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PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
STREFY OKOŁOMIEJSKIEJ WSKUTEK ROZWOJU MIASTA
NA PRZYKŁADZIE BYDGOSZCZY
Położenie i rozwój miasta
Bydgoszcz leży na granicy makroregionów Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Wielkopolskiego w mezoregionach Doliny Brdy, Wysoczyzny Świeckiej,
Doliny Fordońskiej i Kotliny Toruńskiej. Charakterystyczną cechą położenia miasta
jest duże zróżnicowanie typów rzeźby terenu poprzez występowanie równinnych
obszarów pradoliny i doliny Wisły oraz ich wysokich stref krawędziowych, falistych
wysoczyzn morenowych.
Dolina Brdy wcięta jest w piaski sandrowe, różnica wysokości względnych między
dnem doliny a powierzchnią sandrową waha się od 31,2 m (w ok. Smukały) do 13,9 m
(na Czyżkówku). Południkowy odcinek Doliny Brdy wypełniają piaski rzeczne,
a w równoleżnikowym odcinku rzeki na głębokości 2-4 m (miejscami) występują iły.
Dzielnice miasta położone w Dolinie Brdy to: Smukała – zabudowa niska
i uprawy, Piaski – zabudowa jednorodzinna i uprawy, Miasto Bydgoszcz – zabudowa
niska i zieleń miejska.
Terasa Czyżkówko zbudowana jest z piasków i żwirów rzecznych, a na głębokości od 0,5-2,0 m spotyka się również piaski na glinach i iłach (Dysarz 1996).
Dzielnice miasta na terasie to: Czyżkówko – zabudowa niska i wysoka (przemysłowa), Osowa Góra z zabudową mieszaną – niską i wysoką, Miasto Bydgoszcz
– zabudowa trzypiętrowa i zieleń miejska. Terasa Las Gdański i Miasto Bydgoszcz
(zachodnia część Terasy Bydgoskiej) jest najniżej położonym obszarem – wyścielona
piaskami o miąższości średnio 10 m, na głębokości 1-4 m występują iły plioceńskie
(Dysarz 1996).Terasę porastają lasy sosnowe, a w rejonie ujścia Brdy grądy.
Dzielnice miasta na Terasie Las Gdański to: Osiedle Leśne – zabudowa trzypiętrowa i niska, Bielawy – zabudowa niska i wysoka. Dolina Wisły w niniejszym
opracowaniu obejmuje północno-wschodnią część Terasy Bydgoskiej oraz południową część Równiny Strzeleckiej. Dolinę na tym odcinku pokrywają głównie mady
na piaskach. Równina Strzelecka zachowała charakter z roku 1905, występują tam
pola uprawne, sady, szklarnie, łąki i zarośla łęgowe. Teren jest okresowo zalewany.
Wyższe poziomy terasowe Wisły są zabudowane.
Dzielnica miasta: Fordon – to zabudowa wysoka (bloki wielopiętrowe).
Do terasy nazwanej „południową” włączono Równinę Łochowską i miasto
Bydgoszcz Południe. Podłoże stanowią tu piaski wodnolodowcowe, miejscami
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można spotkać wychodnie glin zwałowych. Występują tam głównie gleby brunatne
a w dolinkach erozyjnych torfy. Natomiast część środkową terasy pokrywają gleby
bielicowe. Do obszaru badań włączono również podmiejskie Osiedle Białe Błota
z zabudową jednorodzinną i przemysłową.
Wysoczyzna Osielska zbudowana jest z piasków na glinach i iłach oraz glin
zwałowych. Miąższość utworów piaszczystych jest zróżnicowana, przeciętna wynosi
2-3 m. Wysokości bezwzględne wahają się od 93-95 do 105 m n.p.m. Występują
liczne wytopiska i dolinki ze strumieniami wypełnione torfami. Niewielkie powierzchnie leśne zajmują siedliska lasu mieszanego, a na terenach podmokłych
lokalnie olsy (Dysarz 1996), natomiast w północno-wschodniej części lasy sosnowe. Wzdłuż szosy gdańskiej rozwija się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa
i usługowa. Teren wysoczyzny jest atrakcyjny do zabudowy rekreacyjnej, ośrodki
letniskowe powstały nad J. Borówno i J. Kusowo oraz w miejscowości Niemcz.
W południowej części wysoczyzny i na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Wisły powstał Park Kultury i Rekreacji Myślęcinek. Zbocze Fordońskie w
niniejszym opracowaniu nie było badane (Kowalczyk 1998).
Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie w 1346 roku i początkowo rozwijała
się wzdłuż Brdy. Po roku 1960 rozwój miasta wkroczył w Dolinę Wisły i w Kotlinę Toruńską. Pod koniec 1998 r. Bydgoszcz liczyła 386 tysięcy mieszkańców,
a powierzchnia miasta wynosiła 174 km². Strukturę miasta przedstawia ryc. 1.
Cel badań i założenia metodologiczne
Celem badań było prześledzenie zmian jakie zaszły w środowisku przyrodniczym na obszarze dzisiejszego miasta od roku 1905 do czasów współczesnych,
a tym samym poznanie reakcji przyrody na ingerencje człowieka. Ocena przekształceń środowiska przyrodniego na przestrzeni jakiegoś okresu jest zabiegiem
dość skomplikowanym, ponieważ zazwyczaj brak jest szczegółowej i wiarygodnej
wiedzy na temat cech elementów, których zmienność chcemy badać. Dostępne
i porównywalne są mapy topograficzne z różnych okresów historycznych i dlatego uznano, że mogą one być wiarygodnym źródłem wiedzy niezbędnej do badań
zmian środowiska przyrodniczego. Problemem jest również wybranie odpowiedniej
metody do oceny stopnia tych zmian oraz porównania ich zróżnicowania przestrzennego. W tym celu na mapie w skali 1:25 000 z roku 1905 (w oparciu rzeźbę)
wydzielono 150 jednostek przestrzennych w randze geokompleksów. Uznano, że
rzeźba powierzchni terenu jest odpowiednim kryterium delimitacji geokompleksów,
ponieważ wyłączając teren zabudowy miejskiej, była ona na tyle niezmiennym
elementem, że wydzielone na jej podstawie jednostki przestrzenne mogły być
porównywalne w obu badanych okresach (geokompleksy z roku 1905 pokrywały
się z jednostkami na mapach współczesnych – z roku 1980, znowelizowanych na
podstawie najnowszych zdjęć lotniczych z roku 1992). Ze względu na niedostępność materiałów historycznych dotyczących litologii, gleb, poziomów zalegania
wód podziemnych i przestrzennego zróżnicowania roślinności, do badań można
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Ryc. 1. Obszar badań
Fig. 1. Research area
było przyjąć tylko trzy elementy: rzeźbę, typ występowania wód powierzchniowych
i typ użytkowania terenu.
Ustalono następujące kategorie elementów: w zakresie rzeźby – teren równinny, równiny faliste, pagórki niskie, stoki krawędziowe, a w zakresie występowania
wód powierzchniowych: tereny bez występujących wód powierzchniowych, z
ciekami wodnymi, z jeziorami, z mokradłami i tereny z cechami złożonymi typów
wód powierzchniowych. Kategorie typów użytkowania terenu to: lasy, łąki, łąki z
zaroślami, murawy i zarośla, teren zabudowany, inne nieużytki rolnicze i tereny z
mieszanymi typami użytkowania.
Dla wymienionych wyżej par cech obliczono oddzielnie dla roku 1905 i 1992
następujące zmienne:
– częstość związku między parami cech wyżej wybranych komponentów,
– wskaźnik mocy powiązań między cechami wybranych komponentów,
– wskaźnik różnorodności rodzajów powiązań miedzy parami cech komponentów,
– sumę wskaźników różnorodności rodzajów powiązań dla dwu par cech(rzeźba –
– typ występowania wód powierzchniowych oraz związku między typami występowania wód powierzchniowych, a typami użytkowania terenu).
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Pierwsze dwie zmienne są powszechnie stosowane w badaniach struktury
geokompleksów (Bezkowska 1986; Richling 1992).
Wskaźnik różnorodności rodzajów powiązań między parami cech komponentów obliczyłam według wzoru:

gdzie:
Wskrp – wskaźnik różnorodności rodzajów powiązań,
Lp – liczba rodzajów powiązań, zarówno pojedynczych jak i złożonych cech
komponentów,
Pp – potencjalna liczba powiązań między parami cech w badanych jednostkach.
Wskaźnik informuje o stabilności geokompleksu: jeśli rośnie wskaźnik,
to maleje stabilność.
Na badanym terenie naliczono 34 rodzaje powiązań między rzeźbą i typami
użytkowania terenu. Natomiast maksymalna liczba rodzajów powiązań między
typami występowania wód powierzchniowych i typami użytkowania terenu (w
strefie okołomiejskiej Bydgoszczy) wynosi 63. Obliczono wskaźniki różnorodności powiązań między cechami komponentów w dwu okresach (1905 i 1992) i
porównano między sobą.
Częstość związku rzeźby z typami wód powierzchniowych i typami użytkowania terenu obliczono tylko dla jednostek przestrzennych o urozmaiconym
ukształtowaniu powierzchni terenu. Średnie wartości wskaźników związków
przedstawiono w tab. 1.
Analiza zmian cech komponentów w jednostkach przestrzennych w
okresie od 1905 do 1992 roku
Dolina Brdy. Wyróżniono tu 30 geokompleksów, w tym: 20 geokompleksów
równinnych, 6 falistych, 4 stoki krawędziowe.
W zakresie częstości związku rzeźby i typów wód powierzchniowych w
1905 r. najliczniejsze związki występowały między równinami i terenem bez wód
powierzchniowych (na sandrach) oraz w dolinie między równiną i ciekami oraz
równiną i mokradłami (po 23,33%).
W roku 1992 wzrosła liczebność związków między rzeźbą falistą i powierzchniami bez wód z 16,67 do 20,00%.
W zakresie powiązania między rzeźbą i typami użytkowania terenu w 1905
r. najczęstsze związki dotyczyły równin i pól uprawnych, równin i łąk z zaroślami
(po 23,33%); równin i zabudowy (10%).
W roku 1992 wzrosła liczebność cech i liczebność powiązań między nimi
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(zwiększyła się różnorodność użytkowania). Najczęstsze związki występowały
między równinami i zabudową oraz równinami i uprawami (po 10%).

Tab. 1. Wskaźniki powiązań w badanych jednostkach przestrzennych w latach 1905-1992
Tab. 1. Coefficients of the strength of relations in studies spatial units, 1905-1992

Wskaźnik mocy powiązań między rzeźbą i wodami powierzchniowymi
dla roku 1905 obliczono na podstawie 5 cech; stwierdzono 7 rodzajów powiązań;
najsilniejsze związki mocy wystąpiły między równinami i terenami falistymi a
brakiem wód powierzchniowych (0,83; 0,35).
W roku 1992 analizowano 5 cech; stwierdzono 7 rodzajów powiązań; Wzrosła
moc związku między rzeźbą falistą i brakiem wód powierzchniowych do wartości 1.
Wskaźnik mocy powiązań między rzeźbą i użytkowaniem terenu badano
w roku 1905 w oparciu o 9 cech; uzyskano 12 rodzajów połączeń. Najsilniejsze
związki wystąpiły między rzeźbą falistą i uprawami rolnymi oraz między stokiem
a murawami i zaroślami ( po 0,5).
W roku 1992 badano 13 cech; uzyskano 19 rodzajów połączeń; wzrosło rozdrobnienie typów użytkowania terenu.
Wskaźnik mocy powiązań między typami wód powierzchniowych i typami
użytkowania terenu w roku 1905 obliczono na podstawie 11 rodzajów powiązań.
Najsilniejsze związki występowały między brakiem wód powierzchniowych a uprawami rolnymi (0,47) oraz między mokradłami z ciekami, a łąkami z zaroślami (0,27).
W roku 1992 stwierdzono 19 rodzajów powiązań. W stosunku do 1905 r. moc
związku znacznie się zmniejszyła, w 13 geokompleksach spadła do wartości 0,05.
W Dolinie Wisły badano 24 geokompleksy o rzeźbie równinnej.
Wskaźnik mocy powiązań między typem występowania wód powierzchniowych i typem użytkowania terenu opracowano dla roku 1905 badając 8 cech
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typów wód powierzchniowych i 5 cech typów użytkowania terenu; stwierdzono
10 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki wystąpiły między brakiem wód powierzchniowych a uprawami (0,50), ciekami i uprawami (0,50), natomiast związki
o wartości 0,30 wystąpiły między: mokradłami i łąkami, mokradłami i nieużytkami
rolnymi, mokradłami z jeziorami i zaroślami łęgowymi.
W roku 1992 badano 5 cech typów wód powierzchniowych oraz 5 cech typów
użytkowania terenu i stwierdzono 13 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki
(0,23) wystąpiły między mokradłami i łąkami. We wszystkich rodzajach związków obniżyła się wartość wskaźnika mocy powiązań, a więc wewnętrzna spójność
między badanymi cechami zmalała.
Na Terasie Czyżkówko wyróżniono 9 geokompleksów o rzeźbie równinnej.
W roku 1905 ponad 56% zajmowały uprawy rolne i 33% nieużytki rolne,
a w roku 1992 – 78% powierzchni zajmuje zabudowa miejska i 11% uprawy rolne
z zabudową.
Wskaźnik mocy powiązań między typami wód powierzchniowych i typami
użytkowania terenu badano dla roku 1905 na podstawie 3 cech i stwierdzono 7
rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki (0,28) wystąpiły między ciekami i łąkami
oraz między mokradłami z ciekami i łąkami.
W roku 1992 badano 3 cechy i stwierdzono 5 rodzajów połączeń. Najsilniejszy związek (0,60) wystąpił między ciekami i zabudową oraz powierzchniami bez
cieków i terenami zabudowanymi (0,40) .
Terasa Las Gdański składa się z 32 geokompleksów o rzeźbie równinnej.
W roku 1905 – na terasie dominowały uprawy i nieużytki rolne (40,65%
powierzchni), a w roku 1992 różnorodność typów użytkowania wzrosła, jednak
największe powierzchnie zajmuje zabudowa miejska (34,3%).
Wskaźnik mocy powiązań typów występowania wód powierzchniowych i
typów użytkowania terenu w roku 1905 obliczono na podstawie 6 cech typów wód
powierzchniowych oraz 6 typów użytkowania terenu i stwierdzono 9 rodzajów
powiązań. Najsilniejsze związki (0,89) wystąpiły między powierzchniami bez wód
powierzchniowych i nieużytkami rolnymi oraz między powierzchniami bez wód
i lasami (0,56).
W roku 1992 badano 6 cech typów wód powierzchniowych i 9 cech typów
użytkowania terenu; stwierdzono 10 rodzajów powiązań. Wartość wskaźnika 0,90
występuje w związku powierzchni pozbawionych wód powierzchniowych i lasów.
Terasa „południowa” liczy 29 geokompleksów, w tym: 15 geokompleksów
równinnych, 7 falistych, 6 stoków i 1 pagórek niski.
Częstość związku rzeźba - typ wód powierzchniowych przedstawia się następująco: w roku 1905 najczęstsze związki występowały między równinami i powierzchniami bez wód (34,5 % przypadków) oraz rzeźbą falistą i powierzchniami
bez wód (17,2%), a w roku 1992 w częstościach związku nie zaszły istotne zmiany.
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W roku 1905 najliczniejsze związki (24,1%) wystąpiły między równinami
i uprawami, pozostałe związki nie przekroczyły wartości 7% przypadków.
W roku 1992 związek równin z terenami zabudowanymi oraz związek miedzy stokiem krawędziowym i zabudową osiągnęły największą liczbę przypadków
(równorzędnie 17,24%). Pozostałe związki nie przekroczyły wartości 10% .
Wskaźniki mocy powiązań między rzeźbą i typem wód powierzchniowych
w 1905 roku badano w oparciu o 4 cechy i uzyskano 10 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki wystąpiły między stokami i brakiem wód powierzchniowych (0,83)
oraz między równinami i brakiem wód powierzchniowych (0,67).
W roku 1992 badano 7 cech i uzyskano 11 rodzajów związków.
Moc powiązań rzeźby z typem użytkowania terenu w roku 1905 określa 7
cech i 12 rodzajów połączeń. Najsilniejsze związki wystąpiły między rzeźbą falistą
i łąkami z zaroślami (0,57) oraz między równinami i uprawami (0,47).
W roku 1992 badano 10 cech i wykryto 14 rodzajów związków. Najsilniejsze
związki dotyczą stoków i zabudowy (0,83) oraz równin i terenów zabudowanych
(0,33). Pozostałe wskaźniki mocy związku nie przekroczyły wartości 0,14.
Wskaźnik mocy powiązań między typem wód powierzchniowych a typem
użytkowania terenu obliczono dla roku 1905 na podstawie 11 rodzajów powiązań. Najsilniejsze powiązania występowały między powierzchniami bez wód i
uprawami rolnymi (0,81) oraz między powierzchniami bez wód, a murawami i
zaroślami (0,45).
W roku 1992 stwierdzono 19 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki występują między powierzchniami bez wód i terenami zabudowanymi (0,26) oraz
między powierzchniami bez wód i lasami (0,16).
Wysoczyzna Osielska. Wyróżniono na jej terenie 26 geokompleksów, w tym:
15 geokompleksów równinnych, 11 równin falistych, 1 pagórek niski.
W roku 1905 najliczniejsze związki rzeźby i typów wód powierzchniowych
występowały między równinami i powierzchniami z ciekami, równinami z powierzchniami mokradeł i jezior (19,2% przypadków). Związki równin z powierzchniami bez wód, rzeźby falistej z powierzchniami bez wód, rzeźby falistej i jezior,
rzeźby falistej i cieków wystąpiły w 11,5% przypadków. W roku 1992 nie wystąpiły
widoczne zmiany w częstości związków.
W roku 1905 najliczniejsze związki rzeźba-typ użytkowania terenu wystąpiły
między równinami i łąkami (23,1%) oraz między rzeźbą falistą i uprawami (15,4%),
a następnie między równinami i uprawami rolnymi (11,5%).
W roku 1992 w dalszym ciągu na równinach przeważały uprawy (15,4%),
ale drugie miejsce w częstości związków zajmowały równiny z uprawami i zabudową (11,5%) oraz równiny i łąki z zaroślami.
Wskaźnik mocy związku rzeźba-typy wód powierzchniowych obliczono w
roku 1905 w oparciu o 7 cech i stwierdzono 12 rodzajów powiązań. Najsilniejsze
związki dotyczą równin i powierzchni z ciekami, mokradłami i jeziorami (0,33)
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oraz rzeźby falistej z jeziorami i ciekami (0,27). W roku 1992 analizowano 7 cech
i stwierdzono 12 rodzajów połączeń.
Wskaźnik mocy powiązań rzeźby z użytkowaniem terenu w roku 1905 badano
na podstawie
6 cech i uzyskano 10 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki wystąpiły
między rzeźbą falistą i łąkami z zaroślami (0,45) oraz równinami i łąkami (0,40),
a także między rzeźbą falistą i uprawami rolnymi (0,36).
W roku 1992 analizowano 9 cech i uzyskano 13 powiązań. Wyższą wartość
od średniej (0,27) osiągnęły związki równin z uprawami, rzeźby falistej z uprawami
i rzeźby falistej z łąkami.
Wskaźnik mocy powiązań między typami wód powierzchniowych a typami
użytkowania terenu w roku 1905 opracowano na podstawie 13 rodzajów powiązań. Najsilniejsze związki występują między powierzchniami bez wód i uprawami
rolnymi.
W roku 1992 stwierdzono 16 rodzajów powiązań. Są to bardzo słabe powiązania. Największą wartość osiągnął związek między powierzchniami bez wód
i uprawami rolnymi (0,25) oraz wartość po 0,18 uzyskały związki powierzchni
z ciekami, mokradłami, jeziorami a łąkami i zaroślami oraz powierzchnie bez wód
i zabudowa z uprawami.
Podsumowanie
Mapy topograficzne są dobrym źródłem wiedzy na temat zmian środowiska
przyrodniczego. Stosowane w kompleksowej geografii fizycznej takie narzędzia
badawcze, jak częstość związku i wskaźnik mocy powiązań w dowolnych okresach
i porównanie ich ze sobą pozwala poznać kierunek zmian struktury geokompleksów.
Zmiany ilościowo - jakościowe pary cech komponentów pociągają za sobą
inne jakościowo powiązania i to jest rozumiane jako zmiana rodzaju powiązań
(tab. 1). Różnice jakościowo-ilościowe powiązań pary cech komponentów mogą
wystąpić w geokompleksach wskutek zmiany typu ich użytkowania. Zmiana ilości
rodzajów powiązań (jakości związków) między parami cech wpływa na zróżnicowanie wewnętrzne krajobrazów.
Zmiana – zarówno wzrost jak i spadek – wskaźnika różnorodności powiązań
wyżej wymienionych par cech informuje o zmianach strukturalnych geokompleksów, ale może się zdarzyć, że jeden rodzaj powiązania znika a pojawia się inny rodzaj
powiązania (Dolina Wisły), dlatego niezbędna do oceny dynamiki przekształceń
jest wiedza na temat liczebności zmienionych rodzajów powiązań w badanych
okresach. Stąd też zaistniała potrzeba obliczenia sumy różnic między wskaźnikami
różnorodności powiązań pary cech komponentów (rzeźba – użytkowanie oraz wody
powierzchniowe – użytkowanie) w jednostkach fizycznogeograficznych między
1905 i 1992 rokiem.
Suma wskaźników różnorodności rodzajów powiązań między wyżej wymienionych parami cech komponentów informuje o dynamice zmian struktural156

no-funkcjonalnych jednostek wyższego rzędu niż geokompleks. Podstawą jego
obliczenia jest analiza związku pary cech komponentów oraz zmienności rodzajów
ich połączeń w geokomleksach. Im więcej jest analizowanych związków pary cech
komponentów, tym suma jest bardziej wiarygodnym wskaźnikiem dynamiki zmian
środowiska przyrodniczego. W niniejszym opracowaniu obliczono sumę tylko
dwóch wskaźników rodzajów połączeń między cechami komponentów. Badania
będą kontynuowane.
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TRANSFORMATIONS OF SUBURBAN NATURAL ZONES DUE TO
THE DEVELOPMENT OF A CITY AS EXEMPLIFIED BY BYDGOSZCZ
Summary
The paper presents the manner of analysing changes of the natural environment when there is lack of materials relating to chosen ground components
to estimate natural environment transformations. The paper is based on a topographical map at a scale of 1: 25 000. The following actions were carried out for the two
periods examined (1905; 1992): choice of spatial geological complexes, choice
of the pairs of component features for analysis, calculation of the frequency
of relationships among features, calculation of power coefficient of connections
between pairs of features, determination of fixed changes in the number of features between 1905 and 1992, calculation of changes in the kind of connections,
calculation of differences in the kind of connections between the both periods
examined, calculation of coefficient totals of the variety of connection kinds.
The total of coefficients of the variety of connections of two and more components
in the two periods examined informs about the structure and function of changes
in particular spatial units.
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