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Przedmowa

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi jest powitać Państwa w nowej, już drugiej dekadzie 
w historii Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy. Zaczynamy 
kolejną, jedenastą edycję konferencji, która po zeszłorocznym jubileuszu już stale 
będzie nosić tytuł: „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”. 

Jednakże zanim przejdę do szczegółów związanych z konferencją i podzię-
kowań, chciałbym pozwolić sobie na krótką refleksję na temat tego co dzieje 
się wokół nas. Uważam, że w każdej sytuacji, nawet radosnej atmosfery spotka-
nia młodych naukowców powinniśmy pamiętać… I w tym momencie każdy 
z Państwa już wie co mam na myśli. Pozwolę posłużyć się tutaj słowami Jego 
Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacka Popiela 
z przemówienia podczas inauguracji 659 roku akademickiego w Uniwersy-
tecie: „Świat nas po raz kolejny zaskoczył”. Jednakże zaskoczył nas inaczej. 
W poprzednich latach, naznaczonych pandemią koronawirusa, podczas której 
spotykaliśmy się zdalnie lub w podwyższonym reżimie sanitarnym, w tym roku 
spotykamy się już normalnie, jednakże w obliczu niewyobrażalnego cierpienia 
Narodu Ukraińskiego. Mimo upływającego czasu od rozpoczęcia tej nieludzkiej 
napaści Rosji, nie zapominajmy o potrzebach naszych przyjaciół Ukraińców. 
W związku z tym zachęcam Państwa do wsparcia zbiórki organizowanej przez 
PCK, o której więcej informacji możecie zdobyć Państwo w naszym punkcie 
rejestracyjnym. Pamiętajmy również o tym, że na nas jako Młodych Naukowcach 
tym bardziej ciąży odpowiedzialność i dbałość o prawdę. Miejmy to na uwadze 
śledząc wszelakie doniesienia związane z działaniami Rosji i nie pozwalajmy 
szerzyć kremlowskiej dezinformacji i propagandy. 

Wróćmy jednak do konferencji. W XI OKNMB tradycyjnie już będziemy 
zastanawiać się jakie obecnie problemy badawcze i kierunki dominują w pracy 
naukowej młodych geografów i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych oraz 
jak zmieniły się one na przestrzeni kilku lat. Znajomość szerokiego spektrum 
nowych problemów i kierunków badawczych jest szczególnie ważna w okresie 
szybkiego rozwoju nowych metod badań, interdyscyplinarności oraz umiędzy-
narodowienia nauki. XI edycja OKNMB to 61 uczestników z 12 uczelni i insty-
tucji badawczych. W tym roku obradujemy w dziesięciu sesjach referatowych 
i jednej posterowej. Czekają na nas 33 referaty i 13 posterów, przedstawiające 
bardzo szeroki zakres zainteresowań młodych naukowców. 



10

Jak co roku integralną częścią konferencji będzie wycieczka, podczas której 
podążymy śladami polskich królów poszukujących odpoczynku i refleksji. 
Zapoznamy się bliżej z wielkim dziedzictwem kulturowym, historycznym oraz 
przyrodniczym Niepołomic, Staniątek i Puszczy Niepołomickiej, przy której od 
wieków miejscowości te się rozwijały. Tak jak kiedyś polscy władcy, tak i my 
również skupimy się na roli szlaku biegnącego u podnóża Karpat: niegdyś kró-
lewskiej drogi na Ruś, dziś prowadzącej na Ukrainę autostrady A4. Na koniec 
dnia czeka nas dyskusja terenowa z leśniczym i ognisko integracyjne w puszczy 
„niepołomnej” (oczywiście w miejscu do tego wyznaczonym). 

Zakończenie przedmowy to wyjątkowy czas na złożenie podziękowań 
wszystkim wspaniałym osobom, dzięki którym tegoroczną edycją, dodatkowo 
w zupełnie nowej kolorystyce i szacie graficznej, zaczynamy drugą dekadę 
istnienia OKNMB. Szczególne podziękowania kieruję do członków Komitetu 
Organizacyjnego: przede wszystkim za ciężką pracę, często do późnych godzin 
nocnych, cierpliwość, pomysłowość i entuzjazm. Składam również podziękowa-
nia naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym mogliśmy zapewnić wysoki 
poziom organizacyjny Konferencji. Dziękuję naszym znamienitym patronom 
honorowym: Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Dziekanowi Wydziału Geografii i Geologii UJ, Polskiemu Towarzystwu Geo-
graficznemu oraz Komitetowi Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
za wyrażenie uznania dla naszej konferencji poprzez dodanie jej powagi swoim 
patronatem. Wielkie podziękowania składam również Władzom Wydziału 
Geografii i Geologii UJ oraz Władzom Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej za możliwość organizacji Konferencji oraz wsparcie administracyjne 
i techniczne, a także dużą przychylność do wszelkich naszych działań. Dziękuję 
Członkom Komitetu Naukowego Konferencji, których cenne uwagi wpłynęły 
na wysoki poziom naukowy konferencyjnych wystąpień. Wszystkim Państwu 
podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy życzę 
owocnych obrad, wzbogacających dyskusji oraz radosnego czasu spotkania 
i wymiany myśli.

Kraków, 21 października 2022 r.

    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

     
           mgr Dawid Piątek
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Hałdy w Rybnickim OkRęgu węglOwym

Magdalena Bajer

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

magdalena11.bajer@student.uj.edu.pl

Hałdy są jednym z dominujących elementów w krajobrazie województwa 
śląskiego, zwłaszcza w Rybnickim Okręgu Węglowym, nadal silnie związanym 
z górnictwem węgla kamiennego. Wraz z zachodzącymi w przemyśle ciężkim 
przekształceniami zwałowiska odpadów pokopalnianych również podlegają 
przeobrażeniom w zakresie ich zagospodarowania, pełnionych przez nie 
funkcji, jak i ich postrzegania przez społeczeństwo. Celem prowadzonych 
badań jest ukazanie funkcjonowania hałd w wyobrażeniach społecznych. 
Analiza przeprowadzona jest na przykładzie czterech wybranych zwałowisk 
górnictwa węgla kamiennego w Rybnickim Okręgu Węglowym. Na podstawie 
literatury przedmiotu, kwerendy danych zastanych, analizy treści publikatorów 
i dokumentów strategicznych oraz badań terenowych wskazano cechy charak-
terystyczne wybranych hałd oraz ukazano, jak postrzegane są, oraz czy i w jaki 
sposób są wykorzystywane przez ludzi, szczególnie przez lokalną społeczność. 
Przedstawiono pełnione przez zwałowiska różnorodne funkcje i związane z tym 
sposoby prezentowania ich w mediach, w tym w wypowiedziach miejscowej 
ludności i przedstawicieli górnictwa węgla kamiennego. W toku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono rzadkie akcentowanie w mediach powiązań wybranych 
hałd z tożsamością lokalną.
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wpływ ROślinnOści tundROwej na właściwOści fizyczne 
i cHemiczne gleb w śROdkOwej części SpitSbeRgenu 

mgr Anna Bartos

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
 Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb

Głównym celem badań było określenie i porównanie właściwości fizycznych 
i chemicznych gleb z wieloletnią zmarzliną, pokrytych różnymi typami roślinno-
ści tundrowej w środkowej części Spitsbergenu. Przedstawione wyniki stanowią 
wstępną część szczegółowych badań dotyczących relacji między roślinnością 
tundrową a glebami z permafrostem w okolicach miasta Longyearbyen. Otrzy-
mane wyniki wskazują, że gleby na badanym obszarze są w początkowym sta-
dium rozwoju a głównym procesem glebotwórczym występującym w glebach 
jest krioturbacja. Większość badanych gleb cechuje się małą miąższością oraz 
wysoką zawartością części szkieletowych. Badania wykazały, że typ roślinności 
tundrowej ma istotny wpływ na rozwój i strukturę powierzchniowych poziomów 
glebowych (tj. poziomów O i A). Wszystkie badane gleby charakteryzują się 
uziarnieniem gliniastym oraz odczynem kwaśnym lub lekko kwaśnym. Właści-
wości te nie różnią się znacząco pomiędzy glebami, które są porośnięte różnymi 
typami tundry. Z drugiej strony zawartość SOC (soil organic carbon) oraz TN 
(total nitrogen) silnie zależy od rodzaju roślinności tundrowej porastającej 
badane gleby. Najwyższa zawartość SOC i TN w poziomach powierzchniowych 
występuje w glebach porośniętych dobrze rozwiniętą roślinnością, taką jak tun-
dra mszysta lub tundra krzewinkowa, podczas gdy gleby porośnięte roślinnością 
inicjalną wykazują najmniejszą zawartość SOC i TN. Wysoki stosunek C/N 
dla powierzchniowych poziomów glebowych we wszystkich badanych glebach 
wskazuje na niski poziom rozkładu materii organicznej, co najprawdopodobniej 
związane jest z niską aktywnością mikroorganizmów glebowych w trudnych 
arktycznych warunkach. 
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efektywnOść funkcjOnOwania paRku kultuROwegO 
ObSzaRu ulicy kRupówki w zakOpanem  

dla OcHROny kRajObRazu

Agnieszka Bembnowicz, Agnieszka Obermajer, Agnieszka Werblańska,  
Patrycja Maślanka, dr Paweł Krąż

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

pawel.kraz@up.krakow.pl

Zakopiańska ulica Krupówki wraz z częściami przyległych do niej ulic nie-
wątpliwie tworzy jedyny w swoim rodzaju zespół wnętrz krajobrazowych 
w południowej części Polski. Nakładają się tutaj bardzo czytelne nawarstwienia 
historii, które odnajdujemy nie tylko w gawędach góralskich, ale i w murach, 
bryłach i formach zabudowy, jako niezastąpione świadectwo rozwoju. Spoty-
kamy tutaj – unikatowe w skali kraju – różnorodne styl architektoniczne, od 
bardzo tradycyjnych, drewnianych góralskich chałup, przez historyzm, sece-
sję, modernizm, styl witkiewiczowski i inne powojenne dzieła architektury.  
Na wyjątkowość Krupówek składa się także powiązanie widokowe na Tatry. 
Przez wiele lat piękno tego miejsca było przysłonięte tandetą i kiczem w prze-
strzeni publicznej związanym głównie z obsługą masowej turystyki. W 2016 roku 
utworzono Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki. Jest to jedno z narzędzi 
ochrony zabytków w Polsce, a także walorów krajobrazowych, które wprowa-
dziła ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Uchwała dotycząca 
utworzenia tego parku określa zasady różnych form działalności w przestrzeni 
w obrębie parku kulturowego. Niniejsza praca ma na celu ocenienie efektywności 
działań ochrony krajobrazu w odniesieniu do wprowadzonych zasad kształtowa-
nia przestrzeni w ww. uchwale. Ponadto zaprezentowane zostaną wstępne wyniki 
badań ankietowych dotyczących postrzegania tej formy ochrony krajobrazu 
wśród mieszkańców i odwiedzających. Przedstawione badania są częścią pro-
jektu prowadzonego przez studentów geografii, gospodarki przestrzennej oraz 
turystyki należących do Studenckiego Koła Naukowego Geografów działającego 
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
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RedyStRybucja żywnOści w waRunkacH miejSkicH  
– fORmy, pOStawy SpOłeczne  

i ROzmieSzczenie geOgRaficzne

mgr Martyna Danch

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

martyna.danch@doctoral.uj.edu.pl

Redystrybucja żywności jest sposobem zapobiegania marnowania surowców 
naturalnych oraz jedną z możliwości zapewnienia dostępu do pożywienia oso-
bom znajdującym się w kryzysie braku bezpieczeństwa żywnościowego. Pro-
blematyka redystrybucji żywności wpisuje się w szersze zagadnienie badawcze, 
jakim jest marnowanie żywności (food loss and waste) i łączy się z zagadnieniami 
dzielenia się żywnością (food sharing), ratowania żywności (food rescue) oraz 
zrównoważonego rozwoju. Istnieje szereg form redystrybucji żywności w mia-
stach, m.in.: banki żywności, jadłodzielnie, sklepy socjalne, wymiana sąsiedzka, 
platformy internetowe i aplikacje mobilne. Rozmieszczenie geograficzne form 
redystrybucji żywności oraz stopień ich rozwoju są uzależnione od postaw 
społecznych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Na postawy społeczne 
i zachowania wobec ograniczania marnowania żywności wpływają czynniki: 
społeczno-demograficzne oraz psychospołeczne. Postawy i zachowania wobec 
niemarnowania żywności są interpretowane m.in. na gruncie teorii wychowa-
nia, teorii zachowania planowanego oraz teorii własnej skuteczności. Wartości 
i wynikające z nich normy oraz postawy mogą mieć wpływ na zachowania 
konsumenckie związane ze sposobem korzystania z produktów spożywczych 
pochodzących z tzw. drugiego obiegu. Postawy i zachowania społeczne wobec 
redystrybucji nadwyżek żywnościowych pozostają zagadnieniem wciąż słabo 
rozpoznanym, szczególnie w Polsce.
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pORównanie liczby dni z buRzą w mieście 
 i na teRenie pOzamiejSkim  (na pOdStawie danycH  

ze Stacji w kRakOwie, łazacH i balicacH)

Arkadiusz Duda 1, Marcelina Nawrot 1, Barbara Pędracka 1, Jakub Słotwiński 1, 
Weronika Ziółkiewicz 1, mgr Zuzanna Babicka 1,2, dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ1

1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

arkadiusz.duda@student.uj.edu.pl

Celem pracy jest analiza przestrzenna i czasowa występowania liczby dni z burzą  
w latach 1991–2021 na podstawie danych ze stacji zlokalizowanych w mieście 
i terenie pozamiejskim. W badaniach uwzględniono zróżnicowanie rzeźby 
i użytkowania terenu, sytuację synoptyczną i warunki meteorologiczne towa-
rzyszące występowaniu burz. Stacja klimatologiczna w Krakowie, znajduje się 
w Ogrodzie Botanicznym UJ i ze względu na lokalizację w centrum miasta 
reprezentuje warunki miejskie, stacja synoptyczna Lotniskowego Biura Mete-
orologicznego IMGW-PIB w Balicach, położona w pobliżu lotniska na obrzeżach 
miasta odpowiada warunkom podmiejskim (charakter przejściowy), natomiast 
stacja naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Łazach 
reprezentuje otoczenie wiejskie, rolnicze. Podstawową charakterystyką wyko-
rzystaną w badaniach była liczba dni z burzą, ponieważ ze względu na trudności 
metodyczne związane z obserwacjami wizualnymi jest najbardziej pewnym 
wskaźnikiem charakteryzującym częstość występowania burz na danym terenie. 
W analizie uwzględniono zmienność wieloletnią, roczną i sezonową liczby dni 
z burzą, a także podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn lokalnego zróżnicowania 
występowania zjawisk burzowych.  W wyniku przeprowadzonych badań stwier-
dzono średnio 27,7 dni z burzą w centrum Krakowa, 29,5 dnia w Balicach i 26,0 
w Łazach. Zdecydowana większość burz występowała od kwietnia do paździer-
nika (95,8% na Stacji Naukowej UJ i 96,9% w Balicach, 98,5% w Łazach). Liczba 
zanotowanych dni burzowych różniła się nieco na poszczególnych stacjach, 
lecz ogólny przebieg wieloletni i roczny był podobny. Wbrew oczekiwaniom 
najwięcej dni z burzą zanotowano w Balicach, a nie w centrum miasta, na co 
mogły mieć wpływ względy metodyczne: trudności w obserwacji burz w mieście 
(przesłonięcie horyzontu, zanieczyszczenie atmosfery światłem, hałas miejski, 
który uniemożliwia usłyszenie grzmotów). 
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lOkalizacja elektROwni wiatROwycH  
na pRzykładzie wOjewództwa lubelSkiegO

mgr inż. Dorota Dymek, mgr inż. Jolanta Jóźwik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 
 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dorota.dymek@umcs.pl

Zmiany klimatyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stały się 
obecnie jednymi z największych problemów jaki i wyzwań współczesnego świata. 
Jednym z rozwiązań wspomnianych problemów jest rozwój alternatywnych 
źródeł energii, które pozwalają zmniejszyć uzależnienie od wyczerpywalnych 
źródeł oraz zredukować niekorzystny wpływ działalności wydobywczej na 
środowisko. Kluczowym zagadnieniem staje się zatem znalezienie odpowied-
nich lokalizacji pod działalność różnych systemów energii odnawialnej, w tym 
elektrowni wiatrowych. Przy ich szukaniu należy uwzględnić szereg różno-
rodnych czynników lokalizacyjnych, w tym czynniki przyrodnicze, czynniki 
prawne, czynniki ekonomiczne, czynniki społeczne czy czynniki techniczne. 
Celem badań było wyznaczenie potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. Badania poprzedzono wnikliwą analizą aktów prawnych związanych 
z inwestycjami w zakresie elektrowni wiatrowych. Zawarte w nich wymogi, 
ograniczenia, nakazy i zakazy oraz warunki techniczne lokalizacji tego typu 
instalacji stanowiły podstawę analizy. Uwzględniono przy tym także zapisy 
projektu nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elek-
trowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, która ma zmienić obecnie 
funkcjonującą tzw. zasadę 10H. Analizę przeprowadzono w oprogramowaniu 
QGIS w oparciu o wyselekcjonowane dane wektorowe, pozyskane z BDOT10k, 
udostępnianej przez GUGiK. Na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału 
przestrzennego województwa lubelskiego można stwierdzić, że województwo 
to charakteryzuje się korzystnymi warunkami przestrzennymi do lokalizowania 
elektrowni wiatrowych. Szczególnie korzystne warunki przestrzenne panują 
w południowej i południowo-wschodniej części województwa. Niższym poten-
cjałem przestrzennym odznaczają się natomiast tereny zachodniej i północnej 
jego części, o czym świadczą liczne, lecz znacznie bardziej rozdrobnione poten-
cjalne lokalizacje elektrowni wiatrowych.
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związki między dOStępnOścią tRanSpORtu publicznegO 
a StRategiami mObilnOści mieSzkańców  

pOzametROpOlitalnycH ObSzaRów wiejSkicH

mgr Łukasz Fiedeń

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii,  
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego,  

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

lukasz.fieden@uj.edu.pl

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Wynika 
z nierównomiernego rozmieszczenia w przestrzeni dóbr i usług niezbędnych do 
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Człowiek może przemieszczać 
się na różne sposoby, wykorzystując do tego siłę własnych mięśni i osiągnięcia 
techniki. Te sposoby zwane są strategiami mobilności. Celem referatu jest 
omówienie istniejących związków między dostępnością transportu publicznego 
a strategiami mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiej-
skich. Dostępność ta została określona z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika 
oraz wskazań mieszkańców. Informacje o strategiach mobilności pozyskano 
od mieszkańców w badaniu ankietowym. Badanie prowadzi do wniosku, że 
dostępność transportu publicznego w bardzo dużym stopniu wpływa na spo-
soby, w jakie przemieszczają się mieszkańcy pozametropolitalnych obszarów 
wiejskich. Przede wszystkim decyduje o tym, jak wiele osób wybiera transport 
publiczny w codziennych przejazdach, a to bezpośrednio wpływa na częstość 
wykorzystania samochodu.
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zmiany tempeRatuRy pOwietRza w mieście wROcław 
w latacH 1971–2020

mgr Natalia Gajewska
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Celem pracy było ukazanie odmienności klimatu terenów zurbanizowanych 
względem obszarów które nie uległy antropopresji. Analizie zostało poddane 
miasto Wrocław, którego zmiany temperatury powietrza w latach 1971–2020 
zostały szczegółowo zbadane i opisane na podstawie danych pozyskanych ze 
stacji IMGW-PIB Wrocław-Strachowice. Jest to interesujący cel badawczy, 
gdyż tempo wzrostu temperatury powietrza we Wrocławiu przybrało na sile 
szczególnie w ciągu ostatnich lat analizy, a przyczyna tego związana jest ze zmia-
nami zagospodarowania przestrzennego i rozłożeniem źródeł zanieczyszczeń 
względem głównej osi ekologicznej miasta. Wrocław wyróżnia się na tle innych 
polskich miast nie tylko tempem wzrostu temperatury, ale i specyficzną strukturą 
zabudowania, czyli promienistym rozkładem zabudowy względem centrum 
miasta. Stanowi ono cenne źródło analiz klimatycznych, gdyż obserwacje 
tego miasta mogą posłużyć do zrozumienia procesów zachodzących w innych 
ośrodkach miejskich. Wpływ miasta na klimat zależy w główniej mierze od 
uksztaltowania terenu, przeważającej cyrkulacji atmosferycznej, rozłożenia 
i ilości źródeł zanieczyszczeń oraz struktury i wysokości zabudowy. Każde 
miasto charakteryzuje się indywidualnym zagospodarowaniem przestrzennym, 
ale i położeniem geograficznym.

Praca ma charakter analityczny, pozyskane dane zostały przeanalizowane 
wieloma metodami statystycznymi. Został wykonany m.in. nieparametryczny 
test Mann-Kendalla (ukazujący zmienność czasową oraz istotność statystyczną 
danych w zakresie zmian temperatur na 10 lat), kwantylowa klasyfikacja tem-
peratury powietrza czy termiczna klasyfikacja temperatury według H. Lorenz.  
Na podstawie uzyskanych wyników, wyróżniono dodatkowe wielolecie 
2014–2020 i dokonano jego dalszej analizy. Lata te utworzyły we Wrocławiu 
ciąg anomalnie ciepłych lat. Wrocław w roku 2017 i 2018 był najcieplejszym 
obszarem Polski względem lat referencyjnych 1971–2000, a spowodowane jest 
to właśnie czynnikiem ludzkim.
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Zachmurzenie to stopień pokrycia nieba przez chmury. Jest ważnym elementem 
pogody i klimatu wpływającym na system klimatyczny. Głównym celem pracy 
była analiza wielkości i rodzaju zachmurzenia w ujęciu dobowym, rocznym, 
wieloletnim oraz charakterystyka zróżnicowania przestrzennego tych elemen-
tów w Polsce w latach 1996-2021. Badania dotyczące rodzaju zachmurzenia 
opierały się na charakterystyce trzech pięter wysokości chmur: niskiego, 
średniego i wysokiego. Ważnym aspektem pracy było określenie udziału wiel-
kości zachmurzenia dla danych rodzajów chmur w cyklu rocznym. Zbadano 
wpływ cyrkulacji na wielkość zachmurzenia w Krakowie na podstawie typów 
cyrkulacji według kalendarza Niedźwiedzia dotyczącego Polski południowej 
(2017). Analizie poddano dodatkowo dni charakterystyczne. Badania zostały 
przeprowadzone na podstawie cogodzinnych obserwacji wielkości zachmu-
rzenia i rodzajów chmur z 36 stacji meteorologicznych (IMGW-PIB). Wyniki 
potwierdzają duże zróżnicowanie zachmurzenia w przebiegu wieloletnim. Śred-
nie roczne zachmurzenie wyniosło 66%. Największe zachmurzenie wystąpiło 
zimą – 77%, a najmniejsze latem – 58%. Odnotowano tendencję wskazującą 
na większy stopień wielkości zachmurzenia przy większym udziale typów 
cyklonalnych. Stwierdzono wyraźną przewagę liczby dni pochmurnych nad 
pogodnymi. W badanym wieloleciu najczęściej obserwowano chmury piętra 
niskiego, najczęściej występował Stratocumulus. W piętrze średnim stwierdzono 
najwięcej wystąpień chmur Altocumulus, natomiast w piętrze wysokim chmur 
Cirrus różnych gatunków i odmian. W piętrze niskim największy wzrost udziału 
w analizowanym wieloleciu odnotowano dla chmur Stratocumulus, a największy 
spadek dla Cumulus o umiarkowanym i dużym rozwoju. Przebiegi roczne dla 
wszystkich pięter wykazały sezonowość występowania poszczególnych rodzajów 
chmur, a w przebiegach dobowych cykliczność ich występowania.
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Możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą w istotny sposób wpływa na 
jakość życia mieszkańców miasta. O ile korzyści dla fizycznego i psychicznego 
dobrostanu człowieka (kulturowe usługi ekosystemowe) cieszą się dużym zain-
teresowaniem badaczy, zdecydowanie mniej wiadomo na temat negatywnych 
aspektów kontaktu z przyrodą w mieście (Campagne i in. 2018). Badania tzw. 
ecosystem disservices obejmują oddziaływania o charakterze stricte przyrod-
niczym (Shackleton i in. 2016), natomiast zdecydowanie rzadziej do analiz 
włącza się negatywne doświadczenia związane z zagospodarowaniem miejskiej 
przyrody czy zachowaniami innych użytkowników (Palliwoda, Priess 2021). 
Wystąpienie podsumowuje badania nad ujmowanymi kompleksowo negatyw-
nymi doświadczeniami użytkowników miejskiego krajobrazu nadrzecznego. 
Na podstawie rezultatów kartowania partycypacyjnego przeprowadzonego 
na próbie mieszkańców Warszawy (n=462), wyróżniono sześć grup zjawisk 
zniechęcających mieszkańców miasta do przebywania nad Wisłą: niska jakość 
krajobrazu nadrzecznego, tłok i hałas, dzika przyroda, konflikty między użyt-
kownikami, braki w zagospodarowaniu oraz problemy z bezpieczeństwem. 
Wykorzystując regresję logistyczną, zidentyfikowano także czynniki wpływające 
na odczuwanie tych zjawisk. Innowacyjność badań przejawia się w rozszerzeniu 
katalogu testowanych uwarunkowań poza cechy demograficzne respondentów 
(np. Baumeister i in. 2020). W modelach regresji ujęto także wpływ kontekstu 
przestrzennego ich miejsca zamieszkania, ogólnych wzorców zachowań rekre-
acyjnych oraz aktywności podejmowanych nad rzeką. Zbadano także powiązania 
między negatywnymi doświadczeniami i korzyściami z przebywania nad Wisłą. 
Uzyskane wyniki wskazują na większe znaczenie niedogodności związanych 
z innymi użytkownikami krajobrazu nadrzecznego (konflikt piesi-rowerzyści jako 
najważniejsza oś sporu) niż zjawisk stricte powiązanych z nadrzeczną przyrodą.

Badania zostały sfinansowane w ramach grantu NCN 2018/31/B/HS4/01381 Przestrzenne 
zróżnicowanie przepływu kulturowych usług ekosystemowych w dużym mieście. Ile przyrody 
w kontakcie z przyrodą?
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Smart przestrzenie urbanistyczne w kampusach uniwersyteckich obejmują 
nowoczesne technologie w celu: zarządzania, budowania i wspierania inteli-
gentnej społeczności, zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej, optyma-
lizacji zużycia energii, ale też efektywnego zagospodarowania przestrzeni oraz 
kształtowania nowych miejsc pracy opartych na wiedzy. Przekształcenie takich 
przestrzeni w kierunku smart to systemowe innowacyjne rozwiązanie wpisu-
jące się w holistyczne podejście do gospodarki przestrzennej i rozwoju, które 
uwzględnia nie tylko aspekty technologiczne, ale też społeczne, gospodarcze, 
środowiskowe, czy kulturowe. Współczesny paradygmat smart kampusu, jako 
odpowiadającego zrównoważonemu rozwojowi i wpisującego się w założenia 
idei smart city, łączy teorie wielu dyscyplin. Powinien uwzględniać współczesne 
potrzeby związane z m.in.: współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
kulturą przedsiębiorczości, rozwojem badań, integracją i zaangażowaniem spo-
łeczności akademickiej, interdyscyplinarną wymianą innowacyjnych doświad-
czeń, danych i wyników badań, ale też z ekologią, zmianami klimatycznymi, 
kryzysem energetycznym, efektywnym wykorzystaniem energii czy ochroną 
środowiska naturalnego. Świadome określenie związanych z wprowadzeniem 
smart rozwiązań potrzeb i zmian w obszarze kampusu uniwersyteckiego daje 
większe możliwości ich efektywnego wykorzystania. Celem niniejszych badań 
jest określenie, jakie są rodzaje i główne obszary wpływu wprowadzenia smart 
przestrzeni urbanistycznych na terenie kampusów uniwersyteckich oraz ram 
odpowiednich do wdrożenia w Polsce. Podjęto próbę określenia ważnych 
aspektów badawczych i międzynarodowych trendów. Dokonano rozpoznania 
zaimplementowanych na świecie rozwiązań oraz ich wad i zalet. W ramach 
wyników zaprezentowano ogólne wytyczne projektowe dla wybranego kampusu, 
gdzie mogą one stanowić podstawę żywego laboratorium zrównoważonego 
rozwoju. Powyższe badania mogą zostać wykorzystane do dalszych rozważań.
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Gród w Przemyślu stanowił jedną z najważniejszych fortec pogranicza Polski 
i Rusi Kijowskiej w początkowej fazie średniowiecza. Istotne położenie pod 
względem strategicznym, surowcowym, handlowym i geograficznym przyczy-
niło się do nieprzerwanego funkcjonowania warowni i jej znaczącego rozwoju. 
Twierdza ta miała wysoką rangę regionalną i wpływała na inne fortece w naj-
bliższym otoczeniu. Głównym celem wystąpienia jest przedstawienie wysokiej, 
lokalnej pozycji Przemyśla w wiekach średnich. W badaniach wykorzystano 
dane SRTM, atlasy i katalogi grodzisk. Aby wykazać zależności pomiędzy 
grodami zastosowano poligony Woronoja, analizy odległości euklidesowej 
i kosztowej oraz modelowanie trójwymiarowe. W badaniach posłużono się 
programami QGIS i ArcGIS Pro. Dodatkowo przeprowadzono trzy wyprawy 
terenowe o charakterze geoarcheologicznym dotyczące dawnych warowni 
w okresie letnim 2021 r. Część z uzyskanych rezultatów przedstawiono w formie 
tabelarycznej (odległości pomiędzy centrum a innymi fortecami). Wykazano 
pogrupowanie fortec południowego Podkarpacia (wokół Sanoka i w dorzeczu 
Wiaru), biorąc pod uwagę ich wzajemne powiązania oraz możliwe relacje. 
Zaproponowano też autorski pomysł obejmujący podzielenia południowego 
terytorium Grodów Czerwieńskich na strefy wpływu Przemyśla i innych 
warowni i ich zapleczy. Opracowanie dotyczyło też transformacji założeń obron-
nych w czasie i przestrzeni. Bazując na wynikach analiz wykazano, że Przemyśl 
miał najważniejszą funkcję geopolityczną w regionie. Badania wykonano przy 
wsparciu finansowym ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Anth-
ropocene w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 
w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Podczas prac związanych z reambulacją Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
(arkusz Garwolin) odkryto 20 nowych stanowisk osadów jeziornych intergla-
cjału eemskiego. Jednym z takich paleojezior jest Słup, z którego profil osadów 
biogenicznych (Sł-19) posłużył do wykonania rekonstrukcji paleośrodowiskowej. 
Stanowisko to położone jest na Równinie Garwolińskiej na międzyrzeczu Wilgi 
i Świdra – prawostronnych dopływów Wisły. Materiał badań stanowi rdzeń osa-
dów biogenicznych (gytii jeziornej i torfu) pobrany z litoralnej części zbiornika 
Słup. Celem pracy jest rekonstrukcja zmian paleośrodowiskowych. W ramach 
prac wykonano analizy paleoekologiczne, tj. analizę: kopalnej fauny Cladocera 
oraz  palinologiczną. Szczegółowo również rozpoznano sytuację geologiczną 
zbiornika oraz odtworzono współczesną rzeźbę terenu – wykonano numeryczny 
model terenu z wykorzystaniem danych lidarowych. Uzyskane wyniki wska-
zują, że wprawdzie zapis interglacjału eemskiego w profilu Słup nie obejmuje 
pełnego interglacjału, jednak dobrze zapisały się w nim najważniejsze zmiany 
hydrologiczne, które w strefie litoralnej zbiornika odzwierciedlają się szczegól-
nie. Na podstawie badań kopalnej fauny Cladocera wyznaczono 4 fazy rozwoju 
zespołów tych skorupiaków, co ściśle związane jest ze zmianami ekologicznymi 
zachodzącymi w zbiorniku. Szczegółową rekonstrukcję zmian hydrologicznych 
wykonano w oparciu o analizy fauny Cladocera, palinologiczną, mikrofosyliów 
niepyłkowych (NPPs) oraz udziału materii organicznej i mineralnej.

Badania finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/
ST10/01905.
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Kultura popularna (zwana też popkulturą) wpływa na decyzje o spędzaniu 
czasu wolnego, oraz na przestrzeń, w której ten czas spędzamy. O relacjach 
między popkulturą a turystyką pisały między innymi: S. Gimóthy, C. Lund-
berg, K. Lexhagen, K. N. Lindshörm, S. Beeton. W tej prezentacji skupimy 
uwagę na konwentach fantastyki, które są tematem mojej pracy magisterskiej. 
Są to spotkania fanów twórczości fantastycznej, w których można brać udział 
w panelach poświęconych popkulturze (oraz innej tematyce związanej w jakiś 
sposób z fantastyką), ale także wziąć udział w turniejach gier planszowych lub 
komputerowych. Celem badania jest wykazanie, że konwenty fantastyki można 
traktować  jako przestrzenie doświadczeń, w rozumieniu zaproponowanym 
przez J. Pine’a i H. Gilmore’a (1998), L. Mossberg (2007) czy A. Stasiaka (2019). 
Same konwenty są częściowo powiązane z turystyką literacką (A. Korpysz-
-Wiśniewska, 2018), lecz oprócz nawiązań literackich, odnajdziemy w nich 
odwołania do innych wytworów kultury popularnej, takich jak filmy, seriale, 
czy gry komputerowe. Przedmiotem badania były trzy konwenty fantastyki: 
Pyrkon w Poznaniu (17–19.06.22), SkierCon w Skierniewicach (29–31.07.22), 
oraz Copernicon w Toruniu (16–18.09.22). Planowane też jest badanie na Imla-
dris/Polconie w Krakowie w dniach 11–13.11.22. Do przeprowadzenia badania 
wykorzystano takie metody, jak obserwacja uczestnicząca, wywiady ustruktu-
ryzowane, oraz inwentaryzacja obecnych na wydarzeniu wystawców i analiza 
programów festiwali. Z dotychczasowych badań wynika, że konwenty są wyda-
rzeniami wyjątkowymi w przestrzeni miejskiej, choć ich organizacja zależy od 
skali konwentu. O ile Pyrkon (56 000 uczestników w 2022 roku) odbywa się na 
obszarze MTP. W trakcie tego wydarzenia trudno znaleźć w poznańskich hote-
lach wolny pokój. SkierCon (ok. 1000 uczestników) odbywa się w zespole szkół. 
Wydarzenia te łączy jednak wytwarzana przez konwenty przestrzeń doświad-
czeń, która stanowi ważną atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
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ORaz adminiStRacyjne – pRzeSzkOda czy SzanSa  

budOwaniu Rezyliencji ObSzaRów wiejSkicH?
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Granice naturalne, wyznaczone poprzez wyraźne linie obiektów terenowych, od 
wieków kształtują podział administracyjny państw świata. W przypadku granic 
państwowych naturalne przeszkody mogą być wręcz pożądane, jednak co jeśli 
naturalna granica znajduje się w obrębie jednostki administracyjnej? Czy rozwój 
rezyliencji danego obszaru może być definiowany przez położenie geograficzne 
i administracyjne? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono 
badania w gminie Dąbrowa Chełmińska (woj. kujawsko-pomorskie, powiat 
bydgoski). Procedurę badawczą podzielono na trzy części. Pierwszym krokiem 
było zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą m. in. rezyliencji wiejskiej 
oraz Strategią Rozwoju Gminy. Następnie stworzono analizę SWOT dla gminy. 
Na koniec połączono analizę SWOT z metodą AHP i przeprowadzono wywiady 
pogłębione z mieszkańcami gminy. Połączenie tych dwóch metod pozwoliło na 
nadanie wartości ilościowych poszczególnym czynnikom, ich uszeregowanie 
w grupach oraz na priorytetyzację macierzy SWOT, co w konsekwencji ukazało, 
które determinanty funkcjonowania gminy są w opinii ekspertów najistotniejsze 
w zakresie budowania rezyliencji na poziomie lokalnym. Wyniki badania wska-
zują, że eksperci, za największe zagrożenie dla gminy, uważają awarię pobliskiego 
mostu - kanalizującego, zarówno ruch lokalny, jak i ponadlokalny, swoiste 
“wąskie gardło” z punktu widzenia realizacji efektywnych przepływów z i do 
gminy. Ponadto, pomimo że gmina znajduje się w strefie suburbialnej dwóch 
dużych miast, eksperci nie uważają tego faktu za najsilniejszą z mocnych stron. 
Rezultaty analizy pozwalają wysnuć wniosek, że położenie geograficzne oraz 
administracyjne, jako czynniki niemobilne i niezależne lokalnie, lokujące dany 
obszar peryferyjnie w ramach strefy podmiejskiej, mogą wpłynąć na budowanie 
rezyliencji wiejskiej. Istnieje zatem potrzeba kontekstowego i indywidualnego 
rozważania problematyki dotyczącej budowania rezyliencji wiejskiej.
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badania SpOłecznegO OdbiORu pRzemian śROdOwiSka 
geOgRaficznegO pOd wpływem pOStępującycH  

zmian klimatu w wiOSce fieScHeRtal, SzwajcaRia

Maja Madej, mgr Aleksander Sielecki
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Celem projektu były badania społecznego odbioru przemian środowiska 
geograficznego w wiosce Fieschertal, w kantonie Valais, w południowej części 
Szwajcarii. Motywacją do podjęcia tego typu badań było określenie wpływu 
zmian klimatu na recesję lodowca Fieschergletscher i oddziaływania tego 
procesu na lokalną społeczność. Badania miały na celu przeprowadzenie 
ankiet wśród społeczności zamieszkującej wioskę Fieschertal, zlokalizowanej  
ok. 5 km od czoła lodowca. Według Federalnego Urzędu Statystycznego Szwajca-
rii, w 2021 roku wioska Fieschertal była zamieszkiwana przez 332 osoby. Pytania 
podzielone zostały na trzy grupy zagadnień: ocenę tożsamości terytorialnej 
lokalnej społeczności, ocenę świadomości społecznej mieszkańców na temat 
zmian klimatu oraz przemian zachodzących pod ich wpływem w regionach 
górskich, a także ocenę przygotowania mieszkańców na zagrożenia związane 
z topnieniem lodowca (np. górskie powodzie).  Zebrano 54 ankiety w systemie 
door-to-door. Mieszkańcy w dużej mierze utożsamiają się z lodowcem. Jest 
to element charakterystyczny dla ich miejsca zamieszkania, który według nich 
pełni funkcje turystyczno-krajobrazowe. Większość mieszkańców dostrzega 
narastające zmiany klimatu poprzez zachodzącą recesję lodowca i związane 
z tym powodzie, a także susze, które od paru lat występują w sezonie letnim. 
Mieszkańcy podejmują różnego rodzaju zadania mające na celu ochronę ich 
dobytku przed geozagrożeniami, głównie ubezpieczają swoje nieruchomości 
przed skutkami powodzi. Ponadto w wiosce budowana jest infrastruktura 
przeciwpowodziowa oraz zapobiegająca osuwiskom. 
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dlaczegO unifikacja pOlityki biletOwej w aglOmeRacji 
jeSt ważna?  inaczej będzie jak w SOpOcie ...

Przemysław Makosz

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

przemyslaw.makosz@student.uj.edu.pl

Referat jest poświęcony opisowi skomplikowanej polityki biletowej, jaka 
obowiązuje w komunikacji miejskiej działającej na terenie Sopotu. Jako 
że Trójmiasto nie posiada jednego przewoźnika, zaś po mieście kursują 
zarówno gdyńskie, jak i gdańskie autobusy, mieszkańcy kurortu muszą zma-
gać się z wieloma nieprzejrzystymi zasadami dot. poprawnego korzystania 
z biletów w pojazdach kursujących po sopockich ulicach. Skupiono się nie tylko 
na komforcie miejscowej ludności, ale również wpływie, jaki opisana sytuacja 
może wywierać na wygodę przyjezdnych. W przypadku Sopotu jest to istotny 
czynnik, gdyż miejscowość uchodzi za jeden z najważniejszych punktów na 
turystycznej mapie Polski. Proces zbierania danych do referatu nie opierał się 
wyłącznie na kwerendzie źródeł pisemnych (np. regulaminów przewoźników 
i tabel opłat), ale uwzględnił także opis spostrzeżeń autora, który będąc miesz-
kańcem obszaru objętego badaniem, od lat jest użytkownikiem lokalnego trans-
portu publicznego. Badania wykazały, że na terenie miasta obowiązują niejasne 
reguły korzystania z komunikacji miejskiej w kwestii polityki biletowej. Są one 
o wiele bardziej zawiłe, aniżeli te, które obowiązują np. w ośrodkach konurbacji 
górnośląskiej. Przypadek Sopotu pokazuje, z jakimi problemami mogą zmagać 
się mniejsze ośrodki wchodzące w skład aglomeracji, jeśli zespół miejski nie jest 
obsługiwany przez zunifikowany system komunikacji publicznej.
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pOStRzeganie kRajObRazów wOjewództwa małOpOlSkiegO 
pRzez Studentów uczelni kRakOwSkicH

mgr inż. Adela Malak

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

adela.malak@doctoral.uj.edu.pl

Postrzeganie, inaczej – percepcja środowiska życia człowieka stanowi złożony 
proces poznawczy, subiektywny i przymusowy (m.in. Zimbardo 1994, Pietrzak 
2010, Pytka 2014). Percepcja polega na zmysłowym odbiorze bodźców płyną-
cych z otoczenia oraz nadaniu im znaczeń przez osobę postrzegającą. Nato-
miast termin „krajobraz” jest powszechnie stosowany w mowie potocznej, zaś 
w związku z rozwojem badań wielu zajmujących się nim nauk (np. geografii, 
ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu itd.), pozostaje niejednoznaczny 
także na gruncie naukowym. Definicja sformułowana w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej (2000) zaznacza aspekt postrzegania krajobrazu jako nierozłączny 
z nim. Percepcja krajobrazu stanowi zatem złożoną problematykę, zarówno ze 
względu na sam proces postrzegania, jak i wieloznaczność terminu krajobraz. 
Jako problem badawczy opiera się na jego fizjonomicznym ujęciu, biorąc pod 
uwagę więcej niż wyłącznie aspekty wizualne czy estetyczne (Myga-Piątek 2007; 
Tuan 1987). Proces percepcji, także krajobrazu, podlega wielorakim uwarunko-
waniom, związanym m.in. z postrzegającym.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie, w jaki sposób różni się 
postrzeganie krajobrazu wśród studentów względem ich wykształcenia, na 
przykładzie krajobrazów województwa małopolskiego. Badania zostały prze-
prowadzone przy pomocy ankiety dostępnej w Internecie, zawierającej pytania 
zamknięte i otwarte, w miesiącach lipiec–październik 2018.

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę respondentów, wnioskowanie 
na temat postrzegania krajobrazów województwa małopolskiego przez wszyst-
kich studentów uczelni krakowskich byłoby nieuprawnione. Przeprowadzone 
badania pozwoliły jednak zaobserwować pewne różnice, np. studenci geografii, 
architektury etc., a także kierunków humanistycznych, wskazywali niespójności 
w krajobrazie, czego często nie potrafili studenci kierunków niezwiązanych 
z krajobrazem. Ponadto studenci kierunków humanistycznych i artystycznych 
zwracali uwagę głównie na kulturowe aspekty krajobrazu, stosunkowo często 
preferując krajobraz kulturowy miejski względem naturalnego.
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użytkOwanie ziemi w badaniu zRównOważenia miaSt 
na pRzykładzie bielSka-białej

Agnieszka Michalska

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

am.michalska@student.uj.edu.pl

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat powstało wiele koncepcji i modeli opisu-
jących, jak powinno wyglądać i jak powinno być zorganizowane miasto zrów-
noważone. Jedną z takich koncepcji jest idea miasta zwartego (ang. compact 
city), której początki sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to termin ten wprowadzili 
dwaj amerykańscy matematycy T. L. Saaty oraz G. B. Dantzig. Idea ta miała być 
odpowiedzią na problem „rozlewających się” przedmieść w Stanach Zjedno-
czonych. W literaturze brak jest jednej precyzyjnej definicji terminu „miasto 
zwarte”, jednak jako główne cechy takiego miasta autorzy wskazują najczę-
ściej na wysoką gęstość zabudowy, łączenie różnych sposobów użytkowania 
ziemi, sprawny system transportu publicznego oraz dobrą dostępność usług 
i przestrzeni publicznych. Celem pracy jest wykorzystanie technologii GIS do 
badania zrównoważenia miast. Należy podkreślić, że badania skupiły się tylko 
na niektórych cechach miasta zwartego, tych związanych z użytkowaniem 
ziemi. W celu wyodrębnienie obszarów o mieszanym użytkowaniu wykonano 
analizę bliskości między różnymi typami użytkowania terenu. Jako obszar badań 
wybrano miasto Bielsko-Biała. Jako źródło danych wykorzystano Bazę Danych 
Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz Ewidencję gruntów i budynków 
(EGiB). W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono obszary na terenie 
miasta, charakteryzujące się i dużą, i małą różnorodnością pod względem użyt-
kowania ziemi. W pracy omówiono także ideę miasta zwartego oraz wskazano 
na zalety takiej organizacji miasta, czyli m.in. zmniejszenie odległości między 
obszarami funkcjonalnymi miasta oraz czasu przejazdu między nimi, a co za 
tym idzie ograniczenie użycia samochodów osobowych. 
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działania na Rzecz neutRalnOści klimatycznej  
i icH Skutki SpOłecznO-gOSpOdaRcze w bielSku-białej 

ORaz pOwiecie bielSkim

Klaudia Mirek
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Neutralność klimatyczna zwana też neutralnością węglową to najprościej 
mówiąc równowaga pomiędzy emisją, a pochłanianiem dwutlenku węgla. Celem 
wystąpienia jest przedstawienie działań na rzecz neutralności klimatycznej i ich 
skutków społeczno-gospodarczych. Obszar badań objął dwa powiaty – miasto 
na prawach powiatu Bielsko-Biała oraz powiat bielski. Szczególnie omówiono 
zmiany w różnych obszarach związanych z życiem codziennym człowieka. 
Ponadto zostały omówione definicje neutralności klimatycznej oraz struktura 
energetyczna, gospodarka komunalna, ogrzewania budynków oraz transportu 
w analizowanych obszarach. Praca zawiera część badawczą – w celu poznania 
opinii, świadomości ekologicznej i poziomu zaangażowania w działania na 
rzecz neutralności klimatycznej mieszkańców zostały przeprowadzone bada-
nia ankietowe. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 2021 roku wśród 
140 respondentów. Mieszkańcy jako konsumenci mają nawyki zbierania toreb 
materiałowych lub używania plastikowych wielokrotnego użytku. Samochód 
stanowi dla nich nadal główny środek transportu, a środek wspomagający 
(autobus, rower) oraz carpooling nie jest często użytkowaną formą. Neutralność 
klimatyczna nie jest określeniem powszechnie znanym ani zbytnio kojarzonym. 
Powiaty prowadzą różne działania na rzecz poprawy oraz dążenia do neutralno-
ści klimatycznej np. pojemniki na plastikowe zakrętki, dopłaty, targi, konkursy 
oraz akcje ekologiczne.
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Ocena mOżliwOści detekcji cHmuR piętRa wySOkiegO  
z danycH SatelitaRnycH – mOdiS (aqua) i caliOp (calipSO)

mgr Żaneta Nguyen Huu 1, dr Andrzej Z. Kotarba 2, dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ 1,3
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Zachmurzenie uznawane jest za czynnik ochładzający, niemniej wybrane 
procesy, jak występowanie chmur piętra wysokiego o niewielkiej grubości 
optycznej, przyczyniają się do ogrzewania atmosfery. Celem opracowania 
jest ocena dokładności detekcji chmur piętra wysokiego z wykorzystaniem 
teledetekcji satelitarnej. Z uwagi na ograniczenia w obserwacji zachmurzenia 
w piętrze wysokim w sposób tradycyjny, za referencyjne uznano dane pocho-
dzące z lidaru CALIOP zaprojektowanego do obserwacji pionowego rozkładu 
komponentów atmosfery z satelity CALIPSO. Wysoka rozdzielczość pionowa 
i pozioma sprawia, że jest on najlepszym źródłem informacji o piętrze wysokim. 
Niestety długi okres rewizyty (ok 16. dni) uniemożliwia wykorzystanie go do 
celów klimatologicznych. Dlatego też ocenie skuteczności detekcji chmur piętra 
wysokiego i w konsekwencji możliwości ich wykorzystania w badaniach kli-
matu poddano dane MODIS (satelita Aqua), odznaczające się znacznie lepszą 
rozdzielczością czasową. W analizie uwzględniono globalne dane satelitarne dla 
2015 roku. Wykorzystano 6 testów pozwalających stworzyć maski chmur piętra 
wysokiego (produkt MODIS Cloud Mask). Dodatkową maskę chmur wygene-
rowano z danych dotyczących grubości optycznej oraz ciśnienia wierzchołków 
chmur. Uzyskane wyniki poddano walidacji. W celu oceny dokładności detekcji 
wykorzystano wskaźniki: prawdopodobieństwo detekcji, prawdopodobieństwo 
fałszywego alarmu i dokładność ogólną. Weryfikacja skuteczności opracowanych 
testów wykazała wysoką dokładność ogólną (70 –90%), jednak w przypadku 
prawdopodobieństwa detekcji różnice sięgały 70%, a dla prawdopodobieństwa 
fałszywego alarmu różnice przekraczały 20%. Skuteczność detekcji chmur zale-
żała m.in. od: szerokości geograficznej, pokrycia terenu i pory roku. Najlepsze 
wyniki oraz przydatność do oceny wieloletniej zmienności zachmurzenia wyso-
kiego stwierdzono dla testu, którego podstawą jest pomiar w zakresie 1.38  μm. 
Wybrany test  został oceniony jako odpowiedni niezależnie od pory roku.
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Niniejsze wystąpienie ma na celu wskazanie czynników, które potencjalnie mają 
decydujące znaczenie dla organizacji systemu transportu publicznego w kontek-
ście obsługi miejscowości położonych na obszarach wiejskich. W toku badań 
autor zidentyfikował szereg utrudnień, z którymi borykają się organizatorzy 
połączeń i przewoźnicy, a sprawiających, iż do wielu wsi transport publiczny nie 
dociera wcale – na ich podstawie stworzono typologię przyczyn występowania 
w nich zjawiska bezpośredniego wykluczenia transportowego. Referat zwraca 
szczególną uwagę na aspekty wynikające ze złożoności przestrzeni geograficznej, 
będące niejednokrotnie przyczyną istnienia niedostatków w systemie trans-
portu publicznego, na co, zdaniem autora, zbyt rzadko zwracana jest uwaga 
w badaniach i dyskusji obejmujących ten temat. Badania oparto także na innych 
technikach badawczych stosowanych w analizie połączeń transportu publicz-
nego, m.in. na miarach skomunikowania. Materiałem badawczym były dane 
o rozkładach jazdy, wywiady indywidualne z przedstawicielami przewoźników, 
samorządowców i innych organizatorów połączeń oraz wizja lokalna w terenie. 
Obszarem badań był Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska, którego zasięg 
określono w wyniku autorskiej procedury delimitacyjnej, a w którego obrębie 
zidentyfikowano 19 miejscowości nieobsługiwanych transportem publicznym. 
Zarysowany zostanie również szerszy kontekst, odnoszący się do lokalnych 
uwarunkowań organizacji transportu publicznego oraz funkcjonującego rów-
nolegle do niego systemu przewozów pracowniczych.
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mORfOStRatygRafia i tRanSpORt OSadów glacjalnycH 
w dOlinie alpejSkiej na pOdStawie pOmiaRów młOtkiem 

ScHmidta i analizy kSztałtu i ObtOczenia OkRucHów 
SkalnycH

Dawid Siemek, Magdalena Jasionek, mgr Patryk Wacławczyk
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Badania prowadzone od 26 lipca do 2 sierpnia 2022 roku w dolinie lodowca 
Fiescher (Alpy Berneńskie, południowa Szwajcaria) skupiały się na pomiarach 
wybranymi metodami geomorfologicznymi osadów glacjalnych zdeponowa-
nych w trzech głównych systemach: Egesen (Młodszy Dryas – min. zasięg 
11300 BP), Mała Epoka Lodowa (MEL; maksymalny zasięg lodowca – ok. 1850 
r.n.e.) oraz współczesny (zasięgi lodowca z lat: 1973, 2010, 2016). Celem prowa-
dzonym badań było poznanie stopnia zwietrzenia materiału oraz potwierdze-
nie korelacji morfostratygraficznych pomiędzy formami glacjalnymi. W ten 
sposób starano się uzyskać informacje na temat tempa przemiany rzeźby 
w ciągu ostatnich 11-12 tys. lat, oraz rodzaju transportu, któremu poddawane 
były osady glacjalne. W badaniach wykorzystano test odbiciowości młotkiem 
Schmidta (współczynnik R mówiący o twardości powierzchni i pośrednio 
o stopniu zwietrzenia skały) oraz analizę kształtu i obtoczenia okruchów 
skalnych (pomiar klastów w trzech osiach: najdłuższej – a, średniej – b oraz 
najkrótszej – c., dzięki którym obliczane są wskaźniki C40 i RA, które są wyznacz-
nikami rodzaju transportu osadów lodowcowych). Dodatkowo określano 
stopień obtoczenia klastów, wykorzystując do tego optyczny wzorzec Powersa. 
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że materiał morenowy jest silnie zróżni-
cowany. Średnie wartości współczynnika R wahają się od 40,92 ± 2,44 (Egesen) 
do 62,32 ± 2,32 (2016). Ogólne średnie wartości dla systemu Egesen oraz syste-
mów MEL i współczesnego są statystycznie istotnie różne. Wykresy kowariancji 
pozwoliły na zaobserwowanie generalnego różnicowania się stanowisk w warto-
ściach wskaźnika C40. Starsze formy, składające się z klastów transportowanych 
na większe odległości, a także dłużej wietrzejących, charakteryzowały się raczej 
wyższymi wartościami tego wskaźnika, a więc wyższym udziałem okruchów 
o kształcie bardziej płytkowym. Wstępne analizy pozwalają stwierdzić, że tempo 
wietrzenia jest duże, ale nie ma charakteru liniowego.
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jakOść wód płynącycH pOłOżOnycH na teRenacH 
leśnycH ORaz w zagłębiacH: SadOwniczym i papRykOwym 

(wznieSienia pOłudniOwOmazOwieckie)

Krzysztof Stępniewski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

k.stepniewski2@student.uw.edu.pl

Jakość wód ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju ekosystemów wodnych 
a także w wielu dziedzinach gospodarki. Jest także odzwierciedleniem działalno-
ści człowieka na obszarze badanej zlewni. Dlatego też podjęto się szczegółowego 
badania, które to polegało na monitoringu jakościowym wód na osiemnastu 
niewielkich ciekach położonych w zlewniach Bzury, Pilicy i Radomki podczas 
chłodnego półrocza roku hydrologicznego (XI–IV). Sześć cieków odwadnia 
jeden z większych kompleksów leśnych w centralnej Polsce — Lasy Spalskie. 
Kolejne sześć strumieni położonych jest w największym zagłębiu sadowniczym 
w Polsce — okolicach Grójca. Ostatnia grupa cieków drenuje tereny Równiny 
Radomskiej z koncentracją upraw papryki pod tunelami foliowymi. Przy dobo-
rze punktów unikano innych form antropopresji tj. zrzutów ścieków czy też 
wylotów położonych poniżej tras ekspresowych. Monitoringowi objęto takie 
parametry jak: odczyn pH, przewodnictwo elektrolityczne, stężenia: azotanów, 
azotynów, jonu amonowego, wapnia, magnezu, potasu i sodu. Wyniki badań 
wskazują na wyraźną zależność wybranych parametrów chemicznych od użyt-
kowania terenu. Należy zwrócić uwagę na wysokie stężenia azotanów w zagłębiu 
paprykowym, gdyż w niektórych ciekach notowano wartości przekraczające  
40 mg·dm-3, co może być wynikiem dużych ilości nawozów stosowanych 
w uprawie papryki. Niższe wartości, nieprzekraczające 15 mg · d m-3, stwierdzono 
w zlewniach będących częścią zagłębia sadowniczego, natomiast stężenia niższe 
niż 2,5 mg·dm-3 udokumentowano w zlewniach leśnych. Ponadto należy też pod-
kreślić, że w przypadku takich parametrów jak azotyny, przewodnictwo, wapń, 
magnez, potas i sód wyższe wartości notowano w zlewniach rolniczych, co także 
może być efektem używania nawozów, bądź też złym stopniem skanalizowania 
terenów wiejskich, czyli występowaniem licznych szamb.
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teRytORializacja pOlityki ROzwOju w pOlSce.  
ObSzaRy funkcjOnalne i ObSzaRy StRategicznej  

inteRwencji w pOlitykacH ROzwOjOwycH  
pOlSkicH wOjewództw

mgr Łukasz Sykała
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lsykala@irmir.pl

Podejście terytorialne jest jednym z kluczowych wyznaczników nowego para-
dygmatu kształtowania oraz prowadzenia polityki rozwoju (Noworól i Noworól 
2018). Terytorializacja polega na różnicowaniu instrumentów polityki rozwoju 
– poprzez dostosowanie jej rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych 
do specyficznych uwarunkowań i potrzeb rozwoju danych obszarów i układów 
terytorialnych (Nowakowska 2017 i Obrębalski 2020). W sposób szczególny 
ukierunkowana jest na optymalne wykorzystanie różnych kapitałów terytorial-
nych (potencjałów endogenicznych) dla dynamizacji procesów rozwojowych 
(Camagni 2011). Jej praktycznym przejawem jest wyznaczanie obszarów funkcjo-
nalnych i obszarów strategicznej interwencji – jako podmiotów i przedmiotów 
realizacji działań rozwojowych. Celem referatu jest prezentacja dotychczasowych 
doświadczeń polskich województw w sferze terytorializacji polityki rozwoju – 
przez pryzmat charakterystyki obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w ich 
dokumentach strategicznych i planistycznych. W ramach prowadzonych badań 
dokonano pogłębionej kwerendy zapisów strategii rozwoju i planów zagospoda-
rowania przestrzennego wszystkich województw w kraju. W efekcie opracowano 
typologię obszarów funkcjonalnych w Polsce. W głównej mierze obejmują one 
obszary o funkcjach: gospodarczych, rolniczych i przyrodniczo-turystycznych. 
Podejścia regionów do wskazywania obszarów funkcjonalnych dość istotnie 
różnicują się – co należy odczytać jako przejaw dojrzałej terytorializacji polityki 
rozwoju (dostrzegającej zróżnicowanie uwarunkowań i potrzeb rozwojowych 
w przestrzeni). Cześć z województw wykazała się dużą kreatywnością w zakre-
sie podejścia terytorialnego – wskazując obszary funkcjonalne niespotykane 
w innych regionach. Niemniej mankamentem jest brak spójności terytorializacji 
pomiędzy strategiami rozwoju i planami zagospodarowania przestrzennego. 
Stanowi to przejaw ciągle utrzymującej się w polskich warunkach dychotomii 
systemów planowania strategicznego i przestrzennego.
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tów (na pRzykładzie wypRawy dO indOnezji w 2022 R.)
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Weronika Górna, Natalia Oniszczuk, Joanna Podgórska, Zuzanna Pietrzak 
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GEOpraktyki to interdyscyplinarny projekt naukowy zrzeszający studentów 
i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielokrotnie otrzymał on nagrody i wyróż-
nienia w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego na najlepszą wyprawę 
roku (2016, 2017, 2018 i 2019). W 2022 r. projekt GEOpraktyki realizowany był 
w Indonezji pod patronatem aż 16 instytucji (m.in. Instytutu Geofizyki PAN, 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego). Głównym celem tegorocznej już VII edycji projektu było zdobycie 
umiejętności planowania badań terenowych i ich realizacji. Uczestnicy prowa-
dzili badania zmierzające do poznania elementów składających się na georóżno-
rodność Indonezji i możliwością ich wykorzystania jako atrakcji turystycznych. 
W ramach wyjazdu każdy student i doktorant realizował swój indywidualny 
projekt naukowy. Były to m.in.: analiza osadów plażowych, a także analiza 
obecnie już wyznaczonych geostanowisk, ocena zmian termiczno-higrycznych 
powietrza na stożkach wulkanicznych, ocena warunków biometeorologicznych, 
a także ocena turystyki aktywnej na przykładzie turystyki wulkanicznej. Stwier-
dzono, że innowacyjne projekty studenckie pozwalają na zebranie cennego 
doświadczenia i samodzielnej pracy w terenie. Studenci mieli niepowtarzalną 
okazję do wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce, a także 
możliwość na jej rozszerzenie poprzez współpracę z pozostałymi uczestnikami 
różnych kierunków studiów. Długoterminowy wyjazd (3 tygodnie) wymagał 
zaangażowania od wszystkich członków projektu. Trudne warunki pogodowe, 
zagrożenia erupcjami wulkanicznymi oraz dezinformacja nie przeszkodziły 
w realizacji projektów badawczych. Uczestnicy projektu GEOpraktyki wykazali 
się niezwykłymi umiejętnościami logistycznymi, kulturalnymi i kreatywnością. 
Taka forma zdobywania wiedzy wpłynęła znacząco na rozwój naukowy studen-
tów i doktorantów.
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Wystąpienie dotyka dynamicznego zjawiska, jakim są przemiany funkcjonalno-
-przestrzenne terenów nadrzecznych we Wrocławiu. Proces odwracania się miast 
ku rzekom oraz rosnące zainteresowanie inwestorów terenami nadrzecznymi 
sprawiły, że jesteśmy świadkami ogromnych przemian w obrębie rzek w mia-
stach. Wydaje się, że kierunek w jakim zmierzają zmiany to przede wszystkim 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, która niesie ze sobą szereg wyzwań, 
z jakimi mierzyć się będą miasta w przyszłości. Nowe skupiska ludzi niewąt-
pliwie wpłyną na najbliższe otoczenie i pociągną za sobą szereg konsekwencji. 
We Wrocławiu w przeciągu kilkunastu ostatnich lat powstało mnóstwo nowych 
inwestycji mieszkaniowych skupionych wokół rzeki, a następne są planowane 
i sukcesywnie realizowane. Zmiany te są wyraźnie dostrzegalne w tkance miej-
skiej i funkcjonalności tych obszarów. Procesy rewitalizacyjne, nowa polityka 
miejska i zmiana podejścia do terenów nadrzecznych sprawiły, że obecnie są 
to jedne z najatrakcyjniejszych lokalizacji w mieście. Celem prowadzonych 
badań jest zarejestrowanie zmian, które zachodzą w obrębie terenów nad-
rzecznych we Wrocławiu. Badania opierają się przede wszystkim na autorskiej 
inwentaryzacji i analizie materiałów źródłowych. Skupiono się na materiałach 
archiwalnych oraz dokumentach miejskich, które wyznaczają politykę miasta 
wobec terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie rzek. Zaobserwowano, że w per-
spektywie dziesięcioletniej tereny położone w sąsiedztwie rzek zostały mocno 
przekształcone, zarówno pod wpływem działalności publicznej, jak prywatnej. 
Miasto, choć nie poświęca wiele uwagi w dokumentach strategicznych terenom 
nadrzecznym, wyraźnie podkreśla ich wagę poprzez nowe inwestycje publiczne. 
Działalność prywatna z kolei ciężar atrakcyjności inwestycji opiera o wykorzysta-
nie waloru bliskości rzeki, co widoczne jest w nazewnictwie nowych kompleksów 
mieszkaniowych, jak i sposobie zagospodarowania nadrzeczy. 
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nORwegii w latacH 1951–2021

mgr Julia Wójcik 1, dr hab. Tomasz Wites, prof. UW 2

1 Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego
2 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

j.wojcik@twarda.pan.pl

Analiza zmian liczby ludności jest istotnym tematem badań geografii ludności 
ze względu na rosnące znaczenie oraz większą świadomość takich zjawisk jak 
starzenie się społeczeństwa, niski przyrost naturalny, depopulacja niektórych 
obszarów czy migracje międzynarodowe. Procesy te, przede wszystkim w skali 
regionalnej, występowały w Norwegii już w drugiej połowie XX wieku i miały 
istotne znaczenie w kształtowaniu struktury demograficznej tego kraju. Obecnie 
Królestwo Norwegii liczy 5 425 270 mieszkańców, co oznacza, że od zakończenia 
II wojny światowej liczba ludności powiększyła się tam o ponad 2 mln. Choć 
obecnie kraj ten postrzegany jest jako pożądany kierunek imigracji, to przez 
wiele lat Norwegia była państwem emigracyjnym. Długa historia emigracji, 
duże straty podczas II wojny światowej oraz spadek współczynnika przyrostu 
naturalnego stanowiły silne przesłanki, by w Norwegii w drugiej połowie  
XX wieku wystąpiło zjawisko depopulacji. Tak się jednak nie stało. Celem 
badania jest wskazanie i charakterystyka politycznych uwarunkowań zmian 
liczby ludności w Norwegii w latach 1951-2021 na dwóch poziomach: krajowym 
oraz regionalnym. Badanie opiera się na metodach kameralnych: analizie lite-
ratury przedmiotu oraz analizie danych statystycznych pochodzących z bazy 
Norweskiego Urzędu Statystycznego. Wyjaśniono wpływ poszczególnych 
czynników warunkujących zmiany populacji Norwegii w latach 1951-2021 oraz 
scharakteryzowano i wyjaśniono zmiany liczby ludności w okręgach Norwegii 
w rozpatrywanym okresie. Wśród uwarunkowań politycznych zmian liczby 
ludności w rozpatrywanym okresie wyróżniono: relacje Norwegii z krajami 
nordyckimi; relacje Norwegii z Unią Europejską i podpisanie przez Norwegię, 
a później przez „nowe” państwa członkowskie UE, układu z Schengen; zaan-
gażowanie Norwegii w charakterze rozjemcy w konflikty w innych częściach 
świata oraz otwartą postawę państwa wobec uchodźców; politykę regionalną 
państwa; zewnętrzne uwarunkowania polityczne.
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pRzeStRzenne zRóżnicOwanie zmian użytkOwania 
zlewni jamnegO w latacH 1954–2019

Patrycja Wójtowicz
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Celem pracy było poznanie struktury użytkowania zlewni Jamnego w 2019 roku 
a następnie przeanalizowanie zmian użytkowania terenu, jakie zaszły w okresie 
od 1954 do 2019 roku. Zbadano również ich przestrzenne zróżnicowanie oraz 
przyczyny jego występowania. Określono również wpływ zmian użytkowania 
na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Na podstawie uzyskanych 
wyników, wskazano kierunki zmian. Przeprowadzone badania wykazały, że 
obszar badań uległ znaczącym przemianom pod względem użytkowania terenu. 
Nastąpił wzrost powierzchni lasów i zabudowań gospodarczych, głównie kosz-
tem gruntów ornych i użytków zielonych. Dynamicznie zachodzące zmiany 
intensywnie modyfikowały funkcjonowanie prawie wszystkich elementów 
środowiska przyrodniczego. Na podstawie analiz, można wnioskować, że w przy-
szłości utrzyma się większość trendów zmian użytkowania terenu. Wyjątkiem 
może być prawdopodobne wyhamowanie sukcesji lasów na użytki zielone oraz 
wzrost bioróżnorodności łąk i pastwisk z powodu przywrócenia wypasu owiec 
na polanach reglowych.
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Oddziaływanie teRenów zieleni miejSkiej 
na tempeRatuRę pOwietRza i pOdłOża 

na pRzykładzie paRku lOtników pOlSkicH w kRakOwie

mgr Katarzyna Wrona

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ka.wrona@doctoral.uj.edu.pl

Wystąpienie ma na celu przybliżenie problematyki wpływu terenów zieleni 
parkowej na warunki klimatyczne w mieście. Analiza została przeprowa-
dzona w oparciu o dane pomiarowe temperatury powietrza pochodzące z 5 
stanowisk zlokalizowanych wewnątrz Parku Lotników Polskich w Krakowie 
i 1 położonego w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu zielonego. Okres 
badawczy obejmował miesiące od maja do września 2020 roku, w obrębie 
których wyselekcjonowano 18 dni radiacyjno-insolacyjnych oraz 12 dni 
ze znacznym stopniem zachmurzenia i słabym wiatrem celem ukazania 
oddziaływania terenów zieleni miejskiej na klimat lokalny w różnych warun-
kach pogodowych. Uwzględniono także dane teledetekcyjne dotyczące 
temperatury radiacyjnej powierzchni (LST), pozyskane za pośrednictwem  
5 zobrazowań wykonanych przez satelity Landsat 7 i 8 we wskazanych miesią-
cach. Wyniki pokazują, iż wnętrze parku, gdzie występują gęstsze skupiska drzew, 
różni się pod kątem mikroklimatycznym od strefy zewnętrznej parku, w której 
dominującą formą pokrycia terenu jest roślinność niska. Ponadto, teren Parku 
Lotników Polskich uwidacznia się na mapach LST w postaci wyraźnego „jeziora 
chłodu”, mało zmiennego w swoim centrum, przypadającym na tę część parku, 
w której udział roślinności wysokiej jest największy, lecz gwałtownie słabnącego 
w miarę oddalania się od krawędzi terenu zielonego. Przeprowadzone analizy 
służą lepszemu poznaniu stosunków mikroklimatycznych panujących w mie-
ście oraz mogą stanowić ważny głos w dyskusji o roli zieleni we współczesnej 
przestrzeni miejskiej.
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ROzwój tuRyStyki w miaStacH Sieci cittaSlOw  
w dObie pandemii

mgr inż. Donata Wysocka, mgr inż. Sylwia Kuziemkowska,   
dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,  
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

kuziemkowskas@gmail.com

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow założona została w 1999 roku jako 
odpowiedź na negatywne skutki globalizacji. Idea zjawiska, oparta na grun-
cie filozofii Slow Food, rozwija się dynamicznie, zyskując tym samym miano 
fenomenu globalnego. Obecnie stowarzyszenie obejmuje 287 małych miast  
w 33 krajach położonych na 6 kontynentach (stan na wrzesień 2022). Taki 
kontekst funkcjonowania miast należących do Cittaslow, które z jednej strony 
kreują się jako miejsca „Slow Life” i „Slow Philosophy”, a z drugiej poddają się 
surowym kryteriom oceny w momencie akcesji do stowarzyszenia wydaje się 
szczególnie interesujący w nowej post-covidowej rzeczywistości. W kontekście 
zmian jakie niesie ze sobą sytuacja pandemiczna, szczególnie istotna z punktu 
widzenia gospodarki turystycznej, celem referatu jest weryfikacja i  przegląd 
aktualnej wiedzy na temat specyfiki turystyki w miastach należących do sieci 
Cittaslow. Czy szansą na dalszy rozwój branży może być turystyka realizowana 
w miastach sieci Cittaslow? Czy rozwija się trend odkrywania małych miast? Czy 
ich mieszkańcy zainteresowani są napływem gości? Głównym źródłem danych 
było badanie ankietowe realizowane techniką CAWI (Computer Computer-Assi-
sted Web Interview), przeprowadzone na próbie 326 mieszkańców miast sieci 
Cittaslow na świecie. W badaniu wykazano, że specyfika gospodarki turystycznej 
miast Cittaslow może trafić do odbiorców zainteresowanych turystyką miejską, 
ale jednocześnie rezygnujących z wizyt w dużych miastach. Takie podejście 
staje się coraz popularniejsze ze względu na unikalny charakter małych miast, 
jak również na mniejszą koncentrację ludności, a tym samym zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia epidemicznego. 
To z kolei pozwala otworzyć dyskusję na temat turystyki w miastach Cittaslow, 
czy bardziej jest ona lokalną odpowiedzią na globalny problem, czy może już 
nową ścieżką globalizacji.
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czaSOwO-pRzeStRzenne zRóżnicOwanie zdaRzeń 
dROgOwycH z udziałem zwieRząt  

na teRenie kaRpat pOlSkicH w latacH 2015–2021

Wojciech Haska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii,  
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

wjciech.haska@student.uj.edu.pl

Występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jest powszechnym pro-
blemem w polskiej części Karpat. W ostatnich latach na obszarze całej Polski 
dochodzi do coraz większej ich liczby, w wyniku czego zdrowie i życie tracą 
setki ludzi i dziesiątki tysięcy zwierząt. Ma to znaczący, negatywny wpływ na 
środowisko przyrodnicze. W niniejszych badaniach przeprowadzono analizę 
oraz sporządzono charakterystykę poszczególnych czynników wpływających 
na zwiększenie ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami, a także opracowano 
ich czasowe i przestrzenne rozmieszczenie w latach 2015-2021. W celu prze-
prowadzenia analiz czasowych i przestrzennych dotyczących kolizji pojazdów 
ze zwierzętami pozyskano szczegółowe dane z KG Policji i raportów Głównego 
Pomiaru Ruchu. Na podstawie zebranych i opracowanych danych przeprowa-
dzono analizy przestrzenne i ilościowe za pomocą oprogramowania Microsoft 
Excel, ArcGIS Pro 2.9, oraz Quantum GIS 3.22. Analizy przestrzenne polegały 
na obliczeniu gęstości dróg oraz liczby i zagęszczenia występowania zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Jako czynniki w największym stopniu wpływa-
jące na ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny wskazano: 
natężenie ruchu na danej drodze, warunki oświetleniowe oraz doświadczenie 
i wiek kierującego pojazdem. Do dużej liczby kolizji dochodziło w największych 
miastach. Największą liczbę kolizji przypadającą na kilometr drogi odnoto-
wano w gminach położonych w północnej części polskich Karpat, a także we 
wschodniej części województwa podkarpackiego oraz na obszarach pogranicza 
województw śląskiego i małopolskiego. Pod względem występowania kolizji 
w czasie, do największej ich liczby dochodzi w dwóch szczytach: porannym 
i wieczornym, w ciągu tygodnia podczas weekendów (sobota do poniedziałku), 
a podczas całego roku w okresie wiosennym i jesiennym. W Karpatach znaczący 
wpływ na liczbę kolizji i ich miejsce występowania ma układ sieci drogowej, jej 
parametry, a także stosunkowo wysoka gęstość zaludnienia.
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zmiany wilgOtnOści gRuntu  
w naRwiańSkim paRku naROdOwym

Ewa Kalisz

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

ewa.kalisz@student.uj.edu.pl

Określono rolę czynników determinujących zmienność wilgotności gruntu 
w Narwiańskim Parku Narodowym. Obszar badań obejmował trzy stanowi-
ska w których był wykonywany monitoring wilgotności gruntu na głębokości 
20 cm oraz 50 cm. W celu zrozumienia uwarunkowań fizyczno-chemicznych 
wykonano analizę laboratoryjną monitorowanych gleb. Wyniki ukazano na tle 
wieloletnich trendów wybranych parametrów hydrologiczno-meteorologicz-
nych z okresu 1991–2020. Wykonano korelacje krzyżową między sumą opadu 
atmosferycznego z różnych okresów a średnią dobową wilgotnością gleby 
z różnym przesunięciem czasowym. W celu uchwycenia niejednorodności 
genetycznej związku wilgotności gleby z opadem atmosferycznym analizę 
wykonano dla półrocza letniego i zimowego. Stwierdzono, że duże znaczenie 
dla wilgotności gleby na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego ma poziom 
zalegania wód podziemnych oraz dopływ wód powierzchniowych z górnego 
biegu rzeki - w szczególności wód roztopowych. Na analizowanym obszarze 
nie wystąpiła prosta zależność między opadem atmosferycznym a wilgotnością 
gleby. Zachowanie ciągłości monitoringu pozwoli opracować korzystne rozwią-
zania zapobiegające degradacji warunków wilgotnościowych gleb oraz stworzyć 
plan adaptacyjny do postępujących zmian klimatycznych.
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intenSywnOść wykORzyStania pRzeStRzeni  
na pRzykładzie gmin aglOmeRacji częStOcHOwSkiej

Paulina Kandzia

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

00paulinaka00@gmail.com

Opracowanie stanowi ogólną syntezę najnowszych danych dotyczących inten-
sywności wykorzystania terenów zespołu osadniczego gmin wchodzących 
w skład aglomeracji częstochowskiej. Badanie opiera się na analizie wybranych 
czynników, które zdaniem autora opracowania znacząco oddziałują na zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzeni. Dokonano przeglądu dostępnych źródeł, naj-
nowszych danych statystycznych oraz materiałów kartograficznych - posłużono 
się danymi z zakresu zarówno zagospodarowania przestrzennego, jak i demogra-
fii oraz gospodarki. Na podstawie zebranych danych stworzono  swego rodzaju 
skalę, przy pomocy której zrealizowany został cel określenia intensywności 
wykorzystania przestrzeni na analizowanym terenie. Wyselekcjonowane dane 
dotyczące między innymi gęstości zabudowy, pokrycia terenu czy gęstości zalud-
nienia przedstawione zostały głównie przy pomocy zobrazowań kartograficz-
nych i statystycznych. Zaprezentowane w pracy informacje wskazują na swego 
rodzaju dysproporcje rozmieszczenia analizowanych czynników w przestrzeni, 
a co za tym idzie - niejednorodności samej przestrzeni, której są składowymi. 
Opracowanie na zbadanym przykładzie gmin aglomeracji częstochowskiej 
dowodzi o niejednakowej intensywności wykorzystywania przestrzeni.
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pROpOzycja wykORzyStania wybRanycH elementów 
budOwy geOlOgicznej i Rzeźby teRenu  

ROztOcza śROdkOwegO w dydaktyce geOgRafii 
– zajęcia teRenOwe

mgr Kamil Kultys1, mgr inż. Jakub Skibiński2

1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne 
 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej

kamil.kultys@mail.umcs.pl

W dydaktyce przedmiotów przyrodniczych bardzo duże znaczenie w kształto-
waniu postaw młodzieży ma ukierunkowanie ich zainteresowań na specyficzne 
aspekty funkcjonowania środowiska. W tym celu bardzo istotne jest wykaza-
nie zależności pomiędzy jego elementami. Celem pracy jest zaproponowanie 
nowych rozwiązań i możliwości prowadzenia zajęć terenowych dla młodzieży. 
Ze względu na szczególną historię budowy geologicznej Roztocza Środkowego 
jest to odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć, szczególnie z zakresu geologii, 
geomorfologii, a także hydrologii. Na warunki występowania i krążenia wody 
mają wpływ elementy środowiska przyrodniczego Roztocza, przede wszystkim 
klimat, budowa geologiczna oraz rzeźba terenu. Płytko występujące, a nawet 
miejscami odsłaniające się w wychodniach, skały podłoża były i są eksploato-
wane. Niektóre miejsca ich wydobycia – kamieniołomy stanowią obiekty nie-
zwykle cenne pod względem dydaktycznym. Celem prowadzonych warsztatów 
terenowych jest przybliżenie uczniom funkcjonowania środowiska przyrodni-
czego, szczególnie zagadnień związanych z budową geologiczną, rzeźbą terenu, 
hydrosferą oraz wykorzystaniem zasobów naturalnych do celów gospodarczych. 
Roztocze Środkowe jest obszarem reprezentatywnym dla potrzeb prowadzenia 
zajęć terenowych, działania te ułatwia dostęp do zaplecza technicznego Rozto-
czańskiej Stacji Badawczej UMCS w Guciowie. Podczas warsztatów uczniowie 
prowadzić będą obserwacje i wykonywać pomiary w terenie, a wyniki badań 
będą następnie przez nich opracowywane i przedstawiane kolegom oraz prowa-
dzącym. Efektem zebranych w terenie danych i opracowanych wyników będzie 
ich zaprezentowanie w formie posterów tematycznych. Propozycja zaprezen-
towana w pracy pozwoli na uatrakcyjnienie i podniesienie jakości kształcenia 
podczas prowadzonych warsztatów terenowych.
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pOzycja takSOnOmiczna gleb dOlin  
pOtOków jaSzcze i jamne  w gORcacH  

w świetle 6. wydania SyStematyki gleb pOlSki

Anna Rudnik, Katarzyna Filip, Patrycja Wójtowicz, Wojciech Haska, Agnieszka Kafel, 
Kinga Pytka, Mateusz Pysz, Anastazja Ryba, Agnieszka Kozioł, Magdalena Bajer, 

Anna Podgórska, Joanna Hałys

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii UJ 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

annamaria.rudnik@student.uj.edu.pl

Celem pracy było porównanie pozycji systematycznej gleb dolin potoków 
Jaszcze i Jamne w Gorcach. Obszar ten w latach 60. XX w. był obiektem sze-
roko zakrojonych badań geograficznych, w tym badań nad zróżnicowaniem 
pokrywy glebowej, które pozwoliły na opracowanie szczegółowej mapy glebo-
wej tego obszaru. Ze względu na istotny postęp w naukach o glebie jaki miał 
miejsce w ostatnich dekadach, niektóre informacje zawarte w powyższej mapie 
wymagały zweryfikowania i aktualizacji. W ramach prac kameralnych przygo-
towano ortofotomapy, na których zaznaczono punkty, w których badano profile 
glebowe w latach 60. XX wieku. Podczas prac terenowych, przeprowadzonych 
w lipcu 2022 r., wykonano około 30 profili glebowych, na podstawie których 
zweryfikowano pozycję systematyczną gleb wykorzystując najnowsze wydanie 
systematyki gleb Polski z 2019 r. Badane gleby zaklasyfikowano do następujących 
typów: gleb brunatnych właściwych i kwaśnych, rankerów brunatnych, gleb 
torfowych, bielicowych i płowych. Współczesna typologia gleb w większości 
analizowanych przypadków pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi ustaleniami. 
Jednak w niektórych przypadkach konieczna była zmiana typologii gleb.
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Ocena geORóżnOROdnOści indOnezji  
na pOdStawie wybRanycH geOStanOwiSk  

należącycH dO światOwycH geOpaRków uneScO

Adrian Sitarz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

adrsit@st.amu.edu.pl

Wpływ wielu elementów geologicznych, geomorfologicznych, glebowych oraz 
ich wzajemne powiązania i procesy mają znaczący udział na ukształtowanie oraz 
zróżnicowanie powierzchni Ziemi, co przekłada się na georóżnorodność danego 
terenu. Miejsca będące świadectwem procesów zachodzących w historii Ziemi 
zwane są geostanowiskami. Jednym z miejsc na świecie, w którym zachodzą 
nieustanne zmiany związane z występowaniem granic płyt litosfery jest obszar 
wysp Indonezji. Jego usytuowanie na terenie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia 
sprawia, że jest to miejsce o wysokiej georóżnorodności i istotnym znaczeniu 
naukowym. Celem badań była ocena charakterystycznych cech wybranych 
geostanowisk na terenie czterech geoparków Indonezji, rozmieszczonych na 
trzech jej wyspach: Lombok, Bali oraz Jawie. Główną metodą badawczą była 
inwentaryzacja stanowisk oraz dokumentacja fotograficzna badanego obszaru. 
Przeprowadzono również analizę porównawczą środowiska geograficznego 
określającą charakterystyczne unikatowe i reprezentatywne walory przyrodni-
cze dla każdego z geoparków. Oceniono również stopień udziału człowieka na 
badanym terenie, a także wartość edukacyjną i wskaźnik warunkujący potencjał 
i rozwój geoturystyki. Źródło wiedzy stanowiły przede wszystkim prace tere-
nowe, informacje na oficjalnych stronach internetowych, raporty UNESCO 
oraz dostępna literatura naukowa.

Wstępne wyniki badań pozwoliły określić elementy, a także procesy przy-
rodnicze różnicujące geostanowiska w poszczególnych geoparkach. Geopark 
UNESCO Rinjani-Lombok, Geopark UNESCO Batur oraz Narodowy Geopark 
Ijen (starający się o miano Światowego Geoparku UNESCO) to miejsca o wyso-
kim zróżnicowaniu środowiska geograficznego związanego z różnie nasilonymi 
procesami wulkanicznymi. Natomiast Geopark UNESCO Gunung Sewu stanowi 
obszar o występowaniu zjawisk krasowych. Wielość różnorodnych obiektów 
geograficzno-geologiczno-geomorfologicznych pozwoliło określić stopień 
zróżnicowania obszaru wybranych wysp Indonezji. Badania pozwalają zwrócić 
także uwagę na rolę georóżnorodności w innych badaniach środowiskowych, 
kulturalnych i społecznych.
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zmiany StOSunków mezOklimatycznycH  
w pObliżu zbiORników RetencyjnycH 
na ObSzaRze dORzecza góRnej wiSły

Jakub Słotwiński

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

jakub.slotwinski@student.uj.edu.pl

Budowa zbiorników retencyjnych jest nierozłącznie związana z przekształce-
niami w każdym elemencie otaczającego je środowiska przyrodniczego. Niesie 
ona ze sobą przede wszystkim wprowadzenie do środowiskowej mozaiki 
powierzchni czynnych elementu o wyjątkowych właściwościach fizycznych 
– powierzchni wodnej. Celem pracy jest charakterystyka zmian stosunków 
mezoklimatycznych wywołanych utworzeniem i działaniem zbiorników 
retencyjnych na terenie dorzecza górnej Wisły. W pracy zastosowano metodę 
opisową, dzięki której na podstawie literatury zrealizowany został podjęty 
problem badawczy. Zgromadzono i zanalizowano dostępne dane dotyczące 
zmian w mezoklimacie otoczenia zbiorników: Solińskiego, Rożnowskiego, 
Czorsztyńskiego i Dobczyckiego oraz wyprowadzono wnioski, które mogą być 
transponowane na obszary o zbliżonych warunkach lokalnych. W wyniku prze-
prowadzonych badań stwierdzono wpływ działania zbiorników na poszczególne 
elementy klimatu i zjawiska atmosferyczne. Najlepiej rozpoznanym w literatu-
rze jest wpływ działania zbiorników na temperaturę powietrza; w przypadku 
wszystkich czterech opracowywanych zbiorników zauważono łagodzący 
wpływ zbiornika na mezoklimat, przejawiający się wzrostem średniej rocznej 
temperatury powietrza (w przypadku Zbiornika Rożnowskiego o 0,3–0,5°C; 
Czorsztyńskiego o 0,2–0,3°C; Dobczyckiego o 0,7–0,8°C) oraz zmniejszeniem 
dobowych i rocznych amplitud temperatury powietrza, spowodowanym wol-
niejszym pobieraniem i oddawaniem przez zbiorniki ciepła do atmosfery. Co 
więcej, w przypadku wszystkich zbiorników zauważono zmiany w stratyfikacji 
termicznej zalanych dolin, dokładniej zmniejszenie występowania stanów 
inwersyjnych (w przypadku Zbiornika Rożnowskiego o około 30% w skali roku). 
Stwierdzono także zmiany, którym uległy elementy klimatu: wilgotność powie-
trza, mgły, zachmurzenie, opad atmosferyczny oraz wiatr (lokalna cyrkulacja 
atmosferyczna).Wpływ zbiorników retencyjnych zaznaczył się też w zmianach 
w występowaniu na terenach je otaczających mgieł.
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wpływ pRzySpieSzenia tecHnOlOgicznegO  
na zmiany SpOłecznO-gOSpOdaRcze, śROdOwiSkOwe, 

pRzeStRzenne i pOlitycznO-inStytucjOnalne w pOlSce 
w peRSpektywie 2050 ROku

mgr Michał Stokowski, mgr Izabella Jurkiewicz

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym

mstokowski@irmir.pl

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki analizy trendów tech-
nologicznych oraz potencjalne oddziaływanie tych trendów na Polskę. Postęp 
technologiczny (zjawiska takie jak cyfryzacja gospodarki, coraz powszech-
niejszy internet rzeczy, coraz silniejsza sztuczna inteligencja, wzrost znaczenia 
biotechnologii) będzie stanowił istotny czynnik zmian w Polsce w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, polityczno-instytucjonalnym, środowiskowym 
i przestrzennym. Przewiduje się między innymi minimalizację znaczenia prze-
strzeni fizycznej, ale i obciążenie środowiska, zmianę relacji międzyludzkich 
i biznesowych, a także nowe formy zagrożeń związanych z intensywną cyfryzacją 
i technologizacją wszystkich sfer życia. Powyższe aspekty wymagają pilnego 
zaadresowania w polityce kraju. Prezentowany materiał stanowi część szer-
szego badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych. W ramach 
badania zidentyfikowano sześć megatrendów i dwadzieścia pięć kluczowych 
trendów. Prace badawcze obejmowały analizę raportów foresightowych, analizę 
globalnych raportów społeczno-gospodarczych, analizę publikacji międzyna-
rodowych think-tanków, analizę statystyczną opartą na międzynarodowych 
bazach danych oraz ankietę delficką przeprowadzoną w interdyscyplinarnym 
gronie krajowych ekspertów.

Badanie jest elementem projektu pt. Operacjonalizacja Systemu Zarządzania 
Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych 
rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długo-
okresowego programowania polityki rozwoju, dofinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG III. 
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wpływ tRzęSień ziemi i eRupcji wulkanów  
na zniSzczenia w ObRębie dwócH świątyń bORObuduR 

i pRambanan (yOgyakaRta, indOnezja)

mgr Szymon Świątek, Adrian Sitarz1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

szymon.swiatek@amu.edu.pl

Indonezja to jedno z najbardziej zagrożonych występowaniem trzęsień ziemi 
i wybuchów wulkanów państw na świecie. Przyczyną jest położenie indonezyj-
skich wysp w strefie subdukcji płyt litosferycznych australijskiej i filipińskiej 
pod płytę euroazjatycką. Rocznie odnotowuje się tutaj ponad 5000 wstrząsów 
sejsmicznych oraz kilkaset erupcji wulkanicznych. Niektóre z nich mają cechy 
katastrof naturalnych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz powodujących 
szkody materialne, w tym uszkodzenia lub zniszczenia budynków. Celem badań 
była ocena wpływu trzęsień ziemi i erupcji wulkanów na stopień zniszczenia 
największych buddyjskiej i hinduskiej świątyń wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO – Borobudur (wzniesionej pomiędzy 750 
a 850 r. n.e.) i Prambanan (zbudowanej w IX w.). Prace badawcze polegały na 
wykonaniu dokumentacji fotograficznej zarówno zniszczonych jak i odrestau-
rowanych elementów architektonicznych obu świątyń. Oprócz tego, wykonano 
analizę warunków geośrodowiskowych (m.in. budowy geologicznej, geomor-
fologii terenu), a także analizę statystyczną w celu określenia częstotliwości 
występowania trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych na badanym terenie.  
Na podstawie informacji zawartych w raportach UNESCO, katalogu trzęsień 
ziemi USGS, katalogu geozagrożeń Indonezyjskiej Służby Geologicznej wska-
zano, ile potencjalnie trzęsień ziemi i o jakiej sile oraz eksplozji wulkanicznych 
wulkanów Merapi i Kelud mogło spowodować uszkodzenia i zniszczenia obu 
stanowisk. Stwierdzono, że zniszczeniom i uszkodzeniom podlegały praktycznie 
całe kompleksy świątyń. W przypadku świątyni Borobudur zauważalne jest 
przede wszystkim uszkodzenie licznych posągów buddy, a także zniszczenie 
głównych fundamentów. Świątynia Prambanan, z kolei, odznacza się zniszcze-
niem prawie wszystkich 240 świątyń. Obecnie występuje tam tylko 16 świątyń, 
które zostały zrekonstruowane i odnowione po katastroficznych trzęsieniach 
ziemi i erupcji wulkanów. Należy zauważyć jednak, że stopień zachowania obu 
świątyń jest znacznie zróżnicowany. Wynika to głównie z wyboru materiału 
skalnego i techniki budowy. Główną cechą różnicującą te świątynie jest fakt, 
że w przypadku Borobudur andezytowe bloki kamienne nie są scementowane 
żadnym spoiwem. Rozwijająca się polityka konserwacji i odnowy zabytków 
UNESCO polega przede wszystkim na bieżącej ochronie częściowo zachowa-
nych obiektów, a także powolnej odbudowie całkowicie zniszczonych elementów.
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wzajemne pOStRzeganie Się ludnOści gReckiej  
i aRumuńSkiej w półnOcnO-zacHOdniej gRecji

Marta Wacławczyk1, mgr Patryk Wacławczyk2, Aleksandra Stawiarska3, Julia 
Zmarzlik4, Natalia Ostrowska2, Wojciech Olsza2, Maciej Łagos2, Aleksander Sielecki2

1 Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa
2 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii
3 Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
4 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej

132131@student.uni.opole.pl

Celem pracy było zbadanie wzajemnego postrzegania się członków mniejszości 
arumuńskiej oraz etnicznych Greków na obszarze gór Pindos w północno-
-zachodniej Grecji. Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły nakreślić 
ramy charakterystyki wzajemnego postrzegania między obiema grupami 
społecznymi. Przyjętą perspektywą badawczą była dynamika relacji między-
grupowych w ujęciu nauk społecznych oraz analiza językoznawcza. Zebrane 
dane potwierdzają znajdującą się w literaturze przedmiotu tezę, że w związku ze 
znacznym rozproszeniem społeczności arumuńskiej na terenie współczesnych 
Bałkanów  i konieczności dostosowania się do lokalnych warunków, społecz-
ności wołoskie nie wykształciły jednolitego etnosu czy tożsamości kulturowej, 
która spajałaby Arumunów w większą, całościową strukturę i skomunikowaną 
społeczność. Mała gęstość zaludnienia oraz odizolowany charakter osadnictwa 
górskiego na obszarze Gór Pindos doprowadziły do pogłębienia różnorodno-
ści społeczności arumuńskiej w Grecji. Tym samym poczucie tożsamości czy 
wzajemnego postrzegania między etnicznymi Grekami a Arumunami różni się 
nie tylko między tymi dwiema grupami, ale również między poszczególnymi 
miejscowościami. Widoczne są również efekty greckiej legislacji, która nie 
traktuje społeczności Arumuńskiej jako mniejszości kulturowej, językowej czy 
etnicznej. Biorąc pod uwagę kontekst społeczny determinowany taką legislacją, 
zauważalne były różne odpowiedzi respondentów badań w zależności od świa-
domie (bezpośrednio) bądź nieświadomie (pośrednio) udzielanych odpowiedzi. 
W związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi i politycznymi oraz ich 
społecznymi konsekwencjami, zarówno wśród Arumunów jak i Greków, poja-
wiają się także problemy definicyjne, utrudniające prowadzenie jednoznacznych 
badań. Z zebranych danych wynika, że samo pojęcie mniejszości etnicznej 
czy językowej w Grecji definiowane jest i odbierane w sposób odmienny od 
tego, jaki przyjęty jest w literaturze przedmiotu. W efekcie, chociaż mniejszość 
Arumuńska przejawia wyraźne cechy mniejszości, to sami jej przedstawiciele 
za taką się nie uważają, podobnie jak Grecy uważają Arumunów za Greków. 
Zebrane wyniki oraz ich analiza pozwalają potwierdzić część hipotez, jednak 
silnie wskazują również na konieczność dalszych badań.
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Ocena aktualnOści klaSyfikacji bOnitacyjnej 
wybRanycH gleb wOjewództwa kujawSkO-pOmORSkiegO

Klaudia Wernerowicz, Maciej Markiewicz, Michał Jankowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Glebo-
znawstwa i Kształtowania Krajobrazu

klaudia.wernerowicz@wp.pl

Ostatnia ogólnokrajowa bonitacyjna klasyfikacja gleb miała miejsce w latach 50. 
i 60. XX wieku. Od tamtej pory jej stan, w wielu przypadkach, uległ przedaw-
nieniu ze względu na zmiany zachodzące w pokrywie glebowej, takie jak np. 
denudacja, przekształcenia stosunków wodnych, przekształcenia struktury 
użytkowania terenu. Głównym celem pracy jest określenie aktualności kla-
syfikacji bonitacyjnej wybranych gleb województwa kujawsko-pomorskiego. 
Próbę reklasyfikacji podjęto na podstawie analizy dokumentacji czterdziestu 
wybranych profili glebowych, pochodzących z prac dyplomowych wykonanych 
w Zakładzie Gleboznawstwa UMK (obecnie Katedrze) oraz jej zestawienia ze 
stanem zarejestrowanym na archiwalnych mapach ewidencji gruntów i mapach 
glebowo-rolniczych. W 78% przypadków występuje prawdopodobna różnica 
w klasyfikacji, ponieważ dla 64% badanych profili glebowych klasę podwyż-
szono, 23% obniżono, a dla 13% nadano klasę bonitacyjną, której wcześniej nie 
miały. Około 8% analizowanych gleb zmieniło kategorię użytkowania. Wyniki 
badań mogą wskazywać na: 1) diametralne zmiany, które mogły zajść w przy-
datności użytkowej gleb wyrażonej w formie klas bonitacyjnych przez ostatnie 
sześćdziesiąt lat, i/lub 2) niedostateczną dokładność klasyfikacji wykonanej 
w połowie XX wieku.



se
sj

a
  p

o
st

e
r

o
w

a

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografiiInstytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków, 21 – 23 października 2022 roku

55

zagROżenia meteOROlOgiczne upRawy winOROśli  
w winnicy uniweRSyteckiej w łazacH

Weronika Ziółkiewicz, Barbara Pędracka, Marcelina Nawrot, Jakub Słotwiński, 
Arkadiusz Duda, dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład 
Klimatologii

weronika.ziolkiewicz@student.uj.edu.pl

Celem pracy jest przedstawienie wpływu występowania niekorzystnych 
warunków pogodowych na uprawę winorośli w winnicy uniwersyteckiej na 
podstawie danych ze Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach z lat 1991-2020. 
Na podstawie wymagań siedliskowych uprawianych odmian winorośli wyróż-
niono najgroźniejsze zjawiska meteorologiczne zagrażające plonom. Następnie 
przenalizowano częstość ich występowania w okresach krytycznych rozwoju 
roślinności, tj. w okresie pękania pąków, kwitnienia oraz dojrzewania jagód. 
W ramach studium przypadku wykonano również charakterystykę warunków 
termicznych winnicy w fazie dojrzewania za pomocą kamery termowizyjnej 
umieszczonej na dronie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 
najważniejszym zagrożeniem meteorologicznym dla winnicy uniwersyteckiej 
w Łazach są bardzo silne (> 30mm) oraz długotrwałe opady (co najmniej  
7-dniowy ciąg dni z opadem > 10mm) deszczu pojawiające się w maju oraz 
czerwcu, a więc na początku kwitnienia winorośli. Częstość występowania 
takich dni w wieloleciu wynosi jedynie 2%, jednak  w istotny sposób przy-
czyniają się one do opóźnienia i zmniejszenia kwitnienia. Z tego powodu naj-
bardziej niekorzystnym rokiem dla uprawy winorośli był rok 2010, w którym 
w maju wystąpiła rekordowa miesięczna suma opadów 334,1 mm. Bardzo 
niebezpieczne są również przymrozki. W okresie wiosennym mogą one dopro-
wadzić do zwiędnięcia  i uschnięcia latorośli, natomiast w okresie jesiennym 
do uszkodzenia liści, co wiąże się z zakończeniem procesu fotosyntezy przed 
osiągnięciem pełnej dojrzałości owoców. W analizowanym wieloleciu w okre-
sie przymrozkowym częstość występowania przymrozków wiosennych na 
wysokości 200 cm wynosi 28%, a jesiennych 19%. Wyjątkowo niskie plony 
uzyskano również w roku 2013 na skutek zniszczeń wywołanych przez grado-
bicie. Takie zdarzenia mają jednak charakter incydentalny, średnia roczna liczba 
dni z opadem gradu wynosi jedynie 3,2. Częstość występowania szczególnie 
korzystnych dni gorących i bardzo gorących w okresie dojrzewania owoców 
od VI-X wynosi 27%. W roku 2018 w winnicy osiągnięto najwyższe plony, 
wtedy też wystąpiła najwięcej dni gorących oraz najmniej dni z przymrozkiem.  
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