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Przedmowa

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników monografię pt.
Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Jest to opracowanie dedykowane Pani doktor habilitowanej Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy
naukowej i dydaktycznej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publikacja jest wyrazem naszej
wdzięczności za Jej długoletnią, rzetelną pracę naukową i dydaktyczną
oraz szacunku, jakim darzymy Panią Doktor za Jej bezgraniczną dobroć,
serdeczność, uczciwość i zawsze przyjazny uśmiech.
Pani doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow swoją pracę zawodową
związała z Instytutem Geografii, gdzie przez blisko pół wieku wykładała
geomorfologię, a szczególnym zainteresowaniem zawsze darzyła geomorfologię eoliczną, która zajmuje się badaniem form rzeźby terenu utworzonych przez niszczącą i budującą działalność wiatru. Praca magisterska Pani
Doktor poświęcona była genezie i wiekowi wydm Puszczy Niepołomickiej,
rozprawę doktorskę poświęciła geomorfologicznej działalności wiatru
powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, w pracy habilitacyjnej zaś dokonała
typologii wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów na przykładzie dorzecza górnej Wisły. Doktor habilitowana Bogdana
Izmaiłow jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie geomorfologii
eolicznej.
Panią Doktor pamiętamy również jako znakomitego dydaktyka,
potrafiącego nawiązać bezpośredni kontakt ze studentami, osobę życzliwą, cierpliwą i wyrozumiałą, zawsze mającą czas na dyskusję naukową
i wyjaśnianie trudnych zagadnień. Pani Doktor była również mistrzynią
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w prowadzeniu ćwiczeń terenowych. Pod Jej opieką pokolenia geografów
zdobywały trudną umiejętność kartowania geomorfologicznego i uczyły
się metod badań osadów czwartorzędowych. Pani Doktor zawsze stanowiła dla nas wzór sumiennego i uczciwego pracownika naukowego, mającego ogromną wiedzę i solidny warsztat naukowy, ale równocześnie osoby
skromnej, zachowującej zdrowy rozsądek i umiar, a przy tym posiadającej
dużą dozę optymizmu i subtelnego humoru.
Do udziału w publikacji zostało zaproszone szerokie grono geomorfologów z ośrodków uniwersyteckich zarówno w Polsce, jak i za granicą, zajmujących się morfogenetyczną działalnością wiatru. Monografię rozpoczyna
rozdział wprowadzający poświęcony działalności naukowej i dydaktycznej
doktor habilitowanej Bogdany Izmaiłow oraz spis Jej publikacji.
Pozostałe rozdziały prezentują głównie wyniki badań procesów, form
i osadów eolicznych w różnych regionach Polski oraz na Litwie. Rozdział
pierwszy, napisany przez T. A. Łabuza ( Uniwersytet Szczeciński ) i P. Sydora
( P I G-P I B, Oddział Pomorski ), charakteryzuje procesy eoliczne na akumulacyjnych odcinkach polskiego wybrzeża na podstawie analizy litologii
osadów powierzchniowych wydm przednich. W rozdziale drugim, napisanym przez W. Florka, I. Pasamonik ( Akademia Pomorska w Słupsku )
i L. Schiefelbeina ( Słowiński Park Narodowy ), omówiono osady i formy
eoliczne nad Zatoką Ustecką. W kolejnym rozdziale A. Česnulevičius
( Uniwersytet Wileński ), A. Bautrėnas ( Uniwersytet Wileński ), R. Morkūnaitė ( Centrum Badań Przyrodniczych, Wilno), F. Kavoliutė ( Uniwersytet
Wileński ) koncentrują się na intensywności procesów eolicznych na
Mierzei Kurońskiej od końca XX wieku. J. Szpikowski i A. Kostrzewski
( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ) omawiają funkcjonowanie procesów eolicznych i niweo-eolicznych w warunkach młodoglacjalnych na Pojezierzu Drawskim. W pracy J. Twardego ( Uniwersytet Łódzki )
scharakteryzowano antropogeniczną fazę wydmotwórczą w centralnej
Polsce, a J. Goździk i S. Kobojek ( Uniwersytet Łódzki ) omawiają źródła piasków wydmowych oraz geomorfologiczne uwarunkowania dróg transportu
i miejsc akumulacji w Pasie Wydmowym Małej Panwi i Stobrawy. W następnym rozdziale P. Demczuk, K. Stępniewski, J. Rodzik ( Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie ) charakteryzują zmienność i zróżnicowanie
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opadu i transportu eolicznego w Guciowie na Roztoczu Środkowym.
W rozdziale ósmym A. Michno ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
omawia morfologiczne uwarunkowania agradacji dna doliny Szreniawy
w rejonie Książnic Wielkich na Płaskowyżu Proszowickim. W regionie tym
również Jubilatka realizowała swoje badania dotyczące bonitacji geomorfologicznej obszarów lessowych. Dalsze rozdziały dotyczą rzeźby obszarów
wydmowych okolic Gidli i Pławna w Niecce Włoszczowskiej ( J. PełkaGościniak i J. Zatoński, Uniwersytet Śląski ) oraz Kotliny Dąbrowskiej
( R. Dulias, Uniwersytet Śląski ). Kolejny rozdział, autorstwa P. Gębicy
( Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ), A. Bluszcza
( Politechnika Śląska ) i B. Woronko ( Uniwersytet Warszawski ), poświęcony
jest genezie i wiekowi wydmy w Dąbrówkach w Kotlinie Sandomierskiej
w świetle analiz litologicznych osadów i datowań OSL. W rozdziale
dwunastym, napisanym przez J. Święchowicz ( Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie ), zawarte są informacje na temat podatności na erozję wodną
gleb wytworzonych z pyłowych utworów lessopodobnych na Przedgórzu
Brzeskim. Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow prowadziła w tym
regionie kilkuletnie badania monitoringowe dotyczące natężenia erozji
wietrznej gleby. Monografię zamyka rozdział E. Gorczycy, K. Krzemienia,
M. Sobuckiego ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ) na temat wpływu
antropopresji na przekształcanie rzeźby w górnej części doliny Wisłoki –
obszaru, na którym Jubilatka przez kilka lat prowadziła badania z zakresu
paleogeografii i współczesnej ewolucji rzeźby.
Naszym zamierzeniem było, aby treści zawarte w artykułach okazały się
pożyteczne dla Czytelników, którym bliska jest problematyka geomorfologii eolicznej. Jednak przede wszystkim pragniemy, by lektura monografii była interesująca i przyjemna dla Pani doktor habilitowanej Bogdany
Izmaiłow, której jest dedykowana. Życzymy tego z całego serca w imieniu
wszystkich Autorów, Recenzentów oraz własnym.
Jolanta Święchowicz, Anna Michno
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Życiorys naukowy
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow urodziła się 14 lutego 1949 roku
w Krakowie. Tam też ( w latach 1956–1963 ) uczęszczała do Szkoły
Podstawowej nr 20 i ukończyła ( w 1967 roku ) X Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej. Następnie podjęła studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas studiów specjalizowała się w geomorfologii, a szczególnie interesowała Ją geomorfologia eoliczna. Pracę magisterską na temat Geneza
i wiek wydm Puszczy Niepołomickiej napisała pod kierunkiem prof. dr.
hab. Mieczysława Klimaszewskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo
dobrym w roku 1972. W tym samym roku została przyjęta na staż asystencki w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii U J. W 1973 roku
otrzymała etat asystenta, w 1975 została starszym asystentem, a w 1981
powierzono Jej stanowisko wykładowcy. W 1982 roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta. W tym okresie rozwijała swoje zainteresowania naukowe i doskonaliła warsztat badawczy. W 1976 roku odbyła
staż naukowy w Instytucie Geografii Uniwersytetu im. Lajosa Kossutha
w Debreczynie, a w 1979 – w Instytucie Geografii Uniwersytetu im. Adama
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Mickiewicza w Poznaniu. Na Węgrzech, pod kierunkiem prof. Zoltána
Borsyego, poznała metody stosowane w badaniach dynamiki procesów
eolicznych oparte na eksperymencie. W Poznaniu zaś, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Stefana Kozarskiego, doskonaliła swój warsztat metodyczny,
ucząc się nowych metod stosowanych zarówno w badaniach terenowych,
jak i laboratoryjnych, zwłaszcza umożliwiających poznanie genezy utworów
na podstawie ich cech teksturalnych. Dr hab. Bogdana Izmaiłow poszerzała
również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii dynamicznej, które wykorzystała z powodzeniem m.in. w badaniach współczesnych
procesów eolicznych zachodzących powyżej górnej granicy lasu w Tatrach.
Pięcioletnie badania eksperymentalne realizowane na Hali Gąsienicowej
stały się podstawą do napisania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof.
dr. hab. Mieczysława Klimaszewskiego, zatytułowanej Geomorfologiczna
działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, którą obroniła
w 1981 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi U J. Recenzentami pracy
byli: prof. dr hab. Stefan Kozarski ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu ) oraz doc. dr hab. Tadeusz Gerlach ( Polska Akademia Nauk,
oddział w Krakowie ). Praca doktorska została uznana w 1984 roku przez
Komisję Geomorfologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego za najlepszą rozprawę doktorską z geomorfologii obronioną w 1981 roku.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow 1 marca 1982 roku została
mianowana na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geomorfologii U J.
W 2001 roku napisała rozprawę habilitacyjną pt. Typy wydm śródlądowych
w świetle badań struktury i tekstury ich osadów ( na przykładzie dorzecza
górnej Wisły ). Habilitowała się na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi U J
14 maja 2002 roku. Jej habilitacja została zatwierdzona przez Centralną
Komisję do spraw Stopni i Tytułów 25 listopada 2002 roku. Recenzentami
w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło ( Uniwersytet Warszawski ), prof. dr hab. Józef Wojtanowicz
( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ) i doc. dr hab. Ludwik Kaszowski
( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ).
W latach 2000 – 2005 dr hab. Bogdana Izmaiłow była wiceprzewodniczącą
Rady Programowej studiów biologia i geografia na Wydziale BiNoZ UJ,
a następnie członkiem Rady Programowej na tym kierunku ( 2005–2008 )
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oraz członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na
Wydziale BiNoZ U J. W latach 2005–2008 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii U J do spraw dydaktycznych. Wielokrotnie była
członkiem komisji egzaminacyjnych na kierunkach: geografia, biologia
i geografia, historia, etnografia. Wiele razy wykonywała obowiązki opiekuna roku i grup studenckich na studiach geograficznych oraz opiekuna
studentów międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych.
W latach 2003 – 2005 była recenzentem i członkiem Komisji Konkursu
Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.
Jako studentka, a potem pracownik naukowo-dydaktyczny brała czynny
udział w działalności studenckiego Koła Geografów U J, a w roku 1979 i 1982
była opiekunem obozów naukowych K G U J w Dukli i Zakopanem.
Dała się również poznać jako popularyzatorka wiedzy geograficznej,
wygłaszając odczyty na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Geograficznego ( m.in. na temat krajobrazów Sahary czy Archipelagu Wysp Zielonego
Przylądka ), podczas których ujawniła swój talent oratorski i dydaktyczny.
Swoją gruntowną wiedzą dzieliła się jako współautorka licznych prac popularnonaukowych. Opracowała hasła tematyczne, mapy i rozdziały w wydawnictwach encyklopedycznych oraz atlasach, m.in. w Encyklopedii geograficznej świata ( 2000 ), Encyklopedii szkolnej. Geografia ( 2004 ), Słowniku
szkolnym. Geografia ( 2005 ), Przeglądowym Atlasie Świata. Popularnej
Encyklopedii Powszechnej ( 1998, 1999, 2000 ).

Kierunki zainteresowań i dorobek naukowy
Zagadnienia z zakresu geografii fizycznej, a zwłaszcza geomorfologii,
podejmowane w pracy naukowej dr hab. Bogdany Izmaiłow są różnorodne i wielowątkowe, a Jej dorobek naukowy oparty na solidnych badaniach terenowych i laboratoryjnych – bogaty i wartościowy. Liczy około
100 pozycji ( są to głównie monografie, rozdziały w monografiach, artykuły
w czasopismach naukowych, mapy ). Jako pierwsza w ośrodku krakowskim
rozpoczęła badania procesów eolicznych, konsekwentnie poszerzając ich
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tematykę i zakres, co zostało doskonale wyeksponowane w trzech najważniejszych pracach na kolejne stopnie zawodowe i naukowe ( magistra, doktora, doktora habilitowanego ). W dorobku naukowym dr hab. Bogdany
Izmaiłow można wyróżnić następujące nurty:
–– geneza, ewolucja i cechy wydm śródlądowych, pustynnych i nadmorskich,
–– współczesne procesy eoliczne na obszarach wysokogórskich i pogórskich
oraz ich uwarunkowania,
–– metody badania procesów i osadów eolicznych,
–– rzeźba wybranych obszarów górskich i wyżynnych oraz jej dynamika,
–– badanie struktury i dynamiki koryt rzecznych w różnych regionach
i strefach klimatycznych,
–– kartowanie geomorfologiczne i tworzenie wielko- i małoskalowych map
geomorfologicznych,
–– historia geografii.
Pierwszym i najważniejszym kierunkiem zainteresowań dr hab. Bogdany
Izmaiłow była geomorfologia eoliczna, a pierwszą opublikowaną przez
Panią Doktor pracą naukową był artykuł pt. Geneza i wiek wydm Puszczy
Niepołomickiej napisany na podstawie pracy magisterskiej i zamieszczony
w „ Folia Geographica ” w 1975 roku. Kolejne teksty dotyczyły stanu badań
wydm śródlądowych w Polsce ( np. The state of research in inland dunes
in Poland, 1976 ) i w wybranych ośrodkach geomorfologicznych w Europie
( np. Problematyka eoliczna w badaniach geomorfologicznych Uniwersytetu
L. Kossutha w Debreczynie, 1978 ). Gruntowna znajomość stanu badań
z zakresu geomorfologii eolicznej umożliwiła Pani Doktor odnalezienie
własnego pola badawczego, dającego możliwość podejmowania problemów nowych i słabo poznanych. Wymagało to jednak dużej wyobraźni,
inwencji twórczej i intuicji badawczej oraz wiedzy i wypracowania własnych metod badań.
W 1975 roku rozpoczęła badania nad mechanizmem, natężeniem i skutkami procesów eolicznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, które
prowadziła na Hali Gąsienicowej. Uzyskane wyniki stały się podstawą
do napisania rozprawy doktorskiej pt. Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. Stacjonarne badania dynamiki
procesów eolicznych w Tatrach dr hab. Bogdana Izmaiłow zrealizowała na
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dwudziestu zróżnicowanych pod względem cech fizycznogeograficznych
stanowiskach pomiarowych. Określiła wielkość depozycji eolicznej w różnych okresach oraz cechy uziarnienia akumulowanego przez wiatr materiału. Uzyskane wyniki powiązała z lokalnymi cechami rzeźby, pokryw stokowych i warunków klimatycznych. Rozprawa doktorska dr hab. Bogdany
Izmaiłow dostarczyła nowych, oryginalnych danych ilościowych, nielicznych w literaturze światowej, na temat natężenia procesów eolicznych
w odniesieniu do środowiska wysokogórskiego. Prawidłowości dotyczące
morfogenetycznej roli wiatru powyżej górnej granicy w Tatrach – będące
wynikiem pięcioletnich, żmudnych i szczegółowych badań terenowych
oraz pracochłonnych analiz laboratoryjnych – zostały opublikowane przez
dr hab. Bogdanę Izmaiłow w kilku renomowanych anglojęzycznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak : „ Earth Surface Processes
and Landforms ”, „ Geographia Polonica ” czy „ Quaestiones Geographicae ”.
Prace te przyniosły Jej bardzo duże uznanie w Polsce i za granicą.
Stacjonarne badania terenowe dotyczące uwarunkowań i intensywności
współczesnych procesów eolicznych dr hab. Bogdana Izmaiłow podjęła po
raz kolejny na Pogórzu Karpackim w rejonie Stacji Naukowej I G i G P U J
w Łazach koło Bochni. Prowadziła je w latach 1993 – 1995 w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego finansowanego przez K B N, pt. Obieg
i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego, kierowanego przez doc. dr. hab. Ludwika
Kaszowskiego. W celu określenia roli wiatru we współczesnym rozwoju
rzeźby w obrębie niższego stopnia Pogórza w rejonie Łazów dr hab.
Bogdana Izmaiłow samodzielnie zaprojektowała przyrządy pomiarowe
i konsekwentnie przeprowadziła cały proces badawczy. Poznanie roli wiatru
w obiegu materii zrealizowała na podstawie pomiarów deflacji, transportu
i depozycji materiału mineralnego w stałych punktach, gdzie zainstalowane
były specjalne chwytacze, oraz badań procesów niweo-eolicznych dokonywanych wzdłuż wytyczonych profili podłużnych i poprzecznych dolin
w okresach występowania pokrywy śnieżnej. Z dużą wprawą potrafiła ekstrapolować uzyskane w punktach pomiarowych wyniki na szerszy obszar,
uwzględniając różne formy rzeźby i powierzchnie o różnej strukturze użytkowania. Rezultaty tych badań mają również zastosowanie praktyczne.
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Na ich podstawie można ocenić natężenie erozji wietrznej gleb, jak również transport zanieczyszczeń i strefy ich akumulacji w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego.
Niezależnie od badań prowadzonych w Tatrach dr hab. Bogdana
Izmaiłow kontynuowała studia nad genezą i wiekiem wydm śródlądowych, poszerzając obszar swoich zainteresowań o kolejne wydmy występujące w Kotlinach Podkarpackich i w pasie Wyżyn Śląsko-Małopolskich
w dorzeczu górnej Wisły. Zwracała przede wszystkim uwagę na cechy
morfologiczne i strukturalne wydm oraz oznaczała wiek i teksturę budujących je osadów. Wieloletnie studia zaowocowały rozprawą habilitacyjną pt.
Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów
( na przykładzie dorzecza górnej Wisły ). Praca ta stanowi obszerne studium
zróżnicowania i rozwoju słabo dotąd poznanych wydm śródlądowych rozległego obszaru dorzecza górnej Wisły, powyżej ujścia Wisłoki. Badaniami
terenowymi zostały objęte 73 formy oraz licznie występujące w ich obrębie
odsłonięcia osadów eolicznych, dla których Pani Doktor wykonała kompleksowe analizy struktury, a w laboratorium analizy uziarnienia i stopnia obtoczenia ziarn kwarcu dla ponad 5 tys. prób piasku wydmowego
oraz osadów podłoża. Rezultatem pracy było wyróżnienie strukturalnych
typów wydm, rekonstrukcja warunków i procesów decydujących o ich
zróżnicowaniu oraz ustalenie przyczyn i kierunków przekształceń form
wydmowych. Była to więc próba typologii dynamicznej, przy czym nie
chodziło tu o paleochronologiczną historię, ale o poznanie rozwoju wydm
w określonych warunkach, niezależnie od tego, w którym okresie lub której
fazie wydmotwórczej następował. Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow
wskazała również prawidłowości rozwoju wydm śródlądowych w dorzeczu
górnej Wisły. Była to praca nowatorska zarówno w odniesieniu do postawionych celów, jak i sposobu ich realizacji, co świadczyło o wysokich kompetencjach Uczonej w zakresie geomorfologii eolicznej, badań sedymentologicznych i paleogeograficznych.
W późniejszym okresie dr hab. Bogdana Izmaiłow badania form i osadów eolicznych połączyła z poznaniem interakcji, jakie współcześnie zachodzą pomiędzy procesami eolicznymi, fluwialnymi i stokowymi w innych
regionach poza Polską, zwłaszcza w strefie suchej i półsuchej. W 1999 roku
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dr hab. Bogdana Izmaiłow uczestniczyła w ogólnopolskiej wyprawie
naukowej na Wyspy Zielonego Przylądka. Wyprawa zrealizowana pod
kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło była drugim
z etapów rozpoczętej na początku lipca 1999 roku sześcioletniej wyprawy
dookoła świata szlakiem Ferdynanda Magellana. Uczestniczyło w niej
12 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju oraz różne specjalności w zakresie geomorfologii. Badania dr hab. Bogdany Izmaiłow
realizowane podczas tego wyjazdu obejmowały m.in. charakterystykę
form wydmowych, określenie klimatycznych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju rzeźby oraz poznanie struktury koryt rzecznych.
W 2001 roku dr hab. Bogdana Izmaiłow uczestniczyła w geomorfologicznych badaniach zespołowych w południowym Maroku ( Antyatlas ) realizowanych wraz z grupą geomorfologów z Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu w Tangerze. Podczas tych badań ekspedycyjnych swoje
zainteresowania skoncentrowała także na badaniach struktury systemu
fluwialnego odwadnianego epizodycznie.
Wśród problematyki fluwialnej podejmowanej przez dr hab. Bogdanę
Izmaiłow należy wymienić zagadnienia dotyczące poznania prawidłowości wykształcenia struktury morfodynamicznej wybranych koryt rzecznych w Beskidach oraz znaczenia zdarzeń ekstremalnych dla rozwoju
rzeźby fluwialnej.
W 2003 roku podjęła badania terenowe dotyczące rozwoju form deflacyjnych na wydmach Mierzei Kurońskiej wspólne z pracownikami Centrum
Badań Przyrodniczych w Wilnie oraz Uniwersytetu Wileńskiego.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow na podstawie pracochłonnych
badań terenowych, prowadzonych metodą szczegółowego kartowania geomorfologicznego, oraz wnikliwych studiów kameralnych opracowywała
rzeźbę wybranych obszarów Polski południowej. Efektem wieloletnich
badań terenowych, w których dr hab. Bogdana Izmaiłow współuczestniczyła, było opracowanie mapy geomorfologicznej miejskiego województwa
krakowskiego. Prace terenowe były prowadzone w latach 1978 – 1984 pod
kierunkiem dr Marii Tyczyńskiej na zlecenie Komisji Nauk Geograficznych
P A N, a ich rezultatem jest rękopiśmienna mapa geomorfologiczna miejskiego województwa krakowskiego. Arkusze tej mapy były podstawą
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opracowania w 2014 roku Cyfrowej Mapy Geomorfologicznej ( skala
1 : 100 000 ), arkusze: Kraków Zachód, Wyżyna Krakowska, oraz Cyfrowej
Mapy Geomorfologicznej ( skala 1 : 500 000 ), arkusz Kraków 2.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow była koordynatorem prac terenowych i kameralnych oraz współautorką mapy geomorfologicznej wraz
z komentarzem, opublikowanej w 2007 roku w Atlasie otoczenia Kampusu
600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mapa powstała na podstawie analiz dostępnych materiałów kartograficznych oraz kartowania
geomorfologicznego otoczenia Kampusu przez pracowników Zakładu
Geomorfologii I G i G P U J. Wiedza i wieloletnie doświadczenie w kartowaniu rzeźby regionu krakowskiego zostały docenione także przez redaktorów
monografii Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie. Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow jest autorem rozdziału
pt. Rzeźba terenu, obejmującego charakterystykę morfogenezy, głównych
jednostek geomorfologicznych i współczesnych procesów morfogenetycznych oraz mapę geomorfologiczną Krakowa. Jest również współautorką
rozdziału poświęconego przyrodniczym uwarunkowaniom rozwoju turystyki i rekreacji w Krakowie.
W latach 1996–1999 dr hab. Bogdana Izmaiłow uczestniczyła w zespołowym projekcie badawczym, finansowanym przez Fundusz Ochrony
Środowiska i Magurski Park Narodowy, pt. Przyroda nieożywiona i gleby
Magurskiego Parku Narodowego ( M P N ), kierowanym przez prof. dr. hab.
Stefana Skibę. W projekcie tym Pani Doktor kierowała pracami terenowymi
polegającymi na kartowaniu geomorfologicznym oraz opracowaniu na tej
podstawie mapy i charakterystyki rzeźby M P N. Kolejnym opracowaniem
była charakterystyka rzeźby Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( BdPN )
w ramach projektu Ochrona zasobów geomorfologicznych Bieszczadzkiego
Parku Narodowego na potrzeby sporządzania planu ochrony BdPN prac
finansowanych przez BdPN. Rezultatem tych badań była mapa geomorfologiczna oraz komentarz zawierający charakterystykę rzeźby BdPN.
W poznaniu ewolucji rzeźby wybranych obszarów dr hab. Bogdana
Izmaiłow zwracała szczególną uwagę na uwarunkowania naturalne i antropogeniczne, wieloetapowość rozwoju poszczególnych form ( np. dolin,
wydm ), a także sedymentologiczny zapis intensywności różnych procesów
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morfogenetycznych. Koncentrowała się również na relacji pomiędzy rzeźbą
( cechami morfometrycznymi, natężeniem współczesnych procesów
morfogenetycznych ) a zagospodarowaniem obszarów wyżynnych i górskich. Na podstawie badań terenowych i studiów kameralnych wykonała
w 2009 roku wspólnie z dr Anną Michno bonitację geomorfologiczną
wschodniej części zlewni Szreniawy, określając ograniczenia i bariery rozwoju gospodarczego, jakie stwarza rzeźba terenu dla użytkowania rolniczego, zabudowy i komunikacji.
Kolejnym kierunkiem działalności naukowej dr hab. Bogdany Izmaiłow
były zagadnienia związane z historią rozwoju myśli i odkryć geograficznych oraz działalnością naukową wybitnych polskich geomorfologów
i geografów fizycznych: m.in. Wincentego Pola, Jerzego Smoleńskiego,
Antoniego Wrzoska, Mieczysława Klimaszewskiego. Rezultatem tych
zainteresowań są indywidualne i współautorskie opracowania publikowane w Wydawnictwach Jubileuszowych z okazji 150. rocznicy utworzenia
w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej na ziemiach polskich Katedry
Geografii ( 1849 – 1999 ), w Złotej księdze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
monografiach i opracowaniach jubileuszowych Polskiej Akademii Nauk
i Polskiej Akademii Umiejętności.
Działalność naukową dr hab. Bogdany Izmaiłow zawsze charakteryzowało duże zaangażowanie i profesjonalizm zarówno na etapie realizacji
badań terenowych i laboratoryjnych, jak i w zakresie szerokiej oraz nowatorskiej interpretacji. Wyniki realizowanych badań były doskonale udokumentowane kartograficznie i zawsze przedstawiane w szerszym, ponadregionalnym kontekście. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu dr hab.
Bogdana Izmaiłow była cenionym ekspertem w zakresie geomorfologii
obszarów wyżynnych i górskich. Przykładowo w 1978 roku pracowała przy
inwentaryzacji osuwisk i ocenie stabilności zboczy wzdłuż projektowanej
drogi Myślenice – Nowy Targ. W roku 2011 została poproszona jako ekspert
do współpracy w ramach projektu Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych ( 6120, 2330 ) w obszarze Natura 2000 na Pustyni
Błędowskiej, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „ Life+ ”
oraz N F O Ś i G W ( lata 2012–2014 ). Projekt ten był kontynuowany w kolejnych dwóch latach ( Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych
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na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska ).
W ramach tych projektów dr hab. Bogdana Izmaiłow przygotowała ekspertyzę geomorfologiczną i klimatologiczną.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
oraz Komisji Nauk Geograficznych PAU w Krakowie. W 1987 roku za osiągnięcia naukowe Pani Doktor otrzymała indywidualną Nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także kilkukrotnie była nagradzana przez
rektora U J. W 2009 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Dorobek naukowy dr hab. Bogdany Izmaiłow jest niezwykle wartościowy.
Zrealizowane przez Nią badania dotyczące form i procesów eolicznych są
oryginalne zarówno w zakresie metodyki badań, jak i interpretacji wyników,
a wnioski i syntezy zawarte w Jej pracach mają wartość ponadregionalną.

Współpraca naukowa
Zainteresowania naukowe dr hab. Bogdana Izmaiłow realizowała również wspólnie z innymi instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.
W ramach współpracy z prof. Vytautasem Dvareckasem ( Uniwersytet
Wileński ), z prof. Algisem Česnulevičiusem ( Uniwersytet Wileński ) i dr
Reginą Morkūnaitė ( Centrum Badań Przyrodniczych, Wilno ) prowadziła
badania form deflacyjnych na wydmach Mierzei Kurońskiej. Rezultatem
tych prac były artykuły opublikowane w kilku czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow współpracowała
również z geomorfologami z uniwersytetów: we Lwowie ( dr hab. Lidia
Dubis ), Liège ( prof. Etienne Juvigné ), Debreczynie ( prof. Zoltán Borsy ).
Ponadto współpracowała z ośrodkami polskimi, takimi jak: Uniwersytet
Warszawski ( dr hab. Ewa Smolska, prof. U W ), Uniwersytet Łódzki ( dr Jan
Goździk ), Instytut Botaniki U J ( dr Michał Węgrzyn ), Instytut Botaniki
P A N w Krakowie ( dr hab. Dorota Nalepka, prof. P A N ). Realizowała również zespołowe badania podczas wyjazdów ekspedycyjnych na Wyspy
Zielonego Przylądka oraz w Maroku, a także w kilku parkach narodowych
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w polskich Karpatach. Wielokrotnie uczestniczyła w zagranicznych
warsztatach geomorfologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie
Geomorfologów Polskich: na Spitsbergenie ( 2003 ), w Tunezji ( 2004 ), na
Islandii ( 2005 ) i w Maroku ( 2006 ). Warsztaty te pozwoliły Jej na lepsze
poznanie ewolucji rzeźby innych stref morfogenetycznych.
Wyniki badań naukowych, które przedstawiała na ogólnopolskich
i zagranicznych konferencjach naukowych, wzbudzały żywy odzew i dyskusję oraz otrzymywały wysoką ocenę specjalistów. Doktor habilitowana
Bogdana Izmaiłow wielokrotnie prezentowała w terenie rezultaty studiów
wydm śródlądowych w dorzeczu górnej Wisły podczas wizyt gości zagranicznych w Krakowie, jak również podczas swoich pobytów w ośrodkach
zagranicznych, w których także prowadzone są badania wydm i procesów
eolicznych, np. w Instytucie Geografii Uniwersytetu w Debreczynie ( 1976 ),
w Katedrze Geografii i Kartografii Uniwersytetu Wileńskiego ( 1988, 1991 )
oraz w Instytucie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu
w Liège ( 1994 ).

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow jest doświadczonym i cenionym
dydaktykiem. W okresie pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadziła
z zamiłowaniem i satysfakcją różnorodne zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: geografia,
biologia i geografia, biologia i geologia, geologia, biologia, pedagogika,
międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodniczne. Realizowała
zajęcia z zakresu m.in. geomorfologii ogólnej, geomorfologii dynamicznej,
geomorfologii eolicznej, stref i regionów morfoklimatycznych, podstaw
nauk o Ziemi, geografii fizycznej, hydrologii, kartografii i topografii, historii odkryć geograficznych, paleogeografii czwartorzędu, przemian środowiska przyrodniczego, oraz zajęcia terenowe przedmiotowe z geomorfologii i regionalne ( geomorfologia Polski południowej, Pomorze, Sudety, Tatry
i Podhale, Beskidy, Wyżyna Krakowska ). Przez wiele lat wykładała przedmiot geomorfologia Polski ( później rozszerzony i zmieniony na ewolucję
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rzeźby Polski ), który wymagał ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz
umiejętności dydaktycznych, dzięki którym mogła przybliżyć studentom
trudne zagadnienia z zakresu uwarunkowań i etapów rozwoju rzeźby różnych regionów Polski.
Terenowe i kameralne metody badań rzeźby zawsze były mocną stroną
pracy naukowej i dydaktycznej Jubilatki. Przez wiele lat realizowała zajęcia z metod badania rzeźby, poświęcone kameralnym metodom analizy
rzeźby ( m.in. pomiarom cech rzeźby na mapach topograficznych, zasadom konstrukcji map morfometrycznych i przekrojów, wykorzystaniu
i interpretacji map geologicznych, ilościowym metodom charakteryzowania rzeźby ).
Sporym zainteresowaniem cieszył się autorski kurs Jubilatki pt. Metody
badań osadów czwartorzędowych, obejmujący wykłady, ćwiczenia terenowe
i laboratoryjne, podczas których studenci przyswajali wiedzę z zakresu analiz struktury i tekstury osadów różnych środowisk sedymentacyjnych.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow jest autorką rozdziału pt.
Struktury piasków wydmowych, opublikowanego w podręczniku akademickim z zakresu sedymentologii ( Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna), wydanym w 1998 roku przez Uniwersytet Warszawski pod redakcją prof. dr hab.
Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło. Ponadto Jubilatka przez wiele lat prowadziła
zajęcia fakultatywne Historia myśli geograficznej, na których w niezwykle
uporządkowany i jednocześnie atrakcyjny sposób prezentowała stan wiedzy
geograficznej w kolejnych okresach jej rozwoju, szkoły i kierunki w naukach
geograficznych w Polsce i na świecie. Zajęcia te cieszyły się zawsze dużym
zainteresowaniem i uznaniem studentów z różnych specjalności.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow brała udział w przygotowaniu
programu tworzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego kierunku
studiów: biologia i geografia. W roku akademickim 2007 / 2008 prowadziła
także zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli: ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego.
Pod kierunkiem dr hab. Bogdany Izmaiłow zostało napisanych 20 prac
magisterskich oraz trzy prace doktorskie: dr Paweł Krzaklewski – I G i G P U J

Praca naukowa i dydaktyczna dr hab. Bogdany Izmaiłow

( 2013 ), dr Ziyad Elias – Salahaddin University, Erbil, Irak ( 2013 ),
dr Katarzyna Biejat – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych U W ( 2016 ).
W przygotowaniu jest kolejna praca doktorska ( mgr Joanna Kozakiewicz –
I G i G P U J ).
Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej dr hab. Bogdana Izmaiłow
aktywnie uczestniczyła w rozmaitych pracach organizacyjnych. W 1998
roku była współorganizatorem warsztatów geomorfologicznych w Łazach
k. Bochni Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat
i ich przedpola, a w 2005 – Zjazdu Geomorfologów Polskich w Krakowie pod
hasłem Współczesna ewolucja rzeźby Polski. Poświęciła dużo czasu na prace
organizacyjne związane z zakupem nowoczesnego sprzętu pomiarowego
zarówno do badań terenowych, jak i laboratoryjnych, dzięki czemu możliwy był rozwój badań sedymentologicznych w Zakładzie Geomorfologii
I G i G P U J. Zawsze z dużą życzliwością służyła pomocą młodszym koleżankom i kolegom, aktywnie włączała się w prace naukowe Zakładu
Geomorfologii, prezentując wysoki poziom kompetencji w zakresie nowoczesnych badań geomorfologicznych i sedymentologicznych.
Doktor habilitowana Bogdana Izmaiłow osiągnęła wysoką pozycję
naukową w zakresie geografii fizycznej i geomorfologii, a zwłaszcza geomorfologii eolicznej. Napisane przez Nią liczne artykuły, rozprawy, monografie oraz opracowania kartograficzne stanowią przykład opracowań od
studiów przypadku do całościowych syntez poświęconych ewolucji rzeźby
obszarów górskich, przedgórskich i wyżynnych. Jej dorobek naukowy
oparty jest na szczegółowych i żmudnych badaniach terenowych, rozległej i stale poszerzanej wiedzy oraz dużym doświadczeniu. Zawsze cechowała Ją ogromna pracowitość i pasja badawcza, którą przekazywała swoim
uczniom. Wykształciła kilka pokoleń geomorfologów i geografów fizycznych, przekazując im nie tylko wiedzę, ale również umiejętności organizacji i realizacji pracy terenowej i laboratoryjnej. Jest przy tym cenionym
i lubianym przez studentów nauczycielem.
Jubilatka jest osobą życzliwą i skromną, otwartą na współpracę naukową
i dydaktyczną oraz chętnie służącą innym własną wiedzą i doświadczeniem.
Dla swoich uczniów i współpracowników pozostanie autorytetem, przykładem wzorowego pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego
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cenionego nie tylko za działalność zawodową, ale również za okazywaną
innym dobroć i serdeczność.
Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dr hab. Bogdany
Izmaiłow cieszą się powszechnym uznaniem. Pani Doktor nadal jest bardzo aktywna na wielu polach działalności naukowej. I tej aktywności i pasji
twórczej serdecznie życzymy, tak by nadal przynosiła Pani Doktor radość
i dostarczała satysfakcji.

Pierwsi przewodnicy na szlakach wspólnych wędrówek i poznawania świata

Tato i siostra Romana na górskim szla- Z mamą nad górskim potokiem – 1966 r.
ku – 1965 r.

Wakacje w Tatrach w 1967 r. bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów
geograficznych – ale myślami już na
specjalności z geomorfologii

Siostra Romana podczas jednej z wielu
wspólnych tatrzańskich wycieczek –
1967 r.
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Z koleżankami B. Grudniewską ( po lewej ) i M. Panek ( po prawej ) w Wambierzycach podczas ćwiczeń regionalnych w Sudetach na drugim roku studiów w 1969 r.

Z koleżanką D. Majchrzycką ( po prawej ) w czasie praktyki specjalizacyjnej z geomorfologii – na wydmach w okolicy Biłgoraja w 1970 r.

W fotografii

Kopanie odkrywki w wydmie na Polanie Błoto w Puszczy Niepołomickiej na praktyce magisterskiej w 1971 r.

Opis profilu piasków wydmowych na Polanie Błoto w Puszczy Niepołomickiej na
praktyce magisterskiej w 1971 r.
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Stacja Naukowa Instytutu Geografii PAN na Hali Gąsienicowej w Tatrach – baza
podczas prac terenowych prowadzonych w ramach pracy doktorskiej w latach
1975 – 1980

Pobór prób materiału eolicznego z pokrywy śnieżnej na Hali Gąsienicowej w 1977 r.
w ramach badań prowadzonych do pracy doktorskiej

W fotografii

Promocja habilitacyjna B. Izmaiłow w 2003 r. Laudację wygłasza Ojciec doc.
dr hab. L. Kaszowski. W ławie dziekańskiej drugi od lewej – prof. K. Krzemień

Referat w auli PAU w Krakowie przy ul. Slawkowskiej 17 w 2003 r. na sesji poświęconej pamięci prof. A. Wrzoska
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Analizy obtoczenia ziaren piasku na graniformametrze w laboratorium Stacji
Naukowej IGiGP UJ w Łazach w 2001 r.

Spotkanie z koleżankami i kolegami ze studiów w 1999 r. w sali wykładowej
Instytutu Geografii UJ przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie podczas obchodów
150–lecia utworzenia w UJ pierwszej w Polsce Katedry Geografii

W fotografii

Z dr M. Tyczyńską i studentami
w Wiśniowej w 1986 r. na praktyce,
a przed egzaminem z geomorfologii

Z dr A. Michno ( po prawej ) i grupą studentów przy odsłonięciu serii witowskiej w Witowie w 2004 r. podczas ćwiczeń terenowe z metod badań osadów
czwartorzędowych
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Wśród studentów w Laskowej nad Łososiną w 2005 r. podczas ćwiczeń z metod
badań osadów czwartorzędowych

Z grupą studentów podczas ćwiczeń z metod badań osadów czwartorzędowych
w 2009 r. przy odsłonięciu nad Czarną Orawą koło Jabłonki

W fotografii

Podczas wierceń w Kotlinie Orawskiej w 2009 r. Na pierwszym planie
mgr P. Krzaklewski, dalej mgr M. Boniecki i dr M. Klimek

Na ćwiczeniach terenowych z metod badań osadów czwartorzędowych w Kotlinie
Orawskiej w 2009 r.
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Wśród pracowników Zakładu Geomorfologii podczas Jubileuszu Ojca doc. dr.
hab. L. Kaszowskiego w 2004 r. Od lewej: mgr D. Wrońska, mgr J. Kościelniak,
mgr M. Kamykowska, dr hab. B. Izmaiłow, w drugim rzędzie dr J. Święchowicz,
dr A. Michno, mgr E. Gorczyca, prof. K. Krzemień

Promocja książki dedykowanej Ojcu doc. dr. hab. L. Kaszowskiemu z okazji Jego
jubileuszu – z Jubilatem i mgr M. Ciemborowicz w 2004 r.

W fotografii

Z mgr M. Kamykowską w Zakładzie Geomorfologii przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie w 1999 r.

Z dr J. Święchowicz podczas jednego ze spotkań towarzyskich w nowym budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy ul. Gronostajowej 7
w Krakowie w 2006 r.
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Wizyta na Stacji Naukowej I G i G P U J w Gaiku-Brzezowej podczas Warsztatów
Geomorfologicznych w 1998 r.

Pozjazdowe spotkanie z przedstawicielkami geomorfologii eolicznej w nowym
budynku I G i G P U J w 2005 r., po lewej dr R. Morkunaitė z Instytutu Geologii
w Wilnie, po prawej – dr L. Dubis z Instytutu Geografii Uniwersytetu Lwowskiego

W fotografii

Uczestnicy ogólnopolskiej wyprawy na Wyspy Zielonego Przylądka, Mediolan
1999 r. Od lewej stoją: dr E. Smolska, prof. E. Mycielska-Dowgiałło, dr P. Gierszewski, mgr A. Michno, dr B. Izmaiłow, prof. W. Florek, dr L. Łęczyński, dr J. Rodzik,
klęczą dr A. Dłużewska, mgr B. Woronko,

Z dr E. Smolską na brzegu Senegalu podczas wyprawy na Wyspy Zielonego Przylądka w 1999 r.
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Wyprawa na Wyspy Zielonego Przylądka w Senegalu – w drodze z Dakaru
na wyspę Gorée w 1999 r. Od lewej : mgr M. Dłużewski, dr A. Dłużewska,
prof. E. Mycielska-Dowgiałło, dr B. Izmaiłow

Początek wielodniowego atlantyckiego rejsu jachtem Polarka ku Wyspom Zielonego Przylądka i wielkim przygodom podczas wyprawy w 1999 r.

W fotografii

Z prof. E. Mycielską-Dowgiałło na wydmach wyspy Boa Vista podczas wyprawy na
Wyspy Zielonego Przylądka w 1999 r.

Zaprawione w trudach wyprawy na Wyspy Zielonego Przylądka w 1999 r. zespoły geomorfologii fluwialnej i eolicznej na wyspie Sao Vicente: od lewej
mgr M. Dłużewski, mgr A. Michno, dr J. Rodzik, dr E. Smolska, dr P. Gierszewski,
prof. E. Mycielska-Dowgiałło, dr B. Izmaiłow
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Na wyspie Fogo, na szczycie Pico di Cono ( 2829 m n.p.m. ) nad kraterem wulkanicznym podczas wyprawy na Wyspy Zielonego Przylądka w 1999 r.

Obóz wyprawy do Maroka w 2001 r. na Hamadzie du Draa

W fotografii

Badania terenowe w Ouedzie el-Mut w Antyatlasie podczas wyprawy do Maroka
w 2001 r.

Uczestnicy Warsztatów Geomorfologicznych na Spitsbergenie w 2003 r. w okolicy
Stacji Polarnej w Hornsundzie
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Dyplom Morski – dowód przekroczenia koła polarnego podczas Warsztatów
Geomorfologicznych na Spitsbergenie w 2003 r.

Na pokładzie statku Horyzont II – bazie Warsztatów Geomorfologicznych na
Spitsbergenie w 2003 r.

W fotografii

Codzienny desant ze statku do pontonu podczas Warsztatów Geomorfologicznych na Spitsbergenie w 2003 r.

W drodze na brzeg pontonem podczas Warsztatów Geomorfologicznych na
Spitsbergenie w 2003 r.
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Odpoczynek podczas badań terenowych na Mierzei Kurońskiej w 2003 r. Od lewej
prof. A. Česnulevičius i doc. A. Bautrenas z Uniwersytetu Wileńskiego

Litwa 2004 r. – z prof. K. Krzemieniem na wydmach Mierzei Kurońskiej

W fotografii

Litwa 2004 r. – w geograficznym centrum Europy
( 54054’N–25019”E )
25 km na N od Wilna
z prof. K. Krzemieniem
i dr A. Michno

Z prof. K. Krzemieniem
przed zamkiem w Trokach
na Litwie w 2004 r.
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W pustynnym krajobrazie ksaru Chemini Tataouine podczas Warsztatów Geomorfologicznych w Tunezji w 2004 r.

Wśród ostańców deflacyjnych szottu Dżerid podczas Warsztatów Geomorfologicznych w Tunezji w 2004 r.

W fotografii

Przed kawiarnią Cafė des Nattes
w Sidi Bou Said – czas relaksu po
wyczerpaniu naukowego programu
Warsztatów Geomorfologicznych
w Tunezji w 2004 r.

Na lodowcu Skeidarárjökull podczas Terenowych Warsztatów Geomorfologicznych
na Islandii w 2005 r.
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W bezmiarze pustynnych piasków wydmowych na ergu Chebbi podczas Warsztatów Geomorfologicznych w Maroku w 2006 r.

Z prof. J. Borysiak – chwila wytchnienia w cieniu podczas Warsztatów Geomorfologicznych w Maroku w 2006 r.

W fotografii

Z dr J. Goździkiem przed odsłonięciem w rejonie Brzeska podczas badań terenowych w 2010 r.

Inwentaryzacja form eolicznych na wylesianym terenie Pustyni Błędowskiej
w 2012 r.

53

54

Dr hab. Bogdana Izmaiłow

W drodze przez obszar wydmowy Puvočai na Litwie – ile innych dróg z wiatrem
i pod wiatr trzeba jeszcze przejść?

Wybrane publikacje
dr hab. Bogdany Izmaiłow

Problematyka wydm śródlądowych
Izmaiłow B., 1975, Geneza i wiek wydm Puszczy Niepołomickiej, Folia Geographica,
series Geographica-Physica, 9, 43 – 60.
Izmaiłow B., 1976, The state of research in inland dunes in Poland, Zeszyty Naukowe
U J, Prace Geograficzne, 43, 39 – 63.
Izmaiłow B., 1984, Obróbka eoliczna ziarn piasku w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 59, 97 – 110.
Izmaiłow B., 1988, Rozwój wydmy na skraju stożka napływowego Raby w Damienicach, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 71, 105 – 120.
Izmaiłow B., 1992, Problem wydm położonych w zasięgu holoceńskiej agradacji rzecznej w Kotlinie Sandomierskiej, [w:] T. Szczypek ( red. ), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, 5 – 23.
Izmaiłow B., 1994, Holocene wind action on inland dunes in western part of the
Sandomierz Basin, Poland, CD-ROM, References, Regional Conference of
the International Geographical Union, Praga.
Izmaiłow B., Nalepka D., 1994, Wiek i efektywność najmłodszej fazy rozwoju wydmy
w Przerytym Borze na Wysoczyźnie Tarnowskiej, [w:] B. Nowaczyk, T. Szczypek
( red. ), Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i procesy eoliczne ( wybrane zagadnienia ), Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 33 – 45.
Izmaiłow B., 1995, Conditions and phases of dune development in the western part
of the Sandomierz Basin, Southern Poland, [w:] A. Česnulevičius ( red. ), Geomorphology ( Collection of articles ), Vilnius, 5 – 28.
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Izmaiłow B., 1996, Drugorzędne formy depozycji eolicznej w kulminacjach wydm
śródlądowych, [w:] T. Szczypek, J. Waga ( red. ), Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne: wybrane zagadnienia, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Park
Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, 57 – 64.
Izmaiłow B., 1998, Struktury piasków wydmowych, [w:] E. Mycielska-Dowgiałło
( red. ), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
U W, Warszawa, 153 – 166.
Izmaiłow B., 2000, The development of the Upland relief driven sand dunes in Brama
Krakowska, [w:] R. Dulias, J. Pełka-Gościniak ( red. ), Aeolian processes in different landscape zones ( Procesy eoliczne w różnych strefach krajobrazowych ),
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, The Association of Polish Geomorphologists, Sosnowiec, 118 – 128.
Izmaiłow B., 2001, Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich
osadów ( na przykładzie dorzecza górnej Wisły ), Rozprawy habilitacyjne U J, 358,
Wydawnictwo UJ, Kraków, 1 – 282.
Izmaiłow B., 2007, Zapis zmiany warunków rozwoju wydm w ich morfologii i strukturze, [w:] E. Smolska, D. Giriat ( red. ), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych U W, Komitet Badań Czwartorzędu P A N, Warszawa, 233 – 237.

Współczesne procesy eoliczne i ich uwarunkowania
Izmaiłow B., 1984, Eolian deposition above the timber line in the Gąsienicowa Valley
in the Tatra Mts., Zeszyty Naukowe U J, Prace Geograficzne, 61, 43 – 59.
Izmaiłow B., 1984, Wind action in the high-mountain area of the Tatra Mountains,
Resumes des Communications, Abstracts of papers, Paryż, 34.
Izmaiłow B., 1985, Eolian transport in alpine part of the High Tatra Mountains,
Quaestiones Geographicae, Special Issue, 1, 121 – 140.
Izmaiłow B., 1986, Morphogenetic wind action in the high-mountain area of the
Tatra Mts., Geographia Polonica, 52, 91 – 98.
Izmaiłow B., 1995, Warunki anemologiczne Pogórza Karpackiego w rejonie Bochni
w latach 1989 – 1992 i ich znaczenie dla procesów eolicznych, Zeszyty Naukowe U J,
Prace Geograficzne, 100, 35 – 46.

Wybrane publikacje
Izmaiłow B., 1995, Klimatyczne uwarunkowania morfologicznej działalności wiatru
na progu Pogórza Wielickiego w rejonie Bochni, [w:] L. Kaszowski ( red. ), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego Progu Karpat
między Rabą i Uszwicą, Instytut Geografii UJ, Kraków, 195 – 203.
Izmaiłow B., 1995, Wstępne wyniki badań nad eolicznym obiegiem materii w progowej części Pogórza Karpackiego koło Bochni, [w:] L. Kaszowski ( red. ), Dynamika
i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między
Rabą i Uszwicą, Instytut Geografii U J, Kraków, 205 – 219.
Izmaiłow B., 1997, Współczesne procesy eoliczne na Pogórzu Karpackim koło Bochni,
Ukrajinska Geomorfołogija, stan i perspektiwi, Materiali miżnarodnoji naukowo-prakticznoji konferencji, Lviv, 25 – 26 XI 1997, „Merkator”, Lwów, 113 – 115.
Izmaiłow B., 1998, Defining conditions for aeolian circulation of matter as pollution
carrier in the marginal zone of the Carpathian Foothills, [w:] W. Chełmicki ( red. ),
The Carpathian Foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, 103, 62 – 82.
Izmaiłow B., 2006, Rola wiatru w rozwoju Mierzei Kurońskiej, [w:] J. Trepińska,
Z. Olecki ( red. ), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U J, Kraków, 303 – 310.
Česnulevičius A., Izmaiłow B., Morkūnaitė R., 2006, Defliacinių daubų dynamika
Kuršių nerijos Didžiajame kopagŭbryje, Geografia, 42, 2, 21 – 28.
Izmaiłow B., 2009, Warunki i skutki działalności człowieka na wydmach Mierzei
Kurońskiej, [w:] R. Dualis, J. Pełka-Gościniak, D. Rahmonowa ( red. ), Ekosystemy piaszczyste i człowiek, Wydział Nauk o Ziemi U Ś, Sosnowiec, 96 – 102.

Metody badań procesów i osadów eolicznych
Izmaiłow B., 1978, Problematyka eoliczna w badaniach geomorfologicznych Uniwersytetu L. Kossutha w Debreczynie, Przegląd Geograficzny, 50, 3, 509 – 514.
Izmaiłow B., 1984, Eolian processes in alpine belts of the High Tatra Mountains,
Poland, Earth Surface Processes and Landforms, 9, 143 – 151.
Izmaiłow B., 1994, Terenowe metody badań procesów eolicznych stosowane w stacji
naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach koło Bochni,
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 266, 247 – 252.
Izmaiłow B., Morkūnaitė R., 2004, Problems of continental dune research and their
solution methods in Poland, Geografijos metrastis, 37, 1 – 2, 143 – 151.
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