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Zarys treści: W sierpniu 2010 r. w zlewni Miedzianki (89,2 km2), w której położona jest 
Bogatynia, wystąpiła gwałtowna powódź błyskawiczna. Przepływ maksymalny wyniósł 190 
m3.s–1, a maksymalny odpływ jednostkowy – 3,05 m3.s–1.km–2 i był jednym z najwyższych, 
jakie odnotowano w zlewniach sudeckich. W wyniku tej powodzi w Bogatyni wyrządzone 
zostały ogromne straty materialne szacowane na ok. 225 mln zł. Po tym zdarzeniu w mieście 
tym podjęto odpowiednie kroki zmierzające w kierunku obniżenia ryzyka powodziowego. 
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Władze miasta uchwaliły nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, w którym obszar zagrożony powodzią został wyznaczony zgodnie z zasię-
giem wód powodziowych z sierpnia 2010 r. (najwyższym odnotowanym w historii). Z kolei 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracował „Wielowariantową zróżni-
cowaną koncepcję łagodzenia skutków powodzi cieków Miedzianka i Witka, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Bogatynia”. W ramach tego opracowania wykonano 8 wariantów 
łagodzenia skutków wylewów Miedzianki, poddanych konsultacjom społecznym.

Słowa kluczowe: powódź błyskawiczna, ryzyko powodziowe, małe zlewnie, zlewnia Odry, 
Sudety

Abstract: In August 2010, a flash flood occurred in the Miedzianka catchment (89.2 km2) 
located in the town of Bogatynia. The maximum flow was 190 m3.s–1, and the maximum 
outflow unit reached 3.05 m3.s–1.km–2 (one of the highest ever recorded in the Sudety catch-
ments). Huge material losses (totaling at PLN 225 million) were an immediate result of this 
flooding in Bogatynia, which, however, is an example of a town where appropriate steps 
were taken to reduce the risk of flooding. The town authorities prepared a new study on the 
conditions and directions of the spatial development of Bogatynia in which the flood risk area 
was marked according to the reach of the flood waters in August 2010. In turn, the Regional 
Water Management Board in Wrocław developed a “multivariate diverse concept of flood 
mitigation in the watercourses of the Miedzianka and Witka, with particular emphasis on 
the town of Bogatynia”. 8 options to mitigate floods on the Miedzianka, which were subject 
to social consultations, were developed as part of the study.

Keywords: flash flood, flood risk, small catchment, the Odra catchment, the Sudety

Wprowadzenie

Powodzie są klęskami żywiołowymi, wyrządzającymi największe straty materialne, 
gdyż mogą one występować na rozległym obszarze, obejmując swym zasięgiem 
nawet całe dorzecza dużych rzek (Trotter i in. 1998; Bartnik, Jokiel 2012), bądź przy-
bierać charakter lokalny i występować jedynie w pojedynczych małych zlewniach 
(Llasat i in. 2003; Bryndal 2014d). Powodzie błyskawiczne, pomimo lokalnego 
zasięgu, także powodują znaczne szkody i straty materialne ciężkie do udźwignięcia 
przez lokalne samorządy. Występują one w różnych częściach świata powodując 
zalanie całych den dolin w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut falą powodziową 
o wysokości dochodzącej do kilku metrów. Tego typu zdarzenie miało m.in. miejsce 
w dolinie Big Thompson w Górach Skalistych (USA), gdzie uformowała się fala 
powodziowa o wysokości 9 m (Maddox i in. 1978). 
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Powodzie błyskawiczne charakteryzują się krótkim czasem trwania i lokalnym 
zasięgiem (Pociask-Karteczka, Żychowski 2014). Jest to zjawisko trwające zwykle 
krócej niż 6 godzin i charakteryzujące się szybkim uformowaniem fali wezbranio-
wej (od kilku minut do kilku godzin), a spowodowanym głównie wystąpieniem 
gwałtownych opadów deszczu bądź przerwaniem sztucznej zapory (Fiedler 2007) 
lub naturalnej tamy, powstałej w wyniku zejścia osuwiska do dna doliny, czy też 
powstaniem zatoru lodowego (Shrestha i in. 2008). Na obszarach zlodowaconych 
przyczyną wystąpienia powodzi błyskawicznej może również być szybkie prze-
mieszczenie lodowca i spłynięcie wód jeziora lodowcowego (Clague i in. 1997), 
gwałtowne topnienie lodu lodowcowego w wyniku erupcji wulkanicznej (Tomasson 
2002) bądź przyśpieszona ablacja, w wyniku gwałtownych opadów (Jania 1997). 

Badania prowadzone w Karpatach wykazały, że gwałtowne opady wywołujące 
powodzie błyskawiczne obejmują obszar do 100 km2, przy czym w większości przy-
padków nie przekracza on 25 km2 (Lenart 1993; Bryndal 2014b). Z kolei formujące 
się w ich wyniku powodzie występują w zlewniach, których powierzchnia z reguły 
nie przekracza 40 km2 (Bryndal 2008, 2010, 2014a). Zdarza się jednak, że powo-
dzie w małych zlewniach górskich nie zostały wywołane jedynie krótkotrwałym 
intensywnym opadem deszczu (Parczewski 1960), lecz formowały się w wyniku 
nałożenia się na długotrwałe opady rozlewne gwałtownych opadów nawalnych.

Tego typu powodzie bywały często opisywane zarówno w literaturze zagranicz-
nej (Georgakakos 1987, Carpentier i in. 1999), jak i polskiej, przy czym autorzy 
koncentrowali się przede wszystkim na powodziach błyskawicznych w Karpatach 
(Parczewski 1960; German 1998, 2000; Żurawek 1999; Lach Lewik 2002; Majewski 
2002; Zietara 2002; Izmaiłow i in. 2004; Długosz, Gębica 2008; Gorczyca, Krzemień 
2008; Gorczyca, Wałach 2008; Bryndal 2009, 2010, 2011, 2014a,c; Bryndal i in. 
2010a,b; Bucała, Budek 2011; Ostrowski i in. 2012; Gorczyca i in. 2013, 2014; Franczak 
2014; Franczak, Listwan 2015). Jednak tego typu zdarzenia były sporadycznie opisy-
wane także w zlewniach na Niżu Polskim i na wyżynach (Cieplowski, Dębkowski 
1968; Cabaj i in. 2002; Majewski 2002; Bryndal i in. 2007, 2008), a pojedyncze 
prace traktowały też o powodziach błyskawicznych w Sudetach (Żurawek 1999; 
Łach 2003).

W sierpniu 2010 r. powódź błyskawiczna wystąpiła w zlewni Miedzianki położo-
nej w dorzeczu Nysy Łużyckiej. Spowodowała ona duże straty materialne, jednak po 
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jej wystąpieniu podjęto działania mające na celu zwłaszcza uchronienie położonej 
w tej dolinie Bogatyni przed kolejnymi tego typu zdarzeniami. Celem tego opra-
cowania było: 1) ustalenie przyczyn meteorologicznych wystąpienia powodzi wraz 
z odtworzeniem jej przebiegu; 2) ocena powstałych strat materialnych; 3) analiza 
podjętych działań zmierzających do ochrony położonych w dolinie miejscowości 
przed kolejnymi tego typu zdarzeniami.

Materiały i metody badań 

Sytuacja meteorologiczna
Sytuację meteorologiczną na badanym obszarze w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym wystąpienie opadów, które wywołały omawiane wezbranie, oraz w trak-
cie ich trwania udokumentowano na podstawie map synoptycznych Europy na 
poziomie morza w skali 1:7 500 000, map topografii barycznej, danych radaro-
wych oraz obrazów satelitarnych (METEOSAT). Analizę opadów, które spowo-
dowały wezbranie w sierpniu 2010 r., przeprowadzono na podstawie sum opadów 
zmierzonych na znajdującym się w zlewni Miedzianki posterunku w Bogatyni 
(dane z IMGW-PIB) oraz mieszczących się w bezpośrednim sąsiedztwie tej 
zlewni posterunkach: Visnowa, Hejnice, Olivetska hora i Młýnice (na terytorium 
Republiki Czeskiej). Dane te, zgromadzone przez Český Hydrometeorologický 
Ústaw (CHMU), zaczerpnięto z polsko-niemiecko-czeskiego raportu dotyczącego 
powodzi w dniach 7–10 sierpnia 2010 r. w zlewni Nysy Łużyckiej (Wspólny… 
2015). Z IMGW-PIB pozyskano dla stacji Bogatynia dobowe sumy opadów za 
okres 1981–2015. 

Sytuacja hydrologiczna
Miedzianka jest zlewnią podlegającą monitoringowi hydrologicznemu pro-
wadzonemu przez IMGW-PIB, w profilu wodowskazowym w Turoszowie. 
Podczas powodzi w 2010 r. powyżej tego profilu wodowskazowego doszło do 
przerwania wałów przeciwpowodziowych i wdarcia się wód powodziowych 
do odkrywki kopalni KWB Turów, które spowodowało obniżenie maksimum 
kulminacji fali powodziowej w tym profilu pomiarowym. Maksymalny przepływ 
z zlewni Miedzianki uzyskano post-factum. Bezpośrednio po powodzi w profilu 
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wodowskazowym w Turoszowie Oddział Wrocławski IMGW-PIB wykonał 
pomiar przepływu w przypadku, gdyby nie doszło do przerwania wału. Ponadto 
w 2015 r. w dwóch miejscach, gdzie przepływ wody nie został zaburzony przez 
znajdujące się w jego nurcie przeszkody (budowle hydrotechniczne; budynki) 
wyznaczono profile poprzeczne, w których na podstawie śladów wielkiej wody 
obliczono maksymalny przepływ. Pomiary w przekrojach wykonano geodezyjnie, 
natomiast prędkość przepływu wody obliczono wg wzoru przepływu grawita-
cyjnego Meninga (Lambor 1971). 

Qmax = P · v

gdzie:
P – pole powierzchni przekroju poprzecznego koryta [m2]
v – średnia prędkość przepływu [m·s–1]

Obliczone przepływy porównano z przepływami charakterystycznymi, obliczo-
nymi zgodnie z zaleceniami IMGW-PIB za pomocą formuły opadowej (Biernat i in. 
1991). Uzyskane przepływy maksymalne oraz dane z posterunku wodowskazowego 
w Turoszowie porównano z danymi historycznymi pozyskanymi z IMGW-PIB dla 
okresu 1980–1992 i 2009–2013 (brak pomiarów w latach 1993–2008). Obliczono 
również miary odpływu (na podstawie danych godzinnych) dla fali wezbraniowej 
z sierpnia 2010 r. (Tomalski, Tomaszewski 2015).

Zagrożenie powodziowe i straty materialne
Analizę skutków gospodarczych oraz zasięgu strefy zalewowej podczas powodzi 
w 2010 r. przeprowadzono na podstawie danych z UM Bogatynia. Analizę zasięgu 
stref zagrożenia powodziowego zapisaną w dokumentach planistycznych dokonano 
na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bogatyni 
z 2002 r. i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Bogatynia z 2012 r. Ocenę częstości występowania powodzi w zlewni 
Miedzianki dokonano na podstawie zapisków zamieszczonych w Kronice Bogatyni 
i wsi tej parafii: Jasnej Góry, Markocic, Heřmanic, sporządzonej dla okresu 1591–
1826 przez J.T.D. Rösler, a przełożonej na język polski przez U. Kawalec (2007), 
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oraz wg materiałów zebranych przez Z. Szklarka i R. Sawickiego (2011). Obliczono 
również częstość występowania powodzi i długość okresu występującego pomiędzy 
poszczególnymi powodziami.

Obszar badań

Miedzianka jest prawobrzeżnym dopływem Nysy Łużyckiej, odwadniającym pół-
nocno-zachodnią część Gór Izerskich i zachodnią Pogórza Izerskiego, a następnie 
przepływającym Obniżeniem Żytawsko-Zgorzeleckim. Zlewnia Miedzianki zajmuje 
powierzchnię 82,9 km2 (ryc. 1). Najwyższe jej partie sięgają 680 m n.p.m. (Kančí 
Vrch), natomiast najniższy punkt (216,8 m n.p.m.) znajduje się w ujściu Miedzianki 
do Nysy Łużyckiej. Rzeka ta jest ciekiem III rzędu, długości 22,5 km, którego górny 
odcinek (ok. 12 km) zwany Oleška znajduje się w granicach Republiki Czeskiej, 
a następnie przechodzi przez terytorium Polski (10,5 km). Spadek podłużny koryta 
wynosi 17,9‰, przy czym w górnym odcinku jest to 28,4‰, a w dolnym – 6,5‰. 
Dorzecze Miedzianki jest asymetryczne. Na obszarze Polski, od granicy państwo-
wej po około 5+230 km, koryto Miedzianki zostało silnie przekształcone poprzez 
obudowanie go w latach 20. XX w. murami betonowo-kamiennymi (jedno- lub 
obustronnie). Poniżej tego odcinka aż do ujścia rzeka płynie głębokim, uregulowa-
nym korytem z umocnionymi brzegami na kilku odcinkach. Natomiast końcowy 
odcinek koryta został w latach 60. XX w. sztucznie przekopany z powodu budowy 
Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Orłowska 1994). Także w górnym odcinku 
(od wsi Detřihovie) rzeka płynie uregulowanym korytem. Ciek jest odbiornikiem 
wód z sieci kanalizacji deszczowej, dlatego wzdłuż jego brzegów znajduje się wiele 
wylotów kolektorów deszczowych. Natomiast wzdłuż murów oporowych biegną 
drogi, a miejscami zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza dochodzi nad sam brzeg 
koryta. Ponad korytem przerzucono kilkadziesiąt mostów i kładek.

W górnym odcinku do Oleški wpada kilkanaście (głównie lewobrzeżnych) 
dopływów małych potoków o asymetrycznym układzie równoległym sieci rzecznej. 
Rzeka następnie przepływa przez wsie Detřihovie i Heřmanice, a na obszarze Polski 
w dawnej wsi Markocice dno doliny jest silnie zurbanizowane.

Dolina Miedzianki założona została w strefie przejściowej między prekambryj-
skim krystalicznym blokiem łużyckim a hercyńskim, metamorficznym blokiem 
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Ryc. 1. Obszar badań

Fig. 1. Study area

Objaśnienia: 1 – użytki rolne, 2 – tereny zabudowane, 3 – las, 4 – kopalnia odkrywkowa, 5 – jeziora,  

6 – hałda, 7 – miejscowość, 8 – szczyt górski, 9 – cieki, 10 – wodowskaz, 11 – stacja meteorologiczna

Explanationes: 1 – farmland, 2 – built-up-areas, 3 – forest, 4 – open pit mine, 5 – lakes, 6 – spoil tip, 

7 – locality, 8 – mountain peak, 9 – watercourses, 10 – cross-section, 11 – weather station

Źródło: opracowanie własne.

Source: author’s own work.
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karkonosko-izerskim, które oddziela trzeciorzędowy pas obniżeń tektonicznych 
(w jednym z nich założona została Kotlina Turoszowska). W podłożu dominują 
granity i granodioryty, a miejscami na krystaliku występują trzeciorzędowe tufy 
wulkaniczne, odznaczające się w rzeźbie jako pagóry twardzielcowe. Z kolei podłoże 
Niecki Turoszowskiej wypełnia formacja z iłów z soczewkami piaszczysto-żwi-
rowymi oraz pokłady i soczewy węgla brunatnego. Osady te przykrywają osady 
plejstoceńskie: gliny morenowe i piaski fluwioglacjalne. W dolinach rzecznych 
występują holoceńskie osady rzeczne, natomiast najmłodszym osadem jest materiał 
budujący hałdy górnicze (Orłowska 1994).

Miedzianka przed 1945 r. nosiła nazwę Kipper, czyli zniemczoną pierwotną 
słowiańską nazwę Kipera, oznaczającą ‘bystra’. Nazwa Miedzianka została więc 
błędnie przetłumaczona (Szklarek, Sawicki 2011).

Powodzie w zlewni Miedzianki (XVI–XXI w.)

Powodzie w zlewni Miedzianki występowały wielokrotnie. Najstarsze wzmianki 
o powodzi w Górach Izerskich pochodzą z 1312 r., jednak brak informacji, czy 
objęła ona także zlewnię omawianej rzeki. Pierwsza udokumentowana powódź 
w tej zlewni zdarzyła się 8 czerwca 1462 r. (Szklarek, Sawicki 2011). Od połowy 
XVI w. do pierwszej dekady XXI w. w kronikach Bogatyni i archiwaliach odnoto-
wano w zlewni Miedzianki 40 zdarzeń powodziowych. W ciągu czterech stuleci 
(XVII–XX w.) najmniej powodzi, czyli 6, odnotowano w XVII w., a najwięcej, 
czyli 10 – w XVIII w. (ryc. 2). Powodzie te różniły się jednak skalą oraz zasięgiem 
występowania, ponieważ podczas jednych odnotowano jedynie niewielkie straty 
materialne, a podczas kilku innych katastrofalnemu zniszczeniu uległa większość 
zabudowań położonych wzdłuż koryta Miedzianki. 

W okresie minionych 470 lat powodzie nie występowały w równych odstępach 
czasowych, lecz seriami, po których następowały dłuższe okresy bez powodzi. 
W ciągu zaledwie kilku lat (często rok po roku) było ich od 2 do 3. Wyjątek stano-
wił 18-letni przełom XVI i XVII w. oraz 7 lat ósmej dekady XVIII w., gdy w zlewni 
Miedzianki wystąpiło po 5 powodzi, w tym jedna katastrofalna (1609 r.). Od połowy 
XIX w. powodzie pojawiały się pojedynczo bądź parami w okresie trwającym od 
3 do 5 lat. Skróciła się też przerwa pomiędzy kolejnymi powodziami. W XVII w. 
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Ryc. 2. Występowanie powodzi w zlewni Miedzianki w latach 1551–2015

Fig. 2. The history of flooding in the Miedzianka catchment in the years 1551–2015

Objaśnienia: 1 – brak powodzi, 2 – wystąpienie powodzi, 3 – powódź katastrofalna

Explanationes: 1 – lack of flood, 2 – occurrence of flood, 3 – catastrophic flood

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own work.
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wynosiła ona 17,8 lat, w XVIII w. – 15,8 lat, a w XX w. zmalała do zaledwie 13,1 lat. 
Wyjątek stanowił XIX w., gdy średnia przerwa pomiędzy poszczególnymi powo-
dziami (bądź ich zgrupowaniami) wydłużyła się do 21,2 lat. Równocześnie skróce-
niu uległy najdłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi powodziami – od 43 lat 
w I połowie XIX w. do 21 lat w XX w. Natomiast największe katastrofalne powodzie 
odnotowywano co 93–101 lat. Wyjątek stanowi jedynie powódź z dnia 26 lipca 1916 r.,  
która wystąpiła po 19 latach od poprzedniej równie wielkiej powodzi. Natomiast 
pozostałe katastrofalne zdarzenia tego typu miały miejsce: 29 lipca 1609 r.,  
31 lipca 1703 r., 2 maja 1804 r., 29 lipca 1897 r. i 7 sierpnia 2010 r. (ryc. 2; Kawalec 
2007; Szklarek, Sawicki 2011). Niemal wszystkie powodzie w zlewni Miedzianki 
formowały się w półroczu letnim, a większość z nich (w tym wszystkie największe) 
wystąpiła w lipcu oraz sierpniu. Kilka z nich miało miejsce także w maju, a w pozo-
stałych miesiącach można było zaobserwować jedynie pojedyncze i niewielkie 
zdarzenia powodziowe.

Powódź w sierpniu 2010 r. Sytuacja meteorologiczna

W pierwszym tygodniu sierpnia 2010 r. sytuację meteorologiczną nad Polską kształ-
tował przemieszczający się znad Morza Śródziemnego ku północnemu wschodowi, 
tzw. torem Vb, układ niskiego ciśnienia. W dniu 6 sierpnia przemieszczający się 
front atmosferyczny dotarł nad badany obszar, gdzie natrafił na barierę orogra-
ficzną Gór Izerskich i Gór Łużyckich. Towarzyszące mu opady atmosferyczne na 
terytorium północnych Czech rozpoczęły się w godzinach porannych i trwały przez 
ok. 30–36 godzin. W dniu 7 sierpnia front ten dotarł nad badany obszar i utrzy-
mywał się nad nimi przez ponad 12 godzin i dopiero w godzinach wieczornych 
zaczął przemieszczać się ku wschodowi, opuszczając Sudety i Przedgórze Sudeckie 
(Wspólny… 2010; Tokarczyk 2011).

Przemieszczający się nad badany obszar front atmosferyczny napłynął nad silnie 
już uwilgoconą i pozbawioną retencji zlewnię. W lipcu w zlewni Miedzianki na 
stacji w Bogatyni odnotowano 108,5 mm opadu, natomiast od 1 do 5 sierpnia opady 
wyniosły 48 mm. W dniu 6 sierpnia intensywne opady wystąpiły na południe od 
zlewni Miedzianki, jednak strefa opadów przemieściła się tylko przez górną część 
zlewni. W Bogatyni odnotowano 32 mm opadu, lecz jego natężenie wzrastało 
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w drugiej połowie nocy z 6 na 7 sierpnia. Wtedy między godzinami 2.00 i 3.00 
UTC na stacji Olivetska Góra (na S od badanej zlewni) spadło 46,8 mm opadu. 
W czasie pierwszej fali opadowej (do 5.00) na stacji w Bogatyni wystąpiło 29 mm 
deszczu (ryc. 3). Druga fala opadów rozpoczęła się o godz. 7.00, a intensywność 
opadów w górnym odcinku zlewni Miedzianki przybrała na sile godzinę póź-
niej. W ciągu trzech godzin (8.00–11.00), podczas trwania najintensywniejszego 
opadu, przy dyrekcji KWB Turów spadło 43 mm opadu (Salata i in. 2012), a na 
stacji w Bogatyni – 66 mm. Jednak w górnej części zlewni wartości te były znacz-
nie wyższe. Na położonych w sąsiednich zlewniach stacjach Hejnice i Mlýnice 
było w tym czasie odpowiednio: 106 i 97 mm. Godzinny opad (od 8.00 do 9.00) 
na stacji Hejnice wyniósł 57,6 mm, a w Bogatyni w tym samym czasie 26,2 mm 
(najwyższy 27,6 mm w godz. 9.00–10.00). W Bogatyni 7 sierpnia odnotowano  

Ryc. 3. Godzinne sumy opadów atmosferycznych w dniach 6–8.08.2010 r.

Fig. 3. Hour percipitation totals on 6–8 August 2010

Objaśnienia: / Explanationes: 1 – Młýnice, 2 – Olivetska hora, 3 – Hejnice, 4 – Bogatynia, 5 – Visnova

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-BIP and Wspólny ... (2010).

Source: author’s own work based on data from IMWM-NRI and Wspólny ... (2010).
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160,2 mm opadu, natomiast na sąsiadujących z górną częścią zlewni Miedzianki 
stacjach Hejnice i Mlýnice odpowiednio: 191 i 212 mm (ryc. 3, 4). Natomiast 
podczas doby meteorologicznej 7 sierpnia od godz. 6:00 do 6:00 następnego dnia 
maksymalny opad odnotowano na stacji Hejnice – 179 mm, podczas gdy w tym 
samym czasie w Bogatyni wyniósł 143,6 mm.

Ryc. 4. Sumy opadów (dane z radaru) 7 sierpnia 2010 r.

Fig. 4. Rainfall (data from the radar) 7 August 2010

Objaśnienia: 1 – sumy opadów [mm], 2 – wartości zmierzone z radaru [mm], 3 – miejscowość,  

4 – granica państwowa 

Explanationes: 1 – percipitation totals [mm], 2 – measured with radar [mm]; 3 – locality, 4 – tate border

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólny... (2010).

Source: author’s own work based on Wspólny... (2010).
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Dwudniowe (6–7.08) sumy opadów atmosferycznych na tych stacjach wyniosły 
odpowiednio: 252,4 i 250,2 mm. W tym czasie skumulowany opad w Bogatyni 
mierzył już 192,2 mm, natomiast najwyższe opady w zlewni górnej Nysy Łużyckiej 
odnotowano wtedy na stacji Olivetska Góra (310,3 mm; ryc. 3).

Przebieg fali powodziowej

Tak intensywny opad deszczu spowodował gwałtowną reakcję cieków, co przy-
czyniło się do uformowania wysokiej fali wezbraniowej. Przybór wód w korycie 
Miedzianki rozpoczął się o godz. 23.00 (ryc. 5), po wystąpieniu pierwszych opadów. 

Ryc. 5. Hydrogram stanów wody Miedzianki w Turoszowie i sumy opadów godzinnych 

w Bogatyni w dniach 5–13.08.2010 r.

Fig. 5. Hydrograph water levels Miedzianka in Turoszow and precipitation hour totals in 

Bogatynia on 5–13 August 2010

Objaśnienia: 1 – hydrogram, 2 – godzinne sumy opadów, 3 – stan alarmowy, 4 – stan ostrzegawczy

Explanationes: 1 – hydrograph, 2 – hour percipitation totals, 3 – alarm state, 4 – state warning

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólny ... (2010).

Source: author’s own work based on Wspólny ... (2010).
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Po pierwszej ich fali przepływ Miedzianki wzrósł 10-krotnie – z 1,5 m3.s–1 do około 
15,0 m3.s-1 o godz. 7.00. W wyniku głównej fali opadowej tempo przyboru wód 
jeszcze wzrosło. W ciągu 5,5 godz. poziom wód Miedzianki wzrósł w Turoszowie 
(na posterunku hydrologicznym) o 3,30 m, a przepływ zwiększył się o 68 m3.s–1. 
Maksymalny przepływ o wysokości 83 m3.s–1 w dolnym biegu Miedzianki wystąpił 
o 13.30 (ryc. 5), a odpływ jednostkowy wyniósł 1,1 m3.s–1.km–2. 

Od rozpoczęcia wzrostu przepływów do wystąpienia kulminacji wezbrania 
minęło więc 15 godzin. Po tym czasie rozpoczęło się opadanie fali wezbraniowej, 
które trwało przez 54 godziny, natomiast przez kolejne 72 godziny miała miejsce 
faza wysychania tej fali. Elewacja fali powodziowej w profilu w Turoszowie wyniosła 
341 m (ryc. 5), a objętość fali wezbraniowej – ok. 7,6 mln m3 (ryc. 6), z czego ok. 
16% stanowiła faza wznoszenia fali, a 84% jej faza opadania. 

Wysokość fali powodziowej w ujściowym odcinku Miedzianki w Turoszowie 
została zredukowana w wyniku przerwania powyżej tego posterunku na długości 
80 m nasypu i wdarcia się wód Miedzianki do wyrobiska odkrywkowego kopalni 
KWB Turów. Dopływ wód do okrywki trwał od 13.30 dnia 7 sierpnia do godziny 
15.00 dnia 8 sierpnia (25,5 godz.). W rezultacie na dwóch poziomach eksplora-
cyjnych utworzyły się tam rozlewiska o objętości 5 580 000 m3 wody. Oprócz 
dopływu wód Miedzianki, zbiorniki te zasilane były dopływem wód podziemnych 
(Qp = 3 000 m3/h) oraz pochodzących z opadów zasilających zlewnię odkrywki 
i występujących nad nią. Szacuje się, że z Miedzianki do odkrywki wpłynęło ok.  
3 mln m3 wody (powodując redukcję fali powodziowej) (Sondaj i in. 2011; Salata i in. 
2012). Łączna objętość fali zebraniowej Miedzianki wyniosła więc ok. 10,5 mln m3. 

Powyżej przerwanego wału maksymalny przepływ Miedzianki wyniósł ok.  
190 m3.s–1 i był tylko nieznacznie niższy od przepływu o prawdopodobieństwie 
wystąpienia tzw. wody tysiącletniej (maksymalny przepływ jednostkowy wyniósł 
3,05 m3.s–1.km–2). W górnej części zlewni (A = 28,8 km2) w Markocicach maksymalny 
przepływ wyniósł 125 m3.s–1 (qmax – 4,30 m3.s–1.km–2). Natomiast poniżej ujścia do 
Miedzianki potoku Ślad (A = 58,9 km2) maksymalny przepływ wyniósł 185 m3.s–1 
(qmax – 3,15 m3.s–1.km–2).
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Ekonomiczne aspekty powodzi

Podczas powodzi największe szkody wystąpiły w mieście Bogatyni, gdzie cał-
kowitemu zniszczeniu uległo 12 zabudowań, a około 600 zostało uszkodzonych 
(ok. 33% budynków w mieście). Zniszczeniu uległo m.in. 11 zabytkowych domów 
przysłupowych pochodzących z XVII do początku XX w., a uszkodzenia odniosło 

Ryc. 6. Godzinna i skumulowana objętość odpływu Miedzianki w Turoszowie w dniach 

6–12.08.2010 r. 

Fig. 6. Hour and the cumulative volume of runoff Miedzianka in Turoszow on 6–12 August 

2010

Objaśnienia: 1 – godzinna objętość odpływu, 2 – skumulowana objętość odpływu

Explanationes: 1 – hour volume of runoff, 2 – daily volume of runoff

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-BIP and Wspólny ... (2010).

Source: author’s own work based on data from IMWM-NRI and Wspólny ... (2010).
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277 z nich (w tym 36 znaczne). Powódź ta zniszczyła także 11 mostów, z czego 4 
znacznie uszkodziła. 

Powstałe w trakcie tej powodzi straty oszacowano w sumie na około 225 mln zł 
(w tym 30 mln wyniosły straty w majątku osób fizycznych). Ucierpiało 426 rodzin, 
z których 128 ewakuowano (Urząd ... 2010 za Szreder i in. 2012; Sobek, Smal 2014). 
Znaczne straty poniosła także KWB Turów (Sawicki, Szklarek 2011).

Działania podjęte w celu redukcji ryzyka powodziowego 
w przyszłości

Po powodzi w zlewni Miedzianki w 2010 r. podjęto działania mające na celu ogra-
niczenie w przyszłości skutków wystąpienia tak katastrofalnych powodzi. Władze 
samorządowe w listopadzie 2012 r. dokonały zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2012) dla Miasta i Gminy 
Bogatynia. W dokumencie tym strefę zagrożenia powodziowego wyznaczono 
zgodnie z zasięgiem wód powodziowych, jaki wystąpił podczas powodzi w sierp-
niu 2010 r. Strefę tą w wielu miejscach kilkukrotnie poszerzono w stosunku do 
strefy zagrożenia powodziowego, wyznaczonej w obowiązującym przed powo-
dzią Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bogatynia 
z 2002 r. (strefa zasięgu q=1%). Wprowadzono więc dodatkowe ograniczenia dla 
prowadzonych inwestycji na obszarze zagrożonym powodziowo. Natomiast na 
obszarach już zainwestowanych wyznaczenie tej nowej strefy wskazuje miesz-
kańcom na możliwość wystąpienia powodzi, co umożliwia przygotowanie działań 
prewencyjnych w razie jej pojawienia się oraz opracowanie planów postępowania 
w czasie powodzi (ryc. 7).

Po powodzi na zlecenie RGZW we Wrocławiu opracowano „Wielowariantową 
zrównoważoną koncepcję łagodzenia skutków powodzi cieku Miedzianka i Witka, 
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bogatynia” (2015). Dla zlewni Miedzianki 
wykonano osiem wariantów łagodzenia skutków powodzi. Poszczególne przed-
sięwzięcia wyraźnie różnią się pod względem stopnia poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w dolinie Miedzianki oraz ingerencji w jej środowisko 
geograficzne. Spośród zaprojektowanych koncepcji możliwość redukcji najwyż-
szej fali powodziowej (o prawdopodobieństwie wystąpienia q=0,1%) wiąże się 
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Ryc. 7. Strefy zagrożenia powo-

dziowego wyznaczone na MPZP 

Bogatyni z 2002 r. i SUiKZP 

Bogatyni z 2012 r. 

Fig. 7. Zones designated flood 

hazard na MPZP Bogatyni from 

2002 r. and SUiKZP Bogatyni 

from 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na pod-

stawie Miejscowy... (2002) i Studium... 

(2012).

Source: author’s own work based on 

Miejscowy... (2002) and Studium... 

(2012).
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z realizacją budowy powyżej Bogatyni suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
(wariant 3 w tabeli 1). Mógłby on zmagazynować ok. 3,2 mln m3 wody, co pozwo-
liłoby zredukować falę powodziową o takiej wysokości, jak ta podczas powodzi 
w 2010 r. Spełnienie tych założeń wiązałoby się jednak także z podwyższeniem 
wzdłuż Miedzianki (poniżej zapory) murów oporowych i budową nowych wałów 
przeciwpowodziowych. Realizacja tej koncepcji najbardziej zwiększyłaby poziom 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie Miedzianki, jednak spowodowa-
łaby znaczne zmiany w jej rzeźbie i krajobrazie (budowa korony zapory o długości 
1055 m i wysokości 22 m). Ponadto wymagałoby to przesiedlenia mieszkańców 
z 73 domów (tab. 1; Wielowariantowa… 2015).

Realizacja pozostałych siedmiu wariantów umożliwiałaby redukcję fali powo-
dziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% bądź mniejszym. Jeden z nich 
(wariant 7) zakłada możliwość budowy kanału ulgi o długości 4,1 km, który jed-
nak tylko częściowo spełniałby swoją funkcję, ponieważ zredukowałby wysokość 
fali powodziowej jedynie w środkowym biegu Miedzianki. Wody z tego kanału 
ponownie uchodziłby do Miedzianki (przez potok Ślad) w miejscu, gdzie właśnie 
obecnie występuje największe zagrożenie powodziowe. Dalsze przedłużenie tego 
kanału uniemożliwia obecność odkrywki kopalni KWB Turów. W pozostałych 
sześciu wariantach założono poszerzenie koryta Miedzianki na różnych odcinkach, 
likwidację budowli piętrzących w korycie, poprawę drożności koryta (poprzez 
wycinkę drzew i usunięcie odsypisk) oraz zwiększenie retencji zbiornikowej na 
dopływach Miedzianki. Realizacja któregoś z tych sześciu wariantów powodowa-
łaby znacznie mniejszą redukcję fali powodziowej (tab. 1).

W 2015 r. opracowane warianty poddane zostały konsultacjom społecznym 
(poprzez portal internetowy) wśród jednostek administracji publicznej i miesz-
kańców Bogatyni. Podczas ich trwania wpłynęły 4 odpowiedzi od administracji 
rządowej i samorządowej oraz 18 od osób i firm prywatnych. Uwagi te nie dotyczyły 
jednak wszystkich wariantów w stopniu jednakowym, a najwięcej z nich dotyczyło 
działań mogących spowodować największe przekształcenia w środowisku przy-
rodniczym i znacząco wpłynąć na społeczne i ekonomiczne warunki życia lud-
ności. Najwięcej (59% respondentów) odniosło się do koncepcji budowy suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego (wariant 3 w tabeli 1). Uwagi te w większości 
były negatywne, a w głównej mierze kierowane były przez mieszkańców Markocic, 



73

Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) ...

Lp.
No.

Wariant 
Variant

Uwagi 
Comments

Koszt  
[mln zł]

Cost  
[million PLN]

1

Budowa wałów przeciwpowodziowych  
i ścianek szczelnych chroniących przed falą  
powodziową o p=1% 
The construction of levees and walls sealed  
to protect against the flood wave of p = 1%

– 102

2

Wykonanie prac konserwacyjno- 
utrzymaniowych w korycie  
(wycinka drzew, likwidacja odsypisk)
Implementation of maintenance  
and maintenance  
in the trough (felling of trees,  
liquidation dumps)

Bardzo mały wpływ na obniżenie  
zwierciadła wody (o 0,01–0,35 m)
Very little effect on the lowering  
of surface water (about 0,01–0,35 m)

0,30

3

Budowa suchego zbiornika  
przeciwpowodziowego
Construction of a dry flood  
control reservoir

Obniżenie fali powodziowej o p=0,1%;  
wymagane wywłaszczenie: 73 budynki  
mieszkalne i 48 budynków gospodarczych;  
przebudowa 2,6 km dróg gminnych  
i 4,1 km linii energetycznych
Reducing flood of p=0.1%; required  
the expropriation of 73 residential  
buildings and 48 buildings; reconstruction  
of 2.6 kilometers of municipal roads  
and 4.1 kilometers of power lines

138

4

Poszerzenie koryta na odcinku  
km 0+000 – 5+288  
na przepływ korytowy q=10%
Extending the trough on the section  
km 0+000 – 5+288 on the flow  
trough q=10%

Obniżenie zwierciadła wody o q=1%  
o 1,25 m
Lowering the water level by q=1%  
by 1.25 m

51

5

Poszerzenie żłobu na odcinku  
km 3+071 – 6+766  
na przepływ korytowy q=1%
Expanding the manger on the section  
km 3+071 – 6+766 on the flow trough q 1%

Przebudowa mostów o świetle < q=1%
Rebuilding bridges of light < q=1%

42

6

Likwidacja budowli piętrzących w korycie  
na odcinku km 0+000 – 10+800
Liquidation of dams in the riverbed  
on the section km 0+000 – 10+800

Bardzo mały wpływ na obniżenie  
zwierciadła wody
Very little effect on lowering the water table

61

Tabela 1. Warianty inwestycji mających na celu obniżenie zagrożenia powodziowego 

w zlewni Miedzianki

Table 1. Variants of investments aimed at reducing flood risk in the Miedzianka catchment
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którzy mieliby zostać przesiedleni w przypadku budowy suchego zbiornika przeciw-
powodziowego. Ponadto ze względu na objęcie znacznej części Bogatyni szczególną 
ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków (układ urbanistyczny 
i indywidualne budynki) negatywnie na temat znacznych przekształceń w dolinie 
Miedzianki wypowiedział się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 
Delegatura w Jeleniej Górze. Także Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, pomimo 
iż zaznaczył, iż wariant ten powoduje w największym zakresie obniżenie ryzyka 
powodziowego, zaopiniował negatywnie tę koncepcję, ze względu na występujące 
uwarunkowania społeczne, konserwatorskie, ekonomiczne i przyrodnicze (tab. 2).

Najmniej uwag dotyczyło natomiast niewywołujących znacznych protestów 
społecznych wariantów przewidujących przeprowadzenie prac konserwacyjno-
-utrzymaniowych w korycie oraz budowę kanału ulgi (warianty 2 i 7 w tabeli 1). 
Przeciwko wariantowi 7 opowiedziała się jednak PGE EiK S.A. Oddział Elektrownia 
Turów, ponieważ wzrost wysokości fali wezbraniowej na potoku Ślad powodowałby 
duże zagrożenie zalaniem dla kopalni odkrywkowej (tab. 2).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wielowariantowa ... 2015.

Source: author’s own work based on Wielowariantowa ... 2015.

Lp.
No.

Wariant 
Variant

Uwagi 
Comments

Koszt  
[mln zł]

Cost  
[million PLN]

7

Kanał ulgi na odcinku od ok. 0,7 km  
poniżej granicy państwowej do potoku Ślad
Relief channel on the section of approx.  
0.7 kilometers below the state border  
to the Ślad creek

Brak obniżenia zagrożenia powodziowego  
poniżej ujścia potoku Ślad, gdzie jest ono  
obecnie największe
No reduction of flood risk below the mouth  
of the creek trail where it is currently  
the largest

92

8
Retencja zbiornikowa na dopływach  
Miedzianki
Retention tank on tributaries Miedzianka

Brak miejsca do utworzenia na obszarze  
Polski
No place to set up on Polish territory

–
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Dyskusja i wnioski

Powódź w zlewni Miedzianki wystąpiła w wyniku napływu z południa wilgotnych 
mas powietrza, które po napotkaniu na barierę orograficzną Gór Izerskich wywołały 
gwałtowne opady deszczu. Ich sumy znacząco przekraczały wartość ok. 20 mm∙h–1 
(Parczewski, 1960, Ostrowski 2003), uznawaną za progową, powyżej której formują 
się powodzie błyskawiczne. W nocy z 6 na 7 sierpnia w zlewni Miedzianki opady 
były kilkakrotnie większe. Dobowe sumy opadów, które wystąpiły podczas powodzi, 
były porównywalne z najwyższymi, jakie odnotowano w historii na obszarze Polski, 
zwłaszcza w zlewniach karpackich (głównie podczas powodzi w 1970 i 1972 r.).  
Opad ten ponad dwukrotnie przewyższał maksymalną sumą opadów, jakie odno-
towano w zlewni w historii prowadzenia pomiarów od 1981 r. (tab. 3).

Również wielkość fali powodziowej, jaka uformowała się wtedy w zlewni 
Miedzianki, należała do najwyższych (ryc. 8), jakie obserwowano w dorzeczu 
Odry. Wysokość maksymalnego odpływu jednostkowego, jaki odnotowano w tej 

Tabela 2. Opinie dotyczące wariantów inwestycji mających na celu obniżenie zagrożenia 

powodziowego w zlewni Miedzianki

Table 2. Opinions on options for investments aimed at reducing flood risk in the catchment 

Miedzianka

Objaśnienia: + opiniuje pozytywnie; – opiniuje negatywnie; +/– brak jednoznacznej opinii; . brak 

opinii; IMGW-BIP wydała jedynie opinię w sprawie funkcjonowania posterunku wodowskazowego 

w Turoszowie

Explanations: + evaluates positively; – Evaluates negatively; +/– No clear opinion; . no opinion; IMWM-

NIR has released only an opinion on the functioning of the police station in stream gauge Turoszow

Źródło: opracowanie własne. / Source: author’s own work.

Wariant / Variant

I II III IV V VI VII VIII

UMiG Bogatynia – + – + +/– +/– + +

WUOZ we Wrocławiu Delegatura  
w Jeleniej Górze

– + – – + + + +

PGE EiK S.A. Oddział Elektrownia Turów + . + . . . – .
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Tabela 3. Maksymalne dobowe opady deszczu w Bogatyni w latach 1981–2015

Table 3. The maximum daily rainfall in Bogatynia in the years 1981–2015

Rok 
Year

Bogatynia

Opad 
Percipitation [mm]

Data 
Date

M%

1981 78,4 19.VII 151
1982 32,3 17.VII 62
1983 56,5 3.VIII 109
1984 29,5 2.X 57
1985 45,6 16.VIII 88
1986 28,2 21.V 54
1987 34,6 18.VII 67
1988 37,5 24.VII 72
1989 . . .
1990 . . .
1991 60 2.VIII 116
1992 65,6 23.VI 126
1993 49 10.VII 94
1994 64,2 11.VIII 124
1995 62 31.VIII 119
1996 39,5 8.VII 76
1997 36,6 18.VII 70
1998 28,2 17.III 54
1999 41,5 6.VII 80
2000 31 21.VIII 60
2001 39,2 28.V 75
2002 60,1 13.VIII 116
2003 49 10.VII 94
2004 64,2 11.VIII 124
2005 24,3 22.VIII 47
2006 59,3 6.VIII 114
2007 69,5 10.VIII 134
2008 41,5 4.VII 80
2009 38,7 15.VI 74
2010 160,2 7.VIII 308
2011 59,4 21.VII 114
2012 60,5 30.VIII 116
2013 65,7 29.VII 126
2014 50,5 10.X 97
2015 78,4 19.VII 151

M 51,9 x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-BIP.

Source: author’s own work based on data from IMWM-NIR.
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Ryc. 8. Hydrogram Miedzianki w Turoszowie w 2010 r. i w wieloleciu 1980–1992 i 2009–2013

Fig. 8. Hydrograph Miedzianka in Turoszow in 2010 in a multi-year period 1980–1992 and 

2009–2013

Źródło: opracowanie własne.

Source: author’s own work.
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Lp.
No.

Rrzeka / River Wodowskaz / Cross-section
A

[km2]
Qmax

[m3.s–1]
qmax

[m3.s–1.km2]
1% 0,1%

1 Wilczy Potok Wilkanów 35,0 150,0 4,25 92 126
2 Biała Lądecka Lądek Zdrój 166,0 425,0 2,56 250 502
3 Bystrzyca Jugowice 123,0 294,0 2,39 222 541
4 Biała Lądecka Żelazno 305,0 700,0 2,29 386 612
5 Kamienna Jakuszyce 5,8 13,1 2,26 – –
6 Biała Głuchołaska Jesenik 116,9 220,0 1,88 – –
7 Olza Istebna 34,8 63,5 1,83 79 119
8 Nysa Kłodzka Międzylesie 49,7 86,7 1,74 69 152
9 Biała Głuchołaska Głuchołazy 283,0 490,0 1,73 357 544
10 Nysa Kłodzka Bystrzyca Kłodzka 260,0 424,0 1,63 290 415

zlewni, wyróżnia się na tle innych, jakie odnotowano w dorzeczu Odry, zwłaszcza 
podczas tzw. Powodzi Tysiąclecia w 1997 r. (tab. 4). W miejscu przerwania wału 
przeciwpowodziowego w Turoszowie qmax wyniósł 3,05 m3.s–1.km–2, natomiast 
w górnej części zlewni, w Markowicach – 4,30 m3.s–1.km–2. Wielkości te są jednak 
znacznie niższe, niż maksymalne odpływy jednostkowe, odnotowywane w małych 
zlewniach karpackich (Bryndal 2010).

Powódź w zlewni Miedzianki była wynikiem rozlewnych opadów deszczu, na 
które nałożył się 3-godzinny opad ulewny z sumą opadów przekraczającą 100 mm. 
Godzinne natężenie opadu wahało się wówczas od 12,5 do 57 mm ∙ h–1. Opady, które 
tam wystąpiły, były podobne do tych, jakie wywoływały w przeszłości inne katastro-
falne powodzie w tej zlewni. Ogólnie, w zlewni Miedzianki począwszy od XVII w.  
obserwuje się skrócenie okresów bezpowodziowych z 17,8 do 13,1 lat, natomiast 
formowanie się katastrofalnych powodzi ma miejsce tam co 93–101 lat. Maksymalny 
odpływ jednostkowy (1,1–4,3 m3.s–1.km–2) wskazuje, że powódź w sierpniu 2010 r. 
była jedną z największych tego typu zdarzeń odnotowanych w Sudetach.

Tabela 4. Maksymalne odpływy jednostkowe [m3.s–1.km2] w zlewni górnej i środkowej Odry 

podczas tzw. powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 r.

Table 4. The maximum outflows unit [m3.s–1.km2] in the basin of the upper and middle Odra 

during the so-called. flood of the millennium in July 1997

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dubnicki (1999).

Source: author’s own work based on Dubnicki (1999).
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W zlewni Miedzianki podjęto działania zmierzające do ograniczenia w przyszło-
ści skutków wystąpienia powodzi. Jednym z działań wynikającym z ustawy Prawo 
Wodne jest możliwość zaznaczenia w dokumentach planistycznych obszarów, na 
których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi. Podczas opracowy-
wania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
dla silnie zurbanizowanej Bogatyni nie ograniczono się do wyznaczenia stref 
zagrożenia o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody stuletniej, lecz granicę 
tej strefy związano z obszarem zalanym podczas katastrofalnej powodzi z 2010 r. 
Na obszarach dotychczas niezagospodarowanych pozwoli to na wprowadzenie 
ograniczeń inwestycyjnych bądź dodatkowych nakazów ograniczających skutki 
wystąpienia powodzi w przypadku zagospodarowania tych obszarów. Pozwoli 
to także na wzrost świadomości wśród mieszkańców zamieszkałych na zagrożo-
nych obszarach oraz na ich przygotowanie na powódź oraz zaplanowanie sposobu 
postępowania w czasie jej trwania (Bryndal 2015). 
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