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Wprowadzenie

Rozwój dyscyplin fizycznogeograficznych wymaga prowadzenia badań w różnych typach środowiska geograficznego z zastosowaniem eksperymentu terenowego oraz nowoczesnych technik pomiarowych. W celu
określenia aktualnego stanu oraz przemian jakościowych i ilościowych środowiska geograficznego i poszczególnych jego elementów, przyjmujemy koncepcję pomiarów zdefiniowanych w ramach monitoringu środowiska przyrodniczego. Monitoring środowiska przyrodniczego obejmuje nie tylko pomiary i gromadzenie wyników
w oparciu o standaryzowane metody badań, ale także ich matematyczno-statystyczną weryfikację i zebranie
w tematycznych bazach danych oraz ich analizę i interpretację dla różnych celów naukowych i praktycznych.
Sprawą pierwszorzędnej wagi jest wprowadzenie zorganizowanego, systematycznego monitoringu wybranych
elementów środowiska przyrodniczego w oparciu o studia stacjonarne na stacjach terenowych.
Na potrzebę istnienia naukowych stacji terenowych zwracali już uwagę nasi wielcy poprzednicy w okresie
międzywojennym. Prof. Stanisław Pawłowski był pierwszym, który myślał o stworzeniu stacji terenowej, organizując na zlecenie Rządu RP badania naukowe w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. Był on współorganizatorem Morskiej Stacji Badawczej na Helu, a w 1922 roku został jej kierownikiem naukowym. Gorącym orędownikiem badań stacjonarnych w górach był prof. Jerzy Smoleński. Był on założycielem Stacji Naukowej w Dolinie
Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. Uruchomienie stacji umożliwiła dotacja z Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Jej pomieszczenia mieściły się w budynku schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w tej dolinie. Pod jego kierownictwem prowadzone były badania klimatologiczne i niwalne w Tatrach
podczas zim w latach 1928-1931, a także badania hydrograficzne dotyczące termiki jezior.
Od lat sześciedziątych XX w. powstawały stopniowo terenowe stacje naukowe w ośrodkach geograficznych
Polskiej Akademii Nauk i szkół wyższych. Współcześnie, liczne już terenowe stacje naukowe, odgrywają bardzo
ważną rolę w rozwoju nauk geograficznych i działalności dydaktycznej.
Stacje terenowe są podstawowym miejscem realizacji badań naukowych w zakresie współczesnego rozwoju i przemian środowiska geograficznego. Należy podkreślić, że stacje terenowe są doskonałym miejscem
realizacji zajęć dydaktycznych w oparciu o dobrze zorganizowany warsztat badawczy.
Ważną rolę w funkcjonowaniu stacji terenowych spełniają Stacje Bazowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (jako podsystemu Państwowego Monitoringu Środowiska). W sieci Stacji Bazowych
ZMŚP są także cztery stacje uniwesyteckie (dwie stacje Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedna stacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jedna stacja Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach) oraz jedna stacja Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Bogata dokumentacja kartograficzna oraz zbiór danych z pomiarów terenowych są niezastąpionym źródłem informacji o przemianach środowiska geograficznego regionów, w których realizowane są te badania.
Ponadto niektóre stacje posiadają odpowiednie miejsca noclegowe, z zapleczem socjalnym, sale konferencyjno-wykładowe, bibliotekę, podręczne zbiory kartograficzne, laboratoria komputerowe, hydrochemiczne i geomorfologiczno-glebowe. Z tego powodu stacje służą też, jeżeli jest to możliwe jako miejsce spotkań, zjazdów
konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych. Ogólnie biorąc istnienie stacji naukowych jest nieodłącznym
elementem współczesnych nauk geograficznych i kształcenia geograficznego.
W maju 2002 roku podczas Konferencji Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych w Ciążeniu
k/Poznania prof. Andrzej Kostrzewski przedstawił propozycje szerszego wykorzystania potencjału naukowego
i dydaktycznego stacji terenowych w celu pogłębienia współpracy między ośrodkami geograficznymi. Uzgodniono, że stacje terenowe poszczególnych ośrodków winny być lepiej wykorzystane w procesie dydaktycznym
i badaniach naukowych. Jest to możliwe, gdy poszczególne ośrodki nawiążą współpracę między stacjami
w zakresie realizacji programów dydaktycznych i naukowych. W tym celu w 2003 roku wydano w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Kazimierza Krzemienia pierwszy informator o stacjach naukowych, które wyraziły chęć współpracy. Na temat roli stacji terenowych
w badaniach geograficznych dyskutowano szczególnie w Krakowie w maju 2004 roku. Zwracano uwagę na
funkcję dydaktyczną tych obiektów, gdzie mogą być realizowane programowe ćwiczenia terenowe i staże dla
studentów z poszczególnych ośrodków z Polski i z zagranicy. Od tego czasu minęło już siedem lat. Zmieniły
się warunki na stacjach, ich wyposażenie i pojawiły się też nowe możliwości i nowe obiekty. Dzięki współpracy

Rozmieszczenie Polskich Stacji Geograficznych
czterech ośrodków w ostatnim czasie miała miejsce owocna koordynacja badań naukowych. Udało się zrealizować projekt badawczy pt. Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania spłukiwania w Polsce (na przykładzie
wybranych obszarów), w ramach którego przeprowadzono badania terenowe w tym samym czasie w czterech
obszarach, przy zastosowaniu tych samych metod. Między poszczególnymi stacjami nastąpiła też wymiana
grup studenckich.
Na kolejnych Konferencjach Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych w Lublinie, a następnie w Gdańsku w 2010 roku, zwrócono uwagę na potrzebę dalszej koordynacji badań i realizowanych zajęć
dydaktycznych. Tego typu starania popiera Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Pod kierownictwem prof. Zbigniewa Zwolińskiego powstał projekt Konsorcjum Stacji Naukowych, umożliwiający lepszą
współpracę i koordynację starań o aparaturę naukową do badań terenowych i laboratoryjnych. Na wniosek
Komitetu Nauk Geograficznych PAN podjęliśmy się przygotowania kolejnego wydania informatora o „Polskich
terenowych stacjach geograficznych”. Informacje o stacjach otrzymaliśmy z poszczególnych ośrodków według
podanego wzoru. Mamy nadzieje, że zebrane informacje pomogą w dalszej współpracy na polu naukowym
i dydaktycznym.
									
									

Mariusz Klimek
Kazimierz Krzemień
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Limnologiczna w Bachotku
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
87-313 BRZOZIE
tel. (56) 498 53 90
kom. kierownika ośrodka: 504 23 33 53
Instytucja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Geografii
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
kontakt: dr Rajmund Skowron
tel. (56) 611 26 11; kom. 661 69 49 05
email: skowron@umk.pl
Dojazd
– PKP – do stacji Tama Brodzka, potem 30 min. pieszo do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego UMK
w Bachotku.
– PKS – do przystanku Tama Brodzka i dalej pieszo 20 min. do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego UMK
w Bachotku.
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja limnologiczna położona jest bezpośrednio nad jeziorem Bachotek, na terenie Pojezierza Brodnickiego. Obszar odwadniany jest przez rzekę Skarlankę i dalej przez Drwęcę i stanowi rynnę glacjalną, w której
położony jest system jezior. Jeziora te są atrakcją turystyczną regionu i stanowią swoiste walory przyrodnicze.
W zlewni Skarlanki występuje 28 jezior >1 ha różniących się powierzchnią i głębokością. Największymi są:
Wielkie Partęczyny – 323,9 ha, Skarlińskie – 293,8 ha i Bachotek – 211,0 ha, natomiast najgłębszymi: Zbiczno
– 41,6 m i Łąkorz – 30,4 m. Istotną rolę w całym systemie przyrodniczym odgrywa Brodnicki Park Krajobrazowy, który obejmuje jeziora: Ciche, Zbiczno, Strażym i Bachotek wraz z ich najbliższym otoczeniem. Jeziora te
znajdują się pod wpływem jazu pietrzącego w Tamie Brodzkiej, który powoduje podniesienie średniego poziomu
wody w jez. Bachotek o 41 cm.
Informacje ogólne
Stacja Limnologiczna w Bachotku powstała w 1987 r w związku z utratą Stacji Badawczej w Siemionkach
nad jez. Gopło. Jej pomysłodawcami i twórcami byli: prof. dr hab. C. Pietrucień, dr R. Skowron.
Stację w latach 1987-2006 stanowił drewniany, altankowy domek, typu „Stokrotka” postawiony na betonowym fundamencie, o powierzchni użytkowej 21 m2 oraz 3 m2 tarasu. W części piwnicznej znajdują się dwa
odrębne pomieszczenia o powierzchni 20 m2, stanowiące magazyn stacji i hangar dla łodzi. Obecnie stacja
mieści się w sąsiednim domku, w którym znajdują się dwa pomieszczenia z miejscami do spania, łazienka
i duży taras. Stacja przystosowana jest do prowadzenie badań terenowych, labolatoryjnych i ekspedycyjnych
z zakresu szeroko pojętej hydrologii.
Zdjęcie

Budynek Stacji Limnologicznej w Bachotku
Kierownik stacji
dr Rajmund Skowron
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Budynek stacji
Budynek stacji przeznaczony jest jako baza noclegowa usprawniająca badania terenowe prowadzone
przez cały rok zarówno przez pracowników jak i przez studentów. W dwóch pomieszczeniach stacji jest możliwy
nocleg dla 4-5 osób. W oparciu o stację prowadzi się również praktyki studenckie z zakresu hydrologii, przewidziane programem nauczania dla studentów II i III roku geografii.
Instalacje terenowe
Doprowadzenie do pomieszczeń stacji energii elektrycznej umożliwia prowadzenie oznaczeń podstawowego składu jonowego wody oraz badań osadów. Do roku 1997 prowadzono z użyciem automatycznego rejestratora pomiar pionowego rozkładu temperatury wody umożliwiającym rejestrację punktową temperatury na
5 poziomach co 15 sekund.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Na wyposażeniu stacji aktualnie znajdują się przyrządy umożliwiające pomiar temperatury wody w jeziorach (termistory elektryczne), świdry lodowe, gwizdki studzienne oraz grzejniki elektryczne umożliwiające
przebywanie w stacji w okresie zimowym.
Wybrane publikacje
Churski Z., 1999, Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1997, [w:] AUNC,
ser. Geografia, Toruń, 24, 23-47.
Skowron R., 1998, Jezioro Bachotek, [w:] Głos Uczelni, Toruń, 7-8, 22.
Skowron R., 2002, Zmiany hydrologiczne wywołane spiętrzeniem wód w dolnym odcinku rzeki Skarlanki
(na przykładzie jeziora Bachotek), [w:] Z. Michalczyk, M. Turczyński (red.), Limnological Review,
2, Lublin.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Białej Górze (wyspa Wolin)
72-500 MIĘDZYZDROJE
tel./fax: (91) 322 29 39
e-mail: bguam@amu.edu.pl
Instytucja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
kontakt: Kierownik Stacji dr Jacek Tylkowski
e-mail: jatyl@amu.edu.pl
tel. (91) 322 29 39

Dojazd
Stacja znajduje się niespełna 3 km od granicy miasta Międzyzdroje. Dojazd PKP do Międzyzdrojów,
a następnie PKS lub BUS w kierunku Wisełki, Dziwnowa (przystanek Biała Góra około 400 m od Stacji). Dojazd
własny droga 102 z Międzyzdrojów na Kołobrzeg (współrzędne Stacji 53º56’45” i 14º28’47”).

Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja położona jest na wyspie Wolin, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w zasięgu głównej jednostki fizycznogeograficznej – Wolińskiej Moreny Czołowej. Stacja znajduje się na rzędnej 75 metrów, w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu klifowego – najwyższego w kraju. Rzeźba obszaru powstała przede wszystkim
w wyniku recesji lobu Odry z fazy szczecińskiej do linii moren czołowych fazy wolińsko-gardzieńskiej, których
wiek określany jest na najstarszy dryas. W strefie wybrzeża Bałtyku morena podcięta jest klasycznie wykształconym i najwyższym w Polsce aktywnym klifem morskim (do 95 m wysokości). Wolińską Morenę Czołową budują utwory glacjalne, fluwioglacjalne i eoliczne. W zasięgu Wolińskiej Moreny Czołowej znajduje się kulminacja
mikroregionu, będąca jednocześnie kulminacją całej wyspy – 115,4 m n.p.m.
Cechą charakterystyczną krajobrazu są liczne pagórki, zagłębienia bezodpływowe i dolinne. Powierzchnię całego mikroregionu porastają fizjocenozy lasów liściastych (buk, grab, dąb) z domieszką sosny. Wartości
przyrodnicze i niewielki stopień przekształcenia środowiska w obrębie Wolińskiej Moreny Czołowej zadecydowały o lokalizacji na tym terenie stacji badawczej oraz wytypowaniu zlewni eksperymentalnej dla monitorowania funkcjonowania środowiska przyrodniczego w nadmorskiej, młodoglacjalnej zlewni jeziornej (zlewnia jeziora Gardno). Zlewnia eksperymentalna zajmuje obszar 265 ha i jest zlewnią bezodpływową powierzchniowo.
Deniwelacje w obrębie zlewni dochodzą do 98,5 m. W północno wschodniej części zlewni na wysokości
16,9 m n.p.m. znajduje się jezioro Gardno o powierzchni 2,1 ha i głębokości 6,9 m. Zlewnia jeziora Gardno
jest na całej powierzchni pokryta lasem. Występują tutaj lasy bukowe i mieszane (sosna, dąb, rzadziej świerk).
W zlewni dominują gleby bielicowe, lecz spotyka się także gleby bielicowo-rdzawe i brunatne kwaśne.
Informacje ogólne
Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze jest jednostką uczelnianą i powołana
została zarządzeniem Rektora UAM w dniu 31 sierpnia 2005 roku. Stacja w Białej Górze, której kierownikiem
jest dr Jacek Tylkowski stanowi kontynuację działalności Stacji w Grodnie (od 1996 roku – kierownik dr Robert
Kolander). Założycielem Stacji w Grodnie i Białej Górze jest prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Budynki na Stację zostały udostępnione przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego dr inż. Ireneusza Lewickiego. Stacja
pełni rolę ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego. Stacja w Białej Górze posiada trzy budynki (budynek
z pokojami gościnnymi, budynek naukowo-dydaktyczny oraz gospodarczy) o łącznej powierzchni użytkowej
1000 m2. Stacja posiada dobrze wyposażone laboratoria: sedymentologiczne, geotechniczne oraz geobiochemiczne. Ponadto posiada standaryzowany terenowy system pomiarowy: stację meteorologiczną w Białej Górze,
oprzyrządowaną zlewnię Jeziora Gardno (badania uwarunkowań i mechanizmu obiegu wody i materii w zlewni)
oraz eksperymentalne odcinki testowe na wybrzeżu klifowym.
Badania prowadzone w Stacji dotyczą rozpoznania mechanizmów funkcjonowania środowiska przyrodniczego nadmorskiego krajobrazu młodoglacjalnego, głównie poprzez procesy: hydrometeorologiczne i geomorfologiczne (procesy litoralne, stokowe i eoliczne).
Program badawczy Stacji jest realizowany w oparciu o współpracę z Głównym Inspektorem Ochrony
Środowiska (Stacja w Białej Górze należy od 2009 roku do sieci Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego) a przede wszystkim z Wolińskim Parkiem Narodowym. Uzyskiwane z ciągłych
badań wyniki umieszczone są w bazie danych i stanowią istotne informacje o stanie środowiska przyrodniczego
wyspy Wolin i Wolińskiego Parku Narodowego.
Stacja jest przygotowana do prowadzenia badań i eksperymentów terenowych oraz realizacji zajęć dydaktycznych. W Stacji organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty naukowe.
Pracownicy stacji
dr Jacek Tylkowski – Kierownik
dr Mariusz Samołyk
Pracownicy Zakładu Geoekologii UAM związani merytorycznie i organizacyjnie ze stacją
prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski
prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński
dr Robert Kolander
doktoranci mgr Marcin Winowski, mgr Marta Kubiak, mgr Łukasz Wyka
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Zdjęcia

Budynki Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze

Zlewnia eksperymentalna Jeziora Gardno – system pomiarowy obiegu wody
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Warunki lokalowe – budynek naukowo-dydaktyczny
– 43 miejsca noclegowe w 10 pokojach:
– 4 pokoje 3-osobowe z łazienkami,
– 1 pokój 2-osobowy z łazienką,
– 1 pokój 7-osobowy z łazienką (łóżka piętrowe),
– 2 pokoje 4-osobowe (łazienka studio, łóżka piętrowe),
– 2 pokoje 7-osobowe (łazienka studio, łóżka piętrowe),
– 2 kuchnie z wyposażeniem;
– laboratorium sedymentologiczno-geotechniczne;
– laboratorium geobiochemiczne;
– sala komputerowa (w budynkach stacji jest internet bezprzewodowy);
– sala wykładowa (35 miejsc).
Warunki lokalowe – budynek pracy twórczej UAM
– 17 miejsc noclegowych w 7 pokojach z łazienkami (4 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój
1-osobowy) oraz kuchnia z wyposażeniem
Bezpośrednie otoczenie budynku
Budynek znajduje się na terenie ogrodzonego Ośrodka Edukacyjnego Wolińskiego Parku Narodowego
w Białej Górze. Na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny parking.
Sprzęt laboratoryjny na wyposażeniu stacji
– spektrometr Metartech Sp 8001;
– dygestorium;
– piec muflowy;
– waga analityczna Sartorius;
– biurety;
– miernik elektroniczny Elmetron CX (pH; Cond; O2);
– komplet sit do badania składu granulometrycznego gruntu;
– standardowy zestaw hydrometryczny;
– mechaniczny ubijak Proctor’a MP3 wraz z wyciskarką próbek WP;
– prasa Uniwersalna Marshall CBR comp;
– aparat VSS;
– aparat do oznaczania wodoprzepuszczalności ZWKII;
– aparat do badania kapilarności biernej gruntu – KBG;
– aparat bezpośredniego ścinania AB-2a-C;
– stożek Wasiliewa – ST;
– aparat Wasiliewa AW;
– aparat Stokesa AS;
– aparat do zagęszczania piasków typu AZ;
– objetościomierz piaskowy typu CP1;
– edometr laboratoryjny EL-1;
– wstrząsarka elektromagnetyczna;
– infiltrometr ssący.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
– ręczny zestaw wiertniczy z rurami osłonowymi do gleb niejednorodnych do 7 m;
– próbnik rdzeniowy Van der Horsta do 10 m;
– ręczny próbnik wkładkowy do poboru prób w gruntach luźnych do 7 m;
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– ręczny próbnik wkładkowy do poboru prób w gruntach twardych do 7 m;
– próbnik torfowy, zestaw standardowy do poboru prób do głębokości 10 m;
– próbnik podciśnieniowo-tłokowy do poboru prób z gł. do 5 m;
– próbnik żłobkowy, model p;
– próbnik Van Dorna;
– próbnik osadów dennych typu Van Veena;
– system do punktowych pomiarów wilgotności, temperatury i zasolenia gleby WET-2-K;
– infiltrometr dwupierścieniowy;
– odbiornik ruchomy GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos wraz z kontrolerem do odbiornika GPS,
oprogramowaniem do kontrolera i Stacją Bazową ( z opcją odbiornika ruchomego w sieci ASG-EUPOS) GPS/
GNSS RTK);
– RIB z silnikiem spalinowym;
– ponton z silnikiem elektryczny;
– echosonda z GPS i systemem obrazowania sonar Structure Scan LSS;
– sonda lekka dynamiczna, penetrometr, ścinarka obrotowa;
– pompa do poboru wód gruntowych, pompa podciśnieniowa do poboru roztworów glebowych z próbników,
– konduktometr, pehametr;
– łaty, tyczki, szpadle, gwizdki hydrometryczne, busola geologiczna, termometry.
Instalacje terenowe
– automatyczny system obiegu wody w eksperymentalnej zlewni Jeziora Gardno;
– pomiary ilościowe i jakościowe wody na etapach: opad atmosferyczny na terenie otwartym (1 kolektor), opad
podkoronowy (10 kolektorów), spływ po pniach (3 kolektory), wody mgielne (1 kolektor), wody glebowe (9 lizymetrów), spływ śródpokrywowy (3 kolektory), wody gruntowe (2 piezomtery), wody jeziorne (1 limnimetr);
– stacja meteorologiczna leśna w eksperymentalnej zlewni Jeziora Gardno (wiatromierz, czujniki temperatury
i wilgotności powietrza na wys. 2, 10, 17 i 25 metrów, czujniki temperatury gruntu);
– stacja meteorologiczna w Białej Górze (wiatromierz, czujniki temperatury i wilgotności powietrza, czujniki
temperatury gruntu, czujnik ciśnienia, pyranometr, solarymetr, pluwiometr, ewaporometr, kolektor opadów
mokrych);
– profil hydrometryczny w Domysłowie na Lewińskiej Strudze (badania hydrologiczne – limnimetr);
– na pięciu odcinkach testowych wybrzeża pomiędzy Międzyzdrojami a Grodnem znajduje się sieć reperów do
badań intensywności procesów abrazji.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
– praktyki terenowe: metody badań współczesnych procesów geomorfologicznych, geomorfologia glacjalna
i wybrzeża, kartowanie geomorfologiczne, hydrologia, meteorologia;
– prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu geomorfologii, geologii, hydrologii, geografii fizycznej,
ochrony i kształtowania środowiska oraz geografii społeczno-ekonomicznej.
Wybrane publikacje
Kolander R., 1997, Współczesny system denudacyjny zlewni jeziora Gardno - założenia realizacji programu
pomiarowego, Seminarium: Ochrona Środowiska Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego, Funkcje i Zadania – Plan Ochrony Parku, Grodno 16-17.10.1997, Wyd. Arch. Państw. „Dokument”, Szczecin.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Limnologiczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
w Borucinie
83-300 KAMIENICA SZLACHECKA
tel. (58) 684 60 17

Instytucja
Uniwersytet Gdański
Instytut Geografii
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. (58) 523 65 01
fax: (58) 523 65 05
kontakt: dr hab. prof. UG Jerzy Jańczyk
tel. (58) 523 65 09
email: geowjj@univ.gda.pl
dr Kamil Nowiński
tel. (58) 523 65 10
email: geokamil@univ.gda.pl
Dojazd
–

Autobusami PKS z Gdańska lub Kartuz w kierunku Sulęczyna do wsi Borucino (nazwa przystanku przy
Stacji: Łączyno n.ż.)

Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja Limnologiczna w Borucinie położona jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego nad Jeziorem
Raduńskim Górnym. Otoczenie Stacji odznacza się charakterystycznym dla terenów młodoglacjalnych wewnętrznym zróżnicowaniem warunków środowiska geograficznego, co przejawia się to obfitością form morfologicznych,
specyficznymi warunkami klimatycznymi i hydrologicznymi oraz zróżnicowanym zagospodarowaniem zlewni.
Współczesna rzeźba Pojezierza Kaszubskiego jest wynikiem wielu procesów związanych z egzaracyjną
akumulacyjną działalnością lądolodów plejstoceńskich i ich wód roztopowych, głównie w czasie fazy pomorskiej
zlodowacenia Wisły (Gołębiewski i in. 2005). Pod względem geomorfologicznym występują na tym obszarze
głównie wysoczyzny morenowe przeważnie o charakterze falistym, zbudowane z glin lodowcowych, piasków
lodowcowych i pokryw żwirowo-głazowych. Wysoczyzny polodowcowe rozcięte są licznymi, głęboko wciętymi
rynnami o złożonej genezie, często związanej ze współwystępującymi procesami egzaracyjnymi i działalnością
wód subglacjalnych (Niewiarowski 1993; Błaszkiewicz 2007). Cechą charakterystyczną tego obszaru jest duży
udział zagłębień bezodpływowych o genezie wytopiskowej, często wypełnionych wodą lub zatorfionych. Krajobraz morenowy urozmaicają pojedyncze wzgórza kemowe oraz inne formy szczelinowe.
Pod względem klimatycznym Stacja leży na obszarze charakteryzującym się klimatem umiarkowanym
o cechach morskich. Zasadniczą rolę w kształtowaniu warunków meteorologicznych obszaru odgrywa mezoskalowa cyrkulacja atmosferyczna, której cechy charakterystyczne można określić wartością wektora wiatru
geostroficznego (Miętus 1996). Analiza składowych tego parametru wskazuje na wyraźną przewagę zachodniego spływu mas powietrza. Jedynie wiosną i wczesnym latem zauważalny jest wpływ składowych wschodnich
lub północno-wschodnich. Warunki pogodowe są kształtowane przez ścieranie się polarno-morskich i kontynentalnych mas powietrza, których przebieg jest uzależniony głównie od położonych w rejonie północnego
Atlantyku ośrodków barycznych: Wyżu Azorskiego i Niżu Islandzkiego (Woś 1999).
Istotne znaczenie w kształtowaniu warunków meteorologicznych Pojezierza Kaszubskiego odgrywają warunki lokalne, takie jak: odległość od morza i położenie wśród wzgórz morenowych (Miętus i inni 2005). Wpływ
na lokalne warunki klimatyczne ma także znaczna jeziorność badanego obszaru, co stwarza dogodne warunki
do akumulacji energii w zbiornikach wodnych. Wykazują one dodatni bilans cieplny, który wyraża się wyższą
średnią temperaturą wody w stosunku do średniej temperatury otoczenia (Lange 1993).
Stacja Limnologiczna w Borucinie położona jest w zlewni górnej Raduni, obejmującej fragment dorzecza
Raduni po profil w Goręczynie. Radunia, jako dopływ Motławy, jest rzeką trzeciego rzędu o długości całkowitej
101,6 km i powierzchni zlewni 821,7 km2. W zlewni zamkniętej profilem w Goręczynie, o powierzchni 213 km2,
rzeka ta tworzy rzeczno-jeziorny system hydrograficzny o długości 56,8 km, składający się z 15 przepływowych
zbiorników powiązanych krótkimi połączeniami międzyjeziornymi. Jeziora rynnowe są głównymi ogniwami tego
systemu i stanowią odbiorniki wód powierzchniowych, drenują wody podziemne, a ustrój wodny wypływających
z nich cieków uzależniony jest od stanu retencji zbiornikowej (Bajkiewicz-Grabowska 2002).
Warunki środowiska geograficznego, a szczególnie sytuacja geologiczna, predyspozycje geomorfologiczne obszaru oraz wpływ klimatu ukształtowały charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego stosunki
hydrograficzne. Od recesji aktywnego lądolodu upłynęło około 15 tys. lat, a wytapianie brył martwego lodu
i procesy z tym związane trwały niemal do okresu borealnego (9 tys. lat temu). W skali geologicznej jest to
stosunkowo krótki okres, z tego też powodu sieć hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych jest dotychczas
jedynie w inicjalnym stadium organizacji (Drwal 1982). Główny element tej sieci to różnej wielkości naturalne zbiorniki wodne, wśród których najliczniejsze są oczka, których gęstość występowania wynosi przeciętnie
7 zbiorników na 1 km2 powierzchni terenu (Borowiak 2005, Golus 2007). Przestrzenne zróżnicowanie waha
się od 0 do 40 oczek na jednostkową powierzchnię (1 km2). Zbiorniki te usytuowane są najczęściej w obrębie lokalnych ewapotranspiracyjnych zlewni bezodpływowych. Odrębną kategorię jednostek hydrograficznych
o podobnej genezie stanowią, związane zwykle z przepuszczalnym podłożem, obszary bezodpływowe chłonne
pozostające w ograniczonej jedynie do fazy podziemnej spójności hydrologicznej z otwartymi systemami odpływu. Oba typy obszarów bezodpływowych (ewapotranspiracyjne i chłonne) zajmują łącznie 44,4% całkowitej powierzchni zlewni górnej Raduni, zmniejszając o tyle jej powierzchnię aktywnie biorącą udział w procesie wodnej
migracji materii stałej i zawartych w niej zanieczyszczeń (Nowiński, Lange 2004).
Warunki odpływu ze zlewni górnej Raduni kształtowane są głównie przez jeziora. O dominującej ich roli
w odpływie rzecznym świadczy jeziorność na poziomie 11,3%, przy czym aż 10,4% powierzchni zlewni zajmują
jeziora włączone w system rzeki Raduni (Nowiński 2010). Położone w krzyżujących się rynnach jeziora tworzą
pierścieniowy układ drenujący wodę z trzech kierunków do Jeziora Ostrzyckiego, leżącego najniżej w głównej
kaskadzie.
Sieć cieków na obszarze zlewni Górnej Raduni wykorzystuje głównie dna rynien oraz dawne drogi odpływu wód lodowcowych i jest ogólnie słabo wykształcona. Potwierdza to przestrzenne zróżnicowanie gęstości
sieci rzecznej wyrażonej współczynnikiem Neumanna przyjmującym wartość średnią na poziomie 0,58 km⋅km-2.
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Środowisko geograficzne otoczenia Stacji Limnologicznej w Borucinie zachowało wiele cennych walorów
przyrodniczych, szczególnie chronionych w kilkunastu rezerwatach, m.in: „Żurawie Chrusty”, „Staniszewskie
Błoto”, „Staniszewskie Zdroje”, „Leśne Oczko”, „Jezioro Turzycowe”, „Kurze Grzędy”, „Ostrzycki Las”, „Szczyt
Wieżyca”. Zlewnia górnej Raduni leży ponadto w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz strefy
ochronnej powierzchniowego ujęcia wody dla Gdańska w Straszynie.
Informacje ogólne
Stacja Limnologiczna w Borucinie została założona w 1959 roku z inicjatywy prof. Kazimierza Łomniewskiego. Jest to podstawowa podstawowej placówka terenowa Instytutu Geografii UG, przeznaczona głównie
do prowadzenia fizycznogeograficznych badań regionalnych Pojezierza Pomorskiego oraz organizacji ćwiczeń
terenowych z topografii i kartografii, geomorfologii, meteorologii, hydrologii, hydrometrii. W Stacji odbywają się
też niektóre zajęć specjalizacyjne, a także realizowane są indywidualne prace magistrantów specjalizacji z hydrologii, klimatologii i geomorfologii. Stacja wykorzystywana jest również do organizacji szkoleń ekologicznych,
a także specjalistycznych konferencji naukowych. Na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Stacja Limnologiczna w Borucinie traktowana jest jako stały posterunek pomiarowy sieci
ogólnopolskiej (m.in. prowadzi obserwacje ewaporometryczne w ogródku meteorologicznym oraz na tratwie
zakotwiczonej na jeziorze).
Zdjęcia

Budynek i ogródek meteorologiczny Stacji Limnologicznej IG UG w Borucinie
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Warunki lokalowe – budynek stacji (część noclegowa)
Na terenie Stacji Limnologicznej w Borucinie znajdują się dwa budynki z miejscami noclegowymi (budynek główny – 7 miejsc, barak studencki – 30 miejsc). W budynku głównym zlokalizowane są ponadto: laboratorium hydrochemiczne, pokoje pracowników oraz magazyny. W obrębie Stacji są także zabudowania garażowo-gospodarcze oraz hangar na sprzęt pływający. Jednorazowo istnieje możliwość zakwaterowania 37 osób
(30 osób w 6-8 osobowych salach zbiorowych oraz 7 osób w pokojach 1-3 osobowych).
Zaplecze socjalne stanowi kuchnia, jadalnia oraz węzły sanitarne (WC, natryski). Gościom zapewnia się
również możliwość korzystania ze świetlicy, sali dydaktycznej, stanowiska komputerowego oraz sprzętu pływającego.
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja z parkingiem (dla samochodów osobowych i autokarów), ogródek meteorologiczny,
slip do wodowania sprzętu pływającego.

Kierownik stacji
dr hab. prof. UG Jerzy Jańczyk
Pracownicy stacji
Specjalista geograf: mgr Edmund Ulenberg
Laboratorium hydrochemiczne: mgr Ewa Walkusz
Obserwator: Tadeusz Formela
Administrator: mgr Sławomir Skierka
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Profil badawczy stacji
W ramach wymienionych ogólnych zagadnień prowadzone są zarówno przekrojowe badania zespołowe
jak i indywidualne badania pracowników, związane z ich zainteresowaniami oraz awansem naukowym (doktoraty, habilitacje). Ponadto podejmowane są też inicjatywy realizacji wspólnych dla kilku zespołów geograficznych tematów badawczych, uwzględniających możliwości wykorzystania stacji.
Zadania badawcze stacji są ściśle związane z zainteresowaniami i potrzebami zespołów naukowych Instytutu Geografii UG. Problematyka badawcza i ogólny profil naukowy stacji określają następujące zagadnienia:
– rola jezior w obiegu wody na pojezierzach,
– jakość wód jeziornych,
– naturalne i antropogeniczne przemiany jezior,
– wpływ jezior na transformację obiegu substancji biogenicznych w zlewniach pojeziernych,
– parowanie z powierzchni wodnej jezior,
– uwarunkowania topoklimatu i mikroklimatu obszarów młodoglacjalnych,
– późnoglacjalna i holoceńska historia jezior w świetle badań osadów dennych.
W ramach wymienionych ogólnych zagadnień prowadzone są zarówno przekrojowe badania zespołowe
jak i indywidualne badania pracowników, związane z ich zainteresowaniami oraz awansem naukowym (doktoraty, habilitacje). Ponadto podejmowane są też inicjatywy realizacji wspólnych dla kilku zespołów geograficznych tematów badawczych, uwzględniających możliwości wykorzystania stacji.

Zakres wykonywanych na stacji pomiarów i obserwacji
– parametry meteorologiczne: temperatura i wilgotność powietrza, temperatura gruntu, sumy i natężenie opadów, krótkofalowy bilans radiacyjny, prędkość i kierunek wiatru (kilka poziomów), ciśnienie atmosferyczne,
zachmurzenie;
– parametry hydrologiczne: stany wody w jeziorze, temperatura i zlodzenie, parowanie z powierzchni wodnej
(ewaporometry). Limnologiczne pomiary patrolowe wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego (m.in. pionowe rozkłady temperatury, przewodności, oświetlenia, odczynu pH, potencjału redox, mętności, zawartości
tlenu i chlorofilu a);
– laboratoryjne analizy hydrochemiczne: podstawowa struktura jonowa, twardość ogólna i węglanowa, BZT5,
ChZT oraz zawartość substancji biogenicznych.
Zadania dydaktyczne stacji
– organizacja przedmiotowych ćwiczeń terenowych kierunku geografii UG z: topografii, meteorologii, hydrologii
i geomorfologii;
– prowadzenie wybranych przedmiotów specjalistycznych (metody badań terenowych, hydrometria, limnologia
oraz praktyki specjalizacyjne);
– baza terenowa dla magistrantów realizujących prace dyplomowe z zakresu geografii fizycznej;
– miejsce organizacji sesji i obozów Studenckiego Koła Naukowego Geografów UG.
– zajęcia z młodzieżą szkolną w ramach „Zielonych Szkół”.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – prowadzenie obserwacji i pomiarów dla sieci krajowej (stany
i temperatura wody, parowanie);
– Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – ekspertyzy oraz opinie o stanie i formach
ochrony zasobów wodnych regionu;
– Dyrekcja Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – prowadzenie badań stanu jakości wód jezior, prowadzenie
specjalistycznych zajęć dla uczestników „Zielonej Szkoły;
– Dyrekcja Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, dyrekcja Zaborskiego Parku Krajobrazowego – prowadzenie
badań stanu jakości wód jezior.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Terenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie
Smołdziński Las 33
76-204 SMołdZino

Instytucja
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. (61) 829 40 00
fax.: (61) 829 41 11
kontakt: prof. dr hab. Karol Rotnicki
tel. (61) 829 61 94
email: rotnicki@amu.edu.pl
dr Jolanta Czerniawska
tel. (61) 829 61 93
email: jolczer@amu.edu.pl
Dojazd
– PKP – pociągiem do Słupska, ze Słupska autobusem do Smołdzińskiego Lasu, przystanek przy skrzyżowaniu do Latarni Czołpino (autobusy z dworca PKS w Słupsku w kierunku Kluk); dalej można dotrzeć pieszo,
idąc około 3 km w kierunku Latarni Czołpino.
– Samochodem – kierunek Słupsk, następnie Lubuczewo, dalej przez Karżcino, Smołdzino i Smołdziński Las,
a potem w kierunku Latarni Czołpino.
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego przy szlaku turystycznym, w pobliżu zalesionej Wydmy Czołpińskiej, o dobrze rozwiniętym wybrzeżu barierowo-lagunowym z obszarem wydm ruchomych. Nizina rozciąga się na długości około 50 km, od miejscowości Dębina po wschodni brzeg jeziora Sarbsko.
Omawiany obszar istniał już w ostatnim interglacjale. Na początku holocenu nizina w przeważającej części
rozciągała się na obszarze Pradoliny Redy-Łeby. Dzisiejszą rzeźbę Niziny Gardnieńsko-Łebskiej ukształtowało szereg procesów rzeźbotwórczych i środowisk sedymentacyjnych. Do najważniejszych elementów rzeźby
występujących na nizinie należy zaliczyć: 1) Mierzeję Łebską, 2) różnowiekowe generacje zalesionych wydm
barchanowych i łukowych we wnętrzu mierzei, 3) barchanopodobne wydmy ruchome położone na północ od
jeziora Łebsko, 4) nadbrzeżne wydmy przednie, 5) przybrzeżne płytkie niecki jeziorne o zróżnicowanej genezie, zajmowane przez jeziora: Łebsko, Gardno, Sarbsko, Dołgie Duże i Dołgie Małe, 6) ostaniec wysoczyzny
morenowej koło Izbicy, 7) stożek aluwialny Łupawy, 8) wydmy śródlądowe usytuowane na południe od jeziora
Sarbsko, 9) równiny torfowe, 10) spiętrzone moreny czołowe fazy gardnieńskiej z najwyższym wzniesieniem
Rowokół (115 m n.p.m) otaczające łukiem nizinę od południa i zachodu. W oparciu o Stację, która jest położona
w zachodniej części Mierzei Łebskiej, podejmowane są ważne problemy badawcze dotyczące vistuliańskich
i holoceńskich przemian środowiska przyrodniczego nizin nadmorskich polskiego wybrzeża środkowego.
Informacje ogólne
Stacja powstała z inicjatywy profesora Karola Rotnickiego na tle badań zapoczątkowanych w 1971 roku,
początkowo geomorfologicznych, dotyczących współczesnych procesów morfogenetycznych, a zwłaszcza
mechanizmu i uwarunkowań współczesnych procesów eolicznych w rejonie nadmorskich wydm ruchomych.
Później, profil badawczy poszerzono o problemy geologiczne i paleogeograficzne ostatniego zlodowacenia
obszarów nadmorskich i wreszcie o zagadnienia zmian poziomu Bałtyku południowego w okresie ostatnich
10 tysięcy lat, przyczyn i uwarunkowań tych zmian, kształtowania wybrzeża barierowo-lagunowego, a także wpływu współczesnych zmian globalnych na przyspieszony wzrost poziomu oceanu światowego, a więc
również i Bałtyku. Stacja rozpoczęła działalność w 1989 roku, po gruntownym wyremontowaniu dawnej tzw.
Bosmanówki (była placówka WOP) oraz budynku gospodarczego. Wiele pracy w doprowadzeniu budynków
do stanu używalności włożyli czterej pracownicy Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu ówczesnego
Instytutu Badań Czwartorzędu. Byli to wówczas trzej adiunkci: R. K. Borówka, M. Borówka i Z. Młynarczyk oraz
profesor K. Rotnicki. Obszar Słowińskiego Parku Narodowego, a szerzej ujmując, Niziny Gardnieńsko-Łebskiej,
okazał się szczególnie przydatny do wspomnianych wyżej badań z uwagi na to, że tu najdalej na południe,
w stosunku do dzisiejszej linii brzegowej, sięgał holoceński Bałtyk, a dzisiaj występuje tu jedno z dwóch w Europie, największe aktywne pole wydmowe związane z procesami eolicznymi działającymi na plaży. Stacja pełni
funkcję bazy, która jest wykorzystywana głównie do prowadzenia badań terenowych dla celów naukowych na
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, a szerszym aspekcie Niziny Gardnieńsko-Łebskiej.
Zdjęcie

Budynki Stacji Terenowej w Czołpinie (fot. J. Czerniawska)
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Opiekun stacji
dr Jolanta Czerniawska
Pracownicy stacji
Władysław Pawłów
Budynek stacji – część noclegowa
– 11 miejsc noclegowych ( 2 pokoje 1-osobowe, 3 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 3-osobowy);
– 2 kuchnie z wyposażeniem;
– 3 węzły sanitarne (prysznice, ubikacje).
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja z parkingiem na trzy samochody osobowe. Stacja jest położona na leśnej polanie
w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego.
Instalacje terenowe
– automatyczna stacja meteorologiczna, zainstalowana na maszcie w dwóch poziomach: 2 m i 15 m nad
poziomem gruntu. Pomiary są prowadzone od 2005 roku i są wykorzystywane do modelowanie procesów
eolicznych na wydmach i plażach. Stacja meteorologiczna znajduje się na otwartej przestrzeni, w odległości
2 km od stacji;
– sieć piezometrów zainstalowanych na Mierzei Łebskiej wyposażonych w elektroniczne rejestratory typu
Diver mierzących temperaturę i głębokość zalegania płytkich wód podziemnych od wrzesnia 2008 roku.
Trzy elektroniczne rejestratory (do pomiaru temperatury i stanu wód w jeziorach) zainstalowane w jeziorach:
Łebsko, Dołgie Duże i Sarbsko.
Informacje dodatkowe
W oparciu o Stację Terenową w Czołpinie prowadzone są badania paleogeograficzne oraz badania współczesnego środowiska przyrodniczego środkowego wybrzeża. Są one wykonywane w ramach prac związanych
z awansem zawodowym (rozprawy doktorskie, habilitacyjne), zespołowych projektów badawczych oraz prac
magisterskich. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich 20 latach w oparciu o Stację zawarte są w ponad
170 publikacjach, z czego prawie połowa jest opublikowana w języku angielskim. Stacja jest wykorzystywana
także do prowadzenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w niewielkich grupach, głównie ćwiczeń terenowych
oraz praktyk zawodowych.
Wybrane publikacje
Borówka II M., Rotnicki K., 1995, balance of the Aeolian Sand Transport on the beach and the Problem of Sand
Nourishment of the Sactiver dune Field on the Łeba Barrier, [w:] K.Rotnicki (ed.), Polish Coast-Past, Present and Future, Journal of Coastal Research, Spec. Issue, 22, 257-266.
Borówka II M., Rotnicki K., 2000, Eolian sand transport on the beaches of sandy barriers, [w:] Abstracts
of Papers and Guide-book, Symposium “GEOINdICATORS”, International union of Geological Sciences,
Commission on Geological Sciences for Environmental Planning, Ustka, 26-29 Sept. 2000, Polish Geol.
Institute, Gdańsk, 57-64.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Obserwacyjna Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Dobiegniewo k/Włocławka
87-815 SMÓLNIK

Instytucja
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im Stanisława Leszczyckiego
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń
kontakt: dr Piotr Gierszewski
tel. (56) 622 85 20; fax: (56) 621 03 88
email: Piotr.Gierszewski@geopan.torun.pl
Dojazd
– PKP do stacji Włocławek, potem autobusem PKS w kierunku Płocka przez Duninów do wsi Dobiegniewo.
Mapa

Charakterystyka obszaru
Stacja zlokalizowana jest w zachodniej części Kotliny Płockiej na lewym brzegu zbiornika włocławskiego.
Pod względem fizycznogeograficznym jest to najbardziej na południe wysunięty mezoregion Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Kotlina Płocka to asymetryczne rozszerzenie (12-18 km) doliny Wisły, rozciągające się
pomiędzy Płockiem a Włocławkiem. Od północy i południa otaczają ją młodoglacjalne wysoczyzny morenowe
dobrzyńska i kujawska.

31

INFORmATOR O POLSKICh GEOGRAFICZNyCh STACJACh NAuKOWyCh, bAdAWCZyCh I ObSERWACyJNyCh

Północne, prawe zbocze doliny podcinane przez Wisłę, rozpoczyna się ostrym załomem wysoczyzny
morenowej. Ma ono około 50 m wysokości i nachylenia od 10 do 50º. W zboczu odsłania się profil osadów neogeńskich i czwartorzędowych. Miocen reprezentuje silnie zaburzona formacja buro-węglowa a pliocen wykształcony jest w facji pstrych iłów poznańskich. Na osady czwartorzędowe składają się dwa poziomy glin zwałowych
przedzielonych serią piaszczysto-żwirową. Skomplikowana budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne,
erozja boczna rzeki przed spiętrzeniem i abrazja po utworzeniu zbiornika włocławskiego zadecydowały o intensywnym przebiegu powierzchniowych ruchów masowych (obrywy, zsuwy, osuwiska). Jest to największy zwarty
obszar osuwiskowy na Niżu Polskim.
Ku południowi dno doliny wznosi się stopniowo systemem teras fluwialnych i fluwioglacjalnych. Powierzchnie terasowe szczególnie w centralnej części pradoliny urozmaicone są formami wydmowymi różnego typu.
W najsilniej zwydmionej części pradoliny deniwelacje terenu osiągają wysokość ponad 30 m. Istotnym elementem rzeźby dna doliny są dwa ciągi rynien subglacjalnych. Pomimo tego, że ich przebieg w znacznym stopniu
maskują powstałe później wydmy, to w przegłębieniach rynien po ostatecznym wytopieniu martwego lodu powstały jeziora. Ze względu na ich ilość (63 jeziora) S. Lencewicz nazwał ten obszar Pojezierzem Gostyńskim.
Dobrze przepuszczalny piaszczysto-żwirowy materiał skalny zadecydował o słabym rozwinięciu sieci hydrograficznej. Odpływ powierzchniowy kształtują dwa systemy rzeczne. Są to kilkukilometrowej długości strugi
odwadniające obszar wydmowy oraz lewobrzeżna Skrwa i Rakutówka, których obszary źródłowe położone są
poza dnem doliny. W Kotlinie Płockiej przeważają gleby typu bielicowego i gleby rdzawe. Mniejsze powierzchnie
zajmują wyługowane gleby brunatne oraz gleby torfowe i murszowe. W związku z ubogimi glebami oraz niekorzystnymi warunkami wodnymi duże powierzchnie zajmują obszary leśne (62%). Dominującym typem lasu
jest bór świeży, urozmaicony płatami boru suchego, wilgotnego, mieszanego a także grądami, łęgami i olsami.
Utworzony w 1970 roku zbiornik włocławski to największy pod względem powierzchni (70,2 km2) i drugi
co do pojemności (408 mln m3) zbiornik zaporowy w Polsce. Jest to zbiornik dolinny średniej wielkości. Akwen
o długości 57 km, szerokości 500-2500 m obejmuje dawne koryto wielkiej wody wraz z niskimi poziomami
terasowymi. Średnia głębokość zbiornika wynosi 5,5 m, a maksymalna 13 m. Roczne wahania stanów wody
w zbiorniku nie przekraczają 1 m. Charakteryzuje się on dużym stopniem przepływowości. Czas teoretycznej
wymiany wody przy średnim dopływie wynosi 4,5 doby. Mała pojemność użytkowa zbiornika 13,5% ogranicza
jego funkcję retencyjną. Cechy morfologii czaszy zbiornika i szybka wymiana wody wpływają na polimiktyczny
stopień mieszania jego wód.
Badania geomorfologiczne i hydrologiczne prowadzone są nie tylko na zbiorniku włocławskim i w jego
strefie brzegowej, ale również w zlewniach położonych w dnie Kotliny Płockiej. Od 1990 roku monitoringiem
hydrologicznym i hydrochemicznym objęta jest zlewnia Rudy (53,2 km2). Ponadto badaniami objęte zostały
również zlewnie Skrwy lewobrzeżnej, Zuzanki, Rybnicy i Rakutówki.
Informacje ogólne
Pierwsze obiekty Stacji Obserwacyjnej w Dobiegniewie powstały w 1977 roku. Początkowo był to niewielki
budynek kontenerowy i standardowo wyposażona stacja meteorologiczna. Założycielami stacji byli: Mieczysław Banach i Marek Grześ, który był jednocześnie jej pierwszym kierownikiem. Sukcesywnie rozbudowywana
i modernizowana stacja składa się obecnie z czterech budynków drewnianych powstałych na bazie kontenerów,
o łącznej powierzchni 80 m2 i metalowego hangaru na sprzęt pływający.
Stacja w Dobiegniewie stanowi zaplecze dla badań hydrologicznych i geomorfologicznych prowadzonych
przez pracowników Zakładu na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu. Z gościnności i wyposażenia Stacji
korzystają również pracownicy i studenci z Instytutów Geografii: UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy oraz
Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierownik stacji
dr Piotr Gierszewski
Pracownicy stacji
Elżbieta Szpadzińska
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzony teren stacji z możliwością zaparkowania 4 samochodów osobowych
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Zdjęcie

Budynki Stacji Obserwacyjnej IGiPZ PAN w Dobiegniewie
Budynek stacji – część noclegowa
–
–
–
–
–

8 miejsc noclegowych: 2 pokoje 4-osobowe;
pokój dzienny;
część kuchenna z wyposażeniem (kuchenka gazowa, lodówka, naczynia);
natrysk z ciepłą wodą;
toaleta na zewnątrz budynku.
Budynek stacji – wyposażenie naukowo-dydaktyczne

– komputer, rzutnik przeźroczy, ekran;
– laboratorium sedymentologiczne i hydrochemiczne w siedzibie Zakładu w Toruniu.
Instalacje terenowe
– aparatura do polowych badań hydrochemicznych: mierniki pH i przewodności elektrycznej (Elmetron), fotometr
(Palintest), spektrofotometr Hach, Lange DR 2800, wielofunkcyjna sonda U-10 (Horiba) do pomiarów pH, temperatury, tlenu rozpuszczonego, przewodnictwa elektrycznego, mętności i zasolenia o zasięgu do 30 m głębokości;
– aparatura do badań hydrologicznych: młynek hydrometryczny (Hega 2), łata hydrometryczna (piętrząca),
przelewy, zestawy piezometryczne, gwizdki hydrometryczne, cylindery Burgera, elektroniczny termometr półprzewodnikowy o zasięgu do 40 m głębokości, termometry czerpakowe, krążek Secchiego, czerpaki Ruttnera, Patalasa, Ekmana i sondy rurowe i szczękowe do poboru osadów dennych, rdzeniowe sondy śryżowe;
– sprzęt do badań geologicznych: świdry, ręczny zestaw wiertniczy do badań hydrogeologicznych (Eijkelkamp),
łopaty;
– sprzęt geodezyjny: niwelator, teodolit, system pomiaru różnicy poziomów „Compulevel”, klizymetr, węgielnica
pryzmatyczna, odbiornik GPS;
– sprzęt pływający: 2 łodzie, ponton pneumatyczny „Zodiac”, 3 silniki zaburtowe;
– inny sprzęt do badań terenowych m.in. system do profilowania radarowego (GPR) SIR-2000, sondy do poboru rdzeni osadów dennych: Więckowskiego i Uvitec, mierniki wilgotności i oporności gruntu znajdują się
w siedzibie Zakładu w Toruniu.
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Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
– automatyczna stacja pogodowa „Weather Monitor II” (Davis). Od 1999 roku co 15 min rejestrowane są temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i opady atmosferyczne;
– przelew pomiarowy i limnigraf na strudze Ruda. Pomiary stanów wody i objętości przepływu prowadzone są
od 1989 roku.
Informacje dodatkowe
Stacja może być wykorzystywana do prowadzenia terenowych praktyk i warsztatów dla kilkuosobowych
grup studentów. W sezonie letnim istnieje możliwość zakwaterowania większej grupy w budynkach stanicy
wodnej oddalonej o około 500 metrów od Stacji.
Otoczenie stacji to obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z licznymi rezerwatami
przyrody. W odległości 3,5 km od zabudowań stacji położone jest objęte ochroną rezerwatową Jezioro Gościąż.
Profil laminowanych osadów dennych tego jeziora był podstawą wykalibrowania metody radiowęglowej.
Wybrane publikacje
Achrem E., Gierszewski P., 2007, Zbiornik Włocławski. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 146.
Babiński Z., 1982, Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku, Dok. Geogr., 1-2, 92.
Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 157, 171.
Babiński Z., 1997, Procesy erozyjno-akumulacyjne poniżej stopnia wodnego Włocławek, ich konsekwencje
i wpływ na morfodynamikę planowanego zbiornika „Nieszawa”, IGiPZ PAN,Toruń, 46.
Babiński Z., Grześ M., 1995, Monografia hydrologiczna zbiornika stopnia wodnego „Włocławek”, Zeszyty IGiPZ
PAN, 30, 79.
Banach M., 1977, Rozwój osuwisk na prwym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem, Prace
Geogr. IGiPZ PAN, 124, 101.
Banach M., 1994, Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 161, 180.
Banach M., 1998, Dynamika brzegów dolnej Wisły, Dok. Geogr., 9, 74.
Banach M., Glazik R., 1992, Zbiornik Włocławski – niektóre problemy z geografii fizycznej, Dok. Geogr., 1, 69.
Gierszewski P., 2000, Charakterystyka środowiska hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 176, 136.
Gierszewski P., 2001, Variability of the concentration of chemical substances in the Ruda river-lake system
(Płock Basin), Limnological Review, 1, 83-94.
Gierszewski P., 2004, Zmiany chemizmu wód w profilu podłużnym dolnej Wisły - wpływ zabudowy hydrotechnicznej, prognoza zmian, [w:] M. Błaszkiewicz, P.Gierszewski (red.), Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 200, 69-99.
Gierszewski P., 2007, Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu
i struktury, Nauka Przyr. Technol., 1, 2, 87-98.
Gierszewski P., Szmańda J.B., 2007, Interpretacja środowisk sedymentacyjnych zbiornika włocławskiego na
podstawie badań uziarnienia osadów dennych, [w:] E. Smolska, D. Giriat (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, WGiSR UW, Komitet Badań Czwartorzędu, Warszawa,
165-176.
Glazik R., 1978, Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie,
Dok. Geogr., 2-3, 119.
Grześ M., 1991, Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle – mechanizmy i warunki, IGiPZ PAN, Warszawa,
184.
Sigareva L. E., Gierszewski P., Zakonnov V. V., 2010, Fosylne pigmenty roślinne biomarkerami stanu środowiska ekosystemów wodnych, Landform Analysis, 12, 99-108.
Szupryczyński J. (red.), 1986, Zbiornik Włocławski – niektóre problemy z geografii fizycznej, Dok. Geogr., 5,
107.
Szupryczyński J. (red.), 1995, Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek, Przewodnik
Wycieczki nr 1, 44 Zjazd PTGeogr., Toruń 23-24 sierpnia 1995, 59.
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Nazwa stacji i jej adres

Pracownia Procesów Fluwialnych HOMERKA
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk
Frycowa 113
33-335 NAWOJOWA
tel. kom. 603 941 411
tel. i fax: (18) 443 67 91
e-mail: wfroehlich@pro.onet.pl
Instytucja
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
kontakt: tel. (22) 697 88 41 (Sekretariat)
fax: (22) 620 62 21

Dojazd
– Z Nowego Sącza (11 km) do Frycowej (kierunek Łabowa–Krynica), następnie skręcić w prawo i jechać 1,5 km
w kierunku Złotnego.
– Autobusem do przystanku Frycowa I (kierunek Złotne), a następnie 3 min. pieszo (około 400 m) w kierunku
Złotnego, lub do przystanku Frycowa Szkoła (kierunki: Krynica, Czaczów, Łabowa lub Kamianna) i pieszo
1,5 km do pracowni.
Mapa

35

INFORmATOR O POLSKICh GEOGRAFICZNyCh STACJACh NAuKOWyCh, bAdAWCZyCh I ObSERWACyJNyCh

Położenie pracowni, cele i metody badań
Pracownia położona jest w Beskidzie Sądeckim (pasmo Jaworzyny Krynickiej) w dnie doliny potoku Homerka, który jest lewobrzeżnym dopływem Kamienicy Nawojowskiej uchodzącej do Dunajca w Kotlinie Sądeckiej. Zlewnia Homerki jest typową małą zlewnią beskidzką o powierzchni 19,6 km2 leżącą w wysokości
375–1060 m npm. Zbudowana jest z średnio i mało odpornych skał fliszowych serii magurskiej. Charakteryzuje
się rzeźbą średniogórską z dużym udziałem średnich i wysokich pogórzy. Górską część zlewni o stromych
stokach (15-30°) i szkieletowych płytkich glebach obejmuje piętro lasów regla dolnego. Lasy zajmują 52% powierzchni zlewni i koncentrują się w jej źródłowej części. Użytki rolne, które obejmują 36% powierzchni zlewni
występują w strefie niskich gór i pogórzy okrytych gliniasto-ilastymi pokrywami zwietrzelinowymi.
Stacjonarne badania współczesnych procesów hydrogeomorfologicznych prowadzone są w zlewni potoku Homerka (14 km2), jej dopływie potoku Bącza (3,95 km2), zlewniach cząstkowych oraz na dwóch stokach
doświadczalnych. Jeden reprezentuje źródłową zalesioną część zlewni, a drugi użytkowane rolniczo obszary
niskich gór. W skład ich wchodzą główne obszary zasilania i dostawy zwietrzelin w Karpatach fliszowych.
Celem badań jest poznanie na tle transformacji opadów w odpływ mechanizmów erozji, mobilizacji, dostawy i transferu sedymentu oraz sedymentacji w systemach fluwialnych zlewni o różnej wielkości i użytkowaniu.
Szczególna uwaga zwrócona jest na geomorfologiczną efektywność opadów i wezbrań o wysokiej energii oraz
określeniu wartości progowych w transformacji systemów fluwialnych zlewni różnej wielkości. Wprowadzanie
są nowoczesne, radioizotopowe, magnetyczne, akustyczne i znacznikowe metody badań procesów hydrogeomorfologicznych. W aspekcie niepewności ich wyniki porównywane są z wieloletnimi ciągami standardowych,
klasycznych pomiarów.
W naturalnych i uregulowanych korytach potoków badane są procesy erozji, transportu materiału rozpuszczonego, zawiesiny, ładunku dennego, materiału organicznego oraz sedymentacji na terasie zalewowej i za
zaporami przeciwrumowiskowymi. Na stokach doświadczalnych badany jest mechanizm transformacji opadów
w odpływ, natężenie erozji gleb oraz dostawa zwietrzelin do koryta. Pracownia posiada unikalną, jednorodną
w aspekcie metod pomiarów, 40-letni ciąg (1971-2011) wyników badań procesów erozji, transportu materiału rozpuszczonego, zawiesiny, ładunku dennego oraz sedymentacji. Badania prowadzone są metodami klasycznymi,
radioizotopowymi, magnetycznymi, akustycznymi i znacznikowymi. Obok badań stacjonarnych po każdym efektywnym geomorfologicznie wezbraniu w łożyskach powodziowych Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej
prowadzone są badania zmian przekrojów hydraulicznych, geometrii łożysk powodziowych oraz sedymentacji na
równinach zalewowych i w Zbiorniku Rożnowskim, który traktowany jest jako basen sedymentacyjny.
Informacje ogólne
Pracownia Procesów Fluwialnych HOMERKA IGiPZ PAN we Frycowej została zorganizowana i zbudowana w 1971 roku przez Wojciecha Froehlicha i pełni funkcję stacji badawczej Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN. Do 2001 roku nosiła nazwę Stacja Badawcza HOMERKA i podlegała organizacyjnie
pod Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie. Od 2011 roku ponownie stanowi
jego część. Pracownia nie posiada bazy noclegowej
Kierownik stacji
prof. dr hab. Wojciech Froehlich
Pracownicy stacji
Wiesława Pogwizd – pracownik techniczny
Jacenty Skrzypiec – pracownik techniczny (0,5 etatu)
Budynki pracowni i laboratoria
Pracownia położona jest wysokości 415 m n.p.m. i zajmuje ogrodzoną działkę o powierzchni 10 arów
z utwardzoną asfaltem drogą dojazdową i parkingiem na trzy auta osobowe.
W głównym, parterowym, budynku pracowni o powierzchni 65,4 m2 i kubaturze 246 m2 znajdują się tutaj
trzy laboratoria.

36

POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE

Laboratorium do badań cech fizycznych i chemicznych gruntu i wody wyposażone jest w trzy wagi analityczne, dwie techniczne, wagę hydrostatyczną, dwie wagi sedymentacyjne, komplet sit z wstrząsarką, Mastersizer S laserowy dyfrakcyjny miernik wielkości cząstek (0,05–3500 mikronów) firmy Malvern Instruments UK,
wirówkę laboratoryjną, komorę ciepła, suszarkę, piec muflowy, łaźnię wodną, jonometr, spektrometr Specol
z przystawkami, dwa konduktometry i dwa pehametry.
Laboratorium radioizotopowe prowadzi pomiary aktywności radioizotopów 210Pb, 241Am, 214Pb, 226Ra,
7Be 137Cs i 40K wykorzystywane m.in. do badań procesów erozji gleb, oceny obszarów zasilania, identyfikacji
głównych źródeł sedymentu, dynamiki jego dostawy i sedymentacji oraz datowania osadów w okresie ostatnich
120 lat dostawy sedymentu aktywności radioizotopów środowiskowych. Posiada dwa koaksjalne detektory germanowymi HPGe w niskotłowych osłonach ołowiowych firmy ORTEG USA o wydajności 45% i rozdzielczości
energetycznej 800 eV dla 5,9 keV i 2.0 keV dla 1.33 MeV. współpracujące z dwoma spektrometrami gamma
ORTEC DESPEC DESPEC Jr. 2.0 przy wykorzystaniu oprogramowania GammaVision 32 v. 6.01. W ramach
kolejnych trzech projektów badawczych International Atomic Energy Agency (IAEA) laboratorium brało udział
w „Proficiency test for the determination of 137Cs and 210Pb in spiked soil” organizowanych przez Department
of Nuclear Sciences and Applications Agency’s Laboratories, Seisberdorf, Austria.
Laboratorium magnetyczne wyposażone jest w miernik MS2 z sensorami MS2B i MS2F firmy Bartington
Instruments oraz de magnetyzer, pulsacyjny magnetyzer i dwa magnetometry firmy Molspin Ltd. Aparatura służy do pomiarów SIRM, podatności magnetycznej, anizotropii i reminiscencji magnetycznej. Systemy pomiarowe
spektrometrów gamma i aparatury magnetycznej współpracują z komputerami, a tory pomiarowe są zautomatyzowane i wykalibrowane międzynarodowymi wzorcami.
Pracownia posiada cztery komputery stacjonarne, z których trzy współpracują z aparaturą badawczą, dwa
komputery przenośne, dwie drukarki laserowe, dwie drukarki atramentowe, skaner, digitizer i rzutnik multimedialny.
Zdjęcia

Główny budynek Pracowni Procesów Fluwialnych Homeka IGiPZ PAN we Frycowej

Laboratorium radioizotopowe i magnetyczne
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Przekrój hydrometryczny w korycie potoku Bącza
Obok głównego budynku znajduje się stalowy kontener o powierzchni 35 m2 z pokojem dla pracowników
i pomieszczeniem do przygotowywania prób. Znajduje się tu również aparatura do bezpośrednich pomiarów
energii kropli deszczu, która została wykonana przez W. Froehlicha. Składa się z zainstalowanego na zewnątrz
elektronicznego sensora ciśnieniowego, miernika małych sił i dwóch rejestratorów Natomiast sprzęt do badań
terenowych oraz pobrane próby przechowywane są w stalowym magazynie o powierzchni 16 m2.
W obrębie działki zlokalizowana jest stacja meteorologiczna z wiatromierzem, 8 deszczomierzami, dwoma
pluwiografami, zmarzlinomierzem i piezometrami oraz instalacja do pomiarów suchego i mokrego opadu radioizotopów składająca się z 8 szt. plastikowych kontenerów o pojemności 70 l ze szklanymi lejkami o średnicy
40 cm. Kolejną instalacją jest stacja pomp wirnikowych z żurawiem do poboru z koryta potoku Homerka dużej
objętości prób wody i transportowanej zawiesiny podczas wezbrań. Stacja połączona jest rurociągiem ze stanowiskiem 56 kontenerów o pojemności 120 l do magazynowania pobranych prób wody.
W korycie potoku Homerka i jego dopływu Bącza znajdują się trzy przekroje hydrometryczne z limnigrafami, aparaturą do pomiarów hydrochemicznych oraz instalacje i aparatura do akustycznych i magnetycznych
pomiarów transportu ładunku dennego. Instalacja do pomiarów wartości progowych i natężenia transportu ładunku dennego metodą akustyczną została wykonana przez W. Froehlicha i składa się z trzech sensorów
akustycznych zainstalowanych w korycie potoku Bącza, wzmacniacza sygnałów, sześciu filtrów pasmowych,
trzech oscyloskopów, dwóch rejestratorów, przetwornika analogowo-cyfrowego i komputera. Również instalacja
do pomiarów szybkości przemieszczania otoczaków i transportu ładunku dennego metodą magnetyczną została wykonana przez W. Froehlicha i składa się z dwóch zainstalowanych w poprzek koryta detektorów metali,
przedwzmacniacza, wzmacniacza, oscyloskopu, przetwornika sygnałów i rejestratora.

Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Samochód Renault Kangoo Pampa 1.4 RT z napędem na przednią oś przystosowany do jazdy w terenie,
dwa agregaty prądotwórcze Honda (500 i 3000 VA), przenośny spektrometr gamma z detektorem HPGe firmy
EG & G ORTEG do badań in situ radioizotopów 7Be i 137Cs, sensor MS2D z miernikiem MS2 firmy Bartington
Instruments do pomiarów podatności magnetycznej in situ w odsłonięciach oraz na powierzchni gruntu, wiertnia
udarowa z elektrycznym młotem pneumatycznym i sondami o średnicy 30, 75 i 100 mm, dwa próbniki „heble” do
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poboru, co 1 cm prób zwietrzelin gleb i aluwiów przeznaczonych do analiz radioizotopowych i magnetycznych,
cztery mechaniczne sondy o średnicy 75 mm do poboru rdzeni zwietrzelin, gleb i aluwiów przeznaczonych do
analiz radioizotopowych i magnetycznych, ręczny świder, busola geologiczna Meridian, altymetr elektroniczny
Empex, niwelator, trzy łaty niwelacyjne, trzy detektory metali do poszukiwań znaczonych magnetycznie otoczaków, dwa młynki hydrometryczne, trzy gwizdki hydrometryczne, dwa cylindry Burgera, dwa konduktometry, dwa
pehametry, dwa aparaty fotograficzne kliszowe i trzy cyfrowe oraz dwa komputery przenośne.
Informacje dodatkowe
Pracownia współpracuje z renomowanymi laboratoriami: Laboratorium Radioizotopowym Instytutu Geografii Uniwersytetu w Exeter kierowanym przez prof. D.E. Wallinga, Pracownia realizuje z kolei trzeci Co-ordinated Research Project International Atomic Energy Agency at Vienna on „Integrated Isotopic Approaches for
an Area-wide Precision Conservation to Control the Impacts of Agricultural Practices on Land Degradation and
Soil Erosion” („The use of fallout radionuclides in combination with magnetic susceptibility and conventional
techniques to investigate soil erosion, sediment transfer and sedimentation in a different scale drainage basins
in the Polish Flysch Carpathians”) i współpracuje z Agency’s Laboratorium IAEA w Siebersdorf.
Z powodu małej powierzchni pomieszczeń pracowni mogą być tu być prowadzone jedynie konsultacje lub
krótkie staże w grupach do trzech osób.
Wybrane publikacje
Froehlich W., Słupik J., 1980, Importance of splash in erosion process within a small flysch catchment basin.
Studia Geomorphologica Carpatho-balcanica, 14, 77-112.
Froehlich W., 1982, Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej (The mechanisms of fluvial transport and waste supply into the stream channel in a mountainous flysch
catchment), Prace Geogr. IGiPZ PAN, 143, 144.
Froehlich, W., 1983, The mechanisms of dissolved solids transport in flysch drainage basins, [w:] Dissolved Loads of Rivers and Surface Water Quantity/Quality Relationships (Proceedings of the Hamburg Symposium,
August 1983), IAHS Publication, 141, 99-108.
Froehlich W., Słupik J., 1984, Water and sediment dynamics of the Homerka catchment, [w:] T. P. Burt,
D. E. Walling (eds.), Catchment experiments in Fluvial Geomorphology, Proceedings of a meeting of the IGu
Commission on Field Experiments in Geomorphology, Exeter and Huddesfield, UK, August 16-24, 1981, Geo
Books, Norwich, 265-276.
Froehlich W., 1986, Influence of the slope gradient and supply area on splash scope of the problem, Zeitschrift
fur Geomorphologie N.F. Suppl.-Bd., 60, 105-114.
Froehlich W., 1986, Recherches sur l’origine et la production de la charge en suspension, Bulletin de L’Association de Geographes Francais, 63, 357-361.
Froehlich W., 1986, Sediment delivery model for the Homerka drainage basin, [w:] drainage basin Sediment
Delivery (Proceedings of the Albuquerque Symposium, New Mexico, USA, August 1986), IAHS Publ., 159,
403-412.
Froehlich W., 1991, Sediment production from unmetalled road surfaces, [w:] Sediment and Stream Water Quality in a Changing Environment: Trends and Explanation (Proceedings of the Vienna Symposium, August
1991), IAHS Publ., 203, 21-29.
Froehlich W., Walling D. E., 1992, The use of radionuclides in investigations of erosion and sediment delivery
in the Polish Carpathians, [w:] Erosion, Debris Flows and Environment in Mountain Regions (Proceedings
of the Chengdu Symposium, July 1992), IAHS Publ., 209, 61-76.
Froehlich W., Walling D. E., Higgitt D. L., 1993, The use of Cs-137 to investigate soil erosion and sediment
delivery from cultivated slopes in the Polish Carpathians, [w:] S. Wicherek (ed.), Farm Land Erosion, [w:]
Temperate Plains Environment and Hills, Proceedings of the International Symposium on Farm Land Erosion
Paris, Saint Cloud, France, 25-29 May 1992, Elsevier Science Publishers B.V., 271-283.
Froehlich W., Walling D. E., 1994, Applications of caesium radionuclides for the determination rates of contemporary overbank sedimentation in Carpathian rivers, [w:] Variability in Stream Erosion and Sediment Transport, Proceedings of the Canberra Symposium, December 1994, IAHS Publ., 224, 161-169.
Froehlich,W., 1995, Sediment Dynamics in the Polish Flysch Carpathians, [w:] I. Foster, A. Gurnel, B. Webb
(eds.), Sediment and Water Quality in River Catchments, John Wiley & Sons, Ltd., 453-461.
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Froehlich W., Walling D. E. 1997, The role of unmetalled roads as a sediment source in the fluvial systems of the
Polish Flysch Carpathians, [w:] D. E. Walling, J.-L. Probst (eds.), human Impact on Erosion and Sedimentation, Proceedings of the Rabat Symposium, April 1997, IAHS Publ., 245, 159-168.
Froehlich W., 2003, Monitoring bed load transport using acoustic and magnetic devices, [w:] J. Bogen,
D. E. Walling (eds.), Erosion and Sediment Transport Measurement in Rivers. Technological and Methodological Advances. Proceedings of the Oslo Workshop, 19-21 June 2002, IAHS Publ., 283, 201-210.
Froehlich W., Walling D.E., 2003, Impact of Anthropogenic Sediment Sources of Reservoir Sedimentation in
the Polish Carpathians, [in:] G. D. Silvio, R. Hotchkiss (eds.), Proceedings of International Workshop on Ecological, sociological and economic implications of sediment management in reservoirs, Paestum, Italy, 8-10
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Froehlich W., Walling D.E., 2005, Using environmental radionuclides to elucidate sediment sources within
a small drainage basin in the Polish Flysch Carpathians, [w:] Sediment Budgets 1, Proceedings of symposium S1 held during the Seventh IAHS Scientific Assembly at Foz de Iguaçu, Brazil, April 2005, IAHS Publ.,
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Froehlich W., Walling D.E., 2010, Long-term monitoring of the 137Cs activity in suspended sediment transported by the Homerka stream, Polish Flysch Carpathians Sediment Dynamics for a Changing Future (Proceedings of the ICCE symposium held at Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland, 14–18 June
2010). IAHS Publ., 337, 172-180.
Froehlich W., 2010, Monitoring of Bed Load Transport Within a Small Drainage Basin in the Polish Flysch Carpathians, Published on line as part Geological Survey Scientific Investigations Report 2010-5091, „Bedload-Surrogate Monitoring Technologies”, J. R. Gray, J. B. Laronne, J. D. G. Marr (eds.), 185-194.
Słupik J., 1981, Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach Fliszowych, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 142, 98.
Starkel L. (red.),1981, Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia, Dokumentacja Geograficzna, 3, 89.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Geografii
i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej
Gać 5
76-220 GŁÓWCZYCE
tel. (59) 811 63 82, (59) 840 03 50
fax : (59) 840 13 50
Instytucja
Akademia Pomorska
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
ul. Partyzantów 27
76-200 Słupsk
kontakt: prof. dr hab. Mieczysław Banach
tel. (59) 840 03 86 w. 216
e-mail: banach_apsl@wp.pl
Dojazd
– Autobus PKS Słupsk–Izbica, dalej pieszo około 40 min. (3 km).

Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja jest usytuowana na Nizinie Gardzieńsko-Łebskiej w części południowej przylegającej do Jeziora
Łebsko (wys. od 0,3 m do 5,0 m n.p.m.).
Jest to rejon równin akumulacji fitogenicznej, równin akumulacji piaszczystej, wysoczyzn morenowych od
północy oddzielony od Bałtyku Mierzeją Łebską, od południa krawędzią wysoczyzny morenowej z morenami
czołowymi.
Informacje ogólne
Stacja powstała 1 października 1995 roku w budynku użyczonym przez dyrekcję Słowińskiego Parku
Narodowego.
Jest to budynek piętrowy, murowany, ocieplony i ogrzewany. W latach 2000-2001, a także 2005-2006
zostały przeprowadzone prace remontowe. We wrześniu 2000 roku uruchomiono stałe pomiary podstawowych
parametrów meteorologicznych, a od czerwca 2001 roku Stacja działa w pełnym, podstawowym zakresie stacji
meteorologiczno-hydrologicznej, z obserwacjami w standardowych terminach (7, 13, 19 GMT). Od sierpnia
2004 roku działa automatyczna stacja meteorologiczna „Raster”, z której dane zbierane są z logera na komputer. Również w 2004 roku udostępniono bezpłatnie dla WIOŚ w Słupsku 1 pomieszczenie (na piętrze) na stałą
aparaturę pomiarową wybranych wskaźników zanieczyszczenia powietrza oraz miejsce na zainstalowanie pyłomierza w ogródku meteorologicznym. Wiosną 2005 roku przedstawiono władzom AP projekt zaadoptowania
pomieszczeń gospodarczych stacji na pracownie hydrochemiczną – w celu doskonalenia procesu dydaktycznego z ćwiczeń terenowych na specjalności Geografia z przyrodą i KiOŚ. Jesienią 2005 roku odbyła się wizja
lokalna władz uczelni, w czasie której celowość takiej pracowni potwierdzono, ale z braku środków przesunięto
realizację na termin późniejszy, nie zrealizowany dotychczas.
Stacja pełni funkcję ośrodka naukowo-dydaktycznego IGiSR AP w Słupsku, w którym prowadzone są
ćwiczenia terenowe i zajęcia specjalistyczne. W trakcie zajęć można korzystać z aktualnie notowanych:
– temperatur (powietrza, gruntu i nad gruntem),
– opadów i wilgotności powietrza,
– ciśnienia oraz usłonecznienia,
– prędkości i kierunku wiatru.
Dane gromadzone na stacji służą do opracowania miejscowych warunków meteorologicznych – niezbędnych do porównań w czasie ćwiczeń terenowych z meteorologii, hydrologii i monitoringu atmosfery oraz ochrony
biosfery i fitosocjologii realizowanych na I, II i IV roku studiów geograficznych oraz III roku biologii.
W oparciu o stację realizowany jest temat: „Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na
obszarze Pomorza”.
Zrealizowano sześć prac magisterskich:
– „Zmiany antropogeniczne środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Główczyce”,
– „Zmiany użytkowania ziemi na obszarze gminy Główczyce”,
– „Stosunki hydrograficzne w okolicy Stacji Terenowej Instytutu Geografii AP w Gaci”,
– „Gospodarka wodna gminy Główczyce”,
– „Zasoby i cechy wód źródliskowych wschodniej części Niziny Gardnieńsko-Łebskiej, zagrożenia i ochrona”,
– „Zasoby i cechy wód źródliskowych zachodniej części Niziny Gardnieńsko-Łebskiej, zagrożenia i ochrona”.
Dane pomiarowe ze stacji zostały wykorzystane również w pracy doktorskiej Agnieszki Parzych pod tytułem „Dynamika związków azotu i fosforu w dwóch odmiennych ekosystemach leśnych Słowińskiego Parku
Narodowego”, obronionej w 2008 roku w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska AP.
Aktualnie realizowany jest temat pracy doktorskiej „Geograficzne uwarunkowania stosunków wodnych na
Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej” realizowany przez mgr Izabelę Chlost.
Ważne jest tu śledzenie zmian środowiska przyrodniczego, szczególnie stosunków wodnych i mikroklimatu po zaniechaniu, już od wielu lat działalności rolniczej i hodowlanej oraz prac melioracyjnych na znacznym
obszarze południowej części Parku i jego okolicy. Dobry jest tu poligon do kompleksowego śledzenia procesu
renaturyzacji środowiska.
Od wielu już lat, na Stacji goszczą członkowie Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach oraz pracownicy i studenci z UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Irkucku (Rosja). Od 2004 roku studenci geografii UMK w Toruniu odbywają tu swoje
praktyki terenowe. Stacja jest również bazą noclegową dla kilku rajdów studenckich organizowanych corocznie
po Słowińskim Parku Narodowym.
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Zdjęcia

Budynek Stacji Naukowej-Dydaktycznej IG PAP w Gaci

Laboratorium Stacji Naukowej-Dydaktycznej IG PAP w Gaci

Ogródek meteorologiczny Stacji
Naukowej-Dydaktycznej IG PAP w Gaci

Kierownik stacji
prof. dr hab. Mieczysław Banach
Pracownicy stacji
Dorota Zblewska
Budynek stacji – część noclegowa
– 32 miejsca noclegowe: 2 pokoje 1-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 4-osobowe, 2 pokoje 8-osobowe,
– 2 kuchnie z wyposażeniem;
– 2 węzły sanitarne;
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Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– 2 sale wielofunkcyjne;
– biblioteczka
Bezpośrednie otoczenie budynku
Posesja ogrodzona – w tym miejsce dla samochodów osobowych
Instalacje terenowe
– pomiary w klatce meteorologicznej: termometr suchy i wilgotny, termohigrograf tygodniowy, termometr minimalny i maksymalny;
– pomiary temperatury przy gruncie: termometr minimalny i termometr maksymalny;
– pomiary temperatury gruntu na głębokości (cm): 1, 5, 10, 20, 50;
– pomiar opadu deszczomierzem Hellmanna;
– pomiar zachmurzenia
– pomiar kierunku i prędkości wiatru na słupie (10m) – wiatromierzem Wilda od maja 2001 roku oraz wiatromierzem M-47 od października 2001 roku
Wszystkie przyrządy są testowane, a więc dane są porównywalne z wartościami z sieci IMGW.
– pomiar stanu wody podziemnej w 4 piezometrach (studzienkach obserwacyjnych) w najbliższej okolicy Stacji
(1 raz dziennie) oraz w 5 piezometrach w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego (w Rzuskim Lesie-3,
Klukach-1 i Rąbce-1);
– pomiar opadu w 3 punktach na obrzeżu Parku, poza Stacją (w Rzuskim Lesie, Klukach i Rąbce);
– pomiar pH i przewodności elektrycznej (mineralizacji) opadów atmosferycznych, uruchomiony od 1 czerwca
2002 roku;
– pomiary przy wykorzystaniu automatycznej stacji meteorologicznej „Raster”.
Wybrane publikacje
Dederko G., 2005, Charakterystyka elementów pogody w Gaci w 2002 roku, [w:] Słupskie Prace Geograficzne,
Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2, 83-197.
Chlost I., 2005, Uwagi o reżimie wahań zwierciadła wody pierwszego poziomu wód podziemnych na Nizinie
Gardnieńsko-Łebskiej w roku hydrologicznym 2003, [w:] Słupskie Prace Geograficzne, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2, 161-170.
Gąsior A., 2006, Wpływ warunków hydrometeorologicznych na stany wód jeziora Łebsko, Praca magisterska
wykonana w Katedrze Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Drwala,
Gdańsk.
Chlost I., Kirschenstein M., 2006, Warunki meteorologiczno-hydrograficzne w Słowińskim Parku Narodowym,
Annales Iniversitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, mineralogia et Petrographia, UMCS Lublin, 61, 116-124.
Chlost I., Braun M., 2008, Funkcjonowanie ekosystemu torfowiskowego Żarnowska, [w:] E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk, M. Mazur (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej-Geografia
Fizyczna, PAN, IGiPZ, PTG, Warszawa, 122-128.
Chlost I., 2009, Stany wody a bilans wodny jeziora Łebsko (w druku). Konferencja hydrograficzna Zasoby wodne i ich ochrona, Gdańsk.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gaik-Brzezowa k/Dobczyc
Brzezowa 16232–410 DOBCZYCE
tel. (12) 271 66 99
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. (12) 664 52 50
fax: (12) 664 53 85
kontakt: dr Anita Bokwa
tel. (12) 664 53 27
http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/gaik/
Dojazd
– PKS do dworca Myślenice, potem autobusem relacji Myślenice-Dobczyce p. Kornatkę lub mikrobusem tej samej relacji do przystanku Brzezowa-Strażnica i ok. 850 m piechotą do Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej.
– PKS do Dobczyc, potem autobusem relacji Dobczyce-Myślenice p. Kornatkę lub mikrobusem tej samej relacji do przystanki Brzezowa-Strażnica; dalej j.w.
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja zlokalizowana na Pogórzu Wielickim w dolinie Raby (około 45 km od Krakowa) powstała w 1964 roku.
W skład jej wchodzi stacja bazowa znajdująca się początkowo na wysokości 259 m n.p.m. (φ=49º52’; λ=20º04’).
W 1983 roku w związku z wybudowaniem zbiornika wodnego na Rabie w Dobczycach, stacja bazowa została
przeniesiona o 43 m wyżej. W skład Stacji wchodzi też kilka pomocniczych punktów pomiarowych rozmieszczonych w różnych partiach doliny Raby. Stacja prowadzi regularne pomiary meteorologiczne i aktynometryczne.

Informacje ogólne
Ze względu na rolniczy charakter tego obszaru, leżącego poza zasięgiem wpływów miejskich i przemysłowych pełni ona rolę naturalnego tła w badaniach nad antropogenicznymi oddziaływaniami na klimat Krakowa.
Stacja jest także miejscem, gdzie studenci geografii UJ odbywają zajęcia terenowe i praktyki specjalizacyjne
oraz zbierają materiały do prac magisterskich.
Zdjęcie

Stacja Naukowo-Badawcza IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc
(fot. M. Baścik)
Kierownik stacji
dr Anita Bokwa
Pracownicy stacji
Stanisław Fijał
mgr Wojciech Kukułka
mgr Paweł Krzaklewski
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Budynek stacji – część noclegowa
– 25 miejsc noclegowych (ale z własną pościelą, śpiworem): 1 pokój 8-osobowy, 2 pokoje 4-osobowe, 1 pokój
3-osobowy, 1 pokój 6-osobowy;
– 2 pomieszczenia kuchenne (kuchenki gazowe i lodówki);
– 2 węzły sanitarne: prysznice z ciepłą wodą, toalety.
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– sala do zajęć dydaktycznych (około 20 miejsc);
– biblioteka podręczna
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja.
Instalacje terenowe
– stacja meteorologiczna w odległości 70 m od budynku stacji;
– 3 punkty pomiarowe (meteorologiczne) w obrzeżu Zbiornika Dobczyckiego.
Informacje dodatkowe
Stacja może być wykorzystana do prowadzenia terenowo-laboratoryjnych praktyk studenckich i organizacji niewielkich konferencji lub sympozjów. Może także stanowić bazę wycieczek pieszych po okolicy oraz do
Dobczyc (Muzeum Regionalne PTTK na terenie pozostałości po dawnym Zamku Dobczyckim z XIV w.).
Wybrane publikacje
Bokwa A., 2001, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na dzienny przebieg pionowych gradientów termicznych
w przygruntowej warstwie powietrza, Dok. Geogr., 23, 33-40.
Bokwa A., 2002, Wpływ rzeźby terenu na temperatury ekstremalne w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP
UJ, Kraków, 117-121.
Bokwa A., Olecki Z., 1997, Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej, Wiad. Ziem Górsk., 6 (10), 77-82.
Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1975, The methods of constructing climatic maps of various
scales for mountainous and upland territories, exemplified by the maps prepared for Southern Poland, Geogr.
Polonica, 31, 163-187.
Hess M., Olecki Z., Rauczyńska-Olecka D., 1979, Radiacyjne cechy klimatu na Pogórzu Wielickim, Zesz. Nauk.
UJ, Prace Geogr., 49, 1-102.
Hess M., Leśniak B., Olecki Z., Rauczyńska-Olecka D., 1980, Wpływ krakowskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej na promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni Ziemi, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 51,
7-73.
Hess M., Olecki Z., 1981, About the solar radiation in the Carpathian Mountains, Zeitsch. für Meteorol., 4, 31,
243-247.
Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1989, Bioclimatic relationships in the area of the Cracow
agglomeration, [w:] H. Förster, B. Kortus (red.), Sozialgeographische probleme der agglomerationen von
Krakau und Oberschlesien, Bochumer Geogr. Hefte, 51, Ferdinand Schoningh, Paderborn, 10-47.
Niedźwiedź T., 1967, Mezoklimat doliny Raby w okolicy Gaika-Brzezowej, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 16,
57-80.
Niedźwiedź T., 1968, Przymrozki w pogórskim odcinku Raby, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 18, 53-69.
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Niedźwiedź T., 1973, Temperatura i wilgotność powietrza w warunkach rzeźby pogórskiej Karpat (na przykładzie
doliny Raby koło Gaika-Brzezowej), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 32, 7-88.
Niedźwiedź T., 1984, Zróżnicowanie bioklimatyczne w dolinie pogórskiej Karpat (na przykładzie doliny Raby),
Probl. Uzdrow., 1-2, 152-159.
Niedźwiedź T., Wolnik R., 1970, Investigations of the research station of the Institute of Geography of the Jagiellonian University at Gaik Brzezowa, Studia Geomor., Carpatho-Balcanica, 4, 87-100.
Obrębska-Starklowa B., 1970, Wpływ zespołu Tilio-Carpinetum na stosunki termiczne i wilgotnościowe powietrza, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 4, 103-127.
Obrębska-Starklowa B., 1997, Współczesne fluktuacje klimatu w rejonie zbiornika wodnego w Dobczycach i ich
znaczenie dla gospodarki w górach, Probl. Zagosp. Ziem Górsk., 43, 13-22.
Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Kowanetz L., 1991, Klimat i bioklimat gminy Dobczyce w aspekcie potrzeb
rekreacji ruchowej, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 84, 119-164.
Obrębska-Starklowa B., 1995, Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian foreland valley based on
multiannual observations, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 101, 1-110.
Obrębska-Starkel B., 2002, Influence of the water reservoir on the transformation of the ecoclimate of the
Foothill Oak-Hornbeam forest Tilio-Carpinetum in Gaik-Brzezowa, Prace Geogr. IG i GP UJ, 109, 111-197.
Obrębska-Starklowa B., Grzyborowska A., 1995, Sezonowe zróżnicowanie dobowego przebiegu temperatury
powietrza w rejonie dobczyckiego zbiornika wodnego, Probl. Zagosp. Ziem Górsk., 38, 15-26.
Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Trepińska J., Skiba S., Soja R., Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A.,
2001, O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego
[w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Probl.
Ekol. Krajobr., Kraków, 10, 607-614.
Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Janusz A., Grzyborowska A., Rauczyńska-Olecka D., 2003, Transformations
of recreational bioclimate in the Carpathian foreland at the end of the 20th century for Gaik-Brzezowa as
an example, [w:] W. Kurek (red.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geogr. IGiGP UJ,
Kraków, 111, 71-83.
Obrębska-Starkel B., Bokwa A., Matuszyk K., 2005, Zakres i metody badań klimatu lokalnego i mikroklimatu na
Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej w latach 1964-2004, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa
(red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP. UJ, Kraków, 47-56.
Olecki Z., 1968, Przebieg roczny temperatury gleby w pogórskim odcinku doliny Raby, Zesz. Nauk. UJ, Prace
Geogr., 18, 71-85.
Olecki Z., 2002, Differentiation of the solar conditions in the Carpathian Foothills during 1971-1997, Prace
Geogr. IGiGP UJ, 109, 73-96.
Olecki Z., 2008, Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982
i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej, Prace Geogr. IGiGP UJ, 119, 29-40.
Twardosz R., 1994, Surowość pogody okresu zimowego w centrum Krakowa i na Pogórzu Wielickim z punktu
widzenia potrzeb rekreacji mieszkańców, Balneol. Pol., 36, 1, 114-120.
Trepińska J., 2002, Multi-annual course of air temperature and precipitation in Cracow, Gaik-Brzezowa and
Szymbark (1971-1997), Prace Geogr. IGiGP UJ, 109, 73-96.
Twardosz R., 2003a, Wpływ sytuacji synoptycznych na występowanie dobowych opadów na Pogórzu Wielickim, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 188, 89-102.
Twardosz R., 2003b, Zmienność opadów śniegu na Pogórzu Wielickim w latach 1971-2000, Folia Geogr., Ser.
Geogr.-Phys., 33-34, 105-115.
Warszyńska J., Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Kowanetz L., Birek U., Zwijacz U., 1991, Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminie podmiejskiej Krakowa na przykładzie gminy Dobczyce, [w:] W. Deja
(red.), Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminach podmiejskich wielkich aglomeracji, Wyd. AWF,
Warszawa, 143-191.
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Nazwa stacji i jej adres

Roztoczańska Stacja Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Guciów 20
22-470 ZWIERZYNIEC
tel. (84) 618 62 42
informacja na stronie internetowej: www.umcs.lublin.pl
Instytucja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Nauk o Ziemi
al. Kraśnicka 2 c,d
20-033 Lublin
tel. (81) 537 68 62
fax: (81) 537 68 62
kontakt: dr Jan Rodzik
tel. (81) 537 68 11
email: jan.rodzik@poczta.umcs.lublin.pl
Dojazd
– PKP, PKS lub prywatnym busem (z Lublina) do Zamościa, potem autobusem firmy „Autonaprawa” (25 km)
do Guciowa.
– PKP lub PKS do Zwierzyńca, stamtąd autobusem (10 km) do Guciowa.

Mapa
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Położenie stacji charakterystyka obszaru
Stacja położona jest na Roztoczu Środkowym w dolinie górnego Wieprza, która wraz z szeregiem suchych zwykle dolin bocznych, rozcina dwa poziomy zrównań wierzchowinowych, ścinających górnokredowe
opoki i gezy podłoża na wysokości 320-330 oraz 340-350 m n.p.m.
Lewe zbocze doliny przykrywa cienka (do 10 m) pokrywa lessowa, rozcinana przez wąwozy. Deniwelacje
przekraczają 100 m, gdyż dno doliny leży na wysokości 240-245 m n.p.m. Piaszczystą terasę nadzalewową
miejscami urozmaicają wydmy. Na holoceńskiej terasie zalewowej meandruje
rzeka o średnim przepływie ok. 1 m3/s, zasilana przez obfite źródła podzboczowe. Sieć wodna jest rzadka,
a poza dnami dolin zwierciadło wód gruntowych występuje głęboko.
Zróżnicowana jest również pokrywa glebowa. W dnach dolin występują mady i gleby bielicowe, natomiast
na wierzchowinach i stokach gleby brunatne i płowe, znacznie zerodowane w obrębie pól uprawnych. Naturalne
zespoły roślinne charakteryzuje wyraźna piętrowość. Terasę zalewową zajmują łęgi i olsy, terasę nadzalewową –
bór świeży z przewagą sosny w miejscach suchych i jodły w miejscach wilgotnych; podnóża stoków porasta bór
jodłowy, natomiast wyższe partie stoków i wierzchowiny – buczyna karpacka. Guciów leży w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, którego lasy otaczają z trzech stron odłogowane w większości grunty wsi.
Informacje ogólne
Roztoczańska Stacja Naukowa zajmuje budynek dawnej, wiejskiej szkoły podstawowej, przekazany
w użytkowanie Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w 1975 roku, jednak ostateczne przekazanie obiektu
aktem notarialnym przez Skarb Państwa na własność UMCS nastąpiło w 2007 roku. Początkowo była to głównie baza dla studenckich ćwiczeń terenowych, praktyk magisterskich oraz terenowych badań naukowych na
Roztoczu. Od 1995 roku rozszerzano stopniowo program stacjonarnych (monitoringowych) badań naukowych.
Do celów badawczych przystosowano dwa pomieszczenia: pracownię i laboratorium chemiczne.
Stacja pełni przede wszystkim funkcje naukowo-badawcze. Prowadzony jest monitoring meteorologiczny
oraz hydrologiczny i hydrochemiczny (współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym), rejestracja procesów
geomorfologicznych (stokowych, korytowych i eolicznych) oraz antropogenicznych przekształceń środowiska.
W rejonie Stacji prowadzony jest monitoring opadu i transportu pyłku roślin w ramach programu międzynarodowego (Pollen Monitoring Programme). Problematyka badawcza Stacji prezentowana jest podczas wycieczek terenowych, odbywających się w ramach organizowanych w Lublinie warsztatów, konferencji i zjazdów naukowych.
Niedostateczna baza noclegowa nie pozwala na samodzielną organizację zjazdów i konferencji, jak również przedmiotowych ćwiczeń terenowych dla większych grup studenckich. Realizowane są głównie praktyki
specjalizacyjne oraz kompleksowe i zintegrowane (geograficzno-biologiczne) ćwiczenia terenowe w grupach do
20 osób. Studenckie Koło Naukowe Geografów organizuje w Stacji obozy naukowe i integracyjne – dla nowo
przyjętych studentów geografii – dla nauczycieli organizowane są warsztaty na temat realizacji zajęć terenowych w szkole.
Kierownik stacji
dr Jan Rodzik
Pracownicy stacji
mgr inż. Ewa Maciejewska
mgr Krzysztof Stępniewski
Budynek stacji – część noclegowa
–
–
–
–
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23 miejsca noclegowe: 1 pokój 3-osobowy, 1 sala z 20 łóżkami;
kuchnia z wyposażeniem (kuchenka gazowa, lodówka, naczynia, sztućce);
sala jadalna (jednocześnie służy jako sala wykładowa);
2 węzły sanitarne: ubikacje, prysznice z ciepłą wodą.

POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE

Zdjęcie

Budynek Stacji Naukowej UMCS w Guciowie
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
–
–
–
–

sala wykładowa (około 30 miejsc): tablica, rzutniki, ekran;
pracownia: zestaw komputerowy, skaner, drukarka;
biblioteka podręczna i zbiór map;
laboratorium hydrochemiczne z możliwością pomiaru stężeń podstawowych jonów i biogenów, pH, koncentracji zawiesin, przewodności właściwej. Wyposażenie: spektrofotometr Thermo Spectronic UV-VIS, jonometr, miernik przewodności, pH-metry, wagi cyfrowe (analityczna i techniczna), suszarka, destylarka.
Bezpośrednie otoczenie budynku

Ogrodzona posesja z możliwością parkowania do 10 samochodów osobowych.
Instalacje terenowe
Automatyczna stacja meteorologiczna, zainstalowana w ogródku meteorologicznym, położonym 100 m
od budynku Stacji. Pomiary rejestrowane są co 10 minut; dane ściągane są przez Internet do Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS. Od 1995 roku, rejestrowane są: prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny,
temperatura powietrza na 5 i 200 cm, temperatura gruntu na 5, 10, 20, 50 i 100 cm oraz wilgotność powietrza
na 200 cm. Od 1999 roku rejestruje się ponadto: ciśnienie powietrza, promieniowanie całkowite, parowanie
oraz wilgotność powietrza na 5 cm. Stacja meteorologiczna jest reprezentatywna dla Roztocza Środkowego.
Ponadto prowadzone jest pomiar opadu atmosferycznego deszczomierzem Hellmanna.
Sześć cyfrowych mierników poziomu wody firmy OTT (THALIMEDES, NIMBUS) w zlewni górnego Wieprza (407 km2) oraz dodatkowo trzy mierniki w zlewniach górnego Szumu i Świerszcza, będące własnością
Roztoczańskiego Parku Narodowego, obsługiwane przez pracowników Stacji. Pomiary stanów wody, objętości
przepływu, pH, zmącenia, konduktancji wody i zawartości podstawowych jonów prowadzone są od roku 1998.
Siedem poletek z urządzeniami zbiorczymi do pomiaru spływu powierzchniowego i spłukiwania oraz
9 chwytaczy przenośnych – pomiary od 1999 roku, zmodernizowane od 2007 roku.
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Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Świder i sonda do poboru rdzeni o nienaruszonej strukturze (Eijkelkamp), łopaty, naczynia cechowane,
termometry, stopery, młynki hydrometryczne, taśmy, klizymetry, busole.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
– terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geomorfologii, paleogeografii, meteorologii, hydrografii i gleboznawstwa na geograficznych studiach magisterskich;
– ćwiczenia terenowe z terenoznawstwa na geograficznych studiach licencjackich;
– zintegrowane ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich „Nauczanie biologii i geografii”;
– kompleksowe ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich – specjalność nauczycielska.
Informacje dodatkowe
Stacja może być wykorzystana do prowadzenia terenowych praktyk studenckich, obozów naukowych,
organizacji warsztatów tematycznych. Może także stanowić bazę wycieczek pieszych i rowerowych, czemu
sprzyja atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz w pobliżu trzech parków krajobrazowych z licznymi rezerwatami. Guciów znajduje się w połowie drogi (w odległości
10-12 km) między dwiema najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami Roztocza: Zwierzyńcem (Dyrekcja i Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN) oraz Krasnobrodem (uzdrowisko, ośrodek kultu religijnego oraz miejsce organizacji licznych zjazdów i konferencji). Blisko (25 km) jest stąd do Zamościa – perły Renesansu. W samym
Guciowie i w pobliżu znajdują się liczne pozostałości prehistorycznego i średniowiecznego osadnictwa (m.in.
wczesnosredniowieczne grodzisko) oraz prywatny mały skansen w sąsiedztwie stacji.
Wybrane publikacje
Chmiel S., Maciejewska E., 2009, The share of precipitation nitrogen in the river discharge of the upper Wieprz
River (Roztocze, SE Poland), Ecological Chemistry and Engineering, A, 16, 8, 909-916.
Chmiel S., Maciejewska E., Michalczyk Z., 2009, Hydrochemical characteristics of a spring snowmelt flood in
the upper Wieprz River basin (Roztocze region) in year 2006, J. Water Land Dev., 13b, 57-67.
Grądziel T., Janicki G., Furtak T., Pidek I.A., Rodzik J., 2006, Ocena stopnia naturalności i kierunków przekształceń szaty roślinnej w oparciu o metody: fitosocjologiczną i krajobrazową (na przykładzie wsi Guciów na
Roztoczu Środkowym), Problemy Ekologii Krajobrazu, 16, 401-412.
Rodzik J., Furtak T., Maciejewska E., Stępniewska S., Stępniewski K., 2007, Zróżnicowanie transportu fluwialnego w rzekach Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1998-2003, [w:] Z. Michalczyk (red.).,
Obieg wody w naturalnym i przekształconym środowisku, Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, Wyd. UMCS, 8, 445-451.
Rodzik J., Rodzoś J., 2005, Walory edukacyjne otoczenia Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS i ich wykorzystanie, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiPZ UJ, Kraków, 29-38.
Rodzik J., Janicki G., Grądziel T., Furtak T., Pidek I.A., 2006, Rozwój krajobrazu kulturowego Roztocza na przykładzie obszaru wsi Guciów. Problemy Ekologii Krajobrazu, 18, 287-295.
Stępniewska S., Stępniewski K., 2008, Variability of fluvial transport of the upper Wieprz river, Annals of Warsaw
University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation, 39, 59-68.
Stępniewski K., 2008, Wpływ spływu roztopowego i deszczowego na wielkość spłukiwania z poletek o różnym
użytkowaniu. Landform Analysis, 9, 49-52.
Stępniewski K., Rodzik J., 2008, Discharge and fluvial transport in two catchments of the Roztocze Region
(SE Poland). Quaestiones Geographicae, ser. A – Physical Geography, AMU Press, Poznań, 27 A, 2, 95103.
Świeca A. (red.), 2004, Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego
w zlewni górnego Wieprza. Wyd. UMCS, Lublin, 232.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Terenowa Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
Gugny 11
19-104 Trzcianne
informacja na stronie internetowej:
http://biol-chem.uwb.edu.pl/IP/POL/BIOLOGIA/gugny/gugny.htm
Instytucja
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Biologii
ul. Świerkowa 20 B
15-950 Białystok
tel. (85) 745 73 02
fax: (85) 745 73 01
kontakt: dr hab. Jan R.E. Taylor, prof. UwB
tel. (85) 745 73 21
email: taylor@uwb.edu.pl
mgr Bogusław Lewończuk
tel. (85) 745 73 86
email: bodekl@uwb.edu.pl

Dojazd
– PKP lub PKS do Moniek, lub PKS-em znacznie bliżej – do Trzciannego; dalej (7 km) pieszo lub własnym
środkiem transportu do Stacji w Gugnach.
Mapa

Stacja Terenowa
IB UwB w Gugnach

53

INFORmATOR O POLSKICh GEOGRAFICZNyCh STACJACh NAuKOWyCh, bAdAWCZyCh I ObSERWACyJNyCh

Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja położona jest we wsi Gugny (gmina Trzcianne), na wschodnim skraju dolnego basenu rzeki Biebrzy. Basen ten rozciąga się południkowo od Goniądza na północy do ujścia Biebrzy do Narwi na południu i jest
efektem akumulacji glacjofluwialnej w czasie topnienia ostatniego terenie lądolodu. Od zachodu dolny basen
Biebrzy otaczają stoki Wysoczyzny Kolneńskiej, a od wschodu Wysoczyzny Białostockiej. Na wysokości Gugien
dolina Biebrzy ma około 13 km szerokości. Miąższość torfów w basenie dolnym jest mniejsza niż w basenie
środkowym i wynosi 1,5 do 2 m.
Stacja znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, który chroni największe w Polsce obszary bagienne. Nieopodal Stacji, w kierunku zachodnim, rozpościerają się rozległe torfowiska niskie Bagna
Podlaskiego, sąsiadującego od południa z Bagnem Ławki. Dużą część Parku zajmują naturalne zbiorowiska
roślinne: turzycowiska, mechowiska i szuwary oraz leśne – olsy, brzeziny i bory bagienne. Wstaci granicach
Parku stwierdzono ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków borealnych. „Specjalnością” Biebrzy są jednak łosie, wielkie stada migrujących ptaków, a na przełomie kwietnia i maja – tokujące na
przelotach bataliony. Łosie i żurawie często można zobaczyć pod samymi oknami Stacji.
Informacje ogólne
Stacja Terenowa Instytutu Biologii UwB została otwarta 25 kwietnia 2008 roku. W roku 2009, uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, została powołana jako wyodrębniona jednostka w strukturze Instytutu Biologii
Wydziału Biologiczno-Chemicznego.
Stacja jest dużym drewnianym budynkiem pozwalającym na wielodniowy pobyt pracownikom naukowym
studentom w liczbie do 20 (maksimum 30) osób. Jest to obiekt o konstrukcji słupowo-ryglowej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, o całkowitej powierzchni 452 m2. Posesja, na której znajduje
się budynek Stacji ma powierzchnię 0.85 ha.
Stacja umożliwia prowadzenie regularnych prac naukowych i zajęć dydaktycznych w dolinie Biebrzy, zapewniając badaczom i studentom bazę laboratoryjną i noclegową. Dzięki Stacji możliwe są szeroko zakrojone badania naukowe unikalnej flory i fauny Biebrzańskiego Parku Narodowego, naukowe opracowanie metod
ochrony bezcennych wartości przyrodniczych, a także szersze propagowanie w kraju i za granicą walorów
Podlasia. Odbywa się tu szereg studenckich zajęć terenowych, ćwiczeń, zajęć specjalizacyjnych, także dla
studentów uniwersytetów zagranicznych. Stacja jest także miejscem wielu spotkań, warsztatów, kameralnych
zjazdów i konferencji naukowych. Funkcjonuje przez cały rok.
Najbliższa i jedyna miejscowość w pobliżu Stacji to Trzcianne (liczne sklepy, siedziba gminy), w odległości 7 km.
Zdjęcie

Budynek Stacji Terenowej Instytutu Biologii UwB w Gugnach
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Pracownicy stacji
dr hab. Jan R.E. Taylor, prof. UwB – Kierownik Stacji
mgr Bogusław Lewończuk - Z-ca Kierownika d/s Administracyjnych
Budynek stacji – część noclegowa
– pokój 1-osobowy (przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej), 2 pokoje 2-osobowe, na poddaszu
2 pokoje 13-osobowe. Maksymalna liczba osób – 31, optymalna – 20;
– niewielka kuchnia z pełnym wyposażeniem (kuchenka elektryczna, lodówka, naczynia, garnki, sztućce);
– sala jadalna (wykorzystywana też jako seminaryjna);
– pokój 1-osobowy i 2-osobowe z oddzielnymi łazienkami z prysznicem, ponadto dwie łazienki wspólne, męska
i damska, każda z dwoma prysznicami. Ciepła woda, pralka.
Poza przygotowaniem własnych posiłków w Stacji, istnieje także możliwość stołowania się w oddalonym
o 3 km zajeździe Dobarz przy tzw. Carskiej Drodze, gdzie można też zamówić dowiezienie posiłków dla większych grup.
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– sala wykładowa (wykorzystywana też jako jadalna; około 30 miejsc): tablica, rzutnik multimedialny, ekran,
możliwość zaciemnienia;
– 2 pomieszczenia laboratoryjne z podstawowym wyposażeniem: wagi, suszarki, binokulary, mikroskop, lodówka, zamrażarka. Miejsce i możliwość zainstalowania przywiezionego sprzętu do konkretnych badań.
Bieżąca woda w jednym z laboratoriów;
– satelitarne łącze internetowe;
– niewielka podręczna biblioteczka;
– stacja posiada własny agregat prądotwórczy, który uruchamia się automatycznie w wypadku chwilowych
przerw w dostawie prądu.
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja z pięcioma miejscami postojowymi dla samochodów. Na tyłach stacji znajduje się
zadaszone miejsce na ognisko.
Instalacje terenowe
Stałe powierzchnie badawcze.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
10 rowerów. Przechowywany jest sprzęt terenowy poszczególnych grup badawczych.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
Zajęcia terenowe w ramach przedmiotów:
– ekologia ogólna;
– botanika;
– zoologia bezkręgowców;
– gleboznawstwo;
– meteorologia i klimatologia.
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Informacje dodatkowe
Stacja może być wykorzystana do prowadzenia badań naukowych z wielu dziedzin nauk biologicznych
i nauk o Ziemi. Jest także bardzo dobrym miejscem do organizacji terenowo-laboratoryjnych praktyk studenckich, warsztatów tematycznych i niewielkich konferencji lub sympozjów.
Wybrane publikacje
Informacje o okolicach Stacji, Kotlinie Biebrzańskiej i Biebrzańskim Parku Narodowym:
Banaszuk H. (red.), 2004, Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia
i potrzeby czynnej ochrony środowiska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 527.
Dyrcz A., Werpachowski C. (red.), 2005, Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monografia, Biebrzański
Park Narodowy, Osowiec–Twierdza, 440.
Sieńko A., Grygoruk A. (red.), 2003, Biebrzański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec–Twierdza, 232.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Badawcza im. Marii i Mieczysława Kłapów HALA GĄSIENICOWA
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk
34-500 ZAKOPANE
tel. (18) 201 91 12, (12) 422 40 85
fax. (12) 422 40 85
email: office@zg.pan.krakow.pl
Instytucja
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn
ul. Św. Jana 22
31-018 Kraków
tel. (12) 422 40 85
fax: (12) 422 40 85
kontakt: dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ PAN
tel. (12) 422 40 85
email: raczk@zg.pan.krakow.pl
Dojazd
PKP lub PKS do Zakopanego, następnie z dworca PKS w Zakopanem busem lub autobusem do Kuźnic,
potem:
– kolejką linową na Kasprowy Wierch (około 20 min.), zejście pieszo na Halę Gąsienicową (około 1 godz.),
– podejście pieszo z Kuźnic na Halę Gąsienicową przez Boczań lub przez Dolinę Jaworzynki (około 2 godz.).
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja położona jest na Hali Gąsienicowej, w górnej części Doliny Suchej Wody w Tatrach, na wysokości
1520 m n.p.m. czyli na górnej granicy lasu. Przełęcz Beskid w grani zamykającej od południa Dolinę Suchej
Wody rozgranicza Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Obszar powyżej Stacji leży w obrębie trzonu krystalicznego,
zbudowanego głównie z granitów i granodiorytów. Ku północy dolina przecina kolejne płaszczowiny reglowe
zbudowane z mezozoicznych wapieni, dolomitów i łupków. Rzeźba ma charakter alpejski i jest pochodzenia
lodowcowego. Strome stoki lub pionowe ściany skalne, ze stokami usypiskowymi u podnóży, wznoszą się
ponad cyrki lodowcowe wypełnione jeziorami lub dno doliny wysłane materiałem morenowym. W dolnej części
doliny Suchej Wody dominuje fluwialno-denudacyjna rzeźba średniogórska. Cechą charakterystyczną obszaru
jest piętrowość klimatu, roślinności. Występują tutaj wszystkie wyróżniane w Tatrach piętra od leśnego do subniwalnego.
Informacje ogólne

Stacja Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN na Hali Gąsienicowej powstała w roku 1953. Uprzednio w tym miejscu, od 1948 roku istniała Stacja Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, skupiona głównie na pomiarach i badaniach meteorologicznych. Kierownikiem Stacji od 1952
roku do przejścia na emeryturę był Dr Mieczysław Kłapa. Stacja zmieniała nazwę. Obecnie oficjalna nazwa
brzmi Stacja Badawcza im. Marii i Mieczysława Kłapów IGiPZ PAN na Hali Gąsienicowej.
Stacja mieści się w dawnym szałasie pasterskim przerobionym na budynek, którego poddasze zostało
zamienione na część mieszkalną. Budynek jest modernizowany i konserwowany. Posiada elektryczność, centralne ogrzewanie i bieżącą wodę. Część budynku zajmuje Stacja IMGW, która posiada dodatkowe, własne
źródło prądu. Przy stacji znajduje się ogródek meteorologiczny IMGW.
Stacja służy pracownikom Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn jako baza do badań w Tatrach.
Korzystają z niej także pracownicy innych Zakładów IGiPZ PAN, głównie klimatolodzy i geobotanicy.
Zdjęcie

Budynek Stacji Badawczej im. Marii i Mieczysława Kłapów IGiPZ PAN na Hali Gąsienicowej
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Kierownik stacji
dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ PAN

Pracownicy stacji
Marek Kotlarczyk
Budynek stacji
W stacji znajdują się 4 miejsca noclegowe w 3 pokojach (w tym tylko jedna sypialnia 2-osobowa), kuchnia
z wyposażeniem, spiżarnia, łazienka, ubikacja oraz magazynki. Jeden z pokoi pełni funkcje jadalni, salonu,
biura i laboratorium równocześnie.
Stacja nie posiada przyrządów wymagających stałego prądu. Na wyposażeniu znajdują się przenośne
aparaty do pomiaru przewodności właściwej i pH. Ponadto proste przyrządy jak saperka, taśma oraz sprzęt
taternicki czyli czekan i raki.
Stacja nie posiada stałych instalacji w terenie. Dane meteorologiczne zbierane są przez IMGW.
Wykorzystanie stacji do badań i dydaktyki
W wyjątkowych okolicznościach, po uprzednich uzgodnieniach Stacja może być udostępniona uczonym
z innych placówek. Niewielkie praktyki studenckie mogą być prowadzone przy wykorzystaniu bazy noclegowej
schroniska „Murowaniec”
Wybrane publikacje
Baranowski J., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnych sum promieniowania słonecznego na Hali
Gąsienicowej w Tatrach, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, 227-234.
Baranowski J., Rączkowska Z., Kędzia S., 2005, Badania przemarzania gruntu i przemieszczania pokryw
w otoczeniu Hali Gąsienicowej, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych
w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków, 251-262.
Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1993, Późnoglacjalne i holoceńskie osady Czarnego Stawu Gąsienicowego
w Tatrach, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 4-5, 9-31.
Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2001, Deglaciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish
High Tatras, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 35, 7-38.
Kłapa M., 1980, Pory morfogenetyczne w Tatrach i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu
Hali Gąsienicowej, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 4, 54.
Kotarba A., 1997, Fromation of high-mountain talus slopes related to debris-flow activity in the High Tatra
Mountains, Permafrost and Periglacial Processes, 8, 191-204.
Kotarba A., 1999, Geomorphic effects of catastrophic summer flood of 1997 in the Polish Tatra Mountains,
Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 33, 101-115.
Kotarba A., Kozłowska A. (red.),1999, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geogr.
IGiPZ PAN, 174, 132.
Kotarba A., Kłapa M., Rączkowska Z., 1983, Procesy morfogenetyczne kształtujące stoki Tatr Wysokich,
Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 1, 83.
Kozłowska A., 2008, Strefy przejścia między układami roślinnymi – analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej), Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 215, 152.
Kozłowska A., Rączkowska Z., 2006, Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies
(Tatra Mts., Poland), Polish Journal of Ecology, 54, 1, 69-90.
Mościcki J., Kędzia S., 2001, Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains,
Poland. Norsk Geogr. Tidsskr., 55, 235-240.
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Rączkowska Z., 1999, Slope dynamics in periglacial zone of the Tatra Mountains, Biuletyn Peryglacjalny, 38,
127-134.
Rączkowska Z., 1997, Nivation and its geomorphic significance – examples from the Polish High Tatra and
the Ortles-Cevedale massif, the Italian Alps, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, 175-192.
Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy, Prace Geograficzne IGiPZ
PAN, 212, 252.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Ekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Jeziorach
skrytka pocztowa 40
62-050 Mosina

Instytucja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. (61) 813 27 11, 602 713 998
fax: (61) 819 74 04
kontakt, mgr Lech Kaczmarek
email: lesio@amu.edu.pl
tel. (61) 813 27 11, 602 713 998
Dojazd
– PKP – pociągiem osobowym z Poznania do stacji Puszczykówko (kierunek Leszno, Wrocław) z Puszczykówka pieszo 5 km w kierunku zachodnim.
– Samochodem – z Poznania ul. Głogowską (kierunek Wrocław) do miejscowości Komorniki, za Komornikami
na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w lewo betonową szosą w kierunku Puszczykowa 8 km (łącznie 20 km).
– Samochodem – z Poznania ul. Dolna Wilda (kierunek Mosina) do miejscowości Puszczykowo, za Puszczykowem na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w prawo szosą w kierunku Komornik 3,5 km (łącznie 20 km).

Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja Ekologiczna w Jeziorach jest położona na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 20 km na
południe od Poznania. Budynki Stacji są zlokalizowane na obszarze młodoglacjalnej wysoczyzny morenowej,
na krawędzi malowniczej rynny polodowcowej Jeziora Góreckiego.
Informacje ogólne
Stacja Ekologiczna w Jeziorach powstała w roku 1989 jako placówka badawcza i dydaktyczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stacja jest jednostką zamiejscową, współpracującą głównie z Wydziałami,
Biologii, Chemii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Nad działalnością Stacji czuwa Rada Programowa składająca się z pracowników tych Wydziałów.
Stacja mieści się w budynku dawnej Gospody Góreckiej, powstałej w 1913 roku oraz sąsiadującego z nim
dawnego schroniska turystycznego „Kociołek”. Obiekty te wraz z otaczającym terene (ok. 1 ha) są dzierżawione
od Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Stacja pełni funkcję ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego.
Zdjęcia

Budynek Stacji Ekologicznej UAM
w Jeziorach

Stanowiska pomiarowe
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja (około 1 ha) z utwardzonym dojazdem i parkingiem na samochody osobowe. Otoczenie Stacji stanowią tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego – zlewnia Jeziora Góreckiego.
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Kierownik stacji
Mgr Lech Kaczmarek
Pracownicy stacji
Prof. UAM dr hab. inż. Barbara Walna
Dr Renata Dondajewska
Dr Michał Lorenc
Irena Dutkowska
Władysław Gorzyński
Budynek stacji – część noclegowa
– 45 miejsc noclegowych (1 pokój 1-osobowy, 7 pokoi 2-osobowych, 4 pokoje 3-osobowe, 3 pokoje 6-osobowe, 4 kontenery mieszkalne 4-osobowe);
– 2 kuchnie z pełnym wyposażeniem;
– 4 węzły sanitarne (umywalki, prysznice, ubikacje).
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– sala wykładowa na 80 miejsc (krzesła przy stole, krzesła z pulpitami, projektor, rzutnik pisma, duży ekran,
nagłośnienie, mikrofony);
– sala seminaryjna pełniąca również funkcję jadalni na około 30 miejsc;
– pracownia komputerowa – 4 komputery, drukarka laserowa, skaner A3. W pracowni zgromadzona jest baza
danych przestrzennych obejmująca zarówno archiwalne mapy i zdjęcia lotnicze, jak i dane wektorowe obejmujące wiele zagadnień funkcjonowania środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego
i obszaru woj. wielkopolskiego, a także zagadnienia funkcjonowania Aglomeracji Poznańskiej
– pracownia mikroskopowa (dwa mikroskopy JenaMed 2, binokulary);
– podręczna biblioteka i archiwum map;
– laboratorium – możliwość badania gleb i wód; badanie składu granulometrycznego, pH, przewodności elektrycznej, składu chemicznego – anionów i kationów; wyposażenie, digestorium, dejonizator wody, suszarka, cieplarka, lodówki i zamrażarki, pomiarowy sprzęt terenowy – pehametr, konduktometr, spektrofotometr
(HACH 2010) oraz chromatograf jonowy (DIONEX ICS 1100).
Instalacje terenowe
Posterunek meteorologiczny wyposażony w standardowe instrumenty pomiarowe oraz w automatyczną
stację meteorologiczną RASTER. Obserwacje są prowadzone od 2000 roku.
Punkty hydrometryczne na Jeziorze Góreckim, Jeziorze Jarosławieckim i w piezometrze w zlewni Jeziora Góreckiego wyposażone w czujniki rejestrujące poziom wody. Sieć pomiarów niwelacyjnych poziomu wód
powierzchniowych w Wielkopolskim Parku Narodowym (20 punktów) Pomiary są prowadzone od roku 2002.
Stanowiska do pobierania próbek wody opadowej (deszczołapy), rosy i szronu oraz urządzenie do pobierania próbek mgły.
Zestaw 10 wolier do obserwacji drobnych gryzoni (obecnie miejsce reintrodukcji popielicy).
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Ponton 2-osobowy, łódź wiosłowa 2-osobowa, 10 rowerów, zestaw ręcznych świdrów świstaki elektroniczne, odbiorniki GPS, tachimetr elektroniczny, niwelator, taśmy miernicze, tyczki oraz inny podstawowy podręczny
sprzęt terenowy.
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Kursy akademickie prowadzone na stacji
Przedmiotowe praktyki terenowe dla studentów geografii (meteorologia, hydrografia, topografia, geomatyka i inne), biologii (różnorodność świata roślin, zwierząt i grzybów, ochrona środowiska) i innych, zajęcia
w ramach pracowni magisterskiej.
Zajęcia specjalistyczne dla doktorantów, metody inwentaryzacji przestrzeni przyrodniczej, cyfrowe przetwarzanie danych terenowych do systemów GIS, analizy przestrzenne w GIS.
Warsztaty specjalistyczne w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, zarządzania zasobami przyrody i planowania przestrzennego (dla pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji publicznej i innych).
Informacje dodatkowe
W oparciu o Stację wykonywane są prace magisterskie i rozprawy doktorskie i habilitacyjne, prowadzone
są indywidualne i zespołowe badania terenowe w zakresie badań środowiska przyrodniczego, w szczególności
Wielkopolskiego Parku Narodowego
Stacja jest wykorzystywana do organizacji warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych.
Wybrane publikacje
Astel A., Walna B., Kurzyca I., Siepak J., 2007, Chemometrics in assessment of local and transboundary pollution. Int. J. Environment and health, 1, 1, 1-12.
Astel A., Walna B., Simeonov V., Kurzyca I., 2008, multivariate statistics as means of tracking atmospheric pollution trends in western Poland. J. Environ. Sci. health, Part A, 43, 313-328.
Czerniak A., Kayzer D., Górna M., Walna B., 2008, Influence of the Jeziorsko storage reservoir and precipitations on annual rings of common oaks (Quercus Robur L.) growing in the vicinity of Warta river, Polish
Journal of Environmental Studies 17, 3A, 135-138.
Klimaszewska K., Sarbu, Polkowska Z., Walna B., Namieśnik J., 2009, Chracterization and classification of hoarfrost samples collected in Poland (2003-2005) by discriminant analysis, Chemistry and Ecology, 87-97.
Kurzyca I., Walna B., Siepak J., 2009, Reliability of the analytical results – a crucial aspect of research on atmospheric precipitation, Journal of Environmental Analytical Chemistry, 89, 8-12, 901-916.
Polkowska Z., Sobik M., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J., Rime and hoarfrost chemistry
in Poland – an introductory analysis from meteorological perspective
Siepak J., Walna B., Drzymała S., 1999, Speciation forms of aluminium released under the effect of acid rain,
Polish Journal of Environmental Studies. 8, 55-58.
Sobik M., Polkowska Z., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J., 2009, Wykorzystanie różnych form
opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, Ecological Chemistry and Engineerings, 16, 81-105.
Spychalski W., Walna B., Kurzyca I., 2008, Chemical composition of soil solutions from forest lands under anthropogenic pressure, comparing two extract recovery methods, Pol. J. Env. Stud., 17, 3, 389-395.
Walna B., Drzymała S., Siepak J., 1998, The impact of acid rain on calcium and magnesium status in typical
soils of the Wielkopolski National Park, The Science of the Total Environment, 220, 115-120.
Walna B., Siepak J., 1999, Research on the variability of phisical-chemical parameters characterizing acidic
atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland),
The Science of the Total Environment, 239, 173-187.
Walna B., Drzymała S., Siepak J., 2000, The impact of acid rain on potassim and sodium status in typical soils
of the Wielkopolski National Park, Water, Air and Soil Pollution, 121, 31-41.
Walna B., Drzymała S., Siepak J., 2000, Studies of migration and speciation of magnesium forms in soils under
the influence of acid rain, Magnesium Bulletin., 22/2, 35-38.
Walna B., Siepak J., Drzymała S., 2001, Soil degradation in the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect
of acid rain simulation, Water, Air and Soil Pollution, 130, 1727-1732.
Walna B., Siepak J., Gramowska H., Buszewska T., 2001, Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons
in precipitation of Poznań and its vicinity (Poland), Intern. J. Environ. Anal. Chem., 79, (1), 15-24.
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Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namiesnik J., Siepak J., 2003, Tendencies of change in the
chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999, Polish Journal of Environmental Studies, 12, 4, 467-472.
Walna B., Kurzyca I., 2003, Badania i obserwacje opadów atmosferycznych jako niezbędny składnik monitoringu obszarów leśnych- uwagi metodyczne i wyniki 10-letnich prac na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, [w:] A. Miller (red.), Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego, Wydawnictwo Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 261-269.
Walna B., Kurzyca I., Siepak J., 2004, Local effects of pollution on chemical composition of precipitation in areas
differing in human impact, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Suppl., 36-42
Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T., 2005, Research on aluminium speciation in poor forest soil
using sequential extraction method, Polish Journal of Environmental Studies 14, 2, 243-250.
Walna B., Spychalski W., 2005, Możliwości oceny biotoksycznego oddziaływania glinu w ubogich glebach leśnych przy pomocy analizy specjacyjnej, [w:] A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i róznokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, 587-594.
Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Górecki T., Siepak J., Namieśnik J., 2005,
Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland, Atmospheric Environment,
39, 837-855.
Walna B., Spychalski W., Siepak J., 2005, Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest
soils using two methods of fractionation analysis, Journal of Inorganic Biochemistry, 99/9, 1807-1816.
Walna B., 2007, Composition and soil water changes as a measure of atmospheric precipitation impact in forest
ecosystem, Central European Journal of Chemistry, 5, 1, 349-383.
Walna B., Kurzyca I., 2007, Evaluation of bulk deposition in protected woodland area in western Poland, Journal
of Environmental Monitoring and Assessment, 131, 1-3, 13-26.
Walna B., Kurzyca I., Siepak J., 2007, Variations in the fluoride level in precipitation in a human impact region,
Water, Air, and Soil Pollution. Focus, 7, 1-3, 33-40.
Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J., 2007, Variability of physico-chemical
parameters in precipitation in Poland (1996-1999), Ecology (Bratislava), 26, 1, 38-51.
Walna B., Kurzyca I., 2009, Tendencies of changes in the chemical composition of precipitation in the Wielkopolski National Park, Journal of Water and Land Development, 13a, 53-69.
Walna B., Kurzyca I., 2009, Changes and Trends in the Chemistry of Precipitation in the Wielkopolski National
Park (Poland), [w:] G. Polisciano, O. Farina (red.), National Parks, Vegetation, Wildlife and Threats, Nova
Science Publishers Inc., 51-82.
Walna B., Kurzyca I., 2009, Skład chemiczny opadów atmosferycznych jako miara presji antropogenicznej na
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, [w:] A. Andrzejewska, A. Lubański (red.), Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich Parkach narodowych, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 115-124.
Walna B., Spychalski W., Ibragimow A., 2010, Fractionation of Iron and manganese Speciation in Poor Forest
Soils using the Sequential Extraction method, Polish Journal of Environmental Studies, 19/5, 1029-1037.
Walna B., Siepak M., 2011, heavy metals, their pathway from the ground, groundwater and spring to the Lake
Góreckie, Environmental Monitoring and Assessment DOI 10.1007/s10661-011-2191-7.
Walna B. Siepak M., Lorenc M., 2011, Wpływ terenów porolnych na chemizm wód zasilających Jezioro Góreckie
(Wielkopolski Park Narodowy), Seria, Studia i Prace z Geografii i Geologii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 21, 137.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Ekologiczna „Storczyk”,
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Leśna 10
58-540 KARPACZ
tel. (75) 761 93 71
email: dolatkow@biol.uni.wroc.pl
informacja na stronie internetowej:
www.biol.uni.wroc.pl/instbot/stacja/index.html

Instytucja

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Roślin
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
tel. (71) 357 40 78
fax: (71) 357 41 18
kontakt: dr Andrzej Dunajski
tel. (71) 375 93 81
email: adunajski@biol.uni.wroc.pl
mgr Ryszard Dolatkowski,
tel. (75) 761 93 71, 602 813 420, 601 779 863
email: dolatkow@biol.uni.wroc.pl

Dojazd
– Do Jeleniej Góry dojazd PKP, PKS, lotnisko do komunikacji awionetek i samolotów sportowych – dalej do
Karpacza dojazd PKS’em lub busami komunikacji prywatnej – z centrów komunikacji dojście do Stacji Ekologicznej w granicach 20 do 30 minut w okresie letnim, zimą w zależności od aktualnych warunków śniegowych
od 30 do 60 minut. W okresie letnim można dojechać samochodem osobowym i terenowym jednak około
1,5 km (końcowy odcinek) to droga górska kamienista – własny parking na terenie posesji, która posiada
1,7 ha. W warunkach zimowych dojazd samochodem raczej niemożliwy (droga nie jest odśnieżana) Wskazany wówczas kontakt telefoniczny przed przyjazdem.
Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja znajduje się na granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, na wysokości 650 m n.p.m.
Pracownicy stacji
mgr Ryszard Dolatkowski – kierownik
dr Andrzej Dunajski – opiekun naukowy
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Zdjęcie

Budynek Stacji Ekologicznej UWr w Karpaczu
Budynek stacji – część noclegowa
38 miejsca noclegowe: 3 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 6 pokoi 4-osobowych, 1 pokój 5-osobowy. W całym budynku sieć wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, telefoniczna, dostęp do Internetu
łazienki z umywalkami, WC - na każdej kondygnacji budynku, sieć elektryczna i grzewcza w każdym pomieszczeniu, dostęp do Internetu w całym budynku – 4 punkty – sieć LAN, pozostałe pomieszczenia sieć bezprzewodowa, zabezpieczona – udostępniana po wprowadzeniu hasła i pobraniu adresu karty sieciowej PS wpisywanej
do księgi meldunkowej. Telefon stacjonarny, operatorzy sieci komórkowych praktycznie wszyscy 4x Era, Plus,
HSDPA lub 3G, pozostali 3G HSDPA. Dostęp do kuchni i jadalni z możliwością przygotowania samodzielnych
posiłków (2 lodówki z zamrażarkami, dwie kuchenki 4 palnikowe z grillem – elektryczne, kuchenka mikrofalowa,
meble kuchenne, całość talerzy, sztućców, szklanek, kubków wystarczająca na maksymalną pojemność SE
tj. 40 osób; w odległości około 10 minut – możliwość pełnego wyżywienia w stołówkach domów wczasowych
z indywidualnym uzgodnieniem czasu posiłków poszczególnych grup) Dostęp do kuchni i jadalni z możliwością
przygotowania samodzielnych posiłków (2 lodówki z zamrażarkami, dwie kuchenki 4 palnikowe z grillem – elektryczne, kuchenka mikrofalowa, meble kuchenne, całość talerzy, sztućców, szklanek, kubków wystarczająca na
maksymalną pojemność SE tj. 40 osób; w odległości około 10 minut – możliwość pełnego wyżywienia w stołówkach domów wczasowych z indywidualnym uzgodnieniem czasu posiłków poszczególnych grup)
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– pracownia glebowa – 4 osoby (suszarka, sita, wstrząsarki, wagi analityczne, szkło laboratoryjne, pH’metry
glebowe, dygestorium, Internet);
– pracownia botaniczna – 20 do 25 osób (mikroskopy – 4 sztuki, binokulary – 8 sztuk, ekran, rzutnik przeźroczy, grafoskop, Internet, teodolit, mam nadzieję, że będzie rzutnik multimedialny);
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– pracownia magisterska – 6 do 8 osób (redestylarka, „klupy” (średnicomierze), taśmy miernicze, świdry glebowe, tlenomierze, altimetry, teodolit, dalmierze, klinometry, GPS, lornetka, aparat fotograficzny, Internet);
– pracownia seminaryjna – 6 do 10 osób (2 PS, drukarki podręczna biblioteka, mapy terenowe, Internet);
– świetlica i sala multimedialna – 30 do 40 osób (Internet, ekran projekcyjny, rzutnik multimedialny, kominek).
Bezpośrednie otoczenie budynku
Stacja znajduje się w sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego. W pobliżu znajdują się siedliska
łąkowe oraz leśne, rzeka górska (Łomniczka) oraz Wilczy Potok
Instalacje terenowe
– stałe powierzchnie do badań dynamiki roślinności;
– ogrodowa oczyszczalnia ścieków
– stacja meteorologiczna.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
– przyrządy do pomiarów drzewostanu.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
– zajęcia terenowe na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego;
– zajęcia z ekologii środowiska wysokogórskiego – w ramach jednodniowej wycieczki pieszej dostępne są następujące rejony Karkonoszy: Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego i Wielkiego Stawu, Śnieżka (1602 m n.p.m.),
Przełęcz Okraj, Sowia Przełęcz, Skały Słoneczniki, Skały Pielgrzymy, Mały i Wielki Staw oraz rejon Peću pod
Śnieżką, po czeskiej stronie Karkonoszy);
– zajęcia edukacyjne z ochrony przyrody w parku narodowym oraz systemu ochrony przyrody Natura 2000, na
przykładzie obszaru Karkonosze PLB020007 oraz PLB020007
– zajęcia geobotaniczne na temat wysokogórskie szaty roślinnej oraz jej ekologicznych uwarunkowań
– zajęcia z ekologii ekosystemów potokowych (zmienność chemizmu wód, zróżnicowanie szaty roślinnej potoków górskich);
– zimowa szkoła ekologii – przestrzenne zróżnicowania miąższości i właściwości pokrywy śniegowej, wpływ
pokrywy śniegowej na roślinność;
– interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych w analizie roślinności wysokogórskie i leśnej;
– analiza wpływu intensywnej presji turystycznej na roślinność wysokogórską;
– wpływ presji narciarskiej na roślinność wysokogórską;
– wpływ eutrofizacji siedlisk na roślinność – problematyka gospodarki wodno-ściekowej w rozproszonej zabudowie wysokogórskiej;
– hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków;
– zasady konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej; Dostępne materiały edukacyjne: folder edukacyjny oraz film edukacyjny;
– geologia – budowa geologiczna: granit, hornfels, gnejsy i łupki; wysokogórskie sztolnie oraz hałdy w Sowiej
Dolinie;
– geomorfologia;
– struktury: plejstoceńskie zrównanie wierzchowinowe, ukształtowanie stoków oraz dolin potoków, kotły polodowcowe, nisze niwalne, gołoborza, młaki i torfowiska;
– procesy: mury – spływy błotno-kamieniste, erozja, rynny korazyjne, grzybki darniowe, klif mrozowy, lód włóknisty;
– klimatologia i meteorologia – możliwości badań klimatycznych w profilu wysokościowym 600-1600 m n.p.m.;
zmienność topoklimatyczna, bioklimatyczna i mikroklimatyczna;
– hydrologia – zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku, możliwość dokonywania pomiaru przepływu, badania dynamik krążenia wód w różnego typu utworach geologicznych;
– zoologia – obserwacje populacji zwierząt.

69

INFORmATOR O POLSKICh GEOGRAFICZNyCh STACJACh NAuKOWyCh, bAdAWCZyCh I ObSERWACyJNyCh

Informacje dodatkowe
Ze Stacji Ekologicznej można również organizować wycieczki do następujących instytucji i obiektów:
– obserwatorium Meteorologiczne Wysokogórskie na Śnieżce wchodzące w skład monitoringu Światowego;
– ośrodek Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie – istnieje możliwość zorganizowania zajęć terenowych przez pracowników ośrodka w rejonie Karpacza;
– leśny Bank Genów w Kostrzycy – nowoczesne metody pozyskiwania i długoterminowego przechowywania
nasion gatunków drzewiastych oraz roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem;
– skandynawski Kościół „Wang”;
– Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
– Muzeum Sportu i Turystyki;
– Park Miniatur w Kowarach;
– sztolnie – inhalatorium radonowe „Jelenia Struga” w Kowarach;
– minimalna odległość do Republiki Czeskiej z ciekawostkami: przyrodniczo-geologiczno-historycznymi.

Wybrane publikacje
Krzakowa M, Dunajski A., 2007, Genetic differences and hybridization between Calamagrostis arundinacea and
C-villosa (Poaceae) in the anemo-orographic (A-O) system in the Karkonosze mountains, Biochemical
Systematics And Ecology, 35/1, 23-28
Szymura T. H., Dunajski A., Aman I., Makowski M., Szymura M., 2007, The spatial pattern and microsites requirements af Abies alba natural regeneration in the Karkonosze mountains, Dendrobiology, 58, 51-57
Dunajski A, Szymura T. H., Szymura M., 2008, Wpływ różnego nasilenia trzebieży na strukturę drzewostanu
i dynamikę naturalnych odnowień w jednowiekowej monokulturze świerkowej – wyniki 30 lat eksperymentu w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] A. Mazur, A. Raj, R. Knapik (red. nauk.), monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym, Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy, 225-231.
Szymura T.H., 2009, Concentration of elements in silver fir ( Abies alba Mill.) needles as a function of needles’
age, Trees Structure and Function, 23, 211-217.
Szymura T.H., Dunajski A. & Ruczakowska A.M. 2010, Zmiany powierzchni lasów na obszarze Karkonoskiego
Parku Narodowego w okresie 1747–1977, Opera Corcontica 47/2010 Suppl., 1, 159-166
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Nazwa stacji i jej adres

Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej
Uniwersytetu Wrocławskiego
w Kletnie (Masyw Śnieżnika Kłodzkiego)

Instytucja
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław
kontakt: dr Jacek Piasecki – opiekun naukowy Obserwatorium
tel. (71) 348 54 41, 372 94 97
email: jacek.piasecki@uni.wroc.pl
Informacje ogólne
Istnieje od 1992 roku, początek obserwacji w latach siedemdziesiątych XX wieku. Program naukowy:
mikroklimat jaskini, klimat lokalny Masywu Śnieżnika, hydrologia i hydrochemia cieków powierzchniowych i podziemnych, opadów atmosferycznych, pokrywa śnieżna, struktura termiczna atmosfery. Wyposażenie: standard
meteorologiczny, automatyczna stacja meteorologiczna, sodar, monitoring klimatyczny jaskini.
Mapa
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Zdjęcie

Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (Masyw Śnieżnika Kłodzkiego)
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
87-148 Łysomice
KONICZYNKA
tel. (56) 611 26 19
Instytucja
Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. (56) 611 26 19
fax: (56) 611 26 20
kontakt: dr hab. Marek Kejna
tel. (56) 611 26 19
e-mail: marek.kejna@umk.pl
Dojazd
– PKP do stacji Papowo Toruńskie i 15 minut piechotą do Koniczynki.
– PKS z Torunia do Koniczynki.
– MPK – Autobus podmiejski nr 24 z Dworca PKP Toruń-Wschodni do Papowa Toruńskiego i 15 minut piechotą
do Koniczynki.
Mapa
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Informacje ogólne
Stacja w Koniczynce wchodzi w skład sieci osim stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Program ten jest podsystemem w Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego
przez Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych. Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce została
powołana w dniu 13.07.1992 roku na bazie Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK. Po podpisaniu
umowy w dniu 29 września 1993 roku pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, a Urzędem Wojewódzkim
w Toruniu i instytucjami zajmującymi się monitoringiem środowiska przyrodniczego stacja rozpoczęła realizację
programu pomiarowego. Inicjatorem jej powstania jest prof. dr hab. Gabriel Wójcik z Instytutu Geografii UMK,
który kierował pracami badawczymi w latach 1993-2000. Od 2001 roku stacją kieruje dr hab. Marek Kejna.
W stacji jest realizowanych 11 programów badawczych obejmujących zarówno biotyczne, jak i abiotyczne
elementy środowiska. W realizacji programu ZMŚP uczestniczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Toruniu oraz szereg instytucji zajmujących się monitoringiem środowiska. Stacja pełni też ważną funkcję dydaktyczną, są tu realizowane prace magisterskie
z zakresu meteorologii, hydrologii, gleboznawstwa i nauk biologicznych oraz są zbierane materiały do prac
doktorskich. W stacji odbywają się również ćwiczenia terenowe oraz lekcje w terenie dla młodzieży szkolnej
zainteresowanej tematyką ekologiczną i ochrony przyrody.
Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja ZMŚP w Koniczynce jest położona na Pojezierzu Chełmińskim w województwie kujawsko-pomorskim. Badania są prowadzone na obszarze zlewni reprezentatywnej, która obejmuje środkową część dorzecza
Strugi Toruńskiej ograniczoną wodowskazami w Lipowcu i Koniczynce, o powierzchni 35,2 km2. Obszar zlewni
stanowi płaska morena denna ze zlodowacenia bałtyckiego, fazy poznańskiej, rozcięta równiną wód roztopowych. Wysoczyzna morenowa jest zbudowana z gliny morenowej, na której zalegają utwory piaszczysto-gliniaste. Na obszarze tym występują gleby płowe, zaś w obniżeniach terenu czarne ziemie oraz gleby murszaste.
W wyniku intensywnej gospodarki rolnej, pierwotne lasy na tym terenie uległy wytrzebieniu, a parki i zadrzewienia śródpolne stanowią zaledwie 1,7% powierzchni. O rolniczym charakterze krajobrazu świadczy bardzo duży
odsetek gruntów ornych (87%), jedynie w dolinie Strugi Toruńskiej występują większe kompleksy łąk (około 9%).
Cechą charakterystyczną zlewni reprezentatywnej jest sieć drenarska o gęstości 67 km/km2 lub 80 km/km2,
która obejmuje od 50–80% jej powierzchni.
Zdjęcia

Budynek stacji w latach 1993-2002

Ogródek meteorologiczny (2010 r.)
Kierownik stacji

dr hab. Marek Kejna
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Pracownicy stacji
Anna Malinowska – obserwator meteorologiczny i hydrologiczny (na umowę zlecenie)
Budynek stacji – część noclegowa
Po likwidacji Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK w 2002 roku i wydzierżawieniu gruntów
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego stacja działa w oparciu o kontener w ogródku meteorologicznym.
W kontenerze nie ma możliwości zakwaterowania, ani też prowadzenia zajęć dydaktycznych. Najbliższy nocleg
w Toruniu.
Bezpośrednie otoczenie budynku
Stacja jest położona na obszarze gruntów uniwersyteckich. Na terenie gospodarstwa znajduje się rozległy
ogrodzony i dozorowany plac.
Instalacje terenowe
– ogródek meteorologiczny na poziomie posterunku meteorologicznego z rozbudowaną aparaturą do rejestracji
promieniowania całkowitego i rozproszonego, bilansy promieniowania. Stacja dysponuje wieloletnią serią obserwacyjną opadów atmosferycznych (od 1951 r.) oraz ciągłą serią obserwacyjną podstawowych elementów
meteorologicznych od 1993 r.oku;
– 2 meteorologiczne stacje automatyczne: polska ASM 232 firmy A-Ster (pomiary od 1993 r.) i fińska Milos 500
(od 2000 r.);
– kolektor mokrego opadu firmy Eigenbrodt (od 2000 r.);
– analizatory SO2 , NO2 i pyły PM10 w powietrzu – urządzenia w sieci obserwacyjnej WIOŚ w Toruniu (od 1996 r.).
– piezometr do badań wód podziemnych włączony do sieci Państwowego Instytutu Geologicznego (dane od
1995 r.);
– 2 punkty wodowskazowe na Strudze Toruńskiej w Lipowcu i Koniczynce o wybetonowanych dnach i brzegach
wyposażone w łaty wodowskazowe, stanowiska limnigraficzne (limnigrafy elektroniczne) oraz mostki do pomiarów młynkiem hydrometrycznym (dane od 1993 r.);
– wybetonowane odpływy ze zlewni drenarskich, wyposażone w stanowiska limnigraficzne oraz zastawki
Thomsona.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
– termometry meteorologiczne, termometry gruntowe, heliograf, wiatromierze, deszczomierze, młynek hydrometryczny, gwizdki hydrometryczne, miernik przewodności elektrycznej i pH-metr, termometry elektryczne,
stopery, naczynia laboratoryjne, laski torfowe, łopaty, szpadle, kosiarka oraz 2 komputery;
– analizy chemiczne są wykonywane w laboratoriach Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska i Instytutu Geografii UMK oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
Ćwiczenia terenowe z meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, monitoringu środowiska.
Wybrane publikacje
Celmer T., 1987, Rzeźba terenu i budowa geologiczna powierzchni obszaru RZD w Koniczynce i jego najbliższych okolic, AUNC, Biologia, 35, 7-17.
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Celmer T., Lisicka Z., Marciniak K., 1993, Wpływ warunków meteorologicznych na wilgotność gleb i odpływ
wody w małych zlewniach drenarskich na podstawie badań w Koniczynce (Równina Chełmżyńska)
w latach 1985-1990, AUNC, Biologia, 45, 3-18.
Celmer T., Lisicka Z., Paprocki R., 1992, Uwagi o związkach zachodzących między rzeźbą terenu, litologią a wilgotnością gleb i odpływem wody w małych zlewniach drenarskich w obszarach równin młodoglacjalnych
na przykładzie pół RZD w Koniczynce, AUNC, Biologia, 41, 139-157.
Celmer T., Marszelewski W., 1987, Kształtowanie się odpływu w zlewniach drenarskich na polach RZD w Koniczynce w zależności od warunków pogod. i terenowych, AUNC, Biologia, 35, 63-77.
Dziadowec H., Plichta W., 1987, Materiały do przyrodniczej charakterystyki gleb RZD w Koniczynce i pól doświadczalnych we wsi Grębocin, AUNC, Biologia, 35, 41-62.
Kejna M., 2003, Stacja ZMŚP Zakładu Klimatologii IG UMK w Koniczynce, [w:] Polskie terenowe stacje geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 47-50.
Kejna M. Uscka J., 2003, Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001, [w:] W. Bochenek, E. Gil
(red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów
Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 96-103.
Kejna M., Uscka J., Wójcik G., Marciniak K., 2004, Warunki klimatyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie)
w latach 1994-2002, [w:] M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 131-146.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2005, Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach
1994-2003, [w:] A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 109-117.
Kejna M., 2006, Stacja Bazowa Koniczynka, [w:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski
w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa, 137-172.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2006, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2005, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, Warszawa, 32, 141-147.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2006, Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP
w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002, Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 61, 208-217.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2009, Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007, [w:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, 84-94.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2010, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji
ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009, [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian
użytkowania terenu i narastającej antropopresji, XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 41-43.
Kejna M., Wójcik G., Marciniak K., Uscka J., 2001, Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994-2000, [w:] M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrod. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza,
Bibl. Monitoringu Środ., Kielce, 127-136.
Marciniak K., Lisicka Z. Marszelewski W., 1987, Opady atmosferyczne (1951-1985) i temperatura powietrza
(1961-1970) w Koniczynce (Równina Chełmżyńska), AUNC, Biologia, 35, 19-40.
Marciniak K., Przybylak R., 1992, Warunki termiczne i opadowe w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w okresie 1986-1989, AUNC, Biologia, 61, 80, 51-59.
Niewiarowski W., Celmer T., Marciniak K., Pietrucień C., Proszek P., Sinkiewicz M., 1992, Przebieg współczesnych procesów denudacyjnych na młodoglacjalnej wysoczyźnie morenowej na przykładzie okolic Koniczynki, na NE od Torunia, System denudacyjny Polski, Pr. Geogr. IGiPZ PAN, 155, 47-67.
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Środowiska, Bydgoszcz.
Raźny A., Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., 2007, Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach
1998-2006, [w:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 91-100.
Uscka J., Kejna M., 2003, Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001, [w:] W. Bochenek, E. Gil
(red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
88-95.

76

POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE

Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., 2006, Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wigry,
103-113.
Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., 2009, Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007, Acta Agrophysica, 170, 14 (1), 203-219.
Uscka J., Wójcik G., Marciniak K., Kejna M., 2001, Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina
Chełmżyńska) w latach 1996-2000, [w:] M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrod. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, Bibl. Monitoringu Środ., Kielce, 117-126.
Wójcik G., Marciniak K. (red.), 1996, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stacja Bazowa
Koniczynka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa–Toruń, 272.
Wójcik G., Marciniak K. (red.), 1996, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego, pt. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 r.,186.
Wójcik G. (red), 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997, [w:] A. Kostrzewski,
(red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 19941997, Bibl. Monitoringu Środowiska Warszawa, 123-160.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27
31- 501 KRAKÓW
tel. (12) 421 32 62
informacja na stronie internetowej: www.geo.uj.edu.pl
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Klimatologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Kontakt: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
dr Katarzyna Piotrowicz
Dojazd
– Tramwajem nr 4 lub nr 14 od dworca kolejowego Kraków-Główny do Ronda Mogilskiego (1 przystanek).

Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja jest częścią Zakładu Klimatologii IGiGP UJ, który ma główną siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7.
Pomieszczenia stacji – dwie pracownie i pokój biblioteczny, znajdują się w budynku Collegium Śniadeckiego (dawne Obserwatorium Astronomiczne), obecnie administrowanym przez Instytut Botaniki UJ. Stacja
posiada dwa posterunki klimatologiczne: 1. przy oknie drugiego piętra budynku, od strony północnej – tzw. Stacja Historyczna, 2. ogródek meteorologiczny na terenie Ogrodu Botanicznego – tzw. Stacja Ogród Botaniczny.
Całość położona jest około 2 km od ścisłego centrum miasta, na obszarze lewobrzeżnej terasy nadzalewowej
Wisły. Bezpośrednie otoczenie stacji stanowi zieleń parkowa, ale nieco dalsze otoczenie, to typowa miejska
zabudowa wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Informacje ogólne
Stacja meteorologiczna została założona w roku 1792 przez profesora Jana Śniadeckiego, dyrektora ówczesnego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do najważniejszych instrumentów
pomiarowych należał barometr rtęciowy, zestaw termometrów i higrometr włosowy. Prowadzono także wizualne
obserwacje stanu pogody. Kontynuacja pomiarów instrumentalnych w tym samym miejscu (Stacja Historyczna,
wys. 220 m n.p.m.) jest cenna z naukowego punktu widzenia, ze względu na zachowaną jednorodność miejsca
pomiarów. Od roku 1958, z inicjatywy dyrekcji Obserwatorium Astronomicznego, na terenie Ogrodu Botanicznego (Stacja Ogród Botaniczny, wys. 206 m n.p.m.) powstał posterunek meteorologiczny, zgodnie z instrukcją
WMO. Obie stacje należały do Obserwatorium Astronomicznego UJ, a dnia 1 kwietnia 1976 roku zostały przekazane (wraz z archiwum i częścią cennego księgozbioru z XIX i XX wieku) do Zakładu Klimatologii. Z biegiem
lat powiększono zakres obserwacji meteorologicznych o pomiary aktynometryczne, pomiary temperatury gleby
i inne. W 1994 roku założono automatyczną stację pomiarową TRAX-ELEKTRONIK, działającą równolegle
z automatyczną stacją tej samej firmy na Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej k.Dobczyc. W ten sposób realizowany jest program badawczy dotyczący wpływu miasta na warunki klimatyczne, gdyż badania prowadzone
na stacji pozamiejskiej są doskonałym tłem klimatycznym. Długie serie meteorologiczne są znakomitą bazą
danych w badaniach nad zmianami i fluktuacjami klimatu. W 2011 roku zmodernizowano i znacznie poszerzono
zakres pomiarów automatycznych, m.in. o czujnik do pomiaru promieniowania UV.
Stacja jest włączona do sieci stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod nazwą stacja Kraków
Obserwatorium (kod 5511).
Stacja pełni funkcje dydaktyczne, gdyż studenci geografii odbywają tu terenowe ćwiczenia z meteorologii
i klimatologii.
Materiały z obserwacji instrumentalnych i wizualnych Stacji, archiwizowane w postaci banku danych,
są wykorzystywane jako podstawa licznych opublikowanych prac naukowych. Na ich podstawie powstało kilkanaście prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkadziesiąt prac magisterskich. Dane są wykorzystywane
w międzynarodowych programach badawczych.

Kierownik stacji
Kierownik Zakładu Klimatologii IGiGP UJ: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Opiekun naukowy Stacji: dr Katarzyna Piotrowicz
Kierownik Stacji: mgr Piotr Pieczara
Pracownicy stacji
mgr Andrzej Bochenek
mgr Adam Michniewski
mgr Marek Kosowski
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Zdjęcie

Collegium Śniadeckiego UJ w Krakowie m.in. siedziba Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ

Wybrane publikacje
Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian university in Cracow, 1982, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 55, Kraków.
Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian university in Cracow, 1986, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr. 69, 1986, Kraków.
Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian university in Cracow, 1989, Zeszyty Naukowe UJ, 75, Prace Geogr. 75, Kraków.
Obrąbska-Starklowa B., Trepińska J., 1992, Zmiana klimatu globalna czy lokalna (w dwustulecie stacji meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Materiały 41 Zjazdu Geografów Polskich w Krakowie.
Trepińska J. (red.), 1997, Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), Wyd. Instytut Geografii UJ, Kraków
Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Łazy k/Bochni
32-756 RZEZAWA
tel. i fax: (14) 611 30 67
email: lazyiguj@poczta.onet.pl
informacja na stronie internetowej: www.geo.uj.edu.pl
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. (12) 644 52 50
fax: (12) 644 53 85
kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
tel. (12) 644 54 33
email: kazimierz.krzemien@uj.edu.pl
dr inż. Mariusz Klimek, tel. (14) 611 30 67
email: mariusz.klimek@uj.edu.pl
Dojazd
– PKP do stacji Bochnia, potem autobusem miejskim (nr 3) do wsi Brzeźnica (15 min) i 10 min. piechotą do
Stacji Naukowej we wsi Łazy.
– PKP do stacji Rzezawa, stamtąd 30 min. piechotą do Stacji Naukowej we wsi Łazy.
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja położona jest w strefie progowej Pogórza Karpackiego (Pogórze Wiśnickie), między dolinami Raby
(na zachodzie) i Uszwicy (na wschodzie). Północną granicę strefy progowej stanowi strukturalno-denudacyjna
krawędź, oddzielająca obszar od Kotliny Sandomierskiej. Większość obszaru leży w obrębie struktur fliszowych
Karpat – płaszczowiny śląskiej i podśląskiej, kontaktujących się z utworami morza mioceńskiego. Na powierzchni występują pokrywy utworów lessopodobnych. Piętra hipsometryczne to: dna dolin (200-260 m n.p.m.) oraz
stopnie progu – niższy (260-280 m n.p.m.) i wyższy (300-340 m n.p.m.). Przeważają gleby płowe. Charakterystyczne są liczne osuwiska. Dominują użytki rolne, a zalesienie wynosi 25-40%. Badania fizycznogeograficzne
prowadzone są w wydzielonej zlewni badawczej Starej Rzeki po Łazy (22,4 km2) oraz w zlewniach cząstkowych
Dworskiego Potoku (0,3 km2), Leśnego Potoku (4,9 km2) i Potoku Brzeźnickiego (1,0 km2) o różnym użytkowaniu.
Informacje ogólne
Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach została powołana w roku 1984 uchwałą Rady Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi UJ jako ośrodek naukowy i dydaktyczny ówczesnego Instytutu Geografii UJ. Twórcą stacji i jej
kierownikiem do roku 1995 był doc. dr hab. Ludwik Kaszowski, natomiast w latach 1995-2000 kierownikiem był
prof. dr hab. Wojciech Chełmicki. Od roku 2005 funkcję tę pełni dr inż. Mariusz Klimek, a opiekunem stacji jest
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Stacja mieści się w piętrowym budynku murowanym pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku. Łączna
powierzchnia użytkowa budynku wynosi 520 m2. Generalny remont budynku stacji był wykonany w roku 1990;
od tego czasu, corocznie prowadzi się w nim prace modernizacyjne i remontowe. Posesja, na której znajduje
się budynek stacji ma powierzchnię 0,7 ha.
Stacja pełni funkcje ośrodka dydaktycznegoi ośrodka naukowo-badawczego IGiGP UJ. Prowadzone są tu
zajęcia terenowe, praktyki i różnego rodzaju ćwiczenia specjalizacyjne. Realizowany jest monitoring meteorologiczny, hydrologiczny i geomorfologiczny. Ponadto prowadzone są badania geomorfologiczne, hydrologiczne i antropogenicznych przeobrażeń środowiska. Stacja jest także miejscem organizowania spotkań, zjazdów
i konferencji naukowych.
Zdjęcie

Budynek i ogródek meteorologiczny Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach koło Bochni (fot. J. Święchowicz)
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Ogródek meteorologiczny na Stacji Naukowej
IGiGP UJ w Łazach k/ Bochni (fot. K. Krzemień)

Poletka eksperymentalne na Stacji Naukowej
IGiGP UJ w Łazach k/ Bochni
(fot. J. Święchowicz)

Poletka eksperymentalne na Stacji Naukowej
IGiGP UJ w Łazach k/ Bochni (fot. K. Krzemień)

Profil hydrometryczny na Starej Rzece w Łazach
k/ Bochni (fot. J. Święchowicz)

Kierownik stacji
dr Mariusz Klimek
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – opiekun naukowy stacji
Pracownicy stacji
mgr inż. Monika Adamska
lic. Danuta Szewczyk
Budynek stacji – część noclegowa
–
–
–
–

25 miejsc noclegowych: 3 pokoje 1-osobowe, 1 pokój 2-osobowy, 2 pokoje 4-osobowe, 2 pokoje 6-osobowe;
2 kuchnie z wyposażeniem (kuchenki gazowe, lodówki, naczynia, sztućce);
sala jadalna;
4 węzły sanitarne: ubikacje, prysznice z ciepłą wodą, pralka.
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Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– sala wykładowa (około 30 miejsc): tablica, rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy, projektor multimedialny + laptop,
ekran;
– pracownia komputerowa: 2 zestawy komputerowe z internetem, drukarki, wi-fi;
– biblioteka podręczna i zbiór map;
– laboratorium hydrochemiczne z możliwością pomiaru stężeń podstawowych jonów i biogenów, pH, koncentracji zawiesin, przewodności właściwej. Wyposażenie: kolorymetr Merck SQ118, fotometr płomieniowy
Jenway PFP 7, wagi analityczne (d=0,1mg), wielofunkcyjny miernik komputerowy Elmetron Cx-721, wielofunkcyjny miernik komputerowy wersja terenowa Elmetron CX 401 do pomiaru przewodności właściwej, pH,
tlenu, wirówka MPW-300, suszarki, destylarki, dygestorium;
– laboratorium badania osadów z możliwością oznaczania podstawowych cech gleb i osadów. Wyposażenie:
wstrząsarki, sita, wagi, łaźnia wodna, mineralizator.

Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja z parkingiem (do 10 samochodów osobowych + autokar).
Instalacje terenowe
– stacja meteorologiczna wyposażona w przyrządy pomiarowe na poziomie posterunku meteorologicznego.
Stacja jest włączona do sieci IMiGW. Obserwacje prowadzone są od listopada 1986 roku. Ogródek meteorologiczny położony jest 300 m od budynku stacji IGiGP UJ. Stacja meteorologiczna jest reprezentatywna
dla progu Pogórza Wiśnickiego;
– automatyczna stacja meteorologiczna (pomiary składowych bilansu cieplnego powierzchni czynnej) zainstalowana w ogródku meteorologicznym z terminalem sterująco-odbiorczym w budynku Stacji; pomiary rejestrowane co 60 sekund od sierpnia 1998 roku;
– receptory opadu (do pomiarów hydrochemicznych), pomiary prowadzone są od 1993 roku;
– klatka meteorologiczna koło budynku stacji. Obserwacje prowadzone są od września 1994 roku;
– 5 podstawowych przelewów i limnigrafów na ciekach obserwowanych. Pomiary stanów wody, natężenia
przepływu, pH, przewodności elektrycznej i temperatury;
– piezometr do pomiaru poziomu wody gruntowo-glebowej. Pomiary od 1993 roku.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Zestaw świdrów glebowych, saperki, łopaty, naczynia cechowane, termometry, stopery, cylindry Burgera,
młynek hydrometryczny, gwizdki hydrometryczne, zestawy piezometryczne mierniki przewodności elektrycznej,
pehametry, niwelator, busole.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
–
–
–
–

procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni;
metody badania osadów czwartorzędowych;
terenowe praktyki z geomorfologii, hydrologii, meteorologii i gleboznawstwa;
właściwości fizyczne i chemiczne wód.
Informacje dodatkowe

Stacja może być wykorzystana do prowadzenia terenowo-laboratoryjnych praktyk studenckich, organizacji warsztatów tematycznych i niewielkich konferencji lub sympozjów. Może także stanowić bazę wypadów
pieszych (lub komunikacją lokalną): do Bochni – z zabytkową kopalnią soli i do Wiśnicza – z historycznym

86

POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE

zespołem zamkowym. W zasięgu jednodniowej wycieczki autokarowej znajdują się: Tatry (dojazd 2,5 godz.),
Pieniny (2 godz.), Ojcowski Park Narodowy (1,5 godz.), Kraków (1 godz.), Tarnów (1 godz.), obszar skałkowy
Pogórza Ciężkowickiego (1 godz.), Puszcza Niepołomicka (0,5 godz.), zbiorniki retencyjne w Dobczycach na
Rabie oraz w Rożnowie i Czchowie na Dunajcu (45 min.).
Wybrane publikacje
Angiel J., Angiel, M., 2001, Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-geograficzna „Pogórze Karpackie”. Pogórze Wiśnickie, okolice Bochni, IGiGP UJ, Kraków, 32.
Angiel M., 2004, Termika zim na progu Pogórza Karpackiego, [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda – Człowiek –
Bóg, IGiGP UJ, 137-148.
Bokwa A., Klimek M., 2009, Warunki klimatyczne Pogórza Wielickiego dla potrzeb uprawy winorośli, [w.]
Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, 101-110.
Chełmicki W., 1998 (red), The Carpathian Foothills Marginal Zone, Nan and Environment, Prace Geograficzne
IG UJ 103, 1-190.
Chełmicki W., 2001 (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim. Procesy, gospodarka, monitoring,
IG UJ, Kraków, 1-136.
Chełmicki W., Klimek M., 1994, Wpływ kierunku napływu mas powietrza na pH opadów atmosferycznych na
Pogórzu Wielickim, Przegląd Geofizyczny, 39, 3, 297-302.
Chełmicki W., Święchowicz J., Mietelski J. W., Macharski P., 1993-1994, Natural factors of 137Cs distribution
in soil on the example of the forested slope in the Carpathian Foothills, Studia Geomorph. Carp.-Balc.,
27-28, 71-86.
Chełmicki W., Klimek M., Krzemień K., 1995, Występowanie radioizotopu 137Cs w glebach progu Pogórza
Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia
środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, IGiGP UJ, Kraków, 295-307.
Chełmicki W., Krzemień K., 1997, La présence de l ‚ isotope 137- Cs dans les terres du Pogórze Karpackie près
de Bochnia, CERAMAC, 9, Clermont-Fd., 271-282.
Chełmicki W., Klimek M., Krzemień K., Jasińska M., Kozak K., Mietelski J., 1998, Przestrzenne zróżnicowanie
koncentracji 137 Cs w glebach progu Pogórza Wielickiego koło Bochni, Folia Geographica, Series Geographica-Physica, 28, 35-47
Kamykowska M., 1995, Stacja Naukowa Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Rocznik
Bocheński, 3, 267-273.
Kaszowski L., 1991, Stacja Naukowa Instytutu Geografii UJ w Łazach - cele i zadania, Zeszyty Naukowe UJ,
Prace Geograficzne, 83, 159-163.
Kaszowski L., 1995a (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Progu Karpat, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 100, 1-160.
Kaszowski L., 1995 b (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu
Karpat między Rabą a Uszwicą, IG UJ, Kraków, 1-331.
Klimek M., 2005, Pedogenetyczne uwarunkowania retencyjności pokryw pyłowych progu Pogórza Karpackiego,
Rocz. Gleb., 56, (1/2), 85-96.
Krzemień K., Święchowicz J., 1992, Zróżnicowanie i zmienność koncentracji zawiesiny w zlewni Starej Rzeki,
Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 88, 71-86.
Krzemień K., 1995, Odprowadzanie materiału rozpuszczonego i zawiesiny z pogórskich zlewni Starej Rzeki
i Dworskiego Potoku w latach 1993-1995, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, IGiGP UJ, Kraków, 227-237.
Krzemień K., 1995, Badania realizowane na Stacji Naukowej Instytutu Geografii UJ w Łazach na Progu Pogórza
Karpackiego, Sympozjum: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów, Szymbark 14-16 09. 1995, 49-50.
Krzemień K., Sobiecki K., 1998, Transport of dissolved and suspended matter in small catchments of the Wieliczka Foothills near Łazy, Prace Geograficzne IGUJ, 103, 83-100.
Krzemień K., 2000, Odpływ materiału rozpuszczonego i zawiesiny z eksperymentalnych zlewni Pogórza Wielickiego (w okolicy Łazów), [w:] Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych
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Nazwa stacji i jej adres

Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie
Murzynowo 34
09-413 SIKÓRZ
tel. i fax. (24) 261 26 95
mog-uw@o2.pl
Instytucja
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. (22) 552 06 28
fax: (22) 552 15 21
kontakt: dr Danuta Dobak
ddobak@uw.edu.pl
dr Witold Lenart
wrlenart@uw.edu.pl
Dojazd
– PKP ( przez Kutno), Polski Express, Komfort Bus (przez Wyszogród lub non stop), PKS różnymi trasami
z Warszawy, Łodzi, Włocławka, Ciechanowa, Płońska, Sochaczewa itd. do Płocka. Z Płocka z dworca autobusowego i kolejowego autobusem linii nr 5 (45 minut) ostatni przystanek Murzynowo; lub PKS w różnych
kierunkach przez Murzynowo (25 minut), potem (5 minut) pieszo do Obserwatorium. Samochodem z Płocka
przez Winiary, Brwilno Górne – 14 km drogą nr 562.
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Położenie Ośrodka u ujścia Skrwy Prawej do Wisły (Jez. Włocławskiego) w pobliżu Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego i jednocześnie Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego (PZMP), umożliwiło realizację dość
szerokiego programu badań z zakresu geografii fizycznej z wyraźną aplikacją w kierunku ochrony środowiska.
W bezpośrednim sąsiedztwie MOG znajduje się strefa marginalna zlodowacenia bałtyckiego, tereny sandrowe
doliny Skrwy Prawej, wiślana krawędź Wysoczyzny Płockiej o wysokości względnej do 45 m, a także bogaty
krajobraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (na drugim, lewym brzegu Wisły). Murzynowo
jest położone centralnie w stosunku do spiętrzenia włocławskiego, do brzegu jest ok 250 m, do zapory i krańca
cofki po około 25 km.
Informacje ogólne
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny (d. Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne i Stacja Terenowa Instytutu Geografii UW) (MOG) w Murzynowie k.Płocka powołany został w roku 1974 jest jedyną naukowo-dydaktyczną placówką terenową Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przewodnim tematem badawczym MOG jest dynamika przekształceń środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania dużego ośrodka miejsko-przemysłowego i jednocześnie w regionie o bogatym i dynamicznym krajobrazie. W związku z tym prowadzone są badania antropogenicznych przemian środowiska w ujęciu
kompleksowym ze szczególnym uwzględnieniem prac geochemicznych, geologicznych i zastosowań wiedzy
przyrodniczej do planowania przestrzennego. Obserwatorium testuje różne sposoby rozpoznawania zmian środowiska starając się wypracować własną, w miarę uniwersalną metodykę. W ostatnich latach Obserwatorium
staje się miejscem doskonalenia metod edukacji ekologicznej. Oprócz praktycznego wdrażania tych metod
na miejscu, doświadczenia te są podsumowywane w publikacjach, zwykle przygotowywanych przez ośrodki
edukacyjne. Wreszcie pracownicy MOG rozwijają indywidualne zainteresowania badawcze, tylko częściowo
związane z profilem i lokalizacją Obserwatorium. Mowa tu o badaniach z zakresu zarządzania środowiskiem,
a zwłaszcza teorią oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Zdjęcie

MOG – budynek Ośrodka, zajęcia dydaktyczne w ogróku meteorologicznym
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Kierownik stacji
dr Witold Lenart
Pracownicy stacji
dr Danuta Dobak
Ewa Caban
Aleksandra Karasiewicz
Zdzisław Karasiewicz
Katarzyna Górdzińska
Budynek stacji – część socjalna
–
–
–
–
–
–
–
–

do 40 miejsc noclegowych w pokojach różnej wielkości w 2 budynkach całorocznych oraz w letnim pawilonie;
chata regionalna (zbiory etnologiczne) na brzegu Wisły;
kuchnie z wyposażeniem (kuchenki na gaz bezprzewodowy, czajniki elektryczne, lodówki, naczynia, sztućce);
jadalnia;
4 węzły sanitarne: ubikacje, prysznice z ciepłą wodą;
stała opieka obiektu przez osoby zamieszkałe;
budynki są wyposażone w kolektory słoneczne;
obiekt posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków.
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna

–
–
–
–
–
–

2 sala wykładowe ( do 45 miejsc każda) tablica, rzutniki i projektory, tv, video;
biblioteka (geografia fizyczna, ochrona środowiska, region) i zbiór map, także tematycznych;
archiwum (dane meteorologiczne i hydrologiczne);
laboratorium bez wyposażenia i odczynników;
magazyny sprzętu polowego;
podstawowy sprzęt informatyczny.
Bezpośrednie otoczenie budynku

Ogrodzona posesja z parkingiem położona na malowniczym stoku doliny Wisły przy lokalnej drodze prowadzącej nad Wisłę. Do rzeki 300 m. W sąsiedztwie, sady i zadrzewienia. Gospodarstwa rozrzucone w urozmaiconym terenie. Sklep. Przystanki PKS i MPK w odległości 300 m.

Instalacje terenowe
Od roku 1978 MOG prowadzi stację meteorologiczną w Murzynowie. Pomiary podstawowych elementów
meteorologicznych wykonywane są zgodnie z zasadami ujętymi w instrukcji IMGW – wg rytmu posterunku
meteorologicznego. Obserwacje wykonywane są przez pracowników MOG. Materiały opracowywane i archiwizowane są na miejscu. Stacja meteorologiczna w Murzynowie, (φ=52º35’, λ=19º31’ i Hs=92 m n.p.m.) zlokalizowana jest w warunkach typowych dla tego regionu. Ogródek meteorologiczny znajduje się w terenie otwartym,
prawie płaskim, pomiędzy polami uprawnymi. Horyzont wód podziemnych znajduje się na głębokości poniżej
10 metrów.
Obok standardowego wyposażenia stacji meteorologicznej rozbudowany jest poligon pluwiometryczny
oraz ewaporometryczny. Rozszerzone pomiary pluwiometryczne umożliwiły badania korekty opadu atmosferycznego. Stacja w Murzynowie posiada stosunkowo długą serię pomiarów opadu różnego typu deszczomierzami. Od momentu uruchomienia stacji prowadzone są pomiary deszczomierzem Hellmanna i pluwiografem
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z powierzchnią recepcyjną ustawioną na poziomie gruntu (deszczomierze jamowe). Wyposażone są one
w kraty przeciwrozbryzgowe zgodnie z zaleceniami WMO. Od 1980 roku prowadzone są również pomiary opadu atmosferycznego deszczomierzem Tretiakowa z powierzchnią recepcyjną na wysokości 1 metra.
W latach 1980-1995 prowadzono pomiary parowania z powierzchni wody wykorzystując do tego celu zainstalowane na lądzie ewaporometry GGI-3000 ze zmodyfikowaną w Akademii Rolniczej we Wrocławiu metodą
odczytu poziomu wody
Od roku 1994 przy współpracy z Zakładem Hydrogeologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są pomiary chemizmu opadu atmosferycznego. Na miejscu określane jest pH i przewodność,
skumulowane próby miesięczne analizowane są pod względem składu jonowego w laboratorium Wydziału Geologii UW.
W Murzynowie znajduje się częściowo oprzyrządowana zlewnia eksperymentalna o powierzchni 0,25 km2
oraz trensekt geoekologiczny.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
–
–
–
–
–

metody badań sedymentologicznych;
gospodarka odpadami;
badania procesów naturalnych i quasinaturalnych w zlewni;
ruchy masowe na skarpie wiślanej;
terenowe praktyki z meteorologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony środowiska, geoekologii, przyrodniczych
podstaw planowania przestrzennego;
– terenowa edukacja ekologiczna;
– odnawialne źródła energii, w tym mała energetyka wodna;
– Brudzeński Park Krajobrazowy.
Informacje dodatkowe
Obiekt jest czynny cały rok. Istnieje możliwość korzystania z niego do różnych celów naukowych, dydaktycznych i turystycznych. Szczególnie korzystne jest organizowanie niewielkich spotkań i sesji specjalistycznych z częścią terenową. Bardzo dobre kontakty z instytucjami płockimi i północnego Mazowsza umożliwiają
lokowanie tu różnych grup zainteresowań.
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny (MOG) w Murzynowie k.Płocka powołany w 1974 r. jest jedyną naukowo-dydaktyczną placówką terenową Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Położenie Obserwatorium u ujścia Skrwy Prawej do Wisły (Jez. Włocławskiego) w pobliżu Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego i jednocześnie Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego (PZMP), umożliwiło realizację dość
szerokiego programu badań z zakresu geografii fizycznej z wyraźną aplikacją w kierunku ochrony środowiska.
Przewodnim tematem badawczym MOG jest dynamika przekształceń środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania dużego ośrodka miejsko-przemysłowego i jednocześnie w regionie o bogatym i dynamicznym krajobrazie. W związku z tym prowadzone są badania antropogenicznych przemian środowiska w ujęciu
kompleksowym ze szczególnym uwzględnieniem prac geochemicznych, geologicznych i zastosowań wiedzy
przyrodniczej do planowania przestrzennego. Ośrodek testuje różne sposoby rozpoznawania zmian środowiska
starając się wypracować własną, w miarę uniwersalną metodykę.
Wyniki stacjonarnych i eksperymentalnych pomiarów oraz badań prowadzonych na Mazowszu Płockim
są w znacznej części opublikowane, w tym także w specjalnych zeszytach GEA I i II (1991-1992). Znaczna
część materiałów badawczych zawarta jest w sprawozdaniach przygotowywanych corocznie do roku 1996.
Dotyczą one m.in. analizy pól imisyjnych zanieczyszczeń przemysłowych, monitoringu chemizmu gleb, zmian
hydrologicznych itd.
Badania fizycznogeograficzne, a zwłaszcza analiza współczesnych procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym wymagają odpowiedniej osłony meteorologicznej i klimatologicznej. Od 1978 r. MOG prowadził dwie stacje meteorologiczne w Murzynowie i na terenie największego w Polsce zakładu przerobu ropy
naftowej – Orlen S.A. w Płocku (pod nadzorem MOG do 1995 r.). Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych wykonywane są zgodnie z zasadami ujętymi w instrukcji IMGW – w/g rytmu posterunku meteorologicznego. W Murzynowie obserwacje wykonywane są przez pracowników MOG. Materiały opracowywane
i archiwizowane są w obserwatorium w Murzynowie.
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Stacja meteorologiczna w Murzynowie zlokalizowana jest w warunkach typowych dla tego regionu. Ogródek meteorologiczny znajduje się w terenie otwartym, prawie płaskim, pomiędzy polami uprawnymi. Zgodnie
z wymogami WMO powierzchnia ogródka jest
pokryta systematycznie koszoną trawą. Występująca tutaj gleba jest do 60-80 cm piaszczysta, poniżej
gliniasta. Horyzont wód podziemnych znajduje się na głębokości poniżej 10 m. Obok standardowego wyposażenia stacji meteorologicznej rozbudowany jest poligon pluwiometryczny oraz ewaporometryczny. Rozszerzone
pomiary pluwiometryczne umożliwiły badania korekty opadu atmosferycznego. Stacja w Murzynowie posiada
stosunkowo długą serię pomiarów opadu różnego typu deszczomierzami. Od momentu uruchomienia stacji
prowadzone są pomiary deszczomierzem Hellmanna i pluwiografem z powierzchnią recepcyjną ustawioną na
poziomie gruntu (deszczomierze jamowe). Wyposażone są one w kraty przeciwrozbryzgowe zgodnie z zaleceniami WMO. Od 1980 r. prowadzone są również pomiary opadu atmosferycznego deszczomierzem Tretiakowa
z powierzchnią recepcyjną na wysokości 1 metra.
W latach 1980-1995 prowadzono pomiary parowania z powierzchni wody wykorzystując do tego celu zainstalowane na lądzie ewaporometry GGI-3000 ze zmodyfikowaną w Akademii Rolniczej we Wrocławiu metodą
odczytu poziomu wody. Modyfikacja polegała na zastosowaniu zapisu mechanicznego poziomu wody mikrolimnigrafem. Oprócz tego pracował podobny ewaporometr ze wskaźnikiem limnimetrycznym oraz standardowy
GGI-3000 z pomiarem za pomocą biurety. Z ewaporometrami współpracowały dwa deszczomierze GGI-3000.
Standardowy zastaw ewaporometryczny GGI-3000 jest wykorzystywany w ciepłej porze roku do chwili obecnej.
Ponad dwudziestoletnie serie obserwacyjne pozwoliły na opisanie klimatu okolic Murzynowa oraz kombinatu petrochemicznego w Płocku w kilku publikacjach. Na podstawie danych aktynometrycznych (z ciągłą
rejestracją) oraz codekadowych pomiarów wilgotności gleby prowadzonych w latach 1986-87 w Murzynowie
i na terenie petrochemii podjęto próbę opracowania metodyki określania parowania terenowego w warunkach
antropopresji. Wreszcie poligony pomiarowe MOG wykorzystywano i wykorzystuje się do różnego rodzaju badań aerosanitarnych i geochemicznych.
Od roku 1994 przy współpracy z Zakładem Hydrogeologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są pomiary chemizmu opadu atmosferycznego. Na miejscu określane jest pH i przewodność,
skumulowane próby miesięczne analizowane są pod względem składu jonowego w laboratorium Wydziału Geologii UW.
W drugiej połowie lat 90. pracownicy MOG wykorzystując zebrane dane o środowisku przyrodniczym
Mazowsza Płockiego uczestniczyli w kilku przedsięwzięciach badawczo-wdrożeniowych dotyczących ochrony
krajobrazu (parki krajobrazowe Gostynińsko-Włocławski i Brudzeński, zespoły krajobrazowo-przyrodnicze, strefy ochronne, dolina Wisły), zagospodarowania przestrzennego PZMP, strategii rozwoju zrównoważonego powiatu płockiego, gospodarki odpadami i w innych. Pojawiły się także mniejszej rangi ekspertyzy oraz publikacje
głównie dotyczące oddziaływań środowiskowych obiektów i infrastruktury technicznej. Ich liczba przekroczyła 30.
Ważnym kierunkiem badań MOG były zakończone w 2000 r. badania nad kulturową tożsamością mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego związane z utrzymaniem muzeum etnologicznego nad Wisłą.
W ostatnich latach Murzynowo staje się miejscem doskonalenia metod edukacji ekologicznej. Oprócz
praktycznego wdrażania tych metod na miejscu, doświadczenia te są podsumowywane w publikacjach, zwykle
przygotowywanych przez ośrodki edukacyjne. Wreszcie pracownicy MOG rozwijają indywidualne zainteresowania badawcze, tylko częściowo związane z profilem i lokalizacją Ośrodka. Mowa tu o badaniach z zakresu
zarządzania środowiskiem, a zwłaszcza teorią oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prace związane z tą tematyką nie są tu omawiane i cytowane.
Wybrane publikacje
Danielak D., Lenart W., 1992, Ocena składowych bilansu wodnego w Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie k.Płocka, Prace i Studia Geograficzne, 12, Wydawnictwa UW, Warszawa.
Lenart W. (red.), 1991, Gea 1, Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na gleby i uprawy, Murzynowo.
W. Lenart, A. Richling , W. Lenart (red.), 1992, Gea 2, Metody oceny środowiska przyrodniczego, Warszawa–
–Płock–Murzynowo.
Lechnio J., Malinowska E., 1992, Bioindykacja zanieczyszczeń powietrza w strefie oddziaływania Płockiego
Zespołu Miejsko-Przemysłowego, Prace i Studia Geograficzne, 12, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Lenart W., Malinowska E., Świątek H., 1992, Ocena zagrożenia środowiska metodą wyznaczenia stref zdolności do akumulacji zanieczyszczeń, Prace i Studia Geograficzne, 12, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Olędzki J., 1999, Ludzie wygasłego wejrzenia, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego
Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie
SPITSBERGEN

Instytucja
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław
kontakt: dr Jerzy Pereyma
email: jerzy.pereyma@uni.wroc.pl
tel. (71) 348 54 41, 372 94 97
Informacje ogólne
Istnieje od 1971 roku. Kontynuuje badania klimatologiczne i glacjologiczne na lodowcu Werenskiolda
i w jego otoczeniu rozpoczęte w 1957 roku. W wyposażeniu m.in. klatki i maszty meteorologiczne (10 miejsc
mieszkalnych).

Mapa
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Stacja Polarna im. S. Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Polarna Uniwersytetu im. M. Kopernika
Kaffiøyra
SPITSBERGEN (Norwegia)
tel. i fax: (56) 611 26 86
email: irso@umk.pl
informacja na stronie internetowej: www.stacja.arktyka.com
(webmaster: Ireneusz Sobota)

Instytucja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Geografii
Zakład Kriologii i Badań Polarnych
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. (56) 611 26 07
fax: (56) 611 25 86
kontakt: dr Ireneusz Sobota
tel. (56 ) 611 26 09
email: irso@umk.pl

Dojazd
– Przelot do osady Longyearbyen na Spitsbergenie (około 12 godzin), następnie jednostką pływającą do stacji
(20-25 godzin).
– Przejazd przez Skandynawię (3-4 dni), przelot do Longyearbyen (2-3 godzin), następnie jednostką pływającą
do stacji (20-25 godzin).
– Przelot z Longyearbyen do Ny Alesundu, następnie kilka godzin skuterem śnieżnym do Stacji.
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja Polarna UMK usytuowana jest w zachodniej części Ziemi Oskara II (Oscar II Land), w północnej
części nadmorskiej niziny Kaffiøyra, graniczącej od zachodu z cieśniną Forland. Zlokalizowano ją w rejonie
Heggodden, około 150 metrów od brzegu morskiego, u podstawy moren czołowych lodowca Aavatsmarka.
O wyborze tego miejsca zadecydowało kilka przyczyn. Najważniejsze z nich to duża różnorodność środowiska oraz niewielkie oddalenie od lodowców będących głównym obiektem badań. W bezpośrednim sąsiedztwie Stacji znajduje się głęboka Zatoka Hornbaek. Daje ona doskonałe schronienie statkom oraz stwarza
możliwości bezpiecznego wyładunku i załadunku ekspedycji w czasie sztormowej pogody. Cieśnina Forland
już od połowy czerwca wolna jest od lodu. W czasie sezonu letniego pak lodowy nie stwarza najmniejszych
problemów nawigacyjnych. Małe jeziorka morenowe zapewniają odpowiednią ilość słodkiej wody podczas lata
polarnego. Wybrzeże morskie obfituje w dużą ilość drewna dryftowego. Atrakcyjność położenia stacji podnosi
stosunkowo bliskie sąsiedztwo Ny Ålesundu, osady będącej dużym międzynarodowym centrum badawczym
(cieśniną Forland prowadzi trasa niewielkich statków kursujących pomiędzy Longyearbyen i Ny Ålesundem),
a także to, że znajduje się ona poza granicami parków i rezerwatów. Pozwala to na stosunkowo dużą swobodę
w poruszaniu się i prowadzeniu badań.
Rejon Kaffioyry wraz przyległymi lodowcami Aavatsmarka (75 km2) i Dahla (132 km2) oraz sześcioma
lodowcami spływającymi w jej kierunku (28 km2) zajmuje powierzchnię około 310 km2. Stanowi to zaledwie
12% powierzchni Ziemi Oskara II. Pasma górskie, lodowce dolinne i ich strefy marginalne wraz z nadmorską
niziną Kaffiøyry mają powierzchnię 103 km2.
Informacje ogólne
Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została założona w północno–zachodniej części Spitsbergenu w 1975 roku. W oparciu o stację pracowało do tej pory 37 ekspedycji wiosennych i letnich. Pierwsza
polska ekspedycja pracowała w tym rejonie w 1938 roku.
Uczestnicy wypraw polarnych do Stacji opublikowali około 300 prac z zakresu: glacjologii, hydrologii, klimatologii, geomorfologii, gleboznawstwa i botaniki.
Badaniami objęto prawie wszystkie komponenty środowiska geograficznego. W programach naukowych
największy nacisk położono na badania w zakresie glacjologii, geomorfologii glacjalnej, wieloletniej zmarzliny
i procesów peryglacjalnych oraz badania klimatologiczne i botaniczne. W programach naukowych ostatnich wypraw (od 1995 roku) największy nacisk położono na badania glacjologiczne, badania wieloletniej zmarzliny – sezonowego odmarzania różnych rodzajów gruntu oraz obserwacje meteorologiczne. Lodowce są dominującym
elementem rejonu Kaffiøyry. Od XIX wieku powierzchnia tych lodowców uległa zmniejszeniu o około 30%. Określenie przebiegu i przyczyn zmian zasięgu lodowców jest aktualnie jednym z głównych problemów badawczych.
Osiągnąć to można przez badania bilansu masy lodowców. Aktualnie badaniami bilansu masy objęto cztery
lodowce: Waldemara, Ireny, Elizy i Aavatsmarka. Prowadzone są zarówno badania związane z bilansem letnim
(ablacja lodowców, odpływ z lodowców), jak i zimowej akumulacji śniegu. Szczegółowymi planami badawczymi
objęto też dwa duże lodowce kończące się w morzu: Aavatsmarka na północy i Dahla na południu Kaffiøyry.
Aktualnie prowadzone są szczegółowe badania nad subakwalną rzeźbą glacjalną zatok rejonu Forlandsundet.
Rozpoczęto również szczegółowe badania termiki lodowców.
Z aktualnymi wynikami prowadzonych badań zapoznać się można też na stronie internetowej stacji
(www.stacja.arktyka.com) oraz w wydawnictwach World Glaciological Monitoring Service (WGMS-IAHS) oraz
na stronie internetowej Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM-IPA).
W oparciu o Stację Polarną UMK powstał cały szereg prac i rozpraw naukowych z zakresu większości
dziedzin nauk o Ziemi.
Kierownik stacji
dr Ireneusz Sobota
Pracownicy stacji
Stacja pracuje podczas ekspedycji
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Zdjęcia

Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie (fot. I. Sobota)
Budynek stacji – część noclegowa
–
–
–
–
–
–

16 miejsc noclegowych: 1 pokój 7-osobowy, 1 pokój 2-osobowy, 2 pokoje 3-osobowe, 1 pokój 1-osobowy;
kuchnia z jadalnią z wyposażeniem (piec, kuchenka gazowa, naczynia, sztućce);
2 magazyny na sprzęt naukowy;
garaż;
warsztat;
łaźnia.
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna

– laboratorium badawcze (około 6 miejsc);
– biblioteka podręczna i zbiór map;
– pokój naukowy
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Bezpośrednie otoczenie budynku
Teren otwarty.

Instalacje terenowe
– stacja meteorologiczna wyposażona w przyrządy pomiarowe na poziomie posterunku meteorologicznego.
Badania prowadzone od 1975 roku;
– automatyczna stacja meteorologiczna, pomiary rejestrowane w dowolnym interwale czasowym;
– limnigrafy na obserwowanych ciekach. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu i wybranych cech fizyczno-chemicznych wody prowadzone są od 1975 roku;
– sieć tyczek ablacyjnych na lodowcach;
– urządzenia do stałej rejestracji temperatury lodowców.
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Przyrządy do pomiaru ablacji lodowcowej i miąższości pokrywy śniegu. Przyrządy geodezyjne, odbiorniki
GPS. Młynki hydrometryczne, mierniki przewodności elektrycznej, pehametry, termometry. Świdry do lodu, łopaty, saperki.
Kursy akademickie prowadzone na stacji
– badania bilansu masy lodowców;
– hydrologia lodowców;
– badania tematyczne dla studentów w celu przygotowywania prac magisterskich z zakresu glacjologii, meteorologii i geomorfologii.

Informacje dodatkowe
Stacja działa od 3 do 4 miesięcy w roku, posiada niezbędne zaplecze techniczne, agregaty prądotwórcze,
fotoogniwa, automatyczne stacje meteorologiczne, łodzie motorowe i skutery śnieżne. Ważniejsze urządzenia
pomiarowe to: stacja meteorologiczna wyposażona w przyrządy pomiarowe na poziomie posterunku meteorologicznego, badania prowadzone od 1975 roku; automatyczne stacje meteorologiczne, pomiary rejestrowane
w dowolnym interwale czasowym; limnigrafy i loggery na obserwowanych ciekach, pomiary stanów wody, natężenia przepływu i wybranych cech fizyczno-chemicznych wody prowadzone są od 1975 roku; sieć tyczek ablacyjnych na lodowcach; świdry do wierceń w lodzie; loggery temperatury gruntu; loggery temperatury lodu i inne.
Posiada również specjalistyczny sprzęt zwiększający bezpieczeństwo w Stacji, jak również w czasie prowadzonych badań terenowych.
Stacja jest często odwiedzana przez naukowców z całego świata. W oparciu o Stację Polarną UMK prowadzona jest większość polskich badań polarnych obszaru północno-zachodniego Spitsbergenu.
Istnieje również możliwość funkcjonowania i pracy Stacji w ciągu całego roku. Ma to istotne znaczenie
w prowadzeniu badań wymagających systematycznych pomiarów w czasie. Pozwala to zwiększać zakres tematyczny prowadzonych badań naukowych, jak również liczbę uczestników wypraw. Wykonywanie większej
ilości analiz bezpośrednio w miejscu pomiaru w istotny sposób zmniejszy koszty prowadzonych badań.

Wybrane publikacje
Grześ M., 2000, Polarny przewodnik bezpieczeństwa. Svalbard, wyd. UMK i PTG, Toruń.
Grześ M., 2002, Nalodzia rejonu Kaffiøyry (NW Spitsbergen), Polish Polar Studies, Funkcjonowanie i monitoring
geoekosystemów obszarów polarnych, Poznań.
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Grześ M., Sobota I., 2000, Winter snow accumulation and winter outflow from the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) between 1996 and 1998, Pol. Polar Res., Warszawa, 21(1), 19-32.
Grześ M., Król M., Sobota I. 2009, Submarine evidence of the Aavatsmark and Dahl Glaciers fluctuations in the
Kaffiøra region, NW Spitsbergen, Polish Polar Research., 30(2), 143-160.
Lankauf K.R., 2002, Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemi Oskara II-Spitsbergen) w XX wieku, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa.
Niewiarowski W., Pazdur M.F., Sinkiewicz M., 1987, Glacial and marine episodes in Kaffioyra, North-Western
Spitsbergen during the Weichselian (Vistulian) and the Holocene, Pol. Plar Res., Warszawa, 14, 3.
Przybylak R., 1996, Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie obserwacji instrumentalnych w Arktyce, wyd. UMK, Toruń.
Sobota I., 2000, Ablation and discharge of the Waldemar Glacier, north-western Spitsbergen, in summer 1998,
Polish Polar Research, Warszawa, 21(1), 3-18.
Sobota I., 2001, Studia nad bilansem masy lodowca Waldemara na tle lodowców Svalbardu, Maszynopis rozprawy doktorskiej, IG UMK, Toruń, 219.
Sobota I., 2002, Bilans masy lodowca Waldemara w latach 1996-2001, [w:] Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych, Materiały konferencyjne XXVIII MSP, Poznań, 87-90.
Sobota I., 2007, Selected methods in mass balance estimation of Waldemar Glacier, Spitsbergen, Polish Polar
Research, 28(4), 249-268.
Sobota I., 2009, The near-surface ice thermal structure of the Waldemarbreen, Svalbard, Polish Polar Research, 30(4), 317-338.
Sobota I., 2011. Snow accumulation, melt, mass loss, and the near-surface ice temperature structure of Irenebreen, Svalbard. Polar Science, 5(3), 321-336.
Sobota I., Lankauf K. R., 2010, Recession of Kaffiøyra region glaciers, Oscar II Land, Svalbard, Bulletin of
Geography, 3, 27-45.
Szupryczyński J., 1983, Some problems of the Quaternary on Spitsbergen, [w:] Studies in Quaternary Geomorphology, Geo Books, Cambridge.
Wójcik G., Marciniak K. (red.), 1997, Obserwacje meteorologiczne na Ziemi Oskara II (Spitsbergen) i w Oazie
Bungera (Antarktyda), UMK Toruń.

101

POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE

Nazwa stacji i jej adres

Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Storkowo 32
78-450 GRZMIĄCA

tel. (94) 375 91 74

Instytucja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. (61) 829 40 00
fax.: (61) 829 41 11
kontakt: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
tel. (61) 829 61 75
email: anko@amu.adu.pl
dr hab. Józef Szpikowski
tel. (94) 375 91 74, 600 535 021
email: szpiko@amu.edu.pl
Dojazd
– PKP – pociągiem pospiesznym do Szczecinka, ze Szczecinka pociągiem osobowym do stacji Iwin (4 stacja
po Szczecinku), z Iwina 2 km do stacji pieszo, albo ze Szczecinka autobusem do przystanku Storkowo skrzyżowanie (autobusy z dworca PKS w Szczecinku w kierunku Krosino, Nosibądy, Grzmiąca).
– PKP – pociągiem osobowym do stacji Iwin, z Iwina 2 km do stacji pieszo.
– PKP – pociągiem pospiesznym (tylko niektóre) do stacji Grzmiąca, z Grzmiącej autobusem do przystanku
Storkowo skrzyżowanie (kierunek na Szczecinek, mało połączeń).
– Samochodem – z południa kraju – kierunek na Szczecinek, następnie na Połczyn Zdrój i na Grzmiącą (około
18 km od centrum Szczecinka).
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja położona jest w środkowej części Pojezierza Drawskiego (Pojezierze Zachodniopomorskie) w strefie rzeźby młodoglacjalnej fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Podstawowym obszarem badań prowadzonych w oparciu o Stację Geoekologiczną w Storkowie jest zlewnia górnej Parsęty (powierzchnia 74 km2),
dorzecze całej Parsęty (3145 km2) oraz strefa młodoglacjalna Pojezierza Zachodniopomorskiego.
Zlewnia górnej Parsęty obejmuje źródliskowy obszar dorzecza Parsęty zamknięty profilem hydrometrycznym w Storkowie (położonym w pobliżu Stacji Geoekologicznej) na 13 km długości rzeki. Zróżnicowanie wysokościowe zlewni górnej Parsęty zawiera się w przedziale od 83 do około 200 m n.p.m., ze średnim spadkiem
1%. W południowej i wschodniej części zlewni górnej Parsęty w rzeźbie dominują formy kemowo-wytopiskowe
(strefa wzniesień morenowych garbu pojeziernego), natomiast w części północno-zachodniej mniej urozmaicony
morfologicznie najwyższy poziom wysoczyznowy północnego skłonu Pomorza. Z holoceńskim cyklem krajobrazotwórczym związana jest sieć głębokich dolin rzecznych (Parsęty i jej dopływów) oraz osadów organiczno-mineralnych u podnóży stoków, w dolinach i w zagłębieniach wytopiskowych (z największym wśród nich Chwalimskim
Bagnem z rozległym torfowiskiem wysokim). Do urozmaiconej litologii utworów glacjalnych, fluwioglacjanych
oraz osadów organicznych nawiązuje silne zróżnicowanie pokrywy glebowej z przewagą płatów gleb płowych
zaciekowych, rdzawych, gruntowo-glejowych właściwych oraz torfowych, mułowo-torfowych i deluwialnych.
Sieć rzeczna, o wyraźnych znamionach młodości (naprzemianległe położenie odcinków przełomowych
i wytopiskowych, niewyrównane profile podłużne cieków, duży udział powierzchniowo bezodpływowych obszarów) reprezentowana jest przez liczne dopływy, z których największe to Żegnica (12 km długości), Kłuda (7 km),
Skalneński Potok (6,5 km), Dalęciński Potok (4,5 km), Młyński Potok (2 km). Zlewnia jest w zasadzie obszarem
bezjeziornym (największe jezioro ma powierzchnię 3,5 ha) lecz z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi ze
stałymi i okresowymi oczkami wodnymi.
Stacja położona jest w środkowej części Pojezierza Drawskiego (Pojezierze Zachodniopomorskie) w strefie rzeźby młodoglacjalnej fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Podstawowym obszarem badań prowadzonych w oparciu o Stację Geoekologiczną w Storkowie jest zlewnia górnej Parsęty (powierzchnia 74 km2),
dorzecze całej Parsęty (3145 km2) oraz strefa młodoglacjalna Pojezierza Zachodniopomorskiego.Zlewnia górnej Parsęty obejmuje źródliskowy obszar dorzecza Parsęty zamknięty profilem hydrometrycznym w Storkowie
(obok Stacji Geoekologicznej) na 13 km długości rzeki. Zróżnicowanie wysokościowe zlewni górnej Parsęty zawiera się w przedziale od 83 do ponad 200 m n.p.m. (Polska Góra), ze średnim spadkiem 1%. W rzeźbie zlewni
górnej Parsęty dominują formy kemowe w południowej i wschodniej części terenu badań (strefa wzniesień morenowych garbu pojeziernego) oraz mniej urozmaicony najwyższy poziom wysoczyznowy północnego skłonu
Pomorza (część północno-zachodnia). Z holoceńskim cyklem krajobrazotwórczym związana jest sieć głębokich
dolin rzecznych (Parsęty i jej dopływów) oraz osadów organiczno-mineralnych dolin i zagłębień wytopiskowych
(z największym wśród nich Chwalimskim Bagnem z rozległym torfowiskiem wysokim). Do urozmaiconej litologii
utworów glacjalnych, fluwioglacjanych oraz osadów organicznych nawiązuje niezwykłe zróżnicowanie pokrywy
glebowej z przewagą płatów gleb płowych zaciekowych, rdzawych oraz gruntowo-glejowych właściwych, torfowych, mułowo-torfowych i deluwialnych. Sieć rzeczna, o wyraźnych znamionach młodości, reprezentowana
jest przez liczne dopływy z których największe to Żegnica (12 km długości), Kłuda (7 km), Skalneński Potok
(6,5 km), Dalęciński Potok (4,5 km), Młyński Potok (2 km). Zlewnia jest w zasadzie obszarem bezjeziornym
(największe jezioro Czarne ma powierzchnię 3,5 ha) lecz z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi ze stałymi
i okresowymi oczkami wodnymi.
Informacje ogólne
Stacja Geoekologiczna w Storkowie rozpoczęła działalność w kwietniu 1981 roku jako placówka przeznaczona do badań terenowych ówczesnego Zakładu Geomorfologii Dynamicznej w Instytucie Badań Czwartorzędu. Założycielem i kierownikiem naukowym Stacji jest prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Od roku 2010
Stacja Geoekologiczna w Storkowie jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Jest przeznaczona do badań naukowych oraz zadań dydaktycznych realizowanych głównie przez
następujące wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Historyczny, Wydział Studiów Edukacyjnych.
Stacja mieści się w obiektach dawnego młyna wodnego (budynki z początku XX w.) położonych nad Parsętą. Od 1989 roku posesja Stacji wraz z budynkami jest własnością Uniwersytetu A. Mickiewicza. Powierzchnia
gruntów będących własnością UAM w zlewni górnej Parsęty, na których prowadzone są badania i zakładane
stanowiska pomiarowe wynosi obecnie 33 ha.
Stacja pełni funkcję ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego.
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Zdjęcia

Budynek i posterunek meteorologiczny Stacji Geoekologicznej w Storkowie (fot. J. Szpikowski)

Laboratorium hydrochemiczne w Stacji Geoekologicznej w Storkowie (fot. J. Szpikowski)
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Kierownik stacji
dr hab. Józef Szpikowski
Pracownicy stacji
dr Grażyna Szpikowska
mgr Monika Jesionowska
Małgorzata Matysiak
Andrzej Grzegorski
Budynek stacji – część noclegowa
– 30 miejsc noclegowych (2 pokoje 1-osobowe, 5 pokoi 2-osobowych, 1 pokój 4-osobowy, 4 kontenery mieszkalne 4-osobowe);
– 3 kuchnie z pełnym wyposażeniem;
– 7 węzłów sanitarnych (umywalki, prysznice, ubikacje).
Budynek stacji – część naukowo-dydaktyczna
– sala wykładowa na 80 miejsc (krzesła z pulpitami, projektor, rzutnik pisma, duży ekran, nagłośnienie, mikrofony, planszety wystawowe format A0);
– sala seminaryjna na około 20 miejsc;
– pracownia komputerowa – 4 komputery, mikroskop Zeiss Discovery V 20 Stereo, drukarka laserowa, skaner A3.
– podręczna biblioteka i archiwum map;
– laboratorium hydrochemiczne – możliwość oznaczania stężeń jonów wodorowęglanowych i wapnia metodą
miareczkową, pomiarów pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, zawartości zawiesiny. Wyposażenie:
pipety półautomatyczne, mierniki terenowe i laboratoryjne pH, przewodności i tlenu rozpuszczonego, wielofunkcyjny miernik laboratoryjny CX 741 i CX 701, cieplarka, destylarki, dejonizator wody, digestorium, łaźnia
wodna;
– laboratorium instrumentalne – możliwość oznaczania siarczanów, azotanów, chlorków, fosforanów i fosforu
ogólnego, zjonizowanej krzemionki, sodu, potasu, wapnia, żelaza, magnezu, manganu, cynku, glinu. Wyposażenie: spektrometr absorpcji atomowej Spectraa 20 Plus, chromatograf jonowy DX-120 Dionex, spektrofotometr Spekol 11 i Spekol 1100;
– laboratorium sedymentologiczne – możliwość analiz składu granulometrycznego, pH i przewodnictwa gleb
i osadów, zawiesiny, oznaczania części mineralnych i organicznych w próbkach gleb i osadów. Wyposażenie:
sita, suszarka, piece muflowe, mineralizator mikrofalowy.

Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja (około 3 ha) z utwardzonym dojazdem i parkingiem na samochody osobowe. W otoczeniu Stacji znajdują się tereny zielone oraz park nad rzeką Parsętą.
Instalacje terenowe
Posterunek meteorologiczny wyposażony w standardowe instrumenty pomiarowe oraz w automatyczną
stację meteorologiczną Vaisala. Obserwacje są prowadzone od listopada 1986 roku.
Punkty hydrometryczne na Parsęcie i Młyńskim Potoku wyposażone w czujniki typu diver rejestrujące
temperaturę, przewodność elektryczną oraz poziom wody, przelew prostokątny (Młyński Potok). Pomiary są
prowadzone od roku 1985.
Stacja automatyczna zanieczyszczeń powietrza pracująca w ramach monitoringu regionalnego Zachodniopomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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Eksperymentalna zlewnia źródliskowa Chwalimskiego Potoku wyposażona w koryta hydrometryczne
z czujnikami typu diver rejestrującymi temperaturę i poziom wody, sieć piezometrów (część z czujnikami typu Diver rejestrującymi temperaturę, przewodność elektryczną oraz głębokość zalegania wód podziemnych), piezometry w strefie hyporeicznej, lizymetry do pozyskiwania roztworów wód glebowych (9 stanowisk w profilu stokowym), powierzchnie eksperymentalne do badań erozji wodnej gleb dla różnych użytków (5 poletek testowych).
System pomiarowy do badań jakościowych i ilościowych transformacji wód opadowych w geoekosystemie leśnym zlewni jeziora Czarnego (chwytacze opadu śródkoronowego i spływu po pniach, chwytacze opadu
organicznego, lizymetry na różnych głębokościach).
Sprzęt terenowy na wyposażeniu stacji
Samochód terenowy 7-osobowy marki Nissan, ponton 2-osobowy, zestaw ręcznych świdrów z wyciągarką
na trójnogu (możliwość wiercenia do głębokości około 10 m), próbnik torfowy typu Instorf, zestaw udarowy do
pozyskiwania rdzeni glebowych o nienaruszonej strukturze do głębokości 1 m, infiltrometr, pompy do wód podziemnych, świstaki elektroniczne, geodezyjny oraz ręczne odbiorniki GPS, tachymetr elektroniczny, terenowe
mierniki wielofunkcyjne (SEC, pH i inne parametry), taśmy miernicze, tyczki, penetrometr i ścinarka ręczna,
zestaw do poboru prób gruntu o nienaruszonej strukturze oraz inny podstawowy podręczny sprzęt terenowy.

Kursy akademickie prowadzone na stacji
Przedmiotowe praktyki terenowe dla studentów geografii w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego, zajęcia w ramach pracowni magisterskiej.
Stacja w oparciu o posiadane laboratoria, pomieszczenia socjalne i terenowy system pomiarowy umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń w zakresie geomorfologii, geoekologii, hydrologii, meteorologii, metod badań
środowiska oraz eksperymentów terenowych i laboratoryjnych, warsztatów i seminariów specjalistycznych.

Informacje dodatkowe
W oparciu o stację wykonywane są prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, prowadzone
są indywidualne i zespołowe badania terenowe w zakresie funkcjonowania geoekosystemów młodoglacjalnych
w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych i narastającej antropopresji.
Stacja Geoekologiczna w Storkowie jest włączona od roku 1994 w sieć Stacji Bazowych Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (podprogramu monitoringu państwowego koordynowanego przez prof.
zw. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego) i realizuje program pomiarowy obligatoryjny dla tych stacji.
Stacja jest wykorzystywana do organizacji warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych.
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Nazwa stacji i jej adres

Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy
Uniwersytetu Wrocławskiego
WROCŁAW
informacja na stronie internetowej: www.meteo.uni.wroc.pl

Instytucja
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław
kontakt: dr Marek Błaś – kierownik Obserwatorium
dr hab. prof. U. Wr. Krzysztof Migała
tel. (71) 348 54 41, 372 94 97
email: marek.blas@uni.wroc.pl
Informacje ogólne
Karkonoska Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonuje od 1957 roku na Szrenicy
(1364 m n.p.m.) w Karkonoszach. Dzięki swojej ponad pięćdziesięcioletniej serii danych dostarcza cennych
informacji o klimacie subalpejskiego piętra Karkonoszy, a także pełni rolę reperu, do którego odnoszone są
wszelkie wyniki pomiarów terenowych. Ponadto, jest to miejsce, w którym prowadzone są badania dotyczące
zanieczyszczenia mgły/chmury oraz struktury przychodu wody z atmosfery i mokrej depozycji zanieczyszczeń.
Mapa
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Zdjęcia

Karkonoska Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy
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Nazwa stacji i jej adres

Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
38-311 SZYMBARK 430
tel. i fax: (18) 351 31 70
email: igszymbark@poczta.onet.pl
Instytucja
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
tel. (22) 697 88 41
fax: (22) 620 62 21
kontakt: email: igipzpan@twarda.pan.pl
Dojazd
– PKP – do stacji kolejowej Zagórzany, następnie pociągiem i autobusem miejskimi (sprzed dworca) lub PKS
(z szosy obok stacji kolejowej) do Gorlic.
– Z Gorlic z dworca PKS lub przystanku MKS (z ulicy pod kościołem) do przystanku PKS/MKS w Szymbark-Bystra, skąd 500 m do Stacji Naukowej szosą w kierunku Szalowa.
– PKP – do stacji kolejowej Stróże lub Grybów, skąd autobusem PKS w kierunku Gorlic; z Grybowa do przystanku Szymbark-Bystra, dalej jak wyżej.
– PKS – autobusy pośpieszne z kierunku Krakowa i Nowego Sącza zatrzymują się w Szymbarku (k. kościoła)
skąd jest jeszcze 2 km do Stacji Naukowej. (na ogół kierowcy, na prośbę pasażera, zatrzymują się na przystanku Szymbark-Bystra).
Mapa
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Położenie stacji i charakterystyka obszaru
Stacja Naukowa położona jest w północno-zachodniej części Beskidu Niskiego, graniczącego od północy z Pogórzem Ciężkowickim, od wschodu z Dołami Jasielsko-Sanockimi. Obszar położony jest w wysokości
300-998 m n.p.m., będąc charakterystycznym regionem gór niskich i pogórzy. Zachodnia część Beskidu Niskiego znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej, której tektonika i zróżnicowanie litologiczne są przyczyną powstania dużej różnorodności grzbietów górskich (twardzielcowych, monoklinalnych, inwersyjnych),
z licznymi formami skalnymi, otoczonych średnimi i niskimi pogórzami. Konsekwentna sieć rzeczna: Białej,
Ropy i Wisłoki, odwadniająca tę część Beskidu Niskiego tworzy charakterystyczny rusztowy typ rzeźby, z przełomami przez pasma górskie.
Brzeżne pasmo Beskidu Niskiego opada stromym progiem w kierunku Dołów Jasielsko-Sanockich i Pogórza Ciężkowickiego. Te ostatnie jednostki fizjograficzne położone w obrębie płaszczowiny śląskiej, reprezentowanej głównie przez warstwy inoceramowe i warstwy krośnieńskie, wznoszą się do 450-500 m n.p.m., a na
odporniejszych piaskowcach ciężkowickich obramowujących Doły od północy, osiągają ponad 550 m n.p.m.
Ze względu na tektonikę i zróżnicowanie litologiczne, strefa brzeżna Beskidu Niskiego intensywnie modelowana jest przez procesy osuwiskowe, obejmujące swym zasięgiem całe stoki i stwarzające poważne problemy gospodarcze.
Przeważająca część okolic Szymbarku położona jest w piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego, a jedynie
wierzchowiny grzbietów górskich znajdują się w piętrze umiarkowanie chłodnym. Średnia roczna temperatura powietrza na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku wynosi 7,9°C, a średnia suma opadów 825,6 mm.
Przeważającą jednostką typologiczno-ekologiczną są gleby brunatne wyługowane, umiarkowanie wilgotne, w głębszych poziomach wilgotne, żyzne, odznaczające się dużą stabilnością i odpornością na czynniki
degradacyjne. Gleby te wraz z glabami brunatnymi słabo wyługowanymi wyrugowanymi właściwymi, oglejonymi
i brunatnymi kwaśnymi oraz płowymi zajmują niemal całe powierzchnie stoków nieosuwiskowych. Na formach
osuwiskowych panującą jednostką typologiczną są plastosole. Są to gleby ilasto-gliniaste, wykształcone głównie
na pstrych łupkach eoceńskich, ogólnie o niewielkiej ale bardzo zróżnicowanej zawartości części szkieletowych.
Brak w nich wyraźnie wykształconych poziomów genetycznych. Mają one korzystne właściwości chemiczne, ale
zdecydowanie nie korzystne fizyczne i małą głębokość biologiczną, o czym decyduje duża zawartość iłu koloidalnego i duża zwięzłość. Dna szerokich dolin pokrywają mady aluwialne, natomiast w dolinach, przy znacznej
dostawie zwietrzelin ze stoków – mady aluwialno deluwialne (np. w dolinie Bystrzanki). Poszczególne typy gleb
tworzą zwarte płaty bądź zostały wydzielone w formie kompleksów glebowych. Tworzą mozaikowy układ, nawiązując do budowy geologicznej podłoża oraz procesów denudacyjnych kształtujących rzeźbę obszaru
W obrębie Beskidu Niskiego występują dwa piętra klimatyczno-roślinne, z granicą około 550 m. npm. Do
tej wysokości dominują użytki rolne, z małymi fragmentami lasów grądowych (Tilio carpinetum). Wyżej położone
stoki niemal w całości, zajmują lasy regla dolnego (Fagetum carpaticum). Na obszarze zlewni Bystrzanki dominującymi gatunkami drzew są: jodła, której średni udział wynosi 48,4% oraz buk 29,9%. Udział dębu wynosi
zaledwie 1,7% w strukturze gatunkowej, natomiast jego średni wiek jest najwyższy w odniesieniu do pozostałych gatunków drzew i wynosi 112 lat.
Informacje ogólne
Stacja Naukowo-badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku została utworzona w 1965 roku, jako ośrodek badawczy i konferencyjno-wypoczynkowy. Merytoryczną opiekę nad działalnością badawczą Stacji sprawuje Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie. Od początku powstania do 2001 roku,
pracami badawczymi Stacji kierował prof. dr hab. Leszek Starkel. Obecnie opiekę nad Stacją sprawuje prof. dr
hab. Zofia Rączkowska (prof. IGiPZ PAN)
Badania Stacji Naukowej obejmują obszar położony u wylotu doliny Ropy z Beskidu Niskiego na teren Dołów Jasielsko-Sanockich, o powierzchni około 70 km2, dwoma zlewniami cząstkowymi – Bystrzanką i Bielanką
oraz fragmentem zlewni Ropy. Szczegółowe badania skupione są obecnie w zlewni Bystrzanki, o powierzchni
13,6 km2, z wyraźnie zaznaczonymi piętrami – beskidzkim i pogórskim, uwarunkowanymi tektoniką i litologią
podłoża. Zachodnią część zlewni stanowi zalesiony, beskidzki grzbiet Maślanej Góry (753 m n.p.m.), zbudowany z piaskowców magurskich, otoczony od wschodu przez pogórskie garby Wiatrówek,i Podlesia, oddzielonych
doliną Bystrzanki od garbów, Bucze-Taborówka (450-550 m n.p.m.), zbudowanych przeważnie z warstw inoceramowych. Zlewnia jest asymetryczna, z przewagą części zachodniej, o kierunku osi głównej z NW na SE.
Rysem charakterystycznym zlewni są liczne osuwiska, modelujące zarówno stoki beskidzkie jak i pogórskie.
Od 1969 do 2003 roku powierzchnia gruntów ornych na terenie zlewni zmniejszyła się o 29%, a powierzchnia
łąk i pastwisk zwiększyła o 25%.
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Celem prac badawczych, sformułowanych przez L. Starkla było: poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego i mechanizmu procesów fizycznogeograficznych zachodzących w obszarze górskim oraz próba
zbudowania dynamicznych modeli podstawowych elementów przestrzennych środowiska obszaru górskiego
(np. stoku, doliny, koryta rzeki, osuwiska) i ocena cech i zasobów tego środowiska pod kątem racjonalnego
użytkowania ziemi w górach (szczególnie gospodarki rolnej i wodnej).
Program ten, z modyfikacjami realizowany jest również obecnie. Prace badawcze prowadzone obecnie
obejmują: obieg wody na stokach (spływ powierzchniowy, śródglebowy, odpływ wody ze stoków do koryt potoków); spłukiwanie gleby na stokach, dostawa zwietrzelin ze stoków do koryta rzecznego; denudacja chemiczna;
bilans wodny zlewni fliszowych i odprowadzanie materiału zawieszonego i rozpuszczonego ze zlewni; kształtowanie koryt rzecznych; procesy osuwiskowe; pomiary parametrów meteorologicznych temperatury powietrza ,
temperatury gruntu, zachmurzenia, usłonecznienia, prędkości i kierunku wiatru, wysokości i natężenia opadów,
pH i składu chemicznego opadów, wysokości pokrywy śnieżnej i zapasu wody w śniegu, oraz innych zjawisk
meteorologicznych.
Stacja uczestniczy w Programie pomiarowym Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
(Stacja Bazowa ZMŚP) oraz w projekcie badawczym SWEX/R (Soil Water and Energy Exchange) Centrum
Badań Kosmicznych PAN
Stacja pełni funkcję ośrodka konferencyjnego, jest miejscem praktyk studenckich oraz prowadzi zajęcia
dydaktyczne dla szkół regionu gorlickiego. Opracowywane są również ekspertyzy i opinie dotyczące różnych
inwestycji.
Zdjęcie

Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku
Kierownik stacji
dr Witold Bochenek

Pracownicy stacji
dr Eugeniusz Gil
mgr Małgorzata Kijowska
Dorota Spólnik
Wiesława Stawiarz
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Budynek stacji – część noclegowa
Stacja Naukowa IGiPZ PAN położona jest na posesji w obrębie której znajduje się 5 budynków: XIX-wieczny dworek i oficyna oraz pawilon, pracownia, laboratorium.
Obecnie, część budynków Stacji funkcjonuje jako Ośrodek Wypoczynkowy (w ajencji) dysponujący 65
miejscami noclegowymi w pokojach 1-4 osobowych, z bieżącą wodą, niektóre z łazienkami, z pełnym zapleczem gastronomicznym, z możliwością indywidualnego korzystania z kuchenki oraz jadalnią na około 60 osób.
W pawilonie znajduje się sala konferencyjna na około 80 osób, która służy jako miejsce zajęć dydaktycznych. Podobną funkcję może pełnić hall w dworku i jadalnia w pawilonie.
Budynek stacji – część naukowo-badawcza
– laboratorium: możliwość oznaczania stężeń podstawowych jonów, pH, przewodności właściwej, koncentracji
zawiesin , wilgotności. Wyposażenie: spektrofotometr CARY 50 BIO, fotometr LF205, konduktometry, pH-metry, wagi analityczne i techniczne, wstrząsarka, sita, suszarki, destylarka, dygestorium, szkło laboratoryjne do analiz klasycznych;
– pracownia: zestawy komputerowe, drukarki, kopiarka, skaner, podręczna biblioteka, zbiór map i zdjęć lotniczych;
– inne: teodolit, niwelator, termometry, termohigrografy, limnigrafy, stopery, młynki hydrometryczne, gwizdki
hydrometryczne, wysokościomierze, busole, cylindry Burgera pojemniki miarowe na próbki gleby, łopaty,
świdry.
Bezpośrednie otoczenie budynku
Ogrodzona posesja o powierzchni 5,58 ha, w tym 1,8 ha zajmuje las. Parking może pomieścić około
20 samochodów osobowych i 2 autokary.

Instalacje terenowe
– stacja meteorologiczna (od 1968 r.), usytuowana na stoku doświadczalnym na terenie posesji, 325 m n.p.m.
Pomiary standardowe w 3 terminach obserwacyjnych: temperatura i wilgotność powietrza, usłonecznienie,
kierunek i prędkość wiatru, miąższość pokrywy śnieżnej i zapas wody w śniegu, temperatura gruntu, zachmurzenie, i inne zjawiska atmosferyczne. - Automatyczna stacja meteorologiczna MILOS 500 (VAISALA),
(od 2001 r.) z rejestracją podstawowych danych meteorologicznych, jak opisanych wyżej, w interwale czasowym 10 min.;
– kolektor opadu mokrego i stanowiska do pomiaru chemizmu opadów;
– stok doświadczalny (od 1968 r.) – obieg wody i procesy denudacyjne na stoku fliszowym, poletka eksperymentalne do badań spływu powierzchniowego wody, spłukiwania i denudacji chemicznej na stoku; poletko do
badań spływu śródglebowego i chemizmu wody, 2 punkty pomiarowe stanów wód gruntowych w pokrywach
zwietrzelinowych, punkty pomiarowe dostawy wody, substancji chemicznych i zawiesin ze stoku do koryta
potoku;
– monitoring zanieczyszczeń powietrza: pomiar stężenia siarczanów i azotanów, rejestracja ciągła w interwale
dobowym;
– monitoring chemizmu opadów podokapowych i wody spływającej po pniach drzew;
– monitoring chemizmu wód gruntowych w interwale kwartalnym z rejestracją odpływu wody ze źródła;
– monitoring glebowy;
– monitoring roślinny;
– monitoring porostów;
– stacje hydrometryczne na potoku Bystrzanka (13,6 km2) i rzece Ropie (303 km2) limnigrafy i wodowskazy;
pomiary stanów wody, przepływów, transportu zawiesiny i substancji rozpuszczonych;
– monitoring ruchów masowych: 2 reprezentacyjne powierzchnie rejestracji procesów osuwiskowych w zlewni
Bystrzanki i Bielanki (po 5 km2).
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Informacje dodatkowe
Oprócz prowadzonego programu badawczego i ośrodka konferencyjnego, Stacja jest również bazą dla
praktyk studenckich. Może być bazą dla wypoczynku i wędrówek po Beskidzie Niskim, gdzie występuje wiele
atrakcyjnych, zbliżonych do naturalnych, cech środowiska przyrodniczego: pasma magurskie z licznymi ostańcami skałek, duże kompleksy leśne, ładnie położony sztuczny zbiornik wody na Ropie w Klimkówce (12 km),
uzdrowisko w Wysowej (30 km), z cennymi wodami mineralnymi, co przy małym zaludnieniu Beskidu Niskiego
stwarza niespotykane warunki dla wypoczynku. Blisko położone jest uzdrowisko w Krynicy (40 km), a przez
przejście drogowe w Koniecznej (30 km) umożliwia wycieczkę do Słowacji. W okresie zimowym istnieje możliwość skorzystania z położonych w pobliżu stacji narciarskich (np. Magura Ski).
Rezerwacja miejsc na pobyt: Ośrodek Wypoczynkowy
Danuta Pytel
38-311 Szymbark 430
tel. 601 312 819
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Nazwa stacji i jej adres

Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
WROCŁAW
informacja na stronie internetowej: www.meteo.uni.wroc.pl

Instytucja
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław
tel. (71) 348 54 41, 372 94 97
fax. (71) 372 94 98
kontakt: dr Sebastian Sikora – kierownik Obserwatorium
email: sebastian.sikora@uni.wroc.pl
dr hab. prof. U. Wr. Krzysztof Migała
email: Krzysztof.migala@uni.wroc.pl
Mapa
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Informacje ogólne
Obserwatorium w obecnej postaci istnieje od 1 lutego 1946 roku. Założył je prof. dr hab. Aleksander Kosiba, organizator Zakładu Meteorologii i Klimatologii w odradzającym się po wojnie Uniwersytecie Wrocławskim.
Pomiary i obserwacje wykonywane w tym obserwatorium są kontynuacją pomiarów meteorologicznych rozpoczętych we Wrocławiu w 1791 roku.
Celem Obserwatorium jest z jednej strony prowadzenie pomiarów do badań klimatu miasta, z drogiej
zaś strony stanowi ono zaplecze dla prowadzonej w Zakładzie dydaktyki z zakresu meteorologii i klimatologii
dla studentów geografii i ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Aparatura pomiarowa Obserwatorium obejmuje ponad 50 tradycyjnych, standardowych przyrządów, a także rejestratorów i czujników. Mierzone
i rejestrowane są takie parametry atmosfery jak ciśnienie, temperatura, wilgotność, opady, kierunek i prędkość
wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, usłonecznienie oraz obserwowane zjawiska jak na przykład
mgła, zamglenie, burze itp. W okresie zimowym dodatkowo prowadzone są badania nad pokrywą śnieżną.
W Obserwatorium wykorzystywane jest urządzenie do akustycznego sondowania atmosfery w celu badania jej
pionowej struktury i pionowego ruchu powietrza.
Położone na skraju dużego parku miejskiego, 2 km od centrum, w dzielnicy willowej, w pobliżu koryta
Odry.
Zdjęcie

Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
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