykę 
geometryczną każdego obiektu (jego kształt oraz położenie w określonym ukła-
dzie współrzędnych).

Moduł wizualizacyjny – aplikacja multimedialna

Podstawę drugiej części systemu stanowi specjalnie opracowana na potrzeby 
projektu, dedykowana do prezentacji danych o powodziach na Śląsku, aplikacja 
multimedialna. Do jej opracowania i implementacji wykorzystano środowisko 
Adobe Flash oraz powiązany z nim język programowania ActionScript. 

Technologia środowiska Flash umożliwia opracowywanie aplikacji multi-
medialnych w formie interaktywnych i dynamicznych prezentacji bazujących 
na grafice wektorowej, która może być zaimportowana z rozmaitych formatów 
plików, m.in. z wykorzystywanego w module danych formatu shapefile. Za wy-
borem technologii Flash przemawia również fakt, iż aplikacje opracowane z jej 
wykorzystaniem mogą być uruchamiane bezpośrednio z dowolnego urządzenia 
pamięci masowej (np. twarde dyski komputera, urządzenia pamięci USB, płyty 
CD/DVD, etc.) w postaci uruchamialnego pliku exe, jak również – po wyposa-
żeniu przeglądarki w tzw. wtyczkę Flash – mogą być umieszczone na serwerze 
i uruchamiane z poziomu przeglądarki internetowej. Na rycinie 2 przedstawiono 
uproszczony schemat architektury sytemu.

Pomiędzy obiema częściami systemu występuje łączność jednokierunkowa, 
tzn. obiekty przestrzenne przechowywane w repozytorium danych są eksporto-
wane do aplikacji wizualizacyjnej, gdzie następnie określane są reguły prezen-

Ryc. 2. Schemat architektury systemu. Źródło: Opracowanie własne
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tacji, a dane odpowiednio przetwarzane. Efektem końcowym jest wykonywalny 
plik exe, który może być uruchomiony na dowolnym komputerze klasy PC, nie-
zależnie od poszczególnych części systemu.

Opis funkcjonalności systemu

Jako że środowisko GIS, które służy do zarządzania danymi zgromadzonymi 
w „repozotrium” systemu stanowi oprogramowanie z ogólnodostępną dokumen-
tacją (np. ArcGIS, czy QuantumGIS), w tej części opisana zostanie funkcjonal-
ność modułu wizualizacyjnego, łączącego dane historyczne z mapą. 

Możliwość przedstawienia wyników w postaci mapy stanowi jedną z zalet 
systemów GIS. W przedmiotowym badaniu są to zobrazowania kartograficzne, 
które mają postać cyfrową i mogą być wyświetlane na ekranach komputerów 
stacjonarnych, urządzeń przenośnych lub wydrukowane na papierze. 

Podstawowe okno aplikacji

Podstawowe okno aplikacji składa się z dwóch obszarów (Ryc. 3): 
•	 obszaru nawigacji (lewa strona ryciny) – w którym zawarta jest podstawo-

wa funkcjonalność aplikacji
•	 obszaru prezentacji treści (prawa strona ryciny).

Ryc. 3. Podstawowe okno aplikacji
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Obszar nawigacji 

Obszar nawigacji składa się z następujących elementów:
•	 miniatura mapy przedstawiająca aktualny zasięg obszaru prezentacji tre-

ści na tle całego obszaru oraz umożliwiająca nawigację (przesuwanie mapy). Ak-
tualny zasięg widoczny na ekranie monitora zaznaczony jest czerwonym prosto-
kątem o półprzeźroczystym polu (Ryc. 4);

Ryc. 4. Miniatura mapy

Ryc. 5. Przyciski wyboru funkcji

Ryc. 6. Suwak skali

•	 przyciski wyboru funkcji wraz z polem podpowiedzi pozwalające na wy-
bór jednego z dwóch trybów widoku: trybu mapy interaktywnej oraz trybu dy-
namicznej mapy animowanej ze strzałką czasu (Ryc. 5);

•	 suwak skali mapy, umożliwia zmianę przybliżenia (ang. zoom) mapy pre-
zentowanej w obszarze treści, a przez to powiększanie lub pomniejszanie jej ob-
razu (Ryc. 6);

•	 panel widoczności warstw, umożliwia ustawianie poziomu przeźroczystości 
poszczególnych warstw, przedstawiającej oznaczenie powodzi, prawdopodobny ob-
szar zalania dla obszarów pilotażowych wyznaczony z wykorzystaniem modelowa-
nia GIS, aktualną granicę Polski, sieć wodną i fotorealistyczny obraz terenu (Ryc. 7). 
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Ryc. 7. Panel warstw

Przesunięcie suwaka „Oznaczenie powodzi” do pozycji 0% odsłania zasięg 
obszarów pilotażowych (Ryc. 8). Przesunięcie suwaka „Aktualna granica Polski” 
powoduje uwidocznienie ukształtowania terenu poza granicą Polski, dając pełny 

Ryc. 8. Widok zasięgów obszarów pilotażowych. Suwak „Oznaczenie powodzi” w pozycji 0%
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obraz jednostek fizjograficznych. Z kolei przesuniecie suwaka „Fotorealistyczny 
model terenu” do pozycji 0% spowoduję wyłączenie widoczności ukształtowania 
terenu przedstawiając obszar południowozachodniej Polski ograniczony granicą 
państwową. Pozostawiając pozostałe suwaki w pozycji 100% widoczny jest pełny 
obraz sieci wodnej, zabudowa, obszary poddane szczegółowej analizie – pilota-
żowe oraz oznaczenie wszystkich miejsc, w których – zgodnie ze zgromadzonym 
materiałem źródłowym – wystąpiły powodzie do końca XVIII wieku. (Ryc. 9);

Obszar prezentacji 

Obszar prezentacji treści stanowi mapa w zasięgu geograficznym Polski połu-
dniowo-zachodniej, obejmującym wszystkie badane obiekty i obszary. Prezentu-
je ona określone warstwy wraz z rozwijalnym oknem legendy.

Dostępne warstwy

W aplikacji zawarto łącznie sześć warstw. Cztery z nich stanowią warstwy pod-
kładowe, natomiast dwie tworzą warstwy tematyczne. Obydwie warstwy tema-
tyczne są warstwami interaktywnymi, co oznacza, że kliknięcie w element danej 
warstwy wyzwala określoną akcję, np. powiększanie się obszaru zalewowego.

Ryc. 9. Widok poszczególnych warstw tematycznych. Suwak „Fotorealistyczny model 
terenu” w pozycji 0%
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Warstwy podkładowe:
•	 fotorealistyczny model terenu – opracowany na podstawie danych sateli-

tarnych ze skanera MODIS oraz z numerycznego modelu terenu pozyskanego 
w trakcie misji SRTM,

•	 aktualna zabudowa – opracowane na podstawie Cyfrowej Mapy Polski 
IGiK i danych TERYT,

•	 sieć hydrograficzna – opracowane na podstawie Cyfrowej Mapy Polski 
IGiK,

•	 aktualna granica Polski – opracowane na podstawie danych Cyfrowej 
Mapy Polski IGiK i TERYT.

 Warstwy tematyczne:
•	 prawdopodobne obszary zalania dla obszarów pilotażowych,
•	 oznaczenia powodzi.

Tryby widoku

Aplikacja umożliwia eksplorację danych o powodziach w dwóch trybach:
•	 trybie mapy interaktywnej,
•	 trybie dynamicznej mapy animowanej.
W obydwu trybach (interaktywnym i animowanym) dostępne są następujące 

funkcje:
•	 funkcja zmiany widoku (zmiana przybliżenia, powiększenia obrazu, prze-

suwanie) 
•	 funkcja zmiany widoczności (przeźroczystości) poszczególnych warstw.
Istotne jest, że treść rozwijalnego okna legendy w sposób automatyczny do-

stosowuje się do aktualnie wybranego trybu pracy aplikacji, pokazując bądź 
symbole występujące na mapie interaktywnej, bądź symbole występujące na 
mapie animowanej.

Tryb mapy interaktywnej prezentuje w sposób statyczny wymienione wy-
żej warstwy, a w przypadku warstw interaktywnych umożliwia również – po-
przez wybór i kliknięcie w odpowiednie elementy treści – wywołanie określo-
nej akcji. 

W przypadku wyboru symbolu powodzi i rozpoczęcia akcji poprzez klik-
nięcie w symbol (warstwa „oznaczenia powodzi”) aktywowane jest okno z wy-
szczególnieniem i opisem powodzi zidentyfikowanych dla danego punktu/ob-
szaru (Ryc. 10). 

Okno informacji o powodziach składa się z dwóch części. Z lewej stro-
ny okna wyszczególniono daty (z dokładnością do roku) zidentyfikowanych 
powodzi dla danego punktu lub obszaru, natomiast po prawej stronie okna 
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umieszczono szczegółowe informacje na temat konkretnej, wybranej przez 
użytkownika powodzi. Informacje te obejmują:

•	 datę powodzi określoną w źródle historycznym – np. lipiec 1703;
•	 miejsce wystąpienia powodzi opisane w źródle historycznym – np. Bieru-

tów, bieg Nysy i Odry, itp.;
•	 typ źródła historycznego – np. Wypiski źródłowe, Rocznik Małopolski, 

Varia e codicibus Vratislaviensis, notae 4, monografia, itp.
•	 adres bibliograficzny źródła – np. Matwijowski K., Pod bezpośrednimi 

rządami Habsburgów (1675–1740), w: Oława. Zarys monografii miasta, red. Ma-
twijowski K., Wrocław-Oława 2004, s. 108, Teichmann A., Chornik der Stadt 
Bolkenhain in Schlesien von den ältesten Zeitenn bis zum Jahre 1870, Bolkenhain 
1909, s. 106, Kociński B., Powodzie na Śląsku Opolskim od XII do XX w., Opole 
1997, s. 10, itp.;

•	 dosłowny zapis ze źródła, mówiący o danej powodzi – np. 1736 vom 12. 
Juni bis Anfang August fiel bestaendiger Regen, der die Ernte vernichtete und 
eine noch nie dagewesene Ueberschwemmung der Oder verursachte. Die Umge-
gend von Steinau wurde schrecklich verwuestet, Theuerung, Hungersnoth und 
Krankheit folgten; Zanotowano jako szczególnie groźne powodzie z lat: […] 
1508; Wielka powódź dotknęła miasto [Wrocław] także w lecie 1736 r. Przed-
mieścia zostały zalane. Z trzech stron woda otaczała miasto. W mieście wybuchł 
głód, przed piekarniami walczono o chleb; itp.;

Ryc. 10. Okno informacji o powodziach
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•	 zjawiska towarzyszące powodzi, jeśli zostały opisane w źródle – np. głód, 
zaraza, nieurodzaj, itp.

Natomiast w przypadku kliknięcia w ramkę ograniczającą obszar pilotażowy 
wyznaczania prawdopodobnego zasięgu powodzi aktywowane jest okno anima-
cji dla wybranego obszaru pilotażowego (Ryc. 11). 

Ryc. 11. Okno animacji dla obszaru pilotażowego nr 1

Ryc. 12. Animacja dla obszaru pilotażowego nr 1
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Okno animacji dla wybranego obszaru pilotażowego zawiera pełną treść 
mapy oraz interaktywną strzałkę czasu. Strzałka umożliwia sterowanie anima-
cją. Sterowanie odbywa się poprzez następujące akcje uruchamiane przyciska-
mi „start” i „pauza” oraz poprzez aktywne pole postępu animacji pozwalające 
po uruchomieniu akcji (po kliknięciu) na przeniesie animacji w dowolny mo-
ment czasu. 

Animacja prezentuje na przestrzeni czasu prawdopodobne obszary zalane 
podczas powodzi zidentyfikowanych w poszczególnych latach (Ryc. 12).

Tryb dynamicznej mapy animowanej przedstawia rycina 13. Widoczna jest 
na niej wyjściowa postać warstw podkładowych oraz strzałka czasu.

Strzałka czasu jest w przypadku trybu dynamicznej mapy animowanej bar-
dziej złożona, niż strzałki czasu w oknach animacji powodzi dla obszarów pi-
lotażowych. Oprócz przycisków sterujących animacją „start” i „pauza” strzałka 
w tym trybie zawiera również oś czasu oznaczoną latami z zakresu 1100–1800. 
Pod przyciskami sterującymi „start” i „pauza” wyświetla się osobne pole z ro-
kiem oznaczającym moment animacji, który oglądamy na mapie. 

Ryc. 14. Strzałka czasu dynamicznej mapy animowanej

Ryc. 13. Widok trybu dynamicznej mapy animowanej
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Zastosowanie strzałki czasu umożliwia automatyczne śledzenie występo-
wania powodzi zlokalizowanych geograficznie (na mapie) w różnych okresach 
dziejowych. Ponadto na strzałce czasu w obszarze postępu animacji widoczne 
są oznaczenia momentów, dla których zidentyfikowano w źródłach historycz-
nych powodzie. Zabieg ten zastosowano w dwóch celach. Po pierwsze ułatwia on 
nawigację czasową, pozwala również przyśpieszyć przegląd zjawiska poprzez 
wskazanie określonego czasu. Po drugie, uwidocznienie momentów wystąpie-
nia powodzi daje obraz natężenia zidentyfikowanych powodzi na przestrzeni lat 
1100–1800 (Ryc. 14). 

Po uruchomieniu animacji na obszarze mapy w odpowiednich lokalizacjach, 
w płynny sposób pojawiają się i zanikają symbole powodzi, które wystąpiły na 
nich w momencie określonym na strzałce czasu (Ryc. 15). 

Warto dodać, że treść rozwijalnego okna legendy w sposób automatyczny 
dostosowuje się do aktualnie wybranego trybu pracy aplikacji, pokazując bądź 
symbole występujące na mapie interaktywnej, bądź symbole występujące na 
mapie animowanej.

Ryc. 15. Przebieg animacji
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Osiągnięte rezultaty

Rezultatem końcowym projektu jest opracowanie metody uszczegółowienia 
zapisu zdarzeń powodziowych przy pomocy wtórnych materiałów kartogra-
ficznych, na przykładzie powodzi występujących na Śląsku do końca XVIII 
wieku. Ostateczne wyniki przedstawiono w postaci interaktywnych map cyfro-
wych i  ujęcia diachronicznego. Jak założono na wstępie projektu, bazowanie na 
współczesnym numerycznym modelu terenu jest jedynie formą wyjściową do 
szczegółowego odtwarzania zjawiska powodzi. W zależności od miejsca jego 
występowania konieczne są bowiem dodatkowe szczegółowe analizy interdy-
scyplinarne, wynikające ze specyfiki danego obszaru, zwłaszcza archeologiczne, 
dendrologiczne, geologiczne, hydrologiczne itp. 

Symulacja potencjalnych obszarów zalewowych wykonana na bazie nume-
rycznego modelu terenu opracowanego na podstawie obrazów satelitarnych 
pokazała możliwość określenia prawdopodobnego obszaru zalania. Wskazała 
jednocześnie jedną z metod uszczegółowienia informacji pozyskanej ze źródeł 
pisanych o zjawiskach przestrzennych, dla których istnieją jedynie fragmen-
taryczne, dość ogólnikowe i niejednolite pod względem szczegółowości infor-
macje źródłowe, dla których nieznana jest dokumentacja kartograficzna i które 
działy się w tzw. okresie przedtriangulacyjnym w kartografii. Dla naszej części 
Europy pierwsze wiarygodne i w miarę szczegółowe materiały kartograficzne, 
na podstawie których geografowie historyczni odtwarzają stan środowiska przy-
rodniczego opracowano u schyłku XVIII wieku.

Zintegrowanie danych o powodziach z bazą danych przestrzennych nadało tej 
niejednolitej i niepewnej informacji źródłowej nową jakość. Otwarcie systemu 
na integrowanie tych danych z wynikami badań z innych dyscyplin naukowych 
daje możliwość dalszego uszczegółowiania pierwotnej informacji źródłowej.

Dodatkowym rezultatem projektu jest wizualizacja zawartych w bazie infor-
macji o powodziach na Śląsku z możliwością prześledzenia ich chronologiczne-
go występowania w przestrzeni geograficznej (strzałka czasu, mapa), obserwacji 
dynamiki zjawiska poprzez zgromadzone informacje o powodziach (oznaczenia 
na strzałce czasu) oraz możliwość jednoczesnego przedstawienia wszystkich 
miejsc występowania powodzi w przeszłości (mapa). 
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Floods in Silesia to the end of XVIII century –  
spatial and diachronic application

S u m m a r y 

Geographic Information Systems allow geographical attributes and historical 
data to be linked in databases, facilitating spatial analysis. It makes them a sig-
nificant tool for gathering, arranging and sharing geographical and historical 
information. The main sources in historical studies concerning floods in Sile-
sia up until the end of 18th century are descriptive. They include rather general 
information; the reach of floods is described imprecisely and dating is frequently 
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insufficiently detailed. An initial analysis of collected special data indicated that 
data obtained from the descriptions is characterized by a high level of uncer-
tainty and diversity. Due to this characteristic of written sources an attempt was 
undertaken to complete the source knowledge about natural disasters which took 
place in the past. Modern information tools, such as Geographic Information 
Systems and the results of analyses of cartographic sources and archaeological, 
geological and hydrological studies. Spatial presentations of geographical data 
(mainly detailed numeric land models) and historical data in combination with 
diachronic simulation of the course of floods can be used as a model for similar 
studies involving other regions. 
For the analysis of the flood range in Silesia, processed satellite images purchased 
from the Institute of Geodesy and Cartography were used. The data was obtained 
using the MODIS scanner which was designed to observe lands, oceans and at-
mosphere of the Earth as well as from a numeric land model obtained during the 
SRTM mission. Images from the scanner allowed visualization which provided 
a very realistic image, facilitating perception of the entire presentation. 
In the case of the output data about floods in Silesia, information about the reach 
of floods reflected the degree of detail of the description of the phenomenon 
registered in the source. This resulted in the necessity to unify and specify the 
information with data obtained from satellite images and results of studies in the 
field of geology and archaeology. 
Historical data about the location of floods in Silesia was specified with the use 
of a modern database of towns. It has the form of a Digital Map of Poland (DMP) 
in a scale of 1:200,000 and was developed by the Institute of Geodesy and Car-
tography based on official topographic maps in a scale of 1:200,000. Moreover, 
data of the Central Statistical Office was used. In order to develop the method 
of completing source information about floods in Silesia, three research areas 
were selected which varied in their landform – surroundings of Kłodzko – Nysa 
Kłodzka, surroundings of Brzeg Opolski – Odra river, surroundings of Legnica 
and Zlotoryja – Kaczawa.
The geoinformation system developed within the project consists of two inde-
pendent modules: a database module and a visualization module. The ArcGIS 
software was assumed as the basis of the database module. A multimedia ap-
plication dedicated to presentation of historical data about floods in Silesia and 
developed especially for the needs of the project constitutes the visualization 
module.
Final results were presented in the form of interactive digital maps and in a dia-
chronic approach. As assumed in the introduction to the project, basing on the 
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modern numeric land model to determine the maximum hypothetical reach of 
floods is only a starting point to precise recreation of floods. Depending on its 
location, additional detailed interdisciplinary analyses are necessary, resulting 
from the specificity of a given area, in particular archaeological, dendrological, 
geological, hydrological ones, etc.
Simulation of potential flooding areas conducted with the use of a digital terrain 
model developed based on satellite data showed the possibility to determine the 
reach of the maximum probable area of flooding. Simultaneously, it indicated 
one of the methods to specify information obtained from sources written about 
spatial phenomenon for which only fragmentary, rather general and diversely 
detailed source information was preserved and for which cartographic documen-
tation is unknown. Opening of the system to integrate such data with the results 
of studies from other scientific disciplines allow for a further specification of the 
initial source information. 
An additional result of the project is visualization of the information contained in 
the database about floods in Silesia with the possibility to follow their chronolog-
ical occurrence in geographic space (arrow of time, map), to observe dynamics 
of the phenomenon only over time (markings on the arrow of time) and the pos-
sibility to simultaneously present all locations of floods in the past (map). There 
is no doubt that integration of historical data about floods with spatial data gave 
new quality to this original, diverse and uncertain source information.
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Zakończenie

Opracowanie, które oddajemy do Państwa rąk, jest pierwszym przykładem 
wykorzystania bazy danych, powstałej w trakcie realizacji poprzednich dwóch 
grantów. Celem tamtych prac było stworzenie katalogu klęsk elementarnych od 
XIV do końca XX wieku. Podejmując owe zadania wskazywaliśmy na potrzebę 
powrotu do badań zainicjowanych przez prof. F. Bujaka we Lwowie i podjętych 
przez zespół, którym kierował. Od tamtego czasu znacznie poszerzył się jednak 
krąg badaczy, którzy zainteresowani są tego typu bazami i badaniami. O ile prace 
zapoczątkowane przed stoma laty służyć miały głównie historykom dziejów spo-
łecznych i gospodarczych, to na wyniki obecnie prowadzonych kwerend czekają 
przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. 

Wstępne oceny jakości zapisów źródłowych dotyczących powodzi, jakie miały 
miejsce do końca XVIII w., uświadomiły nam trudności związane z ich wyko-
rzystaniem dla celów badawczych. Braki informacyjne, jakie zawierają, unie-
możliwiają często bliższe określenie czasu wystąpienia zjawiska i jego zasięgu. 
Podjęta została próba uszczegółowienia informacji źródłowych, polegająca na 
sięgnięciu do wyników badań i możliwości warsztatowych innych nauk. Badania 
interdyscyplinarne to w obecnych czasach już standardowe postępowanie w na-
uce. Historycy ciągle jeszcze częściej korzystają jednak z osiągnięć nauk huma-
nistycznych. Realizację naszego zadania badawczego podjęliśmy we współpracy 
z naukowcami, reprezentującymi przede wszystkim nauki przyrodnicze. 

Wykorzystując wyniki badań klimatologów i geomorfologów można było 
przedstawić warunki klimatyczne i hydrologiczne panujące na Śląsku. Wiedza 
ta pozwoliła ustalić dominujący tu charakter opadów i wezbrań, będących ich 
skutkiem. Dla naszych badań duże znaczenie ma określenie pory roku, kiedy 
najczęściej wylewają śląskie rzeki. Znajomość klimatycznych i geomorfologicz-
nych uwarunkowań badanego obszaru ma, jak się okazuje, duże znaczenie dla 
dalszego postępowania badawczego.

Dzięki badaniom archeologicznym i geologicznym można lepiej określić za-
sięg i zakresy zagrożenia powodziowego, lakonicznie opisanego w źródle. Wy-
korzystując natomiast możliwości LiDAR-u uzyskaliśmy szansę przedstawienia 
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hipotetycznego zasięgu powodzi w czasie sprzed regulacji koryt rzecznych. 
Możliwość tę zbadaliśmy i pokazaliśmy na przykładzie Odry w czasach histo-
rycznych.

Ostateczny jednak rezultat naszego projektu to metoda uszczegółowienia 
zapisów dotyczących powodzi, przedstawiona w postaci interaktywnych map 
cyfrowych i ujęcia diachronicznego. Współczesny numeryczny model terenu dla 
powodzi, występujących do końca XVIII w., może być brany pod uwagę w tych 
badaniach wyłącznie jako forma wyjściowa. Następnie wprowadzone zostają do 
nich analizy, mające na względzie charakterystyczne dla danego obszaru szcze-
góły, pochodzące z warsztatu archeologów, geologów, dendrologów, hydrologów. 
Numeryczny model terenu, możliwy do sporządzenia dzięki zdjęciom satelitar-
nym, ułatwił nam znacznie określenie prawdopodobnych zasięgów wylewów 
rzek, o których tak mało mówią źródła pochodzące z okresów sprzed pomiarów 
kartograficznych, czyli do końca XVIII wieku. Połączenie źródłowych informa-
cji o powodziach i danych przestrzennych pozwoliło uzyskać nową jakość, która 
jest rezultatem tego projektu. Co więcej, wskazane sposoby postępowania mogą 
być zastosowane także w odniesieniu do innych obszarów.
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112. Hochwasser 1926 Kr. Reichenbach (1927–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14644.
113. Hochwasser 1928 Allgemeines (1928–1929), 16/II, t. 9, sygn.14645.
114. Hochwasser 1928 Allgemeines 1929–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14646.
115. Hochwasser 1928 Kr. Breslau (1928–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14647.
116. Hochwasser 1928 Kr. Breslau Stadt (1928– ), 16/II, t. 9, sygn. 14648.
117. Hochwasser 1928 Kr. Frankenstein (1928– ), 16/II, t. 9, sygn.14649.
118. Hochwasser 1928 Kr. Glatz (1928–),16/II, t. 9, sygn. 14650.
119. Hochwasser 1928 Kr. Militsch (1928–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14651.
120. Hochwasser 1928 Kr. Guhrau (1928–), 16/II, t. 9, sygn. 14652.
121. Hochwasser 1928 Kr. Neumarkt (1928–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14653.
122. Hochwasser 1928 Kr. Neurode (1928–), 16/II, t. 9, sygn. 14654.
123. Hochwasser 1928 Kr. Nimptsch (1928–1934), 16/II, t. 9, sygn. 14655.
124. Hochwasser 1928 Kr. Reichenbach (1928–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14656.
125.  Hochwasser 1928 Kr. Schweidnitz Stadt (1928–1929), 16/II, t. 9, sygn. 14657.
126.  Hochwasser 1928 Kr. Schwiednitz Land (1928–1935), 16/II, t. 9, sygn. 14658.
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127.  Pfingst Hochwasser 1928 Kr. Striegau (1928–1934), 16/II, t. 9, sygn. 14659.
128.  Pfingst Hochwasser 1928 Kr. Striegau (1928–1934), 16/II, t. 9, sygn. 14659.
129. Pfingst Hochwasser 1928 Kr. Trebnitz (1928–), 16/II, t. 9, sygn. 14660.
130.  Pfingst Hochwasser 1928 Kr. Waldenburg Land (1928–1935), 16/II, t. 9, 

sygn. 14661, 14662.
131.  Pfingst Hochwasser 1928 Kr. Gross Wartenberg (1928–1930), 16/II, t. 9, 

sygn. 14663.
132.  Hochwasser 1930. Vorgänge aus den Kreisen, die nicht in das Notstands-

unternehmen einbezogen worden sind (1930–1932), 16/II, t. 9, sygn. 14664.
133. Hochwasser 1930, (1930–1932), 16/II, t. 9, sygn. 14665.
134. Hochwasser Kreis Breslau Land (1930–1932), 16/II, t. 9, sygn. 14666.
135. Hochwasser Kreis Brieg Land (1930–1933), 16/II, t. 9, sygn. 14667.
136. Hochwassersschäden Kr. Guhrau, (1930–1934), 16/II, t. 9, sygn. 14668.

Wydział Obwodowej Rejencji Wrocławskiej 
(Bezirksausschuss zu Breslau), [1876] 1883–1933 [1944],  
nr zesp. 173

137.  Das Gesetz zur Verhütung von Hochwassergefahren (1906–1914), 220/II, 
sygn. 474.

138.  Das Gesetz betreff. Massnahmen zur Regulung der Hohwasser Deich- 
und Vorflutverhältnisse an der oberen und mitteren Oder von August 
1905 (1907–1922), 220/II, sygn. 475.

Wydział Powiatowy w Kłodzku (Kreisausschuss Glatz), [1845] 1872–1933, 
nr zesp. 187
139.  Wiederherstellung der durch das Hochwasser im Jahre 1883 entsendenen 

Damm…in den Gemainden Eisendorf, Ullersdorf (1883–1884), 44/II, sygn. 26.
140.  Interstützung der im Jahre 1888 von Wasserschäden betraffenen Gemein-

den undergrundbesitzer in der Kudowa und Rückerser Gegend (1888–
1890), 44/II, sygn. 27.

141.  Akten… betr. die durch das Hochwasser 30. Juli 1897 verursachten Be-
schädigungen (1897–1898), 44/II, sygn. 28.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku (Landratsamt Glatz), 1742–1939,  
nr zesp. 181
142.  Acta generalia betreff. Verordungen über die Vergütigung der Wetter 

u. Wasser Schäden (1821–1905), 22/II, sygn. 929.
143. Hochwasser - Augelegenheiten, vol. I: 1860–1890, 22/II, sygn. 933.
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144.  Abhohen der Bäume an der Fluss Ufern aus Ausloss der Hochwassers 
1883–1901, 22/II, sygn. 931.

145.  Verunreinigung der Wasserläufe durch Abräser aus geweld Aulagen, 
vol. II: 1910–1925, 22/II, sygn. 934.

146.  Statistik über die Blichtrschläge (1883–1893), 22/II, sygn. 935.
147.  Acta betreff. die durch das Hochwasser von 19/20 Juni 1883 ursachten 

Schäden (1883), 22/II, sygn. 936.

Starostwo Powiatowe w Nowej Rudzie (Landratsamt Neurode), 1817–1934, 
nr zesp. 186
148.  Acta generalis und specialis betreff. Wasserwehren (1897–1898), 191/II, 

sygn. 44.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim (APWr/OKZ)
Akta m. Bystrzycy Kłodzkiej (1381–1945) 

149.  Acta specialia des Magistrats zu Habelschwerdt betreffend Hochwasser 
Schützgesetz 1902–1923 (1899–), 831, sygn. 962.

Akta m. Niemczy 
150.  Acta in causa Christian Urlich Vogels wegen benifications Gesuch in Was-

ser Schäden 1749–1750, 164, sygn. 123.
151.  Die den 21. VI. 1783 erlittene Wasser – Schäden (1783), 164, sygn. 124.
152.  Wasser-Schäden 3. VII 1804 (1804–1811), 164, sygn. 125.
153.  Vertheilung der königl. Gnadengeschenke für den durch Wasser 10. VI. 

1829 beschädigten Bewohner (1829–1830), 164, sygn. 126.

Akta m. Dusznik (1408–1945)
154.  Chronicale Mitteilungen über Ũberschwemmungen, Brände allerei Merk-

würdigkeiten, von der Erbaung neuer Örter, 830, sygn. 348, (powódź 
w Dusznikach w 1744 r.).

Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu. Pełnomocnik Wojewody ds. usuwania 
skutków powodzi. Komisja Regionalna do spraw Kwalifikacji Projektów, 
działająca w ramach Programu Unii Europejskiej ODBUDOWA w woj. wał-
brzyskim, nr zesp. 19/396 (1997); 19/397 (1998); 19/398 (1997–1998)

155.  Uchwała nr 1/97 z dnia 16 września 1997 roku
Miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka

Remont szkoły podstawowej w Wilkanowie (192. 908, 60 zł)
Remont szkoły podstawowej w Długopolu Dolnym (137. 841 zł)
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Miasto i gmina Bardo
Odremontowanie szkoły podstawowej (377. 990 zł)

Miasto i Gmina Stronie Śląskie
Odbudowa dróg gminnych we wsi Goszów (160. 783 zł)

Gmina Kłodzko
Remont drogi gminnej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie (180. 341 zł)
Remont dróg gminnych w Ołdrzychowicach – ulice: Leśna i Gro-
madzka (161. 724 zł)

Gmina Walim
Remont dróg gminnych – ul. Boczna i Warszawska (150. 067 zł + 144. 937 zł)

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Remont szkoły (337. 000 zł)

156. Uchwała nr 2/97 z dnia 16 września 1997 r.
Gmina Lądek Zdrój

Remont dróg (160. 000 zł; 110. 000 zł)
157. Uchwała nr 9/II/97 z dnia 16 października 1997 r.

Gmina Nowa Ruda
Remont przyłączy wodociągowych i sieci rozdzielczej w miejscowo-
ściach: Nowa Wieś, Czerwieńczyce i Ludwikowice (71. 460 zł)

158. Uchwała nr 10/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont urządzeń kanalizacyjnych w miejsc. Ludwikowice, ul. Główna 
(11. 710 zł)

159. Uchwała nr 11/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont obiektów komunalnych w Jugowie (32. 381 zł)
160. Uchwała nr 12/II/97

Gmina Nowa Ruda
Remont urządzeń kanalizacyjnych w Ludwikowicach (9. 262 zł)

161. Uchwała nr 13/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont lokali komunalnych – Ludwikowice (17. 612 zł)
162. Uchwała nr 14/II/97

Gmina Stronie Śląskie
Remont sali sportowej w SP nr 1 w Stroniu Śl. (93. 810 zł)

163. Uchwała nr 15/II/97
Gmina Stronie Śląskie

Remont sali gimnastycznej w SP nr 2 w Stroniu Śl. (115. 000 zł)
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164. Uchwała nr 16/II/97
Gmina Stronie Śląskie

Remont kompleksu boisk sportowych – Stronie Śl. (172. 000 zł)
165. Uchwała nr 1/III/97 z dnia 19 listopada 1997 r.

Gmina Czarny Bór
Witków Śląski – odbudowa mostu (258. 000 zł)

166. Uchwała nr 3/III/97
Gmina wiejska Kłodzko

Remont drogi – Ołdrzychowice Kłodzkie (31. 935 zł)
167. Uchwała nr 4/III/97

Gmina Miasto Kłodzko
Remont budynku (17. 000 zł)

168. Uchwała nr 5/III/97
Gmina Międzylesie

Naprawa odcinka drogi gminnej (37. 750 zł)
169. Uchwała nr 6/III/97

Gmina Międzylesie
Remont drogi gminnej w Szklarni (339. 150 zł)

170. Uchwała nr 7/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont drogi gminnej w Jugowie (13. 786 zł)
171. Uchwała nr 9/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont drogi gminnej w Ludwikowicach (23. 884 zł)

172. Uchwała nr 10/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont drogi w Ludwikowicach (43. 899 zł)
173. Uchwała nr 11/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont drogi w Sokolcu (20. 153 zł)

174. Uchwała nr 13/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont pensjonatu w Ludwikowicach (10. 000 zł)
175. Uchwała nr 14/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont urządzeń wodociągowych – zapewnienie dostaw wody dla 
miejscowości: Przygórze, Wolibórz i Dzikowiec (30. 283 zł)
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176. Uchwała nr 16/III/97
Gmina Radków

Budowa kładki dla pieszych w Tłumaczowie, odbudowa jezdni (124. 800 zł)
177. Uchwała nr 17/III/97

Gmina Radków
Odbudowa drogi gminnej we wsi Ścinawka Średnia (84. 000 zł)

178. Uchwała nr 18/III/97
Gmina Radków

Odbudowa nawierzchni drogowej w Ścinawce Średniej (47. 100 zł)
179. Uchwała nr II/4/I/98 z dnia 28 stycznia 1998 r.

Gmina wiejska Kłodzko
Odbudowa kładki pieszej we wsi Krosnowice (247. 000 zł)

180. Uchwała nr II/10/I/98
Gmina wiejska Kłodzko

Budowa dróg na osiedlu dla powodzian (164. 000 zł)
181. Uchwała nr II/11/I/98

Gmina Międzylesie
Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Michałowice

182. Uchwała nr II/16/I/98
Gmina Międzylesie

Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym zniszczonej podczas po-
wodzi (133. 921 zł)

183. Uchwała nr II/17/I/98
Gmina Międzylesie

Odbudowa mostu na rzece potok Domaszkowski w Domaszkowie 
184. Uchwała nr II/30/II/98 z dnia 17 lutego 1998 r.

Gmina wiejska Kłodzko
Usuwanie szkód w korycie kanału Młynówka (60. 445 zł)

185. Uchwała nr II/32/II/98
Gmina wiejska Kłodzko

Remont dróg transportu rolnego w Święcku (544. 000 zł)
186. Uchwała nr II/33/II/98

Gmina wiejska Kłodzko
Remont dróg w Jaszkowej Górnej

187. Uchwała nr II/39/II/98
Gmina wiejska Kłodzko

Budowa muru oporowego – zabezpieczenie drogi gminnej w Piszkowicach
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188. Uchwała nr II/78/II/98
Gmina Lądek

Odbudowa drogi gminnej we wsi Radochów (121. 918 zł)
189. Uchwała nr II/79/II/98

Gmina Lądek
Odbudowa mostu kołowego we wsi Radochów (311. 285 zł)

190. Uchwała nr III/7/I/98 z dnia 16. 07. 1998
Gmina Międzylesie

Odbudowa sieci wodociągowej w Goworowie
191. Uchwała nr III/9/I/98

Gmina Bystrzyca Kłodzka
Odbudowa kładki pieszej do PKP na rzece Nysa Kłodzka w Długopolu 
Zdrój (200. 000 zł)

192. Uchwała nr III/15/I/98
Gmina Bardo

Odremontowanie mosty na potoku Studew w Brzeźnicy (11. 000 zł)
193. Uchwała nr III/5/II/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r.

Gmina Radków
Odbudowa koryta rzeki Ścinawki oraz wykonanie ubezpieczeń brze-
gów oraz budowli zniszczonych podczas powodzi na terenie Ścinawki 
Górnej, Średniej i Dolnej (140. 505 zł)

194. Uchwała nr III/8/II/98
Gmina Bardo

Odremontowanie części koryta rzeki (457. 420 zł)
195. Uchwała nr III/19/II/98

Gmina Lądek
Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków (350. 000 zł)

196. Uchwała nr III/20/II/98
Gmina Lądek

Odbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcia wodne-
go we wsi Kąty Bystrzyckie (217. 000 zł)

197. Uchwała nr R–2/98 z dnia 10 czerwca 1998 r.
Gmina Międzylesie

Odbudowa mostu w Boboszowie (18. 831 zł)
198. Uchwała nr R–3/98

Gmina Międzylesie
Odbudowa mostu w Goworowie (15. 960 zł)
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199. Uchwała nr R–4/98
Gmina Międzylesie

Wykonanie najazdów na most w Nowej Wsi 
200. Uchwała nr R–5/98

Gmina Międzylesie
Odbudowa drogi w Domaszkowie (23. 471 zł)

201. Uchwała nr R–6/98
Gmina Międzylesie

Wykonanie najazdów na most w Nagodzicach (23. 878 zł)
202. Uchwała nr R–11/a/98

Gmina Kłodzko
Remont ulicy Polnej w Krosnowicach (83. 975 zł)

203. Uchwała nr R–11/b/98
Gmina Kłodzko

Remont drogi Święcko – Gorzuchów (13. 366 zł)
204. Uchwała nr R–11/c/98

Gmina Kłodzko
Remont drogi w Krosnowice – Pilcz (42. 000 zł)

205. Uchwała nr R–11/e/98
Gmina Kłodzko

Remont dróg w Szalejowie Górnym (104. 011 zł)
206. Uchwała nr R–11/h/98

Gmina Kłodzko
Remont drogi nr 195 we wsi Bierkowice

207. Uchwała nr R–13/98
Gmina Nowa Ruda

Ludwikowice – infrastruktura (2. 184 zł)
208. Uchwała nr R–19/98

Gmina Bystrzyca Kłodzka
Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Bogoryja w Międzygórzu  
(92. 245)

209. Uchwała nr R–23/98 z 18 sierpnia 1998 r.
Gmina Lądek Zdrój

Odbudowa drogi gminnej w Radochowie
210. Uchwała nr R–25/98

Gmina Lądek Zdrój
Odbudowa przejść przez Białą Lądecką (16. 676 zł)
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211. Uchwała nr R–27/98
Gmina Lądek

Remont ul. Wiejskiej (22. 300 zł)
212. Uchwała nr R–33/98 z dnia 26 września 1998 roku

Gmina Międzylesie
Odbudowa mostu drogowego w Smreczynie (45. 070 zł)

213. Uchwała nr R–39/98
Gmina wiejska Kłodzko

Remont drogi gminnej w Żelaźnie (42. 329 zł)
214. Uchwała nr R–43/98 z dnia 15 października 1998 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Odbudowa zasobów mieszkaniowych w Kamieńcu Ząbkowickim  
(39. 000 zł)

215. Uchwała nr R–47/98
Gmina Stronie Śląskie

Odbudowa drogi gminnej we wsi Goszów i Stary Gierałtów
216. Uchwała nr R–47/a/98

Gmina Stronie Śląskie
Remont drogi lokalnej we wsi Kletno

217. Uchwała nr R–47/b/98
Gmina Stronie Śląskie

Odbudowa mostów we wsi Stary Gierałtów, Nowa Morawa, Kletno
218. Uchwała nr R–57/98

Gmina Miejska Kłodzko
Przebudowa i modernizacja centrum usługowo-handlowego Kłodzka 
(57. 922 zł)

219. Uchwała nr R–60/98
Gmina Lądek

Odbudowa sieci wodociągowej (30. 000 zł)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu/Oddział w Legnicy  
(APWr/OL)  
(akta z lat 1740–1945)
Akta m. Legnicy

220.  Akten vom grosser Wasser, die diesfällingen Schaden und die Instand-
setzung (1767–1837), I/2, sygn. 1446.

221.  Aktenbetr. die in Monat Juni 1804 durch die Wasserfluten verursachten 
Beschädigungen, I/2, sygn. 1447.
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222.  Instandsetzungen der Beschädigungen welche durch den gewaltsamen 
Austritt der Katzbach und des Schwarz Wassers… verursacht worden 
sind. 1804, I/2, sygn. 1448.

223.  Beschädigungen, welche bei der Überschwemmung durch den Austritt der 
Katzbach…an den Uffern derselben und den Willenbergschen Vorwerk 
verursacht worden und deren Instandsetzung 1804–1805, I/2, sygn. 1449.

Archiwum Państwowe w Katowicach (APK)
Rejencja Katowicka (Regierung Kattowitz) 1939–1945 (1848)

224. Katastrophenfälle Hochwasser (1940), 119/3, sygn. 4206.
225. Katastrophenfälle Hochwasser Mai 1940 (1940), 119/3, sygn. 4207.
226. Katastrophenfälle Hochwasser und Eisgefahr (1940), 119/3, sygn. 4208.

Starostwo Powiatowe Będzińskie 1918–1939 [1914]
227. Klęski powodziowe – powodzie i pożary 1922–1925, 770, sygn. 325.

Wydział Powiatowy w Bytomiu (Kreisauschuss in Beuthen) 1872–1944 
[1847]

228.  Vorfluths – Ent. und Bewässerungssachen im Amtsbezirk, vol. I: 1876– 
(1910), 649, sygn. 161.

229.  Vorfluth – Entwässerung im Amtbezirk Rosenberg (1919–1926), 649, 
sygn. 162.

Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu 1477–1951
230.  1737, 14 IV, Klisino k/Głubczyc: Karol Józef (Henckel) von Donners-

marck ob. NN (starosty ziemskiego bytomskiego) informuje, że wysłał 
odpowiedź na list doktora Piskurka (Pisskureck) i zabrania sprzedawać 
zboże poza ziemią bytomską (ausser der Herrschaft), APK, 650, sygn. 
2232, (ziemia bytomska).

Akta gminy Bielszowice 1874–1951
231.  Graben und Vorflut 1902–1935, 93, sygn. 61.

Akta m. Dąbrowy Górniczej [1805] 1918–1945
232.  Klęski żywiołowe, katastrofy (1921–1924), 775, sygn. 479.

Akta gminy Siewierz 1782–1944 (1520)
233.  Akta gminnego Siewierskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi 

w województwie krakowskim i kieleckim 1934–1935, 890, sygn. 1272.
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Akta m. Dobrodzienia 1842–1943

234.  Wasserschäden und Vorflutswesen. Generalia 1881–1927, 1375, sygn. 
220, (policja wodna).

Akta m. Sosnowca [1854] 1902–1945

235. O gradibiti, burjach i navodneni 1903, 776, sygn. 36.
236. O navodneni 1911, 776, sygn. 584.
237. Powódź w obrębie miasta 1916, 776, sygn. 110.

Archiwum książąt Hohenlohe–Ingefilgen z Koszęcina 1454–1945

238.  Drain-Plan Nachweisung und Kostenrechnung von den auf einem 
Theile der zur Herrschaft Landsberg gehörigen Vorwerke, Schloss-
-Landsberg, Kreis Rosenberg O/S im Herbst 1898 und Frühjahr 1899 
ausgefürthen Drainage und Vorfluthgraben-Arbeiten. 1898–1899, 384, 
sygn. 04578.

239.  Drain-Plan Nachweisung und Kostenrechnung von den auf einem 
Theile der zur Herrschaft Landsberg gehörigen Vorwerk Nieder Pauls-
dorf, Kreis Rosenberg im Frühjahr 1901 ausgefürthen Drainage und 
Vorfluthgraben-Arbeiten. 1901, 384, sygn. 04581.

240.  Drain-Plan Nachweisung und Kostenrechnung von dem im Herbst 
1901 und Frühjahr 1902 auf Theilen der zur Herrschaft Landsaberg 
gehörigen Vorwerke, Schloss-Landsberg u. Nieder Paulsdorf, Kreis 
Rosenberg, Drainage und Vorfluthgraben-Arbeiten. 1901–1902, 384, 
sygn. 04582.

Archiwum Państwowe w Opolu (APO)
Akta m. Opola 1322–1945

241.  Acta Miscellanea des Magistrat zu Oppeln 1804–1813, 22, sygn. 376, 
nr 8046, (powódź i wyrządzone przez nią szkody, wywóz towarów na 
Śląsk itd.).

242.  Chronik der Stadt Oppeln für die Zeit vom 1 April 1923 bis 31 März 
1932, 22, sygn. 456, nr 8126, ( powodzie z lat 1929 i 1930).

243.  Die am hiesigen Orte Ende Februar 1876 stattgefundenden 
Überschwemmung. 1876–1879, 22, sygn. 1691, nr 9494.

244.  Powódź w 1937 roku – podania o zapomogi 1936–1937, 22, sygn. 1692, 
nr 9495.

245.  Gewährung von Beihilfen für Hochwassersgeschädigten 1926. 1925–
1938, 22, sygn. 1693, nr 9496.
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246.  Szkody wyrządzone przez powodzie na terenie miasta Opola, a także 
w niektórych gminach na terenie powiatu opolskiego 1926–1935, 22, 
sygn. 1694, nr 9497, (dotyczy m. in. Szczepanowic i Półwsi).

247.  Beihilfen für Hochwasserschäden 1930. 1930, 22, sygn. 1695, nr 9498, 
(imienne wykazy osób poszkodowanych przez powódź, którym udzielono 
pożyczek lub zapomóg).

248.  Wykazy szkód wyrządzonych przez powódź jesienią 1930 roku w odnie-
sieniu do mienia publicznego i prywatnego. 1930–1931, 22, sygn. 1696, 
nr 9499, (odpowiedź policji miejskiej do burmistrza dot. rezolucji frakcji 
radnych KPD w sprawie przyczyn katastrofy).
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10.  Beihilfen für die Kreisanteile an landwirtschaftlichen Hochwasserschäden 

aus 1942 (1942–1943), APWr, 16/II, t. 9, sygn. 14508, (Rej. Wrocł.).
11.  Eisbekämpfung und Hochwasser 1941–1943, APWr, 17/II, sygn. 2104, 

(Nacz. Prez. Prow. Śl.).
12.  Hochwasser und Eisgang 1941–1942, APWr, 17/II, sygn. 2242, (Nacz. 

Prez. Prow. Śl.). [Szkice wałów i sposobów zabezpieczania przed prze-
rwaniem i przeciekami]. 

Powódź 1997 (woj. wałbrzyskie, w tym Kotlina Kłodzka,  
wykazy zniszczeń i nakładów na odbudowę) APWr/OKZ,  
nr zesp. 19/396; 19/397; 19/398,  
(Urząd Woj. w Wałbrzychu).

1.  Uchwała nr 1/97 z dnia 16 września 1997 roku
Miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka

Remont szkoły podstawowej w Długopolu Dolnym (137. 841 zł)
Miasto i gmina Bardo

Odremontowanie szkoły podstawowej (377. 990 zł)
Miasto i Gmina Stronie Śląskie
Odbudowa dróg gminnych we wsi Goszów (160. 783 zł)

Gmina Kłodzko
Remont drogi gminnej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie (180. 341 zł)
 Remont dróg gminnych w Ołdrzychowicach – ulice: Leśna i Gro-
madzka (161. 724)

Gmina Walim
Remont dróg gminnych – ul. Boczna i Warszawska (150. 067 + 144. 937 zł)

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Remont szkoły (337. 000 zł)

2. Uchwała nr 2/97 z dnia 16 września 1997 r.
Gmina Lądek Zdrój

Remont dróg (160. 000 zł; 110. 000 zł)



173

Bibliografia

3. Uchwała nr 9/II/97 z dnia 16 października 1997 r.
Gmina Nowa Ruda

Remont przyłączy wodociągowych i sieci rozdzielczej w miejscowo-
ściach: Nowa Wieś, Czerwieńczyce i Ludwikowice (71. 460 zł)

4. Uchwała nr 10/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont urządzeń kanalizacyjnych w miejsc. Ludwikowice, ul. Główna 
(11. 710 zł)

5. Uchwała nr 11/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont obiektów komunalnych w Jugowie (32. 381 zł)
6. Uchwała nr 12/II/97

Gmina Nowa Ruda
Remont urządzeń kanalizacyjnych w Ludwikowicach (9. 262 zł)

7. Uchwała nr 13/II/97
Gmina Nowa Ruda

Remont lokali komunalnych – Ludwikowice (17. 612 zł)
8. Uchwała nr 14/II/97

Gmina Stronie Śląskie
Remont sali sportowej w SP nr 1 w Stroniu Śl. (93. 810 zł)

9. Uchwała nr 15/II/97
Gmina Stronie Śląskie

Remont sali gimnastycznej w SP nr 2 w Stroniu Śl. (115. 000 zł)
10. Uchwała nr 16/II/97

Gmina Stronie Śląskie
Remont kompleksu boisk sportowych – Stronie Śl. (172. 000 zł)

11. Uchwała nr 1/III/97 z dnia 19 listopada 1997 r.
Gmina Czarny Bór

Witków Śląski – odbudowa mostu (258. 000 zł)
12. Uchwała nr 3/III/97

Gmina wiejska Kłodzko
Remont drogi – Ołdrzychowice Kłodzkie (31. 935 zł)

13. Uchwała nr 4/III/97
Gmina Miasto Kłodzko

Remont budynku (17. 000 zł)
14. Uchwała nr 5/III/97

Gmina Międzylesie
Naprawa odcinka drogi gminnej (37. 750 zł)
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15. Uchwała nr 6/III/97
Gmina Międzylesie

Remont drogi gminnej w Szklarni (339. 150 zł)
16. Uchwała nr 7/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont drogi gminnej w Jugowie (13. 786 zł)

17. Uchwała nr 9/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont drogi gminnej w Ludwikowicach (23. 884 zł)
18. Uchwała nr 10/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont drogi w Ludwikowicach (43. 899 zł)

19. Uchwała nr 11/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont drogi w Sokolcu (20. 153 zł)
20. Uchwała nr 13/III/97

Gmina Nowa Ruda
Remont pensjonatu w Ludwikowicach (10. 000 zł)

21. Uchwała nr 14/III/97
Gmina Nowa Ruda

Remont urządzeń wodociągowych – zapewnienie dostaw wody dla miej-
scowości: Przygórze, Wolibórz i Dzikowiec (30. 283 zł)

22. Uchwała nr 16/III/97
Gmina Radków

Budowa kładki dla pieszych w Tłumaczowie, odbudowa jezdni  
(124. 800 zł)

23. Uchwała nr 17/III/97
Gmina Radków

Odbudowa drogi gminnej we wsi Ścinawka Średnia (84. 000 zł)
24. Uchwała nr 18/III/97

Gmina Radków
Odbudowa nawierzchni drogowej w Ścinawce Średniej (47. 100 zł)

25. Uchwała nr II/4/I/98 z dnia 28 stycznia 1998 r.
Gmina wiejska Kłodzko

Odbudowa kładki pieszej we wsi Krosnowice (247. 000 zł)
26. Uchwała nr II/10/I/98

Gmina wiejska Kłodzko
Budowa dróg na osiedlu dla powodzian (164. 000 zł)
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27. Uchwała nr II/11/I/98
Gmina Międzylesie

Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Michałowice
28. Uchwała nr II/16/I/98

Gmina Międzylesie
Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym zniszczonej podczas powo-
dzi (133. 921 zł)

29. Uchwała nr II/17/I/98
Gmina Międzylesie

Odbudowa mostu na rzece potok Domaszkowski w Domaszkowie 
30. Uchwała nr II/30/II/98 z dnia 17 lutego 1998 r.

Gmina wiejska Kłodzko
Usuwanie szkód w korycie kanału Młynówka (60. 445 zł)

31. Uchwała nr II/32/II/98
Gmina wiejska Kłodzko

Remont dróg transportu rolnego w Święcku (544. 000 zł)
32. Uchwała nr II/33/II/98

Gmina wiejska Kłodzko
Remont dróg w Jaszkowej Górnej

33. Uchwała nr II/39/II/98
Gmina wiejska Kłodzko

Budowa muru oporowego – zabezpieczenie drogi gminnej w Piszkowicach
34. Uchwała nr II/78/II/98

Gmina Lądek
Odbudowa drogi gminnej we wsi Radochów (121. 918 zł)

35. Uchwała nr II/79/II/98
Gmina Lądek

Odbudowa mostu kołowego we wsi Radochów (311. 285 zł)
36. Uchwała nr III/7/I/98 z dnia 16. 07. 1998

Gmina Międzylesie
Odbudowa sieci wodociągowej w Goworowie

37. Uchwała nr III/9/I/98
Gmina Bystrzyca Kłodzka

Odbudowa kładki pieszej do PKP na rzece Nysa Kłodzka w Długopolu 
Zdrój (200. 000 zł)

38. Uchwała nr III/15/I/98
Gmina Bardo

Odremontowanie mosty na potoku Studew w Brzeźnicy (11. 000 zł)
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39. Uchwała nr III/5/II/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r.
Gmina Radków

Odbudowa koryta rzeki Ścinawki oraz wykonanie ubezpieczeń brzegów 
oraz budowli zniszczonych podczas powodzi na terenie Ścinawki Górnej, 
Średniej i Dolnej (140. 505 zł)

40. Uchwała nr III/8/II/98
Gmina Bardo

Odremontowanie części koryta rzeki (457. 420 zł)
41. Uchwała nr III/19/II/98

Gmina Lądek
Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków (350. 000 zł)

42. Uchwała nr III/20/II/98
Gmina Lądek

Odbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcia wodnego 
we wsi Kąty Bystrzyckie (217. 000 zł)

43. Uchwała nr R–2/98 z dnia 10 czerwca 1998 r.
Gmina Międzylesie

Odbudowa mostu w Boboszowie (18. 831 zł)
44. Uchwała nr R–3/98

Gmina Międzylesie
Odbudowa mostu w Goworowie (15. 960 zł)

45. Uchwała nr R–4/98
Gmina Międzylesie

Wykonanie najazdów na most w Nowej Wsi 
46. Uchwała nr R–5/98

Gmina Międzylesie
Odbudowa drogi w Domaszkowie (23. 471 zł)

47. Uchwała nr R–6/98
Gmina Międzylesie

Wykonanie najazdów na most w Nagodzicach (23. 878 zł)
48. Uchwała nr R–11/a/98

Gmina Kłodzko
Remont ulicy Polnej w Krosnowicach (83. 975 zł)

49. Uchwała nr R–11/b/98
Gmina Kłodzko

Remont drogi Święcko – Gorzuchów (13. 366 zł)
50. Uchwała nr R–11/c/98

Gmina Kłodzko
Remont drogi w Krosnowice – Pilcz (42. 000 zł)
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51. Uchwała nr R–11/e/98
Gmina Kłodzko

Remont dróg w Szalejowie Górnym (104. 011 zł)
52. Uchwała nr R–11/h/98

Gmina Kłodzko
Remont drogi nr 195 we wsi Bierkowice

53. Uchwała nr R–13/98
Gmina Nowa Ruda

Ludwikowice – infrastruktura (2. 184 zł)
54. Uchwała nr R–19/98

Gmina Bystrzyca Kłodzka
Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Bogoryja w Międzygórzu  
(92. 245 zł)

55. Uchwała nr R–23/98 z 18 sierpnia 1998 r.
Gmina Lądek Zdrój

Odbudowa drogi gminnej w Radochowie
56. Uchwała nr R–25/98

Gmina Lądek Zdrój
Odbudowa przejść przez Białą Lądecką (16. 676 zł)

57. Uchwała nr R–27/98
Gmina Lądek

Remont ul. Wiejskiej (22. 300 zł)
58. Uchwała nr R–33/98 z dnia 26 września 1998 roku

Gmina Międzylesie
Odbudowa mostu drogowego w Smreczynie (45. 070 zł)

59. Uchwała nr R–39/98
Gmina wiejska Kłodzko

Remont drogi gminnej w Żelaźnie (42. 329 zł)
60. Uchwała nr R–43/98 z dnia 15 października 1998 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Odbudowa zasobów mieszkaniowych w Kamieńcu Ząbkowickim  
(39. 000 zł)

61. Uchwała nr R–47/98
Gmina Stronie Śląskie

Odbudowa drogi gminnej we wsi Goszów i Stary Gierałtów
62. Uchwała nr R–47/a/98

Gmina Stronie Śląskie
Remont drogi lokalnej we wsi Kletno
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63. Uchwała nr R–47/b/98
Gmina Stronie Śląskie

Odbudowa mostów we wsi Stary Gierałtów, Nowa Morawa, Kletno
64. Uchwała nr R–57/98

Gmina Miejska Kłodzko
Przebudowa i modernizacja centrum usługowo-handlowego Kłodzka  
(57. 922 zł)

65. Uchwała nr R–60/98
Gmina Lądek

Odbudowa sieci wodociągowej (30. 000 zł)

Powódź 1997, woj. opolskie (APO)

1.  Akcje przeciwpowodziowe 1997, 6231, sygn. 579, (Wydz. Zarz. Kryzyso-
wego Urzędu Wojewódzkiego).

Prognozy przebiegu wysokości fali
Sprawy łączności
Ogłoszenie alarmów przeciwpowodziowych (i odwoływanie po powodzi)
Opady deszczu 6. 09. 1997 – lokalna powódź (wieś Wójcice w gminie 
Otmuchów) oraz Nieradowice, Siedlec, Maciejowice i Lubiatów)

2.  Zwalczanie skutków powodzi 1997, 6231, sygn. 580, (Wydz. Zarz. Kryzy-
sowego Urzędu Wojewódzkiego).

Informacja o szkodach w rzekach i urządzeniach ochrony przeciwpowo-
dziowej (do NFOŚ i GW w Warszawie). Wartość 50 mln zł, w tym szkody 
na wałach 15 mln.

Inne

1.  Wasser und Wetterschäden im Fürstenthum Jägerndorf (1690–1720), 
APWr, 13/I, sygn. 92, (akta ks. karniowskiego).

2.  Wetterschädenbesichtung (1594–1659), APWr, 2/I, sygn. 148, (akta ks. 
brzeskiego).

3.  Gesuch um Darleihung von Staatgetriebe wegen Wetterschädens (1594), 
APWr, 2/I, sygn. 150, (akta ks. brzeskiego).

4.  Acta von erlittenen Feuer und Wetterschäden (1653–1736), APWr, 2/I, 
sygn. 161, (akta ks. brzeskiego).

5.  Massregeln gegen künftige Hochwassergefahren (1898–1922), APWr, 59/I, 
sygn.1739, (akta m. Kłodzka).

6. Vorkehrungen gegen die Gefahren bei Eisgängen und Wasserfluten (1801–
1896), APWr, 59/I, sygn. 1744, (akta m. Kłodzka).
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7.  Hochwassergefährliche (1937–1943), APWr, 541/I, sygn. 61, (akta m. Wiązo-
wa).

8.  Acta gen./spec. Magistrats in Wansen betr. Überschwemmungen Hochfähr-
lich Wasserläufe (1911–1940), APWr, 541/I, sygn. 62, (akta m. Wiązowa).

9.  Acta gen./spec. Magistrats in Wansen betreffend Einrichtung einer Hochwas-
sermeldestelle (1898–1939), APWr, 541/I, sygn. 63, (akta m. Wiązowa).

10.  Die Verunreinigung der Wasserläufe und Reinigung der Abwässer nach dem 
Peilebach, vol. I: 1885–1889, APWr, 199/I, sygn. 844, (akta m. Dzierżoniowa).

11.  Die Reinigung der Peile und Verschaffung der Vorflute (1885–1893), APWr, 
199/I, sygn. 845, (akta m. Dzierżoniowa).

12.  Vorsichtsmassregeln bei Hochwasser und Eisgang (1858–1885), APWr, rep. 
132, syg. 1029, (akta gm. Siedlce).

13.  Vorflut im Kr. Neurode, APWr, 16/II, t.8, sygn. 14306, 14307, (Rej. Wrocł.).
14.  Vorflut im Kr. Schweidnitz, APWr, 16/II, t.8, sygn. 14308, (Rej. Wrocł.).
15.  Hochwasserschäden an der Kamerer Streuparsellen (1939–1944), APWr, 16/II, 

t. 9, sygn. 15903, (Rej. Wrocł.).
16.  Hochwasserpolizeiliche (na Odrze) Genehmigungen (1933–1939), APWr, 16/II, 

t. 9, sygn. 14480, (Rej. Wrocł.).
17.  Einrichtung von Hochwassermelde Stelle (1917–1928), APWr, 16/II, t. 9, sygn. 

14617, (Rej. Wrocł.).
18.  Hochwasserschutz im Tschechnitz (1908–1924), APWr, 16/II, t. 9, sygn. 

14622, (Rej. Wrocł.).
19.  Szkody powodziowe: Winau, Dombrowka, Schimnitz (1915–1918), APWr, 

17/II, sygn. 840, (Nacz. Prez. Prow. Śl.).
20.  Hochwasserentlaster mit Leerlauf, Bd. II: 1927–1932, APWr, 17/II, sygn. 

1397, (Nacz. Prez. Prow. Śl.).
21.  Die Wasserlaufe erster Ordnung in Deutschland 1913–1939, APWr, 17/II, 

sygn. 2103, (Nacz. Prez. Prow. Śl.).
22.  Hochwasser- und Eiswachtdienst. Eissprengengen 1938–1942, APWr, 17/II, 

sygn. 2213, (Nacz. Prez. Prow. Śl.). [Wykresy ruchu lodów na Odrze]. 
23.  Acta generalia betreff. Verordungen über die Vergütigung der Wetter u. Was-

ser Schäden (1821–1905), APWr, 22/II, sygn. 929, (St. Pow. w Kłodzku).
24.  Hochwasser – Augelegenheiten, vol. I: 1860–1890, APWr, 22/II, sygn. 933, 

(St. Pow. w Kłodzku).
25.  Abhohen der Bäume an der Fluss Ufern aus Ausloss der Hochwassers 1883–

1901, APWr, 22/II, sygn. 931, (St. Pow. w Kłodzku).
26.  Verunreinigung der Wasserläufe durch Abräser aus geweld Aulagen, vol. II: 

1910–1925, APWr, 22/II, sygn. 934, (St. Pow. w Kłodzku).
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27.  Statistik über die Blichtrschläge (1883–1893), APWr, 22/II, sygn. 935, (St. Pow. 
w Kłodzku).

28.  Acta generalis und specialis betreff. Wasserwehren (1897–1898), APWr, 191/II, 
sygn. 44, (St. Pow. w N. Rudzie).

29.  Das Gesetz zur Verhütung von Hochwassergefahren (1906–1914), APWr, 
220/II, sygn. 474, (Wydz. Obw. Rej. Wrocł.). 

30.  Das Gesetz betreff. Massnahmen zur Regulung der Hohwasser Deich- und 
Vorflutverhältnisse an der oberen und mitteren Oder von August 1905. (1907–
1822), 220/II, sygn. 475, (Wydz. Obw. Rej. Wrocł.).

Źródła drukowane

1.   Annales Glogovienses bis z. J. 1493, hrsg. von Hermann Markgraf. W: Scrip-
tores rerum Silesiacarum, Bd. X, Breslau 1877.

2.   Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym 
do 1945 roku, red. A. Dereń, R. Żerelik, Wrocław 1996.

3.  Die Hochwasser-Katastrophe im Riesengebirge am 29 bis 30 Juli 1897, Hirsch-
berg 1897.

4.  Chronografia albo Dziejopis Żywiecki Andrzeja Komonieckiego, wyd. S Gro-
dziski, I. Dwornicka, Żywiec 1987.

5.  De expulsione Judaeorum, wyd. Al. Semkowicz. W: Monumenta Poloniae 
Historica III, Lwów 1878.

6.  Eschenloer P., Historia Wratislaviensis von…, hrsg. von Hermann Markgraf. 
W: Scriptores rerum Silesiacarum Bd. VII, Breslau 1872.

7. Feyge J., Diluvium Goldbergensis, Lignicii 1608.
8.  Fischer Ch.F.E., Chronik der schlesischen Kreisstadt Jauer von 1008 bis 1817 

grösstentheils nach handschriftlichen Urkunden bearbeitet, Jauer 1818.
9.  Girguś S., Strupczewski W., Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczaj-

nych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich 
w  wiekach od X do XVI, Warszawa 1965.

10.  Gomolcke D., Anmerckungen von ausserordentlichen Witterung in Bőhmen, 
Schlesien und Lausitz, Breslau 1736.

11.  Gomolcke D., Fortsetzung der Wasser-Historie nemlich was die dieses 
1736. Jahr im Junii und Julio gewesene Wasser-Fluten in Ober- und Nieder 
Schlesien entspringeden Flũsse und Bäche (..), Vortregen von…Breslau 
1736.
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12.  Gomolcke D., Historische Beschreibung derer grossen Theuerunge, Hunger 
und Kummer-Jahre, welche nicht allein die Stadt Breslau sondern auch das 
gantze Land Schlesien bis auff das 1737 Jahr betraffen, Breslau.

13.  Gomolcke D., Kurze Beschreibung derer grossen Schnee, Eyss=Fahrten 
und davon entstandenen erschroecklichen Wasser=Fluten, sammt dem da-
von entstandenen Grossen Schaden, bey der Kaiser= und Kőniglichen Stadt 
Bresslau in Schlesien getragen von…, Oels 1734.

14.  Heinrich XXVIII. Prinz Reuss j. L., Die Überschwemmungen im Hirsch-
berger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem Schlesierlande, 
hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi-Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 
s. 454–462.

15.  Hensel A.J., Aurimontium vetus Diplomaticus ex centenis Monumentiis in  
Curia et aliis locis obciis ilustratum, Liegnitz 1753.

16.  Karte des Überschwemmungsgebiet der Oder im Jahre 1903. Breslau.
17.  Kronika Wałbrzyska. T. 10, 1999, Wałbrzyskie Towarzystwo Kultury. Wał-

brzych.
18.  Kundmann J.Ch., Die Heimsuchungen Gottes in Zorn und Gnade über das 

Herzogthum Schlesien in Müntzen, Breslau 1742.
19.  Namsler D., Außführlicher Bericht Von Wassern und Wasserflutten/ und 

insonderheit von der zuvor unerhörten Ergissung der Katzbach, Liegnitz 
1608.

20.  Oświęcim: Stanisława Oświęcima diariusz (1643–1651), wyd. W. Czermak. 
W: Scriptores Rerum Polonearum T. 19, Kraków 1907.

21.  Pol: Jahrbücher der Stadt Breslau von Nikolaus Pol, hrsg. von Johann Gustav 
Büsching, Breslau, II 1815, III 1819, IV 1823.

22.  Partsch J., Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche Volkaufwissen-
schaftlicher Grundlage, Bd. 2, Breslau 1911.

23.  Rosicz: Sigismundi Rosiczii chronica et numerus episcoporum Wratislavien-
sium itemque gesta diversa transactis temporibus facta in Silesia et alibi. ab 
a. 1051 usque 1470, hrsg. von Franz Wachter. W: Scriptores rerum Silesiaca-
rum, Bd. XII, Breslau 1883.

24.  Schneider G., Die Hochwasserschäden im Riesengebirge vom Ende des 15. 
Jahrhunderts bis Juli 1897, Hirschberg 1897. 

25.  Schweinichen: Denkwürdigkeiten von Hans Schweinichen, hrsg. von Gustav 
Adolf Stenzel. W: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. IV, Breslau 1850.

26.  Staatsarchiv Breslau – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahre 1945, 
bearb. und wissenschaftliche Redaktion R. Żerelik, A. Dereń, München 
1996.
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27.  Theatrum Europaeum… das ist aussführliche Beschreibung der denckwür-
digsten Geschichten, so sich hin und wieder durch Europa, wie auch in de-
nen übrigen Welt-Theilen, vor Jahr 1618 an bis 1717, Bd. X, Franckfurt am 
Mayn 1677.

28.  Vechner D., Anhang etlicher Orationen oder nachdrücklicher Reden hoher 
und vornehmer Standes-Personen: aus dem ins Teutsche übersetzten Thu-
anus herausgezogen, 1679.

Opracowania

1.  Aizberg R., Garetzky R.G., Karabanow A.K., Kockel, F., Levkov E.A., Lu-
dwig A.O., Lykke-Anderson H., Ostaficzuk S., Palijenko V., Schwab G., Šliau-
pa A., Stackenbrandt W., 2001, Neotectonic structural subdivision (beginning 
of Oligocene until the Recent). Supplement to „Brandenburgische Geowis-
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Spis tabel i rycin

Badania nad klęskami elementarnymi w Polsce

Tabele:
1. Zestawienie frekwencji typów klęsk do 1795 r.
2. Zestawienie rodzajów zjawisk meteorologicznych do 1795 r.
3. Zestawienie frekwencji typów klęsk w XIX–XX w.

Przyrodnicze uwarunkowania klęsk elementarnych  
na obszarze Dolnego Śląska

Tabele:
1.  Ważniejsze dopływy Odry. Zestawienie na podstawie: Kajetanowicz (1948), 

Mikulski (1965), Dubicki et al. (2005)
2.  Kategorie wyjątkowych zdarzeń meteorologicznych
3. Kryteria wyróżniania deszczów ulewnych i nawalnych według Chomicza 

(1951); wartości opadu podano w milimetrach
4.  Wybrane przypadki ekstremalnych opadów atmosferycznych na Dolnym 

Śląsku oraz w pozostałej części dorzecza górnej Odry
Ryciny:

1.  Wybrane zdarzenia opadowe o najwyższej intensywności w zlewni gór-
nej i środkowej Odry na tle klasyfikacji Chomicza; zaznaczono wysokość 
opadów atmosferycznych w odniesieniu do czasu ich trwania (skala loga-
rytmiczna)

Zdarzenia powodziowe i ich pochodne w dolinie Odry  
między Chałupkami a Wrocławiem w świetle danych  
archeologicznych i geologicznych

Tabele:
1. Zestawienie wyników datowań metodą TL osadów z Rynku we Wrocławiu
2.  Datowanie radiowęglowe osadów holoceńskich z Wrocławia-Karłowic 

(Burdukiewicz, Wójcik 2003)
3.  Datowanie radiowęglowe dębów kopalnych z Opola-Grotowic (Burdukie-

wicz 1977)
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Ryciny:
1.  Zasięg holoceńskiej doliny Odry – strefy powodziowej – między Chałup-

kami a Wrocławiem wyznaczony na podstawie zasięgu wielkopromien-
nych meandrów (rzeźba terenu wg ISOK)

2.  Epizody powodziowe Odry w czasach historycznych (1300–2000) z krzy-
wą częstotliwości według Szczegielniaka (1997; 1999): I – liczba epizodów 
powodziowych, II – liczba powodzi roztopowych, III – powodzie zaoporo-
we, IV – powodzie katastrofalne (wg Kasprzak 2010)

3.  Zasięgi występowania osadów głównych rzek akumulowanych od póź-
nego miocenu do środkowego plejstocenu (wg Piwocki et al. 2004 zmie-
nione)

4.  Związek tektoniki z biegami głównych rzek w późnym neogenie i eoplej-
stocenie 

5.  Zasięgi występowania czterech rzek w południowej części Śląska Opol-
skiego (wg Piwocki et al. 2004 zmienione)

6.  Rzeźba podłoża podczwartorzędowego z widocznymi elementami pocho-
dzenia tektonicznego oraz rynnami subglacjalnymi

7.  Przebieg Pradoliny Wrocławsko-Bremeńskiej i Głogowsko-Baruckiej, (wg Ka-
siora 1954)

8.  Erozyjne dno jednego z roztokowych ramion Odry odsłonięte przy al. Hal-
lera we Wrocławiu, około 123 m n.p.m. (fot. J. Badura)

9.  Osady Odry na stanowisku przy al. Hallera, w spągu występowały krze-
mienne artefakty oraz liczne szczątki kostne dużej plejstoceńskiej fauny 
sprzed ok. 60 tys. lat (fot. J. Badura)

10.  Szerokość doliny Odry we wczesnym plenigalacjale (50–80 tys. lat).
11.  Osady rzeczne i eoliczne nadbudujące terasę 5–7 m n.p. Odry na Placu 

Dominikańskim we Wrocławiu (wg Badura 2010)
12.  Roztokowy system rzeczny Odry widoczny na terasie 3-4 m n.p.rz. w rejo-

nie Dobrzykowic i Niskich Łąk (wrocławskich pól filtracyjnych) oraz sys-
tem holoceński rzeki meandrującej

13.  Profil terasy holoceńskiej w rejonie ul. Bacciarellego, Wrocław-Biskupin 
(fot. AKME).

14.  Holoceńskie zmiany koryta Odry w strefie zalewowej na tle obecnego bie-
gu rzeki we Wrocławiu (wg Badury 2010)

15.  Meandry i łuki wałów odsypów bocznych dokumentujące migracje koryta 
rzecznego w rejonie Jelcza-Laskowic (model terenu na podstawie ISOK)

16.  Przekrój geologiczny międzyrzecza Odry i Widawy (wg Burdukiewicz, 
Wójcik 2006)
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17.  Przekrój osadów holoceńskich przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu (wg Bur-
dukiewicz i Wójcik 2006)

18.  Opole-Grotowice. Wykop budowlany z kilku poziomami dębów kopalnych 
(fot. J. M. Burdukiewicz)

19.  Opole-Grotowice. Dąb kopalny wyrwany z korzeniami przez powódź – 
data 14C Gd-393 - 394 ± 148 calAD (archiwum Instytutu Archeologii UWr)

20.  Różnowiekowe zmiany koryta Odry – zaznaczone na zielono (wg Leon-
harda 1901)

21.  Przekrój osadów przez Opactwo Kanoników Regularnych św. Augustyna 
na Wyspie Piasek we Wrocławiu (wg Romanow, Romanow 2010)

22.  Czarne dęby w korycie Odry oraz faszynowe i kamienne umocnienia brze-
gu rzeki (fot. J. Badura)

23. Wrocław z XVI wieku nad Odrą według ryciny B. Weinera z 1562 r.
24. Efekt regulacji i skrócenie Odry w rejonie Krapkowic
25.  Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie 

Odry koło Raciborza na mapie LiDAR
26.  Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie 

Odry koło Opola na mapie LiDAR
27.  Estymacja średniego (A) i maksymalnego (B) zasięgu powodzi w dolinie 

Odry koło Wrocławia na mapie LiDAR

Powodzie na Śląsku do końca XVIII wieku –  
aplikacja przestrzenno-diachroniczna 

Ryciny:

1.  Schemat UML „repozytorium da-
nych”

2. Schemat architektury systemu
3. Podstawowe okno aplikacji
4. Miniatura mapy
5. Przyciski wyboru funkcji
6. Suwak skali
7. Panel warstw
8.  Widok zasięgów obszarów pilo-

tażowych
9.  Widok poszczególnych warstw 

tematycznych

10.  Okno informacji o powodziach
11.  Okno animacji dla obszaru pilo-

tażowego nr 1
12.  Animacja dla obszaru pilotażo-

wego nr 1
13.  Widok trybu dynamicznej mapy 

animowanej
14.  Strzałka czasu dynamicznej 

mapy animowanej
15.  Przebieg animacji



Aneks dokumentacyjny
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Aneks dokumentacyjny

Powódź w Dusznikach-Zdroju w 1998 roku.  
Zniszczenia w nabrzeżach Bystrzycy Dusznickiej. Ze zbiorów prywatnych
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Aneks dokumentacyjny

Duszniki-Zdrój, plan roboczy z zaznaczonymi spiętrzeniami i kierunkami przepływów wody w czasie 
powodzi w 1998 r. Dokumenty m. Duszniki-Zdrój
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Aneks dokumentacyjny
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Aneks dokumentacyjny

Duszniki-Zdrój, fragment planu roboczego (części pólnocnej) z zaznaczonymi spiętrze-
niami i kierunkami przepływów wody w czasie powodzi w 1998 r.  

Dokumenty m. Duszniki-Zdrój
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Duszniki-Zdrój, fragment planu roboczego (części środkowej) z zaznaczonymi spiętrze-
niami i kierunkami przepływów wody w czasie powodzi w 1998 r.  

Dokumenty m. Duszniki-Zdrój
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Aneks dokumentacyjny

Malinowski M., 1998, Zaczęło się w Sudetach. Powodzie 1997–1998,  
„Kronika Wałbrzyska” T.10, Wałbrzych
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Malinowski M., 1998, Zaczęło się w Sudetach. Powodzie 1997–1998,  
„Kronika Wałbrzyska” T.10, Wałbrzych
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Malinowski M., 1998, Zaczęło się w Sudetach. Powodzie 1997–1998,  
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Aneks dokumentacyjny

Malinowski M., 1998, Zaczęło się w Sudetach. Powodzie 1997–1998,  
„Kronika Wałbrzyska” T.10, Wałbrzych
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Aneks dokumentacyjny

Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
deskunde für das deutsche Volkaufwissenschaftlicher Grundlage, Bd. 2, Breslau 1911, 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11956 II
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
deskunde für das deutsche Volkaufwissenschaftlicher Grundlage, Bd. 2, Breslau 1911, 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11956 II



246

Aneks dokumentacyjny

Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
deskunde für das deutsche Volkaufwissenschaftlicher Grundlage, Bd. 2, Breslau 1911, 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11956 II
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Partsch J., Schlesien. Eine Lan-
deskunde für das deutsche Volkaufwissenschaftlicher Grundlage, Bd. 2, Breslau 1911, 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11956 II
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Aneks dokumentacyjny

Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
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Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 roku. Źródło: Heinrich XXVIII. Prinz Reuß j. L., 
Die Überschwemmungen im Hirschberger Thale im Jahre 1897. W: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi–Verein, Weltbild Verlag, Breslau 1898, 

s. 454–462. Ze zbiorów prywatnych
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Aneks dokumentacyjny

Powódź w Złotoryi w 1608 roku. D. Namsler, Außführlicher Bericht von Wassern und Was-
serflutten/ und insonderheit von der zuvor unerhörten Ergissung der Katzbach, Liegnitz 

1608. Podano za: L. Sturm, Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien, Goldberg 1888, 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11238 II
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Powódź w Złotoryi w 1608 roku. D. Namsler, Außführlicher Bericht von Wassern und Was-
serflutten/ und insonderheit von der zuvor unerhörten Ergissung der Katzbach, Liegnitz 

1608. Podano za: L. Sturm, Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien, Goldberg 1888, 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11238 II



259

Aneks dokumentacyjny

Powódź w Złotoryi w 1608 roku. D. Namsler, Außführlicher Bericht von Wassern und Was-
serflutten/ und insonderheit von der zuvor unerhörten Ergissung der Katzbach, Liegnitz 
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Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kolekcja Śląsko-Łużycka, sygn. 11238 II
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Powódź w Złotoryi w 1608 roku. D. Namsler, Außführlicher Bericht von Wassern und Was-
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