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Let observation with extensive view,
survey mankind, from China to Peru
Samuel Johnson, The Vanity of Human Wishes, 1749

Przedmowa
Niniejsze opracowanie jest swoistym pokłosiem XXVII Zjazdu Studenckich
Kół Naukowych Geografów, który odbył się w dniach 22−24 lutego 2002 roku
w Stacji Naukowej IGiGP w Łazach koło Bochni. Okazją do zorganizowania sesji
stało się 120−lecie Koła Geografów UJ oraz przewodniczenie Komitetowi Koordynacyjnemu przez ośrodek krakowski.
Organizatorów ucieszyło szerokie zainteresowanie sesją referatową oraz pokazami slajdów. Zaskakujący był również niezwykle szeroki zakres tematyczny
prezentowanych prac. Podjęto w nich tak odrębne zagadnienia jak analiza form
fluwioglacjalnych na przedpolu lodowców islandzkich, postrzeganie Zbiornika
Czorsztyńskiego, a nawet rozważania nad losami absolwentów geografii. Cieszy podejście regionalne do opisywanych tematów. Z drugiej strony wydaje się,
że zbyt mało energii poświęca się w kołach pracy naukowo−badawczej, koncentrując się na tematach związanych z opisem krain geograficznych lub relacjach z
wypraw. Ekspedycje do dalekich krajów powinny owocować podjęciem bardziej
szczegółowych badań, aby XVIII−wieczne wezwanie z motta survey mankind nie
pozostało bez echa.
Pozycja niniejsza podzielona została na trzy główne części. Wprowadzenie zawiera: historię zjazdów SKNG oraz dzieje Koła Naukowego Geografów
Uniwersytetu Warszawskiego i Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W drugiej części zaprezentowano artykuły powstałe w wyniku opracowania referatów nagrodzonych podczas sesji. Nagrody otrzymali:

Pierwsze miejsce (ex aequo)
Tomasz Giętkowski (UMK), Przestrzenne zróżnicowanie form fluwioglacjalnych na przedpolach lodowców islandzkich, na przykładzie Skeiđarárjökull
i Höfdabrekkujökull
Grzegorz Micek, Tomasz Padło (UJ), Postrzeganie Zbiornika Czorsztyńskiego przez
mieszkańców okolicznych wsi
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Drugie miejsce (ex aequo)
Jarosław Działek, Mariusz Gałek (UJ), Losy absolwentów geografii Uniwersytetu
Jagiellońskiego z lat 1990−1995
Paweł Hałat (UJ), Piętrowość fizycznogeograficzna Gór Krymskich

Trzecie miejsce (ex aequo)
Michał Mikołajczyk, Marta Pabich (UŁ), Przyrodnicze i kulturowe walory Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Rafał Kroczak (AP), Walory krajobrazowe i możliwości rozwoju turystyki w paśmie
Brzanka−Liwocz

Wyróżnienie
Aleksandra Barczak, Władysław Jankow, Łukasz Kubinek, Paweł Struś,
Tomasz Wołowiec (UJ), Podatność na degradację szlaków turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego
Trzecia część opracowania zawiera streszczenia tematów, które podejmowane były w kołach naukowych. Część ta, nie ma charakteru naukowego, a zawarte
w niej materiały mają charakter kompilacyjno−informacyjny.
Redaktorzy pragną podziękować wszystkim bez których nie doszłoby do publikacji niniejszego opracowania, a zwłaszcza jurorom: prof. dr hab. Bolesławowi
Domańskiemu, dr Agnieszce Kwiatek−Sołtys oraz dr hab. Romanowi Soji. Wyrazy
wdzięczności kierujemy również na ręce dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego.
										
Grzegorz Micek
										
Tomasz Padło
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Szczepan Żurek

Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów
– rys historyczny
Historia Zjazdów Studenckich Kół Naukowych Geografów sięga już ponad 85
lat. Spotkania te zostały zapoczątkowane przez ówczesne Koło Geografów Uczniów
UJ z którego inicjatywy w dniach 13−14 czerwca 1927 r. odbył się Pierwszy Zjazd
Ogólny Kół Geograficznych w Polsce. Na Zjeździe obecni byli przedstawiciele niemalże wszystkich kół geograficznych działających na terenie Polski, a więc warszawskiego, lwowskiego, poznańskiego i krakowskiego. Zabrakło jedynie przedstawicieli
koła wileńskiego. Wtedy też postanowiono utworzyć Związek Kół Geograficznych,
który z czasem przekształcił się w istniejący do dziś Ogólnopolski Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Geografów. Już w rok po pierwszym spotkaniu studentów
geografii zorganizowano II Zjazd Kół Geograficznych. Tym razem organizatorem byli
studenci Warszawscy. Trzeci Zjazd Kół Geograficznych miał miejsce 18 maja 1929
r. w Poznaniu. Na tym Zjeździe postanowiono zlikwidować instytucję Związku Kół
Geografów i podjęto uchwałę o organizacji kolejnego spotkania we Lwowie. Tam
też odbył się w 1930 r. kolejny Zjazd na którym postanowiono przywrócić Związek
Kół Geografów do życia, na czele którego stanął Z. Ciętak z KG UJ. Z racji objęcia
funkcji przewodniczącego ZKG przez przedstawiciela koła krakowskiego, V Zjazd
Kół Geograficznych miał miejsce właśnie w Krakowie w dniach 20−23 kwietnia
1933 r. Kolejny, szósty już Zjazd, ostatni jaki miał miejsce przed II Wojną Światową
odbył się w Warszawie 1935 r.
Pierwszy powojenny zjazd kół miał miejsce w Poznaniu 17 listopada 1948
r. Omawiano na nim między innymi sprawę legalizacji Związku Kół Geograficznych. Trudności jakie napotkali inicjatorzy reaktywowania instytucji Związku Kół
Geograficznych oraz same Koła miały odbicie w ponad dziesięcioletniej przerwie
pomiędzy kolejnymi Zjazdami. W 1959 r. kolejny, ósmy w historii Zjazd Kół Geografów miał miejsce w Wojcieszowie z inicjatywy Koła wrocławskiego. Od tego
momentu Zjazdy odbywały się pod nazwą Ogólnopolskich Zjazdów Studenckich Kół
Naukowych Geografów. Wprowadzono również nową numerację Zjazdów i Zjazd
w Wojcieszowie nosił numer pierwszy. W kolejnych latach Zjazdy odbywały się
z niezwykłą wręcz regularnością co dwa lata, aż do roku 1979. Świadczy to niewątpliwie o niezwykłej prężności ówczesnych kół, co miało swoje odbicie w coraz to
nowo powstających tego typu organizacjach w różnych ośrodkach na terenie Polski.
Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. spowodowało dwuletnią przerwę
i kolejny Zjazd odbył się dopiero w 1983 r. w Juracie z inicjatywy studentów
9

Uniwersytetu Gdańskiego. Dwa lata później Zjazd miał miejsce w Poznaniu,
a w trzy lata po zjeździe poznańskim organizatorami spotkania byli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. Zjazd był organizowany przez kołowiczów
z Uniwersytetu Śląskiego, a kolejny w 1991 r. odbył się w Krakowie z inicjatywy
Koła Geografów UJ. Lata dziewiędziesiąte okazały się być czasem pewnego zastoju
wśród organizacji studenckich. Nie ominęło to również Kół Naukowych Geografów
i przyniosło pięcioletnią przerwę w tradycji Zjazdów, która została wskrzeszona
dopiero w 1996 r. przez studentów Uniwersytetu Śląskiego – organizatorów kolejnego Zjazdu. W 1999 r. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów Odbył się
w Lublinie, a organizatorami byli studenci Uniwersytetu Marii Curie−Skłodowskiej.
Ostatni Zjazd, którego pokłosiem jest właśnie ta publikacja, odbył się w 2002 r.
w stacji naukowej IGiGP UJ w Łazach koło Bochni. Organizatorami byli członkowie Koła Geografów UJ, które w tym właśnie roku obchodziło rocznice 120−lecia
powstania. W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele 10 ośrodków geograficznych
z całej Polski. Był to XVII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów po
wojnie, czyli uwzględniając zjazdy które miały miejsce w latach dwudziestych
i trzydziestych, byliśmy uczestnikami XXVI Zjazdu Kół Geograficznych. Miejmy
nadzieję, że tak długa tradycja tych spotkań nie pójdzie na marne i że kolejne pokolenia geografów również będą się spotykać na kolejnych Zjazdach.

Szczepan Żurek
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Karol Janas

Dzieje Koł a Geografów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok 2001 był dla Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego czasem
wyjątkowym. To właśnie w tym roku świętowaliśmy 120 rocznicę powstania tej
jednej z najstarszych polskich organizacji studenckich. Jakie były koleje losu
i co działo się w Kole przez te 120 lat, wiemy dzięki materiałom skrupulatnie
gromadzonym w archiwum KG UJ oraz archiwach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto historię i działalność Koła obszernie omawiają artykuły zawarte
w publikacjach wydanych z okazji jubileuszu 100−lecia KGUJ: Historia Koła
Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881−1981 (1981) oraz Sprawozdania
Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również artykuł Hajdukiewicza
i Jakubiec (1999) zamieszczony w zbiorowym opracowaniu: Geografia
w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849−1999.
Jak podkreślają wszyscy autorzy wyżej wspomnianych opracowań, nie byłoby
Koła bez Katedry, a później Instytutu Geografii UJ. Także dzisiaj obie te instytucje ściśle ze sobą współpracują, szczególnie jeśli chodzi o działalność naukową
i dydaktyczną. Cofnijmy się zatem do roku 1849 kiedy to, dzięki staraniom
prof. Wincentego Pola, 12 listopada powstała nowa katedra w obrębie Wydziału Filozoficznego: Nadzwyczajna Katedra Geografii Powszechnej, Fizycznej
i Porównawczej. Katedra z przyczyn politycznych została rozwiązana 3 lata
później. Działalność Wincentego Pola nie została jednak zaprzepaszczona. Jej
owocem było nie tylko reaktywowanie Katedry w 1877 r. pod kierownictwem prof.
Franciszka Czernego−Schwarzenberga, ale także pojawienie się dwa lata później
Koła Geograficznego, działającego w ramach Czytelni Akademickiej – organizacji
o charakterze ideowo−politycznym. Właściwy początek Koła datuje się na
20 listopada 1881 r. W owym dniu członkowie Zarządu Czytelni, a zarazem
słuchacze wykładów prof. Czernego−Schwarzenberga zorganizowali spotkanie,
na którym przedstawiono odrębny statut dla Koła Geografów. W lutym 1884 r.
zawieszona zostaje z przyczyn politycznych działalność Czytelni Akademickiej,
a wraz z nią działalność Koła Geografów Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jak brzmiała oficjalna nazwa. O wskrzeszeniu Koła zaczęto myśleć niemal zaraz
po jego rozwiązaniu i już 7 grudnia 1885 r. wybrano nowy zarząd oraz za aprobatą dyrektora Katedry, wznowiono działalność naukową. Niecały rok później,
1 października 1886 r. Namiestnictwo C.K. zatwierdza nowy statut Koła Geogra11

fów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tej pory Koło było stowarzyszeniem samodzielnym. Liczba członków KG UUJ w latach 1885−1890 wahała się
w granicach 12−20 osób, co stanowiło ok. 14−24% ogółu studentów Wydziału
Filozoficznego. Główną formą działalności Koła, podobnie jak w pierwszym etapie
(1881−1884), było organizowanie repetytoriów i odczytów z różnych dziedzin geografii. Szczególnym powodzeniem cieszyły się comiesięczne wieczorne spotkania
towarzyskie, z udziałem prof. Czernego−Schwarzenberga – kuratora Koła od 1887 r.
Z biegiem czasu, Koło działało coraz energiczniej, o czym świadczy rosnąca liczba
referatów i spotkań. Dużym sukcesem było stworzenie warunków dla samodzielnej
pracy naukowej studentów. Dlaczego więc końcem kwietnia 1890 r. Koło uległo
samorozwiązaniu? Jedyną przyczyną było powołanie w tym czasie instytucji „ćwiczeń praktycznych geograficznych”, które niejako przejęły dotychczasowy cel KG
UUJ. Choć Koło straciło chwilowo rację bytu, nie była to całkowita rezygnacja. W
Księdze Sprawozdań czytamy:
„...jeśli z czasem seminarium geograficzne, czego mu z całego serca życzymy,
zyska odpowiednią ilość członków, wzrośnie zainteresowanie dla geografii [...]
mogą się przydać na coś tradycje kółka naszego, z którego popiołów ów feniks
powstać może”.
Feniks rzeczywiście powstał, choć dopiero po 25 latach. Lata, w których nie
istniało Koło, były zarazem okresem pewnego zastoju w dziedzinie geografii na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Sytuacja zmieniła się radykalnie w roku akademickim
1910/1911, gdy wykładowcą geografii został Ludomir Sawicki. Z jego inicjatywy,
5 grudnia 1915 r. postanowiono powołać do życia samodzielne koło geograficzne.
2 maja 1916 r. został zatwierdzony przez Senat status Koła Geografów Słuchaczy
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dwa miesiące później, zgodę na powstanie nowego
stowarzyszenia wydało również Namiestnictwo C.K. Kuratorem Koła mianowano
prof. L. Sawickiego oraz przyznano na siedzibę salę 42 w Collegium Novum.
Z początkiem XX w. zaczęły powstawać koła geograficzne również na innych
polskich uniwersytetach. Najwcześniej, bo w 1905 r., powstało Koło Geografów na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, następnie także w Wilnie, Poznaniu
i Warszawie (dwa ostatnie powstały w 1921 r.). Utrzymywano kontakty z innymi
kołami geograficznymi, ale także z uniwersyteckimi kołami: Przyrodników, Historyków i Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. Koło służyło pomocą Towarzystwu
Krajoznawczemu, Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu i Polskiemu Towarzystwu
Geograficznemu. Powstanie w 1916 r. Instytutu Geografii nie tylko nie zagroziło
istnieniu Koła, ale jeszcze je wzmocniło, dając bodźce do dalszego rozwoju. Po
1922 r. powrócono do wcześniejszej nazwy – Koła Geografów Uczniów UJ.
W porównaniu do lat 1881−1890, wyraźnej zmianie uległ profil działalności
kołowej. Sama działalność naukowa została znacznie poszerzona. Prócz organizacji kursów z zakresu kartografii, hydrografii i geografii matematyczno−fizycznej,
rozpoczęto realizację projektów i badań naukowych jak np. stworzenie słownika
terminów geograficznych, przewodnika po okolicach Krakowa, czy prowadzone
w latach 1933−36 badania jezior w Tatrach, których efektem było wydanie
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Atlasu jezior tatrzańskich. Ciekawą inicjatywą były zebrania, na których dyskutowano o problemach naukowych oraz zapoznawano się z nowymi prądami w
geografii. Organizowano liczne wycieczki, zarówno krótkie wypady w najbliższe
okolice jak też, głównie za sprawą W. Ormickiego, dwutygodniowe obozy wędrowne na Podhale i w Karpaty Wschodnie, podczas których pieszo pokonywano dystansy do 350 km. W latach późniejszych organizowano także wycieczki
zagraniczne – do Czechosłowacji (1931, 1933), 44−dniową wycieczkę rowerową
w Alpy (1936) oraz wyprawę do Finlandii, Szwecji, Norwegii i Łotwy w 1938 r.
Kwitła działalność na polu towarzyskim. Początkowo były to spotkania, na których przedstawiano W satyrach i pieśniach dzieje i różne wesołe przygody Koła.
Potem do tradycji weszły jesienne „herbatki zapoznawcze” i „pląsy geograficzne”.
Ówczesną atmosferę bardzo dobrze ilustruje cytat ze wspomnień członków Koła:
„Z przyjemnością zbieraliśmy się w Kole, a chwile w nim przeżyte będziemy zaliczać do najmilszych”. W życiu Koła brało udział wiele znanych osobistości jak
profesorowie: E. Romer, J. Nowak, W. Szafer i inni. Profesor Goetel powiedział
m.in. „...że spośród wielu kontaktów z geografią najmilej wspomina wycieczki
z Kołem Geografów”. Były też okresy bardzo trudne – w drugiej połowie 1920 r. prace
Koła zawieszono w związku z zamknięciem Uniwersytetu (wojna bolszewicka). W
tym czasie Instytut Geografii przeniesiono do nowego budynku przy ul. Grodzkiej
64, tam też nową siedzibę znalazło Koło.

Fot. 1. Józefówka, 19 marca 1931 r., w środku siedzi prof. Eugeniusz Romer, pośrodku
(w okularach) stoi prof. Jerzy Smoleński
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W dniach 13−14 czerwca 1927 r. z inicjatywy KG UJ zwołano w Krakowie
I Zjazd Ogólny Kół Geograficznych w Polsce. W Zjeździe tym wzięły udział
Koła Geografów z Warszawy, Lwowa, Poznania i Krakowa. Wówczas to utworzono Związek Kół Geograficznych (ZKG). Na IV Zjeździe, który miał miejsce
we Lwowie, prezesem ZKG został wybrany Z. Ciętak z KG UUJ. Kolejny V Zjazd
został zorganizowany przez ośrodek krakowski w dniach 20−23 kwietnia 1933 r.
Na zjeździe tym obecni byli przedstawiciele wszystkich Kół (ze Lwowa, Poznania,
Wilna, Warszawy i Krakowa) – w sumie 54 osoby z wyżej wymienionych ośrodków
i 40 osób z Koła krakowskiego.
Niepowetowaną stratą dla Koła była śmierć jego kuratora prof. Ludomira
Sawickiego. Zmarł w wieku zaledwie 44 lat po powrocie z wyprawy badawczej
na Bałkany. Jego następcą został prof. Jerzy Smoleński, który pełnił tę funkcję
aż do wybuchu II Wojny Światowej. 5 listopada 1939 r. wraz z doc. Wiktorem
Ormickim i dr Stanisławem Leszczyckim został aresztowany przez hitlerowców
i razem z innymi profesorami UJ wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen gdzie zmarł w 1940 r. Intensywną działalność Koła Geografów
przerwała zawierucha wojenna.
Działalność naukowa w Instytucie Geografii została na nowo podjęta w kwietniu 1945 r. Niemal równocześnie reaktywowano Koło Geografów Uczniów UJ.
Najaktywniej w odbudowie Koła brali udział słuchacze tajnych kursów geografii,
prowadzonych podczas okupacji z inicjatywy doc. J. Szaflarskiego. Samodzielna
działalność trwała zaledwie 3 lata, podczas których wrócono do dobrych przedwojennych tradycji. Wznowiono działalność naukową i wydawniczą. Szczególny
nacisk położono na integrację członków i rozwój życia towarzyskiego. Szczególnym prestiżem cieszyły się Bale Geografa, o których zamieszczano informacje w Dzienniku Polskim jak i tradycyjne „herbatki”, których gośćmi bywali
profesorowie: Eugeniusz Romer (Dyrektor Instytutu Geografii i Kurator KG UJ),
S. Pietkiewicz i A. Tokarski. Zżyciu się członków Koła służyły też wycieczki, m.in.
na tzw. „ziemie odzyskane” i do Czechosłowacji. Na nowo nawiązano kontakty z
kołami w Polsce jak i za granicą – ze studentami geografii w Mediolanie, Pradze,
Sofii i Moskwie. Podobnie jak przed wojną ośrodek krakowski był inspiratorem i
jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskiego Zebrania Kół Geografów, które
odbyło się w Poznaniu 17 listopada 1948 r.
Duże zmiany, prowadzące w konsekwencji do zaniku działalności Koła nastąpiły
po 1948 r., kiedy to lansowano centralizację nauki i ruchu studenckiego. W 1949
r. Koło przystąpiło do Stowarzyszenia Kół Naukowych Wydziału Matematyczno−
Przyrodniczego. Rok później na mocy uchwały Senatu Akademickiego UJ rozwiązano wszystkie koła naukowe. Koło Geografów powstało na nowo w tym samym
roku, ale jako przybudówka Zrzeszenia Studentów Polskich. Nowym Kuratorem
został prof. Mieczysław Klimaszewski. Odgórne zarządzanie oraz indoktrynacja
polityczna sprawiły, że zabrakło w kole spontaniczności i chęci do samodzielnej działalności. Większość zebrań poświęcona była szkoleniu ideologicznemu
– prowadzono odczyty poświęcone materializmowi historycznemu i dialektycznemu.
Aktywność na polu naukowym istniała nadal jedynie dzięki odizolowanej grupie
osób. Ostatecznie działalność Koła zanikła pod koniec 1955 r.
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Kolejna reaktywacja nastąpiła w listopadzie 1959 r. Za oficjalną nazwę przyjęto
tę, która funkcjonowała od 1950 r. – Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nazwa ta przetrwała do dnia dzisiejszego. Modyfikacji uległy cele jakie stawiano
tej organizacji. Skupiono się przede wszystkim na organizacji badań naukowych.
Charakterystyczną formą działalności po 1959 r., trwającą aż do końca lat 80. były
obozy naukowe, na których realizowany projekty z różnych dziedzin geografii.
Powstały wyspecjalizowane sekcje: geomorfologiczna, geologiczna, hydrologiczna, klimatologiczna i ekonomiczna. Z upływem czasu powstawały kolejne sekcje:
geografii fizycznej kompleksowej, speleologiczna, geografii turyzmu a nawet afrykanistyczna w ramach której uruchomiono kurs kiswahili. W 1964 r. w rocznicę 80.
urodzin prof. Ludomira Sawickiego, Koło przyjęło jego imię.
Okres lat 60. i 70. można nazwać złotym okresem w Kole Geografów UJ. Prócz
niesłychanie intensywnej działalności naukowej kwitło życie towarzyskie. Bale
Geografów organizowano w tym czasie kilka razy do roku, a w rekordowym roku
1970 aż pięciokrotnie! Pomimo trudnych warunków politycznych organizowano
wiele wypraw zagranicznych. Do najsłynniejszych należały wyprawy do Francji
(1961), Jugosławii i Włoch (1961), Gruzji (1972), Afryki (1974), Australii (1980/81),
na Spitsbergen (1984), do Indii (1986). Podczas tych wypraw realizowano konkretne
projekty naukowe.
Tak intensywna działalność naukowa, zaczęła owocować sukcesami na forum
ogólnopolskim. W maju 1959 r. podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich
Kół Naukowych Geografów (OZ SKNG) w Wojcieszowie powstaje Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych Geografów. Na II Zjeździe w Skokach
k. Poznania KG UJ otrzymuje I nagrodę za referat A. Kotarby Stosunki mikroklimatyczne Hali Gąsienicowej. Również na kolejnych zjazdach (Lublin 1963,
Kraków 1965) pierwszy laur otrzymuje KG UJ. Na piątym zjeździe w Gdańsku
−Juracie (1969) Komitet Koordynacyjny po raz pierwszy powołano przy ośrodku
krakowskim. 17 marca 1971 r. Koło organizuje Uroczystą Sesję Naukową z okazji
100. rocznicy urodzin prof. Eugeniusza Romera. Na VII OZ SKNG w Szczawnicy
wszystkie przedstawione przez KG UJ referaty zostają nagrodzone i po raz drugi
powołano Komitet Koordynacyjny przy Kole krakowskim. Rok później KK SKNG
wydaje drukiem Prace Studenckich Kół Naukowych Geografów – pierwsze tego
typu wydawnictwo w historii SKNG. W roku 1973 w Krakowie i Złotym Potoku
KG UJ organizuje VIII OZ SKNG. Po raz trzeci Komitet Koordynacyjny powołano
przy KG UJ na XI Zjeździe we Wrocławiu, na którym nagrodzono też I miejscem
pracę Bolesława Domańskiego pt. Regionalizacja ekonomiczno−geograficzna
z zastosowaniem metody McQuitty’ego i analizy dyskryminacyjnej na przykładzie
Polski Południowej. W kwietniu 1981 r. Komitet zorganizował XII (XVIII licząc zjazdy
przedwojenne) OZ SKNG w Zakopanem. W tym roku również przypadły obchody
stulecia Koła Geografów UJ.
W listopadzie 1981 r., a więc dokładnie w setną rocznicę założenia Koła,
zorganizowano trzydniowy zjazd−spotkanie kilku pokoleń geografów, którzy swoje
pasje realizowali w Kole Geografów. Mimo iż nie był to dogodny okres dla organi-
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zowania tego rodzaju uroczystości (miesiąc później wprowadzono Stan Wojenny)
zaproszenie przyjęło ponad 400 dawnych Kołowiczów.
Z oczywistych przyczyn Koło ograniczyło swą działalność w okresie Stanu
Wojennego. Zanikły sekcje: geomorfologiczna, hydrologiczna i ekonomiczna.
W 1982 r. Opiekunem Koła został doc. Ludwik Kaszowski. Mimo ograniczenia
działalności pojawiły się też nowe inicjatywy jak redagowanie czasopisma Globusik,
które z różnym powodzeniem wydawane jest do dziś, festiwal piosenki geograficznej,
konkurs fotograficzny i inne. W latach 80. liczba członków wahała się w granicach
80−100 osób. Powstały nowe sekcje: górska i ekologiczna. Prace tej ostatniej były
5−krotnie nagradzane na zjazdach SKNG w latach 1983−1991. Nadal organizowano
wycieczki dydaktyczne.
Wraz ze zmianami politycznymi jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., wiele
zmieniło się w samym Kole jak również w Instytucie Geografii. Od 1991 r. zaczął
obowiązywać nowy program nauczania, pozwalający na wybór kursów wedle własnego zainteresowania. Wprowadzono ćwiczenia i wycieczki terenowe. Program
w dużym stopniu nawiązywał do metod pracy KG UJ, co wynikać może z faktu,
iż znaczna część obecnej kadry naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej to wychowankowie Koła. W pewnym sensie straciła rację bytu
działalność poszczególnych sekcji. Do 1996 roku działały jeszcze sekcje górska
i ekologiczna. W 1996 r. doc. Ludwika Kaszowskiego jako opiekuna KG UJ
zastąpił dr hab. Bolesław Domański, który także obecnie pełni tę funkcję.
Koło nadal było miejscem gdzie
można się spotkać, napić herbaty, wymienić doświadczenia ze
studentami starszych lat. Nadal
organizowano Bale Geografa,
choć już niestety poza Instytutem.
Mimo, iż po upadku żelaznej kurtyny możliwości indywidualnych
wyjazdów niepomiernie wzrosły,
okres wakacyjny obfitował zawsze
kilkoma kołowymi wyprawami
(Azja Środkowa, Indie, Mongolia,
Rumunia, Chiny, Maroko, Kaukaz,
Płw. Kolski, Włochy, Masyw Centralny, Karpaty Wschodnie, Mołdawia, Krym, Białoruś, Ałtaj, Tuwa,
Ural Subpolarny). Efektem wypraw,
które miały charakter bardziej krajoznawczy niż naukowy, były odczyty
wygłaszane na forum Polskiego
Fot. 2. Uroczystość 120−lecia powstania Koła
Towarzystwa Geograficznego. NoGeografów: Rektor UJ, prof. dr hab. Franciszek
wym zadaniem, które pojawiło się
Ziejka z Dyrektorem IGiGP UJ prof. dr hab. Anprzed Kołem, była pomoc nowym
tonim Jackowskim.
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studentom w integracji na uczelni. Od przeszło 10 lat organizowane są otrzęsiny,
a w ostatnich latach także obozy adaptacyjne, które odbywają się jeszcze przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
W sytuacji gdy podupadła działalność naukowa, duże znaczenie miało
nawiązanie współpracy na forum ogólnoeuropejskim w ramach Europejskiego
Stowarzyszenia Młodych Geografów i Studentów Geografii (EGEA). Członkowie
Koła uczestniczyli w naukowych kongresach gdzie mieli okazję do podzielenia
się swoimi doświadczeniami z kolegami z niemal wszystkich krajów Europy.
W 2001 r. Magdalena Bednarz z KG UJ została przewodniczącą EGEA na region
wschodni. W roku 2002 EGEA Kraków została organizatorem Kongresu Regionalnego. Efektem współpracy Koła w ramach EGEA są też liczne wymiany studenckie (m.in.
z Utrechtem, Egerem, Berlinem, Tartu, Barceloną, Sankt Petersburgiem i Lwowem).
W ostatnim czasie działalność Koła uległa lekkiemu ożywieniu, do czego
impulsem zapewne był Jubileusz 120−lecia, na który jak przed dwudziestu laty
zaproszono wszystkich byłych członków KG UJ, władze i kadrę naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak przed dwudziestu laty sala wykładowa im. Wincentego
Pola pękała w szwach, a na hucznym Balu Jubileuszowym bawiło się ponad 400

Fot.3. Jubileuszowy Bal Geografa – 120−lecie Koła Geografów UJ. Na zdjęciu Dyrektur IGiGP
UJ prof. dr hab. Antoni Jackowski

17

osób. Organizacja uroczystości jubileuszowych oraz XXVII Zjazdu Studenckich
Kół Naukowych Geografów w Łazach 22−24 lutego 2002 r., kosztowała KG UJ
wiele wysiłku i pracy. Najlepszym dowodem ożywienia działalności naukowej
są referaty zaprezentowane na Zjeździe SKNG w Łazach, oraz powstanie sekcji
geografii stosowanej. W trakcie wyprawy KG UJ na Islandię (wakacje 2002) prowadzono badania naukowe na przedpolu lodowca, pod opieką dr hab. Wiesława
Ziaji. Próbowano także wskrzesić instytucję obozu naukowego, głównie z myślą
o studentach I roku, którym zmniejszono drastycznie ilość praktyk terenowych.
Niestety chęć uczestnictwa wyraziło zbyt mało osób.
Jaka potoczą się przyszłe losy Koła Geografów UJ? Jaka będzie jego rola?
Czy stanie się towarzystwem wzajemnej adoracji? Czy nadal będzie kuźnią dla
przyszłych geografów, naukowców? Pragnęlibyśmy choć częściowo powrócić
do tradycji z najświetniejszych okresów Koła. Chcielibyśmy niejako zdecentralizować działalność Koła, poprzez powrót do sekcji. Proces ten zresztą już się rozpoczął
wraz z powstaniem EGEA, sekcji geografii stosowanej, sekcji wspinaczkowej. Mamy
nadzieję, że taka organizacja pracy pozwoli na włączenie w aktywną działalność
większej liczby członków, oraz ułatwi realizację indywidualnych zainteresowań.
Są również plany reaktywowania słynnych „herbatek”, na które zapraszani byliby
ciekawi ludzie, nie koniecznie związani z geografią. Czy wrócą czasy, w których
jak wspominał prof. Kazimierz Krzemień, mówiło się: Instytut Geografii przy Kole
Geografów UJ? Wśród osób studiujących, lub właśnie zaczynających studia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wciąż jest wielu ludzi z pasją, ludzi
aktywnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania – na nich przede wszystkim
liczy dzisiaj Koło Geografów UJ i przede wszystkim od nich będzie zależała odpowiedź na postawione pytanie.

Literatura
Hajdukiewicz M., Jakubiec A., 1999, Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881−1999, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Geografia
w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849−1999, tom I, Instytut Geografii UJ, Kraków, 127−162.
Kaszowski L. (red.), 1981, Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego
1881−1981, Uniwersytet Jagielloński – Prace Studenckich Kół Naukowych,
Kraków.

Karol Janas
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

18

Marta Bobiatyńska
Tomasz Dusza

80 lat Koł a Naukowego Studentów Geografii
Uniwersytetu Warszawskiego (1922−2002)
Koło Naukowe Studentów Geografii UW powstało jako samodzielna organizacja jesienią 1922 roku. Wcześniej – od 1920 r. istniało jako sekcja
Koła Przyrodników w Instytucie Nauk Przyrodniczych UW. Z pierwszego międzywojennego okresu działalności zachowało się niewiele dokumentów. Wiadomo,
iż w tamtym czasie została opracowana monografia Jeziorka Czerniakowskiego
(lata 1921−1923), odbyła się pierwsza wycieczka zagraniczna do Jugosławii (1924),
rozbudowywano zbiór map i książek (Musiał 1990).
Po II wojnie światowej działalność Koła została reaktywowana w 1945 roku.
Autorzy wcześniejszych opracowań dotyczących jego historii dzielą ją na klika
etapów. Pierwszy trwał od 1945 do 1950 roku. Był to okres rozkwitu działalności
nie tylko naukowej ale i socjalnej Koła. Studenci prowadzili akcje przygotowujące
kolegów do egzaminów, kursy językowe itp. Odbyły się wycieczki krajoznawcze
m.in. na Pojezierze Mazurskie pod kierownictwem prof. Jerzego Kondrackiego
i prof. Stanisława Pietkiewicza. Kolejny etap działalności Koła przypada
na lata 1951−1958. Ta pierwsza data jest szczególnie ważna dla jego historii.
Wówczas Koło zmieniło swoją nazwę na obowiązującą do dziś. W jego ramach
powstało szereg sekcji tematycznych (m.in. fotograficzna i biogeograficzna). Prowadzono pomiary batymetryczne i badania jezior na Mazurach. Wydano liczne
monografie. Po roku 1958 nastąpiła ekspansja obszaru badań poza granice Polski.
Do roku 1987 zorganizowano 30 wypraw zagranicznych i prawie 100 wycieczek
krajoznawczych i obozów naukowych w kraju (Musiał 1990). Do najważniejszych
działań z tego okresu zaliczyć należy m.in. współudział w opracowaniu dokumentacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, badania speleologiczne w
Sudetach, Tatrach i na Jurze Polskiej, publikacje przewodników (np. po Górach
Świętokrzyskich). W 1962 r. odbyło się piesze przejście łukiem Karpat od Bramy
Morawskiej do Żelaznej Bramy. W latach 1967−1976 kilkakrotnie organizowano wyjazdy na Węgry, do Bułgarii i Rumunii. Wędrowano przez Turcję, Syrię,
Liban, Irak, Iran, Tunezję, Algierię i in. W latach 1977, 1980, 1985 miały miejsce
Studenckie Wyprawy Polarne na Spitsbergen (prowadzono tam badania geomorfologiczne i fitogeograficzne). W 1983 r. odbyła się bardzo dobrze udokumentowana
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wyprawa do Maroka (badania w Atlasie Wysokim). Lata 1983−1987 zaowocowały
między innymi wyprawami do Tajlandii, Szwecji, Nepalu, Tanzanii, Peru, Maroka,
Zairu i Hiszpanii (Musiał 1990). Po 1990 r. odbyło się mnóstwo wyjazdów, przede
wszystkim zagranicznych, jak chociażby do Słowenii, Kazachstanu, Turcji, na Islandię, Krym, Jamajkę, w Góry Ałtaj, do USA, Dominikany, Meksyku, Rumunii, Francji,
Chorwacji, Chin i regionu Azji Południowo−Wschodniej, Indii, Tybetu, Azji Mniejszej,
Kamczatki, Norwegii, Maroka, Mongolii, Irlandii, Kongo, Szkocji, i innych miejsc
na Ziemi. Powstał Teatrzyk Małych Form Geograficznych. Zaczęto wydawać wraz
ze Stowarzyszeniem PANGEA pismo Geozeta. Wydano kwestionaria: Patagonia
w oczach studentów geografii oraz Monografię Geograficzną Boliwii i Paragwaju.
Tradycją stały się organizowane co roku Zjazdy KNSG UW w Murzynowie k. Płocka
oraz Bale Geografa. Nie sposób jest wymienić wszystkie formy działalności Koła
w tak krótkim artykule. Jego istnienie wiąże się z bardzo długą i bogatą tradycją,
która jest chlubą naszego Wydziału. Co roku dołącza i stara się ją kontynuować
kilkudziesięciu studentów geografii z pierwszego roku.
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Badania studentów geografii

Tomasz Giętkowski

Przestrzenne zróż nicowanie
form fluwioglacjalnych na przedpolach
lodowców islandzkich, na przykładzie

Skeiđarárjökull i Höfdabrekkujökul
Wstęp

Lodowce islandzkie charakteryzują się szczególnymi cechami środowiska
fluwioglacjalnego. Tworzą je przede wszystkim swoisty rytm ablacyjny, wynikający z
silnie oceanicznego klimatu wyspy oraz występowanie jökulhlaupów powiązanych
z działalnością wulkaniczną, szczególnie rozwiniętą właśnie pod największymi
lodowymi czaszami Vatnajökull i Mýrdalsjökull.
Powyższe czynniki sprawiają, że także strefowość rzeźby przybiera tu szczególny charakter. Zagadnieniami tymi, w ogólnym ujęciu morfologii stref marginalnych
zajmowali się: Galon (1973), Bogacki (1976), Wiśniewski (1998), Wiśniewski i in.
(2001), Olszewski (1998, 2000), Olszewski, Weckwerth (1998).
Poniżej prezentowana jest autorska propozycja modelu przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych, których rozwój w przypadku lodowców na Islandii
jest wyjątkowo złożony. Opracowanie to jest rezultatem badań podjętych w ramach II
Wyprawy Naukowej Studentów Geografii UMK na Islandię, zorganizowanej w lipcu
2001 r. przez Studenckie Koło Naukowe Geografów przy Instytucie Geografii UMK.

Strefy przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych
na przedpolu lodowca Skeiđarárjökull
Skeiđarárjökull stanowi południowy jęzor wypustowy z czaszy Vatnajökull.
Lodowiec zajmuje obszar pomiędzy dwoma masywami wulkanicznymi Eystrafjall
od zachodu i Skaftafellsfjöll od wschodu. Długość jęzora wynosi około 23 km,
natomiast szerokość od 12 km w części północnej do 23 km u czoła lodowca.
Z uwagi na występowanie powodzi związanych z działalnością wulkaniczną
w obrębie kaldery Grimasvötn, oddalonej o około 50 km na północ od czoła
Skeiđarárjökull, lodowiec był obiektem licznych obserwacji już od czasów pierwszych osadników (Grove 1988).
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Pierwszego podziału obszaru przedpola lodowca pod względem charakteru wód
dokonał Bogacki (1976). Wydzielił cztery różniące się działalnością morfologiczną
wód roztopowych obszary: 1 – bezpośrednie czoło lodowca, gdzie odpływ jest
raczej skoncentrowany w nielicznych korytach, 2 –  obniżenia i równiny mułkowe
z rzekami roztokowymi, 3 – strefę form szczelinowych, moren czołowych i równin
erozyjnych wód roztopowych z przełomu XIX/XX wieku o odpływie dość skoncentrowanym oraz 4 − płaską równinę akumulacyjną właściwego sandru.
Szczegółowe kartowanie geomorfologiczne pozwoliło rozszerzyć ten opis.
Na   jego podstawie na przedpolu Skeiđarárjökull wyróżnić można następujące
strefy (ryc. 1).

Ryc. 1. Strefy przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych na przedpolu lodowca
Skeiđarárjökull
Źródło: Geomorphological map of the forefield of Skeiđarárjökull, after kulhlaup
in 1996 autorstwa E.Wiśniewskiego, L.Andrzejewskiego, P.Molewskiego (IG MK) oraz badania
w sezonie 2001

24

Strefa A
Dominuje tu akumulacja stożków fluwioglacjalnych, której rytm zaburzony jest
przez potoki marginalne rozwijające się w strefie kontaktu. Przekształcenia rzeźby
spowodowane są wytapianiem się martwego lodu oraz gwałtownymi spływami
jökulhlaupów (w celu uniknięcia licznych powtórzeń terminy powódź i hlaup
są traktowane w niniejszym opracowaniu synonimicznie). W pierwszej fazie narastania fali powodziowej następuje przewaga procesów niszczenia rzeźby, natomiast
w fazie jej opadania przewaga intensywnej akumulacji materiału.

Strefa B
Dominującym elementem rzeźby tej strefy, powiązanym genetycznie z wodami
roztopowymi są doliny rzek marginalnych z wykształconymi licznymi poziomami
terasowymi. Systemy ich koryt są jednak bardziej skoncentrowane niż typowych
rzek sandrowych. Występują tu także koryta stanowiące drogi spływu  jökulhalupu,
które ze względu na skalę można nazwać powodziowymi. Po ustąpieniu głównej
fali ich dno zostaje przekształcone w sieć koryt roztokowych normalnego drenażu,
przy czym występują one na znacznie niższym poziomie niż dawne dno spływu
powodziowego i są oddzielone od niego wysokimi krawędziami. Strop poziomu
„jökuhlaupowego” stanowi zazwyczaj materiał głazowy, z wypełnieniem materiału
drobnego podlegającego procesom eolicznym. Jest on urozmaicony formami dna
w dużej skali, odpowiadającej skrajnie wysokoenergetycznym przepływom jakie
mają miejsce podczas spływu np. cieniami sedymentacyjnymi tworzącymi się
za przeszkodami jakimi były większe głazy, bądź w późniejszej fazie bryły lodu
(na co dowodem są cienie występujące obecnie po zaprądowej stronie ich „negatywów”). Do powyższych form zaliczyć można także wszelkiego rodzaju
bruzdy po uderzeniach brył lodowych dużych rozmiarów, które mogą być transportowane z uwagi na to, że nośność wód hlaupu kształtowana skrajnie dużą
koncentracją transportowanego materiału (hiperconcentrated flow), jest znacznie większa niż wody w normalnych warunkach (Maizels 1991). Powierzchnia
omawianego poziomu jest urozmaicona zatem wytopiskami. Nie są one skutkiem oddziaływania wód płynących sensu stricto, można je jednak wykorzystać
do charakterystyki związanych z nimi form, gdyż o ich rozmieszczeniu decyduje
nurt hlaupu, w którym są niesione. Formy wytopiskowe związane z degradacją brył
transportowanych hlaupem, w strefie B występują w największym nagromadzeniu w
sąsiedztwie głównego wypływu wód powodziowych oraz w obrębie jej południowo−wschodniej części. Molewski (1996) wyróżnił na przedpolu lodowca dwie kategorie wytopisk występujących na sandrach: nieregularne, bezładnie rozmieszczone
zagłębienia, występujące najczęściej w postaci zespołów oraz regularne izolowane
lub tworzące niewielkie skupienia.
W wyniku spływu wód jezior marginalnych, ujawniają się formy deltowe,
często rozcięte, z włożonym młodszym poziomem. Delty, jako wynik sedymentacji
na granicy dwóch środowisk fluwio− i limnoglacjalnego, są przydatnym wskaźnikiem
określającym ich wzajemne relacje przestrzenne.
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Strefa C
Strefa ta wykazuje pewną dwudzielność, której podstawą jest różnica
w układzie koryt. W strefie bezpośredniego sąsiedztwa z przełomami przez pas moren
(strefa C1) odpływ jest skoncentrowany, do tego stopnia iż Bogacki (1976) określił
te odcinki rzek jako meandrujące. Jednak owo „meandrowanie” jest spowodowane
ograniczeniami w rozwoju przestrzennym koryta, jakim są dla niego wały moren,
w części proksymalnej często zalegające na martwym lodzie (Molewski, Olszewski
1998). Przyczyną koncentracji koryt na obszarach, gdzie strefa C przylega bezpośrednio do czoła lodowca, jest duża siła energetyczna rzeki, która dąży do rozwoju
koryt przede wszystkim w kierunku dystalnym.
W strefie C1 występują także formy wytopiskowe, których rozkład przestrzenny
związany jest z przepływem wód jökulhlaupów. Ich objętość dochodzi do 16 000
m3, podczas gdy objętość zagłębień niepowiązanych z powodzią około 15 m3
(Molewski 1996).
Strefa C2, charakteryzuje się typowymi dla równin systemami koryt roztkowych,
rozprowadzających wody po sandrze. Rozmiary ich są zróżnicowane. Osiągają do
kilkudziesięciu metrów szerokości i do 2−3 m głębokości. Nachylenie tej powierzchni jest niewielkie, a w części dystalnej spada do 20−30(Bogacki 1976). W suchych
dnach koryt, w znacznych odległościach od czoła lodowca, zaobserwować można
wycieki wód.

Strefa D
Skeiđarársandur powstał w wyniku drenażu przede wszystkim głównej rzeki
proglacjalnej Skeiđarárjökull−Gigjukvisl. Jej naturalny rytm roztopowy jest okresowo
zaburzany przez gwałtowne powodzie jökuhlupowe, których historia rozpoznana
jest już od XII wieku. Większość z nich charakteryzuje się przepływami rzędu 4·104
m3s−1, niosąc nawet do 35% rumowiska unoszonego (Björnsson 1988).
W zasięgu strefy D znajdują się starsze powierzchnie sandrowe, nie podlegające współczesnym procesom fluwioglacjalnym, za wyjątkiem spływów jökulhlaupowych. Ich wody wydostają się na starsze powierzchnie z wyżej założonych
przełomów moren lub pokonując krawędź wyższego poziomu sandrowego. W
wyniku tego osady budujące sandr zostają przemyte, tworząc erozyjne równiny
wód jökuhlaupowych (Maizles 1991). W rzeźbie tego poziomu wyróżniają się duże
zagłębienia wytopiskowe, związane ze starszymi spływami, obecnie denudowane i
przekształcane przez procesy eoliczne. W kształtowaniu jego powierzchni pewną
rolę odgrywają działania człowieka, zmierzające do ukierunkowania spływów powodziowych poprzez budowę zapór zamykających opisane wyżej miejsca rozlewu.
Rozciągłość tej strefy w części proksymalnej jest ograniczona pasem moren
lub krawędzią oddzielającą ją od strefy B. Natomiast w kierunku dystalnym jej
rozciągłość zależy do rozkładu koryt roztokowych strefy C1.
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Strefy przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych
na przedpolu lodowca Höfdabrekkujökull
Höfdabrekkujökull (Kötlujökull) jest jęzorem wypustowym z czaszy Mýrdalsjökull,
czwartej pod względem wielkości na Islandii obejmującej kalderę Katli, jednego
z najbardziej aktywnych tam wulkanów (Björnsson i in. 2000). Höfdabrekkujökull
spływa ku południowemu – wschodowi wyznaczając granicę zasięgu czaszy
w tym kierunku. Rzeźba podłoża jęzora lodowcowego nie jest dokładnie rozpoznana.
Jego długość wynosi około 15 km, natomiast szerokość u czoła około 16 km. System
drenażu lodowca stanowi jedną z głównych dróg spływu jökulhlapów, związanych
z działalnością wulkaniczną Katli.
Rzeźba przedpola lodowca jest zróżnicowana. Główne jej właściwości
w obrębie proksymalnej części opisuje Olszewski (2000) zauważając, iż w jej rozciągłości poziomej zachodzi asymetria.
W części północnej dominują moreny, porozcinane dolinami wód roztopowych.
W części centralnej rozwinęła się typowa rzeźba „strefy marginalnej”. Część południową stanowi przede wszystkim rozległa sieć koryt, powstałych w wyniku drenażu
jökulhlaupowego. W nawiązaniu do tego opisu można wydzielić następujące strefy
przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych (ryc. 2).

Strefa A
Przeważa tu akumulacja stożków fluwioglacjalnych. Wyróżnić należy dwa
typy tych form powstających u czoła lodowca:
– stożki wysokiego sandru opisane przez Heima (1983) i Krügera (1994, 1997),
powstałe w wyniku spływu wód supraglacjalnych w obszarach bezpośredniego
kontaktu lodowca i moreny lub wyższego poziomu sandrowego;
– stożki wód subglacjalnych (Heim 1992, Maizels 1991), powstałe w miejscach
wypływu wysokoenergetycznych strumieni wód subglacjalnych.
Typy te, genetycznie pochodne różnicują cechy strukturalno−teksturalne. Strefa
charakteryzuje się znaczną nieciągłością w stosunku do linii czoła lodowca.
Głównym czynnikiem determinującym jej horyzontalną rozciągłość jest rzeźba podłoża, regulująca sposób drenażu englacjalnego. Zależność ta szczególnie
zaznacza się w dwóch rejonach. Na linii marginalnych skałek Moldheidi i masywu
wulkanicznego Hafursey (Olszewski 2000) oraz w skrajnie południowej części
przedpola, gdzie występuje główny wypływ wód hlaupowych, kierowany zapewne
ukształtowaniem podłoża. Przedpole skałek jest miejscem intensywnego rozwoju
proksymalnych stożków aluwialnych. Olszewski (2000) tłumaczy to lokalną przewagą drenażu supraglacjalnego nad subglacjalnym, dla rozwoju którego barierą są
opisane skałki. Siła wypływu hlaupu sprawia, że omawiana strefa w części południowej przedpola nie występuje. W części północnej jej rozwojowi w nie sprzyja
dość zwarta powierzchnia form morenowych, ograniczających dystalny kierunek
rozwinięcia.
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Ryc. 2. Strefy przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych na przedpolu lodowca
Höfdabrekkujökull
Źródło: Geomorphological map of the forefield of Höfdabrekkujökull autorstwa E.Wiśniewskiego, L.Andrzejewskiego, A.Olszewskiego, M.Karasiewicza, E.Weckwertha (IG UMK) oraz
badania w sezonie 2001

Strefa B
Rozciągłość lateralna tej strefy jest ograniczona w kierunku dystalnym osadami
morenowymi. Dominującym elementem rzeźby fluwioglacjalnej są koryta rzek marginalnych z wykształconymi poziomami terasowymi. W części północnej  „szlaki
sandrowe przechodzą w radialne przełomowe doliny, rozcinając tę część przedpola
na szereg wysp morenowych” (Olszewski 2000).
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Strefa C
Strefa rozwinęła się najpełniej w południowej części przedpola, gdyż jak wspomniano powyżej, przebiegają tędy główne drogi spływu jökulhlaupów.
Przepływ w strefie C1 koncentruje się w przełomowych odcinkach rzek, które
zmieniają kierunek z marginalnego na proglacjalny. W sytuacji, kiedy strefa rozciąga się bezpośrednio od czoła lodowca (miejsca wypływu wód powodziowych),
koncentracja w jej proksymalnej części jest determinowana warunkami drenażu
englacjalnego. Cechą charakterystyczną tej strefy jest kształtowanie się węższych
i głębszych  koryt.
Strefa C2 charakteryzuje się występowaniem typowych dla równin sandrowych
systemów koryt roztkowych, rozprowadzających wody roztopowe i jökulhlaupowe.

Strefa D
Mýrdalssandur rozciąga się na południe od czoła lodowca Höfdabrekkujökull. Według J. Maizels (1991) o dzisiejszym jego kształcie zadecydowały
dwa ostatnie spływy jökulhlaupów z roku 1918 (o przepływie maksymalnym
1,5·106 m3s−1, osiągniętym po około 4 do 5 godzin) oraz mniejszego z 1955 roku,
który ukształtował obecną sieć koryt (odp. 3·103 m3s−1, 1 godz.). Na obszarze południowej części sandru wyróżniono dziesięć poziomów sandrowych (Olszewski,
Weckwerth 1998), powiązanych z topnieniem lodowca, wypływem wód roztopowych oraz jökulhlaupem. W ukształtowaniu ich powierzchni zaznaczają się
zagłębienia wytopiskowe, które przez wspomnianych autorów wiązane są ze spływami jökulhlaupowymi. Przemawia za tym fakt, iż „dominują wytopiska owalne
i eliptyczno−kotlinowate (81,3 %) oraz formy w kształcie misy z jednym dnem”.
Na szczególną uwagę zwraca względnie wysoko położony „czarny sandr”
z 1918 roku przylegający od wchodu do masywu wulkanicznego Hafursey.
W kierunku dystalnym jego powierzchnia zapada łagodnie do poziomu równiny
sandrowej. Starsze poziomy sandrowe zaliczone do opisywanej strefy, współcześnie podlegają kształtowaniu wyłącznie w wyniku erozji rzek proglacjalnych
(w tym jökulhlaupöw).

Ocena przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych
Wody fluwioglacjalne lodowców islandzkich oddziaływują na ośrodki
klastyczne. Ich właściwości sprawiają, że kąt nachylenia płaszczyzny rozwoju
fluwioglacjalnego jest niewielki i waha się od 150−100 (stożki strefy marginalnej)
do 20 w dystalnej części równin sandrowych.
Charakter strumienia, na który składają się właściwości hydrodynamiczne wody
oraz cechy niesionego przez nią materiału, warunkują powstanie danego rodzaju
form. Posiadają one odpowiednie im cechy strukturalno−teksturalne oraz geometryczne. Powtarzalność wielkości i jakości opisanych cech w ściśle określonych
warunkach, powoduje „strefowość” występowania form w płaszczyźnie rozwoju
fluwioglacjalnego.
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Jak wynika z analizy rzeźby zaprezentowanych wyżej obszarów, właściwości form ją tworzących spełniają właśnie ten warunek Ocena ich przestrzennej zmienności może być oparta na wielu kryteriach. Wybrane w niniejszym
opracowaniu dotyczą zarówno wody – jako siły modelującej, jak i skutków jej
działania wyrażających się w przestrzennej zmienności strukturalno−teksturalnej
i geometrycznej form oraz ich wzajemnej przestrzennej relacji. Dzięki temu,
że kryteria te zmieniają się zarówno w wymiarze przestrzeni jak i czasu, można
je analizować w aspekcie dynamicznym. Pierwszą grupę stanowią zmiana kierunku
i wielkości przepływu oraz zmienność pozycji koryt. Do drugiej zaliczyć można
zmianę rozkładu przestrzennego form oraz kierunek wzrostu dynamiki zmian rzeźby.

Zmiana kierunku i wielkości przepływu
Jak stwierdzono powyżej, kierunek strumienia (woda wraz z rumowiskiem)
jest determinowany jego ciążeniem do osiągnięcia bazy erozyjnej i jest modyfikowany przez ośrodek skalny. W przypadku lodowców islandzkich istnieją dwie
zasadnicze bariery odkształcające kierunek z proglacjalnego (prostopadłego do
czoła lodowca) na marginalny (równoległy do czoła lodowca). Są to wały lodowo
−morenowe, „zamykające” strefę marginalną oraz rzeźba skalnego podłoża.
W zależności od stylu ukształtowania całej strefy marginalnej dominuje jeden
z czynników. W przypadku większej części Skeiđarárjökull jest to pas moren. Cechą
ukierunkowania odpływu z Höfdabrekkujökull jest natomiast zależność zarówno
od rzeźby podłoża jak i (w środkowej części) układu pasa moren. Zatem wyróżnić
można trzy strefy zmienności tego parametru: strefę kontaktu, o dużej zmienności
kierunku, strefę marginalną o przewadze kierunku równoległego do czoła lodowca
oraz strefę sandru, gdzie kierunek ten kształtuje się proglacjalnie.
Wielkość przepływu jest zasadniczym wskaźnikiem siły morfotwórczej strumienia, ponieważ wprost proporcjonalnie do niego zmieniają się jego składowe, a
więc ilość materiału i wody. W rozwinięciu przestrzennym zmienia się on podobnie
jak kierunek płynięcia od wysokiego w strefie kontaktu poprzez strefę marginalną
o mniejszych wartościach do obszarów przełomowych, gdzie osiąga maksimum.
Szczególne znaczenie przyjmuje ten fakt w świetle ekstremalnych przepływów powodziowych. W związku z powyższym w tym miejscu strumień posiada największą
siłę morfotwórczą. Kolejno następuje spadek przepływu w korytach, związany z ich
swobodnym rozwojem na równinie sandrowej.

Zmienność pozycji koryt
Zmiana pozycji koryt następuje zazwyczaj wskutek typowej awulsji, czyli
popowodziowego przerzucenia głównego nurtu w inne koryto lub poprzez reorganizację systemu odpływu w chwili uruchomienia późnowiosennej ablacji. Pod
tym względem można wyróżnić cztery strefy o dwojakim charakterze. Pierwszym,
o względnie małej zmienności, wyróżniają się wąski pas bezpośredniego kontaktu
z lodowcem (o dużej stałości systemu drenażu englacjalnego pisze także Bogacki
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1976) oraz strefa przełomów przez pas moren (zasadnicze zmiany mogą zajść w tej
strefie tylko podczas spływów jökulhlaupów). Charakter częstej zmienności pozycji
koryt, szczególnie w wyniku powodzi posiadają strefy marginalna oraz sandrowa.

Zmiana rozkładu przestrzennego typów form
Kryterium to zależy ściśle od cech strumienia,   podłoża i starszej rzeźby.
W strefach badanych lodowców ujawniają się pod tym względem następujące prawidłowości. Strefa kontaktu to obszar intensywnego rozwoju stożków
fluwioglacjalnych, które w zależności od lokalnych warunków różnicują się
strukturalno−teksturalnie. W zbiornikach, które powstają tu w różnej skali tworzą
się delty. Strefa marginalna to przede wszystkim system koryt. Mogą one być głęboko wcięte w dno koryta hlaupu lub reprezentować typowy roztokowy system,
ze znaczną przewagą szerokości nad głębokością. W tej części przedpola występują także wytopiska (zazwyczaj w skupieniach), których lokalizacja odpowiada
przebiegowi głównych nurtów w strumieniu jökulhlaupu odpowiedzialnego
za przenoszenie brył lodowych z rozrywanego jego siłą czoła lodowca.
Po przekroczeniu  pasa moren, rzeki roztokowe w sposób łagodny rozbudowują
systemy koryt, które są tu dominującym elementem rzeźby fluwioglacjalnej. Także
w tej strefie „zrzucane” są bryły lodowe, których efektem degradacji są obniżenia
wytopiskowe. Na obszarach nie objętych współczesną działalnością rzek roztokowych podlegają one denudacji i procesom eolicznym.

Dynamika zmian rzeźby
Parametr ten określa tempo modelowania form nie wiążąc go ze zmianą ich
pozycji w przestrzeni. Największe tempo jest na obszarach, gdzie występują skumulowane przepływy, a więc przede wszystkim w strefie bezpośredniego kontaktu
z lodowcem. Dodatkowym czynnikiem modelującym tu rzeźbę fluwialną jest degradacja lodu, na którym często jest rozwinięta. Drugą strefę tworzą przełomy przez
pas moren. Kolejną pod kątem wzrostu dynamiki jest strefa marginalna. Najbardziej
stabilna jest strefa dystalnego sandru. Podobne relacje zachodzą także podczas
jökulhlaupowych powodzi, za wyjątkiem silnie przekształcanej strefy marginalnej.

Model przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych
na przedpolu lodowca islandzkiego
W związku z przestrzenną zmiennością jakości opisanych powyżej kryteriów
można dokonać wydzielenia czterech głównych stref przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych na przedpolu lodowca islandzkiego (ryc. 3). Jako, że
cechuje je przede wszystkim odmienność typu rzeźby autor proponuje następującą
nomenklaturę:
A   – strefa rozwoju stożków fluwioglacjalnych.
B   – strefa rozwoju koryt subsekwentnych
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C   – strefa rozwoju koryt proglacjalnych
C1 – strefa koncentracji koryt  
C2 – strefa swobodnego kształtowania koryt na równinie sandrowej
D  – strefa starszego sandru
Ogólną charakterystykę stref przedstawia tabela.

Ryc. 3. Model przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych na przedpolu lodowca
islandzkiego

Rola jökulhlaupów w kształtowaniu rzeźby fluwioglacjalnej
Na wyspie występuje sześć obszarów geotermicznych, w obrębie których od momentu zasiedlenia Islandii tj. od około 870 roku wystąpiło 80 podlodowych erupcji,
z których wiele wywołało tragiczne w skutkach jökulhlapy (Björnsson 1992). Jeden
z nich związany jest z kalderą Grimasvötn znajdującą pod lodowcem Vatnajökull,
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Tab. 1. Model stref przestrzennego zróżnicowania form fluwioglacjalnych
na przedpolu lodowca islandzkiego

* wyróżnione cechy zmieniają skrajnie w wyniku jökulhlaupu

kolejny z Kalderą wulkanu Katla na którym zalega lodowa czasza Höfdabrekkujökull (Kötlujökull). W obu przypadkach w wyniku erupcji wulkanicznej dochodzi
do stopnienia lodu zalegającego nad kalderą, wypełnienia jej wodą, a następnie
spłynięcia wód na przedpole lodowców systemem englacjalnego drenażu lodowców.
Björnsson (1992a, 1992b) wskazuje, że biorąc pod uwagę ostatnie 50 lat, jökulhlapy związane z Vatnajökull pojawiały się mniej więcej 2 razy w ciągu dekady.
Maksymalny przepływ szacowany jest tutaj na od 600 do 10 000 m3s−1 i trwa od
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2 do 3 tygodni. Wcześniej, kiedy spływy następowały raz na 10 lat objętość wody
wynosiła 5 km3, a  przepływ maksymalny 30 000 m3s−1.
Powodzie występujące na Höfdabrekkujökull pojawiają się mniej regularnie,
jednak ich siła jest większa. Tutaj też wystąpił największy odnotowany jökulhlap,
którego objętość jest szacowana na wielkość rzędu 1km, a maksymalny przepływ
od 100 000 do 300 000 m3s−1 (niestety brak daty). Po jednym z takich zdarzeń
(w 1918 roku) w wyniku akumulacji osadów powodziowych na przedpolu lodowca
linia brzegowa przesunęła się o 200 m w stronę oceanu.
Należy zauważyć, że do zjawiska jökulhlapu zaliczane są także spływy jezior
zastoiskowych w strefach marginalnych lodowców. W tym przypadku przepływy
są znacznie mniejsze, rzędu 1000 do 3000 m3s−1, trwają 2 do 5 dni, a całkowita
objętość wody szacowana jest na 2 km3.
W wyniku wystąpienia jökulhlaupu, dochodzi do istotnych zmian rzeźby.
Zachodzą one we wszystkich opisanych strefach. Do największych przekształceń
dochodzi na bezpośrednim przedpolu w strefie rozwoju stożków. Można stwierdzić,
iż ulega ona całkowitemu zniszczeniu w pierwszej fazie powodzi, po czym następuje jej odbudowa w końcowym etapie, a następnie także w wyniku normalnego
roztopowego drenażu.
Jeżeli odpływ ograniczony jest przez pasy moren, w strefie marginalnej powstaje
szerokie koryto jökulhlaupowe, mogące swym zasięgiem objąć całą jej powierzchnie.
Po ustąpieniu wody, w wyniku odsłonięcia rzeźby jego dna, dochodzi do modelowania jej przez procesy eoliczne i denudację. W masie wód o dużej koncentracji
rumowiska, a więc i dużej wyporności, transportowane są bloki brył lodowych.
Związane z nimi występowanie obniżeń wytopiskowych różnej skali jest przestrzennie determinowane  rozkładem głównych nurtów w strumieniu powodziowym.
W strefie przełomów zachodzi całkowita degradacja dawnej rzeźby fluwioglacjalnej, ale jednocześnie poprzez rozmywanie moren rozszerza się obszar jej
przyszłego kształtowania. W kierunku dystalnym od tej strefy występują także wytopiska, po bryłach transportowanych hlaupem.
Katastrofalne powodzie są jedynym czynnikiem fluwioglacjalnym, który kształtuje starsze poziomy sandrowe. Uderzenie ogromnej masy wód powoduje często
rozmycie wałów morenowych i jej wypływ na wyższe powierzchnie sandrowe.
Istnieją dwa modele przebiegu opisywanych procesów (Maizels 1991). Pierwszy
model zakłada, że każda kolejna fala jökulhlaupu przekształca zasadniczo rzeźbę,
natomiast po niej, podczas drenażu normalnego następuje jej „regeneracja” poprzez
zatarcie śladów katastrofy. Drugi model również utrzymuje dominującą rolę katastrofalnych powodzi, ograniczając jednak regenerującą rolę normalnego drenażu.
O rodzaju procesów, które mają miejsce po spływie decydują lokalne warunki
topograficzne, klimatyczne, itp.
Powyższe przesłanki oraz badania strukturalno−teksturalne pozwalają zatem
stwierdzić, że jökulhlaupy są główną siłą modelującą rzeźbę fluwioglacjalną na
przedpolach lodowców, w obrębie których występują.
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Postrzeganie Zbiornika Czorsztyńskiego
przez mieszkańców okolicznych wsi

Wprowadzenie
Na początku roku 1999 grupa studentów z Koła Geografów UJ postanowiła zbadać, jak postrzegany jest nowopowstały Zbiornik Czorsztyński. Badania
przeprowadzono w sześciu miejscowościach położonych nad „morzem Pienin”: Czorsztynie, Dębnie, Frydmanie, Kluszkowcach, Nowych Maniowach
i Sromowcach Wyżnych (ryc. 1). Do podobnych badań zaliczyć można prace
Góreckiego i in. (2002), którzy na terenie otuliny Pienińskiego Parku Narodowego
analizowali świadomość ekologiczną mieszkańców.
Celem badań Koła Geografów była odpowiedź na następujące pytania:
– jak mieszkańcy okolicznych miejscowości postrzegają Zbiornik Czorsztyński?
– jakie są oceny roli tego zbiornika w ich dotychczasowym życiu (odniesionych
przez mieszkańców korzyści i niekorzyści)?
– jakie są nadzieje i obawy mieszkańców?
Tak duża inwestycja, jaką była budowa zbiornika, od początku wzbudzała wiele kontrowersji i protestów. Wskazywano na potencjalne zagrożenia dla
zamków w Czorsztynie i Niedzicy, obawiano się zagłady chronionego motyla
niepylaka apollo, podejmowano problem obniżenia walorów krajobrazowych
terenu. Twierdzono również, że tak duży zbiornik (drugi pod względem całkowitej
pojemności w polskich Karpatach) wpłynie na pogorszenie klimatu tego obszaru
położonego na granicy Gorców, Pienińskiego Pasa Skałkowego i Kotliny Orawsko
−Nowotarskiej. Wskazywano na potencjalną utratę właściwości górskiej rzeki przez
Dunajec, co ostatnio staje się faktem.
Plany budowy zapory istniały już przed II wojną światową. Nieujarzmiony Dunajec, rzeka o jednych z najwyższych wśród dużych rzek rocznych wahaniach poziomu
wód, wymagał wyrównania przepływów. W roku 1997 zbiornik został nieplanowo
napełniony w bardzo szybkim czasie i dzięki temu uratował dolinę Dunajca aż po
Nowy Sącz przed zalaniem. Akwen miał w założeniu w pierwszym rzędzie pełnić
funkcje przeciwpowodziowe, następnie dostarczać energię elektryczną. Funkcja
turystyczna była często wymieniana jako wtórna (Atlas hydrologiczny 1986).
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Ryc. 1. Obszar badań
Źródło: Opracowanie własne.

Techniki badań i wstępna charakterystyka próby
W badaniach wykorzystano techniki: ankietową i sondażową. Badania
przeprowadzono na wybranej próbie 449 pełnoletnich mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości. Wskaźnik feminizacji wśród ankietowanych wyniósł
88,7. Ponad 26% respondentów posiadało wykształcenie przynajmniej średnie
(w tym 4,7% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym). Prawie 40% badanych
to osoby, które zakończyły swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej.
Udało się również uzyskać odpowiedni odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Za pomocą testu niezależności c2 postanowiono zbadać relację miejsca
zamieszkania i opinii na temat roli zbiornika. Okazało się, że występuje bardzo
silna zależność tych cech – współczynnik Cramera jest równy 0,82. Istnieją pewne wsie o bardzo optymistycznym spojrzeniu na zbiornik, a także miejscowości
o negatywnej percepcji zbiornika.
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Opinie mieszkańców na temat zbiornika
Według 56,1% respondentów, istnienie zbiornika przyniosło mieszkańcom
okolic więcej korzyści. Przeciwnego zdania jest 31,6% badanych, 12,2% ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.
Najczęściej dostrzeganymi zaletami są: rozwój funkcji turystycznej (36,3%
ogółu) oraz ochrona przeciwpowodziowa (31,2%), która była głównym powodem
budowy zbiornika. Na mniejszą uwagę mieszkańców zasługują korzyści związane
z rozbudową infrastruktury technicznej (5,6%) oraz wzrostem atrakcyjności terenu
(4,9%). Mieszkańcy prawie w ogóle nie dostrzegają zalety związanej z lepszą dostępnością do energii elektrycznej, której produkcja jest jedną z funkcji zapory.
Większe zróżnicowanie odpowiedzi zaobserwowano wśród wymienianych
niekorzyści. Aż 18,7% ogółu mieszkańców zwraca uwagę na niekorzystne zmiany
klimatyczne – mgły, niższe temperatury oraz częstsze opady. Zdaniem 10,2% respondentów podwyższył się poziom wód gruntowych. Mieszkańcy wykazują specyficzną
świadomość ekologiczną, gdyż według 10,7% ankietowanych nastąpiła degradacja
ekologiczna terenu. Z drugiej strony 38,3% ogółu dostrzega pozytywne zmiany w
środowisku przyrodniczym (przy 32,1% przeciwstawnych odpowiedzi).
Najwięcej korzyści wynikających z istnienia zbiornika zauważają mieszkańcy Sromowców Wyżnich (82,2%) oraz Maniowów (61,4%). Skrajnie odmienne opinie
charakteryzują respondentów z Frydmana (tylko 31,5% dostrzegających korzyści).
W Czorsztynie dominujące korzyści wynikają z atrakcyjnego położenia
przyrodniczego i kulturowego (ruiny średniowiecznego zamku) oraz z przesiedleń (74,1 % mieszkańców), które pozytywnie wpłynęły na standard mieszkania
(79,1% przesiedlonych o pozytywnych opiniach na ten temat). Zauważane
są również negatywne aspekty powstania zbiornika. Mieszkańcy odczuwają niedogodności transportowe związane z zalaniem odcinka drogi łączącej Krościenko z
Nowym Targiem i przebiegającej przez stary Czorsztyn.
Mieszkańcy Dębna wiążą korzyści głównie z rozwojem funkcji turystycznej.
W tej miejscowości ruch turystyczny związany jest z zabytkowym kościołem klasy
zerowej, który już przed budową zbiornika ściągał licznych odwiedzających. Jednak
mieszkańcy wsi, położonej nad mniej atrakcyjną turystycznie częścią zbiornika, w
bezpośredniej bliskości wałów przeciwpowodziowych, wyczuwają gorszą pozycję
wyjściową swojej wsi w rozbudowie infrastruktury turystycznej. Stąd panuje tutaj
nastrój pewnego przygnębienia, który determinuje do wyrażania negatywnych opinii
na temat zbiornika. Mieszkańcy skarżą się na częste mgły, wyższe opady i niższe
temperatury (nawet w zimie!).
Mieszkańcy Frydmana są największymi sceptykami spośród ogółu badanej
społeczności. Wymieniane przez nich korzyści mają marginalne znaczenie. Dużo
istotniejsze są niekorzyści wynikające z położenia wsi w depresji względem lustra
wód zbiornika i niewielkich walorów turystycznych miejscowości. Prawie połowa
mieszkańców narzeka na podsiąkanie ich gospodarstw wodą z nieuszczelnionego
zbiornika. Podobnie jak w Dębnie zauważane są niekorzystne zmiany klimatu. Obok
plagi komarów, ciekawym jest fakt, że z istnieniem zbiornika mieszkańcy wiążą
również obecność gryzoni („myszy, szczurów i innego syfu”).
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Tab.1. Typowe korzyści powyżej średniej (w % ogółu mieszkańców danej miejscowości)

Tab. 2. Typowe niekorzyści powyżej średniej (w % ogółu mieszkańców danej miejscowości)

nw – zjawisko nie wystąpiło

Kluszkowce, z racji korzystnego położenia geograficznego, odznaczają się
największą dozą optymizmu wśród mieszkańców. Jedyną istotną niekorzyścią dostrzeganą przez mieszkańców wsi jest degradacja ekologiczna, która jednak wiąże
się z korzystnymi, zdaniem mieszkańców, inwestycjami w rozwój infrastruktury
turystycznej i komunikacyjnej. Ponadto przesiedleni respondenci wskazują na polepszenie warunków mieszkaniowych.
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Zróżnicowane opinie charakteryzują ludność Nowych Maniowów. Obok niekorzyści przesiedlenia wskazywanych głównie przez ludzi starszych, emocjonalnie
związanych z utraconą ziemią, pojawiają się odmienne zdania, zwłaszcza wśród
młodszych respondentów. Wskazują oni na polepszenie warunków życiowych.
Ostatnia badana miejscowość ze względu na specyficzne położenie poniżej
zapory cechuje się najwyższym poziomem zadowolenia z istnienia zbiornika. Najważniejszą korzyścią dostrzeganą przez mieszkańców jest kompleksowa ochrona
przeciwpowodziowa. Przed sfinalizowaniem inwestycji powodzie były bowiem
cyklicznym zjawiskiem we wsi. Na to stanowisko nakładają się dostrzegane korzyści
związane z łatwiejszym dostępem do energii elektrycznej i możliwością wykorzystania zasobów. Odniesione wysokie korzyści związany są z dużymi inwestycjami
we wsi, która była bezpośrednim zapleczem placu budowy. Z drugiej strony z tymi
inwestycjami wiąże się negatywne zdanie o sytuacji ekologicznej okolic.

Korzyści i niekorzyści
Największe korzyści odnieśli, zdaniem ankietowanych, mieszkańcy okolic
zbiornika, firmy budowlane (m.in. Hydroprojekt), właściciele infrastruktury turystycznej oraz zakład energetyczny. Jedynie w Dębnie i Frydmanie wskazywano, że mieszkańcy tych wsi nie zyskali na powstaniu akwenu. Do podmiotów,
które, zdaniem respondentów, odniosły największe niekorzyści należą przesiedleni oraz rolnicy, którzy „pozostawili swoje ziemie na dole”. W rozmowach
z niezadowolonymi mieszkańcami wyraźne wyczuwalne było poczucie więzi
z utraconym miejscem czyli topofilia.
Zdaniem mieszkańców korzyści odniosły te jednostki i grupy społeczne,
z którymi ankietowani nie byli bezpośrednio związani. Natomiast wśród podmiotów
poszkodowanych respondenci najczęściej wymieniali samych siebie.

Nadzieje i obawy
Stosunkowo niewielka grupa respondentów obawia się przerwania zapory
lub wałów, a więc sytuacji praktycznie niemożliwych do zaistnienia
z hydrotechnicznego punktu widzenia. Zdecydowana większość mieszkańców
wiąże jednak z istnieniem zbiornika duże nadzieje. Mimo wykazanych różnic
w postrzeganiu zbiornika, mieszkańcy zgodnie wiążą swą przyszłość z rozwojem
turystyki. Na obecnym etapie zagospodarowania turystycznego powstały: skansen
w Kluszkowcach, przystań w Niedzicy i wyciągi narciarskie w Kluszkowcach.
Odwiedzić można zamek w Niedzicy, zaporę oraz ruiny zamku w Czorsztynie
– turystyka na tym terenie ma charakter całoroczny. Aż 56,1% ogółu ankietowanych twierdzi, że taka funkcja obszaru położonego nad zbiornikiem stanowi wielką
szansę rozwoju.
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Wnioski
Różnorodność opinii zdeterminowana była w znacznej mierze miejscem zamieszkania respondenta. Negatywne opinie mieszkańców Frydmana kontrastują z
wieloma korzyściami, które z istnienia zbiornika wskazują ludzie ze Sromowców.
Najwięcej z istnienia zbiornika skorzystali mieszkańcy wsi położonych na pewnej
wysokości od lustra wody zbiornika (Czorsztyn, Maniowy, Kluszkowce), wiele obaw
posiadają mieszkańcy położonego nisko Frydmana.
Niestety sprawdza się teza, iż mieszkańcy powtarzają obiegowe (zarówno
pozytywne jak i negatywne) opinie, zwłaszcza te zasłyszane w mediach. Równocześnie te obawy i nadzieje, które wyrażano przed zakończeniem budowy,
były nadal wypowiadane. Mieszkańcy, opisując zaporę i zbiornik, dużo częściej
używają pojęć i symboli (mówią, że np. pełni on funkcję przeciwpowodziową)
oraz utartych sformułowań usłyszanych w mediach lub od miejscowych władz
(bezkrytyczne stwierdzenia: „przyjadą turysty – będą pieniądze”). Zbiornik dzieli, zamiast łączyć. Mieszkańcy Frydmana nie identyfikują się w żaden sposób
z mieszkańcami Nowych Maniowów – mówią o nich często: „ci po drugiej stronie
– oni najwięcej zyskali”).
Po analizie wyników wydaje się, że rozwój zrównoważony, nastawiony
zwłaszcza na turystykę, może wpłynąć na poprawę wizerunku zbiornika wśród
mieszkańców. Taka koncepcja jest już realizowana przez władze gmin znajdujących
się nad zbiornikiem. Z pewnością istnieje również potrzeba ponownego wykonania
badań na tym obszarze, zwłaszcza że w ostatnich latach zaobserwowano tu znaczną
rozbudowę infrastruktury turystycznej.
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Losy absolwentów geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1990−1995
Jednym z głównych celów kształcenia jest wyposażenie absolwenta szkoły
(każdego szczebla) w umiejętności niezbędne dla ewentualnej dalszej edukacji bądź
podjęcia pracy zawodowej. W dobie transformacji społeczno−ekonomicznej Polski
ocena „skuteczności” nauczania, tj. właśnie przygotowania absolwentów uczelni
wyższych do życia zawodowego w nowych już warunkach, jest zagadnieniem
bardzo ważnym. Intuicyjnie tylko wiadomo, że jakość i kierunki tego nauczania nie
w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, o czym świadczy występujące
wśród tych absolwentów bezrobocie oraz podejmowanie nowych form kształcenia
(np. studiów zaocznych) w nadziei lepszego sprostania wymaganiom współczesnej
gospodarki Polski.
Dylematy te dotyczą również uczelni starych, o ugruntowanej pozycji. Jednak
stosunkowo rzadko podejmowane są badania struktury zatrudnienia ich absolwentów. W okresie od marca do maja 2001 roku członkowie Koła Geografów przeprowadzili badania ankietowe wśród absolwentów geografii UJ, którzy ukończyli studia
w okresie 1990−95. Celem badań było poznanie ich losów na rynku pracy oraz
ocena wartości studiów geograficznych z punktu widzenia młodego pracownika. Podobne badania przeprowadzono już dość dawno, dotyczyły one bowiem
absolwentów geografii z lat 1954−65 (Anioł i in. 1970) i 1966−71 (Augustynek i
in. 1974). Ze względu na znaczny upływ czasu oraz zasadnicze zmiany systemu polityczno−gospodarczego dokonywanie porównań wyników tamtych badań
z obecnymi jest trudne.
Kwestonariusz ankiety zawierał pytania poruszające następujące zagadnienia:
– rok ukończenia studiów i rodzaj specjalizacji,
– problemy ze znalezieniem pracy,
– obecna praca (lub jej brak) oraz poprzednie miejsca zatrudnienia,
– wysokość zarobków,
– przydatność wiedzy ze studiów w pracy,
– dokształcanie lub przekwalifikowywanie się,
– stosunek do studiów geograficznych.
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W latach 1990−1995 studia geograficzne UJ ukończyły 343 osoby (Kortus
i in. 1999). Brak odpowiedniej bazy adresowej spowodował, że kwestionariusze
ankiet rozesłano tylko do 223 z nich, czyli do 65%. Niestety tylko 45 ankietowanych
(czyli niewiele ponad 1/5) odesłało wypełnione kwestionariusze. Pomimo stosunkowo słabego odzewu, próbę tę należy traktować jako wiarygodną.
Spośród 45 wypełnionych ankiet (w tym jednej tylko w części) blisko
3/4 pochodzi od absolwentów z lat 1993−95. Wcześniejsze roczniki są słabiej
reprezentowane. Jak wynika z kwestionariuszy 12 osób ukończyło specjalizację
z zakresu geografii fizycznej, a 32 – z geografii społeczno−ekonomicznej (w tym aż
15 – geografię turyzmu).
Większość ankietowanych (71%) stwierdziła, że nie miała trudności
ze znalezieniem pracy. Ci, którzy takie trudności mieli, zwracali głównie uwagę na
brak ofert pracy dla geografów np. w oświacie czy biurach podróży. Mimo to prawie
wszyscy ankietowani (niemal 96%) w czasie prowadzenia badań pracowali. Ponad
połowa z nich (55%) wykonywała zawody związane bezpośrednio lub pośrednio z
geografią, tzn. wymagające wykształcenia geograficznego. Przeważali wśród nich
zdecydowanie nauczyciele geografii lub przyrody (18 osób), byli to także pracownicy agencji rozwoju regionalnego i biur podróży oraz nauczyciele akademiccy.
Pozostali absolwenci pracowali w rozmaitych instytucjach, w różnych zawodach i
na różnych stanowiskach: od właściciela piekarni, policjanta czy nauczyciela języka
angielskiego, po prawnika, dziennikarza i specjalistę ds. promocji i reklamy. Co szósty absolwent w czasie prowadzenia badań pracował w więcej niż jednym miejscu
pracy – byli to głównie nauczyciele z małych szkół podstawowych lub gimnazjów,
gdzie liczba godzin nie wystarczała na wypełnienie całego etatu.
Interesujący jest również fakt, że tylko dla niecałych 40% badanych obecna praca
jest ich pierwszą, podczas gdy dla kolejnych 40% było to drugie miejsce pracy, dla pozostałych 20% – trzecie, czwarte, a czasem nawet piąte miejsce zatrudnienia (ryc. 1).
Również te poprzednie miejsca pracy były wyjątkowo różnorodne, by wymienić tylko
bank, kancelarię radców prawnych,
urząd wojewódzki, czy zakład doskonalenia zawodowego. Nadal
wyraźną grupę wśród nich stanowiły
posadyzwiązane z geografią (w szkołach i instytutach naukowych), ale już
nie przeważają one nad stanowiskami „niegeograficznymi”.
Pocieszający jest fakt, że spośród
pracujących najniższe płace (poniżej
1000 zł) otrzymywało tylko 7%,
a blisko 30% zarabiało miesięcznie
ponad 3000 zł. Większość z ankietowanych uzyskiwała jednak zarobki
Ryc. 1. Odsetek ankietowanych, którzy pracowali
średnie od 1000 do 2000 zł (ryc. 2).
w jednym lub więcej miejscach pracy
Tak pozytywny obraz może jednak
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wynikać z tego, że ankiety częściej
odsyłały te osoby, którym w życiu
lepiej się powiodło.
Niemal wszyscy respondenci
(93%) stwierdzili, że sytuacja na rynku
pracy wymusiła na nich konieczność
dokształcenia lub przekwalifikowania się. Liczba i zróżnicowanie tych
kursów było znaczne – ankietowani
wymieniali blisko 30 różnego rodzaju
kursów lub dodatkowych studiów.
W sumie na każdego z nich przypadało około 1,4 odbytych kursów. Do najpopularniejszych należały: kursy komputerowe (9), Ryc. 2. Odsetek ankietowanych w poszczególstudia podyplomowe z geografii nych grupach wysokości zarobków
(8), kursy językowe (8), wiedzy
o społeczeństwie (5), marketing i zarządzanie (5) oraz dokształcanie z nauczania
geografii i przyrody (4).
Pomimo tak dużej liczby podejmowanych kursów dokształcających, aż 70%
ankietowanych stwierdziło, że wiedza wyniesiona ze studiów okazała się przydatna
w ich pracy, chociaż nie wszyscy z nich trafili na stanowiska związane z geografią.
Tę pozytywną ocenę można tłumaczyć tym, że w czasie studiów geograficznych
słuchacze otrzymują wiadomości z różnych dziedzin nauki. Jednocześnie tylko
niecałe 5% osób stwierdziło, że wiedza ta nie przydała im się w ogóle. Pozostali
nie potrafili tego jednoznacznie stwierdzić. Dopełnieniem tej kwestii było pytanie,
czy ankietowani zdecydowaliby się ponownie podjąć studia geograficzne (ryc. 3).
Z odpowiedzi wynika, że prawie 60% uczyniłoby tak (wśród nich 2/5 zadeklarowała to zdecydowanie), a 16% – nie. Jednak ponad 20% absolwentów nie potrafiło
jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej kwestii.
Jednocześnie niektórzy z badanych wyjaśnili bliżej swoje stanowisko. Ci, którzy podjęliby ponownie
studia geograficzne, zwracają głównie uwagę na korzyści wypływające
z indywidualnego toku studiów
(wprowadzonego na geografii w UJ
w 1990 r.), dzięki któremu, jak mówi
jedna z ankietowanych osób „można
pokierować swoim wykształceniem,
uzupełniając wiedzę o potrzebne kursy z innych kierunków lub uczelni”. Ryc. 3. Czy zdecydował(a)by się Pan(i) ponownie
Ta świadomość, że jest się „kowalem podjąć studia geograficzne?
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własnego losu” może wpływać również na to, że po studiach absolwenci geografii
nadal „inwestują w siebie” uczestnicząc we wspomnianych rozmaitych kursach.
Część ankietowanych uważa zresztą, że wykształcenie geografa jest na tyle wszechstronne, że szukając pracy trzeba się tylko umiejętnie „sprzedać”. Inni stwierdzili
natomiast, że geografia to studia dla „hobbystów”, po których znaleźć pracę nie jest
łatwo. Według nich geografia jest dobrym rozwiązaniem jako drugi kierunek dla
studiujących już coś bardziej „przydatnego”. Ankietowani zwracali również uwagę
na niski poziom nauczania języków obcych podczas studiów oraz zbyt mały zakres
kursu informatyki, o czym świadczy tak duża liczba absolwentów, którzy uczestniczyli później w kursach językowych i komputerowych. Wielu absolwentów stwierdziło również, że studiowanie geografii było dla nich przyjemnością, a każdy kto
umiał wykorzystać możliwości jakie one dają lepiej odnajdywał się na rynku pracy.
Absolwenci geografii z lat 1990−95 nie mieli zatem większych problemów ze
znalezieniem pracy, nie zawsze była ona jednak związana z geografią. Sytuacja
na rynku pracy wymagała od wielu z nich dokształcania się lub przekwalifikowania oraz wymuszała częstsze zmiany miejsca zatrudnienia. Opinie ankietowanych
o wartości studiów geograficznych są podzielone: dla jednych były to studia rozwijające umiejętności poprawnej analizy i wnioskowania oraz dające szerokie
wykształcenie, dla drugich studia stanowiące wyłącznie pasję, nie przystające zaś
do wymagań rynku pracy we współczesnej Polsce.
Przy niewątpliwej nieporównywalności sytuacji absolwentów geografii obecnie i przed 30, względnie 40 laty, w wypowiedziach współczesnych i dawnych
geografów powtarzają się pewne wątki (tab. 1). Należą do nich: dość wysoki
udział zatrudnionych w zawodach „geograficznych”, w tym zwłaszcza w szkolnictwie, częste zmiany pracy i intensywne dokształcanie się. Postulaty adresowane
do twórców programu studiów geograficznych, zgłaszane przez naszych poprzedników w odmiennej przecież sytuacji społeczno−gospodarczej Polski,
a dotyczące dostosowania profilu absolwenta do wymagań pracodawców pozostają
nadal aktualne.
Tab. 1. Próba porównania wyników dotychczasowych ankiet

Źródło: Anioł i in., 1970, Augustynek i in., 1974, badania własne.
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Kwestionariusz ankiety
1. W którym roku ukończył(a) Pan(i) studia?
2. Jaką specjalizację Pan(i) ukończyła?
3. Czy miał(a) Pan(i) trudności ze znalezieniem pracy po studiach?
tak
nie
4. Jeżeli tak, to proszę opisać jakie to były trudności?
5. Czy pracuje Pan(i) obecnie?
tak
nie
6. Jeżeli tak, to gdzie Pan(i) obecnie pracuje (proszę podać nazwę instytucji lub
zakładu pracy)?
7. Jaki zawód Pan(i) obecnie wykonuje?
8. Jaka jest aktualna miesięczna wysokość Pana (Pani) zarobków brutto?
poniżej 500 zł
500−1000 zł
1000−1500 zł
1500−2000 zł
2000−3000 zł
powyżej 3000 zł
9. Czy pracował(a) Pan(i) wcześniej w innym miejscu?
tak
nie
10. Jeżeli tak, to w jakim miejscu (jakich miejscach) pracy Pan(i) pracował(a) (proszę
podać nazwę instytucji lub zakładu pracy)?
11. Czy wiedza wyniesiona ze studiów okazała się Panu (Pani) przydatna w pracy?
tak
nie
trudno powiedzieć
12. Czy sytuacja na rynku pracy wymusiła na Panu (Pani) konieczność dokształcania
lub przekwalifikowania się?
tak
nie
13. Jeżeli tak to proszę wymienić jakie dodatkowe kursy/kierunki studiów Pan(i)
ukończył(a)?
14. Czy mając dziś możliwość wyboru, zdecydował(a)by się Pan(i) ponownie na
podjęcie studiów geograficznych?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
15. Czy był(a) Pan(i) członkiem Koła Geografów UJ?
tak
nie
16. Uwagi własne:

47

Podziękowania
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą ankietę,
a także za wszystkie ciepłe słowa i pozdrowienia dla Koła Geografów. Dziękujemy
również za wszystkie uwagi dotyczące konstrukcji ankiety. Mamy nadzieję, że
przedstawione wyniki zaciekawią nie tylko samych ankietowanych, lecz także tych,
którzy obecnie studiują geografię, lub zamierzają ją studiować – a także pomogą
tym, którzy decydują o kształcie programu studiów geograficznych.
Autorzy pragną podziękować doc. dr hab. Zygmuntowi Górce za pomoc
w opracowaniu wyników ankiety.

Jarosław Działek
Mariusz Gałek
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

48

Paweł Hałat

Piętrowość środowiska przyrodniczego
Gór Krymskich
1. Wstęp
Góry Krymskie, zwane także Taurydzkimi to niewielki łańcuch górski położony
w południowej części Półwyspu Krymskiego. Mimo interesującej struktury środowiska przyrodniczego były dotąd rzadko opisywane w literaturze, pozostając
w cieniu sąsiednich, wielkich łańcuchów górskich Eurazji. Duże zróżnicowanie
rzeźby, klimatu i szaty roślinnej sprawia że stanowią one ciekawy obiekt badań
fizycznogeograficznych.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie piętrowości środowiska
przyrodniczego Gór Krymskich oraz wyznaczenie granic kompleksowych pięter fizycznogeogaficznych. Opracowanie zostało oparte na danych dostępnych
w literaturze polskiej i ukraińskiej oraz własnych obserwacjach autora.

2. Położenie i podział regionalny
Góry Krymskie stanowią łuk górski o długości ok. 150 km i szerokości ok. 50
km. Są to góry systemu alpejskiego i stanowią pomost między alpidami Europy i Azji.
Najwyższymi szczytami Gór Krymskich są: Roman Kosz 1545 m n.p.m. w masywie
Babugan Jajła, Demir Kap 1540 m n.p.m. w Nikitskiej Jajle1 .
Ze względu na niewielką powierzchnię Góry Krymskie nie są często wydzielane jako osobna prowincja lecz włączane bądź do Niżu Wschodnioeuropejskiego,
bądź do Kaukazu. Ze względu na odrębności w strukturze środowiska nie wydaje
się to jednak słuszne.
Łańcuch górski dzieli się na trzy regiony (ryc. 1):
Pasmo Główne (Jajła) o charakterze gór średnich. Pasmo Główne dzieli się
na szereg masywów o charakterze stoliw lub garbów i krótkich pasemek. Są to od
zachodu: Bajdarska Jajła, Aj−Petrińska Jajła, Jałtańska Jajła, Nikicka Jajła, Babugan
Jajła, Masyw Czatyrdahu, Demerdżyńska Jajła, Tirkieńska Jajła, Dołgorukowska Jajła,
Termin „Jajła” oznaczający w języku tatarskim pastwisko jest używany zarówno jako określenie głównego pasma Gór Krymskich, poszczególnych masywów np. Babugan Jajła, jak
i piętra łąk na wierzchowinach gór

1
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1 – uskoki, 2 – struktury wulkaniczne
Ryc. 1. Położenie Gór Krymskich i główne jednostki tektoniczne regionu
Źródło: Geografija Krima (1999).

Karabi Jajła, masyw wulkaniczny Kara−Dag.
Pasmo Przedgórza złożone z dwu grzęd górskich: Pasma Wewnętrznego
i Pasma Zewnętrznego o rzeźbie krawędziowej, niskogórskiej.
Południowy Brzeg Krymu – wąska równina nadbrzeżna, poprzedzielana skałami.

3. Rodzaje zmienności przestrzennej
W Górach Krymskich można zaobserwować różne rodzaje przestrzennej
zmienności zjawisk i elementów środowiska. Najważniejsze prawidłowości charakteryzujące ten łańcuch to: pasowość, asymetria północ−południe, asymetria
wschód−zachód i piętrowość.
Pasowość dotyczy na omawianym obszarze przede wszystkim rzeźby – pas
pogórza (niskogórza) składający się z dwu pasm, pas gór średnich, pas skał i równin
nadmorskich. Jest ona spowodowana różnicami w budowie geologicznej.
Asymetria północ−południe zaznacza się również w rzeźbie, przede wszystkim
w nachyleniach stoków, przy czym północne stoki są łagodne, południowe nieraz
bardzo strome. Podobną prawidłowość zauważyć można w układzie elementów
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klimatycznych – szczególnie temperatury. Na południu panuje klimat śródziemnomorski, na północy umiarkowany. W ślad za asymetrią klimatu i rzeźby podąża asymetria roślinności. Na południowych stokach rozwinęły się zbiorowiska roślinności
śródziemnomorskiej, których brak na północy (Podbielkowski 1987).
Asymetrię wschód−zachód wykazuje przede wszystkim budowa geologiczna
i klimat. Zachodnia część jest wyżej wypiętrzona i zbudowana z innych skał niż
wschodnia. W kierunku wschodnim wzrasta także kontynentalizm klimatu. Ze zmianą budowy geologicznej i klimatu związana jest zmienność rzeźby oraz roślinności.
Piętrowość środowiska w odróżnieniu od poprzednich – poziomych typów
zmienności, jest zmiennością pionową. Jest silnie modyfikowana przez powyższe
prawidłowości.

4. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
4.1. Budowa geologiczna
Niemal całe Góry Krymskie zbudowane są ze skał osadowych. Występują tu
jednak także liczne skały wulkaniczne tworzące lakkolity (m.in. Kara Dag).
Zachodnia część gór zbudowana jest głównie z jurajskich wapieni
i piaskowców, sfałdowanych w czasie faz kimeryjskich w formy połogich fałdów
(Mochnacki 1966). Zostały one zrównane, a następnie w trzeciorzędzie potrzaskane
i zdyslokowane wzdłuż uskoków diagonalnych i ortogonalnych (Ostrowski 2001)
tworząc szerokie stoliwa o stromych ścianach, oddzielone od siebie głębokimi
przełęczami. Północne skrzydło wielkiej antykliny zostało przy tym wysoko wyniesione. Oś antykliny w przybliżeniu pokrywa się z przebiegiem grzbietu Głównego
Pasma, przy czym południowe skrzydło zostało zniszczone. Góry Krymskie tworzą
monoklinę opadająca ku północy. Częste są odsłonięcia skał wulkanicznych w
formie lakkolitów, dajek, potoków lawy. Najbardziej charakterystycznym masywem
wulkanicznym jest wychodzący w morze Ajudah.
Wschodnia część gór jest zbudowana z mniej odpornych wapiennych konglomeratów oraz piaskowców i łupków, ułożonych w regularne fałdy. Ta część gór nie
została tak wysoko podniesiona.
Na wschodnim krańcu Jajły leży masyw wulkaniczny Kara Dag. Jest to pozostałość górnojurajskiego wulkanizmu. Budowa geologiczna jest bardzo zróżnicowana,
występują zarówno skały wylewne (bazalty) jak i głębinowe.
Przedgórze jest zbudowane z młodszych skał, głównie kredowych
i paleogeńskich. Zostało wypiętrzone w młodszych fazach orogenezy alpejskiej
i wraz z blokiem Jajły odcięte uskokiem od pozostałej części półwyspu.
O młodej tektonice zrębowej Jajły świadczy charakter form brzegowych (urwiska) oraz zdarzające się na tym terenie trzęsienia ziemi (Mochnacki 1966). Góry
Krymskie podnoszą się o 5−7 mm/rok (Ostrowski 2001).
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Ryc. 2. Typy rzeźby
Źródło: Sziszczenko (1975).

4.2. Rzeźba
Rzeźba Gór Krymskich jest zróżnicowana. Każdy z trzech regionów charakteryzuje się odmiennymi formami terenu i odmiennymi procesami kształtującymi
rzeźbę (ryc. 2). Wiąże się to z różnicami w litologii i tektonice, jak również różnicami klimatycznymi.
Jednym z istotniejszych cech jakie miały wpływ na rzeźbę Jajły było pocięcie
pasma uskokami i wypiętrzenie bloków w formie stoliw o płaskich (w większości
przypadków) wierzchowinach i bardzo stromych stokach (Mochnacki 1966). Jest to
więc typowa rzeźba zrębowa. Ściany te są kształtowane przez liczne obrywy które
wcinają się w zrównanie wierzchowinowe głębokimi niszami. Północne stoki są
znacznie mniej strome (ryc. 2).
Specyficzną rzeźbą charakteryzują się masywy wulkaniczne, szczególnie najbardziej znany Kara Dag. W odpornych bazaltach tego masywu wykształciły się
wąskie, zębate turnie.
Na charakter rzeźby istotny wpływ ma klimat. Zachodnie pasma charakteryzują
się stosunkowo wilgotnym klimatem Na Czatyrdahu i Aj Petri roczna suma opadów
przekracza 1000 mm (Geografija Krima 1999), natomiast dalej na wschód rzeźba
zmienia się. W okolicach Sudaku i Nowego Świata, gdzie góry schodzą wprost do
Morza Czarnego, a suma opadów nie przekracza 350 mm (Geografija Krima 1999),
stoki porośnięte rzadką roślinnością są pokryte grubą, ostrokrawędzistą zwietrze52

liną. Stoki są tu znacznie słabiej rozcięte. Bardzo urozmaicona jest natomiast linia
brzegowa z zatokami wcinającymi się głęboko w góry.
Przedgórze Krymskie charakteryzuje się innym typem rzeźby. Pasma tworzące
je to typowe kuesty o połogich stokach północnych i stromych, krawędziowych
stokach południowych. Progi założone są na wychodniach odpornych warstw wapieni i piaskowców. Szerokie doliny subsekwentne wycięte są w mniej odpornych
warstwach. Doliny konsekwentne są natomiast wąskie i mają charakter przełomów.
Całe Przedgórze posiada typ rzeźby strefy półsuchej.
Zjawiska krasowe rozwijają się przede wszystkim w głównym paśmie. Sprzyjają temu zarówno skały budujące Jajłę jak i liczne spękania tektoniczne. Występuje zarówno kras powierzchniowy jak i podziemny. Często (jak np. w Masywie
Czatyrdahu czy Karabi) jest to kras pełny, tzn. nie występują doliny rzeczne.
Występują tu niezwykle urozmaicone formy krasu powierzchniowego – od mikroform takich jak jamki krasowe, żłobki krasowe po większe kilkudziesięciometrowe. Bezleśny płaskowyż szczytowy Czatyrdahu jest usiany licznymi lejkami
krasowymi, często tworzącymi liniowe systemy − uwały (zawalone korytarze lub
układ szczelin). W niektórych lejkach stagnuje woda. Dla nadmorskich urwisk Aj
Petri charakterystyczne są natomiast ostańce, często o formach iglic sterczących
z nadmorskiej niziny kilkaset metrów od brzegu Jajły. W niższych partiach rozwija
się kras niepełny, m.in. z wąskimi gardzielami i wąwozami krasowymi.
Niezwykle bogate są tu formy krasu podziemnego. Wiele jaskiń obfituje
w formy naciekowe. Jedną z osobliwości sąsiedniego masywu Karabi są szahty
czyli studnie – jaskinie o rozwinięciu pionowym. Najgłębsza z nich – Żołnierska
ma głębokość 500 m. Część jaskiń ma założenie tektoniczne (Ostrowski 2001).

3.3. Klimat
Góry Krymskie leżą na pograniczu dwu stref klimatycznych: umiarkowanej
ciepłej kontynentalnej i śródziemnomorskiej. Stanowią przy tym barierę klimatyczną
i w dużej mierze kształtują klimat wybrzeża Krymu. Północne stoki gór, położone
w kontynentalnym klimacie charakteryzują się dużą roczną amplitudą temperatur
ok. 24−260C (Mochnacki 1966), oraz niskimi opadami od 380 do 500 mm. Suma
roczna opadów wzrasta wraz z wysokością i na 1000 m n.p.m. wynosi już ponad
1000 mm, z czego ok. 50 % stanowią opady śniegu (ryc. 3).
Piętrowość klimatyczna Gór Krymskich nie została dokładnie zbadana. Nie
wyznaczono granic pięter klimatycznych. Prichotko, Kaczienko, Babiczienko (1967)
podają dla południowych skłonów gór gradient termiczny 0,620C/100 m.
Przyjmując średnią roczną dla wybrzeża 140C (Hess, Tyczyńska 1971) można
stwierdzić, że izoterma roczna:
– 120C przebiega na wysokości ok. 320 m n.p.m.
– 100C przebiega na wysokości ok. 650 m n.p.m.
– 80C przebiega na wysokości ok. 970 m n.p.m.
– 60C przebiega na wysokości ok. 1290 m n.p.m.
Jest to jednak jedynie schematyczny obraz piętrowości klimatycznej, prawdziwy
jedynie dla południowych skłonów najwyższych masywów.
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Ryc. 3. Rozkład sum rocznych opadów w Górach Krymskich
Źródło: Geografija Krima (1999).

3.4. Wody
Pasmo Główne stanowi grzbiet wododzielny między Morzem Czarnym
i Azowskim. Najdłuższą rzeką, która ma źródła w Górach Krymskich jest Sałgir, płynący na północ do Morza Azowskiego. Rzeki w Paśmie Głównym płyną najczęściej
w wąskich dolinach o stromych zboczach. Bardzo często są to rzeki okresowe
o wezbraniach wiosennych – roztopowych (Hess, Tyczyńska 1971). W suchej porze roku płyną pod ziemią w kanałach krasowych. Potoki płynące na południe, do
Morza Czarnego, są krótkie, o bardzo niewyrównanym profilu podłużnym i dużych
spadkach. Na progach skalnych tworzą się wodospady. Potoki płynące na północ
są znacznie dłuższe i mają bardziej wyrównane profile podłużne. Rzeki i potoki
wykorzystują często linie tektoniczne, wiele z nich bierze początek z wywierzysk,
tworzących czasem linie źródeł wzdłuż uskoków (np. pod Czatyrdahem).

3.5. Roślinność i gleby
Na kształtowanie się gleb i roślinności Gór Krymskich miały wpływ zarówno
klimat jak i budowa geologiczna. Szczególnie duży wpływ wydaje się mieć ilość
wody, kształtowana przez sumę roczną opadów ale także przez budowę geologiczną – przepuszczalność i uszczelinienie podłoża (ryc. 4).
W Paśmie Przedgórza pod zbiorowiskami stepu i lasostepu rozwinęły się czarnoziemy. Powyżej, w piętrze leśnym na północnych, łagodnych stokach występują szare
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Ryc. 4. Roślinność
Źródło: Sziszczenko 1975, Podbielkowski 1987.

gleby leśne, natomiast na południowych, urwistych stokach przeważają płytkie gleby
węglanowe, a także nagie skały. Na spłaszczeniach wierzchowinowych najwyższych
masywów tworzą się czarnoziemy górskie (Sziszczenko 1975, Podbielkowski 1987)
W górach Krymskich można wyróżnić cztery główne piętra roślinne.
Piętro śródziemnomorskie występuje wyłącznie na południowym skłonie gór
do ok. 300 m n.p.m. Tworzą je wielogatunkowe zarośla typu figrana, silnie przekształcone przez człowieka.
Na północnym skłonie gór, na Przedgórzu występują u podstawy zbiorowiska
stepowe i lasostepu.
Powyżej tych pięter na obu skłonach rozciąga się piętro leśne. W jego dolnej
partii występują suche lasy dębowo−sosnowe. Powyżej natomiast rozciąga się piętro
hydrofilnych lasów bukowych z bukiem taurydzkim, grabem, jesionem, wiązem i
lipą.
Na wierzchowinach rozwinęły się zbiorowiska górskich stepów czyli jajła.

4. Piętra fizycznogeograficzne Gór Krymskich
W oparciu o dane dostępne w literaturze, a także własne obserwacje, zostały
wyznaczone piętra fizycznogeograficzne. Kryterium wyznaczania była przede
wszystkim roślinność, jako element najłatwiejszy do interpretacji i jednocześnie
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modyfikowany przez wszystkie pozostałe elementy środowiska, przede wszystkim
klimat. Oparto się także na wyznaczonych na podstawie gradientu termicznego
średnich rocznych temperaturach dla danej wysokości oraz mapie opadów. Bardzo

1 – piętro śródziemnomorskie, 2 – piętro skał nadmorskich, 3 – piętro jajły, 4 – piętro ciepłych
lasów, 5 – piętro lasów hydrofilnych
Ryc. 5. Piętrowość fizycznogeograficzna w paśmie nadmorskim – Aj−Petrińska Jajła

1– piętro jajły, 2 – piętro ciepłych lasów, 3 – piętro lasów hydrofilnych
Ryc. 6. Piętrowość fizycznogeograficzna w masywie oddalonym od morza – Czatyrdah
Źródło: opracowanie własne (Ryc. 5 i 6).
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dużą rolę w kształtowaniu pięter fizycznogeograficznych na opisywanym obszarze odgrywa również zróżnicowanie rzeźby. Układ pięter fizycznogeograficznych
Głównego Pasma przedstawiają ryc. 5 i 6. Rycina 5 prezentuje układ pięter masywu
nadmorskiego, natomiast ryc. 6 masywu oddalonego od linii brzegowej. Podstawową
różnicą jest brak pięter śródziemnomorskiego i skał nadmorskich, które wykształcają się tylko w masywach na południowym–zachodzie Gór, przede wszystkim
w Jajłach: Bajdarskiej, Aj−Petrińskiej, Jałtańskiej, Nikickiej.

4.1. Piętra występujące w Paśmie Głównym
Piętro śródziemnomorskie
Piętro śródziemnomorskie rozciąga się wyłącznie na południowym skłonie gór,
wzdłuż wybrzeży Półwyspu. Obejmuje ono większość regionu Południowe Wybrzeże Krymu oraz najniższe partie Gór Jajła, do wysokości 300 m n.p.m. (Marynin
i in. 1985). Warunki odpowiednie do wykształcenia się takiego piętra powstały w
dużej mierze dzięki istnieniu bariery górskiej − Jajły od północy i otwarciu na Morze
Czarne od południa.
Rzeźba piętra jest bardzo urozmaicona. Obejmuje ono równinę nadbrzeżną, stoki usypiskowe schodzące nieraz wprost do morza oraz stoki skalne. Stoki
kształtowane są przez obrywy, odpadanie, osuwanie i intensywną erozję wodną
w wilgotnej porze roku. Występują także procesy krasowe − ospa krasowa, żłobki
krasowe. Ponad powierzchnię stożków osypiskowych wystają często ostańce skalne
w formie iglic bądź mnichów. Zróżnicowaną i najbardziej śmiałą rzeźbą odznaczają się masywy wulkaniczne. Nizina nadmorska jest wszędzie bardzo wąska,
a miejscami nieraz bardzo strome stoki gór schodzą wprost do morza.
Opady w piętrze śródziemnomorskim wynoszą od 450−600 mm/rok w zachodniej części oraz od 300−450 mm we wschodniej części gór (Geografija Krima
1999). Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 12−140C. Temperatura
lipca wynosi ok. 230C, temperatury stycznia utrzymują się powyżej 00C (1−40C).
Pokrywa glebowa jest cienka i fragmentaryczna. Występują przede wszystkim
gleby węglanowe, a także szare gleby leśne i płytkie czarnoziemy.
Bardzo zróżnicowana jest roślinność piętra śródziemnomorskiego, aczkolwiek została ona silnie przekształcona przez człowieka i w pierwotnej formie
zachowała się tylko miejscami. Są to przede wszystkim zarośla typu figrana. W
ich skład wchodzą m.in. jałowce, dęby, tawuły, ognik ciernisty, irgi, perukowce,
kapary oraz chrościna jagodna. Bogate jest także runo. Jest to roślinność reliktowa
– pozostała z przedglacjalnej roślinności śródziemnomorskiej. W piętrze tym
występuje również wiele gatunków obcych, wprowadzonych przez człowieka do
ogrodów i zdziczałych. Są to m.in. cyprys, cedr libański, magnolie, laury, oleandry.
W tym piętrze skupia się działalność człowieka. Wąska nizina nadbrzeżna oraz
mniej strome odcinki stoków zostały zajęte przez czarnomorskie kurorty, tworzące
swego rodzaju „aglomeracje” – Wielką Jałtę i Wielką Ałusztę.
Piętro skał nadmorskich
Piętro to zostało wydzielone ze względu na jego dużą odmienność, wynikającą
z ukształtowania terenu. Są to w przeważającej części pionowe lub bardzo strome
stoki skalne, zbudowane ze skał wapiennych, krasowiejących. Jego obecność jest
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więc uwarunkowana rzeźbą. Miąższość tego piętra jest zróżnicowana, jednak jego
wydzielanie wydaje się uzasadnione wyłącznie tam, gdzie jednolita ściana skalna
ma co najmniej kilkadziesiąt metrów. Piętro to wówczas wyraźnie się wyróżnia od
przyległych (śródziemnomorskiego i leśnego) brakiem lub bardzo skąpą roślinnością
i pokrywą glebową oraz odmiennymi procesami kształtującymi ściany skalne.
W związku z nachyleniami stoków zarówno pokrywa glebowa jak i szata
roślinna nie tworzą ciągłej pokrywy. Występują tu przede wszystkim zbiorowiska
roślinności naskalnej o zróżnicowanym składzie. Na skałach, nawet bardzo stromych
rosną nieraz sosny (Pinus pallasiana).
Piętro ciepłych lasów
Piętro to występuje w Głównym Paśmie na wysokości od 300 do 500−800 m
n.p.m. Górna granica pokrywa się więc w przybliżeniu z granicą klimatycznego
piętra ciepłego, o średniej rocznej temperaturze od 10−120C. Suma opadów w tym
piętrze wynosi od 500−600 mm.
W piętrze tym powszechne są zjawiska krasu powierzchniowego – ospa krasowa
i żłobki krasowe na wychodniach skalnych oraz zapadliska krasowe. Doliny rzeczne
mają strome zbocza i wąskie, skalne dna. Oprócz procesów krasowych działają
w tym piętrze z dużą siła procesy spłukiwania, spełzywania oraz na ścianach skalnych odpadanie i odrywanie.
Lasy tego piętra maja zróżnicowany skład gatunkowy. Przeważają drzewostany liściaste i mieszane, występują jednak także lasy sosnowe. W lasach liściastych
przeważają dęby, graby, klony, lipy. W domieszce występuje sosna krymska. Bogaty skład ma warstwa krzewów, w której występują m.in. dereń jadalny, jałowce,
świdośliwa, perukowiec, nieśplik. Drzewa i krzewy porasta często powojnik pnący
(Podbielkowski 1987). W piętrze tym występują także – szczególnie na południowym
skłonie gór jednolite lasy sosny krymskiej.
Rozwinęły się tu szare gleby leśne a w miejscach skalistych gleby węglanowe.
Piętro wilgotnych lasów
Piętro wilgotnych, chłodnych lasów rozciąga się do ok. 1300 m n.p.m. Zajmuje
ono piętro umiarkowanie ciepłe ze średnią temperaturą roku od 8−100C. Opady są
tu wyższe niż w piętrze ciepłych lasów − na wysokości 1000 m n.p.m. mogą sięgać
1000−1500 mm/rok. Opady śniegu mogą stanowić do 50% tej sumy, a śnieg zalega
na wys. 1000 m n.p.m. z przerwami od listopada do stycznia (Hess, Tyczyńska 1971).
Rzeźba w tym piętrze jest podobna jak w piętrze niższym, jednak ze względu
na wyższą sumę opadów procesy erozji wydają się przebiegać intensywniej. Zimą
zaznacza się wietrzenie mrozowe.
Dominującym zbiorowiskiem są lasy bukowe i bukowo−grabowe z niewielka domieszką innych gatunków takich jak jesion, wiąz i lipa oraz sosna krymska
(Podbielkowski 1987). Lasy te są znacznie bardziej zwarte niż w niższym piętrze,
w związku z tym poszycie jest uboższe. Lasy te występują przede wszystkim na
północnych, łagodnych stokach Jajły oraz na stokach pasm oddalonych od morza
np. Czatyrdahu. Nadmorskie urwiska porasta aż do wierzchowin roślinność naskalna
bądź lasy sosnowe.
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Górna granica lasu przebiega na zróżnicowanej wysokości. Tylko w najwyższych partiach, wznoszących się ponad 1400 m n.p.m. granica ta może być uwarunkowana termicznie. W niższych pasmach jest kształtowana przez inne czynniki,
takie jak przepuszczalność podłoża, wiatry, nachylenia oraz działalność człowieka.
W tym wypadku jest ona najczęściej liniowa, jednak nawet na jajłach w miejscach
wilgotniejszych rośnie las. W najwyższych masywach granica lasu jest strefowa i
tworzą ją zarośla zbudowane z kilku gatunków jałowców oraz skarłowaciałych
buków i sosen.
Piętro jajły
Piętro jajły czyli skrasowiałych, bezleśnych zrównań wierzchowinowych występuje wyłącznie w Paśmie Głównym. Dolna granica tego piętra przebiega zwykle
na wysokości ok. 1300 m n.p.m., jednak może schodzić również dużo niżej. Nie
jest zatem w większości przypadków kształtowana przez warunki termiczne, lecz
przez takie czynniki jak wilgotność, wiatry, być może obecność pokrywy śnieżnej
zimą. Znajduje to potwierdzenie w tym, że większe zagłębienia w obrębie powierzchni zrównania są zwykle zalesione. Wysokość opadów na wierzchowinach
jest zróżnicowana. Na zachodnim krańcu gór, gdzie znajdują się najwyższe masywy
przekracza 1000 mm. We wschodniej części, niższej i bardziej kontynentalnej wynoszą od 500−700 mm (Geografija Krima 1999). Zasięg tego piętra został dodatkowo
poszerzony przez wypas.
Na zrównaniach, zbudowanych ze skał węglanowych, silnie uszczelinionych
rozwijają się intensywne zjawiska krasowe. Jest to kras pełny (holokarst). Nie ma
powierzchniowego odwodnienia jajł. Charakterystyczne formy to lejki krasowe,
uwały, polie. Bardzo bogate są formy krasu podziemnego.
Jajły porasta step górski o bogatym składzie gatunkowym. Oprócz traw, takich
jak kostrzewy, wiechliny, strzęplica oraz turzyc, występują liczne geofity, kwitnące
zarówno wiosną jak i wczesną jesienią. W wilgotniejszych miejscach tworzą się
zespoły łąkowe.

4.2. Piętra występujące na Przedgórzu
Piętro stepu
Piętro stepowe występuje przede wszystkim w Paśmie Zewnętrznym oraz
u podnóży Pasma Środkowego. Panuje tu klimat umiarkowanie ciepły, kontynentalny, suchy. Suma roczna opadów wynosi 350−450 mm. Lato jest suche
i ciepłe – średnia temperatura wynosi 20−22şC (Sziszczenko 1975), natomiast zimy są
chłodne – średnia temp. stycznia wynosi od 0 do −10C. Jest to następstwem wiatrów
z północnego wschodu − brak bariery od północy (Mochnacki 1966).
W piętrze tym występuje rzeźba krawędziowa, związana z wychodniami odpornych skał. Jest to rzeźba strefy suchej. Główne procesy to odpadanie, wietrzenie
fizyczne i deflacja.
Charakterystycznym zbiorowiskiem pietra jest step łąkowy, wielogatunkowy
i stosunkowo wysoki. Wielkie obszary zostały jednak zagospodarowane rolniczo ze
względy na żyzne czarnoziemy jakie rozwinęły się pod zbiorowiskami trawiastymi.
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Piętro lasostepu
Piętro lasostepu rozciąga się ponad piętrem stepu, na stokach i wierzchowinach
Pasma Wewnętrznego. Panuje tu podobny klimat jak w piętrze stepowym jednak
wilgotniejszy. Również rzeźba wykazuje duże podobieństwo do niższego piętra.
Charakterystyczną cechą roślinności jest występowanie mozaiki płatów stepu łąkowego i lasu z dębem, grabem, jesionem i gruszą (Podbielkowski 1987), a także
lasu sosnowego. Las występuje w miejscach wilgotniejszych, osłoniętych oraz na
wierzchowinach najwyższych wzniesień.
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Przyrodnicze i kulturowe walory
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Wprowadzenie
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest jednym z ponad 100 parków krajobrazowych w Polsce. Łącznie ta forma ochrony zajmuje niespełna 7% powierzchni
naszego kraju. Jest to zarazem jeden z młodszych sposobów ochrony przyrody, gdyż
jedne z pierwszych parków krajobrazowych powstały w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Tworzenie tego rodzaju form ochrony biosfery ma na celu ochronę
wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, a także popularyzację wyżej
wymienionych walorów w warunkach racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania w krajobrazie. Należy również przypomnieć, że znajdujące się w granicach
parku krajobrazowego grunty leśne i orne oraz inne nieruchomości pozostawia się
w dosyć swobodnym użytkowaniu gospodarczym. Ostatnia uwaga ma szczególne
znaczenie w przypadku omawiania charakterystyki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który leżąc w pobliżu miasta Łodzi (swoim zachodnim krańcem
wkraczając w granice administracyjne miasta), odznacza się szczególną specyfiką
struktury wewnętrznej.

1. Cechy fizycznogeograficzne
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) powstał dnia 31 grudnia 1996
roku decyzją wojewodów łódzkiego i skierniewickiego. Wcześniejsza propozycja
utworzenia parku krajobrazowego w okolicach Łodzi powstała w połowie lat osiemdziesiątych, w Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi. Dotyczyła
ona rejonu dorzecza górnej Moszczenicy. Wkrótce po tym została opracowana
dokumentacja przyrodnicza przez Uniwersytet Łódzki, obejmująca także znaczny
fragment dorzecza Mrożycy. Obecnie Park obejmuje również część dorzecza górnej Bzury wraz z Lasem Łagiewnickim w Łodzi. Jest najmłodszym parkiem spośród
wszystkich parków województwa łódzkiego.
Łączna powierzchnia parku wynosi 10747 ha i obecnie w całości znajduje
się na obszarze województwa łódzkiego. Powierzchnia otuliny wynosi 3020 ha.
Łącznie daje to obszar ustawowo chroniony o powierzchni 13767 ha. Tym samym
jest najmniejszym parkiem spośród wszystkich parków województwa łódzkiego.
61

Powierzchnia Parku zamyka się w przybliżeniu w trójkącie Łódź–Stryków–
–Brzeziny. Teren PKWŁ znajduje się w północno−zachodniej części Wzniesień
Łódzkich (Kondracki 2001). Obszar PKWŁ w kierunku zbliżonym do południkowego przecinają drogi krajowe z Łodzi do Warszawy i ze Strykowa do Brzezin.
Dodatkowym elementem infrastruktury komunikacyjnej może stać się projektowana
autostrada A1.
Wysokości nad poziomem morza są zróżnicowane w kierunku północ−południe. Półwysep Wzniesień Łódzkich obniża się z południa (maksymalna wysokość
284 m n.p.m.) na północ, by w pradolinie osiągnąć wysokość minimalną 92−95 m
n.p.m. Taki przebieg ukształtowania terenu ma swoją genezę w przeszłości geologicznej tego rejonu, tzn. jest związany z pobytem na tych terenach lądolodu zlodowacenia
Warty. Objął on opisywany obszar w całości w okresie180−150 tys. lat temu. Lądolód
nasuwając się pokrywał garby i progi głównie mezozoicznego podłoża. W wyniku
spiętrzającej i akumulacyjnej działalności lądolodu powstały formy glacitektoniczne.
Pozostałością po zlodowaceniu są liczne głazy narzutowe, zagłębienia po wytopieniu
się brył martwego lodu współcześnie wypełnione wodą. Świadectwem zlodowacenia jest również sam przebieg strefy krawędziowej w formie moreny spiętrzonej,
która jest najwyżej położonym fragmentem mezoregionu Wzniesień Łódzkich (Dylikowa 1973, Kondracki 2001).
Holoceńskie procesy denudacyjne nałożyły się na krajobraz polodowcowy.
Również ich skutki możemy zaobserwować w krajobrazie w postaci m.in. niecek
denudacyjnych i ostańców.
Przeszłość geologiczna znalazła swoje odzwierciedlenie również w strukturze
gleb omawianego obszaru. W głównej mierze dominują tu gleby pseudobielicowe,
brunatne wyługowane i kwaśne, a w niewielkim udziale pozostają gleby czarne
związane z terasami dolin cieków i suchych dolin. Genetycznie wyżej wymienione
typy gleb związane są z akumulacyjno−lodowcowym podłożem, tj. materiałem morenowym, piaskami fluwialnymi a w dolinach z aluwiami. Charakterystyczną cechą
gleb PKWŁ jest występowanie w nich frakcji kamienistych i żwirowych (szczególnie
w strefach kulminacji).
Sieć hydrograficzna Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich obejmuje
prawe dopływy Bzury, tj.: Moszczenica i Mroga z Mrożycą. Na obszarze Parku
zlokalizowane są źródła Bzury wraz z Łagiewniczanką, Moszczenicy z dopływami – Borchówką, Młynówką i Kiełmiczanką, Mrożycy wraz z Grzmiącą i Ciekiem
Mineralnym. Wody źródlane wypływają z osadów czwartorzędowych, a ich woda
według klasy jakości odznacza się wysoką i średnią jakością. Rysy sieci rzecznej wykształciły się u schyłku zlodowacenia Warty i doliny rzek uformowały się
w procesach erozji i akumulacji podczas interglacjału emskiego, vistulianu
i holocenu. Podstawowymi cechami dolin rzecznych jest ich głębokie wcięcie, znaczne nachylenie i podcięcia erozyjne. Im bardziej na północ, tym spadki gwałtownie
zmniejszają się, doliny rozszerzają się, a płytkie występowanie wód podziemnych
przyczynia się do powstania podmokłości.
Omawiany obszar jest częścią łódzkiej dzielnicy rolniczo−klimatycznej. Klimat zbliżony jest do ogólnie panującego w Polsce środkowej, tylko średnie opady
są nieco wyższe (650 mm na rok). Rozkład kierunków wiatrów ulega zaburzeniu
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w centralnej części PKWŁ, zwłaszcza u podnóża wysokiej krawędzi (rejon Plichtowa,
Jaroszek i Tadzina), gdzie wiatry zmieniają swoje kierunki na północny i południowy. W strefie podkrawędziowej pokrywa śnieżna utrzymuje się dłużej stwarzając
warunki do rozwoju turystyki zimowej.

2. Walory przyrody ożywionej i nieożywionej
2.1. Rezerwaty przyrody na terenie Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich
2.1.1. Rezerwat Las Łagiewnicki
Rezerwat jest częścią największego na terenie PKWŁ kompleksu leśnego
o powierzchni 1207 ha. To zarazem największy miejski kompleks leśny w Europie.
Stanowi on o atrakcyjności zarówno Parku jak i miasta, choć ze strony aglomeracji łódzkiej czyhają nań liczne niebezpieczeństwa. Rezerwat powstał w 1996 r.
w środkowo−zachodniej części Lasu Łagiewnickiego. Bardzo ważna jest w nim
ochrona dąbrowy świetlistej – typu lasu zanikającego na obszarze Polski. Poza
rezerwatem w Lesie Łagiewnickim początek swój bierze rzeka Bzura. Obszar leśny
urozmaicony jest krajobrazowo przez występowanie parowów oraz oczek wodnych
i stawów (Kurowski i in. 1998).
2.1.2. Rezerwat Struga Dobieszkowska
Położony w dolinie Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki), małego dopływu
Moszczenicy rezerwat, powstał wcześniej niż PKWŁ, bo zatwierdzony został już
w 1990 r. Zajmuje 37,65 ha. W województwie łódzkim jest to jedyny rezerwat,
w którym ochroną zostały objęte lasy typowe dla doliny rzeki, stoków doliny, parowów biegnących do Strugi oraz nisz źródliskowych. Źródła rzeki znajdują się poza
rezerwatem, a w granicach rezerwatu znajduje się odcinek przyźródłowy. Spadek
rzeki na terenie rezerwatu wynosi ok. 15 m na odcinku 2750 m.
Bardzo bogaty i dobrze zachowany jest świat flory i fauny, który może posłużyć za doskonały, terenowy materiał dydaktyczny. Wśród roślinności znaleźć
możemy m.in. widłaki jałowcowate, skrzypy i szaleja jadowitego. Świat zwierząt
reprezentują między innymi rzekotka drzewna i minóg strumieniowy. Przyroda rezerwatu wraz z krajobrazem nie zmieniła się od 170 lat o czym świadczą
historyczne zapiski. Rezerwat nie jest przeznaczony do celów turystycznych
ze względu na wrażliwość systemu wodnego oraz słabą odporność roślinności
i płochliwość gatunków zwierząt (Kurowski i in. 1998).
2.1.3. Parowy Janinowskie
Rezerwat położony jest w północno−wschodniej części parku. Obejmuje swym
obszarem około 42 ha lasu bukowego z licznymi parowami, które są głównym
przedmiotem ochrony rezerwatowej. Parowy mają różną głębokość z maksymalną 8 m, zaś szerokość dochodzi do 50 m. Tworzą swoisty system o przebiegu
nawiązującym do byłych rynien erozyjnych skierowanych ku północy. W dnach
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parowów występują głazy które osiągają do 2 metrów średnicy, a ponad nimi
na krawędziach rosną ponad 100−letnie buki (Kurowski i in. 1998). Rezerwat możemy
zaklasyfikować jako rezerwat geomorfologiczny.
2.1.4. Projektowany rezerwat Torfowisko Żabieniec
Planowany rezerwat położony jest we wschodniej części parku krajobrazowego, niedaleko wsi Żabieniec. Jest obszarem torfowiskowo−wodnym, który wraz
z zaroślami wierzbowymi i olsami ma powierzchnię 4 ha, zaś samo torfowisko 2
ha. Genetycznie forma ta w postaci zagłębienia wypełnionego wodą o głębokości
nawet do kilkunastu metrów, jest związana z wytopieniem się bryły martwego
lodu pozostawionej przez wycofujący się lądolód. W zagłębieniu tym następowała
sedymentacja utworów organicznych, co doprowadziło do powstania torfowiska.
Występuje roślinność wysokotorfowiskowa typowa dla nadbałtyckich i górskich
regionów i to decyduje o unikatowości obiektu w Polsce Środkowej (Raport 2001).
Wśród flory mamy dwa gatunki będące pod ścisłą ochroną − rosiczkę okrągłolistną
i grzybienia północnego (Kurowski i in. 1998).

2.2. Zespoły Przyrodniczo−Krajobrazowe
Na obszarze Parku zlokalizowany jest Zespół Przyrodniczo−Krajobrazowy Górna
Mrożyca, zaś 5 pozostałych jest na etapie projektowania:
– Źródła Moszczenicy im. J. Iwaszkiewicza,
– Panorama Klęk–Dobra–Nowiny,
– Kolonia Niesułków,
– Nad Łagiewniczanką,
– Parów Kalonka.
Zespół Przyrodniczo−Krajobrazowy Górna Mrożyca obejmuje fragment doliny
Mrożycy i chroni głęboko wciętą dolinę meandrującej rzeki, liczne źródła, łąki oraz
bogactwo kompleksów leśnych od bagiennych olszyn porastających dno doliny, aż
po świetliste dąbrowy na żwirowych pagórkach. Obejmuje on powierzchnię około
105 ha.
W projektowanym Zespole Przyrodniczo−Krajobrazowym Źródła Moszczenicy przedmiotem ochrony będzie fragment dorzecza Moszczenicy od Byszew
po Skoszewy wraz z doliną Borchówki. Chronione mogą być tu zarówno wartości
przyrodnicze jak i kulturowe (dwór w Byszewach, Starych Skoszewach, grodzisko).
Przyrodnicze elementy takie jak park podworski, wyżynny krajobraz, rzeki wraz
z bagiennymi lasami olszowymi są przeznaczone do objęcia ochroną. Krajobraz
wyróżnia się występowaniem suchych dolin i niecek denudacyjnych, które nacinają
powierzchnie stokowe wzniesień o wysokościach do 200 m n.p.m. (Kurowski i in.
1998). Stoki mają tutaj specyficzny „schodkowy charakter”. Obszarem tym zachwycił
się już wcześniej Jarosław Iwaszkiewicz opisując go w Pannach z Wilka, Ogrodach,
Podróżach do Polski. Jednym z planowanych kierunków wykorzystania może stać
się zimowa turystyka kwalifikowana (np. narciarstwo).
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3. Walory kulturowe parku
3.1. Najstarsze osadnictwo
Najstarszym śladem osadnictwa na tych terenach jest grodzisko w Skoszewach
Starych z VI w. Ludność zamieszkująca PKWŁ skupia się w kilkudziesięciu wsiach
a przy południowo−zachodniej granicy parku obejmuje małą dzielnicę Łodzi.
Grodzisko skoszewskie zaliczane jest do pierwszych ośrodków władzy lokalnej w okresie przedpiastowskim, zbudowane zostało prawdopodobnie w końcu
VI w. Wówczas miało miejsce kształtowanie się łęczyckiego terytorium plemiennego. Obok niego istniało podgrodzie, które było schronieniem dla mieszkańców
z różnych grup rodowych. Powstało ono z wykorzystaniem bagnistego brzegu i
stromej kilkunastometrowej terasy nadrzecznej. Płaski dziedziniec, tzw. majdan,
miał powierzchnię około 0,7 ha i był otoczony półkoliście wałem. Za budulec wału
posłużyły: glina, piasek, drewno i bruk kamienny. Budowniczowie wykorzystali
tzw. konstrukcję przekładkowo−rusztową. Prace wykopaliskowe prowadzone od
1989 r. zgromadziły kawałki ceramiki ręcznie lepionej pochodzącej z końca
VI−IX wieku, noże żelazne, kości zwierzęce. Gród pełnił rolę obiektu obronnego
aż do czasów nowożytnych, czego dowodem są pozostałości obiektów mieszkalnych na dziedzińcu. Obecnie grodzisko znajduje się w strefie silnej antropopresji
rolniczej (Góra 2000).
Obecnie na obszar parku wkracza osadnictwo letniskowe, które niejednokrotnie
burzy krajobraz pierwotny. Nowa zabudowa niestety nie jest w odpowiedni sposób
kontrolowana.

3.2. Budynki mieszkalne
3.2.1. Dwór w Skoszewach
Dwór w Skoszewach położony jest na wschodniej krawędzi doliny rzeki
Moszczenicy. Został on wybudowany w latach dwudziestych XX w. na miejscu
wcześniejszego budynku dworskiego. Już w końcu XIX w. wydzielono w Skoszewach niewielki folwark, na którym wybudowano modrzewiowy dwór (Dwory 1999).
Działania wojenne w 1914 r. przyczyniły się prawdopodobnie do jego spalenia.
Forma i wielkość dworku w Skoszewach świadczą o niskim statusie majątkowym
właścicieli. Park podworski nie przetrwał do dziś zaś budynek mieszkalny stanowi
własność prywatną.
3.2.2 Dwór w Byszewach
Dwór klasycystyczny, murowany, z gankiem wspartym na czterech kolumnach
i dachem krytym gontem, może świadczyć o jego dawnej świetności. Został zbudowany pod koniec XVIII w. przez właścicieli wsi – rodzinę Plichtów (Dwory 1999).
Miejsce to łączy się z postacią Jarosława Iwaszkiewicza, który w 1911 r. przyjeżdżał
tu jako korepetytor. Iwaszkiewiczowskie Wilko to właśnie Byszewy. Po drugiej
wojnie światowej mieścił on szkołę, następnie siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa
i areszt jeńców niemieckich, jednakże później przez wiele lat użytkownikiem był
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PGR. Mimo gruntownego remontu w latach osiemdziesiątych, obecnie stoi pusty.
Są jednak plany by utworzyć w nim muzeum J. Iwaszkiewicza. Jedyną wadą jest
szpetne otoczenie w postaci czteropiętrowych bloków oraz budynków po PGR.
Tuż za budynkiem dworskim znajduje się park podworski z malowniczym stawem
i okazałym starym drzewostanem.
3.2.3. Kamienne domy w Głogowcu
Budynki mieszkalne zbudowane z wykorzystaniem granitowych głazów narzutowych to doskonały przykład wykorzystania elementów środowiska dla potrzeb
człowieka. Niegdyś głazy narzutowe były jedynie budulcem, dzisiaj do dawnej
funkcji dochodzi jeszcze walor estetyczny.

3.3 Architektura sakralna
Wśród budowli sakralnych na obszarze PKWŁ możemy wyróżnić zarówno kościoły jak i obiekty klasztorne. Tym ostatnim jest Klasztor Franciszkanów
w Łagiewnikach. Powstał on w XVIII w. Latem odbywają się tutaj festiwale muzyki
poważnej. Niedaleko budynków klasztornych znajdują się najstarsze zabytki Łodzi
– dwie drewniane kapliczki z 1676 i 1703 r. W starszej z nich (św. Antoniego) znajduje
się „cudowne” źródełko. Innym przykładem drewnianej budowli sakralnej jest kościół
rzymskokatolicki w Niesułkowie wzniesiony w XVIII w. Modrzewiowy kościółek jest
kryty gontem. Wnętrze kościoła oświetla wbudowana nad wejściem rozeta. Wewnątrz
znajduje się barokowe wyposażenie wnętrza z obrazem z XVI w. Pozostałe kościoły
mają charakter neogotycki. Na uwagę zasługuje starokatolicki kościół Mariawitów
w Dobrej, którzy stanowią znaczną grupę wyznaniową na terenie parku.

3.4 Cmentarze
Nekropolie na terenie PKWŁ możemy podzielić na te, które do dnia dzisiejszego
pełnią swoją funkcję (Skoszewy Stare) i na te, które w wyniku upływu czasu zostały
zniszczone i w większości zniknęły z krajobrazu. Można je odnaleźć w małych
kępach drzew blisko dawnych osad ludzkich. Dobrym przykładem rewitalizacji
dawnych cmentarzy jest cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich
z I wojny światowej w Poćwiardówce. Inne obiekty (w Głąbiu, Głogowcu, Grabinie)
pozostają zdewastowane w zarastających je lasach. Na niektórych z nich możemy odnaleźć fragmenty omszałych murów, często kamiennych, jak i nagrobków,
na których czas „zamazał” daty i nazwiska.

4. Zagospodarowanie turystyczne
Bogactwo form naturalnych i kulturowych w PKWŁ dowodzi konieczności
znalezienia miejsca wśród tego dziedzictwa dla turystów. Nie można zarzucić
dyrekcji Parku zaniedbania w tej dziedzinie jeżeli chodzi o znakowanie obszarów
rezerwatowych, ścieżek rowerowych i szlaków pieszych. Przez najbardziej interesujące miejsca przebiegają dobrze oznakowane trasy.
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W celu przybliżenia atrakcyjności podłódzkiego parku została wydana specjalna mapa turystyczna. Stanowi ona dobrą pomoc dla osób, które zechcą poznać
walory parku. Zaznaczone na niej najważniejsze obiekty przyrodnicze, kulturowe
oraz punkty widokowe odpowiadają rzeczywistości i bez trudu można odnaleźć
je w terenie.
Większym problemem jest gwałtowne pojawianie się zabudowy letniskowej
i często nie pasujących do krajobrazu wielkich domów. Jednak by móc w większym
stopniu kontrolować rozwój sieci osadniczej park musi w pełni przedłożyć plan
ochrony, co miejmy nadzieję stanie się niebawem. Bliskość miasta jest dużą zaletą
dla kupców ziemi, którzy budując dom na terenie PKWŁ mają zapewnioną piękną
przestrzeń mieszkalną i możliwość dojazdu do centrum Łodzi w krótkim czasie
(do 30 minut).
Gminy południowej części parku (gm. Nowosolna, gm. Brzeziny) zakładają
możliwość rozwoju zimowej turystyki kwalifikowanej – narciarstwa, paralotniarstwa na ostańcach denudacyjnych oraz całorocznej agroturystyki (dziś reprezentują
ją pojedyncze gospodarstwa m.in. w Borchówce i Skoszewach Starych). Urzeczywistnienie tych planów zwiększyłoby presję turystyczną na obszarze parku,
która obecnie silna jest głównie w części południowo−zachodniej, położonej
w obrębie miasta (Las Łagiewnicki). Najważniejsze jednak, by zadbać o edukację
ekologiczną tych, którzy odwiedzają te zakątki. W tym celu na obszarze parku
organizowane są wycieczki z przewodnikiem (pracownikiem Dyrekcji PKWŁ) przeznaczone dla młodzieży szkolnej, która uczy się jak podziwiać i pozwolić robić to
samo kolejnym pokoleniom.

5. Podsumowanie
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich posiada wiele walorów przyrodniczych i kulturowych. Mogą one jednak ulec degradacji ze względu
na planowany przebieg autostrady A1, która zakłóci funkcjonowanie geosystemów i
zaburzy harmonię krajobrazu. PKWŁ znajduje się w trudnej sytuacji. Jego położenie
blisko aglomeracji łódzkiej wystawia go na jej negatywne oddziaływanie, zwłaszcza
że częściowo położony jest w granicach miasta.
Objęcie formalną ochroną tego obszaru nie wystarczy. Potrzebne są liczne negocjacje z gminami rozwijające świadomość mieszkańców i rozwiązujące problemy
gospodarki ściekowej przez budowę kanalizacji i składowania odpadów. Miejscowa
ludność musi uwierzyć, że w miejscu ich zamieszkania znajdują się unikatowe formy
przyrody i wytwory kultury ich przodków.
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Podatność na degradację szlaków Turystycznych
Ojcowskiego Parku Narodowego
Charakterystyka obszaru
Ojcowski Park Narodowy utworzony w 1956 r. znajduje się w środkowej części
Doliny Prądnika, pomiędzy Pieskową Skałą na północy i Prądnikiem Korzkiewskim
na południu. Utworzony został dla ochrony walorów krajobrazowych i naturalnej
szaty roślinnej. Obecnie zajmuje powierzchnię 2145,62 ha.
Obszar na którym znajduje się OPN zbudowany jest z wapieni płytowych,
skalistych i ławicowych, w dolinie przykrytych czwartorzędowymi pokrywami
aluwialnymi, zaś na wierzchowinach pokrywami lessowymi. Głównymi formami
terenu są tu głęboko wcięte jary krasowe Prądnika i Sąspówki o wysokościach zboczy
przekraczających 100 m, do których uchodzą boczne dolinki będące wąwozami.
Występują tu także ostańce krasowe np. Igła Deotymy, Maczuga Herkulesa oraz
formy krasu podziemnego np. Jaskinia Ciemna, Jaskinia Łokietka i in. Charakterystyczną cechą Doliny Prądnika jest to, że zbocze o ekspozycji wschodniej jest
silniej rozcięte bocznymi dolinkami niż zbocze przeciwległe (Zabierowski 1977).
Ojcowski PN ze względu na swą atrakcyjność przyrodniczą i kulturową przyciąga wielu turystów. Przez Park przechodzi Szlak Orlich Gniazd, przy którym na
terenie Parku znajdują się dwa zamki: w Pieskowej Skale i w Ojcowie oraz ślady
Grodziska na Górze Okopy. Łączna długość szlaków na terenie OPN wynosi 32
km (Partyka 1988).

Turystyka w Ojcowskim Parku Narodowym
Położenie Parku w pobliżu aglomeracji krakowskiej i konurbacji górnośląskiej
wpływa na specyfikę ruchu turystycznego, w strukturze którego dominuje turystyka
weekendowa i świąteczna stanowiąca 48%, tj. 110−120 tys. osób/rok (Gaś 1998). W
strukturze ruchu turystycznego obserwuje się również dominację zorganizowanej
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turystyki grupowej. W okresie od maja do czerwca i od września do października
Park odwiedzają liczne wycieczki szkolne (Partyka 1987). Ruch turystyczny charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Na okres od maja do października przypada
91% rocznego ruchu turystycznego (Gaś 1998). Ruch koncentruje się szczególnie
w kilku punktach. Są to: Park Zamkowy w Ojcowie, Jaskinia Łokietka, Zamek w
Pieskowej Skale, Jaskinia Ciemna, Brama Krakowska. Przez to prowadzące do nich
szlaki są wyjątkowo narażone na degradację.
W literaturze przedmiotu brak szczegółowego opracowania dotyczącego
obciążenia poszczególnych szlaków Parku ruchem turystycznym. Istnieją jedynie
szacunkowe dane sporządzone na podstawie liczby turystów odwiedzających
poszczególne obiekty (Gaś 1998, Partyka 1987, Plan udostępniania do zwiedzania terenu będącego pod zarządem OPN 1997). Według Gaś (1998) istnieją obszary koncentracji ruchu turystycznego i na tej podstawie wnioskowano
o obciążeniu odcinków szlaków prowadzących do tych terenów (tab. 1).
Tab. 1. Rejony koncentracji ruchu turystycznego w OPN

Źródło: Gaś (1998)

Metoda i cel pracy
Celem pracy było określenie stopnia degradacji szlaków OPN oraz wskazanie
czynników warunkujących jej nasilenie. W pierwszym etapie prac skartowano
szlaki w terenie dzieląc je następnie na pięć klas. Dokonując podziału brano pod
uwagę rodzaj skał podłoża, rodzaj pokryw, ekspozycje, nachylenia, ilość mikroform
na szlaku takich jak rozcięcia, koleiny, zagłębienia, stan roślinności na szlaku i w
jego sąsiedztwie, szerokość i głębokość na jaką szlak jest wcięty w podłoże oraz
stosunki wodne. W klasyfikacji uwzględniano jedynie trasy biegnące po naturalnej
i żwirowej nawierzchni, modelowane w podobny sposób przez czynniki naturalne i pod wpływem ruchu turystycznego. Pominięto natomiast drogi asfaltowe
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i betonowe ze względu na całkowicie odmienny charakter zachodzących tam
procesów. Odcinki przebiegające drogami asfaltowymi stanowią 36,3% wszystkich
szlaków. Podczas wstępnej analizy stwierdzono brak korelacji stopnia zniszczenia
z większością czynników naturalnych. Prace kameralne polegały na porównaniu
stopnia zniszczenia szlaków z szacowanym natężeniem ruchu i cechami środowiska naturalnego decydującymi o ich odporności oraz na stworzeniu typologii
szlaków ze względu na ich degradację. Wyraźny związek ze stopniem degradacji
stwierdzono tylko w przypadku budowy geologicznej i nachyleń, więc w dalszej
części opracowania skoncentrowano się na tych dwóch czynnikach.

Analiza stopnia zniszczenia szlaków w OPN
Szlak czerwony
Jest to główny szlak turystyczny Wyżyny Krakowsko−Częstochowskiej. Ma
on długość 12,5 km i biegnie doliną Prądnika od Pieskowej Skały do Prądnika
Korzkiewskiego. Szlak ten utwardzono na prawie całej długości , a w większej
części pokryto asfaltem. Jest to fragment Szlaku Orlich Gniazd (Plan 1997).
W części wyasfaltowanej nawet duże natężenie ruchu nie stanowi zagrożenia.
Jedynym śladem degradacji w tej części szlaku jest powstawanie poboczy, których
szerokość dochodzi do 1 m. Szczególnie szerokie pobocze, wydeptane powierzchnie
i skrót prowadzący terasą nadzalewową znajduje się w pobliżu Kapliczki na Wodzie,
która jest miejscem często odwiedzanym przez turystów.
W południowej części Parku szlak czerwony poprowadzono drogami
gruntowymi wyłączonymi z ruchu kołowego (nie dotyczy to mieszkańców).
Ze względu na niewielki ruch turystyczny nie ma tam śladów degradacji. Jedynie
na krótkim odcinku w okolicy domu opieki „Caritas” szlak schodzi do poziomu
terasy zalewowej, gdzie z powodu niekorzystnych stosunków wodnych podsiąka
i jest wydeptywany i rozjeżdżany przez mieszkańców okolicznych miejscowości.
Dużo większy stopień degradacji wykazują drogi gruntowe i ścieżki w okolicy
Grodziska. Na podejściu na wierzchowinę szlaku nie umocniono, występują na nim
liczne mikroformy i rozcięcia erozyjne (do 10cm). Również wycięcie krzewów na
stoku ze względów krajobrazowych może spowodować przyspieszenie procesów
erozyjnych. Drogi gruntowe na wierzchowinie są płaskie i wysypane tłuczniem,
co zwiększa ich odporność i z tego powodu nie są one zdegradowane. Zejście
z wierzchowiny biegnie dnem holwegu i jest średnio zniszczone przez niewielki
ruch kołowy i pieszy (rozcięcia, koleiny).
W pobliżu Źródełka Miłości i Bramy Krakowskiej powstały rozcięcia erozyjne
do głębokości 40 cm i szerokości do 60 cm. Żwirowa i naturalna powierzchnia jest
w znacznym stopniu wydeptana, są też ślady parkowania samochodów i koleiny.
Wokół ławek i źródełka występują liczne rozcięcia i powierzchnie o zdegradowanej
roślinności.
Fragment szlaku przy gospodarstwie rybnym jest kolejnym miejscem podatnym
na degradację, co wynika z niewłaściwej konstrukcji urządzeń doprowadzających
wodę do stawów powodując powstawanie kolein w przesyconym wodą podłożu.
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Szlak żółty
Żółty szlak wiedzie drogami gruntowymi i ścieżkami częściowo wykraczając
poza granice Parku. Tylko 1 z 8 km znajdujących się w granicach Parku, wspólny
ze Szlakiem Orlich Gniazd, poprowadzony jest drogą asfaltową (Plan 1997).
Początkowy odcinek, wiodący od doliny Prądnika, dotknięty jest szczególnym
rodzajem degradacji związanym z budową przepustu na Sąspówce. Nawieziona
po zakończeniu prac ziemia nie została należycie utwardzona i zabezpieczona, co
spowodowało okresowe nasiąkanie nawierzchni, powstawanie głębokich kolein,
zagłębień i rozcięć. Ruch turystyczny wzmaga powstawanie mikroform i niszczenie
szlaku. Powierzchnia przy przepuście również została silnie zniszczona podczas prac
– występują tu najgłębsze rozcięcia i koleiny (do 60 cm). Szlak jest w tym miejscu poszerzany podczas obchodzenia zniszczonych fragmentów. W części szlaku powyżej
przepustu w miejscach, gdzie szlak schodzi do poziomu terasy zalewowej istnieje
bardzo duże potencjalne zagrożenie erozją, na co wskazują wyraźne, głębokie ślady
po rowerach. Mimo to ogólny stan tej części szlaku jest dobry z powodu niewielkiego
ruchu turystycznego (Plan 1997). Wysoki stopień zniszczenia szlaku zaobserwowano
też u wylotu Wąwozu Sokolec w okolicach Pieskowej Skały, gdzie szlak biegnie drogą
gruntową w dnie wąwozu. Wiąże się to z okresową podmokłością, która sprzyja
powstawaniu kolein (do 30 cm). Na odcinku biegnącym zboczem wąwozu, a dalej
głównej doliny, występuje silna degradacja spowodowana dużymi nachyleniami
i podatnością na rozcinanie zalegających tu lessów.
Na pozostałych fragmentach w miejscach bardziej nachylonych występują
rozcięcia. Poza tym stan szlaków jest dobry lub bardzo dobry. Szczególną uwagę
zwraca poprawa jakości szlaku w miejscu, gdzie wznosi się on ponad dno doliny,
gdzie sprzyjające stosunki wodne i dobrze zbudowana ścieżka w znacznym stopniu
zmniejszają intensywność procesów niszczących.

Szlak niebieski
Szlak Warowni Jurajskich w OPN biegnie ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi na długości 8,6 km, przy czym 4,6 km wspólnie ze Szlakiem Orlich Gniazd
(Plan 1997).
Niebieski szlak począwszy od Bramy Krakowskiej biegnie po stożku napływowym, gdzie obserwuje się poszerzanie szlaku w wyniku rozdeptywania.
Dalej przebiega zboczem wąwozu Ciasne Skałki, gdzie ścieżkę częściowo zbudowano (kładki, schody, krawężniki). Mimo, iż szlak przebiega po odpornych
wapieniach zaobserwowano tu duże zniszczenia. Potęguje to skoncentrowanie
ruchu, które spowodowane jest niewielką szerokością szlaku (minimalnie 1 m).
Dalej szlak wznosi się do poziomu wyższych części zboczy i wierzchowiny,
gdzie nie obserwuje się silnej degradacji, choć miejscami szlak jest poszerzany,
a roślinność wokół wydeptywana. Na wierzchowinie zniszczenia szlaku związane
są z miejscami podmokłymi, bardziej podatnymi na degradację. Generalnie dobry
stan wyższej części szlaku niebieskiego wynika z niewielkich nachyleń, korzystnych stosunków wodnych oraz niewielkiego ruchu turystycznego na tym odcinku.
Fragment niebieskiego szlaku biegnący na wierzchowinie drogą gruntową od Gro72

dziska w kierunku Skały również jest w dobrym stanie. Widoczne są jedynie słabo
zaznaczone koleiny.

Szlak zielony
Szlak ten w całości znajduje się na terenie OPN. Ma długość 5,4 km, z czego
1,7 km przebiega drogą asfaltową (Plan 1997).
Jednym z najbardziej zniszczonych fragmentów szlaku w całym Parku jest
odcinek przebiegający z doliny Prądnika w kierunku Góry Okopy, przy czym
najsilniej zdegradowany jest od doliny do Jaskini Ciemnej. Szlak jest bardzo
zniszczony na skutek wyjątkowego nasilenia ruchu turystycznego oraz dużych
nachyleń, często przekraczających 15o. Nawet w niższej części, zabezpieczonej barierkami, występują głębokie rozcięcia i wymycia. Wyżej szlak pokonuje
stok zakosami, które są przecięte dzikimi ścieżkami inicjującymi erozję linijną
i powierzchniową. Znaczne zniszczenie nawierzchni zaobserwowano wokół wejścia
do jaskini, gdzie gromadzą się oczekujący na zwiedzanie. Odcinek powyżej Jaskini
Ciemnej do punktu widokowego cechuje się dużymi nachyleniami i jest silnie rozcinany w wyniku skoncentrowanego ruchu przy barierkach ograniczających szlak.
Znaczna degradacja jest też widoczna od załomu wierzchowiny do ujścia Wąwozu Smardzowickiego. W środkowej części zbocza nachylenia są duże, miejscami
przekraczając 20o, co naraża zalegające tam pokrywy lessowe na silną erozję linijną,
mimo niewielkiego ruchu. Dolny fragment szlaku przebiegający po wapieniach dnem
Wąwozu Smardzowickiego jest niszczony przez okresowy spływ i większy niż w
wyższej części ruch pieszy (turyści, ludność miejscowa). Szczególnie zniszczone
są odcinki na ostrogach skalnych, gdzie zlokalizowano punkty widokowe. Utwory
powierzchniowe w znacznym stopniu są tu zdarte, odsłaniając korzenie drzew i
umożliwiając ich uszkadzanie. Do form powstałych w wyniku niszczenia należy
też głęboki holweg, którym biegnie szlak zielony na odcinku od doliny Sąspowskiej
w kierunku Złotej Góry. Silnie nachylony odcinek od holwegu do parkingu biegnie
w lesie, gdzie rozproszony ruch turystyczny powoduje zniszczenia szaty roślinnej i
utworów powierzchniowych na znacznym terenie. Ścieżka prowadząca od parkingu na Złotej Górze w kierunku zamku także jest poszerzana i rozdeptywana przez
turystów. Przy przejściu w holweg charakter niszczenia zmienia się z poszerzania
i rozdeptywania na zdzieranie.
Mimo wybudowania schodów na odcinku od Góry Zamkowej do Parku Zamkowego ma tam miejsce poszerzanie i rozcinanie szlaku w wyniku ruchu pieszego
i rowerowego.
Fragmenty szlaków biegnących zarówno nad Jaskinią Ciemną, jak i wzdłuż
asfaltowej drogi w dolinie Prądnika nie wykazują śladów dużego zniszczenia.

Szlak czarny
Jest to szlak wewnętrzny Parku o długości 3,9 km. Biegnie on głównie drogami
o ograniczonym ruchu kołowym i ścieżkami (Plan 1997). Należy on do najbardziej
uczęszczanych szlaków Parku i tym samym do najbardziej zniszczonych.
W najgorszym stanie jest odcinek prowadzący do wejścia do Jaskini Łokietka
(około 100 m). Zaobserwowano tam zdarcie wierzchniej warstwy podłoża aż do
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skały macierzystej, głębokie zagłębienia i rozcięcia, odsłonięte i niszczone korzenie drzew oraz powierzchnie o zdegradowanej roślinności. Mimo ogrodzeń
zniszczone są też obszary wyłączone z ruchu, sąsiadujące ze ścieżką. Również
bardzo zniszczone jest podejście z doliny Prądnika w kierunku Jaskini Łokietka.
Duże nachylenia ułatwiają tam erozję linijną, a duże nasilenie ruchu sprzyja poszerzaniu i powstawaniu równoległych do szlaku dzikich ścieżek. Odcinek ten
biegnie schodami, które są silnie niszczone oraz holwegiem, który jest pogłębiany.
Ze względu na zbyt małą szerokość szlaku biegnącego dnem, ponad nim także
powstają dzikie ścieżki.
Pozostałe odcinki biegną głównie drogami leśnymi, ich stan jest znacznie
lepszy niż wyżej opisanych, choć i tu obserwuje się tendencję do poszerzania
i powstawania drobnych mikroform jak np. zagłębienia.

Czynniki warunkujące natężenie degradacji szlaków
Niszczenie szlaków o nawierzchni naturalnej i żwirowej dotyczy 63,7%
wszystkich szlaków. Około połowa szlaków poprowadzonych na nawierzchniach
naturalnych pozostaje w dobrym stanie, natomiast pozostałe szlaki są zniszczone
w różnym stopniu, przy czym prawie 2% tras na podłożu naturalnym jest bardzo
silnie zniszczonych (ryc. 1).
Ruch turystyczny wydaje się być nadrzędnym czynnikiem wpływającym na
stopień degradacji szlaków w OPN, podczas gdy warunki naturalne zaliczyć należy do czynników drugorzędnych utrudniających degradację lub jej sprzyjających.
Istnieją obszary, których podatność na degradację uwarunkowana jest naturalnie,
jednak to ruch turystyczny odgrywa decydującą rolą w uruchamianiu procesów niszczących. Zależność stopnia degradacji szlaków od nachylenia
wykazuje wyraźną korelację tych elementów (ryc. 2). Przy najmniejszych
nachyleniach (0g i 1−5g) dominują szlaki o małym stopniu zniszczenia
(odpowiednio 65,6% i 41,7%). Wśród szlaków o dużych nachyleniach
(15−20g i powyżej 20g) największy udział mają fragmenty o bardzo dużym
(36,1% i 5,1%) i dużym (30,5% i
64,3%) stopniu zniszczenia. Wraz
ze wzrostem nachylenia rośnie
stopień zniszczenia i ilościowy
udział odcinków o bardzo dużej
i dużej degradacji. Duże nachylenia
silnie wpływaja na degradację szlaków, np. odcinek szlaku żółtego przy
Pieskowej Skale jest niszczony mimo
bardzo małego ruchu. Duży wpływ
nachyleń na degradację szlaków
widoczny jest też na odcinku zielonego szlaku przy podejściu do Jaskini
Ryc. 1. Stopień zniszczenia szlaków
Ciemnej
i przy zejściu do Wąwozu
na naturalnym podłożu
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Ryc. 2. Stopień degradacji szlaków w klasach nachyleń

Smardzowickiego. Ślady rozcinania są też widoczne na mocno nachylonym odcinku
pomiędzy skrzyżowaniem a kościołem w Grodzisku.
Budowa geologiczna i odporność skał ma duże znaczenie dla podatności na
degradację. W przypadku mało odpornych namułów den dolinnych udział odcinków o dużym i bardzo dużym zniszczeniu wynosi aż 90,7%, brak zaś odcinków
mało zdegradowanych (ryc. 3A). Podobnie dla piasków, żwirów oraz mułków glin
i piasków (mad) udział fragmentów szlaków o bardzo dużym i dużym zniszczeniu
sięga 51,3% (ryc. 3B).

Ryc. 3. Stopień zniszczenia szlaków: A. na namułach den dolin, B. na piaskach
i żwirach oraz mułkach, glinach i piaskach (madach)
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Ryc. 4. Stopień zniszczenia szlaków: A. na wapieniach ławicowych, B. na wapieniach
skalistych

Wśród odpornych wapieni skalistych i ławicowych odcinki szlaków o bardzo
dużym stopniu degradacji zajmują odpowiednio 42% i 32,3%, zaś odcinki mało
zniszczone stanowią około 1/3 długości szlaków (ryc. 4A i 4B).
Fragmenty szlaków przebiegające na lessach nie wskazują na bezpośrednią
zależność pomiędzy odpornością utworów a ich zniszczeniem. Odcinki o bardzo dużym i dużym stopniu zniszczenia zajmują 30,5% ich długości, zaś udział
fragmentów o dobrym i średnim stanie nawierzchni wynosi aż 69,5%. Sytuacja ta
wynika stąd, że lessy zalegają na wierzchowinie, gdzie są małe nachylenia i bardzo
niewielki ruch turystyczny. Jednak nawet ograniczony ruch powoduje zniszczenie
blisko 1/3 długości szlaków na tego typu podłożu (ryc. 5).
Zaobserwowano odcinki potencjalnie narażone na niszczenie, będące
jednak w stanie dobrym lub bardzo dobrym ze względu na znikomy ruch
turystyczny. Innym przykładem są obszary niepodatne na niszczenie, a mimo to
silnie zdegradowane z uwagi na przeciążenie ruchem turystycznym. Najgorzej
sytuacja kształtuje się na terenach podatnych na procesy niszczące i silnie obciążonych ruchem pieszym i rowerowym. Szczególnie duży wpływ
turystyki na degradację obserwuje się
w punktach postoju większych grup,
bez względu na naturalną podatność
terenu na niszczenie. Są to takie
miejsca jak: okolice Źródełka Miłości i Bramy Krakowskiej, sąsiedztwo
wejść do Jaskiń Ciemnej i Łokietka,
okolice Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale, punkty widokowe na
ostrogach skalnych.
W punktach, gdzie szlaki schoRyc. 5. Stopień zniszczenia szlaków na lessach
dzą do poziomu terasy zalewowej
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(dolina Sąspówki, okolice domu opieki „Caritas”), stosunki wodne warunkują
wzmożone niszczenie.
Pogłębianie i zdzieranie nawierzchni jest nasilone na odcinkach szlaków
biegnących dnami holwegów, np. fragmenty tras: z doliny Sąspowskiej do
Parku Zamkowego, do Jaskini Łokietka oraz od Grodziska do drogi w kierunku
Pieskowej Skały.
Atrakcyjność niektórych miejsc staje się powodem ich degradacji, szczególnie
jeśli są to miejsca postojów grup wycieczkowych, jak np. okolice Źródełka Miłości
i Bramy Krakowskiej. Nasilenie degradacji wiąże się też z miejscami krzyżowania
się szlaków. Duży wpływ na procesy niszczące szlaki ma również charakter ruchu
turystycznego. Zauważono prawidłowość, że ruch rozproszony powoduje wydeptywanie, poszerzanie szlaków i niszczenie szaty roślinnej na dużych powierzchniach,
podczas gdy ruch skoncentrowany (np. przy barierkach) wzmaga rozcinanie.

Uwagi końcowe
Ojcowski Park Narodowy jest szczególnie cennym obszarem o wyjątkowych
walorach krajobrazowych i przyrodniczych, dlatego też niepokojąca jest rosnąca
presja na środowisko ze strony masowego ruchu turystycznego. Konieczna jest jego
ochrona przed nadmierna eksploatacją. W celu zapobieżenia degradacji szlaków
lub zmniejszenia jej intensywności proponuje się następujące działania:
– modyfikacja przebiegu szlaków w miejscach największego zagrożenia;
– umacnianie i renowacja nawierzchni szlaków;
– zabezpieczenie przed erozją poprzez budowę umocnień w miejscach o dużym
nachyleniu;
– zabezpieczenie szlaków przed podsiąkaniem w miejscach podmokłych;
– zabezpieczenie przed powstawaniem dzikich ścieżek.
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Podlasie Nadbuż ańskie jako kraina wyjątkowa
pod względem przyrodniczym, krajobrazowym
i kulturowym

Swoiste pogranicze kulturowe, cerkwie w sąsiedztwie kościołów, barwne opowieści miejscowej ludności, liczne „święte” miejsca i niezwykła przyroda stanowią
o wyjątkowości Podlasia Nadbużańskiego.
Pojęcia Podlasia Nadbużańskiego nie znajdziemy w żadnym podziale fizyczno−−geograficznym, jest bowiem umownie nazwanym obszarem w obrębie dwóch
jednostek: Wysoczyzny Drohickiej i Siedleckiej, rozłożonym po obu stronach
środkowego Bugu.
Ta majestatycznie płynąca rzeka, dzięki swej granicznej roli pozostała właściwie nienaruszona przez człowieka. Dzięki naturalnemu biegowi wytworzyła
liczne starorzecza nazywane przez okoliczną ludność bużyskami. Najbardziej
interesującym fragmentem doliny rzeki jest odcinek pomiędzy ujściem Krzny
i Nurca. Bug przecina tutaj ze wschodu na zachód Nizinę Podlaską. Tworzy krętą i wąską dolinę określoną przez Kondrackiego jako „Podlaski Przełom Bugu”.
Ten fragment rzeki od Drohiczyna po Terespol w 1994 r. objęto ochroną w postaci
parku krajobrazowego.
Urok krajobrazu Podlasia Nadbużańskiego tkwi w szczegółach. Mogą
to być pojedyńczne drzewa o niespotykanych kształtach koron, głazy narzutowe
lub stosy mniejszych kamieni, które „wyrastają z ziemi”, a rolnicy zbierają je
na wiosnę jako pierwszy plon.
Piękno krajobrazu Nadbuża wykorzystano w filmach, np. Nad Niemnem
i Kroniki wypadków miłosnych. Najpiękniejsze widoki rozciągają się z wysokich
punktów tzw. „Gór Zamkowych” w Drohiczynie i Mielniku.
Barwną mozaikę etniczną stanowi tutejsza ludność. To potomkowie przybyłych
tu w średniowieczu Wołynian, Białorusinów i Polaków. Ich pochodzenie określają
różne końcówki nazwisk: –uk ukraińskie, bezkońcówkowe lub zakończone na
–icz białoruskie i –ski polskie.
W kulturze ludowej dominują wzory białoruskie, widoczne w strojach ludowych, a obecnie także w budownictwie drewnianym. Zderzenie się trzech kierunków
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osadniczych spowodowało przeknikanie się dwóch religii, jakie ze sobą przyniesiono
– prawosławia i katolicyzmu. Do dzisiaj sąsiadują ze sobą okrągłe kopuły cerkwi
i strzeliste wieże kościołów. Ludność kieruje się ekumenizmem. Znajduje się tutaj
najważniejsze miejsce kultu wyznawców prawosławia – Grabarka ze znanym lasem
krzyży.
Większymi ośrodkami są Mielnik, Drohiczyn, Siemiatycze, Janów Podlaski.
Historia każdego z nich jest niezwykle ciekawa i zajmująca.
Osobliwości tego skrawka ziemi jest wiele i trudno o wszystkich wspomnieć.
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Zamość jako światowe dziedzictwo kultury
We wrześniu 2001 r. Studenckie Koło Naukowe Geografów zorganizowało
5−dniowy obóz na Roztoczu, w czasie którego odwiedziliśmy Zamość.
W 1992 r. układ urbanistyczny Starego Miasta w Zamościu został wpisany na
Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO, a dwa lata później Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał zabytkowy zespół miasta na listę piętnastu najcenniejszych
obiektów architektury o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury narodowej.
Miasto zostało założone i wybudowane przez hetmana i kanclerza wielkiego
koronnego Jana Zamojskiego jako główna siedziba jego dóbr. Architekt Bernardo
Morando zaprojektował Zamość wzorując się na włoskich pracach teoretycznych.
Życzeniem fundatora było nadanie miastu również funkcji naukowej i kulturalnej.
Zamość miał stać się także dziełem sztuki.
Układ przestrzenny Zamościa należy do najwybitniejszych osiągnięć urbanistyki
europejskiej. Był to układ ściśle sprzężony, łączący w sobie dwie główne funkcje
ośrodka – miasta i rezydencji magnackiej. Całość ujęta jest wspólnym bastionowym
systemem obronnym, rozplanowanym według ścisłych zasad geometrii – stanowiącym o militarnej funkcji miasta. Były to najnowocześniejsze wówczas fortyfikacje
w Europie.
Plan miasta został oparty na dwóch osiach. Główna oś wschód−zachód biegła
od centrum pałacu (ryc.1 – numer 1) przez środek Rynku Wielkiego (2) do bastionu
wschodniego (3) i przecinała się z osią poprzeczną północ−południe wychodzącą na odpowiadające jej ściany fortyfikacji. Na przecięciu się tych osi założono
Rynek Wielki o wymiarach 100x100 m, otoczony arkadowymi podcieniami
nawiązującymi do renesansowych miast włoskich. W północnej pierzei usytuowany został ratusz (4) z wysoką wieżą stanowiącą znakomity akcent widokowy
w przestrzeni rynku. Z czterech stron otaczają go przysadziste, dwupiętrowe kamienice, z których najokazalsze znajdują się w pierzei północnej (5). Należały
one do bogatych kupców ormiańskich. Ich elewacje mają tu najbogatszą formę,
nawiązującą do motywów orientalnych, a szczyty wieńczone są grzebieniem renesansowych attyk. Rynek Wielki nie miał charakteru handlowego, pomyślany został
jako reprezentacyjny plac miejski.
Wzdłuż osi poprzecznej, założono symetrycznie: od północy Rynek Solny (6)
o charakterze handlowym, a od południa Rynek Wodny (7) jako swego rodzaju
dzielnicę mieszkalną dla osobistości związanych z dworem Zamojskich. Obydwa
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Ryc. 1. Konstrukcja planu fortyfikacji miasta opracowana przez Jana Zachwatowicza
w 1936 r. (objaśnienia do rysunku w tekście)

place miały początkowo wymiary 50x50 m. Szachownicowy układ bloków rynkowych jest tym bardziej charakterystyczny, że wszystkie ulice wzdłużne biegną
w kierunku wschód−zachód, są więc skierowane na ośrodek rezydencjonalny. Rezydencja ordynata (1) wraz z przyległościami stanowiła odrębne założenie architektoniczne, pomimo że została ona włączona w obręb obwałowań.
Na obszernym podłużnym placu przed pałacem skupiało się życie religijne
i duchowe miasta. Od południowego wschodu zamyka go kolegiata, obecnie katedra
pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (8). Świątynia
miała symbolizować Civitas−Dei (Miasto Boga) i do dziś należy do najwspanialszych osiągnięć renesansowej architektury w kraju. Po przeciwnej stronie placu
znajdował się budynek Akademii Zamojskiej (9) – jednej z trzech wyższych uczelni
w Królestwie Polskim.
Jednak najważniejsza była funkcja militarna miasta. Budowle forteczne musiały
posiadać odpowiednią odporność na działania broni przeciwnika oraz mieć możliwość wykorzystania nowoczesnej techniki obronnej. Dlatego też w zamojskiej
twierdzy musiano ciągle budować, przebudowywać, umacniać i modernizować
fortyfikacje, ale prace te choć wprowadzały istotne zmiany w wyglądzie architek84

tonicznym miasta prawie nie naruszały pierwotnych założeń urbanistycznych.
Pomimo unikatowej wartości pod względem historycznym i kulturowym, zespół
staromiejski wciąż oczekuje na rewaloryzację kolejnych obiektów i rekonstrukcję
budowli fortecznych.
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Miasto w mieście.
Księż y Młyn jako atrakcja turystyczna Łodzi
Zespół fabryczno−mieszkalny, który powstał nad rzeką Jasień w południowo
−wschodniej części Łodzi, na terenie dawnego Księżego Młyna, należy do najbardziej
interesujących zabytkowych obiektów przemysłowych Łodzi (Puś 1983, Kobojek
1998, Materiały 1998). Obejmuje obszar, który został zaplanowany jako całość, w
pełni funkcjonalny i jednolity architektonicznie. Kompleks ten zachował się w praktycznie nie zmienionym stanie do dzisiaj, co dodaje mu wyjątkowości na tyle dużej,
iż prowadzone są starania o włączenie tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Przybyły do Łodzi w 1848 r. Karol Scheibler założył przedsiębiorstwo, które
wkrótce obejmowało znaczne obszary w południowej części miasta. W ciągu czterdziestu lat stał się najpotężniejszym przemysłowcem Łodzi.
W skład wielkiego „królestwa Scheiblera” wchodziło kilka zespołów obejmujących zabudowę fabryczną i mieszkalną oraz całą infrastrukturę towarzyszącą.
Największym z nich był Księży Młyn, będący jednocześnie największym tego typu
obiektem założonym planowo w Łodzi. Zespół ten został wzniesiony w stosunkowo krótkim czasie, w latach 1870−1877. W 1870 r. Scheibler rozpoczął budowę
ogromnej przędzalni, która ze względu na swoją skalę, konstrukcję i detale stała się
wzorem dla innych fabryk i zapowiedzią nowego stylu w budownictwie fabrycznym.
Czterokondygnacyjna budowla z czerwonej cegły rozciąga się na długości 207
metrów. Jest to najdłuższa i największa fabryka włókiennicza w Łodzi. Kolejnym
elementem układu urbanistycznego Księżego Młyna jest osiedle domów robotniczych
usytuowane naprzeciwko fasady przędzalni. Wybudowano je w latach 1873−1875.
Układ osiedla jest prosty i symetryczny. Po drugiej stronie osiedla powstała
w 1876 r. pierwsza w Łodzi, przyfabryczna szkoła dla dzieci majstrów. Rok później
stanął obok sklep (tzw. konsumy). W 1884 r. na południe od przędzalni wzniesiono
budynek pierwszego w Łodzi szpitala przyfabrycznego dla pracowników. Szpital jak
na owe czasy był bardzo nowocześnie urządzony. W obrębie Księżego Młyna znalazła się również straż pożarna. Z powodu częstych pożarów, szczególnie wewnątrz
fabryk, taka lokalizacja była niezwykle korzystna. Ostatnim elementem zespołu była
rezydencja fabrykanta. Usytuowanie willi wiąże się ściśle z całym kompleksem
fabrycznym. Było to zgodne z przyjętym zwyczajem, że w bezpośrednim sąsiedz86

twie fabryki wznoszono siedzibę jej właściciela. Zbudowana jest w stylu włoskiego
neorenesansu. Wewnątrz budynku znajduje się obecnie jedyne w Polsce Muzeum
Wnętrz Fabrykanckich, filia Muzeum Sztuki w Łodzi.
Dzisiejszy Księży Młyn niewiele różni się od dziewiętnastowiecznego, jest może
bardziej senny. Ciągle ma się wrażenie przebywania w jakimś małym miasteczku
zbudowanym z czerwonej cegły. Istnieją plany stworzenia w Księżym Młynie centrum
artystyczno−studenckiego, które spowodowałoby przekształcenie tego kompleksu w
swoistą starówkę Łodzi. Ten kompleks poprzemysłowy ma więc szansę przekształcić
się w teren o funkcji turystycznej.
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Wybrane walory przyrodniczo−krajobrazowe
Dą browy Górniczej
Dąbrowa Górnicza leży we wschodniej części Wyżyny Śląskiej nad Czarną
i Białą Przemszą. Zajmuje łącznie powierzchnię 178 km2 na którą składają się
obszary zurbanizowane oraz zabudowa wiejska (Pobideł 1996). Miasto położone
jest na styku trzech mezoregionów: Garbu Tarnogórskiego, Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego i Pagórów Jaworznickich (Celiński i in. 1996). Różnorodność pod
względem glebowym, klimatycznym i geologicznym daje możliwość występowania różnych biocenoz, od bogatych lasów liściastych, poprzez skrajnie wilgotne
do kserotermicznych.
W mojej pracy chciałabym przybliżyć miasto Dąbrowa Górnicza i jego wybrane
walory przyrodniczo−krajobrazowe. Dąbrowa była zazwyczaj kojarzona z miastem
typowo przemysłowym. Unikano opisów jej walorów przyrodniczych, tymczasem
obok zdegradowanych terenów można tu odnaleźć ciekawą i rzadko spotykaną
roślinność. Rośnie tutaj ponad 50 chronionych gatunków roślin. Największą osobliwością jest wilczomlecz pstry, który ma tu jedyne stanowisko w Polsce (Celiński,
Czylok 1994).
Do szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczo−krajobrazowym
obszarów należą:
– użytek ekologiczny nad zbiornikiem antropogenicznym Pogoria I. Celem ochrony jest tu zachowanie ostoi dla ptactwa wodnego oraz tarliska ryb. Występuje
tu kilka gatunków kaczek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyjny, trzciniak.
W jeziorze występują również ryby: leszcz, karp, karaś, lin, szczupak, sandacz,
okoń, amur, kiełb (Celiński i in. 1996);
– użytek ekologiczny Młaki nad Pogorią I. Celem ochrony jest tu zachowanie rzadkich siedlisk torfowiskowych z unikatową w kraju roślinnością młak
i mszystych moczarów. Rosną tu rzadkie gatunki storczykowatych, w tym wyblin
jednolistny zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, rosiczki (długolistna, okrągłolistna, pośrednia), kruszczyki (błotny, szerokolistny, rdzawoczerwony),
storczyki (szerokolistny, plamisty), kosatka kielichowa, centuria pospolita, kalina
koralowa (Celiński i in. 1996);
– użytek ekologiczny na zbiorniku Pogoria II (istniejący od maja 1996 roku). Celem ochrony jest tu zachowanie biocenoz nadwodnych i bagiennych z bogatą
88

awifauną. Podobnie jak poprzednie akweny, jest to zbiornik sztuczny, powstały
po zalaniu głębokich wyrobisk piasku podsadzkowego. Występują tu zbiorowiska roślinne: szuwary, murawy, zarośla, lasy łęgowe, zespoły bagienne i wodne.
Stwierdzono występowanie 84 gatunków kręgowców, z czego 52 znajduje się
pod ochroną. Do ptaków gniazdujących na tym terenie należą: bączek, kuliczek
piskliwy, zimorodek, remiz, trzciniak, łozówka, mewa śmieszka. Z roślin chronionych zanotowano występowanie: grążla żółtego, kruszczyka błotnego, kruszyny
pospolitej. Grzyby reprezentowane są przez mądziaka malinowego. Zbiornik
Pogoria II należy do najcenniejszych użytków z uwagi na odbywające się tu lęgi
ptactwa wodno−błotnego, płazów oraz tarła ryb;
– stanowiska wilczomlecza pstrego w północnej części Dąbrowy Górniczej na
Wzgórzach Trzebiesławickich. W Polsce występuje tylko jedno stanowisko tej
rzadkiej rośliny zagrożonej wyginięciem, umieszczonej w Polskiej Czerwonej
Księdze Roślin. Wilczomlecz pstry jest gatunkiem światłolubnym, w zacienionych
miejscach grozi mu wyginięcie (Celiński, Czylok 1994).
Wybrane użytki ekologiczne stanowią tylko część atrakcyjnych przyrodniczo
obszarów Dąbrowy Górniczej. Obok przemysłowych obszarów znajdują się tu
przepiękne kompleksy przyrody, które warto odwiedzić.
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Geologia Góry św. Anny
Góra św. Anny (410 m n.p.m.) jest kulminacją większej jednostki geograficznej, zwanej Grzbietem Chełmskim. Stanowi on najbardziej na zachód wysunięty
fragment wielkiego masywu wapiennego wchodzącego w skład Wyżyny Śląskiej.
Masyw ten o długości 130 km i szerokości 15−25 km rozpoczyna się od Sławkowa
koło Olkusza i stąd biegnie w kierunku zachodnim aż po Odrę, osiągając jej dolinę
w okolicy Krapkowic. Cechuje go łagodne nachylenie ku północnemu−wschodowi
oraz stromo opadający stok w kierunku południowo−zachodnim, będący czołem
krawędzi terenowej, zwanej kuestą lub progiem. Z innych większych kulminacji
Chełma wymienić należy Ligocką Kamienną Górę (326 m n.p.m.) oraz Zakrzowską
Górę (256 m n.p.m.). Do urozmaicenia ukształtowania powierzchni Chełma przyczyniają się nie tylko jego poszczególne kulminacje i kuesta, ale również niecki
terenowe, zadarnione parowy i wąwozy oraz nieliczne głębokie doliny rzeczne o
przekroju asymetrycznym.
Omawiany teren odznacza się nie tylko ciekawą rzeźbą powierzchni,
ale i budową geologiczną, a w związku z tym również urozmaiceniem krajobrazu
w Nizinie Kozielskiej.
Najstarszymi rozpoznanymi utworami są osady dolnego karbonu.
Są to piaskowce i zlepieńce z wkładkami łupków zawierające odciski roślin.
Występowanie ich na tym obszarze świadczy o istnieniu wówczas morza,
które obejmowało swym zasięgiem nie tylko Górny Śląsk ale również Śląsk Opawski
i Morawy, na zachodzie zaś przylegało do Sudetów.
Na podłożu karbońskim spoczywa seria skał okruchowych, głównie piaskowców
o barwie czerwonej i grubych zlepieńców należących do dolnego permu (czerwony spągowiec). Skały te utworzyły się w środowisku lądowym w klimacie ciepłym
i suchym, na wielu obszarach pustynnych, stąd ich czerwone zabarwienie.
Nad tą formacją występuje luka, gdyż brak jest w profilu skał górnego permu.
Zbliżone warunki do permskich istniały początkowo w triasie. W dolnym triasie
(pstrym piaskowcu) na lądzie tworzyły się osady rzeczne w postaci piaskowców,
żwirów kwarcowych z wkładkami czerwonych lub pstrych iłów. W górnym piętrze pstrego piaskowca omawiany obszar został zalany przez morze, które łączyło
się poprzez Bramę Morawską z oceanem rozciągającym się równoleżnikowo
na południu Europy i sięgającym wgłąb Azji. Utwory tego okresu dzielą się na
dwa poziomy. Dolny reprezentowany jest przez szarokremowe margliste dolomity
90

do 30 m grubości, natomiast górny przez szare wapienie jamiste do 10 m grubości.
Zespół ten składa się z małż, ślimaków, gadów, ryb i zwiększa swoją miąższość
w kierunku zachodnim na terenie synkliny Odry do 120 m. Osady pstrego piaskowca
występują na powierzchni tylko nad Odrą – w okolicy Obrowca, Żyrowej oraz na
północ i zachód od Toszka.
W triasie środkowym (wapień muszlowy) morze w Europie Środkowej ustaliło
się na czas dłuższy, dając możliwość rozwinięcia się bogatej flory i fauny.
Na omawianym terenie dolny wapień muszlowy zaczyna się warstwami
gogolińskimi. Składają się one z trzech poziomów wapieni falistych (wapienie
płytowe, żółtawe, szare, różowawe, posiadające na powierzchni wałki i pręgi).
Na wapieniach falistych leżą warstwy górażdżańskie, zawierające rogowce. Pojawiają się również liczne gatunki małż, ramienionogów, liliowców. Wyżej leżą warstwy
terebratulowe z fauną bogatą pod względem ilościowym, a ubogą pod względem
gatunkowym. Nad nimi znajdują się warstwy wapieni karchowickich. Miąższość
dolnego wapienia muszlowego osiąga 130 m.
W środkowym wapieniu muszlowym powstają dolomity diploporowe, nazwane
od skałotwórczych glonów Diplopora annulata. Mają one 15−30 m grubości.
Górny wapień muszlowy, pojawiający się na powierzchni na północ od Strzelec
Opolskich, wykształcił się w postaci przybrzeżnych wapieni, margli, dolomitów
i zlepieńców.
W górnym triasie (kajperze) osadzały się utwory z fauną morską. Później zaczęło
się cofać morze, klimat stawał się wyraźnie suchszy. Na obszarach Górnego Śląska,
w wysychających zbiornikach osadzały się przeważnie czerwone i pstre iły zawierające wkłady piaskowców, zlepieńców i margli. Miąższość osadów kajprowych na
terenie grzbietu chełmskiego wynosi 40 m.
Z końcem triasu stwierdzono wyniesienie Wyżyny Śląskiej ponad poziom morza, a więc nastanie okresu lądowego. Ląd ten na terenie Chełma przetrwał aż do
kredy, kiedy to nastąpił wielki zalew morski. Morze weszło od strony południowej
w synklinę Odry, tworząc zatokę w okolicy Opola. Pewne ślady osadów tego morza występują na Górze św. Anny. Tu na obszarze kilkuset metrów kwadratowych
i grubości kilku metrów zachowały się wśród wapieni triasowych piaszczyste osady
cenomanu (piętro środkowej kredy) o żółtym zabarwieniu.
Po cofnięciu się morza górnokredowego, przez długi okres starszego trzeciorzędu czyli paleogenu cała Wyżyna Śląska była lądem podlegającym intensywnemu
zdzieraniu pokrywy skał mezozoicznych. Był to również okres potężnych ruchów
górotwórczych, w wyniku których na terenie Polski powstały Karpaty, a blok sudecki
ponownie zaczął się podnosić. Przy zewnętrznym brzegu Karpat utworzył się podłużny, nieckowaty rów przedgórski, do którego zaczęło wdzierać się morze. Działalność morza przyczyniła się do uformowania krawędzi erozyjnej Chełma. W jej
kształtowaniu dużą rolę odegrały też procesy tektoniczne, wynosząc poszczególne
partie skalne na różną wysokość.
W następstwie ruchów epejrogenicznych, jakim uległ obszar Sudetów
w trzeciorzędzie, rozwinęły się zjawiska wulkaniczne. Śladem ożywionej działalności wulkanicznej w rejonie Góry św. Anny są przede wszystkim bazalty,
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barwy czarnej lub szaroczarnej, odznaczające się niedostatkiem krzemionki
(zasadowe) i odpornością na wietrzenie. Bazalty mają charakter pokrywowy
o długości 300 m i szerokości 180 m. Pokrywa zbudowana jest z pionowo ułożonych
obok siebie sześciobocznych lub trójkątnych słupów o grubości do 20 cm. Erupcji
lawy bazaltowej na Górze św. Anny towarzyszył wyrzut sypkich materiałów wulkanicznych: bomb, lapilli i pyłów, które utworzyły charakterystyczny asymetryczny
stożek tufowy. Bomby wulkaniczne mają tu kształt wrzecionowaty o zabarwieniu
brunatno−czerwonym, a wielkość ich osiąga 15 cm.
Współczesny krajobraz Chełma ostatecznie ukształtował się pod wpływem
lądolodu skandynawskiego, który nasuwał się tu dwukrotnie: w czasie zlodowacenia krakowskiego i środkowopolskiego. Pozostałością są przede wszystkim
margle lodowcowe, gliny i piaski. Występują tu również okruchy skalne pochodzenia skandynawskiego o różnej wielkości. Miąższość utworów polodowcowych
na grzbiecie Chełma wynosi od 0,5 m na wzniesieniach do 10 m w dolinach.
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Fauna obszarów zurbanizowanych
W obecnych czasach wiele gatunków fauny wykazuje znaczne przystosowanie
do życia w środowisku zurbanizowanym, znajdując w nim swoje nisze.

Zwierzęta synantropijne
Gołębie miejskie, wróble, sierpówki są zaliczane do ptaków synantropijnych
(Specht 1997; Lin, Dreier 2000), ponieważ żyją prawie wyłącznie w miastach
i żywią się pokarmem tam zdobytym. Są też takie gatunki, które żywią się tylko owadami schwytanymi w powietrzu, np. jerzyki (Micropus apus) i jaskółki
(Hirundo rustica). Mówiąc o zwierzętach synantropijnych, nie możemy zapomnieć o szczurze wędrownym (Rattus norvegicus), pospolitej myszy domowej
(Mus musculus) i mewie śmieszce (Larus ridibundus).

Zwierzęta mieszkające w miastach i ich zwyczaje
Gatunki zamieszkujące parki umieszczają swe gniazda wysoko lub wiją je
w niedostępnych miejscach. Niektóre z nich, jak na przykład szpak (Sturnus vulgaris), wrona (Corvus corone), grzywacz (Columba palumbus), sroka (Pica pica),
mazurek (Passer montanus), kos (Turdus merula), kwiczoł (Turdus pilaris) i gawron
(Corvus frugilegus) są w parkach o wiele liczniejsze niż w naturalnych siedliskach.
Wymieniony wróbel mazurek jest krewnym wróbla domowego. Mazurki, łatwe
do odróżnienia dzięki ciemnej plamie na jasnym policzku, unikają obszarów
przemysłowych, czy też gęstej zabudowy. Często spotkać je można w parkach,
na obrzeżach miast i w krajobrazie rolniczym (Rostański 1996). Ostatnimi laty
stwierdzono w miastach gniazdujące remizy, które swoje charakterystyczne gniazda
zawieszają na cienkich gałęziach drzew rosnących w pobliżu trzcinowisk. Pierwotnie ptaki te występowały wyłącznie w dolinach rzek, rzadziej nad brzegami
zbiorników wodnych. Gniazda z puchu wierzbowego będące misterną konstrukcją
budowaną przez samce zakładane są bardzo często na gałązkach zwisających
nad samą wodą. Obecnie remizy (Remiz pendulinus) obserwowane są m.in.
w Katowicach i Świętochłowicach. Coraz częściej też pojawiają się dzięcioły (Dryocopus pileatus), wilgi (Orialus orialus), dudki (Upupa epops). Na opuszczonych
placach budynków, rumowiskach i w kamieniołomach zakładają gniazda białorzydki
(Oenanthe oenanthe). Usłyszeć tam też można charakterystyczny głos kukułki (Cuculus canorus), a obserwować można kowaliki (Sitta europea).
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W miastach występuje jeszcze stosunkowo liczna populacja traszki zwyczajnej
(Triturus vulgaris), ropuchy szarej (Buffo buffo) i zielonej (Bufo viridis L.), żaby trawnej
(Rana temporaria) oraz jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Gatunki te są jednocześnie
najbardziej zagrożone (Herczek, Gorczyca 1999).
Synantropizacja obserwowana coraz częściej u ptaków, płazów, gadów,
a także u ssaków, jako zjawisko przyrodnicze daje nam nadzieję, że nasze miasta nie
będą tylko kamienną pustynią, ale zasiedloną niszą ekologiczną. Aktualna wiedza
pozwala nam nie tylko wzbogacać faunę miast, ale także ograniczać powodowane
przez nią niedogodności, których to w naszych miastach nie brakuje.
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Walory krajobrazowe i moż liwości
rozwoju turystyki w paśmie Brzanka−Liwocz
Artykuł poświecony jest, położonemu w obrębie Pogórza Ciężkowickiego,
pasmu Brzanka−Liwocz, jego walorom krajobrazowym i możliwościom rozwoju
turystyki. Celem pracy jest ukazanie wyjątkowych uroków pasma oraz próba zachęty
czytelników do odwiedzenia tego wyjątkowego (nie tylko dla geografa) miejsca na
Pogórzu Karpackim.
Dla zachowania i ochrony unikatowych walorów krajobrazowych, charakterystycznego dla regionu fizyczno−geograficznego i makroregionu środowiska
przyrodniczego, a także aby każdy mógł „podróżować dla przyjemności”, czyli
uprawiać turystykę w obrębie Pasma Brzanka−Liwocz utworzono Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (18 tys. ha) (ryc. 1.) rozciągający się wąskim łukiem o przebiegu
wschód−zachód (około 38 km), lekko wygiętym ku północy (maks. szer. do 7 km
w środkowej części). Granica wschodnia i zachodnia Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki pokrywa się z granicą Pogórza Ciężkowickiego – na wschodzie biegnie
wzdłuż doliny rzeki Wisłoki, a na zachodzie doliny rzeki Białej (Kondracki 1998).
Granice północną i południową Pasma, a zarazem w dużej części Parku, stanowią
cieki wodne płynące wzdłuż stromo opadających stoków (na płn.: Szwedka, Jodłówka, na płd.: Olszynka, Rostówka, Młynówka).
Ochroną są objęte tutaj naturalne formy przyrodnicze takie jak: wychodnie
skalne, formacje roślinne, ciekawe formy geomorfologiczne, jak również obiekty
pochodzenia antropogenicznego: zabytkowe parki, dworki szlacheckie, cmentarze.
Pasmo Brzanki położone jest w obrębie płaszczowiny śląskiej (oprócz niewielkiego płatu jednostki magurskiej na wschodnim krańcu fałdu), nad Wisłoką w rejonie wsi Lipnica. Swoją indywidualność zawdzięcza budowie geologicznej. Pasmo
wynurza się z centralnego synklinorium w obrębie Zewnętrznych Karpat Fliszowych
(Świdziński 1971), bardzo wyraźnie górując nad okolicą i ostro odgraniczając się
od otoczenia, głównie dzięki utworom kredowym budującym szczytowe partie:
zlepieńce i piaskowce (fot. 1).
Taki typ rzeźby może być zaklasyfikowany jako pogórze wysokie. Różnice
wysokości pomiędzy dnem głównych dolin, a szczytami osiągają 300 metrów
(Liwocz 562 m n.p.m., dno doliny Wisłoki 240 m n.p.m., Brzanka 534 m n.p.m.,
dno doliny Białej 240 m n.p.m.). Wierzchowiny są płaskie, co ułatwia urokliwe
wędrówki szczytami, z których rozciągają się widoki na Pogórze, Beskid Niski
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Ryc. 1. Mapa Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
Źródło: Folder (2001).

i Beskid Sądecki. Pasmo stanowi najwyższy z trzech rozpoznanych poziomów zrównań na obszarze Pogórza Karpackiego (Starkel 1988). Spłaszczone wierzchowiny przechodzą w stoki o dużym nachyleniu (20o−35o), pocięte
V−kształtnymi, głęboko wcinającymi się dolinami. Większe potoki tworzą przełomy
(np. przełom Rostówki w Jodłówce Tuchowskiej).
Ciąg wzgórz pasma Brzanka−Liwocz jest ostoją mało przekształconych lasów.
Porasta go głównie żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae−Fagetum), która
wykazuje wyraźną zmienność piętrową i tworzy rozległe kompleksy w obrębie pasma. Optima swego występowania osiąga w piętrze regla dolnego (powyżej 500 m
n.p.m.), gdzie wykształciła się w typowej postaci jako forma reglowa, która w sprzyjających warunkach może schodzić do wysokości 450 m n.p.m. (np. na stromych
chłodnych zboczach o ekspozycji północnej). Płaty reglowej formy buczyny porastają
przeważnie najwyższe partie pasma, tj. szczyty Liwocza, Ostrego Kamienia oraz
kocioł źródliskowy pomiędzy Brzanka a Ptasią Górą. Forma ta zajmuje większość
powierzchni leśnej. Drzewostany tego zespołu tworzy buk, często z domieszką jodły
lub jej dominacją (Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973).
Flora naczyniowa Pogórza Ciężkowickiego liczy około 900 gatunków roślin,
a flora górska naczyniowych reprezentowana jest przez 61 gatunków. Najwartościowsze jej elementy zgrupowane są na obszarze Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki. O szczególnej wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy
fakt zagęszczenia na tym obszarze granic zasięgów występowania szeregu gatunków roślin. Ponadto na terenie gminy Ryglice rośnie mało komu znana roślina
o wdzięcznej nazwie kłokoczka południowa (Staphylea pinnata). Jest to krzew
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Fot. 1. Widok na Pasmo Brzanki z Gromnika

o wysokości do 5,5 m, rzadko wyrastający na małe drzewa. Kłokoczka południowa
występuje w środkowej i południowej Europie i Azji Mniejszej. W Polsce spotykana
jest obecnie bardzo rzadko, tylko w południowej części kraju. Niegdyś z jej nasion
wyrabiano różańce i wyciskano olej. Z kłokoczką związana jest pewna legenda.
Głosi ona, że wiele wieków temu pewien zakonnik wędrujący po owych terenach
rozprzestrzenił ją gubiąc różaniec, którego paciorki wykonane były z nasion kłokoczki. Występowanie kłokoczki w tym lesie nie byłoby niczym nadzwyczajnym
gdyby nie fakt, że jej skupisko jest jednym z największych dotychczas odkrytych w
kraju. Liczy ono kilka tysięcy egzemplarzy i dynamicznie się rozrasta [1].
Różnorodność i wysoki stopień naturalności zbiorowisk roślinnych, obecność
rozległych kompleksów leśnych, mozaika upraw polnych, łąk i pastwisk oraz
licznych zadrzewień decydują o bogactwie nisz ekologicznych dla rozwoju i przetrwania fauny. Można tu spotkać wiele chronionych płazów (salamandrę plamistą
– Salamandra salamandra, kumaka górskiego i nizinnego – Bambina variegata,
rzekotkę drzewną – Hyla arborea) i gadów (zaskrońca – Natrix natrix, padalca zwyczajnego – Anguis fragilis, żmiję zygzakowatą – Vipera berus, jaszczurkę zwinkę
– Lacerta agailis). Spośród 140 gatunków ptaków zanotowanych na Pogórzu Ciężkowickim (w tym około 100 lęgowych), wiele cennych przedstawicieli tej grupy
występuje na obszarze pasma Brzanki, np.: bocian czarny (Ciconia nigra), jastrząb
(Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), pustułka (Falco tinnunculus) (Tomek
1973; Tomek W., Tomek A. 1988).
W miejscowości Ciężkowice leżącej przy granicy parku znajduje się Muzeum
Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Kolekcja ornitologiczna liczy
ponad 200 gatunków ptaków, a kolekcja entomologiczna ponad 300 okazów motyli,
w tym kilka egzotycznych. Pokoje muzeum mieszczą wiele osobliwości świata przyrodniczego. Wiele z eksponowanych gatunków ptaków czy też owadów zniknęło
już bezpowrotnie z terenu Pogórza Ciężkowickiego lub ginie na naszych oczach,
a jeszcze nie tak dawno należały do licznych przedstawicieli miejscowej fauny [2].
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Teren Pogórzy udostępniony jest dla turystów przez sieć oznakowanych szlaków
turystycznych stanowiących jeden z elementów zagospodarowania turystycznego
terenu (fot. 2). Przez obszar Pasma Brzanki przebiega 7 szlaków o różnym stopniu
trudności. Najbardziej znanym i najbardziej atrakcyjnym pod względem widokowym jest szlak żółty, zwany też bieszczadzkim (prowadzi przez Pasmo Brzanki
w Bieszczady).
Zaczyna się on w miejscowości Siedliska (na stacji PKP), przy wschodniej granicy parku. Po osiągnięciu grzbietu w okolicy Brzanki, gdzie znajduje się prywatne
schronisko „Bacówka”, szlak biegnie w przeważającej części szczytem pasma,
z którego rozciągają się rozległe widoki na Pogórze, Beskidy, a przy dobrej pogodzie
można stąd zobaczyć Tatry. Podobno można tu też zaobserwować niezwykle rzadko
występujące w atmosferze ziemskiej zjawisko świetlne – widmo Brockenu (fot. 3).
Zjawisko to powstaje w górach, przy niskim położeniu Słońca nad horyzontem, gdy powiększony do nadnaturalnej wielkości cień obserwatora pojawia się
na rozpostartych wprost przed nim albo niżej od niego chmurach warstwowych,
zalegających w dolinach (tzw. morze chmur, morze mgieł). Inaczej mówiąc, obiekt
znajdujący się pomiędzy Słońcem, a spełniającymi rolę potężnego ekranu chmurami,
rzuca cień wnikający głęboko w chmury. Cień często otoczony jest barwną aureolą.
Jeżeli zjawisko to obserwuje kilka osób, to każda z nich widzi jedynie swoją aureolę
[3]. Szlak z Brzanki biegnąc dalej na zachód dochodzi do góry Ostry Kamień, gdzie
znajduje się okazała wychodnia skalna o tej samej nazwie. Jest to teren jednego
z czterech projektowanych na terenie Pasma Brzanki rezerwatów przyrody. Ma to
być rezerwat leśno−geologiczny, którego celem będzie ochrona okazałej formy skalnej oraz zachowanie płatu żyznej buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym.
W najbliższym sąsiedztwie Ostrego Kamienia znajdują się tereny jeszcze dwóch
projektowanych rezerwatów: „Góra Liwecka” i „Nagórze”, które będą chronić
podobne walory przyrodnicze (Dokumentacja 1998). Z Ostrego Kamienia szlak
prowadzi niezmiennie wzdłuż głównego grzbietu na zachód, poprzez zalesioną
Gilową Górę, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający poległych partyzantów,
zamordowanych przez gestapo w czasie II wojny światowej. W okolicy Wiszowej

Fot. 2. Teren Pogórzy udostępniony dla turystów za pomocą gęstej sieci szlaków pieszych
i rowerowych
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Fot. 3. Widmo Brockenu

wchodzi w duży kompleks lasów ciągnących się aż po Liwocz, gdzie projektowany
jest ostatni ze wspomnianych rezerwatów. Po drodze mija ciekawe formy skalne –
owiane ludowymi legendami, np. „Rysowany Kamień”. Z Liwocza szlak schodzi w
kierunku doliny Wisłoki opuszczając Pasmo Brzanki. Od głównego żółtego szlaku
odchodzi szereg innych, stanowiących uzupełnienie oferty turystycznej pasma,
np. poniżej Krzyżowej Góry odchodzi na południe odgałęzienie umożliwiające
zwiedzanie drewnianego kościoła z 1764 r. w Żurowej, pozostałości XIX−wiecznego
dworu, okazałej skałki piaskowcowej zwanej Borówką oraz wyrobiska po starym
kamieniołomie. Na Ostrym Kamieniu szlak żółty łączy się ze stosunkowo krótkim,
ale bardzo atrakcyjnym pod względem walorów krajobrazowych szlakiem niebieskim. Prowadzi on z miasteczka Ryglice, malowniczo położonego w dolinie rzeki
Szwedka, z bardzo długą i bogatą historią i rozwiniętą bazą turystyczną. Możemy
tu zobaczyć m.in.: budynek dawnej starej ujeżdżalni, drewniany spichlerz dworski
z 1756 r., pałac barokowy z 1656 r. i park dworski z XIX wieku.
W roku 2001 gminy położone w obrębie Pogórza Ciężkowickiego wytyczyły
sieć szlaków rowerowych dla mieszkańców i turystów, które poprowadzone zostały w przeważającej części drogami o małym natężeniu ruchu i o różnym stopniu
trudności. Dają one możliwość połączenia aktywnego wypoczynku z jednoczesnym
poznawaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Tylko na terenie gminy Ryglice
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długość szlaków rowerowych wynosi 50,6 km.
Turyści zmotoryzowani mają możliwość nasycenia się niesamowitymi
krajobrazami na drogach przecinających prostopadle grzbiet Brzanka−Liwocz,
np. trasa Szerzyny–Joniny.
Według oceny walorów turystycznych przeprowadzonej przez Warszyńską
(1988), niektóre wsie leżące na obszarze Pasma Brzanki znalazły się w I klasie
atrakcyjności pozaregionalnej. Były to: Ryglice i Jodłówka Tuchowska. Uniwersalną
atrakcyjność w skali regionów (tzn. z uwzględnieniem wszystkich sezonów i form
turystyki) posiadają: Bistuszowa, Burzyn, Chojnik, Golanka, Joniny, Lubaszowa,
Siedliska i Uniszowa.
Obszar Pogórzy był do niedawna jednym z najbardziej rolniczych w kraju.
Rolnictwo było i jest nienowoczesne, a duże rozdrobnienie gruntów powoduje
małą towarowość i co za tym idzie nierentowność gospodarstw. W obecnej sytuacji
gospodarczej kraju i w przeddzień wstąpienia Polski do UE samorządy musiały
opracować strategię rozwoju, która pozwalałyby na rozwój gmin przy wykorzystaniu
tego, co mają najbardziej atrakcyjne na swoim terenie. Przykładem jednej z wielu
miejscowości leżącej na obszarze pasma, która postawiła na rozwój turystyki, mogą
być Ryglice. Rada tej gminy uchwaliła Strategię Rozwoju Społeczno−Gospodarczego
na lata 1998−2010, w której głównym kierunkiem jest turystyka. Celem stał się rozwój
turystyki i poprawa infrastruktury turystyczno−rekreacyjnej w tym m.in. planowana
budowa zbiornika wodnego w miejscowości Joniny, adaptacja istniejących stawów
do celów rekreacyjnych, budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego, budynków
wielofunkcyjnych itd.
Obszar Pasma to teren weekendowych wycieczek mieszkańców dużych
okolicznych miast (np. Tarnowa). W efekcie tego od 1999 roku rozpoczęły swoją
działalność gospodarstwa agroturystyczne. W dniu 1 stycznia 2001 roku na terenie gminy Ryglice działało 20 gospodarstw agroturystycznych dysponujących 110
miejscami. Gospodarstwa te oferowały rodzinną, przyjazną atmosferę, obfitość
lasów, zdrowe ekologiczne produkty rolne i leśne, wędrówki po atrakcyjnych trasach turystycznych, poznanie historycznych miejsc i zabytków, smaczną kuchnię
z potrawami regionalnymi, możliwość uczestniczenia w pracach w gospodarstwie,
możliwość zakupu wyrobów rzemiosła ludowego, aktywny wypoczynek, ogniska
i spotkania z twórcami ludowymi [3]. W ostatnich latach powstało na tym terenie
kilka ośrodków jazdy konnej, oferujących przejażdżki bryczką i jazdę konną po
okolicznych urokliwych wzgórzach.
Na całokształt walorów turystycznych Pasma Brzanki składają się: eksponowany w terenie zalesiony ciąg wzgórz malownicze doliny rzek i potoków, na wielu
odcinkach o charakterze przełomowym, niezwykle urozmaicona struktura geomorfologiczna z okazałymi formami i odsłonięciami skalnymi, barwna mozaika łąk,
pastwisk i zadrzewień śródpolnych, nadal żywy folklor, zabytki kultury materialnej
oraz liczne miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Teren ten
jest dostępny dla wszystkich rodzajów turystyki, od tradycyjnej pieszej, możliwej
dzięki gęstej sieci szlaków, poprzez konną i rowerową po specjalnie wytyczonych
do tego celu ścieżkach.
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Joanna Markowska

Dalmacja – przyroda, zjawiska, ludzie...
Dalmacja położona jest w Europie południowej, na terenie Republiki Chorwacji. Obejmuje wąski pas wschodniego wybrzeża Morza Adriatyckiego o długości
około 400 km oraz liczne wyspy. Potencjalną roślinnością naturalną jest roślinność
śródziemnomorska – wiecznie zielone lasy twardolistne i krzewiaste zarośla typu
makia. Występują również palmy (na wilgotniejszych obszarach) i agawy (na suchym podłożu). Ze względu na korzystny klimat uprawia się winorośl, oliwki, figi
oraz cytrusy. Z kolei popularnym przedstawicielem fauny są jeżowce, posiadające
wapienną skorupkę, zasiedlające ciepłe morze już od paleozoiku.
Nieodłącznym elementem krajobrazu Dalmacji są wyspy. Wzdłuż wybrzeża
Chorwacji jest ich 1185, z czego tylko 66 jest zamieszkałych. Wszystkie łączy pochodzenie – są to łańcuchy górskie, które uległy zatopieniu, gdyż wschodnie wybrzeże
Adriatyku, w odróżnieniu od zachodniego ulega zanurzaniu. Podczas powolnego
zanurzania wybrzeża woda wdziera się w głąb lądu i zatapia obniżenia między
pasmami górskimi. Cieśniny te nazywane są w Chorwacji kanałami.
W trzeciorzędzie, podczas największego nasilenia orogenezy alpejskiej,
wypiętrzone zostały Góry Dynarskie, toteż w krajobrazie Dalmacji dominuje
rzeźba gór średnich i niskich z wyjątkiem okolic Šibenika (środkowa Dalmacja),
gdzie wybrzeże wypłaszcza się. W podłożu występują skały mezozoiczne,
a na powierzchni zalega brunatna i ceglastoczerwona zwietrzelina skał wapiennych – terra rosa. Skaliste wybrzeże urozmaicone jest licznymi formami krasowymi.
Powierzchniowa sieć rzeczna jest rzadka, obfite zaś są wody podziemne, co jest
związane ze zjawiskami krasowymi.
Nazwa Dalmacja pochodzi od nazwy żyjącego tu niegdyś ilirijskiego plemienia Dalmatów, którego nazwa wywodzi się od słowa „delminium” oznaczającego
w języku ilirijskim pastwisko dla owiec. Hodowla owiec była podstawowym zajęciem Dalmatów. Kraina ta przeszła burzliwe dzieje. W Starożytności opanowali
ją Rzymianie, następnie Goci, Bizantyjczycy, Turcy, Wenecjanie i Austriacy.
Od 1991 roku wchodzi w skład Chorwacji.
Na wybrzeżu życie toczy się zdecydowanie wolniej niż w interiorze. Starsze kobiety mimo upału zawsze ubrane są tradycyjnie – w czarne spódnice i czarne bluzki.
Spotkać je można na wyspach oraz w miasteczkach nadmorskich, gdzie sprzedają
figi, winogrona, granaty lub rakiję (alkohol domowej roboty). O specyfice Dalmacji
świadczy też język, będący śpiewną odmianą chorwackiego, wyróżniający się akcentem i nieco odmiennym słownictwem. Z powodu akcentu reszta mieszkańców
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Chorwacji nazywa Dalmatyńczyków „galeby” – gołębie. Tradycja budowy łodzi i
rybołówstwa ma ponad tysiąc lat. Współcześni rybacy mają kutry, ale równie często
można spotkać małe łodzie motorowe kołyszące się na spokojnych falach. W życie
mieszkańców Dalmacji na stałe wpisana jest fijaka, odpowiednik hiszpańskiej sjesty.
Zjawisko spotykane podczas wczesnych godzin popołudniowych wywoływane
jest przez nagrzane powietrze w połączeniu z olejkami eterycznymi wydzielanymi
przez rośliny. Wszystkich ogarnia słodki letarg, mieszkańcy Dalmacji chowają się w
domach lub pod pergolami i jedynymi ludźmi błądzącymi po wybrzeżu są turyści.
Charakterystyczna dla Dalmacji jest także architektura. Budynki tworzące niską zabudowę wznoszone są z najłatwiej dostępnego tu materiału, czyli wapienia.
Ludzie kultury brązowej nie zamieszkiwali grot ani pieczar, ale budowali schroniska z kamienia układając kamienne płyty jedne na drugich, bez łączenia gliną czy
innym lepiszczem. Ten tradycyjny sposób budowy nie zmienił się od 5 tysięcy lat.
Ściany kopulasto zwężają się ku górze, łączą się u wierzchołka, a dwuspadzisty
dach pokrywa czerwona dachówka. Typowe dla krajobrazu miasteczek krajów
śródziemnomorskich są wąskie, kręte uliczki. Dzięki temu, że domy budowane są
w bardzo małej odległości od siebie, uliczki są zacienione nawet gdy słońce jest
bardzo wysoko.
Dalmacja jest często odwiedzanym regionem ze względu na swoje piękno,
łagodny klimat i serdecznych ludzi.
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Walory turystyczne Libii
Libia położona w Afryce Północnej, w basenie Morza Śródziemnego jest krajem słabo znanym wśród turystów. Spowodowane jest to izolacją międzynarodową
wynikającą ze wspierania międzynarodowego terroryzmu. Wjazd na teren Libii jest
bardzo utrudniony, natomiast walory turystyczne tego kraju, zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne wskazują na znaczne możliwości rozwoju turystyki na
tym terenie. Ponad 90% obszaru tego państwa znajduje się pod wpływem klimatu
zwrotnikowego, skrajnie suchego (Łęcka 1997). Tylko wąski pas nadmorski posiada
klimat typu śródziemnomorskiego. W konsekwencji sieć osadnicza koncentruje się
wzdłuż wybrzeża morskiego (mieszka tam około 95% mieszkańców kraju). Również
znaczna część zabytków znajduje się na północy Libii.
Opisywany kraj dzieli się historycznie na trzy regiony: Trypolitanię, Cyrenajkę i
Fezzan (Łęcka 1997, Kidoń 1998, Krasicki 1988). Pierwszy z nich to obszar północno−
−zachodni kraju. Tam znajduje się stolica kraju – Trypolis. Na tym terenie miało
miejsce osadnictwo fenickie, a następnie rzymskie. Właśnie zabytki rzymskie
– ruiny trzech miast (Sabratha, Oea i Leptis Magna), tworzących starożytne Trypolis
(stąd nazwa regionu) są największą atrakcją turystyczną tej części kraju. Miasta te
przeżywały swą świetność w okresie panowania cesarza Septymiusza Sewera pochodzącego z Libii. Kilka wieków później (w VII w. n.e.) zostały jednak opuszczone
i zasypane przez pustynię. Odkopanie ich miało miejsce dopiero w XX w. Dzięki
temu zachowały się w bardzo dobrym stanie. Na miejscu Oei stworzona została
stolica Libii. Praktycznie wszystkie starożytne ruiny w mieście zostały wyburzone.
Jedynymi pozostałościami są: łuk triumfalny Marka Antoniusza oraz twierdza Saraya
al−Hamra, gruntownie przebudowana przez Turków. Obecnie w twierdzy mieści się
Muzeum Narodowe. Na obszarze Sabrathy najważniejszym zabytkiem jest starożytny teatr, któremu przywrócono kilka lat temu dawną postać. Odbywają się tam w
okresie letnim liczne imprezy kulturalne. Najlepiej zachowanym miastem Trypolisu
jest Leptis Magna. Tutaj przetrwało najwięcej zabytków, m.in. termy Hadriana z zachowanymi elementami wyposażenia, ruiny ogromnej bazyliki, forum, gimnazjon,
liczne świątynie i łuki triumfalne. Największą atrakcją jest amfiteatr przewidziany
na 15 tysięcy widzów, wybudowany nietypowo dla architektury rzymskiej, bowiem
wkopany został w ziemię. Tylko najwyższe rzędy znajdowały się powyżej poziomu
terenu. Takie usytuowanie znacznie poprawiało akustykę.
Oprócz ruin Trypolisu warto odwiedzić w Trypolitanii miasto Ghadames, zwane
„perłą pustyni”. Miejscowe Stare Miasto, obecnie już opuszczone, stanowi unikalny
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przykład założenia urbanistycznego, dostosowanego do skrajnie niesprzyjających
warunków klimatycznych, jak i wymogów kultury i tradycji muzułmańskiej. Materiałami budowlanymi były glina, suszone cegły i pnie palm daktylowych. Dowodem
na znaczenie tego obiektu było wpisanie go w latach osiemdziesiątych na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, tak samo zresztą jak Sabrathy, Leptis Magny,
oraz Cyreny i regionu Acacus.
Region Cyrenajki położony jest w północno−wschodniej części kraju. Na tym
obszarze początkowo osiedlali się Grecy, później teren ten podbili Rzymianie.
Znajdował się tutaj tzw. Pentapolis, związek pięciu miast zjednoczonych w celu
obrony przed najazdami ze strony Egiptu oraz prowadzenia wspólnej polityki handlowej. Stolicą była Cyrena. Tutaj też zachowało się najwięcej zabytków. Najważniejszymi są wzgórze świątynne – akropol, wraz z ruinami świątyń Zeusa, Demeter
i Persefony, Bachusa, a także agorą. Poniżej wzgórza zachowały się pozostałości
zespołu świątynnego Apollina oraz grecki teatr przebudowany przez Rzymian na
amfiteatr. Na przykładzie Cyreny można obejrzeć układ urbanistyczny greckiego
polis (zbliżony schemat stosowany był zarówno we właściwej Grecji, jak i na terenie kolonii zakładanych przez Greków). W pozostałych miastach tego związku,
a mianowicie w Apollonii, która pełniła funkcje portu dla Cyreny (obecna nazwa
to Susah), Euhesperides (obecnie Benghazi), Teuchirze (Tukrah), a także Barce
(Al Marj) nie zachowały się znaczące ruiny. Innym greckim, a później również
rzymskim miastem jest Tolmita (zwana również Ptolemais). Zachowało się tutaj
sporo pozostałości zarówno po Grekach jak i Rzymianach, m.in. grecki odeon
i teatr, rzymska willa z mozaiką przedstawiającą cztery pory roku, a także układ
ulic decumanos i cardo, będący podstawą przy zakładaniu miast przez Rzymian.
Główną atrakcją tej miejscowości są ogromne zbiorniki, gdzie przechowywana była
woda deszczowa nawet do kilku lat. Obecnie można do nich zejść i zobaczyć w
jaki sposób były wybudowane.
Ostatnim regionem Libii jest Fezzan, położony w południowo−zachodniej
części kraju. Na ten obszar Grecy nigdy nie dotarli, natomiast Rzymianie kilkakrotnie najechali te tereny, jednak nie zasiedlili ich na stałe. Ślady tych najazdów
można znaleźć w Germie, dawnej stolicy plemienia Garamantów, zamieszkującego te tereny i uznawanego za pierwszych Libijczyków. W starożytnych ruinach
zachowały się trzy warstwy popiołu, odpowiadające kolejnym atakom. Na obszarze Fezzanu poza Germą nie ma więc miast, które warto odwiedzić. Największą
atrakcją tego regionu jest pustynia położona na północ od szosy Sabha–Ghat. Jest
to erg, na którym znajdują się liczne oazy. Teren ten wart jest odwiedzenia głównie
ze względu na walory krajobrazowe. Natomiast na południe od tej samej szosy
znajduje się wspomniany wyżej Acacus. Jest to płaskowyż zbudowany z paleozoicznego piaskowca, z rzeźbą wykształconą w wyniku działalności wody morskiej.
Stanowi przedłużenie masywu Tassili N’Ajjer, znajdującego się w Algierii. Oprócz
walorów krajobrazowych region ten słynie z malowideł i rytów naskalnych, tworzonych tutaj już od 12 000 lat p.n.e. Wraz z masywem Tassili Acacus tworzy jeden
z najbogatszych regionów pod względem ilości prehistorycznych malowideł. Olbrzymia różnorodność tematyczna, a także techniczna tych dzieł sztuki pozwala
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na poznanie zwyczajów i kultury ludów zamieszkujących te tereny w przeszłości
(Lothe 1964).
Ze względu na to, że prawie cały kraj pokryty jest pustyniami i półpustyniami, walory przyrodnicze ograniczają się w dużym stopniu właśnie do pustyni.
Na wybrzeżu morskim znajdują się szerokie, piaszczyste plaże, co również stanowi
walor turystyczny, natomiast walory antropogeniczne dzięki bardzo bogatej historii
są bardzo zróżnicowane. Oczywiście znajdują się tutaj również zabytki muzułmańskie, jednak w porównaniu do tych stworzonych wcześniej – ruin greckich i
rzymskich, a także malowideł prehistorycznych, nie posiadają one takiej wartości. Świadczy o tym również fakt obecności na liście UNESCO pięciu obiektów,
z których żaden (może z wyjątkiem Ghadamesu, który przynajmniej częściowo
tworzyli muzułmanie) nie należy do arabskiego kręgu kulturowego.
Ważna jest również właściwa konserwacja opisanych obiektów, które obecnie
szybko niszczeją albo na skutek zaniedbania (Ghadames), albo w wyniku działania
sił przyrody. Ruiny leżące na brzegu morskim ulegają zniszczeniu na skutek działania bryzy, a także okresowego lub trwałego zalewania przez morze. Kluczowe
jest podjęcie szybkich działań mających na celu zachowanie tych obiektów dla
przyszłych pokoleń.
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