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obrze¿aj¹ca go od NE Zlatohorska Vrhovina/Góry Opawskie. W plejstocenie l¹dolody skandynawskie dociera³y do
podnó¿a masywu. W vistulianie znajdowa³ siê on w zasiêgu
strefy peryglacjalnej. Powsta³y pokrywy stokowe o zró¿nicowanej strukturze i zmiennej mi¹¿szoœci. Holoceñskie
ocieplenie klimatu spowodowa³o sukcesjê zbiorowisk
leœnych, które zahamowa³y transport pokryw ze stoków do
systemów dolinnych.
W obrêbie Jesioników wystêpuj¹ kruszce i rudy metali,
które eksploatowano ju¿ od czasów prehistorycznych. Eksploatacja z³ota ma najd³u¿sz¹ historiê, siêgaj¹c¹ tutaj 3500
lat. Zajmowa³y siê tym ju¿ plemiona Celtów, a póŸniej
S³owian. Pocz¹tkowo eksploatowano z³oto z aluwiów,
g³ównie w dolinach dop³ywów Bia³ej, Opavy i Osob³ogi,
póŸniej z pokryw zwietrzelinowych na stokach, a w koñcu
z wychodni ¿y³ w pod³o¿u, siêgaj¹c w wy¿sze partie gór —
Pøièny vrch 975 m n.p.m. Powodowa³o to wylesienia, a
ods³oniête drobnoziarniste pokrywy stokowe podlega³y
transferowi do systemów dolinnych.
Wydobycie i przetwórstwo rud ¿elaza, szybko rozwijaj¹ce siê od œredniowiecza, a szczególnie intensywne na
prze³omie XVII/XVIII w., by³o kolejnym wa¿nym impulsem w transporcie pokryw stokowych do systemów dolinnych. Pozosta³oœci¹ z tego okresu s¹ œlady mielerzy i

pieców hutniczych. Dzia³alnoœæ ta wymaga³a du¿o wêgla
drzewnego, który pozyskiwano na drodze kompletnego
wyrêbu lasów, stosowanego w tej czêœci Sudetów równie¿
wspó³czeœnie, nawet na bardzo stromych stokach. Proces
ten powodowa³ wieloletnie ods³oniêcie peryglacjalnych
pokryw stokowych, do czasu wzrostu nowych, sztucznie
wprowadzonych lasów œwierkowych. W przypadku
wyst¹pienia intensywnych opadów, w sprzyjaj¹cych sytuacjach geologicznych, pokrywy te by³y up³ynniane i przemieszczane w dó³ stoków do potoków górskich. Tutaj w
czasie wiêkszych wezbrañ by³y one redeponowane w
formie ³ach g³azowo-¿wirowych. Instrumentalne obserwacje
meteorologiczne, prowadzone w tej czêœci Sudetów od 1880
r., pozwalaj¹ na rekonstrukcjê czasu wystêpowania i zasiêgu
du¿ych wezbrañ. Datowania dendrochronologiczne najstarszych drzew porastaj¹cych ³achy g³azowo-¿wirowe umo¿liwiaj¹ w dosyæ precyzyjne okreœlenie czasu ich depozycji.
Rolnicza kolonizacja Sudetów, nasilona w œredniowieczu, powodowa³a wylesienia dolnych czêœci stoków obrêbie wiêkszych dolin NE przedpola Hrubeho Jesenika.
Wyzwoli³o to procesy zmywu drobnoziarnistych pokryw
zwietrzelinowych/gleb, ich transfer i redepozycjê w dnach
ma³ych dolin lub w obrêbie starasowanych stoków.
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Koryta rzek s¹ naturaln¹ drog¹ transportu materia³u
pochodz¹cego z erozji dorzecza, erozji koryt oraz dostarczanego przez cz³owieka. Regularne pomiary transportu
materia³u, czêsto w przeci¹gu wielolecia prowadzone s¹
przez Pañstwow¹ S³u¿bê Hydrologiczn¹ tylko w odniesieniu do materia³u unoszonego. W analizowanym odcinku
Górnej Odry (w Kotlinie Raciborskiej) transport materia³u
unoszonego osi¹ga relatywnie wysokie wartoœci na tle rzek
Polski (£ajczak, 1995, 1999). Wielkoœci te porównano z
danymi dotycz¹cymi iloœci materia³u wynoszonego poza
obrêb analizowanych odcinków rzek.
Wielkoœæ dostawy materia³u unoszonego przez
dop³ywy z posterunkami wodowskazowymi, gdzie kontrolowany jest transport materia³u unoszonego, oszacowano
nastêpuj¹co: œredni rozmiar transportu z ostatniego posterunku na danej rzece zwiêkszono proporcjonalnie do przyrostu dorzecza miêdzy branym pod uwagê posterunkiem
wodowskazowym, a ujœciem rzeki. Z kolei dostawê przez
dop³ywy, w których nie kontroluje siê transportu materia³u
unoszonego, oszacowano na zasadzie analogii z blisko
po³o¿onymi dop³ywami o zbli¿onych rozmiarach, podobnych cechach œrodowiska geograficznego dorzeczy i zbli¿onym re¿imie hydrologicznym (Klimek, 1999).
Materia³ unoszony podlega d³ugotrwa³ej depozycji tylko poza korytem rzeki, na najwiêksz¹ skalê w strefie brzegowej. Pog³êbiane odcinki koryt rzecznych nie tylko nie
zatrzymuj¹ materia³u unoszonego, ale stanowi¹ dodatkowe
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Ÿród³o jego dostawy do wód rzecznych. Potencjalne rozmiary depozycji materia³u unoszonego wynikaj¹ce z bilansu transportu, s¹ z uwagi na niedoszacowanie rozmiarów
transportu tego materia³u w rzekach (£ajczak, 1999),
zani¿one w stosunku do wartoœci rzeczywistych. Odcinek
bilansowy Odry miêdzy Cha³upkami a Miedoni¹ obejmuje
fragment koryta rzeki, gdzie w latach 1978–1990 dominowa³a tendencja do jego pog³êbiania (na wiêksz¹ skalê w
Cha³upkach ni¿ w Miedonii). Z tego powodu materia³ unoszony wzd³u¿ tego odcinka rzeki móg³ podlegaæ we wskazanym okresie tylko depozycji pozakorytowej.
Œrednia ³¹czna dostawa materia³u unoszonego do badanego odcinka Odry przez Odrê, Olzê i Psinê wynosi³a w
latach 1978–1990 ok. 277,5 tys. t rocznie, z czego poza
odcinek rzeki (Odra–Miedonia) by³o wynoszone przeciêtnie 82,4 tys. ton materia³u w roku. Oznacza to, ¿e na odcinku Odry pomiêdzy Cha³upkami a Miedoni¹ rocznie w
postaci osadów pozakorytowych deponowane by³o 195,1
tys. ton materia³u unoszonego. Daje to œredni¹ depozycjê
5,5 tys. ton materia³u unoszonego na 1km biegu analizowanego odcinka rzeki w ci¹gu roku. W latach 1978–1990
rokiem maksymalnej dostawy by³ rok 1985, w którym
nast¹pi³a trwaj¹ca 6 dni powódŸ. Dostawa materia³u
wynios³a wówczas ok. 548 tys. ton, z czego 87% uleg³o
depozycji na omawianym odcinku miêdzywala Odry.
Depozycja osadów brzegowych jest w najwiêkszym
stopniu wywo³ywana przez ekstremalne zdarzenia wezbraniowe, podczas których deponowane s¹ najbardziej
mi¹¿sze warstwy osadów. Ostatnie takie wezbranie
wyst¹pi³o w lipcu 1997 r., kiedy zdeponowana zosta³a warstwa o mi¹¿szoœci przekraczaj¹cej lokalnie 30 cm. Œrednia
mi¹¿szoœæ warstw osadów, w zdecydowanej wiêkszoœci
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ods³oniêæ wykonanych wzd³u¿ koryta Górnej Odry, nie
przekracza 10 cm. W procesie nadbudowy strefy przykorytowej wzd³u¿ ca³ego analizowanego odcinka górnej Odry
najwiêkszy udzia³ maj¹ osady piaszczyste i piaszczysto-mu³owe (Czajka-Kaczka, 2003). Wraz z biegiem tego
odcinka rzeki wzrasta udzia³ drobniejszych frakcji, co stanowi konsekwencjê malej¹cej kompetencji rzeki poni¿ej
odcinka erozyjnego, a tak¿e du¿ej dostawy materia³u unoszonego przez Psinê. Osady przykorytowe górnej Odry
ods³oniête w badanych odkrywkach narasta³y z ró¿n¹ szybkoœci¹ od momentu regulacji rzeki.
Analizowany odcinek górnej Odry podzielono dodatkowo na odcinki o odmiennej dynamice dna. Na podstawie
danych hydrologicznych dotycz¹cych minimalnych rocznych stanów wody oraz przekrojów poprzecznych koryta
Odry odcinek miêdzy Cha³upkami a Miedoni¹ zdefiniowano jako erozyjny, a poni¿ej — po KoŸle — jako agraduj¹cy.
Charakter osadów zdeponowanych w poszczególnych
odcinkach badanych rzek nie ujawnia prostej zale¿noœci od
typu tych odcinków. W erozyjnym odcinku górnej Odry w
sp¹gu ods³oniêæ stwierdzono obecnoœæ piasku ¿wirowego
rozpoznanego jako osad dawnego dna koryta. Ró¿nica
wysokoœci pomiêdzy dawnym a obecnym dnem Odry
wynosi lokalnie nawet ok. 1,5 m, co wskazuje na znaczne
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rozmiary poregulacyjnego pog³êbienia koryta rzeki. Tê
obserwacjê potwierdza analiza przekrojów poprzecznych
koryta Odry z lat 1947 i 1999.
Wzd³u¿ odcinka o pog³êbianym korycie tempo pionowego przyrostu osadów by³o w ostatnich 100–120 latach
raczej równomierne. Z kolei w odcinku o wyp³ycanym
korycie tempo pionowego przyrostu osadów by³o najpierw
powolne i równomierne, a od ok. 1960 r. zaczê³o siê
gwa³townie zwiêkszaæ, czego przyczyn¹ by³o wyp³ycenie
koryta Odry a¿ o oko³o 0,5–1,5 m.
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