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ZMIANY PRZESTRZENNE GEOKOMPLEKSÓW
WYBRANEGO OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO
DOLINY DOLNEJ WISŁY W OKRESIE OSTATNICH
OSIEMDZIESIĘCIU LAT
Zarys problemu
Delimitacja geokompleksów jest jednym z ważniejszych zadań geografii
fizycznej kompleksowej. Geokompleksem jest konkretny fragment epigeosfery zamknięty
granicami naturalnymi i cechujący się prawidłowym układem wzajemnie powiązanych geokomponentów (Richling 1992). Jednostki naturalne różnej rangi mogą być podstawą
oceny i waloryzacji krajobrazu, a także opracowania planów ochrony obszarów
chronionych.
W literaturze istnieje duże zamieszanie w odniesieniu do stosowanych nazw
i sposobów wydzielania jednostek krajobrazowych różnej rangi w tym i złożonych
geokompleksów, nazywanych najczęściej w literaturze polskiej „terenami”, przy
czym niektórzy autorzy w kraju używają również spolszczonych nazw tłumaczonych z języków obcych.
W literaturze rosyjskiej typy terenu określa się jako „miestnosti”, zaś w języku niemieckim funkcjonują pojęcia „Ort”, „Ortlichkeit”, ale także „Ökochore”
jako odpowiednik „miestnosti” (za Kondrackim i Richlingiem 1983). T. Bartkowski (1986) pisze, że w niemieckich badaniach „krajobrazowo-ekologicznych” tego typu
jednostki przestrzenne noszą nazwę nanochor – Nanochore. W języku angielskim teren
określany jest jako locality (za Kondrackim, Richlingiem 1983) ale K. Dubel (1969)
tłumacząc „typ terenu” na język angielski używa pojęcia „land typ”. R. Czarnecki
(1973) w tłumaczeniu na niemiecki posługuje się natomiast pojęciem „Terrain”.
Typ terenu jest geokompleksem zdefiniowanym przez J. Kondrackiego (1976)
jako zespół dynamicznie powiązanych uroczysk odnoszących się do jednego kompleksu form
rzeźby i charakteryzujący się tym samym mezoklimatem, a M. Przewoźniak (1987) określa
go jako jednostkę złożoną z uroczysk o zbliżonych właściwościach, powiązanych dynamicznie
i jednorodnych genetycznie. D. Sołowiej (1992) uważa, że typ terenu (nazywany inaczej
ekochorą) to zespół uroczysk powiązanych z sobą funkcjonalnie oraz sprzężonych dynamiką
procesów fizycznogeograficznych. Z zacytowanych definicji wynika, że jednostki te
definiuje się, uwzględniając czynniki przewodnie albo jako zespoły powiązanych
jednostek niższej rangi – najczęściej typy uroczysk.
Istotnym problemem jest wybór odpowiedniej metody i kryteriów wydzieleń
typów terenu. Na obszarach niżowych i dolinnych najczęściej przyjmuje się metodę
nakładania map czynników przewodnich. K. Dubel (1969) za czynniki przewodnie
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uznaje podobieństwo form rzeźby i litologię podłoża, natomiast M. Przewoźniak (1987) jeden kompleks form rzeźby
i podobne podłoże geologiczne. W pracy
D. Sołowiej (1992) autorka przedstawia dwie grupy kryteriów delimitacji
typów terenu, a mianowicie typy rzeźby
i litologię oraz typy rzeźby i użytkowanie, gdzie typy rzeźby opisuje w dwóch
wariantach, morfometrycznym i genetycznym. Jak wynika z dotychczasowej
dyskusji, przy wydzielaniu typów terenu na niżu za czynniki przewodnie
uznaje się różne geokomponenty. W
niniejszym artykule autor przyjmuje
za kryteria wydzieleń typy genetyczne
rzeźby i typy użytkowania ziemi.
Ryc. 1. Położenie obszaru badań
Obszarem testowym delimitacji na tle sąsiadujących jednostek
geokompleksów jest fragment Parku fizycznogeograficznych
Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły (wg Kondrackiego 2000)
położony na południe od wsi Topolno Fig. 1. The location of examined area
o powierzchni 15 km2 (ryc. 1). Według on the background of physico-geographical
units (acc. to Kondracki 2000)
regionalizacji fizycznogeograficznej
(Kondracki 2000) obszar badań zlokalizowany jest w obrębie dwóch makroregionów fizycznogeograficznych Doliny
Dolnej Wisły (314.8) oraz Pojezierza Południowopomorskiego (314.6-7), oraz
na granicy mezoregionów Doliny Fordońskiej (314.83) i Wysoczyzny Świeckiej
(314.73). Na obszarze testowym analizowano rozkład przestrzenny typów terenu
w trzech sytuacjach czasowych:
– na podstawie map niemieckich opracowywanych od 1909 r. i uaktualnianych
w 1932 r., a wydanych w 1940 r., poziom odniesienia Amsterdam, przy cięciu
warstwicowym 1,25 m;
– na podstawie map topograficznych w układzie 1965 r., poziom odniesienia
Kronsztadt, przy cięciu warstwicowym 1,25 m, których aktualność odnosiła
się do roku 1973;
– na podstawie ortofotomapy wykonanej na bazie kolorowych zdjęć lotniczych
w ramach programu PHARE z roku 1996 dla byłego Zespołu Nadwiślańskich
Parków Krajobrazowych.
Typy terenu analizowanego obszaru w trzech okresach badawczych
Na analizowanym obszarze badań wydzielono 10 typów genetycznych rzeźby
oraz 5 typów użytkowania ziemi (tab. 1). W oparciu o przyjęte czynniki przewodnie
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Tab. 1. Powierzchnie typów terenu analizowanego obszaru testowego
w trzech wybranych okresach
Tab. 1. The area of lands type of the studied territory in the three selected periods
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na mapach krajobrazowych w trzech analizowanych okresach wydzielono różną
liczbę geokompleksów, w 1932 r. – 26, w 1973 r. – 32 i w 1996 również 32 (ryc. 2).
W przypadku pierwszego okresu różnice te wynikają z następujących wydzieleń
typów użytkowania ziemi: łąk i zabudowań na wysoczyźnie morenowej falistej, łąk
na wysoczyźnie morenowej płaskiej, lasów i łąk w obrębie strefy degradacji oraz
łąk i lasów na zwydmionej terasie Wisły. W dwóch pozostałych okresach, pomimo
tej samej liczby wydzielonych jednostek, dwa geokompleksy występują w jednym
ujęciu czasowym, a brak ich jest w drugim analizowanym okresie. Różnice te
odnoszą się do dwóch typów rzeźby, tj. wysoczyzny morenowej falistej, na której
w 1973 r. wydzielono łąki, a w roku 1996 zabudowania oraz do strefy degradacji,
w obrębie której według stanu z 1973 r. występują lasy, a w roku 1996 łąki.
Istotne różnice można zauważyć, analizując ponadto zmienność przestrzenną geokompleksów, porównując trzy okresy badawcze. Udział powierzchniowy
geokompleksów wysoczyzny morenowej falistej jest podobny, tj. około 0,12 km2
w każdym okresie. Niewielki udział w strukturze krajobrazu mają łąki w roku
1996 i zabudowania w roku 1973, zajmujące powierzchnie odpowiednio 0,004
i 0,003 km2. Na wysoczyźnie morenowej płaskiej, której geokompleksy zajmują
ok. 3 km2, w trzech analizowanych okresach widać wyraźny wzrost typów terenu
z łąkami i zabudowaniami oraz zmniejszanie się udziału pól. Duże zmiany zaobserwowano w rynnie subglacjalnej usytuowanej w pn. zach. części obszaru badań.
Zwiększyła się tam wyraźnie powierzchnia wód, natomiast zmalał udział łąk i pól.
Niewielkim zmianom uległ tutaj obszar zabudowań i lasów. W 1996 r. w obrębie
strefy degradacji zwiększyła się powierzchnia zabudowań oraz zmniejszył się udział
pól. Na zboczu wysoczyzny ograniczył się areał pól, a wzrosła powierzchnia lasów.
W obrębie strefy agradacji obserwuje się z kolei wyraźny wzrost udziału lasów,
kosztem zmniejszającej się powierzchni łąk, zabudowań i pól. Ciekawa sytuacja
wynika także z analizy przestrzennej terenu parowu o powierzchni 1,13 km2, który
występuje w okolicach Grabówka. Wyraźnie wzrasta powierzchnia lasu, kosztem
pól i zabudowań.
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Ryc. 2. Mapy typów terenu w okolicach Topolna, stan w 1932 r., stan w 1973 r.
i stan w 1996 r.
Fig. 2. The maps of land types near Topolno, state for 1932, state for 1973
and state for 1996
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Największe zmiany powierzchniowe typów terenu miały miejsce – w analizowanych trzech okresach – w obrębie dna doliny. Dotyczy to przede wszystkim
koryta Wisły, a także równiny zalewowej. Na równinie zalewowej widać wyraźny
wzrost areału pól kosztem znacznego, stopniowego ograniczenia udziału łąk, a w
niewielkim zakresie również lasów. Geokompleksy równiny zalewowej z zabudowaniami w trzech okresach badań mają zbliżone powierzchnie. Na mniej korzystnych siedliskach piasków eolicznych, na poziomie terasy nadzalewowej, dzięki
zalesieniom oraz większemu udziałowi obszarów zabudowanych i łąk zmieniła
się struktura użytkowania ziemi.
Podsumowanie
Analiza typów terenu badanego fragmentu Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Wisły w trzech okresach badawczych pozwala na następujące stwierdzenia:
1. Na zmieniającą się liczbę geokompleksów istotny wpływ ma przyjęta metodyka delimitacji jednostek krajobrazowych. W odniesieniu do zastosowanych
kryteriów wydzieleń decydujący wpływ mają zmiany użytkowania ziemi, które
wskazują na intensywniejsze wykorzystywanie zasobów środowiska w latach 30.
XX w. (mniej geokompleksów z lasami i łąkami) i nieopłacalność produkcji rolnej
w latach 90. ubiegłego wieku.
2. Zmienny udział powierzchni typów rzeźby w obrębie wysoczyzn, stref degradacji
i agradacji wynika natomiast z różnej jakości materiałów kartograficznych, które
stanowiły podstawę wydzieleń geokompleksów. Ze względu na brak map rzeźby
z lat 30. XX w. wykorzystano współczesne mapy geomorfologiczne i na ich podstawie dokonano interpretacji morfogenetycznej rzeźby na mapach niemieckich.
3. Największe zmiany przestrzenne wydzielonych geokompleksów zaobserwowano
w dnie doliny, w obrębie koryta rzeki i równiny zalewowej, jako efekt intensywnych procesów naturalnych oraz ingerencji człowieka. Duży udział łąk na mapie
z 1932 r. w zachodniej części równiny zalewowej jest wynikiem braku obwałowania Wisły. Po ukończeniu obwałowań zwiększył się w tym miejscu udział
geokompleksów z polami, co wyraźnie widać na mapach krajobrazowych z lat
1973 i 1996. Budowa zastawki piętrzącej w rynnie subglacjalnej spowodowała
wzrost powierzchni typu terenu „rynny subglacjalnej z wodami”.
4. Na podstawie analizy ortofotomapy z 1996 r. widać wyraźne zmniejszenie udziału
powierzchni terenów z polami i zabudowaniami.
5. Geokompleksy parowu w okolicach Grabówka, o bogatych walorach przyrodniczych i pozytywnych tendencjach zmian jakościowych (wzrost powierzchni
lasów i zmniejszenie udziału pól), powinny zostać objęte ochroną rezerwatową.
6. Poprawność i aktualność wydzielonych geokompleksów nie zależy tylko od
metodyki opracowania i kryteriów delimitacji jednostek, ale również od intensywności procesów naturalnych i antropogenicznych krajobrazu.
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SPATIAL GEOCOMPLEX CHANGES IN THE SELECTED AREA
OF THE LANDSCAPE PARK OF THE LOWER VISTULA VALLEY
OVER THE PAST 80 YEARS
Summary
The article deals with changes in the spatial location of heterogeneous
landscape units at a level of localities (land types, in German Ökochore) in the area
of a small part of the Landscape Park of the Lowew Vistula Valley, south of the village of Topolno (15 km2). The geocomplexes have been separated by the method of
overlaying maps of leading geocomponents, their correctness verified in the field.
For those geocomplexes the types of relief and land use have been chosen as leading
geocomponents. The author has compiled, applying leading geocomponents, the
maps of land types for three selected periods, i.e. the 1930s, the 1970s, and the 1990s.
On the basis of the performed analyses two main conclusions are possible:
– in the case of the relief types, significant differences between the maps derived
from different periods can be observed, the most dynamic environment being
the flood plain along the Vistula river channel.
– the changes in land use over the past 80 years have been associated with
variations in surface share of: built-up areas on the moraine plateau, waters
and meadows in the subglacial channel, meadows and fields in the flood plain
west of the Vistula river channel, and forests on the dune terrace of the Vistula.
The variability in time of leading geocomponents influences the spatial differentiation of land types of the area examined.
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