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ROMAN SZCZĘSNY

Gospodarka żywnościowa Polski
w okresie restrukturyzacji — 1989-1993
The nutritive economy of Polarni
at tlie period of restructurization — 1989-1993
Z a r y s t r e ś c i . Opracowanie jest próbą przedstawienia zmian jakie nastąpiły w gospodarce
żywnościowej ora/, występujących nadwyżkach i niedoborach w zaopatrzeniu ludności w latach
1989-1993. Zasygnalizowano także zmiany konsumpcji podstawowych produktów żywnościowych,
jakie nastąpiły w gospodarstwach domowych.

Wstęp
Przemiany polityczne i społeczne, a wraz z nimi podjęta reforma gospodarcza, której celem jest przebudowa dotychczasowych struktur i przejście do
gospodarki rynkowej, są procesem trudnym, złożonym i wieloletnim. W związku z tym cała gospodarka, w tym rolnictwo, stanęły wobec nowych, nieznanych
wcześniej problemów wymagających niekonwencjonalnych rozwiązań.
Mimo upływu czasu brak jest nadal jasnej i konsekwentnej koncepcji rozwoju rolnictwa, chociaż zmiany w rolnictwie i gospodarce żywnościowej następują i są nieodwracalne. Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile zachodzące
zmiany są wynikiem postępującej restrukturyzacji, w jakim stopniu na wielkość
produkcji i jej przestrzenne zróżnicowanie mają wpływ malejące nakłady kapitału, warunki pogodowe (susza) i regres w znacznej części gospodarstw,
chociaż w części podstawą działalności stał się rachunek ekonomiczny i opłacalności produkcji; na ile wzrost cen produktów żywnościowych został spowodowany kosztami produkcji, nieefektywnymi sposobami gospodarowania i inflacją, a jaki jest w tym udział łańcucha pośredników między producentem a
konsumentem; w jakim stopniu zubożenie ludności i ograniczenie konsumpcji
odbiło się na produkcji rolnej i skupie, zwłaszcza w gospodarstwach małych,
0 tradycyjnych sposobach gospodarowania, nastawionych na samozaopatrzenie
1 przeznaczających na rynek nadwyżki produkcyjne.
Stąd rodzi się pytanie, jak w minionym okresie kształtowała się produkcja
rolna, skup produktów i zaopatrzenie ludności w żywność i jakie zmiany
nastąpiły w konsumpcji.
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Przemiany struktury rolnictwa w latach

1989-1993

Widocznym efektem restrukturyzacji rolnictwa, chociaż bardzo kosztownym,
jest działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Do końca
1994 r. przejęła ona mienie byłych gospodarstw państwowych, w skład którego
wchodziło 3,7 min ha ziemi, środki trwałe, obrotowe i zadłużenie, a także
795 tys. ha gruntów byłego Państwowego Funduszu Ziemi. Równocześnie znaczna część pracowników byłych gospodarstw państwowych stała się bezrobotnymi. W licznych przetargach sprzedane zostało zaledwie 137 tys. ha ziemi,
26 tys. ha przekazano w nieodpłatne użytkowanie (w tym 12,3 tys. ha na
rzecz Kościoła), zaś ponad 2 min ha zostało wydzierżawione. W wyniku kupna
lub dzierżawy ziemi z AWRSP powstało prawie 1200 nowych gospodarstw,
które można określić jako wielkoobszarowe, w tym ponad 700 o wielkości
100-500 ha, 312 o wielkości 500-1000 ha i 159 gospodarstw powyżej 1000
ha. W gestii Agencji pozostało nadal 1,7 min ha, na których z różnymi
wynikami gospodarują zarządcy lub administratorzy, a znaczna część ziemi —
zwłaszcza na terenach zachodnich i północnych — leży odłogiem.
Zmalało w tym czasie o ponad 66% nawożenie mineralne: z 196,5 kg
NPK na 1 ha UR w roku gospodarczym 1988/89 do 65,8 kg w 1992/93,
a więc o ponad 130 kg na ha UR. Największy spadek nawożenia nastąpił na
terenach zachodnich i północnych, spowodowany likwidacją byłych gospodarstw
państwowych, np. w woj. koszalińskim spadek o 83,7%, aż o 218 kg NPK
na ha UR, a także na terenach południowej i środkowej Polski, gdzie przeważają gospodarstwa bardzo małe i małe. Ich właściciele z uwagi na wysokie
ceny nawozów i brak funduszy własnych ograniczyli do minimum bądź zaniechali stosowania nawozów mineralnych, np. w woj. krośnieńskim spadek
nawożenia o 82,9%, a więc aż o 93,2 kg na ha UR.
W 1992/93 nawożenie mineralne wynosiło od powyżej 90 kg NPK na ha
UR w Wielkopolsce, na Śląsku Opolskim i wschodnim Pomorzu (127,9 k« W
woj. leszczyńskim), do poniżej 40 kg na terenach środkowych, południowych
i wschodnich (19,3 kg NPK na ha UR w woj. krośnieńskim).
Występowały także znaczne wahania plonów i zbiorów, spowodowane zarówno spadkiem nawożenia mineralnego, jak i występującą suszą. W 1993 r.
produkcja zbóż była niższa o 13,2% (3553 tys. ton) niż w 1989 r. i znacznie
niższa, o 16,4% (4597 tys. ton) niż w 1990 r. W ujęciu przestrzennym zmiany
produkcji zbóż były znaczne. Na terenach zachodnich, północnych i w woj.
karpackich nastąpił spadek (np. w woj. koszalińskim o 30%), będący wynikiem
ograniczenia produkcji i spadku plonów w byłych gospodarstwach państwowych, natomiast wzrost w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w środkowowschodniej Polsce, np. w woj. toruńskim o 17,8%, zamojskim o 10,9%, itp.
Zróżnicowane zmiany nastąpiły w chowie zwierząt gospodarskich i produkcji
zwierzęcej. Zmalało pogłowie bydła ogółem o 26,0% (2679 tys. sztuk), a także
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o 20% (1007 tys.) krów i aż o 71,3% (3441 tys.) owiec. Wahania wykazywało
natomiast pogłowie trzody chlewnej: wzrost o 17,3% (3441 tys. sztuk) do 1992
r. i spadek o 14,1% (3220 tys.) w 1993 r. i było nieznacznie niższe (o 25
tys.) niż w 1989 r. Najwyższy spadek pogłowia bydła, powyżej 40, a nawet
50% nastąpił na terenach zachodnich i północnych, spowodowany likwidacją
stada w byłych gospodarstwach państwowych, np. w woj. koszalińskim
o 57,9%. Na 100 ha użytków rolnych ubyło 29,0 sztuk bydła. Najniższy
spadek — do 10% — nastąpił na terenach środkowych i wschodnich, np.
w woj. łomżyńskim o 8,6%, a na 100 ha UR ubyło 4,3 sztuk. W chowie
trzody chlewnej znaczny spadek pogłowia, powyżej 30, a nawet 40% nastąpił
na terenach zachodnich i północnych, np. w woj. koszalińskim o 44,1%, a na
100 ha UR ubyło 60,0 sztuk. Równocześnie znaczny wzrost pogłowia trzody
— powyżej 20% nastąpił w Wielkopolsce, na zachodnim Pomorzu i województwach środkowej Polski, np. w woj. leszczyńskim wzrost pogłowia o 29,4%,
a więc na 100 ha UR przybyło 94,4 sztuk.
Zmalała nieznacznie, o 2,4% (72 tys. ton) produkcja mięsa i znaczne zmiany zaszły w strukturze: spadek udziału mięsa wołowego, a wzrost wieprzowego.
Duży spadek produkcji mięsa, powyżej 20, a nawet 30% nastąpił na terenach
zachodnich i północnych, np. w woj. słupskim o 44,8%, białostockim o 33,8%,
a znacznie niższy, do 10% na terenach południowych, np. w woj. kieleckim
0 2,8%. Znaczny wzrost produkcji mięsa nastąpił w Wielkopolsce, na wschodnim Pomorzu, zachodnim Mazowszu, Podlasiu i części województw środkowej
Polski, np. w woj. leszczyńskim o 49,4%.
W latach 1989-1993 zmalała o 22,7% (3,6 mld litrów) produkcja mleka,
a największy spadek, powyżej 30%, nastąpił na terenach zachodnich i północnych, np. w woj. słupskim o 47,5%. Znacznie niższy spadek — do 10%
nastąpił na terenach wschodniej Polski, np. w woj. białostockim o 1,9%. Jedynie w woj. łomżyńskim i zamojskim wzrosła w tym czasie nieznacznie produkcja mleka, np. w łomżyńskim o 6,3%, spowodowana restrukturyzacją
przemysłu mleczarskiego i opłacalnością produkcji mleka w gospodarstwach dużych.
Zmiany nastąpiły również w skupie produktów rolnych. Malał skup scentralizowany, rósł wolnorynkowy, którego udział np. w skupie mięsa, warzyw,
owoców wynosił już ponad 50%. W sumie jednak w latach 1989-1993 skup
produktów rolnych (scentralizowany i wolnorynkowy) z wyjątkiem mleka i jaj
w skali całego kraju nie uległ większym zmianom. Zmiany nastąpiły w skali
regionalnej. Zmalał i to znacznie skup wszystkich produktów na terenach zachodnich i północnych. Na pozostałych terenach zmiany były już bardziej
zróżnicowane, np. w Wielkopolsce nastąpił spadek skupu mleka, a wzrost
żywca, w woj. łomżyńskim wzrósł skup mleka i ziemniaków, a zmalał zbóż
1 mięsa, itp.
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Produkcja towarowa i wyżywienie ludności
Skup produktów rolnych informuje o wielkości produkcji towarowej w skali
całego kraju i poszczególnych województw, gmin, itp., zaś poziom produkcji
towarowej — o jej wielkości wyrażonej w jednostkach zbożowych lub cenach
z 1 ha użytków rolnych i występującym zróżnicowaniu przestrzennym.
Niezmiernie istotne jest natomiast zagadnienie, w jakim stopniu produkcja towarowa poszczególnych produktów (zbóż, ziemniaków, mięsa, mleka, itp.) może
zapewnić wyżywienie ludności w skali całego kraju i poszczególnych regionów.
Odpowiedź taką można uzyskać poprzez bilanse produkcji i zapotrzebowania ludności na poszczególne produkty żywnościowe, co równocześnie umożliwia wyróżnienie obszarów o nadwyżkach lub niedoborach w zaopatrzeniu.
W Polsce ludność rolnicza w wysokim stopniu zaopatruje się w produkty
żywnościowe (ziemniaki, warzywa, mięso, mleko, itp.) w ramach samozaopatrzenia,
w pozostałe (chleb, przetwory zbożowe, przetwory mięsne i mleczne) w coraz
większym stopniu na rynku. Jak wskazują badania gospodarstw domowych, problem zakupu żywności na rynku przez ludność rolniczą jest zróżnicowany przestrzennie i trudny do oszacowania, zwłaszcza w skali województw.
W prowadzonych badaniach dotyczących wyżywienia ludności podstawą bilansów była produkcja towarowa poszczególnych produktów (zboża, ziemniaki,
mięso i mleko oraz przyjęte normy spożycia. 1 Bilansu spożycia zbóż (chleb i
przetwory zbożowe przeliczone na zboża) dokonano dla całej ludności zamieszkałej w województwach, gdyż samozaopatrzenie ludności rolniczej, aczkolwiek
istnieje, jest trudne do oszacowania. Dla pozostałych produktów (ziemniaki,
mięso i mleko) bilanse spożycia wykonano dla ludności nierolniczej, chociaż
w pewnym stopniu ludność rolnicza zaopatruje się w nie na rynku, zwłaszcza
w przetwory mięsne i mleczne, lecz jest to trudne do oszacowania i zróżnicowane regionalnie. Dlatego podjęte badania i prezentowane wyniki są próbą
ustalenia możliwości wyżywienia ludności, występujących zróżnicowań regionalnych i zmian jakie nastąpiły w latach 1989-1993.
W roku gospodarczym 1992/93 z zasobów zbóż ogółem wynoszących 22
864 tys. ton (w tym 19 720 tys. ton zbiory krajowe i 2033 tys. import),
prawie 60% wykorzystane zostało na pasze, 25% na spożycie ludności, zaś
pozostała reszta na reprodukcję (8,1%), zapotrzebowanie przemysłu (bez przemysłu młynarskiego 1,1%), zwiększenie zapasów (0,6%), zaś straty w przechowalnictwie i przetwórstwie wynosiły około 5%.
Produkcja towarowa zbóż (skup scentralizowany, wolnorynkowy i import) wynosiła 5830 tys. ton, a więc na mieszkańca przypadało średnio 150 kg, ale
1

W badaniach przyjęto następujące normy spożycia: zboża — 119 kg. ziemniaki — 140 kg, mięso
— 70,5 kg i mleko 260 litrów na osobę. W badaniach produkcji roślinnej podstawą byl rok gospodarczy,
gdyż uzyskana jest ona w drugiej polowie roku kalendarzowego i rzutuje na wyżywienie ludności i chów
zwierząt w pierwszym półroczu roku następnego. W produkcji zwierzęcej podstawą badań był rok
kalendarzowy.
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przestrzennie ten wskaźnik był wyraźnie zróżnicowany. Najniższa produkcja
towarowa zbóż, poniżej 120, a nawet 60 kg na osobę, a więc poniżej potrzeb
wyżywienia ludnos'ci występowała na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdańska i w woj. karpackich (bielskie, nowosądeckie i krośnieńskie). Najwyższa produkcja, powyżej
240, a nawet 300 kg występowała w Wielkopolsce, na Śląsku Opolskim,
zachodnim Mazowszu, Żuławach, Warmii i Mazurach i woj. środkowo-wschodnich, a zróżnicowania wynosiły od 19,7 kg w woj. warszawskim do 540,4 kg
w zamojskim (ryc. 1).
Próba zbilansowania wielkości produkcji towarowej zbóż i zapotrzebowania
ludności w poszczególnych województwach wykazała, że na terenach aglome-

Ryc. 1. Produkcja towarowa zbóż w kg na osobę ludności ogółem w 1993 r. Nadwyżki (I)
i niedobory (2) w zaopatrzeniu ludności w 1989 (lewy słupek) i 1993 r. (prawy słupek)
Commodity production of cereals in kg per 1 person of population in general in 1993.
Surpluses (1) and deficiencies (2) in the peoples supply in 1989 (left column) and in 1993
(right column)
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racji miejsko-przemysłowych występowały wysokie niedobory zbóż, a na terenach środkowej i południowej Polski względne nadwyżki lub niedobory w
zaopatrzeniu ludności. Wysokie nadwyżki w stosunku do potrzeb wyżywienia
ludności występowały na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Zachodnim Mazowszu, Żuławach, Warmii i Mazurach i w województwach środkowo-wschodnich (bialskopodlaskie, chełmskie i zamojskie). Tereny te były spichlerzem
zbożowym dla reszty kraju.
W latach 1989-1993 produkcja towarowa zbóż w skali całego kraju wykazywała niewielkie wahania. Zróżnicowane zmiany nastąpiły natomiast w skali
regionalnej. Znaczny spadek produkcji towarowej zbóż nastąpił na terenach
zachodniej i północnej Polski, a niewielki w Wielkopolsce i na terenach północno-wschodnich. Spowodowany był on ograniczeniem uprawy i produkcji w
byłych gospodarstwach państwowych. Dlatego występujące na tych terenach
w roku gospodarczym 1988/89 znaczne nadwyżki zbóż poważnie zmalały, niejednokrotnie nawet o 30—40%. Na pozostałych terenach spadek produkcji towarowej zbóż i nadwyżek w zaopatrzeniu ludności był niewielki. Wzrosła
produkcja towarowa zbóż, podobnie jak nadwyżki w zaopatrzeniu ludności na
Śląsku Opolskim, zachodnim Mazowszu i w środkowo-wschodnicj Polsce (ryc. 1).
W roku gospodarczym 1992/93 z ogólnych zasobów ziemniaków wynoszących
23 803 tys. ton (w tym 415 tys. z importu), ponad 43% wykorzystane zostało
jako pasze, 23,3% na spożycie ludności (w tym 43% w ramach samozaopatrzenia
ludności rolniczej), 17% na reprodukcję i ponad 4% na zaopatrzenie przemysłu.
Nadal wysokie były straty w przechowalnictwie i przetwórstwie — około 13%.
Produkcja towarowa ziemniaków (skup scentralizowany i wolnorynkowy)
wynosiła 3914 tys. ton (w tym 630 tys. zakupionych przez przemysł), a więc
średnio na osobę ludności nierolniczej w skali całego kraju przypadło 150 kg.
Występowały jednak znaczne zróżnicowania przestrzenne. Najniższa produkcja
towarowa, poniżej 140, a nawet 75 kg na osobę ludności nierolniczej, a więc
poniżej norm wyżywienia występowała na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdańska, zachodniej
Polski i województw karpackich (bielskie i krośnieńskie). Najwyższa produkcja,
powyżej 300, a nawet 400 kg występowała na Podlasiu, Mazowszu i w kilku
województwach środkowej Polski, a zróżnicowanie przestrzenne wynosiło od
37,8 kg w woj. bielskim do 1563,4 kg w łomżyńskim (ryc. 2).
Próba bilansu produkcji towarowej ziemniaków i zapotrzebowania ludności
nierolniczej w skali województw wykazała, że w roku gospodarczym 1992/93
na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych występowały wysokie niedobory, a na terenach południowych, zachodnich i w woj. elbląskim — niedobory
w zaopatrzeniu ludności. Wysokie nadwyżki występowały na Podlasiu, zachodnim Mazowszu i w woj. kaliskim i sieradzkim. Tereny te były głównym
zagłębiem zaopatrzenia ludności nierolniczej aglomeracji miejsko-przemysłowych
i innych części kraju, a także przemysłu przetwórstwa ziemniaczanego.
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W latach 1989-1993 w produkcji towarowej ziemniaków nie nastąpiły większe zmiany, a spadki w wyniku nieurodzaju w 1991 i 1992 r. spowodowały
jedynie wzrost cen i ograniczenie konsumpcji. Znaczne i zróżnicowane zmiany
nastąpiły w skali regionalnej. Bardzo wysoki spadek produkcji towarowej ziemniaków nastąpił na terenach północno-zachodnich, spowodowany ograniczeniem ich uprawy w byłych gospodarstwach państwowych i spadkiem plonów.
Dlatego występujące wcześniej na tych terenach znaczne nadwyżki ziemniaków
w zaopatrzeniu ludności poważnie zmalały, np. w woj. szczecińskim o 83%,
olsztyńskim o 40%, itp. Na terenach południowej Polski i Podlasia spadek
produkcji towarowej ziemniaków był niewielki. Natomiast w Wielkopolsce, na
zachodnim Mazowszu i w województwach środkowych nastąpił wzrost, a w re-

Ryc. 2. Produkcja towarowa ziemniaków w kg na osobę ludności nierolniczej w 1993 r.
Nadwyżki (I) i niedobory (2) w zaopatrzeniu ludności w 1989 (lewy) i 1993 r. (prawy słupek)
Commodity production of potatoes in kg per I person of non-agricultural population in 1993.
Surpluses (I) and deficiencies (2) in the peoples supply in 1989 (left) and 1993
(right column)
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zultacie zwiększyły się też nadwyżki ziemniaków w zaopatrzeniu ludności nierolniczej, np. w woj. płockim o 26%, łomżyńskim o 32% itp. (ryc. 2).
W 1993 r. z ogólnych zasobów mięsa (żywiec rzeźny w przeliczeniu na mięso
wraz z tłuszczami i podrobami w wadze poubojowej ciepłej) wynoszących 2954
tys. ton (2845 tys. ton w wadze poubojowej schłodzonej), prawie 500 tys. ton
wynosiło samozaopatrz.cnie ludności rolniczej. Produkcja towarowa wynosiła więc
2454 tys. ton (81,3% całej produkcji), z czego prawie 55% (1297 tys. ton)
skupione zostało na wolnym rynku, ponad 2/3 stanowiło mięso wieprzowe, a
średnio na osobę ludności nierolniczej przypadło 76,5 kg mięsa. Najniższa produkcja towarowa, poniżej 70, a nawet 35 kg na osobę ludności nierolniczej, a
więc poniżej potrzeb wyżywienia, poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi
Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Gdańska, występowała na Dolnym
Śląsku i w woj. południowej Polski (bielskie, nowosądeckie, rzeszowskie, kieleckie
i częstochowskie). Najwyższa produkcja, powyżej 140, a nawet 175 kg występowała w Wielkopolsce, na zachodnim Mazowszu, Podlasiu i w woj. toruńskim,
chełmskim i zamojskim, a zróżnicowanie przestrzenne wynosiło od 8,4 kg
w woj. warszawskim do 368,8 w leszczyńskim (ryc. 3).

Ryc. 3. Produkcja towarowa mięsa w kg na osobę ludności nierolniczej w 1993 r. Nadwyżki
(I) i niedobory (2) w zaopatrzeniu ludności w 1989 (lewy) i 1993 r. (prawy słupek)
Commodity production of meet in kg per 1 person of the non-agricultural population in 1993.
Surpluses (I) and deficiencies (2) in the peoples supply in 1989 (left) and 1993 (right column).
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Próba zbilansowania produkcji towarowej i spożycia mięsa przez ludność
nierolniczą wykazała, że w 1993 r. na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych występowały wysokie niedobory, zaś w południowej Polsce niedobory
w zaopatrzeniu. Wysokie nadwyżki w zaopatrzeniu występowały w Wielkopolsce, na zachodnim Mazowszu, Podlasiu i w województwach toruńskim, łomżyńskim oraz zamojskim i były to główne rejony zaopatrzenia w mięso obszarów deficytowych.
W latach 1989-1993 w produkcji towarowej mięsa nastąpiły niewielkie
zmiany — spadek o 8,6% (218 tys. ton). Znaczne zmiany, zarówno spadek
jak i wzrost produkcji, nastąpiły w skali regionalnej. Na terenach zachodniej
i północnej Polski nastąpił spadek produkcji towarowej mięsa spowodowany
ograniczeniem lub likwidacją chowu zwierząt w byłych gospodarstwach państwowych, np. w woj. szczecińskim o 78%, suwalskim o 26% itp. Niewielki
spadek nastąpił na terenach środkowych i wschodnich, np. w woj. białostockim
0 10%. Natomiast w Wielkopolsce, na zachodnim Mazowszu, Podlasiu
1 w woj. toruńskim, bydgoskim i zamojskim, a w mniejszym stopniu w
piotrkowskim nastąpił wzrost produkcji towarowej mięsa, wzrosły też nadwyżki
w zaopatrzeniu ludności nierolniczej, np. w woj. leszczyńskim wzrost o 44,5%,
toruńskim o 19,3% (ryc. 3). W 1993 r. w stosunku do 1989 r. zmalały
nadwyżki mięsa w zaopatrzeniu ludności nierolniczej na terenach zachodnich
i północnych, wzrosły natomiast w Wielkopolsce, na Mazowszu, Podlasiu
i woj. bydgoskim, toruńskim i zamojskim.
W 1993 r. z ogólnych zasobów mleka wynoszących 12 630 min litrów
(w tym 359 tys. z importu) na spożycie zostało wykorzystane 10 877 min 1,
z czego 3346 min 1 wynosiło samozaopatrzenie ludności rolniczej. Produkcja
towarowa mleka wynosiła więc 7531 min 1, z czego prawie 90% stanowiła
konsumpcja ludności nierolniczej, reszta została przeznaczona na eksport. Przeważał nadal skup scentralizowany i w 1993 r. wynosił 6638 min litrów (87,4%
całości skupu). Produkcja towarowa mleka na osobę ludności nierolniczej wynosiła 268 litrów i była niższa o ponad 27% niż w 1989 r. nie zaspokajając
w pełni zapotrzebowania, lecz zmalała również konsumpcja mleka i masła.
Najniższa produkcja towarowa mleka — poniżej 260, a nawet 130 litrów na
osobę ludności nierolniczej, a więc poniżej przyjętych norm spożycia — poza
aglomeracjami miejsko-przemysłowymi Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Gdańska — występowała na terenach zachodnich i południowych.
Najwyższa produkcja — powyżej 500, a nawet 700 1 występowała na terenach
północno-wschodniej Polski, Podlasia, Mazowsza i w woj. sieradzkim. Są to
tradycyjne tereny zaopatrujące w mleko i jego przetwory obszary o niedoborach, a wielkości skrajne produkcji mleka wynosiły od 29,9 litrów w woj.
warszawskim do 1813,2 litrów na osobę w łomżyńskim (ryc. 4).
Próba bilansu produkcji towarowej i spożycia mleka przez ludność nierolniczą wykazała, że w 1993 r. wysokie niedobory w zaopatrzeniu występowały
na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych, zaś niedobory na terenach za-
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chodniej i południowej Polski. Wysokie nadwyżki produkcji mleka występowały
w północno-wschodniej Polsce, na Mazowszu. Podlasiu i w woj. leszczyńskim,
sieradzkim i zamojskim (ryc. 4).
W latach 1989-1993 produkcja mleka ogółem zmalała o ponad 22%
(3,6 mld litrów). Zmalała też o prawie 27% (2,8 mld 1) produkcja towarowa
ogółem, a także na osobę ludności nierolniczej z 370 do niecałych 270 litrów.
Spadek produkcji nastąpił na terenie całego kraju, a w rezultacie występujące
na terenach zachodnich i północnych oraz w województwach karpackich niedobory w zaopatrzeniu ludności uległy pogłębieniu. Zmalały też, chociaż nieznacznie, występujące uprzednio wysokie nadwyżki mleka na terenach północno-wschodnich, na Mazowszu i Podlasiu.
Próba bilansów produkcji towarowej i spożycia zbóż, ziemniaków, mięsa
i mleka wykazała, że na terenach aglomeracji miejsko-przemysłowych występowały i występują bardzo wysokie niedobory, co jest rzeczą normalną. Na

Ryc. 4. Produkcja towarowa mleka w litrach na osobę ludności nierolniczej w 1993 r.
Nadwyżki (1) i niedobory (2) w zaopatrzeniu ludności w 1989 (lewy) i 1993 r.
(prawy słupek)
Commodity production of milk in I per I person of the non-agricultural population in 1993.
Surpluses (I) and deficiencies (2) in the peoples supply in 1989 (left) and 1993
(right column)
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terenach południowych występują względne nadwyżki lub niedobory w zaopatrzeniu ludności. Jest to wynikiem przewagi gospodarstw bardzo małych i małych nastawionych na samozaopatrzenie, znacznego uprzemysłowienia, a także
przed 1989 r. znacznego udziału gospodarstw ludności dwuzawodowej i przewagi tradycyjnych sposobów gospodarowania. Wysokie nadwyżki w stosunku
do potrzeb wyżywienia ludności nierolniczej występowały i występują w Wielkopolsce (zboża i mięso, a w mniejszym stopniu ziemniaki i mleko), na
Mazowszu (zboża, ziemniaki, mięso i mleko) i Podlasiu (ziemniaki, mięso
i mleko).
Na pozostałych terenach nadwyżki były już niewielkie. Największe zmiany
nastąpiły na terenach zachodnich i północnych. W 1989 r. występowały tu
jeszcze znaczne nadwyżki zbóż, ziemniaków (tereny północne), mięsa i mleka
(tereny północno-wschodnie), lecz w wyniku likwidacji byłych gospodarstw
państwowych zmalała produkcja ogółem i produkcja towarowa. Zmalały również
i to znacznie nadwyżki w zaopatrzeniu ludności, a pojawiły się niedobory.
Przeprowadzone próby bilansu produkcji towarowej i zapotrzebowania ludności
na poszczególne produkty żywnościowe ukazały, jak zróżnicowane przestrzennie
są możliwości wyżywienia ludności, występujące nadwyżki i niedobory w zaopatrzeniu i zmiany, jakie nastąpiły w latach 1989-1993.
Spożycie poszczególnych produktów jest nie tylko zróżnicowane przestrzennie, lecz także różne w gospodarstwach domowych poszczególnych grup zawodowych ludności, a także w ramach gospodarstw w zależności od liczby
osób i uzyskiwanych dochodów na członka rodziny.
Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych wykazały, że w latach 1989-1993 nastąpiły znaczne i zróżnicowane zmiany w spożyciu podstawowych produktów żywnościowych. We
wszystkich grupach gospodarstw domowych nastąpił wzrost spożycia pieczywa,
makaronów i kasz, przy równoczesnym spadku spożycia mleka. Zmalała nieznacznie konsumpcja ziemniaków, wzrosła natomiast warzyw i owoców. Zróżnicowane zmiany zarysowały się w spożyciu mięsa: niewielki spadek konsumpcji w gospodarstwach domowych robotniczych, pracowniczych nierobotniczych i rolniczych, a wzrost w robotniczo-rolniczych oraz emerytów i rencistów. Zmianie uległa też struktura konsumpcji mięsa — nastąpił spadek
spożycia przetworów wysokogatunkowych, a wzrost pozostałych. We wszystkich gospodarstwach domowych zmalało i to znacznie spożycie mleka, co
trzeba uznać za zjawisko niekorzystne i niepokojące, a także masła, serów i
jaj, wzrosło natomiast tłuszczy roślinnych (tab. 1), co można uznać za zjawisko
pozytywne.
We wszystkich grupach gospodarstw domowych zarysowały się więc
wyraźne zmiany struktury spożycia większości produktów, świadczące o stopniowym odchodzeniu od tradycyjnej konsumpcji i przechodzeniu do propagowanych zdrowych modeli żywienia. Jest to jeszcze jednak w większości gospodarstw domowych etap początkowy. Między poszczególnymi grupami go-
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spodarstw domowych i w ramach nich, w zależności od liczby osób i uzyskiwanych dochodów na członka rodziny, występują znaczne różnice w spożyciu podstawowych produktów żywnościowych.
W 1993 r. najwyższe spożycie podstawowych produktów żywnościowych
występowało w gospodarstwach domowych rolników oraz emerytów i rencistów
(tab. 1). W gospodarstwach rolników najwyższe było spożycie pieczywa —
111,6 kg na osobę (w zależności od liczby osób w gospodarstwie wynosiło
od 94,0 kg na osobę w gospodarstwach wieloosobowych do 189,0 kg w
jednoosobowych), mięsa — 76,6 kg na osobę (od 60,4 do 142 kg), mleka
— 138,4 litra na osobę (od 120,0 do 254,0 litrów), jaj — 224 sztuk na
osobę (od 175 do 407 sztuk), a także cukru — 35,0 kg na osobę (od 32,2
do 59,0 kg). W gospodarstwach domowych rencistów i emerytów najwyższe
było spożycie kasz — 10,9 kg na osobę (od 5,3 do 17,6 kg), warzyw —
92,6 kg na osobę (od 52,4 do 111,8 kg), tłuszczy roślinnych — 13,8 kg na
osobę (od 9,0 do 18,6 kg), a także masła — 6,5 kg na osobę (od 3,8 do
9,0 kg) i serów — 12,2 kg na osobę (od 6,7 do 16,2 kg). Najniższe spożycie
podstawowych produktów żywnościowych występowało natomiast w gospodarstwach domowych pracowniczych nierobotniczych. Wyjątek stanowiły owoce,
których spożycie wynosiło 62,4 kg na osobę (od 50,0 do 100,9 kg) i było
najwyższe spośród wszystkich gospodarstw domowych.
W ramach poszczególnych grup gospodarstw domowych w spożyciu podstawowych produktów żywnościowych występują również znaczne różnice regionalne, będące wynikiem zakorzenionych, tradycyjnych modeli konsumpcji.
Na przykład w gospodarstwach domowych rolników najwyższe spożycie ziemniaków — 146,4 kg, mięsa — 94.2 kg, cukru — 46,4 i wysokie mleka —
158,8 litrów na osobę występowało w makroregionie północno-wschodnim, natomiast pieczywa — 117,5 kg i owoców — 52,6 kg — w stołecznym, kasz
— 10,0 kg, mleka 165,1 litra i serów — 15,0 kg — w południowo-wschodnim,
zaś warzyw — 101,5 kg i tłuszczy roślinnych — 14,0 kg — w makroregionie
południowo-zachodnim. W gospodarstwach domowych pracowniczych nierobotniczych, które mają najniższe spożycie wszystkich podstawowych produktów
żywnościowych, najwyższe spożycie owoców — 71,2 kg na osobę, mięsa —
63,8 kg i serów — 13,9 kg, zaś najniższe pieczywa — 78,2 kg, ziemniaków
— 73,8 kg, tłuszczy roślinnych — 8,0 kg, mleka — 62,8 litrów, jaj — 158,3
sztuk i cukru — 18,6 kg występowało w makroregionie stołecznym. Uznać je
można w pewnym sensie za najbardziej racjonalne, zmierzające do zalecanych
norm spożycia.
Przemiany struktury rolnictwa zostały zaledwie zapoczątkowane. Zmiany,
jakie nastąpiły w latach 1989-1993, to dopiero początek długiej i trudnej drogi,
chociaż w ujęciu regionalnym, w produkcji i zaopatrzeniu ludności, a także w
konsumpcji, są one już zauważalne. Przyspieszenie przemian w rolnictwie i
gospodarce żywnościowej wymaga nie tylko stabilizacji politycznej i ekonomi-
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cznej, lecz także przejęcia i wdrażania programu restrukturyzacji. Musi on być
jednak zróżnicowany regionalnie. Jest to jeden z warunków ubiegania się o
członkostwo w Unii Europejskiej.
[Tekst /łożony w Redakcji w lutym 1996 r.l

ROMAN SZCZĘSNY
THE NUTRITIVE ECONOMY O F POLAND AT PERIOD OF RESTRUCTURIZATION
The paper is an attempt to present changes which took place in the agriculture in consequensc
of the economic reform aiming at reconstruction of the hitherto existing structures and transition
to the economy.
In the years 1989-1993 the national sector in the agriculture was liquidated. The national
farms were taken over by the Stale Treasure Agricultural Agency. A part of cultivated land was
sold (137 thousand ha), a part of it was leased, the rest is under management of the Agency
(1.7 million ha).
The mineral fertilization in the agriculture has decreased from 196.5 kg to 65.8 kg NPK per
I ha of arable land.
Considerable fluctuations took place in the crops, and production of cereals in 1993 was of
13,2% lower than in 1989. The number of cattle has dropped by 26% (2679 thousand heads),
in which the number of cows — by 20 % (1007 thousand heads), the number of sheep — by
71.3% (3441 heads) and the number of pigs — slightly. The greatest changes in the animal
breeding took place in the western and eastern areas. The production of meet has also dropped,
first of all the production of milk — by 22.7% (3.6 milliard I).
Considerable and spatially differentiated changes took place in the commodity production and
the peoples supply in cereals, potatoes, meet and milk. The commodity production balances and
the non-agricultural populations requirement made it possible to distinguish the areas of surpluses
and deficiencies in the supply of cereals (fig. 1). potatoes (fig. 2). meet (fig. 3) and milk (fig. 4).
Changes took place also in the basic nutritive products consumption. The highest consumption
among the households took place in those of farmers and pensioners, the lowest — in (hose
of cmploccs-non-labourers (Table I). The consumption of the basic naturitivc products in the
households also shows a considerable spatial differentiation.
Translated by Dorota

Szupryczyńska-Gembala
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Tendencje dezintegracyjne i integracyjne
we współczesnej geografii człowieka
The tendencies for disintegration and integration
in contemporary human geography
Z a r y s t r e ś c i . Opracowanie jest próbą prezentacji tendencji dezintegracyjnych i integracyjnych
we współczesnej geografii człowieka (społeczno-ekonomicznej) na podstawie polskiej i anglojęzycznej
literatury przedmiotu. Przedstawiono aktualne koncepcje podziału dyscypliny, uwarunkowania procesu
dezintegracji oraz propozycje ograniczenia nadmiernej segmentacji geografii człowieka.

Wprowadzenie
Jeszcze do połowy obecnego stulecia geografia była uprawiana przez wielu
uniwersalnych badaczy, którzy zajmowali się bardzo różnymi zagadnieniami,
obejmującymi geografię fizyczną, geografię człowieka, geografię regionalną i
kartografię. Tak szeroki horyzont zainteresowań przejawiali m. in. D. Stamp
w Wielkiej Brytanii lub E. Romer w Polsce. Podział geografii na działy i
specjalności stał się jednak nieunikniony w związku ze stałym poszerzaniem i
pogłębianiem wiedzy geograficznej. Stopniowo wyodrębniały się nowe subdyscypliny, które z czasem ulegały dalszej segmentacji na węższe przedmiotowo
specjalności. W efekcie współcześnie mówimy raczej o zespole nauk geograficznych niż geografii. W 1952 r. na trzech poziomach organizacyjnych Międzynarodowej Unii Geograficznej (komisje, grupy robocze i studyjne) funkcjonowało tylko 9 wyspecjalizowanych zespołów badawczych, a w 1988 r. były
już 42 takie zespoły (Goodchild i Janelle 1988, Kostrowicki 1989).
Postępująca specjalizacja w nauce jest uwarunkowana potrzebą zwiększania
efektywności pracy badawczej i aktualnym zapotrzebowaniem społecznym na
określone prace, czasami w bardzo wąskich dziedzinach. Intensywnie postępująca dezintegracja tematyczna, teoretyczna i metodologiczna może mieć jednak
aspekty negatywne. Może prowadzić do osłabienia wewnętrznej spójności dyscypliny, a w skrajnych przypadkach do utraty tożsamości. Współcześnie w warunkach ograniczania środków na rozwój nauki i krytycznych ocen społecznych
jej osiągnięć (Holton 1993), „rozpełzywanie się" danej dziedziny wiedzy może
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utrudnić walkę o legitymizację całej dyscypliny oraz wzmóc wzajemną rywalizację jej reprezentantów o utrzymanie wysokiego statusu tylko własnej specjalności.
Proces dezintegracji silnie zaznaczył się w ostatnim półwieczu, zwłaszcza
w dziale geografii określanym mianem geografii społeczno-ekonomicznej lub
geografii człowieka (Mazurkiewicz 1994).' W Polsce stosuje się określenie —
system nauk fizycznogeograficznych i geografia społeczno-ekonomiczna, co pozornie sugeruje jedność tego ostatniego działu nauk geograficznych. Zinstytucjonalizowana specjalizacja w polskiej geografii człowieka jest stosunkowo młodym zjawiskiem. Formalnie specjalizacje na studiach uniwersyteckich w Polsce
wprowadzono w ramach geografii fizycznej już w 1926 r„ zaś w przypadku
geografii człowieka (wówczas ekonomicznej) — dopiero w 1956 r. (Leszczycki
1956). Jednak już w latach 30. można dostrzec przejawy pluralizmu w polskiej
geografii człowieka, czego wyrazem były koncepcje teoretyczne i metodyczne
z jednej strony Stanisława Nowakowskiego, a z drugiej strony Bogdana Zaborskiego i Antoniego Wrzoska (Dziewoński 1989).
Procesy dezintegracyjne są typowe dla wielu dyscyplin naukowych, ale zawsze wywoływały szczególny niepokój w geografii (Johnston 1983, 1986, 1991,
Taylor 1986, Isaćenko 1986, Dear 1988, Goodchild i Janelle 1988). Już sto
lat temu W. Dokuczajew ostrzegał, że nadmierna specjalizacja grozi rozpłynięciem się geografii wśród innych nauk (Isaćenko 1986). Podłożem obaw przed
utratą tożsamości w wyniku specjalizacji była, poza trudnościami w osiągnięciu
porozumienia w sprawie specyfiki przedmiotu badań, popularność unitarnego
modelu dyscypliny, której do dzisiaj przypisuje się funkcje dyscypliny integrującej wiedzę o Ziemi (Goodie 1986). Profesor S. Leszczycki (1956) wspomniał,
że w okresie międzywojennym spotkał się z poglądem, że prawdziwą geografią
jest tylko antropogeografia, bowiem geografia fizyczna stanowiła już zespół
subdyscyplin. Podziały w geografii w latach 20. i 30. w krajach anglojęzycznych były jedną z głównych przyczyn niskiej rangi geografii jako dyscypliny
wykładanej na uniwersytetach (Unwin 1992). Obawy te z perspektywy czasu
można uznać za uzasadnione. Nauki geograficzne straciły swój historyczny
monopol na funkcję informacyjną w społeczeństwie, a przestrzeń i środowisko
geograficzne stały się przedmiotem zainteresowania innych dyscyplin naukowych. Paradoksem jest, że geografowie, którzy jeszcze niedawno poczuwali się
do uprawiania fetyszyzmu przestrzennego, w latach 80. zaakceptowali nowe
1
Z. Rykiel (I99la), przyjmując za kryterium wzorzec wyjaśniania stosowany na danym etapie
rozwoju dyscypliny, utożsamia ..geografię społeczno-ekonomiczną" z geografią człowieka stosującą
pozytywistyczny wzorzec wyjaśniania. Natomiast geografia społeczna reprezentuje albo personalistyczny
(humanistyczny) albo strukturalistyczny wzorzec wyjaśniania. L. Mazurkiewicz (1994) łączy określenie
„geografia społeczno-polityczna" z modelem geografii człowieka znanym z praktyki geografii radzieckiej
(i krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Określenie „geografia człowieka" nawiązuje do tradycji
geografii polskiej i europejskiej, wyraża nadrzędność pierwiastka ludzkiego w studiach geograficznych
nad środowiskiem i człowiekiem oraz jest terminem krótszym.
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koncepcje przestrzeni wypracowane w naukach społecznych (koncepcja społecznego wytwarzania przestrzeni).
Sami geografowie nie stronią od instytucjonalnej definicji swoich zainteresowań, zgodnie z którą geografią jest to, czym zajmują się pracownicy instytutów geografii, określający się mianem geografów. Skrajny pogląd zaprezentował w latach 80. M. E. Eliot Hurst (1985), który uważa, że faktycznie
istnieje tylko jedna nauka społeczna, a jej podział na dyscypliny (w skład
których wchodzi także geografia człowieka) w istocie jest przejawem redukcjonizmu, przeszkodą utrudniającą poznanie zjawisk i procesów społecznych wskutek umykania uwadze badacza ważnych relacji społecznych. Andrzej Piskozub
(1994) przyszłość geografii człowieka jako geografii kultury widzi w jej symbiozie z historią i we wspólnym dążeniu do syntezy czasoprzestrzeni.
Podział geografii człowieka
Zestawienie specjalności deklarowanych przez blisko 6000 członków Towarzystwa Geografów Amerykańskich zawiera 37 różnych specjalności geograficznych
(43 w 1995 r.), z których ponad 20 można zaliczyć do geografii człowieka
(Goodchild i Janelle 1988, Dear 1988). Współcześni geografowie rzadko podejmują
próby systematyzacji części składowych dyscypliny w taki sposób jak tego dokonał
w przeszłości na przykład S. Leszczycki (1962). Nie istnieje akceptowany powszechnie podział tematyczny współczesnej geografii człowieka na subdyscypliny
i specjalności. Mogłoby to świadczyć o słuszności wspomnianych poglądów M.
E. Eliota Hursta, ale R. J. Johnston (1984) uważa, że jest to raczej dowodem
braku wyraźnej koncepcji przedmiotowej i metodologicznej dyscypliny.
Proponowane podziały nawiązują najczęściej do klasyfikacji nauk społecznych, uznając za główne (priorytetowe według M. J. Deara 1988) subdyscypliny
geografię ekonomiczną, geografię społeczną, geografię polityczną (Johnston
1986, 1991, Dear 1988) i geografię historyczną (Johnston 1983). Z prac geografów polskich wynika, że przychylają się oni raczej do dychotomicznego
podziału, wyróżniając geografię ekonomiczną i geografię społeczną jako zasadnicze subdyscypliny geografii społeczno-ekonomicznej (Rykiel 1991a, Liszewski
1991, Mazurkiewicz 1994). Geografia społeczna obejmuje wszystkie pozaekonomiczne sfery życia i działalności człowieka, w tym geografię ludności
i osadnictwa, choć tak szeroki zakres może budzić wątpliwości (Gregson 1993,
Liszewski 1991).2 U. Varjo (1981) poza geografią ekonomiczną i społeczną
- Pojęcie geografii społecznej można równie dobrze odnieść do całej współczesnej geografii
człowieka. W świetle koncepcji terytorialnego systemu społecznego (Chojnicki 1988) geografia
człowieka zawsze skupiała uwagę na tr/ech podstawowych relacjach wiążących tego systemu. Jednak
w różnych okresach historycznych dyscyplina zdeterminowana aktualnymi potrzebami społecznymi
przywiązywała większą wagę do pewnego rodzaju relacji. Na początku stulecia geografia człowieka jako
antropogeografia zajmowała się bardziej relacjami przyrodniczo-ekologicznymi niż transforacyjnymi i
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wyróżnił jeszcze fizyczną antropogeografię, dyscyplinę na pograniczu geografii
fizycznej i geografii człowieka zajmującą się pozycją człowieka w ekosystemach
(por. Zimmerer 1994). Dyskusyjne pozostaje w tych klasyfikacjach miejsce
ekspansywnej w ostatnim okresie geografii kultury, którą R. J. Johnston (1983)
umieszcza w obrębie geografii społecznej, ale U. Varjo (1981) wskazuje, że
ta ostatnia stanowiła właśnie część geografii kultury. W przeszłości często
utożsamiano geografię człowieka właśnie z geografią kultury — kultury w szerokim znaczeniu (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech). Podział
nauk geograficznych między przyrodę i kulturę znajduje swoich zwolenników
także współcześnie (Piskozub 1994). W istocie wszelkie klasyfikacje okazują
się sztuczne. Zdaniem N. Gregsona (1993) współcześnie obserwuje się w geografii brytyjskiej zacieranie różnic między geografią ekonomiczną i społeczną
oraz tendencję do rozszerzania się w obrębie geografii społecznej problematyki
właściwej geografii kultury. Geografowie społeczni koncentrują swoją uwagę
na świadomości społecznej i kodach kulturowych zbiorowości terytorialnych,
wykazując mniejsze zainteresowanie innymi relacjami społecznymi i strukturami
społeczno-przestrzennymi, które z kolei budzą żywe zainteresowanie np. reprezentantów społecznej geografii przemysłu (Massey 1984).
Narzędziem pomocnym do pewnego uporządkowania podziałów geografii
człowieka może być koncepcja terytorialnego systemu społecznego Z. Chojnickiego (1988). Istnieją trzy podstawowe relacje tworzące strukturę tego systemu:
a) relacje i działania społeczne zachodzące między ludźmi, między zbiorowościami ludzi lub między podsystemami społecznymi; b) relacje transformacyjne
(zachodzące między ludźmi a obiektami materialnymi) obejmujące działania
polegające na przekształcaniu środowiska przyrodniczego lub obiektów materialnych lub ich stanów w obiekty o charakterze użytkowym; c) oddziaływania
przyrodniczo-ekologiczne (człowiek-środowisko przyrodnicze-człowiek). Te trzy
podstawowe typy relacji odpowiadają podziałowi geografii człowieka na trzy
podstawowe subdyscypliny: geografię społeczną, geografię ekonomiczną i antropogeografię (antropogeografię fizyczną według U. Varjo 1981 — odpowiednik
antropologii fizycznej w systematyce nauk społecznych w Stanach Zjednoczonych). W obrębie geografii społecznej (sensu largo) można natomiast wyróżnić
węższe subdyscypliny, które zgodnie z typologią relacji i działań społecznych
można określić mianem: a) geografii społecznej (sensu siricto), zajmującej się
relacjami dostępu do dóbr i usług oraz uczestnictwem w działalności społecznej;
b) geografii kultury (relacje komunikowania się za pomocą określonego języka
lub kodu); c) geografii politycznej (relacje zarządzania i kontroli). Jednocześnie
relacje transformacyjne mają charakter nie tylko produkcyjno-materialny (geospolecznymi, a jako geografia ekonomiczna w połowie stulecia skupiała uwagę na relacjach
transformacyjnych (zwłaszcza produkcyjno-matcrialnych). W końcu stulecia jako geografia społeczna
koncentruje się na relacjach społecznych i transformacyjnych (zwłaszcza kulturowych i politycznych),
poświęcając (mimo deklaracji) znacznie mniej uwagi relacjom przyrodniczo-ekologicznym (Lisowski 1989).
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grafia ekonomiczna), lecz również kulturowy (geografia kultury) i kierowniczozarządzający (geografia polityczna), które to zależności nadają geografii ekonomicznej sensu largo „uspołeczniony" charakter.
Obok głównych subdyscyplin geografii człowieka istnieją liczne węższe specjalności, które często jest trudno zaliczyć do jednej ze wspomnianych subdyscyplin, ponieważ uwzględniają aspekty środowiskowe i przestrzenne procesów ekonomicznych, społecznych, politycznych i uwarunkowania ekologiczne
(np. geografia miast, geografia turyzmu). W określeniach wielu specjalności
często brakuje słowa „geografia" (Dear 1988, Goodchild i Janelle 1988). Dorobek empiryczny i teoretyczny tych wąskich specjalności jest niezwykle zróżnicowany. Według podziału geografii człowieka zamieszczonego w Encyclopeadia Britannica (1991, t. 19, s. 882-884) podstawowymi subdyscyplinami —
obok geografii ekonomicznej, geografii kultury i społecznej (łącznie) oraz geografii politycznej — są: geografia ludności, geografia miast, geografia medyczna
i geografia historyczna. Wśród członków Towarzystwa Geografów Amerykańskich najwięcej reprezentantów miały: geografia miast, geografia kultury, geografia ekonomiczna i geografia historyczna. Jako jedną z trzech specjalności
będących przedmiotem zainteresowań wymieniło każdą z tych subdyscyplin
ponad 10% członków Towarzystwa (Dear 1988)/

Uwarunkowania dezintegracji
Proces dezintegracji w geografii uległ przyspieszeniu w połowie lat 60.
(Harvey 1990b). Znaczna segmentacja geografii człowieka była spowodowana
bezpośrednio trzema zasadniczymi czynnikami. David Harvey (1969) w swym
manifeście pozytywistycznym stwierdził, że teoria w geografii ma charakter
pochodny {derived), tzn., że wyjaśnienia w geografii są formułowane na podstawie praw i teorii zaczerpniętych z nauk pokrewnych danym dyscyplinom
geograficznym. Akceptacja pozytywistycznego wzorca wyjaśniania zmusiła geografów do korzystania w szerokim zakresie z dorobku metodologicznego i teoretycznego innych nauk. W kierunku większej specjalizacji tematycznej popy-1 Wbrew pozorom kwestia systematyki geografii człowieka nic ma wyłącznie charakteru dyskusji
akademickiej. Zespół do spraw oceny organizacji i zakresu nauczania akademickiego geografii, powołany
przez Komitet Nauk Geograficznych PAN (pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Richlinga)
zajmuje się między innymi określeniem sylwetki zawodowej geografa. Na spotkaniu w Warszawie w
maju 1995 r. zaproponowano pięć specjalności związanych z geografią człowieka: geograf specjalista w
zakresie geografii politycznej, geograf specjalista w zakresie geografii turyzmu, geograf urbanista,
geograf specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz geograf
społcczno-ckonomiczny. Zdając sobie sprawę z trudności w realizacji takiego zadania trzeba jednak
stwierdzić, że przy stosunkowo wąskich zakresach przedmiotowych trzech pierwszych specjalności —
geograf społcczno-ckonomiczny jawi się w tym ujęciu jako integrator-teoretyk (większość walorów
aplikacyjnych zawarto w specjalności dotyczącej gospodarki i planowania przestrzennego) lub specjalista
z każdej innej dziedziny, dla której zabrakło miejsca w tej klasyfikacji.
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chał geografów nacisk sponsorów na wykonywanie prac przydatnych w praktyce
życia społeczno-gospodarczego. Wreszcie ostatnim czynnikiem dezintegracji stała
się akceptacja trzech równorzędnych koncepcji poznania (i uprawiania nauki) zaspokajających różne potrzeby społeczne (Habermas 1978, Chojnicki 1985, Unwin
1992). Nauki empiryczno-analityczne, których podbudowę metodologiczną stanowi
pozytywizm, realizują interes techniczny społeczeństwa, polegający na dążeniu do
kontroli i przewidywaniu procesów obiektywnych (realnych). Nauki historycznohermeneutyczne realizują interes praktyczny, którego celem jest utrwalenie porozumienia między ludźmi poprzez wzajemne zrozumienie intencji działań. Wreszcie
nauki krytyczne zaspokajają potrzeby emancypacyjne różnych podmiotów poprzez
analizowanie rozbieżności między wiedzą a działaniami człowieka. Wzrost znaczenia tych dwóch ostatnich koncepcji uprawiania nauki jest wyrazem realizacji trzech
podstawowych celów współczesnej rewolucji naukowej: a) korygowanie błędów
paradygmatów technokratycznych, którymi posługuje się nauka emipryczno-analityczna; b) przedstawianie problematyki współczesnego świata w całej jej ogólności,
wziąwszy pod uwagę wszystkie powiązane ze sobą wzajemne czynniki; c) popieranie rozwoju nauki pluralistycznej o prawdziwie globalnym zasięgu — tj. obejmującej też paradygmaty inne niż zachodnie (Mushakoji 1989, s. 11).
Modele struktur i procesów przestrzennych tworzone w ramach empiryczno-analitycznej koncepcji nauki okazały się mało przystające do rzeczywistości.
W efekcie geografia człowieka stopniowo przyswoiła sobie dwie pozostałe koncepcje uprawiania nauki poprzez socjologizację i humanizację dyscypliny (Chojnicki 1985, Rykiel 199la). Wprowadzenie nowych orientacji filozoficzno-metodologicznych (strukturalistycznej i humanistycznej) pozwoliło geografii człowieka
uwolnić się od determinizmu ekonomicznego i fetyszyzmu przestrzennego, tzn.
przypisywania czynnikom ekonomicznym i przestrzeni (odległości) wyjątkowej roli
w kształtowaniu środowiska i zachowań człowieka. Jednocześnie jednak to uspołecznienie przesunęło zainteresowania geografów na procesy społeczne i kwestie
epistemologiczne, w sumie problematykę często daleko odbiegającą od badanych
dotychczas form i wytworów materialnej działalności człowieka (relacje transformacyjne), co pogłębiło przepaść między geografią fizyczną i geografią człowieka.
Nie jest przypadkiem, że holenderska geografia fizyczna i geografia człowieka
(społeczna) odseparowały się instytucjonalnie już na początku stulecia (1907), ponieważ ta ostatnia (zwłaszcza w Amsterdamie) miała silne związki z socjologią
(van Paassen 1984). Zainteresowanie kwestiami epistemologicznymi budziło początkowo sprzeciwy wśród niektórych geografów, twierdzących zdroworozsądkowo,
że geografia zajmuje się światem materialnym, a nie wyobrażeniami środowiska
(Lavrov 1979, Isaćenko 1986). Obecnie koncentrowanie uwagi badaczy na kwestiach komunikacji społecznej i interpretacji środowiska budzi już nawet zaniepokojenie samych geografów społecznych, wskazujących na niedocenianie innych
typów relacji społecznych (Smith 1990, Gregson 1993).
Wzrost znaczenia prac o walorach aplikacyjnych w geografii człowieka
w ostatnich dziesięcioleciach był niewątpliwie zjawiskiem korzystnym, ale geo-
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grafowie reprezentujący bardziej radykalne poglądy uważają, że geografia człowieka po II wojnie światowej, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie,
wykazywała zbytni konformizm, afirmując istniejące struktury społeczno-ekonomiczne, w czym pomocny okazał się pozytywistyczny wzorzec wyjaśniania
stroniący od wartościowania (Eliot Hurst 1985, Peet i Thrift 1989b, Rykiel
1991a). Instytucje państwowe wykazywały zainteresowanie różnymi studiami
diagnostycznymi i ekspertyzami w dziedzinie organizacji przestrzennej, pomocnymi w planowaniu gospodarczym i przestrzennym. Opracowania te dopiero w
latach 70. poza dominującymi aspektami ekonomicznymi zaczęły uwzględniać w
większym stopniu aspekty społeczne, polityczne i ekologiczne. Pojawienie się
problematyki dotyczącej nie tylko makroskali przestrzennej, ale również mikroskali było wyrazem stopniowego rozwoju emancypacyjnej geografii człowieka,
polegającej na identyfikacji konfliktów i krytyce dysfunkcjonalności w strukturach przestrzennych i środowisku z punktu widzenia różnych użytkowników.
Postmodernistyczny program poznawczy wydaje się niweczyć kilkudziesięcioletnie wysiłki zwolenników orientacji pozytywistycznej, która ze znacznym
opóźnieniem przywróciła geografię człowieka na tory rozwoju
właściwego
większości nauk (Harvey 1969). Dominacja pozytywistycznej orientacji metodologicznej przyczyniała się do integracji dyscypliny coraz silniej różnicującej
się pod względem tematycznym i teoretycznym. Sam postmodernizm nie jest
jasno określony — oznacza styl w sztuce, epokę w historii kultury, formację
społeczną, etap rozwoju kapitalizmu, metodę poznawania rzeczywistości (Dear
1988, Harvey 1990a, Bauman 1991, Chojnicki 1993).
Geografowie zainteresowali się postmodernizmem po publikacji artykułu
F. Jamesona (1984), który wykazał, że dotychczasowa organizacja przestrzenna
i czasowa życia społecznego wymaga przystosowania do zmian organizacji
form i struktur działalności produkcyjnej (elastyczna produkcja i akumulacja,
rozwój małej przedsiębiorczości i ekspansja sektora usługowego kosztem przemysłu), w warunkach szybszego tempa życia i obiegu informacji oraz ograniczenia bariery odległości, dzięki rozwojowi środków transportu i telekomunikacji. Zagadnienie to przedstawił szerzej D. Harvey (1990a, 1990b) jako kompresję czasu i przestrzeni. Uznaje on postmodernizm, podobnie jak F. Jameson
(1984), za kolejny etap rozwoju kapitalizmu. W świetle analizy aspektów techniczno-ekonomicznych i kulturowych postmodernizmu jego nieokreśloność
wydaje się być rodzajem zabiegu socjotechnicznego (elit politycznych?) w toku
restrukturyzacji kapitalizmu. Z powodu wysokich kosztów społecznych transformacji i niemożności oferowania społeczeństwu jasnej wizji przyszłości w postaci „celu ostatecznego", 4 aby ograniczyć ewentualne konflikty zewnętrzne
4
Postmodernizm przywraca znaczenie cyklicznej interpretacji historii, podważając linearną
koncepcję czasu i ideę postępu. Filozofia judeo-chrześcijańska zakłada, że historia człowieka jest
zamknięta dwoma niepowtarzalnymi zdarzeniami: początkiem (Stworzenie Świata) i końcem (Sąd
Ostateczny). Między tymi dwoma punktami trwa historia utraty początkowego stanu doskonałości (Raj),
a następnie poszukiwania dróg zbawienia (pielgrzymka od Ziemskiego do Niebiańskiego Miasta według
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i wewnętrzne osłabia się kontrolę podmiotów społecznych, akceptuje się wszelkie formy inności i legitymizuje rozmaite formy interpretacji rzeczywistości.
Zdaniem Z. Baumana (1991) ponowoczesność (postmoderna) jest już (!)
ukształtowaną formacją społeczną w krajach wysoko rozwiniętych po okresie
moderny, której cezura czasowa obejmuje okres od końca XVIII do drugiej
połowy obecnego stulecia. W postmodernie ludzie działają w środowisku społecznym wykazującym brak spoistości, równowagi, bez uniwersalnych wzorców
i norm zachowań, w warunkach dużej autonomii podmiotów i ich ograniczonej
kontroli. Ludzie znajdują się w ciągłym ruchu, w przypadkowych i chwilowych
interakcjach. W związku z tym stany środowiska są przypadkowe i nie można
ich określić za pomocą algorytmów, które determinowałyby następstwo zdarzeń.
Jako metoda poznania postmodernizm zakłada, że język, którym opisujemy
rzeczywistość, jest poza naszą kontrolą i jest nierozerwalnie związany z różnymi podejściami, które kierują naszymi dociekaniami. W efekcie w sposób
nieunikniony stajemy przed problemem pogodzenia odmiennych interpretacji
tych samych zjawisk, co prowadzi do „dialogu interparadygmatycznego" (Mushakoji 1989). »Postmodernistyczna epistemologia podważa przekonanie pozytywistów, że teoria odzwierciedla rzeczywistość i zastępuje je częściowym i relatywistycznym punktem widzenia podkreślającym przypadkowy i mediacyjny
(mediated) charakter budowanych teorii.« (Dear 1994, s. 4).
Postmodernizm w geografii człowieka znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w próbach zrozumienia nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i
w stosowaniu nowego programu poznawczego (Chojnicki 1993, Dear 1994).
Prowadzi to czasem do zabawnych sytuacji, gdy jako postmodernistyczne cytowane są prace (bardziej ze względu na tematykę niż podejście metodologiczna) tych samych autorów, którzy są bezwzględnymi krytykami erudycyjnego
gadulstwa zwolenników postmodernizmu (Dear 1994).^ Przedmiotem zainteresowania postmodernistów jest wszechstronna interpretacja ludzkiej egzystencji,
połączona z krytyką struktur ukształtowanych w modernizmie. W geografii
Św. Augustyna). Podobna wizja historii występuje w materialislyeznej filozofii Oświecenia. Historia
trwa od ..wielkiego boomu" w kosmosie do ostatecznego celu. którym jest społeczeństwo szczęśliwe,
jak głosił K. Marks. Ta ..liryczna koncepcja postępu" została podważona wskutek narastania różnego
rodzaju barier dla powszechnej globalnej modernizacji i pogłębiających się sprzeczności między
rozwojem ekonomicznym a moralnym społeczeństw, czego obawiał się już I. Kant (Aseniero 1989.
Harvey 1990a). Według D. Bella nieokreśloność postmodernizmu związana jest z faktem, że w sferze
techniczno-ekonomicznej (wraz z nauką analityczno-empiryczną), a tak/c politycznej (z rozprzestrzenianiem
idei demokracji) zmiany mają charakter bardziej linearny, podczas gdy w kulturze dominują nawroty
do trwałych ponadczasowych wartości i samoograniczenia (Dziamski 1991).
5

M. J. Dear (1994. s. 7) wśród trzech zasadniczych zagadnień rozpatrywanych przez postmodernistyczną geografię człowieka po 1989 r. wymienia: a) krajobraz kulturowy i kreowanie miejsc; b)
krajobraz ekonomiczny postfordyzmu i elastyczna specjalizacja, a zwłaszcza relacje globalizm-lokalizm
oraz nowy terytorialny podział pracy: c) dyskusja na lematy filozoficzne i teoretyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu przestrzeni i języka, a ponadto: d) problemy prezentacji przestrzeni
w literaturze, kartografii i sztuce: e) polityka postmodernistyczna: f) kształtowanie tożsamości jednostek
ludzkich: g) relacje człowiek — środowisko przyrodnicze, zwłaszcza w kontekście zdrowia człowieka.
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człowieka większa uwaga jest skupiona na różnicach niż podobieństwach społecznych i przestrzennych. Z rezerwą są traktowane próby wszelkich uogólnień
(Dear 1988, 1994, Gregory 1989, Unwin 1992). Za wartościowe poznawczo
uznaje się porównywanie różnych interpretacji środowiska, różnych sposobów
jego rozumienia i waloryzacji, a nie dociekania jego obiektywnej formy i struktury, jak to miało miejsce w ramach orientacji pozytywistycznej.
Taki kierunek rozwoju geografii człowieka odzwierciedla wzrost znaczenia
koncepcji nauki realizującej interesy praktyczne i emancypacyjne społeczeństwa,
jako dyscypliny ułatwiającej komunikację między różnymi podmiotami i krytycznie analizującej ukształtowane w przeszłości środowisko. Przed przyswojeniem pozytywistycznego wzorca wyjaśniania geografia człowieka nie zdobyła
wprawdzie wysokiej rangi społecznej, jako dyscyplina o dużych walorach opiniotwórczych, ale na przykład wzrost rangi społecznej socjologii w latach 30.
nastąpił głównie dzięki skupieniu uwagi tej dyscypliny na zjawiskach kryzysowych w społeczeństwie (Sztompka 1991). W niedawnej przeszłości konsekwencją współpracy geografii ekonomicznej z naukami pokrewnymi były próby
powoływania nowych dyscyplin, których definicje niewiele odbiegały od definicji przedmiotu badań geografii ekonomicznej, ale wyraźnie eksponowały ich
walory aplikacyjne (regional science, gospodarka przestrzenna). W bardziej
uspołecznionej geografii człowieka wydaje się to jednak mało prawdopodobne
ze względu na większe tradycje pokrewnych nauk społecznych w badaniach
środowiskowych i przestrzennych aspektów życia społecznego (antropologia kulturowa, socjologia miasta, psychologia środowiskowa). Dla przyszłości geografii
człowieka właśnie konkurencja ze strony innych nauk społecznych wydaje się
większym zagrożeniem niż dezintegracja w jej obrębie.
Postmodernistyczna droga ku jedności?
Zdaniem R. J. Johnstona (1984) rozwój geografii człowieka w krajach
anglojęzycznych nastąpił wyraźnie kosztem jej jedności. Jednocześnie mimo tej
segmentacji problematyka badawcza koncentruje się w dalszym ciągu na tradycyjnych zagadnieniach, a więc relacjach człowieka i środowiska geograficznego oraz organizacji przestrzennej działalności człowieka. »Jedność geografii
człowieka została poważnie zagrożona nie poprzez segmentację umożliwiającą
zajęcie się przez geografów dogodnymi do badania tematami, ale przez niechęć
do dyskutowania o tym, co stanowi sensowną segmentację i jak należy ją
połączyć z ujęciem holistycznym« (Johnston 1986, s. 451).
Współcześnie można wyróżnić przynajmniej trzy kierunki integracji geografii
człowieka. Jedną z takich dróg są próby określenia priorytetowych subdyscyplin
oraz tematów badań o charakterze międzydyscyplinarnym, które są atrakcyjne
ze względu na walory aplikacyjne lub szanse budowy teorii (Dear 1988). Choć
za priorytetowe subdyscypliny w rozważaniach teoretycznych uznaje się geo-
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grafię ekonomiczną, geografię społeczną i geografię polityczną (Dear 1988,
Johnston 1986, 1991), to analiza przynależności do wyspecjalizowanych grup
badawczych w Towarzystwie Geografów Amerykańskich wykazała, że rolę intelektualnego i technicznego integratora w całej geografii, ze względu na zakres
i liczbę wzajemnych powiązań z innymi specjalnościami, mogą spełniać przede
wszystkim geografia stosowana, geografia historyczna (niedoceniana w Polsce)
i kartografia (Goodchild i Janelle 1988). Wynik ten stanowi zadziwiające potwierdzenie programu poznawczego postmodernizmu, który kładzie nacisk na
praktyczną użyteczność prac badawczych i usprawnienie komunikacji między
ludźmi. Przykładem studiów próbujących integrować różne subdyscypliny na
gruncie praktyki życia społeczno-gospodarczego są następujące zagadnienia: restrukturyzacja społeczno-ekonomiczna i zmiany w terytorialnym podziale pracy
w warunkach elastycznej produkcji i akumulacji, pobudzanie rozwoju lokalnego,
gospodarowanie zasobami naturalnymi i antropogenicznymi, kształtowanie miejsca i krajobrazu, kulturowe aspekty relacji człowiek-środowisko przyrodnicze,
kształtowanie tożsamości różnych podmiotów (zwłaszcza mniejszości) w zmieniającej się rzeczywistości (Peet i Thrift 1989a, Dear 1994). W sferze teoretycznej największe nadzieje pokładane są w badaniach organizacji codziennego
życia człowieka w mikroskali przestrzennej i teorii strukturalizacji A. Giddensa
(1979, 1984). Określenie mechanizmu powiązań między „biografią" jednostki
ludzkiej a makrostrukturami społecznymi na podstawie parametrów czasowych
i przestrzennych miałoby stanowić istotny wkład geografii człowieka do teorii
nauki społecznej, teorii próbującej pogodzić rozbieżność między redukcjonizmem
i antyredukcjonizmem (Gregory 1986, Maik 1988, Eyles 1989).
Gdy geografia człowieka przyswajała sobie pozytywistyczny paradygmat,
duże nadzieje wiązano z jednolitą metodologią i metodami statystycznymi („rewolucja ilościowa") jako podstawą integracji dyscypliny. Dominujące w paradygmacie pozytywistycznym wyjaśnienia funkcjonalne i systemowe straciły jednak na znaczeniu na rzecz ujęć strukturalistycznych, podważających zgodnie z duchem postmodernizmu deterministyczne modele rzeczywistości (Bauman 1991,
Unwin 1992, Maik 1992). Podobnie jak w przeszłości metodom statystycznym,
współcześnie pewne znaczenie integrujące przypisuje się geograficznym systemom informacji (Mazurkiewicz 1992). Zwolennicy postmodernizmu mają jednak
przeciwne zdanie na ten temat. Współcześnie ludzie i instytucje działają w
środowisku społecznym, którego nie można ocenić w kategoriach funkcjonalności i dysfunkcjonalności. Niezwykła dynamika zjawisk społecznych czyni ich
statystyczną analizę bezużyteczną. Dla określenia stanu środowiska istotne znaczenie mogą mieć zjawiska w ogóle statystycznie nieuchwytne (Bauman 1991).
W okresie modernizmu różne orientacje filozoficzno-metodologiczne funkcjonowały w zasadzie niezależnie od siebie. Dialog między przedstawicielami różnych orientacji był rzadkim zjawiskiem. Dlatego w warunkach wygodnej tolerancji intelektualnej badacze opowiadali się za rygoryzmem metodologicznym
opartym na określonych przesłankach filozoficznych. Postmodernizm odrzucając
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hegemonię jakiejkolwiek orientacji skupi! się na konfrontacji różnych interpretacji środowiska, podważając ontologiczne podstawy różnych teorii poznania
(Dear 1988). Obawy geografów przed transformacją dyscypliny w niekończącą
się grę interpretacji środowiska prezentowanych za pomocą różnych języków,
uniemożliwiającą zdaniem krytyków postmodernizmu jakiekolwiek twórcze działanie, skłaniają przedstawicieli różnych orientacji filozoficzno-metodologicznych
do szukania dróg kompromisu właśnie w sferze metodologicznej. Taką tendencję zauważył już na przełomie lat 70. i 80. R. J. Johnston (1983) w geografii
czasu. Dla zapobieżenia nadmiernej dezintegracji pojawienie się eklektyzmu
teoretycznego i metodologicznego jest nieuniknione, chociaż powinien być to
eklektyzm zintegrowany i krytyczny pozwalający na połączenie w logiczną
całość nowych zjawisk i ich interpretacji z poprzednio uzyskaną wiedzą (Dziewoński 1989). Przedstawiciele orientacji pozytywistycznej akceptują więc wprowadzenie pierwiastka humanistycznego i elementu oceny do swoich badań (Domański 1977, Chojnicki 1985) oraz przyjmują założenie, że miejsca i regiony
stanowią odzwierciedlenie ogólnych zjawisk i procesów (Johnston 1986). Geografowie doceniający znaczenie postmodernizmu, akcentującego wartość konfrontacji różnych wizji rzeczywistości dla rozwoju geografii człowieka sugerują
na przykład wprowadzenie pewnych uniwersalnych kryteriów oceny w dialogu
paradygmatów, deklarując się jako zwolennicy „umiarkowanego postmodernizmu" (Dear 1988). L. Berg (1993) wskazuje na brak w rzeczywistości ostrych
różnic między ujęciami modernistycznymi i postmodernistycznymi w geografii
człowieka. Dostrzega możliwość podejścia „pomiędzy" (between), które ma
swoje uzasadnienie w filozofii I. Kanta, w obiektywnym idealizmie młodego
K. Marksa i koncepcjach wiedzy sytuacyjnej i cząstkowej.
Wreszcie ostatnią drogą integracji nawiązującą do tradycji geografii jest
preferowanie badań pewnych całości przestrzennych, odzwierciedlających organizację przestrzenną działalności człowieka. Orientacja pozytywistyczna proponuje najbardziej uniwersalną koncepcję całości przestrzennej w postaci terytorialnego systemu społecznego (Chojnicki 1988), która może być wspólną podstawą ontologiczną dla różnych podejść metodologicznych (Maik 1992). Można
dostrzec również pewien renesans koncepcji regionu (Rykiel 199 lb) — »... nie
istnieje potrzeba „nowej geografii regionalnej", ale raczej „regionów w geografii" w postaci studiów regionalnych« (Johnston 1991, s. 132). Tradycyjny region
makroskalowy (kontynent lub kraj) nie może być ewentualną podstawą integracji dyscypliny. Analiza zróżnicowań zainteresowań reprezentantów tradycyjnej
geografii regionalnej w Towarzystwie Geografów Amerykańskich wykazała, że
w porównaniu z przedstawicielami wielu innych grup badawczych (speciality
group) są oni w nikłym stopniu zainteresowani problematyką innych specjalności (Goodchild i Janelle 1988). Szczególne zainteresowanie budzi współcześnie region, który można określić mianem społecznego (Gilbert 1988). Region
jest interpretowany jako obszar zamieszkały przez zbiorowość terytorialną, zajmującą określone miejsce w społecznym podziale pracy, która to pozycja ma
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istotne znaczenie dla warunków bytowych i możliwości rozwoju danej zbiorowości (terytorialny podział pracy). Podstawą identyfikacji regionu społecznego
może być również specyficzny zbiór relacji kulturowych między grupą społeczną a określonym obszarem (tożsamość terytorialna) lub spełnianie przez dany
obszar roli stymulatora społecznych interakcji, wytwarzającego i reprodukującego poczucie więzi grupy społecznej (przestrzeń społeczna).
Społeczne interpretacje regionu są bliskie koncepcji miejsca. Ludzie są aktorami usytuowanymi w określonym czasie, w szczególnych miejscach, dzięki
którym kształtują swoją tożsamość. W interpretacji A. Giddensa (1984, s. 118)
miejsce (locale) to „fizyczny region tworzący część siedliska {setting), gdzie
zachodzą interakcje społeczne, który mając określone granice pozwala na koncentrację interakcji w taki czy inny sposób". Miejsca tworzą wielowarstwową
hierarchię jednostek przestrzennych w różnej skali terytorialnej i społecznej.
Według M.E. Deara (1988) geograficzny region lub miejsce (locale) jest również narzędziem umożliwiającym kompleksowe badania procesów ekonomicznych (produkcja, wymiana, dystrybucja), politycznych (zarządzanie, konflikty)
i społecznych (społeczne interakcje).
Wydaje się, że koncepcja miejsca, choć prezentowana w różny sposób,
najlepiej odzwierciedla eklektyzm współczesnej geografii człowieka, która próbuje połączyć wyjaśnienie obiektywnych form i struktur środowiska oraz ich
zrozumienie w świetle ludzkich doświadczeń (Unwin 1992, s. 186-188, 210211). R.J. Johnston (1991) uważa, że właściwie przeprowadzone badania miejsc
(określanych też regionami), uwzględniające środowisko przyrodnicze, wytwory
materialnej działalności człowieka oraz relacje i działania społeczne, pozwolą
uniknąć nadmiernej segmentacji tematyki badawczej. Również D. Harvey
(1990b) zwiększone zainteresowanie koncepcją miejsca (place) uważa za uzasadnione. Większa swoboda działalności korporacji ponadnarodowych w skali
globalnej przywróciła znaczenie jakości konkretnych miejsc (lokalizacji) dla
prowadzenia elastycznej działalności gospodarczej, ponadto miejsce odgrywa
również dużą rolę w kształtowaniu tożsamości jednostek i zbiorowości społecznych znajdujących się pod presją szybkich zmian struktur społeczno-gospodarczych i tendencji unifikacyjnych w sferze kultury. Ostatecznie jednak stwierdza, że „miejsce" jest tylko próbą nadania dyscyplinie „fikcyjnego poczucia
tożsamości" w okresie niezwykle szybkich zmian koncepcji badawczych, gdy
geograf nie publikujący nowej książki co dwa lata staje się nieznany społeczności akademickiej (Harvey 1990b, s. 431).

Podsumowanie
Współczesna dezintegracja geografii człowieka nie ma precedensu w historii
myśli geograficznej — »... z jedności wyłoniło się zróżnicowanie, a ze zróżnicowania pluralizm« (James i Martin, 1978 s. 200). Interpretacje tego plura-
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lizmu są rozmaite. Są geografowie, którzy dostrzegają w nim powrót do źródeł,
czyli do pewnych tradycji dyscypliny z początków stulecia (Ley 1977, Jelonek
1991). Wymieniana jest geografia człowieka P. Vidala de la Blache'a, szkoła
chicagowska, amerykańskie i niemieckie badania krajobrazu kulturowego oraz
socjografia holenderska. Proponowane podstawowe kierunki umożliwiające integrację dyscypliny w istocie nic odbiegają od historycznego dziedzictwa myśli
geograficznej. Z kolei przedstawiciele orientacji pozytywistycznej uważają, że
trzon pozytywistyczny geografii człowieka nie może być podważony, a jedynie
w warstwie interpretacyjnej będą egzystować antypozytywistyczne podejścia filozoficzno-metodologiczne (Hay 1979, Chojnicki 1985). Zwolennicy radykalnych
zmian oczekują zdominowania geografii człowieka przez podejście strukturalistyczne i humanistyczne (personalistyczne), które przekształcą dyscyplinę w
oś międzydyscyplinarnej nauki społecznej (Gregory i Urry 1985, Eliot Hurst
1985, Eyles 1989).6
Interpretacje te są przejawem niepokojów typowych dla epoki postmodernizmu — czy nowa sytuacja jest powrotem do przeszłości czy już zupełnie
nową wartością? (Dziamski 1991). Dekonstrukcja postmodernistyczna ma charakter refleksyjny, zmierzając do ujawnienia pewnych istotnych znaczeń z wyjaśnionej rzeczywistości, które tradycyjny porządek pojęciowy starał się ukryć
lub usunąć. Pewna skłonność geografów do wykazywania większego znaczenia
pewnych zagadnień lub podejść metodologicznych jest sprzeczna z postmodernistycznym programem poznania. Dopuszcza on wszelką dowolność i eklektyzm
(co jest pewną afirmacją przeszłości), ale krytycznie odnosi się do przejawów
dominacji, dążeń do ujednolicenia i całościowego uporządkowania. Jest to zarazem kontynuacja i zerwanie z przeszłością. Charakterystyczną cechą postmoderny jest dynamiczny charakter tożsamości podmiotów, dążących nieprzerwalnie do „samoustanowienia", ale bez charakterystycznego dla modernizmu punktu
przeznaczenia, który mógłby być podstawą oceny skuteczności działań (Bauman
1991, s. 14). Tożsamość nowej geografii człowieka również nie jest jasno
określona (Maik 1992). Jest wolno konstruowana metodą prób i błędów, a miara, do której można byłoby porównać jej rozwój nie istnieje. Trudno też
6
Doświadczenia ludzkości w ostatnim stuleciu podważyły autorytet nauki, co przejawia się
współcześnie między innymi w podejmowaniu prób ograniczenia zastosowania niektórych osiągnięć
naukowych w praktyce, np. w dziedzinie genetyki. Współczesny badacz traci funkcję legislatora prawdy
na rzecz interpretatora ulegającej szybkim zmianom rzeczywistości (Bauman 1991). D. Harvey (1990a)
uważa jednak, że postmodernizm jest tylko „szczególnym rodzajem kryzysu" modernizmu, który jednak
będzie kontynuowany. Nie jest całkiem do tego przekonany fizyk G. Holton (1993) podkreślający, że
przełom stuleci jest okresem wzmożonej presji bardziej irracjonalnych wizji świata i wyrazem ..kryzysu
obiektywizmu". Zadając dramatyczne pytanie — czy tradycyjna nauka (cmpiryczno-analityczna) może
być jeszcze w centrum współczesnej kultury? — dopuszcza trzy scenariusze przyszłości:
a) doświadczamy współcześnie tylko romantycznej rebelii irracjonalnych wizji świata; b) irracjonalne
wizje rzeczywistości ulegną dalszemu wzmocnieniu; c) pojawi się trzecia droga, coś w rodzaju
konglomeratu filozofii Zachodu i Wschodu, czego precedensem jest koegzystencja sposobów uprawiania
medycyny w niektórych uczelniach medycznych na Zachodzie.
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określić jasno zarysowany celi kierunek tego rozwoju. Dialog paradygmatów nie odpowiada ani kumulatywnej, ani antykumulatywnej (rewolucja naukowa) koncepcji rozwoju nauki. Postmodernizm skierował geografię człowieka
na tory rozwoju właściwe współczesnym naukom społecznym oraz narzucił potrzebę krytycznego spojrzenia na relacje między wiedzą geograficzną i praktyką
społeczną.
Najwcześniej postmodernizm wchłonęła literatura i inne dziedziny sztuki,
formy aktywności twórczej silnie związane z życiem codziennym, z indywidualną konsumpcją, tam gdzie w większym stopniu walory prac były oceniane
przez konsumentów, a nie przez ekspertów reprezentujących określone paradygmaty. Ten rodzaj arbitra był zwykle niedoceniony w nauce. Publicznością nauki
byli przede wszystkim uczeni. To oni wydawali ostateczny werdykt o wartości
prac (Kuhn 1968). Współczesne społeczeństwo zwątpiło w możliwość usunięcia
w dającej się przewidzieć przyszłości odwiecznych kwestii społecznych (głód,
ubóstwo, patologia społeczna) i twórczą moc .jedynie słusznych" modeli organizacji życia społecznego. Uwaga ludzi skupia się na tym co ich bezpośrednio dotyczy, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie i teraz. Społeczny image
geografii ma obecnie dużo większe znaczenie dla rozwoju dyscypliny niż miał
w przeszłości, ponieważ nie mniej ważne niż „dialog paradygmatów" jest przełamanie bariery między tradycyjnym naukowcem i „zwykłym człowiekiem"
(Mushakoji 1989). Jeśli uznamy za najbardziej istotny problem społeczny naszych czasów restrukturyzację społeczno-ekonomiczną (adaptację człowieka do
szybkich przemian), to pojawiające się wciąż nowe specjalności geograficzne,
skupiające uwagę na weryfikacji dotychczasowych sposobów kształtowania środowiska i organizacji przestrzeni oraz zajmujące się dotkliwymi kwestiami społecznymi — są najlepszym świadectwem elastycznego przystosowania się geografów do wymagań potencjalnych odbiorców prac (już nie tylko państwowego
sponsora). Dlatego wydaje się, że skupienie uwagi przedstawicieli geografii
człowieka na węższych problemach o charakterze aplikacyjnym (z natury
międzydyscyplinarnych i mających charakter kontekstualny i ograniczony przestrzennie) może w większym stopniu przyczynić się do utrzymania przynajmniej
instytucjonalnej jedności dyscypliny niż fakt przybliżania się do metateorii geograficznej, której pojawienie się przewidywał w końcu lat 60. David Harvey
(1969). Obecnie sugeruje on, że ludzkość musi po prostu przetrwać „szczególnego rodzaju kryzys" modernizmu (Harvey 1990a, s. 116).
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ANDRZEJ

LISOWSKI
THE TENDENCIES FOR DISINTEGRATION AND INTEGRATION
IN THE CONTEMPORARY HUMAN GEOGRAPHY

The aim of this paper is to present the divisions in the contemporary human geography, its
basic preconditions of fragmentation and tendencies for unification. Specialization in science is
a response to increasingly broader and detailed knowledge. The scientist must deter himself to
narrow field to function effectively in a particular area. It is also a response to current social
needs. The process of integration operates in opposite direction providing the concepts of core
themes, theories and methods.
The process of fragmentation in the human geography has accelerated since the mid-1960s
by the adoption of positivist methodology and new theories and methods from other social
sciences. The press of various sponsors for applied studies was other factor of segmentation.
Finally the search for explanation through empirical-analitical science has been completed by
understanding through historical-hermeneutical interpretation and critical analysis of relation between meaning the environment and human action.
Postmodernism has turned the human geography to the mainstream debate in social science
and imposed critical view at relations between geographical knowledge and social action.
The process of fragmentation is accompanied by attempts for unification of discipline. There
are three basic directions of reintegration of human geography: deconstniction of internal structure
od discipline (primate subdisciplines and themes with theory-forming potential and outcomes with
useful practical applications), postmodern tendency for interparadigm discourse and methodological
eaclectism and reassertion of the significance and role of region and place (locale) in geographical
studies.
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Zmiany strukturalne w przemyśle polskim
na tle przemysłu światowego
Structural

changes in Polish industry seen against

World

induslry

Z a r y s t r e ś c i . Celem artykułu było przedstawienie i ocena restrukturyzacji polskiego przemysłu na tle współczesnych tendencji rozwojowych w przemyśle światowym. Przedstawiono współczesne przekształcenia struktury przemysłu krajów wysoko rozwiniętych, a następnie ukazano, w
jakim stopniu dotychczasowe zmiany polskiego przemysłu zbliżyły go do struktury krajów wysoko
uprzemysłowionych.

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena restrukturyzacji polskiego
przemysłu na tle współczesnych tendencji rozwojowych w przemyśle światowym.
Zjawisko określane mianem restrukturyzacji gospodarki występuje w gospodarce światowej od połowy lat 70. Szczególny wpływ na gospodarkę światową
mają współczesne przekształcenia struktury przemysłu krajów wysoko rozwiniętych. Proces restrukturyzacji przemysłu w tych krajach wyraża się wzrostem
roli przemysłów wysokiej techniki oraz rosnącym udziałem przemysłu drobnego.
Istotne zmiany strukturalne w przemyśle są wynikiem współczesnej rewolucji
przemysłowej, wykorzystującej w procesach produkcji mikroelektronikę, biotechnologie lub nowe materiały i tworzywa konstrukcyjne. W efekcie tego, jak
zauważają A. Wieloński i M. Durydiwka (1994), odchodzi się od gałęzi o
charakterze kapitałowo-inwestycyjnym (np. górnictwo, hutnictwo, podstawowe
stadia przetwórstwa surowców chemicznych) zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa, na rzecz gałęzi o charakterze naukochłonnym (np. mikroelektronika,
produkcja leków), z wysokim udziałem małych przedsiębiorstw.
Zdaniem A. Wielońskiego (1993) dotychczasowy proces rozwoju przemysłów wysokiej techniki w USA, Japonii i w krajach Europy Zachodniej pokazuje, że przemysły te stały się głównym czynnikiem rozwoju całej gospodarki
i źródłem postępu cywilizacyjnego społeczeństwa. Spowodowane jest to szybszym tempem wzrostu produkcji tych przemysłów w porównaniu z całą produkcją przemysłową oraz z ich większą odpornością na zjawiska recesji we
współczesnej gospodarce światowej.
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Proces ten można prześledzić na przykładzie zmian struktury gałęziowej
przemysłu RFN (Brocka-Palacz 1992). W latach 1983-1989 najwyższą dynamiką wzrostu produkcji w RFN odznaczał się przemysł maszyn biurowych i
środków elektronicznej techniki obliczeniowej, który osiągnął w tym okresie
tempo wzrostu 17% rocznie. Dynamikę wzrostu powyżej 5% wykazywały w latach 80. jeszcze przemysły: precyzyjny i optyczny, lotniczy i kosmiczny oraz
elektrotechniczny. W pozostałych gałęziach, z wyjątkiem przemysłu tworzyw
sztucznych, tempo wzrostu produkcji było znacznie słabsze niż w gałęziach
naukochłonnych (high-tech).
Charakterystyczną cechą tradycyjnego uprzemysłowienia była koncentracja
produkcji w dużych zakładach. Natomiast w nowoczesnej strukturze przemysłowej dąży się do zachowania właściwych proporcji między dużymi przedsiębiorstwami a przemysłem drobnym, który w krajach wysoko uprzemysłowionych skupia ponad 50% zatrudnionych w przemyśle, i którego udział w produkcji ogółem i w eksporcie zawiera się w granicach 40-50%.
We współczesnej gospodarce małe i średnie przedsiębiorstwa traktowane są
jak źródło innowacji i dynamiki gospodarczej. Równocześnie przedsiębiorstwa
te (z wyjątkiem naukowo-produkcyjnych) odznaczają się większą swobodą lokalizacyjną z powodu relatywnie tańszych miejsc pracy i mniejszego zapotrzebowania na czynniki produkcji: siłę roboczą, energię, surowce oraz możliwości
wykorzystania wolnych obiektów po likwidowanych uprzednio przedsiębiorstwach. W ten sposób stają się istotnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej
regionów. Przykładem może być rozwój gospodarczy obszaru tzw. trzecich
Włoch, czyli regionu obejmującego środkową i północno-wschodnią część
Włoch. Powstał tu dynamiczny okręg przemysłowy oparty na licznych małych,
rodzinnych w większości firmach wytwarzających: odzież, obuwie, meble, biżuterię, ceramikę oraz maszyny dostosowane do małej skali produkcji.
Rozwój przemysłu drobnego staje się również istotnym czynnikiem łagodzenia problemu bezrobocia. Powstanie wielu małych przedsiębiorstw w Lotaryngii stworzyło alternatywne miejsca pracy dla osób zwalnianych z nierentownych i uciążliwych dla środowiska przyrodniczego przedsiębiorstw przemysłu
ciężkiego (Libich 1991).
Zmianom struktury gałęziowej i wielkościowej przemysłu towarzyszą zmiany
struktury własnościowej, przejawiające się w rosnącej roli sektora prywatnego
w produkcji przemysłowej oraz w finansowaniu badań i prac rozwojowych
poprzedzających samą produkcję.
Na przedstawione powyżej przekształcenia strukturalne przemysłu krajów
wysoko rozwiniętych miał też wpływ rozwój nowego systemu produkcyjnego,
określanego mianem postfordowskiego. Nowa organizacja produkcji oparta została na całkowicie odmiennych technologiach, stosunkach pracy i organizacji
terytorialnej niż masowa produkcja fordowska. Koncepcja postfordowskiego modelu produkcji i związane z nim zagadnienie restrukturyzacji przemysłu było
omawiane w literaturze światowej w pracach takich autorów jak: A. Markusen
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i inni (1986), A. J. Scott i M. Storper (1987), A. J. Scott (1988), A. J. Scott
i P. Cooke (1988), M. Bellandi (1989), P. Cooke (1989a, 1989b), J. Wolch i
M. Dcar (1989), F. Sfora (1990), N. Hansen (1991), G. Benko (1991) i M. Storper (1991). W polskiej literaturze zagadnieniem tym szerzej zajęli się R. Domański
(1988), B. Domański (1992) i B. Jałowiecki (1991), a ponadto znalazło ono
odbicie w pracach B. Kortusa (1987), A. Kuklińskiego i R. Szula (1990), T.
Markowskiego (1991), J. Paryska (1992) oraz A. Wielońskiego (1993).
Cechą postfordowskiego modelu produkcji jest duża elastyczność wyrażająca
się tym, że poszczególne przedsiębiorstwa są w stanie wytwarzać wiele wyrobów w krótkich seriach oraz zwiększać lub zmniejszać produkcję bez ujemnych konsekwencji dla poziomu efektywności (Wolch i Dear 1989). W rezultacie przedsiębiorstwa te mają możliwość skutecznego konkurowania na
wyspecjalizowanych rynkach, cechujących się zmianą popytu, skróceniem cykli
życiowych wyrobów i rosnącym znaczeniem ich jakości (Domański 1992).
Przedsiębiorstwa stają się coraz mniejsze, a jednocześnie bardziej wyspecjalizowane przy rozszerzającym się podwykonawstwie.
Zaczynają powstawać nowe przestrzenie przemysłowe zwane biegunami technologii (technopole), w których koncentrują się przemysły zaawansowanej
technologii. Do głównych czynników lokalizacji przemysłu wysokiej techniki
zalicza się: bliskość prężnych ośrodków badawczych, dogodność połączeń
komunikacyjnych, dostępność wysoko kwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry, a przede wszystkim nie przekształcone środowisko przyrodnicze i jego
kulturalna atrakcyjność z punktu widzenia tej kadry. Stąd koncentracja małych
przedsiębiorstw naukowo-produkcyjnych na takich obszarach jak południowa
Anglia, Dolina Krzemowa w Kalifornii, Równina Krzemowa w Teksasie, Wyspa Krzemowa (Kiusiu) w Japonii, Riwiera Krzemowa we Francji czy Dolina
Krzemowa w Bawarii.
Interesującym doświadczeniem, ściśle powiązanym z biegunami technologii,
są powstające w Europie Zachodniej od początku lat osiemdziesiątych inkubatory przedsiębiorczości. Są to lokalne centra oferujące lokal, wszechstronną
pomoc techniczną i prawną oraz różnorodne usługi przystosowawcze powstającym przedsiębiorstwom (Jałowiecki 1991).
Gdy w Europie Zachodniej korzystano już z osiągnięć współczesnej rewolucji przemysłowej, w Polsce realizowano politykę przemysłową opartą na energochłonnym i stalochłonnym przemyśle ciężkim zdominowanym przez duże
przedsiębiorstwa państwowe. W rezultacie struktura polskiego przemysłu została
obarczona syndromem przemysłu ciężkiego (Wieloński i Durydiwka 1994). Sytuacja taka nie pozwalała na unowocześnienie struktury przemysłu, gdyż w większości gałęzi odgrywającego wówczas pierwszorzędną rolę przemysłu ciężkiego
można wykorzystać tradycyjne czynniki produkcji: niewykwalifikowaną siłę roboczą oraz maszyny i urządzenia o niskim standardzie technicznym.
Model industrializacji realizowany w Polsce do końca lat osiemdziesiątych,
różniący się zdecydowanie od modelu Europy Zachodniej, przyczynił się do
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stworzenia majątku przemysłowego o nieodpowiedniej strukturze gałęziowej,
przestarzałego technologicznie, skumulowanego w potężnych przedsiębiorstwach
(tab. 1). W efekcie na początku lat dziewięćdziesiątych istniała niekorzystna
różnica strukturalna między przemysłem polskim a przemysłem krajów wysoko
uprzemysłowionych. Jej następstwem był brak równowagi rynkowej w zakresie
zaopatrzenia w krajowe środki produkcji i artykuły konsumpcyjne trwałego
użytku reprezentujące nowe generacje techniki oraz ich mała konkurencyjność
na rynku światowym.
Tabela

I

Porównanie struktury przemysłu Polski i Europy Zachodniej
Polska
Struktura

Europa Zachodnia

Miernik
% produkcji przemysłowej

Gałęziowa

Udział przemysłu
wysokiej techniki

4

14-20

Wielkościowa

Udzjał przemysłu
drobnego

30

60-70

Własnościowa

Udział sektora
prywatnego

37

70-80

Źródło: A. Wieloński i M. Durydiwka. 1994.

Zapoczątkowany w 1990 r. w Polsce proces transformacji społeczno-gospodarczej, która ma doprowadzić do integracji gospodarczej z Europą Zachodnią,
wymaga głębokich przemian w przemyśle. Dlatego nieodzowne staje się zwiększenie jego efektywności i innowacyjności poprzez zmiany struktury gałęziowej, wielkościowej i własnościowej.
Dalsza część pracy przedstawia, w jakim stopniu dotychczasowe zmiany
struktury polskiego przemysłu zbliżyły tę strukturę do struktury krajów wysoko
uprzemysłowionych.
W badaniu zmian struktury gałęziowej polskiego przemysłu oparto się na
analizie danych dotyczących wielkości zatrudnienia i wartości produkcji sprzedanej, przy czym szczegółowej analizy dokonano wykorzystując dane o wielkości zatrudnienia w poszczególnych gałęziach w latach 1989-1993. Zatrudnienie w całym przemyśle Polski we wspomnianym okresie spadło o 31,9%,
w tym w przemyśle przetwórczym o 32,7% (tab. 2). Udział przemysłu przetwórczego w zatrudnieniu całkowitym zmniejszył się o 1,1% na rzecz przemysłu wydobywczego. Wynika to z faktu, że spadek zatrudnienia w przemyśle
wydobywczym okazał się niższy niż w przetwórczym i wynosił 26,5%.
W analizowanym okresie spadek zatrudnienia wystąpił we wszystkich gałęziach przemysłu z wyjątkiem dwóch tradycyjnych — przemysłu paliwowego
i energetycznego, w których odnotowano wzrost zatrudnienia. Najmniejszy spadek zatrudnienia cechuje gałęzie dóbr konsumpcyjnych: przemysł spożywczy,
paszowy, odzieżowy, szklarski; gałęzie tradycyjne, takie jak hutnictwo żelaza
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Tabela
Dynamika i struktura zatrudnienia w przemyśle Polski w latach

Gałęzie przemysłu

Dynamika
zatrudnienia.
Rok 1989=100

1989-1993

Udział w zatrudnieniu (%)
1989

1993

Przemysł ogółem

68.13

100,00

100.00

p. wydobywczy

73.49

14.04

15,13

p. przetwórczy

67.30

85,96

84,87

82.03

16.33

19.65

— węglowy

71.79

12,10

12.74

— paliw

125,05

1.33

2.44

105.02

2.90

4,47

78.73

5.04

5.82

— hutnictwo żelaza

75.35

3.56

3.93

— metali nieżelaznych

86.83

1.48

1.89

59,09

32,10

27.83

p. paliwowo-energetyczny:

— energetyczny
p. metalurgiczny:

p. elektromaszynowy:
— metalowy

64.95

5.98

5.70

— maszynowy

57.28

10.38

8.72

— precyzyjny

47,49

1.77

1.23

— środków transportu

66,02

7,95

7,70

— clektrotechn. i elektroniczny

50,68

6.02

4.48

p. chemiczny

73.55

6.83

7.37

p. mineralny:

70.80

5.10

5,29

— materiałów budowlanych

70.11

3,32

3.42

— szklarski

73,38

1,18

1.26

— ceramiki szlachetnej

69,55

0,60

0,61

73.93

5.21

5,65

— drzewny

75.61

4.08

4,52

— papierniczy

67.90

1,13

1.13

p. drzewno-papierniczy:

58.04

15,65

13.33

— włókienniczy

49,60

7,94

5,78

— odzieżowy

78,14

4.44

5.09

— skórzany

p. lekki:

51,21

3.27

2.46

p. spożywczy

88,36

10,14

13,14

pozostałe gałęzie przemysłu:

36,38

3.60

1,92

— paszowy i utylizacyjny

76,19

0.16

0.17

— poligraficzny

59,05

1.09

0.95

— inne branże

23.24

2.35

0,80
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i metali nieżelaznych, przemysł węglowy, a ponadto przemysł chemiczny
i drzewny. Należy jednak pamiętać o tym, że często spadek zatrudnienia nie
jest wskaźnikiem regresu danego przemysłu, wyrażającego się np. w zamykaniu
zakładów, lecz przeciwnie — następstwem mechanizacji produkcji, na co znaczny wpływ mają zachodzące przemiany gospodarcze i proces prywatyzacji.
Wartości wskaźnika dynamiki poszczególnych gałęzi znalazły odbicie
w pewnych zmianach struktury zatrudnienia w przemyśle w omawianym 4-leciu
(tab. 2). W porównaniu z rokiem 1989 wzrósł udział przemysłów tradycyjnych
— paliwowo-energetycznego i metalurgicznego — a także przemysłu spożywczego, odzieżowego, mineralnego, chemicznego i drzewnego. Równocześnie nastąpił spadek udziału wszystkich gałęzi przemysłu elektromaszynowego, jak
również przemysłu włókienniczego i skórzanego.
Do bardziej syntetycznego zobrazowania zmian w strukturze zatrudnienia
w przemyśle polskim w latach 1989-1993 posłużono się wskaźnikiem stopnia
przekształceń struktury gałęziowej obliczonym dla grup gałęzi według wzoru (Rogacki 1988, s. 53):
/i
w =— Y
" 200 ¿ j

I gk ^ - C / k' - M1

gdzie:
W/, — wskaźnik stopnia przekształceń struktury gałęziowej przemysłu kraju,
G ( , | ) — udział gałęzi k w ogólnym zatrudnieniu w przemyśle kraju w 1989 r.,
Ck- — udział gałęzi k w ogólnym zatrudnieniu w przemyśle kraju w 1993 r.
przy k — 1, 2, .... n.
Jeżeli struktura przemysłu nie uległa zmianie, to wskaźnik ma wartość 0,
a przy całkowitej zmianie struktury wynosi 1.
Wartość tego wskaźnika dla Polski wynosząca 0,08 świadczy o niewielkich
tylko przekształceniach struktury gałęziowej, mimo pewnych zmian udziału poszczególnych gałęzi w zatrudnieniu całkowitym.
W strukturze gałęziowej przemysłu Polski dominującą pozycję, biorąc pod
uwagę zatrudnienie, zajmują nadal przemysły: elektromaszynowy (27,8% udziału
w całkowitym zatrudnieniu) i paliwowo-energetyczny (19,6%), a w dalszej kolejności lekki (13,3%) i spożywczy (13,1%).
Przemysł elektromaszynowy w 1993 r. zajmował pierwsze miejsce w strukturze przemysłowej 25 województw; najwyższym udziałem tego przemysłu
odznaczały się: rzeszowskie (49,5% udziału w całkowitym zatrudnieniu w przemyśle województwa), gdańskie (48,8%), kieleckie (45,8%), bielskie (44,8%),
wrocławskie (42,8%), tarnobrzeskie (42,7%).
Największy udział przemysłu spożywczego odnotowano w 12 województwach, wśród których na wyróżnienie zasługują: ciechanowskie (43,8%), suwalskie (40,6%), zamojskie (39,4%), leszczyńskie (39,0%), koszalińskie (37,7%) i
łomżyńskie (37,1%). W sześciu województwach dominował z kolei przemysł
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lekki: łódzkim (52,5%), sieradzkim (44,6%), skierniewickim (37,9%), jeleniogórskim (28,5%), zielonogórskim (28,3%) i białostockim (27,5%).
Przemysł paliwowo-energetyczny, który pod względem udziału w zatrudnieniu jest drugim przemysłem w Polsce, okazał się wiodący tylko w 4 województwach: katowickim (54,7%), konińskim (41,5%), piotrkowskim (28,0%)
i płockim (26,9%). W dwóch województwach największy udział osiągnął przemysł drzewno-papierniczy: ostrołęckim (34,0%) i gorzowskim (27,4%). Przemysł
chemiczny dominował tylko w województwie tarnowskim (33,3%), a metalurgiczny w legnickim (53,7%). W żadnym z województw nie znalazł się na
pierwszym miejscu przemysł mineralny.
Zmiany struktury gałęziowej przemysłu według województw w latach 19891993 przedstawiono w tabeli 3. Za pomocą takiej formy tabeli można łatwiej
odczytać ogólne tendencje zmian struktury gałęziowej, określić ich natężenie
oraz wyodrębnić gałęzie, których udział wzrasta lub maleje.
Analiza struktury gałęziowej województw w badanym okresie potwierdziła
wzrost udziału w ogólnym zatrudnieniu w przemyśle takich grup gałęzi jak:
przemysł spożywczy, drzewno-papierniczy, chemiczny, mineralny, paliwowoenergetyczny i metalurgiczny. Najsilniej tendencja ta zaznaczyła się w przemyśle spożywczym, gdzie nastąpił wzrost udziału aż w 47 województwach, w
tym w 24 o ponad 5%. Wzrost udziału przemysłu drzewno-papierniczego obserwuje się w 40 jednostkach, ale już tylko w pięciu o ponad 5%. W pozostałych czterech przemysłach „wzrostowych" odnotowano następujące liczby województw o zwiększającym się udziale w zatrudnieniu: w przemyśle chemicznym i mineralnym po 31, w paliwowo-energetycznym — 26, a w metalurgicznym — 17.
Tabela
Zmiany struktury zatrudnienia w przemyśle według województw w latach

1989-1993

Liczba województw o określonej zmianie udziału danej gałęzi
w zatrudnieniu całkowitym
Grupy gałęzi przemysłu

p. paliwowo-energetyczny

Wzrost udziału (%)
>5

2-5

<2

<2

2-5

4

7

15

8

4

1

15

6

1

1

2

5

20

22

26

15

1

I
2

p. metalurgiczny

1

p. elektromaszynowy

—

p. chemiczny

—

p. mineralny
p. drzewno-papierniczy

Spadek udziału (%)

—

5

—

5

p. lekki

8

23

11

5

10

25

7

2

1

5

6

14

p. spożywczy

24

20

3

1

pozostałe gałęzie przem.

—

2

12

24
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>5

Brak
danego
przemysłu
11

—

—

24
—

1
—
—

15

8

—

—

I

—

I

—

10

3
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Trzy inne grupy gałęzi wykazują spadek udziału w ogólnej strukturze.
W największym stopniu zjawisko to występowało w przemyśle elektromaszynowym, gdzie spadek stwierdzono w 47 województwach, z czego w 22
o ponad 5%. W przemyśle lekkim udział zmalał w 37 jednostkach, ale przeważały już zmiany nie przekraczające 5%, a tylko w 8 województwach spadek
był większy od tej wartości. W pozostałych gałęziach przemysłu spadek udziału
zaznaczył się w 35 przypadkach, jednak w zaledwie jednym z województw
okazał się większy niż 5%, przy 24 jednostkach o nieznacznym (do 2%)
spadku udziału.
Niekorzystnym zjawiskiem w zmianie struktury zatrudnienia przemysłu Polski w latach 1989-1993 jest spadek znaczenia przemysłu elektromaszynowego,
a także ciągle niska pozycja przemysłu chemicznego czyli gałęzi uważanych
powszechnie za wiodące, dynamizujących postęp techniczny i będących siłą
napędową w stosunku do całego przemysłu i innych działów gospodarki. Niekorzystną różnicę strukturalną w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych pogłębia wysoki nadal udział zatrudnienia w przemyśle paliwowo-energetycznym.
Zmiany struktury zatrudnienia nie pokrywają się ze zmianami struktury
produkcji. Z Raportu o stanie polskiego przemysłu w roku 1993 wynika, że
szczególnie wysoki wzrost produkcji w cenach stałych w porównaniu z rokiem
1992 odnotowano w 1993 w przemyśle elektromaszynowym (o 11,9%), drzewno-papierniczym (o 8,4%) i lekkim (o 8,3%), a w całym przemyśle watrość
produkcji sprzedanej wzrosła o 6,2%. Było to największe tempo wzrostu produkcji w stosunku do roku poprzedniego w całym okresie po 1989 r. W rezultacie wydajność pracy w przemyśle wzrosła w 1993 r. w stosunku do roku
poprzedniego o 12,6%.
Ponadto w 1993 r. nastąpił spadek udziału przemysłu wydobywczego
w produkcji sprzedanej na rzecz wzrostu udziału przemysłu przetwórczego
(o 2,2%). Zjawisko to, nowe na przestrzeni ostatnich lat, wskazuje na tendencje
zahamowania procesu uwsteczniania się struktury przemysłowej Polski i rozpoczęcia jej restrukturyzacji.
Znalazło to wyraz w szybszym wzroście produkcji w przemysłach zaawansowanych technicznie i technologicznie, m.in. informatycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym czy lotniczym. Utrzymanie tego trendu stwarza szansę
podniesienia konkurencyjności wyrobów polskiego przemysłu, zwłaszcza że
udział wyrobów nowych i modernizowanych w całej produkcji w ciągu 1993 r.
zwiększył się bardziej niż w ciągu trzech ostatnich lat.
Stosunkowo dużą aktywnością innowacyjną wyróżnił się przemysł chemiczny, w którym około 80% przedsiębiorstw wprowadziło innowacje, przemysł
elektromaszynowy (73,8%) oraz przemysł hutnictwa żelaza (70,5%). Polskie
rozwiązania innowacyjne są również prezentowane coraz częściej za granicą.
Na "EUREKA BRUSSELS 93" polskie eksponaty, z których większość pochodziła z przemysłu, uzyskały najwyższe wyróżnienia, co świadczy o pewnej
efektywności działań podejmowanych na rzecz unowocześnienia przemysłu.
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Mimo tych pozytywnych przejawów zmian strukturalnych, w Polsce udział
przemysłów wysokiej techniki w zatrudnieniu wynosi zaledwie 1,5%, w produkcji przemysłowej 4%, w eksporcie 2%, a wartość ich majątku produkcyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa o 50-60% od analogicznych
wskaźników w krajach wysoko uprzemysłowionych (Wieloński 1993). Ponadto
jedyny dobrze rozwinięty przemysł wysokiej techniki czyli przemysł farmaceutyczny, którego produkcja stanowi prawic 50% całej produkcji przemysłu wysokiej techniki w kraju, nie wystarcza, aby zbliżyć strukturę polskiego przemysłu do zachodnioeuropejskiego. Produkcja leków bowiem — w przeciwieństwie do mikroelektroniki, przeważającej w strukturze przemysłu wysokiej techniki w Europie Zachodniej — nie tworzy materialnych podstaw przeobrażeń
zarówno w przemyśle jak i pozostałych działach gospodarki.
W Polsce największa koncentracja przemysłu wysokiej techniki występuje
w regionach warszawskim i poznańskim. Niewątpliwy wpływ na to ma wysoki
udział gospodarki prywatnej w strukturze gospodarczej regionów Poznania
i Warszawy. Oba regiony są także dwoma największymi centrami kapitału
zagranicznego w Polsce.
W samym Okręgu Warszawskim spośród przemysłów wysokiej techniki rozwinęły się przemysły: mikroelektroniczny i optoelektroniczny, optyczny, informatyczny, teletechniczny, precyzyjny, robotów przemysłowych, automatyki przemysłowej, aparatury naukowej i medycznej oraz farmaceutyczny. Na wysoką
koncentrację tych przemysłów wpływ ma tutaj współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz zasoby wysoko kwalifikowanych kadr. Okręg ten skupia 33% krajowego zatrudnienia w nauce i w rozwoju techniki i ma najnowocześniejszą strukturę gałęziową przemysłu w Polsce (Misztal 1992).
Niski jest natomiast udział przemysłów wysokiej techniki w przemysłach
okręgów, w których dominują gałęzie tradycyjne, a więc w górnośląskim, łódzkim czy sudeckim.
Nieodłączną cechą współczesnych przemian strukturalnych w światowym
przemyśle, warunkującą rozwój gospodarczy, jest rosnąca rola przemysłu drobnego. Również w polskim przemyśle w latach 1989-1993 zmieniła się struktura
wielkości przedsiębiorstw na korzyść przedsiębiorstw małych i średnich (tab.
4). W roku 1993 udział zakładów przemysłu drobnego w ogólnej liczbie zakładów zwiększył się do 82,6% (w 1989 r. ten udział wynosił 68,9%), w tym
udział małych przedsiębiorstw o zatrudnieniu do 100 osób wzrósł do 36,9%
(w 1989 r. — 20,0%).
Istnieją dwie przyczyny wzrostu udziału przemysłu drobnego w liczbie zakładów. Pierwsza, to redukcja zatrudnienia w części przedsiębiorstw dużych.
Druga przyczyna, to powstanie i rozwój nowych, głównie małych prywatnych
przedsiębiorstw.
Analiza struktury wielkościowej przedsiębiorstw w poszczególnych gałęziach
przemysłu wykazała, że największy jest udział małych przedsiębiorstw w takich
przemysłach jak: drzewno-papierniczy (49,3%), pozostałe gałęzie przemysłu
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Tabela

4

Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych i grup gałęzi przemysłu w lalach
1989-1993
Liczba zatrudnionych
100 i mniej

Grupa gałęzi
przemysłu

ClZO
zakładów

%

101 -500
otto

501 i więcej

%

zatrudnionych

zakładów

zatrudnionych

CK.

VC
zakładów

%
zatrudnionych

Przemysł ogółem

a
b

20.0
36.9

1.4
5,5

48.9
45.7

18.2
25.7

31.1
17,4

80.4
68,8

p. pałiwowo-energ.

a
b

2,4
9.5

0,02
0,20

11,0
19.2

0.9
2,6

86,6
71,3

99,1
97,2

p. metalurgiczny

a
b

16.2
14.9

0.3
0.5

20.0
26.8

2.2
2,8

63.8
58.3

97.5
96,7

p. elektromaszyn.

a
b

21,3
40.4

1.3
5.9

47.1
42.9

17.8
25.8

31.6
16.7

80.9
68,3

p. chemiczny

a
b

20.8
31,2

1,4
4.4

51.6
50.4

18.3
24.2

27.6
18.4

80,3
71.4

p. mineralny

a
b

22.4
37.0

2.0
8.6

47.9
49.3

28.7
42.2

29.7
13.7

69,7
49.2

p. drzewno-papiern. a
b

35,2
49.3

0.8
11,3

46.0
37.0

25.7
29,3

18.8
13,7

73.5
59.4

p. lekki

a
b

15.6
36.0

1.4
7,9

54.4
49,0

24.1
37.7

30,0
15.0

64.5
52,4

p. spożywczy

a
b

14.7
33.9

1.6
7.6

54.7
53.1

28.5
45.9

30.6
13.0

69.9
76.5

a
b

22.0
42,6

2,8
14.8

58.2
51.1

42.3
58,5

19.8
6.3

54.9
26,7

pozostałe gałęzie
przemysłu

a — rok 1989. b — rok

1993

(42,6%) i elektromaszynowy (40,4%), a średnich przedsiębiorstw w przemysłach: spożywczym (53,1%), ponownie w pozostałych gałęziach przemysłu
(51,1%), chemicznym (50,4%), mineralnym (49,3%) i lekkim (49,0%). Najmniejszym udziałem małych i średnich przedsiębiorstw cechują się przemysły
tradycyjne: paliwowo-energetyczny i metalurgiczny.
Pomimo przesunięć w strukturze wielkości przedsiębiorstw przeważającą
część potencjału przemysłowego, wyrażonego liczbą zatrudnionych (68,8%) skupiają w Polsce nadal przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 500 osób, podczas gdy w krajach wysoko uprzemysłowionych wskaźnik ten jest niższy niż
50%. Ponadto udział przemysłu drobnego w produkcji, kształtujący się w Polsce
na poziomie 30%, w krajach zachodnioeuropejskich jest dwukrotnie wyższy.
Za przykładem Europy Zachodniej także w Polsce coraz częściej spotykaną
formą inicjatyw lokalnych w tworzeniu małych przedsiębiorstw są inkubatory
czyli lokalne centra przedsiębiorczości. Ta forma aktywizacji gospodarczej roz-
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winęła się najszybciej w regionach zdominowanych przez gałęzie tradycyjne,
gdzie wiele przedsiębiorstw ulega likwidacji. Natomiast pierwsze inkubatory,
skupiające małe przedsiębiorstwa stosujące zaawansowane technologie, zostały
zorganizowane przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską, a więc
w regionach określanych jako nowe przestrzenie przemysłowe (Kukliński i Szul
1990). Przejawy tego rodzaju działalności na obszarach wymagających aktywizacji gospodarczej są jednak ciągle niedostateczne.
Proces przejścia Polski do gospodarki rynkowej wymaga zmian struktury własnościowej przemysłu, przejawiających się w rosnącej roli sektora prywatnego.
W 1990 roku przestało funkcjonować w polskim systemie prawnym pojęcie
sektora uspołecznionego. Na miejsce dotychczasowego podziału przemysłu na
państwowy i prywatny, GUS wprowadził nowy podział na przemysł publiczny
oraz przemysł prywatny, do którego włączono również przedsiębiorstwa spółdzielcze i zakłady fundacji, organizacji społecznych i politycznych oraz związków zawodowych, a więc te, które do 1990 r. zaliczano do sektora uspołecznionego (Misztal 1993).
W wyniku rozwoju różnych kierunków i form prywatyzacji w sektorze
państwowym, znaczenie sektora prywatnego w przemyśle stale rośnie. Udział
tego sektora w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle kraju zwiększył się
z 15,09% w 1989 r. do 40,7% w 1993 r., a jego udział w produkcji przemysłowej wyniósł w tymże roku 36,7% (w Europie Zachodniej 70%), co
stanowiło istotny krok w procesie prywatyzacji.
Najwyższy udział własności prywatnej odnotowano w 1993 r. w przemyśle:
spożywczym, drzewno-papierniczym i lekkim, gdzie sektor prywatny miał przewagę nad publicznym w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Najniższym
udziałem własności prywatnej cechował się przemysł paliwowo-energetyczny
(mniej niż 1% zatrudnionych) i metalurgiczny.
Stopień prywatyzacji jest regionalnie silnie zróżnicowany. W końcu 1991 r.
najwyższy poziom prywatyzacji wykazały dwa słabo uprzemysłowione województwa — bialskopodlaskie (43,9%) i ciechanowskie (41,5%), a dalej poznańskie
(41,7%), leszczyńskie (41,6%), ostrołęckie (40,3%) i elbląskie (40,0%). Najniższym poziomem prywatyzacji odznaczały się silnie uprzemysłowione województwa: katowickie (6,4%), legnickie (6,7%), wałbrzyskie (9,3%) i piotrkowskie
(9,8%), w których dużą rolę odgrywa przemysł wydobywczy.
Zupełnie inaczej przedstawia się wynik analizy struktury własnościowej przemysłu ze względu na udział w liczbie zakładów. Daje się zauważyć tutaj
zdecydowaną przewagę własności prywatnej (98,62% w 1993 r.). Udział sektora
prywatnego w liczbie zakładów w 1993 r. nie osiągnął wartości 90% tylko
w przemyśle paliwowo-energetycznym (70,69%) i metalurgicznym (87,65%).
Porównanie udziału sektora prywatnego w liczbie zakładów i w liczbie
zatrudnionych świadczy o tym, że największą rolę w procesie przekształcania
struktury własnościowej przemysłu odgrywają małe przedsiębiorstwa, a tempo
prywatyzacji wielkich i średnich przedsiębiorstw jest jeszcze słabe.
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Zakres zmian struktury gałęziowej, wielkościowej i własnościowej zbliżających strukturę polskiego przemysłu do struktury istniejącej w krajach wysoko
uprzemysłowionych ogranicza brak środków finansowych. To uniemożliwia stosowanie elastycznej polityki kredytowej i podatkowej na preferowanie np. przemysłu wysokiej techniki. Inwestycje kapitału zagranicznego zapewniają zaś napływ środków finansowych, zaawansowanych technologii, a w rezultacie obecność na światowym rynku.
Pierwsze spółki joint ventures z udziałem prywatnego kapitału zagranicznego
pojawiły się w przemyśle w 1988 r. Spółki te nie odgrywają jeszcze dużej
roli, skupiając w 1993 r. zaledwie 2,52% pracujących w polskim przemyśle.
Dużym zainteresowaniem kapitału zagranicznego cieszy się przemysł motoryzacyjny, o czym świadczą inwestycje w fabryki samochodów osobowych: w
Bielsku-Białej, Tychach (Fiat), Warszawie (General Motors), Lublinie (Peugeot)
i Kutnie (Mercedes); fabryki samochodów dostawczych w Poznaniu (Volkswagen) i Karczewie (Mercedes). Rozwój przemysłu motoryzacyjnego, będącego
nadal synonimem nowoczesności z punktu widzenia techniki i organizacji produkcji, stymuluje rozwój innych gałęzi z nim współpracujących, które produkują
szeroki asortyment wyrobów (od stali po urządzenia elektroniczne).
Innymi przykładami inwestycji zagranicznych są: przemysł hutniczy w Warszawie (włoski koncern Lucchini), produkcja kineskopów kolorowych w Piasecznie (francuski koncern Thomsona), produkcja sprzętu oświetleniowego w Pile
(Philips), produkcja turbin energetycznych w Elblągu (szwajcarsko-szwedzka
spółka elektrotechniczna Asea Brown Boveri), przemysł chemiczny w Sarzynie
(amerykański koncern Grand Electric) czy Zakłady Celulozowo-Papiernicze SA
Kwidzyn (amerykański koncern papierniczy International Paper Company Inc).
Przedmiotem znacznego zainteresowania inwestorów zagranicznych jest telekomunikacja (Ameritech, France Telkom), a co się z tym wiąże stosujący
zaawansowane technologie przemysł teleelektroniczny m.in. w Warszawie (Alcatel, Simens), Poznaniu (Alcatel) i Wrocławiu (Simens, Northern, Telecom).
Jakkolwiek udział kapitału zagranicznego w restrukturyzacji przemysłu Polski
jest ciągle niewystarczający, to istnieje szansa, że spółki zagraniczne odegrają
w najbliższej przyszłości znaczną rolę w unowocześnianiu struktury naszego
przemysłu i dostosowaniu się Polski do procesów zachodzących w światowym
przemyśle.
Podsumowując należy stwierdzić, że polski przemysł, mimo zauważalnych
zmian, aby stać się konkurencyjnym na światowych rynkach, wymaga jeszcze
głębokich przekształceń strukturalnych, modernizacji wyposażenia technicznego
oraz silnej promocji nowych przemysłów i technologii.
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HENRYK

MAĆKOWIAK
STRUCTURAL CHANGES IN POLISH INDUSTRY
SEEN AGAINST WORLD INDUSTRY

The aim of this article was to present and evaluate the restructuring of Polish industry in
the light of development tendencies in world industry.
Having presented contemporary changes in the industrial structure of highly advanced countries, it is shown how the transformation of Polish industry has helped it to come closer to the
structure of highly industrialized states.
In (he years 1989-1993 total industrial employment in Poland dropped by 31.9%, and in
the processing industry by 32.7%. It should be remembered, however, that a drop in employment
is often not an indicator of regression as expressed by. e.g.. the closing down of enterprises,
but on the contrary, an effect of production modernization, largely induced by the changes
occurring in the economy and the process of privatization.
In 1993 an increase in industrial production at constant prices was observed, by 6.2% in
relation to the previous year. Moreover, the contribution of the extractive industry to industrial
production decreased, while that of the processing industry increased (by 2.2%). This indicates
that Poland's industrial structure has stopped lagging behind and entered the stage of restructuring.
In terms of employment, in the years 1989-1993 there was an increase in the share of
traditional industries, including the fuel and power industry and the metallurgical one. In turn,
employment dropped in all of the electrical equipment industry as well as in the textile and
leather industries. The drop in the importance of the electrical equipment industry and the still
low position of the chemical industry are unfavourable phenomena, because these are the industries
that make technological progress more dynamic. However, it was in the electrical equipment
industry where a particulary steep increase in production was recorded in 1993, besides the wood
and paper and the light industries.
Generally, the research has shown that despite perceptible changes. Polish industry still
requires deep structural transformation, modernization of technological equipment, and energetic
promotion of new industries and technologies in order to become competitive on the world
markets.
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Rola modeli hydroekologicznych
w badaniu różnorodności biologicznej
ekosystemów wilgotnych
The role of hydrological

modelling in the biodiversity
of wetland ecosystems

changes

research

Z a r y s t r e ś c i . Przedstawiono sposoby podejścia do modelowania hydroekologicznego pod
kalem symulacji zmian różnorodności biologicznej ekosystemów bagiennych. Wykorzystano modele
hydroekologiczne opracowane w Holandii (DEMNAT. ICHORS. MOVE), zastosowane do prognozowania zmian bagien zdegradowanych w wyniku melioracji (odwadniania) i zanieczyszczenia.

Wstęp
Różnorodnością biologiczną nazywamy całą rozmaitość form życia występującego na Ziemi. Obejmuje ona bogactwo różnych elementów (liczbę odmiennych gatunków, ekosystemów, genów) i zarazem ich względną liczebność
(Gliwicz 1994a). Im więcej tych elementów i im równiejszy ich udział w
badanym zbiorze, tym większa jego różnorodność biologiczna. Badania różnorodności biologicznej spotykały się od dawna z dużym zainteresowaniem przedstawicieli nauk z dziedziny taksonomii biologicznej, paludologii, hydrobiologii,
gleboznawstwa, botaniki, ekologii, genetyki i hydrologii. Od końca lat osiemdziesiątych badania mają charakter coraz bardziej ukierunkowany, często interdyscyplinarny, zmierzający do precyzyjnego monitoringu, zwłaszcza na poziomie
gatunków, zbiorowisk roślin lub ekosystemów.

Różnorodność biologiczna obszarów bagiennych i uwilgoconych
oraz perspektywy j e j badań w Polsce
Różnorodność biologiczna Polski określona na poziomie różnorodności gatunkowej należy do najwyższych w Europie Środkowej, a na poziomie różnorodności ekosystemów odznacza się szczególnym bogactwem jeszcze względnie
dobrze zachowanych biocenoz leśnych i bagiennych (Andrzejewski i Weigle
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1993, Kozłowski, red., 1993, Gliwicz 1994a). Do naturalnej roślinności nieleśnej
należą różnorodne zespoły torfowisk wysokich, przejściowych i niskich. Ich
różnorodność gatunkowa jest coraz bardziej narażona na degradację w wyniku
postępującego pogarszania się stanu środowiska przyrodniczego. Na znacznym
obszarze Polski północno-wschodniej utrzymały się jeszcze mało przekształcone
zbiorowiska roślinne obszarów bagiennych i torfowiskowych, zarówno dużych,
jak w Kotlinie Biebrzy, w dolinach Supraśli, Ełku i dolinach dopływów Narwi,
jak też mniejszych, rozrzuconych mozaikowo w krajobrazie młodoglacjalnym i
odmłodzonym przez lodowiec. Podobną tendencję zachowują torfowiska górskie.
Na terytorium Polski stwierdzono dotychczas ponad 11 000 gatunków roślin
(Zarzycki i Szeląg 1992). Mimo że samo bogactwo gatunkowe, wyrażone liczbą
gatunków, nie jest najlepszym wskaźnikiem biologicznej różnorodności, jednak
zwrócono uwagę, że w ciągu ostatnich lat nasiliło się zagrożenie wielu gatunków roślin nasiennych. Na liście taksonów wymarłych i w znacznej mierze
zagrożonych znalazło się 20% gatunków (Zarzycki i Szeląg 1992). Zagrożeniu
podlegają pojedyncze gatunki, zbiorowiska oraz całe ekosystemy, zwłaszcza
wodne, bagienne i torfowiskowe. Wśród ginących i szczególnie zagrożonych
ekosystemów wodnych i wilgotnych (hydrofilnych) K. Zarzycki (1988) wymienia jeziorne i źródliskowe wody oligotroficzne, względnie czyste wody eutroficzne, torfowiska mszysto-turzycowe, mszary oraz łęgi, olsy, namuliska, mokradła stałe i okresowe (tab. 1).
Tabela

I

Ginące i zagrożone ekosystemy wodne i hydrofilnc
Ekosystemy

Grupy zbiorowisk roślinnych

Wody oligotroficzne

Littorelletalia

Czyste wody eutroficzne

Lemnetalia.

Torfowiska mszysto-turzycowe. mszary

Schitclizerietalia

Łęgi i olsy

Populetalia

Namuliska

lsoeto-Nanojuucetea

Polaiiiogetoiietalia
palustria,

albae. Alneialia

Mokradła stale

Magnocaricion

Mokradła okresowe

Molinelalia

Oxycocco-Sphagnetea
glutinose

według: K. Zarzycki, 1988

Jak podkreśla J. Gliwicz (1994a), szanse na utrzymanie się na obszarze
Polski dotychczasowej różnorodności biologicznej, także ekosystemów hydrofilnych, są znikome.
Biorąc za podstawę udział ekosystemów wilgotnych w powierzchni kraju,
na przestrzeni 45 lat powojennych obserwujemy znaczne kurczenie się obszaru
torfowisk, bagien oraz mokradeł i wilgotnych lasów łęgowych (tab. 2, 3). Ta
niekorzystna tendencja niestety z każdym rokiem potęguje się i dlatego prognozy długoterminowe, w przypadku rozważanych grup ekosystemów, zakładają
znaczny ubytek ich powierzchni (Kozłowski, red., 1993).
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Podstawą oceny zmian ekosystemów nie jest tylko powierzchnia jaką one
zajmują. Do oceny różnorodności biologicznej służą przede wszystkim badania
taksonomiczne polegające na inwentaryzowaniu, identyfikowaniu i określaniu
względnej liczebności populacji poszczególnych gatunków składających się na
ekosystem. Nie bez znaczenia są także pewne przesłanki odnoszące się do
tendencji wieloletnich zmian tej liczebności. Dane o liczbie gatunków roślin
występujących w ekosystemie służą do oceny jego bogactwa gatunkowego.
Tabela

2

Udział grup ekosystemów wodnych i wilgociolubnych w powierzchni Polski
% zajmowanej powierzchni kraju
Grupy ekosystemów

Warianty prognozy na 2030 r.
1946 r.

1990 r.
1

2

3

Lasy bagienne

0,6

1,0

1.1

1.5

0.0

Lasy lęgowe

0,2

0.1

0.2

0.0

0.0

Torfowiska, bagienne

5.1

2,2

2.0

1.0

0.0

Wodne
łukowo-mokradło we

2.3

2.6

2.9

2.5

2.0

13.6

12.2

11.0

13.0

10.0

według: S. Kozłowski, red., 1993

Jak już wspomniano, ekolodzy przez różnorodność rozumieją względną liczebność elementów (gatunków) w rozpatrywanej jednostce przestrzennej (polu
jednostkowym, ekosystemie). Różnorodność jest zatem tym większa, im równiejszy jest udział różnych elementów, im mniej są one zdominowane przez
jeden lub kilka najczęściej występujących. Zadaniem hydroekologów jest przewidywanie wszystkich zagrożeń ekosystemów bagiennych i wynikającego z nich
zubożenia różnorodności biologicznej.
Przestrzenna i czasowa różnorodność środowiska przyrodniczego sprzyja
wzrostowi różnorodności biologicznej, na co zwraca szczególną uwagę J. Gliwicz (1994b). Niski poziom przekształceń i zaburzeń występujących w środowisku przyrodniczym często generuje jego czasowo-przestrzenną zmienność, tym
samym zwiększa jego bioróżnorodność, co potwierdzają A. Pałczyński (1985),
J. Borowiec (1994), D. Urban (1994) i wielu innych.
Nasilenie zaburzeń w ekosystemach, zwłaszcza wilgotnych — o dużym
stopniu wrażliwości na zmiany ilościowe i jakościowe środowiska, powoduje
gwałtowne lub stopniowe zanikanie gatunków. Najczęściej pozostają w nim
tylko gatunki krótko żyjące, o krótkich cyklach życiowych i o niskich wymaganiach przestrzennych. Najpoważniejsze zagrożenie dla różnorodności biologicznej obszarów bagiennych stanowią prace melioracyjne (odwadniające), eksploatacja torfowisk oraz zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód zakłócające
podstawowe procesy fizjologiczne roślin, obniżające ich kondycję życiową, ni-
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Tabela

3

Zmiany powierzchni grup ekosystemów wodnych i wilgociolubnych
wraz z prognozą do 2030 r. (w % powierzchni kraju)
Wzrost (+) lub obniżka ( - ) powierzchni (lata
Grupy ekosystemów

Warianty
1946 r.

1990 r.
2

1
Torfowiskowo-bagiennc

-0.2

-2.9

Wodne
Łąkowo-mokradłowe

1990-2030)

+0.3
-1.4

+0,3
-1,2

3
-2,2

-1.2

-0.6

-0.1
+0.8

-2,2

według: S. Kozłowski, red., 1993

szczące zespoły organizmów glebowych i wodnych, prowadząc do znacznego
ograniczenia lub całkowitego zaniku życia biologicznego na obszarach najsilniej
zanieczyszczonych.
Prace melioracyjne w obszarach wilgotnych i zabagnionych polegają najczęściej na obniżeniu poziomu wód podziemnych, a często nieprawidłowa gospodarka wodna (zbyt obfite odwadnianie) powoduje nadmierne wysychanie
terenów zajętych przez te ekosystemy.
Zbiorowiska roślinne: szuwarowe, bagienne i mokradła są bogate w gatunki
wodno-błotne i bagienne, ale jak już wielokrotnie stwierdzono, tempo ich zanikania, postępujące wraz z wysychaniem, zakwaszeniem i hydrotechnicznymi
pracami regulującymi, jest bardzo duże.
Inaczej przedstawia się problem sukcesji roślinności szuwarowej czy wodnej
decydującej o długości życia jeziora, czy zbiornika. W ślad za eutrofizacją
składu chemicznego wód, które gwałtownie wzrastają w ostatnich latach, następują także przemiany roślinności szuwarowej i hydrofilnej. Jak dowodzi
H. Tomaszewicz (1979), sukcesja roślinna gatunków hydrofilnych wskazująca
na przejście od jednych fitocenoz do drugich przedstawia się najczęściej jako
układ strefowy, rozwijający się w danym czasie; nie jest to jednak wyraźna
sukcesja. Tylko w końcowych etapach zarastania i przekształcania zbiorników
wodnych klasyczny układ strefowy może odpowiadać sukcesji.
W pierwszych latach po wypełnieniu zbiornika wodą prawidłowość zasiedlenia pierwszego gatunku jest podstawowym czynnikiem warunkującym w nim
różnorodność zbiorowisk roślinnych. Początkowo rośliny zasiedlające płytkie
akweny tworzą wielką mozaikę. W następnym okresie zaczyna działać prawidłowość zasiedlenia silniejszego gatunku, wiążąca się ze zbiorowiskami roślinnymi o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Gatunki mniej ekspansywne, o węższej amplitudzie ekologicznej, występujące na siedliskach prawie skrajnych w
stosunku do swoich wymagań ekologicznych ustępują bardziej ekspansywnym.
W pierwszej fazie zarastania zbiorników wodnych roślinnością szuwarową gatunki, których diaspory zostały zawleczone przypadkowo rozwijają się inicjalnie.
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Podstawy modelowania hydroekologicznego
Opis procesów ciągłej wymiany masy i energii zachodzących między biotyczną i abiotyczną częścią ekosystemu oraz odwrotnie — między abiotyczną
a biotyczną, wymaga podejścia zarówno ilościowego, jak i jakościowego.
Rośliny zielone przyswajają CO2, a dzięki procesom biochemicznym, w których bierze udział woda, następuje produkcja materii organicznej i uwalnianie
wolnego tlenu. Energia słoneczna docierająca do ekosystemu i wykorzystywana
przez poszczególne gatunki jest niezbędna do wymiany w nim materii i energii.
Coraz częściej w przewidywaniach teoretycznych zmian ekosystemu sięga
się po modelowanie matematyczne, zaś podstawą weryfikacji modeli jest monitoring ekologiczny.
Wśród hydroekologicznych modeli symulacyjnych możemy wyróżnić podejścia probabilistyczne i deterministyczne. Rozróżnienie to sprowadza się do
stwierdzenia, czy model zawiera losową zmienność analizowanych wydarzeń,
czy też proces opisywany zachodzi z całkowitą pewnością. Większość modeli
hydroekologicznych ma charakter probabilistyczny, chociaż istnieją też podejścia
deterministyczne. Hydroekologia lub — jak proponuje G. B. M. Pedroli (1987)
— ekohydrologia obejmuje zintegrowane pole badań: hydrologii, chemii i biologii. Wymiary składu chemicznego wód podziemnych, opadowych i glebowych
są kombinacją połączeń w roślinnych systemach ekologicznych kontrolowanych
przez hydrologię od strony ilościowej.
Prognozowanie, jaka będzie reakcja roślinności ekosystemu bagiennego na
zmiany gospodarki wodnej lub inne zmiany fizyczno-chemiczne wprowadzone
przez człowieka, jest głównym celem rozwijania modeli hydroekologicznych.

Przegląd modeli hydroekologicznych
Największy rozwój modeli hydroekologicznych zapoczątkowany w Holandii
i Niemczech przypada dopiero na początek lat dziewięćdziesiątych. Najważniejsze modele hydroekologiczne (ICHORS, MOVE, DEMNAT) mają charakter
decyzyjno-klasyfikacyjny.
Można wyróżnić dwa podejścia: pierwsze to top-down, wykorzystywane do
typologii, klasyfikacji i generalizacji informacji hydroekologicznej. Drugie to bottom-up-, wykorzystuje zależności deterministyczne odniesione do wybranych —
charakterystycznych — gatunków roślin i innych czynników siedliskowych (Latour,
Reilling i Wiertz 1993, Witte i inni 1993, Barendregt i Nieuwenhuis 1993).
Modele ekohydrologiczne wymagają zdefiniowania przestrzennej zmienności
biotycznej na poziomie gatunków oraz określenia dla każdego z nich amplitudy
ekologicznej w ekosystemie.
Skala badań interdyscyplinarnych w modelach jest jednak różna, np. obieg
wody jest badany w zlewni (dorzeczu) za pomocą konceptualnych modeli
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blokowych o parametrach przestrzennie skupionych lub rozłożonych; z natury
ma on charakter regionalny.
Zmienność biotyczną bada się na poletkach doświadczalnych — testowych,
natomiast chemiczny skład gleby — w homogenicznym polu jednostkowym.
Różne skale muszą być zatem wyspecyfikowane i sprowadzone do skali krajobrazu. Należy przy tym pamiętać, że czas stanowi dodatkowy wymiar, w którym procesy hydroekologiczne zachodzą. Przy takim podejściu, chociaż procesy
są najczęściej rozpatrywane oddzielnie, wpływ zmian abiotycznych na biotyczne
musi być badany łącznie (Barendregt 1993).
Przewidywanie różnorodności biologicznej ekosystemu bagiennego podlegającego wpływom czynników zmieniających jakimi są różne formy działalności
człowieka, np. zmiana zwierciadła wód podziemnych, nawożenie, zanieczyszczenie chemiczne, to główny cel konstrukcji modeli hydroekologicznych.
Nie można przewidzieć zachowania się ekosystemów bagiennych, nie wnikając w prawidłowości na poziomie układów populacyjnych i biocenotycznych
podlegającym sukcesji lub fluktuacjom.
W odróżnieniu od zmian sukcesyjnych, chwilowe zakłócenia — często ustępujące — zwane są fluktuacjami. Do zmian kierunkowych należą trwałe przekształcenia pokrywy roślinnej łąk wilgotnych w wyniku wypasu, nawożenia,
powodzi, odwadniania, wylesiania, silnej chemizacji i emisji pyłów i gazów
przemysłowych.
Każde gwałtowne działanie przekształcające ważne życiowo czynniki ekologiczne jest katastrofą dla ukształtowanych zbiorowisk roślinnych (Guttinger 1994).
Muszą one ginąć, aby od nowa zaczął się okres pionierski dla nowej sukcesji.
Roślinność ginie, jeśli znajdzie się w warunkach dla siebie nieodpowiednich.
Wiele nasion wówczas nie kiełkuje, bądź po wykiełkowaniu zamiera. Czasem
roślina wyrasta, zakwita, wytwarza owoce, ale szybko ustępuje miejsca konkurentom znacznie lepiej przystosowanym do warunków środowiska. Jest to brak
odporności gatunku na niesprzyjające warunki środowiska i presję konkurentów.
J. Prończuk (1977) stwierdza, że odporność polega nie tylko na maksymalnym
przystosowaniu się gatunku do warunków, lecz także na tolerancji jaką on
wykazuje względem niekorzystnych zjawisk (ryc. 1).
Im zatem większa jest tolerancja roślin na niekorzystne warunki i presje (abiotyczne i biotyczne — wynikające ze struktury gatunkowej zespołu roślinnego),
tym szersze rozpowszechnienie gatunku i większa jego trwałość w zespole.
Prawo minimum Liebiga, rozszerzone przez Shelforda (prawo tolerancji)
i Thienemanna (Krzanowska i Jura, red. 1992) precyzują tę prawidłowość:
»Ilościowy i jakościowy skład biocenozy zależy od czynnika abiotycznego lub
biotycznego najbardziej zbliżonego do wartości progowej«. Wersja uogólniona
tego prawa brzmi »Te substancje, które w środowisku znajdują się w ilościach
odpowiadających najbardziej punktowi krytycznemu, stają się czynnikiem ograniczającym« (Trojan 1985).
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Rye. I. Krzywa tolerancji ekologicznej gatunku z optimum warunków (U), maksimum występowania (C) i zakresem tolerancji warunków (t) w ekosystemie
Optimum curve of a species with optimum (U). maximum (C) and tolerance (t) in ecosystem

Poważnym mankamentem teorii czynników ograniczających jest brak możliwości uwzględnienia dużej liczby czynników, które powinny być traktowane jako
wypadkowa pojemność ekologiczna ekosystemu. Model czynników ograniczających
(Multiple Stress model, MOVE) stanowi pierwsze przybliżenie do poznania regulacji liczebności gatunków wilgociolubnych (Latour, Reilling i Wiertz 1993).
Wielowymiarowy model stresu w szacie roślinnej (MOVE) pozwala na prognozowanie prawdopodobieństwa wystąpienia pojedynczych gatunków roślin w
ekosystemie jako funkcji zakwaszania, osuszania i eutrofizacji (ryc. 2) odpowiadającej założonym scenariuszom zmian.
Model symulacyjny MOVE składa się z modułu glebowego — głównego
predyktanta — uwzględniającego efekty zmian w module szaty roślinnej odpowiadającego zmianom biotycznym.
Badania dotyczące tolerancji ekologicznej gatunków zdefiniowały tzw. dolny
punkt krytyczny — prawo minimum Liebiga, według którego z licznych czynników, jakie niezbędne są organizmowi do życia, decydujące znaczenie ma ten,
który znajduje się w ilości najbardziej ograniczonej, bliskiej minimum (ryc. 1).
Zasada ta została rozszerzona przez Shelforda (Trojan 1985), który stwierdza, że zarówno nadmiar jak i niedobór danego czynnika może stanowić ograniczenie występowania gatunków. Shelford odkrył górny punkt krytyczny określający strefę pozytywną danego czynnika, nazwany strefą tolerancji ekologicznej względem danego czynnika.
Im większa tolerancja gatunków roślin na niekorzystne warunki i presje,
tym szersze jest jego występowanie i większa trwałość w ekosystemie. Krzywa
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Ryc. 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia gatunku jako macierz trójwymiarowa wynikająca
z osuszenia, cutrofizacji i zakwaszenia środowiska. Prawdopodobieństwo wystąpienia gatunków
pokazują małe kwadraty wewnątrz sześcianu (wg J. B. Latour i inni. 1993)
Probability of species occurrence shown in a matrix with dimensions defined by variables
related to acidification, eutrophization and dessication. The occurrence of certain species in
the matrix is indicated with small squares in the cube (according to J. B. Latour et al„ 1993)

liczebności gatunku uwarunkowana zasobami wilgoci glebowej wykazuje tę zależność bardzo wyraźnie (ryc. 1).
Ten sam gatunek może mieć wąską amplitudę ekologiczną (gatunek stenotypowy) w stosunku do jednego czynnika, a szeroką (gatunek eutrotypowy) do
innego. W dodatku cecha ta może występować,^ostrzej lub słabiej w zależności
od całego kompleksu czynników środowiskowych. Jeżeli większość czynników
zbliża się do optimum, to tolerancja rośliny na czynnik niekorzystny wzrasta.
Jeśli natomiast czynniki środowiskowe odbiegają od układu optymalnego, wówczas tolerancja gatunku na czynnik niekorzystny ulega zmniejszeniu.
Czynniki ograniczające, występujące losowo i działające krótko, wywołują
zmiany fluktuacyjne w składzie gatunkowym ekosystemu; jeśli działanie jest
wyraźnie ukierunkowane, długie i nasilające się, ekosystem przechodzi w sukcesję. Podczas zmian fluktuacyjnych poszczególne gatunki mogą ulegać recesji
ilościowej dopóki działa czynnik ograniczający, a po jego ustąpieniu stan ekosystemu wraca do normy. Podczas zmian sukcesyjnych wymieniają się gatunki
— jedne ustępują (giną), a inne wchodzą na ich miejsce, jako komponenty
lepiej przystosowane do zmienionych warunków.
W hydroekologicznym modelu I C H O R S A. Barendregt i J. W. Nieuwenhuis (1993) zastosowali wielowymiarowy opis matematyczny w ekosystemach
wodnych na polderach.
U podstaw techniki modelowania tkwi zasada poszukiwania optymalnej krzywej odpowiadającej wybranemu gatunkowi z optimum U i tolerancją / (ryc. 2)
opisanej równaniem:
p = e/W / (1 +e /(v) ),

gdzie p(x) = ax2 + bx + c
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l> — to prawdopodobieństwo wystąpienia gatunku w ekosystemie,
e — podstawa logarytmu naturalnego.

Ryc. 3. Trójwymiarowa powierzchnia regresji pokazująca prawdopodobieństwo występowania
gatunku w zależności od wybranych dwu cech chemicznych wody (zmienne x i y)
Three dimensions regression area show occurrence of species in relations with selected,
couple chemical features (values x. y)

Krzywe Gaussa zbudowane dla każdego gatunku mogą być powiązane za
pomocą wielokrotnej regresji logistycznej. Ta procedura numeryczna pozwala
w każdym kroku analizy wykonywanej liniowo i nieliniowo obserwować
w sposób dyskretny wpływ kolejnych dwu zmiennych wyjaśniających (ryc. 3)
według równania:
/

(x,

y) = ci\X

2

+ b\X

+ otV

2

+ bi)'

+

c

[2]

Do regresji wielowymiarowej wprowadzono zmiany następujących cech chemicznych wody: zawartość chlorków, siarczanów, azotanów, fosforanów i potasu.
A. Barendregt i J. W. Nieuwenhuis (1993) zastosowali podobny model poszukiwania krzywej optymalnej w zależności od gatunku i czynników wpływających.
Przykładowa analiza wielowymiarowej regresji dla krwawnika (Achillea ptarnica) wykazała, że optymalne dla niego warunki są zależne od głębokości
występowania wód podziemnych (70 cm) i od log 10 koncentracji chlorków
10 i 50 mg 1"' (ryc. 4).
Model DEMNAT zastosowany przez J. P. M. Witte'a i innych (1993) do
relacji między zbiorowiskiem roślinnym a gospodarką wodną pozwolił na prognozowanie zachowania się ekosystemu w wyniku długoletnich (20 lat) zmian
melioracyjnych według scenariuszy zmian gospodarki wodnej.
Na rycinach 5-7 pokazano model konceptualny DEMNAT przewidywania
zmian 15 gatunków roślin ekosystemu pod wpływem interwencji hydrologicznych i zmian właściwości gleb.
Do glebowych czynników operacyjnych należą: reżim wilgotnościowy (zawartość wilgoci w strefie aeracji), dostępne sole pokarmowe i kwasowość.
Cechy te są pośrednio powiązane z właściwościami wód podziemnych, teksturą
gleb, zawartością części organicznych, zawartością węglanu wapnia i głęboko-
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Ryc. 4. Dwie krzywe optymalne dla gatunku uzyskane metodą regresji
p(x) = - 0 . 0 8 * (Cl konc)2 -3,25*C1 (konc - 1 5 . 9 8 * (stan w.p.) 2 +58.92* stan w.p. - 5 0 . 1 1
Przykład uzyskany metodą regresji wielokrotnej dla krwawnika (AcliHlca plamica).
Krzywa optymalna zależna od dwu zmiennych: stanu wód powierzchniowych poniżej gruntu i logio z
koncentracji chlorków (10 mg dcm' 1 i 50 mg dcm' 3 )
Two combined optimum curves of a species with the general regression formula
p M = - 0 . 0 8 * (CI conc) 2 - 3,25*C1 conc - 1 5 . 9 8 * (level) 2 + 58.92* level - 5 0 . 1 1

ścią zalegania wód podziemnych. Wydzielono 15 typów gatunków roślin w zależności od ich występowania: roślinność wynurzona, zioła, łęgi, olsy wraz z
odpowiadającą im klasą wilgotności (mocno zawodniona, wilgotna i zabagniona)
i grupą dostępnych soli pokarmowych oraz rodzajem kwasowości (kwaśne i b.

Ryc. 5. Konceptualny schemat powiązania procesów pozwalających na przewidywanie zmian
pokrywy roślinnej w ekosystemie bagiennym
Conceptual process chain for a prediction vegetation changes in wetland

Ryc. 6. Konceptualny schemat powiązania procesów pozwalających na przewidywanie zmian
w glebie i w pokrywie roślinnej w ekosystemie bagiennym
Conceptual scheme chain of process for a prediction soil and vegetation change in wetland
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ubogie w sole pokarmowe; skąpo żyzne średnio kwaśne i obojętne; bogate w
sole pokarmowe i średnio bogate oraz bogate w sole pokarmowe).
Ostatecznie w wyniku korelacji wielokrotnej wydzielono trzy grupy zbiorowisk roślinnych podlegających zmianom gatunkowym.
Model symulacyjny DEMNAT pozwala w układzie przestrzennym o odpowiadającym oczku siatki 0,5 ha x 0,5 ha przewidywać typ roślinności optymalnej do zmieniających się gatunków. Aktualna wartość typu roślinności w
naturalnym oczku siatki F jest obliczana na podstawie C, Vp„t i czynnika
wagowego dla każdego typu zbiorowiska roślinności, który jest funkcją potencjalnych obszarów Apo{:
Vac, = V < *
gdzie: Vact
Vpot
F
C

—
—
—
—

F

C

[3]

•

wartość aktualna naturalna,
wartość potencjalna,
wagowy czynnik dla zbiorowiska roślinności,
całkowitość frakcyjna (completeness fraction) zbiorowisk zależna
od stanu wód podziemnych poniżej stanu optymalnego.

Ryc. 7. Schemat modelu wielowymiarowego stresu dla zbiorowiska roślinnego — ekosystem
wilgotny; zmiany pokazano trójkątami
Systematic reprezentation of the multiple stress model for plant canopy in wetland ecosystem; changes are indicated with a triangle

Straty wartości naturalnych gatunków w oczku siatki dC można obliczyć
według:
dV,c{

= V„ol • F • dC
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Efekty predykcji można uzyskać w skali przestrzennej, a więc regionalnej.
Model wielowymiarowy stresu dla roślin (MOVE) był wykorzystany w Holandii do symulacji maksymalnej liczby zróżnicowania gatunkowego roślin łąk
wilgotnych z dużą zawartością nawozów azotowych w 1989 r. i do prognozowania zmian i zanikania gatunków tworzących te zbiorowiska w 2010 r.
Prognozowanie długookresowych zmian warunków ekologicznych
w ekosystemach wilgotnych
Długookresowe zmiany fizyczne lub chemiczne w ekosystemach wilgotnych
są zależne od fluktuacji naturalnych i trendów czasowych wynikających z coraz
większych wpływów zewnętrznych.
W wyniku długookresowego monitoringu biologicznego i hydroekologicznego
można określić zachowanie się ekosystemu w przyszłości. Główne typy długookresowych trendów w ekosystemach, jako reakcję na zmiany naturalnej
sukcesji roślin bądź jako odpowiedź na zmiany spowodowane działalnością
człowieka w wyniku melioracji, osuszania i zmian nawożenia (co wpływa na
koncentrację azotu lub innych soli pokarmowych w wodzie) lub istotny wzrost
zawartości SO2 w atmosferze, przedstawia rycina 8.
Zmiany stałe, cykliczne, kierunkowe (trend), epizodyczne i katastrofalne mogą być opisane za pomocą równań matematycznych.
Z analizy harmonicznej szeregu Fouriera wynika, że periodyczność np. prawdopodobieństwa zróżnicowania gatunkowego (pi) w danym ekosystemie może
być opisana za pomocą równania sinusoidy:
Pi

= «0 + bj • sin(2n7}/ N + Cj)

[4]

o przyjętych a priori okresach 7} = N, NI2, N13, gdzie N jest liczbą wartości
zróżnicowania gatunkowego w poszczególnych sezonach wegetacyjnych (z roku
na rok). Na podstawie uzyskanego szeregu wyznaczane są: amplituda (bj) i
przesunięcie fazowe (cj). Znany w Polsce model J. Boryczki (1984), który
można do tego celu wykorzystać, polega na wykrywaniu optymalnych okresów
7}, uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów. Sinusoidę regresji opisuje
równanie
Pi = a0 + b-sin(^i

+ Cj).

[6]

'j

Optymalne dopasowanie do pomiarów empirycznych (geobotanicznych) P u
/1, ... Pn, In, zmienia okres sinusoidy z T = 1, 2, ... do N, gdzie N — liczba
elementów w ciągu. Poszukiwane okresy optymalne 7} — to minima lokalne
wariancji resztkowej e" odpowiadające maksimum amplitudy b i maksymalnej
wartości współczynnika korelacji wielokrotnej
R = (1-^)2
gdzie S — odchylenie standardowe zmiennej p.
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Rye. 8. Długookresowe trendy prawdopodobieństwa wystąpienia gatunków w ekosystemie
p — prawdopodobieństwo wystąpienia gatunków, t — czas (okres wegetacyjny każdego roku)
Long-term trends of species occurrence in ecosystem
p — species occurrence, t — time (vegetation period of every year)
A — staly / constant: B — cykliczny / cyclical: C — kierunkowy / directional:
D — epizodyczny / episodic: E — katastroficzny / catastrophic

Model wykrywania optymalnych okresów jest weryfikowany za pomocą testu Fishera-Snedecora:
[8]

o N-2 i N-3 stopniach swobody (rozkład F wg Zielińskiego, 1972).
Metodą kolejnych sinusoid regresji, jak zakłada J. Boryczka (1984), można
dokonać rekonstrukcji np. przebiegu zróżnicowania gatunkowego w ekosystemie,
gdy ( / < 0 , T>N). Metoda ta może także znaleźć zastosowanie w prognozowaniu ( / > 0 , T<N) zmian bioróżnorodności w ekosystemie.
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Wychodząc ze znanych optymalnych okresów 7} możemy wyznaczyć także
tendencję czasową (trend czasowy)
Pi = J[t) = a0 + E- ¿ysin(^

t + Cj)

^

'j

minimalizując wariancję resztkową

z2

I N
= ^ I t P i

" /('i)]2

[10]

j= 1

Takie podejście umożliwia jedynie opisanie matematycznej tendencji i
stwierdzenie zmian różnorodności biologicznej ekosystemu.
Analiza warunków klimatycznych Polski w ciągu 150 lat wykazała powolny,
ale systematyczny wzrost temperatury powietrza w dolnej warstwie atmosfery.
Za główną przyczynę tych zmian uważa się intensywną działalność człowieka
prowadzącą do emisji ogromnej ilości gazów cieplarnianych (COi, CFC9,
HCFC9, N 2 0 , CH 4 ) do atmosfery. Gazy te przechwytują promieniowanie długofalowe Ziemi, powodując ogrzewanie się troposfery i wzmagają naturalny
efekt cieplarniany.
Długookresowe zmiany składu gatunkowego ekosystemów wilgotnych mogą
być także następstwem wzmożonej emisji gazów szklarniowych (efekt cieplarniany), ocieplenia klimatu i zanikania warstwy ozonowej. Wszelkie prognozy
na ten temat są bardzo trudne i obarczone dużym marginesem niepewności.
Należy liczyć się z tym, że w wyniku globalnych zmian klimatu obszary
Polski środkowej i środkowo-wschodniej ulegną prawdopodobnie znacznemu wysuszeniu, co w konsekwencji może prowadzić do zanikania torfowisk i przekształcania ekosystemów bagiennych.
Jak przewiduje R. Olaczek (Kozłowski, red. 1993), wiele rzadkich gatunków
występujących w lasach bagiennych, zespołach torfowisk, bagnach oraz mokradłach stałych i okresowych zaniknie. Globalne zmiany klimatyczne przyczynią się do znacznego przyspieszenia przebiegu procesów obiegu wody i cyklu
biogeochemicznego, jednak wskutek większych i bardziej zakwaszonych opadów
atmosferycznych nastąpi większe rozcieńczenie soli pokarmowych.
R. Andrzejewski i A. Weigle (1993) stwierdzają, że zmienione warunki siedliskowe przyczynią się do ginięcia niektórych gatunków z powodu zwiększonego
stresu fizyczno-chemicznego, wywołanego wzrostem zawartości CO2 o 100%.
Jeśli dysponujemy modelem hydroekologicznym ekosystemu o charakterze
deterministycznym, to aby przewidzieć jego zachowanie się w stresie wywołanym sukcesywnie zmieniającymi się zmianami klimatu, musimy dokonać połączenia modeli globalnych z modelami hydroekologicznymi zapewniającymi
znacznie większą rozdzielność informacji przestrzennej (ryc. 9).
Podwojony wzrost zawartości CO2 w atmosferze w powiązaniu ze wzrostem
temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wpłynie prawdopodobnie na
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Ryc. 9. Połączenie modelu hydroekologicznego z modelem globalnej cyrkulacji atmosfery
(GCM„)
A — półempiryczne metody przekształcania. B — pólempiryczne metody zastosowania.
GCMs — metody globalnej cyrkulacji atmosfery
Connect of hydroccological and GCM> models
A — semiempirical methods of transformation. B — semiempirical methods of aplication

zmianę proporcji wiązania węgla w roślinach, glebie i wodzie, co odbije się
na zróżnicowaniu gatunków w ekosystemie.
Wzrost zawartości CO2 w powietrzu spowoduje prawdopodobnie spadek pH,
a w ślad za tym nastąpi zmiana przyswajalności prawie wszystkich składników
odżywczych dla roślin. Nadmiar CO2 i niedobór O2 będzie sprzyjał tworzeniu
się H 2 S, kwaśnych węglanów żelazawych i manganowych oraz toksyn stanowiących czynnik znacznie ograniczający rozwój roślin.
Wymienione czynniki oddziałujące stale lub okresowo w wyniku działalności
człowieka z pewnością wpłyną na zmianę zdolności do współzawodnictwa poszczególnych gatunków roślin, co doprowadzi do znacznej eliminacji i ekspansji
innych gatunków; przetrwają tylko te o szerokim zakresie tolerancji na warunki
siedliskowe, co w konsekwencji doprowadzi do zubożenia ekosystemów wilgotnych. Ponadto jeśli nadal będzie następować tendencja do osuszania torfowisk i bagien oraz dalszy wzrost eutrofizacji siedlisk wilgotnych w wyniku
kwaśnych deszczów i intensywnego nawożenia, to degradacja takich ekosystemów jest nieunikniona.
Umiejętność przewidywania tych zmian jest najwyższym stopniem aplikacji
modeli hydroekologicznych.

LITERATURA

A n d r z e j e w s k i R.. Weigle A. (red.) 1993. Polskie studium
POŚ ONZ (UNEP). Warszawa.

różnorodności

http://rcin.org.pl

biologicznej.

NFOŚ,

364

Małgorzata

Gulry-Korycka

B a r e n d r e g t A. 1993, Hydro-ecology of tlie Dnieli polder landscape. Nedcrlandsc Geogr. Slud.
162. Utrechl.
B a r e n d r e g t A.. Nieuwcnhuis J. W. 1993, ICHORS, Hydroecological
relations by multi-dimensional niodelling of observations. Proceedings and Information No 47. Delft.
B o r o w i e c J. 1994. Kierunki chemicznej degradacji torfowisk regionu lubelskiego (w:) Ogólnopolski Zjazd PTG. Lublin. Wyd. PTG Oddział Lublin. UMCS. Lublin.
B o r y c z k a J. 1984. Model deierministyczno-stocliastyczny
wielkookresowycli zmian klimatu. Rozprawy UW. Wyd. UW, Warszawa.
G l i w i c z J. I994a. Konwencja o różnorodności biologicznej: jej cele. charakterystyka
i skutki
dla Polski. Kosmos, 43. I.
— 1994b, Prognoza zachowania różnorodności biologicznej: gatunkowej i genetycznej. Materiały
Komitetu Człowiek i Środowisko PAN. Warszawa.
G U t l i n g e r H. 1994. How much stress can organisais and ecosystem tolerate? Eawag News.
36E. October. Swiss Fédéral Institute for Environmental Science and Technology. Genève.
K o z ł o w s k i S. (red.) 1993. Prognoza ostrzegawcza
zmian środowiskowych
warunków
życia
człowieka na początku XXI wieku. Komitet Człowiek i Środowisko PAN. Warszawa.
K r z a n o w s k a H.. Jura Cz. (red.) 1992, Leksykon biologiczny. Wiedza Powszechna. Warszawa.
L a t o u r J. B.. Rcilling R., Wicrtz J. 1993. MOVE: A multiple stress model for
végétation.
Proceedings and Information No 47, Delft.
P a ł c z y ń s k i A. 1985. Succession trends in plant communities of tlie Biebrza valley. Pol. Ecol.
Stud.. 11(1).
P e d r o li G. B. M. 1987. Ecoliydrologie. een overziclit. Landscap 4.
P r o ń c z u k J., red., 1977. Świat roślin. PWN. Warszawa.
T o m a s z e w i c z H. 1979, Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Rozprawy UW, Wyd. UW.
Warszawa.
T r o j a n P. 1985, Bioklimatologia ekologiczna. PWN. Warszawa.
U r b a n D. 1994. Rezerwat Torfowisko przy Jeziorze Czarnym — stan obecny, zagrożenia, problemy ochrony, (w:) Materiały Zjazdu PTG. Lublin.
W i t t e J. P. M.. Groen C. L. G., Van der Meijdcn R.. Nienhuis J. G. 1993. DEMNAT: /ł national model for the effects of water management on tlie végétation. Proceedings and Information
No 47. Delft.
Z a r z y c k i K. 1986. Lista wymierających
i zagrożonych
roślin naczyniowych
Polski. PWN,
Warszawa.
Z a r z y c k i K., Szeląg Z., 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych ir Polsce (wyd.
2), Inst. Bot. PAN, Kraków.
Z i e l i ń s k i R. 1972, Tablice statystyczne. PWN, Warszawa.
[Tekst złożony w Redakcji we wrześniu 1995 r.)

MAŁGORZATA

GUTRY-KORYCKA

THE ROLE O F HYDROLOGICAL MODELLING IN THE BIODIVERSITY CHANGES
RESEARCH O F WETLAND ECOSYSTEMS
The author discusses the biodiversity changes of wetland problem in the context of using
hydroecological mathematical models.
The main target is to offer a better insight into the available hydrological model types to
the potential users and show the possibilities of the other methods e. g. statistical approaches
to the authors of models. The models were presented on the national meeting in Ede (The
Netherlands). In the Netherlands one of the largest environmental stress to wetland vegetation
in nature reserves is the structural lowering of the groundwater levels and the physical and
chemical alterations triggered by this lowering at the site of this vegetation. Man-made interven-
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lions in the water management of wetlands and wet forests cause this environmental stress
leading to the adversal ecological effects.
Three ecohydrological models are presented in the paper: ICHORS (multidimentional approach). DEMNAT (model for effects of water management on the vegetation in ecosystems) and
MOVE (a multiple stress model for vegetation).
Moreover, the author of the paper presents the possibilities of the long-term fluctuation model
to use long-term trend of species occurrence in wetland ecosystems into the impact to the global
climate change.
Species in wetland ecosystems under particular protection in Poland should be considered by
all the models within the research.
The role of ecohydrological models was presented on the ground of the investigations on
vegetation in wetland ecosystems in the natural and water management conditions described by
quantitative and qualitative characteristics of water.
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Metoda oceny potencjału krajobrazu
obszarów młodoglacjalnych
The method of estimation

of the young-glacial

areas'

landscape

potential

Z a r y s I r e ś c i . Artykuł prezentuje jedną z metod oceny przyrodniczych podstaw zagospodarowania przestrzennego — metodę potencjałów częściowych krajobrazu. Na bazie przeglądu dotychczasowych doświadczeń zagranicznych i krajowych w stosowaniu metody potencjału, zaproponowano system oceny wielkości potencjału krajobrazu obszarów młodoglacjalnych dla następujących
potencjałów częściowych: produktywności biotycznej, rekreacyjnego, przydatności do zabudowy,
surowcowego, wodnego, atmosferycznego i samoregulacyjno-odpornościowego.

Wprowadzenie
Przekształcenia w środowisku przyrodniczym wywołane zwiększającą się
presją człowieka wymuszają uwzględnianie w coraz większym stopniu przesłanek przyrodniczych w procesie projektowania zagospodarowania przestrzennego.
Elementy przyrodnicze stanowią jedną z podstawowych grup kryteriów ocen
w planowaniu przestrzennym już od kilkudziesięciu lat. Zmienia się jednak
zarówno ich pozycja wśród kryteriów planowania, jak i podejście metodyczne
do oceny przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni geograficznej.
Jedną z bardziej interesujących propozycji metodologicznych jest koncepcja
potencjałów środowiska przyrodniczego, stworzona we wschodnioniemieckiej
szkole kompleksowej geografii fizycznej w połowie lat sześćdziesiątych. Podstawy koncepcji stworzył E. Neef (1966), a jej rozwój dokonał się szczególnie
dzięki pracom G. Haasego (1978, 1983), który opracował metodę potencjałów
częściowych krajobrazu.
Opierając się na spotykanych w literaturze definicjach (Haase 1978,
Przewoźniak 1991, Richling 1992) potencjał krajobrazu można zdefiniować jako
wszelkie zasoby i walory krajobrazu ( j e g ° cechy materialne i estetyczne) kreujące jego zdolność do zaspokojenia potrzeb człowieka (fizycznych i psychicznych) aktualnie i w przyszłości oraz podtrzymujące tę zdolność w wyniku
działania w krajobrazie mechanizmów samoregulacyjnych i odpornościowych.
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W swojej koncepcji G. Haase (1978) ujmuje siedem potencjałów częściowych krajobrazu, definiując je następująco:
1. Potencjał produktywności biotycznej — to zdolność krajobrazu do wytwarzania substancji organicznej (biomasy) w wyniku fotosyntezy i innych
procesów oraz zdolność do regeneracji i odtwarzania tych procesów;
2. Potencjał rekreacyjny — to zdolność krajobrazu do wytworzenia warunków
umożliwiających człowiekowi zaspokojenie potrzeb związanych z wypoczynkiem i odtwarzaniem sił biopsychofizycznych oraz doznaniami estetycznymi;
3. Potencjał zabudowy (przydatności, zdolności do zabudowy) — to zdolność
krajobrazu do wytworzenia warunków sprzyjających lokalizacji stałej zabudowy i związanych z nią funkcji oraz możliwości ich długotrwałego użytkowania;
4. Potencjał surowcowy — to zdolność krajobrazu do akumulacji i transformacji różnych form materii (najczęściej surowców geologicznych, w tym
nośników energii) w sposób umożliwiający ich pozyskanie i wykorzystanie
przez człowieka;
5. Potencjał wodny — to zdolność krajobrazu do wykorzystania zakumulowanych w nim zasobów wodnych w celu podtrzymania procesów życiowych
roślin i zwierząt, a także alimentacji wód w sposób umożliwiający ich
wykorzystanie przez człowieka;
6. Potencjał samooczyszczania — to zdolność krajobrazu do akumulowania,
transportu i transformacji materii pochodzenia antropogenicznego w sposób
umożliwiający neutralizację skutków jej oddziaływania na środowisko;
7. Potencjał regulacji biotycznej — to zdolność krajobrazu do reprodukcji
biologicznej, czyli podtrzymywania i odtwarzania procesów życiowych organizmów. Łącznie z potencjałem samooczyszczania bywa on określany jako
potencjał samoregulacyjno-odpornościowy.
Do listy potencjałów częściowych A. Richling (1992) dodaje potencjał
atmosferyczny, definiując go jako zdolność krajobrazu do tworzenia takiego
stanu powłoki powietrznej (składu powietrza atmosferycznego i warunków klimatycznych), który umożliwia rozwój procesów biologicznych i działalność
człowieka.
Przegląd opracowań dotyczących zastosowania metody potencjałów częściowych krajobrazu (m.in. Mannsfeld 1983, Polaćik i Otahel 1983, Weichhart
i Weingartner 1983, Petzold 1983, Richling 1985, Otahel i Polaćik 1987. Kistowski 1991, Przewoźniak 1991) pozwala stwierdzić, iż najczęściej jest ona
wykorzystywana do studiów średnioskalowych (1:50 000 — 1:200 000), a nieco rzadziej wielkoskalowych (1:5 000 — 1:25 000), stosowane są głównie
skale bonitacyjne (cyfrowo-opisowe bądź opisowe) od dwu- do sześciostopniowych (najczęściej 3-5 stopni), a jako pole podstawowe oceny dominują jednostki naturalne (geokompleksy, regiony fizycznogeograficzne, zlewnie). Niekiedy stosuje się pola geometryczne lub jednostki administracyjne.
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Zaprezentowana dalej propozycja zastosowania metody potencjałów częściowych krajobrazu na obszarach młodoglacjalnych stanowi podsumowanie prac
autora prowadzonych w skali regionalnej na obszarze Polski północno-wschodniej (Kistowski i Szczepaniak 1990, Kistowski 1995) oraz w skalach szczegółowych w okolicach Ełku (Kistowski 1994).

Propozycja metody oceny wielkości potencjału krajobrazu
w skalach szczegółowych
Propozycja oceny potencjału krajobrazu uwzględnia szereg danych, których
dostępność jest prawie pełna dla obszaru całego kraju. Większość materiałów
kartograficznych (mapy topograficzne, glebowo-rolnicze, leśne, hydrogeologiczne) zostało opracowanych w skali 1:25 000. część z nich także w skalach
większych (1:5 000 i 1:10 000). Niektóre materiały (np. mapy geologiczne i
hydrograficzne) opracowano tylko w skali 1:50 000, inne z kolei mają charakter
punktowy i są gromadzone przez wyspecjalizowane instytucje (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Geologiczny, Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, wyższe uczelnie). Generalnie, w zależności od posiadanych
materiałów archiwalnych i zakresu prowadzonych prac terenowych, proponowaną metodę można stosować do opracowań w skalach 1:10 000 — 1:50 000.
Do oceny wielkości potencjałów częściowych proponuje się zastosowanie
skali czterostopniowej (3 — potencjał wysoki; 2 — potencjał średni; 1 —
potencjał niski; 0 — potencjał bardzo niski lub jego brak), sprawdzonej przez
autora w trakcie badań na innych obszarach (Kistowski 1991). Nie proponuje
się żadnego specyficznego pola oceny wielkości potencjałów częściowych, uznając że powinna ona domykać się w obrębie pól wynikających z zasięgu
przestrzennego kryteriów oceny poszczególnych potencjałów. Uwzględnione potencjały częściowe krajobrazu podzielono na następujące grupy:
A. Potencjały zasobowo-użytkowe:
— zasadnicze:
1) produktywności biotycznej;
2) rekreacyjny;
3) przydatności do zabudowy;
4) surowcowy;
— wspomagające:
5) zaopatrzenia w wodę;
6) atmosferyczny;
B. Potencjały warunkujące równowagę przyrodniczą krajobrazu:
7) samoregulacyjno-odpornościowy.
1. Potencjał produktywności biotycznej można ocenić na podstawie analizy
żyzności siedlisk leśnych (Prończuk i Pawłat 1971. Obmiński 1978) w odniesieniu do lasów, potencjalnej przydatności rolniczej gruntów ornych i użytków
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zielonych (Hopfer, Cymerman i Nowak 1982) dla terenów rolniczych oraz
metodą pośrednią, poprzez analizę statyczności i zlewni właściwej (Lange i
inni 1990) dla jezior. Zastosowanie tej ostatniej metody jest konieczne ze
względu na częsty brak danych pomiarowych, mogących stanowić przesłanki
do oceny produktywności jezior. Metoda ta wymaga szerszego wyjaśnienia.
Zlewnia właściwa, traktowana jako syntetyczna miara potencjalnej presji otoczenia na jezioro, to stosunek powierzchni zlewni do powierzchni jeziora (Pasławski 1975, Lange 1986). Przyjęto tu trzy klasy wartości zlewni właściwej:
I — poniżej 50 — jeziora pasywne o względnie niskiej presji ze strony
zlewni; II — 50-150 — jeziora podlegające przeciętnej presji ze strony zlewni;
III — powyżej 150 — jeziora aktywne, w znacznym stopniu pozostające pod
presją zlewni. Drugi parametr zastosowany w tej metodzie to statyczność jeziora
wyrażona formułą K. Patalasa (1960):
4,4 Vx D
J .
S = —
, gdzie
"max

S
— statyczność jeziora;
V
— pojemność misy jeziornej;
D
— średni dystans rozbiegu wiatru (km);
Hmax — głębokość maksymalna jeziora.
Statyczność charakteryzuje podatność jeziora na dostarczanie biogenów, określając zdolności izolacyjne zbiornika wobec presji otoczenia. Przyjęto dla niej
następujące klasy: 1 — poniżej 0,5 — jeziora odporne o znacznym stopniu
wewnętrznej izolacji wobec presji otoczenia; 2 — od 0.5 do 1,0 — jeziora
słabo odporne, przeciętnie izolujące się wobec presji otoczenia; 3 — powyżej
1,0 — jeziora pozbawione odporności, polimiktyczne, całkowicie otwarte na
presję otoczenia. Wykorzystanie tej miary oparte jest przede wszystkim na
twierdzeniu (Lange i inni 1990), iż wzrost poziomu troficznego (żyzności)
jezior jest wprost proporcjonalny do poziomu statyczności i zlewni właściwej
jezior. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości przedstawionej metody, wynikającej przede wszystkim z nieuwzględnienia przesłanek biologicznych, uznano ją
za jedną z niewielu dostępnych metod, przydatną dla osiągnięcia celu oceny.
Trzeba jednak za Z. Kajakiem (1979) podkreślić, że korzystne dla wzrostu
całkowitej produktywności jezior są początkowe etapy eutrofizacji, natomiast
bardzo silna eutrofizacja prowadzi do obniżenia produktywności i stopniowego
zamierania życia w jeziorze.
W tabeli 1 zaprezentowano sposób oceny wielkości potencjału produktywności biotycznej dla poszczególnych rodzajów użytków.
2. Potencjał rekreacyjny oceniony został na podstawie kryteriów powszechnie uznanych i stosowanych przez wielu autorów (Pietrzak 1980, Nowacka
1984, Krzymowska-Kostrowicka 1991, Sołowiej 1992), czyli cech rzeźby terenu,
użytkowania terenu oraz wód powierzchniowych. Ze względu na ogromną rolę
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Tabela 1
System oeeny wielkości potencjału produktywności biotycznej

Wielkość
potencjału

Grunty rolne
(kompleksy
przydatności
rolniczej)

Lasy (typy
siedliskowe)

Wysoki (3)

1.2,Iz

Lśw, Lw

Torfowiska

—

Jeziora
(klasa zlewni
właściwej
i statyczność
jeziora —
objaśnienia
w tekście)
1-3. 11-3.
1II-3. 111-2

Średni (2)

3.4.5.8.2z.

BMśw. BMw.
LMśw, LMw.
Ol. Olj

niskie

I-Z 11-2. III-I

Niski (1)

6.7.9.3z

Bs, Bśw. Bw.
BMb. Bb

wysokie

1-1. II-I

Bardzo
niski lub
brak (0)

14, grunty
rolniczo
nieprzydatne.

Tereny
zabudowane

—

—

tereny
zainwestowania
wiejskiego
tereny zainwestowania
miejskiego
(Ełku)

jezior dla rekreacji na obszarach młodoglacjalnych, same zbiorniki wodne i ich
bezpośrednie otoczenie (w odległości około 200 m od brzegu) powinno się
oceniać odrębnie, na podstawie analizy materiałów archiwalnych i badań terenowych. Tereny poza jeziorami i ich bezpośrednim otoczeniem ocenione są na
podstawie analizy materiałów kartograficznych dotyczących rzeźby terenu, użytkowania terenu i typów siedliskowych lasów.
Za nieprzydatne do rekreacji uznano tereny hydrogeniczne (podmokłe) oraz
tereny będące pod silnym wpływem antropopresji (wyrobiska eksploatacyjne,
składowiska odpadów, obszary intensywnej infrastruktury przemysłowej i mieszkaniowej).
Ocena wielkości potencjału rekreacyjnego jezior uwzględnia:
— batymetrię zbiorników (najkorzystniejsze jeziora średnio głębokie, preferowana rozległa, płytka strefa przybrzeżna o głębokości do 2 m);
— zarośnięcie strefy przybrzeżnej przez roślinność pływającą i wynurzoną (im
bardziej zarośnięte tym mniejszy potencjał);
— charakter litologii dna jeziora w strefie przybrzeżnej (najlepsze dno piaszczyste lub żwirowe, średnio korzystne — kamieniste, niekorzystne — muliste).
Potencjał rekreacyjny stref brzegowych jezior w części lądowej ocenia się,
biorąc pod uwagę następujące kryteria:
— użytkowanie terenu (najwyżej oceniono zbiorowiska leśne o wysokich walorach terapeutycznych (Krzymowska-Kostrowicka 1991), suche zbiorowiska
łąkowe i murawy, średnio oceniono tereny leśne o przeciętnych walorach
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terapeutycznych i wilgotne łąki, nisko oceniono tereny zabudowy wiejskiej
i miejskiej);
— głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych (jak wcześniej
wspomniano, wykluczono niedostępne tereny podmokłe, z wodą gruntową
na głębokości mniejszej niż 0,5 m);
— dostępność do wód jeziora od strony lądu (najwyżej oceniono płaskie
platformy przybrzeżne, przeciętnie — tereny wokół jezior o nachyleniach
powyżej 8°, a najniżej skarpy dochodzące do brzegu jeziora o wysokości
przekraczającej 2 m);
— szerokość strefy brzegowej przydatnej do lokalizacji campingów i pól biwakowych;
— walory estetyczne krajobrazu, w tym jego degradacja (zaśmiecenie i trwałe
zmiany w rzeźbie terenu).
Ostatnie z wymienionych kryteriów w opracowaniach dotyczących rozległych
obszarów może zostać pominięte.
W ocenie dla rekreacji terenów poza jeziorami i ich strefami brzegowymi,
kierowano się wielkościami maksymalnego dopuszczalnego obciążenia rekreacyjnego (wykorzystano doświadczenia wielu autorów prezentowane przez B. Ważyńskiego 1989) oraz zdrowotnymi właściwościami lasów, charakterem wilgotnościowym zbiorowisk łąkowych, a dla pozostałych terenów (uprawowych, zabudowanych, nieużytków) — urozmaiceniem rzeźby terenu, w obrębie której
są one położone. Sposób oceny wielkości potencjału rekreacyjnego zawiera
tabela 2.
Tabela
System oceny wielkości potencjału rekreacyjnego poza jeziorami i ich strefami brzegowymi
Lasy

Użytki zielone
NieTereny
Nieużytki
zabuużytki
hydrodowalitogcgeniczne
niczne
nc

BMśw.
LMśw.
Lśw

Bśw.
Bw,
LMw.
BMw.
LW

Bs.
Bb.
BMb.
LMb,
Ol

Monotonna
rzeźba
terenu
(tereny
zasilania.
złożone
i dcpozycji)

3

2

1

2

1

0

0

0

1

0

Urozmaicona
rzeźba
(tereny
z dominacja
obszarów
tranzytowych)

3

2

1

3

2

1

I

1

X

1

Charakter
rzeźby terenu

Lqki
Grunty
suche
Łąki
Łqki
orne
bagieni
świeże
ne
wilgotne
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3. Potencjał przydatności do zabudowy należy oceniać przede wszystkim
na podstawie standardowych kryteriów stosowanych w fizjografii urbanistycznej
(Racinowski 1986), takich jak:
— nośność powierzchniowych utworów geologicznych;
— rzeźba terenu (spadki terenu i związane z nimi możliwości odprowadzania wód);
— głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych;
— użytkowanie terenu (wykluczenie użytków chronionych).
Na pierwszym etapie oceny dla wszystkich obszarów leśnych (zarówno ze
względów prawnych, jak i ekologicznych) potencjał przydatności do zabudowy
określono jako zerowy. W sytuacjach gdy planuje się przeznaczenie gruntów
zalesionych na cele budowlane, należy także dla nich dokonać pełnej oceny
wielkości potencjału przydatności do zabudowy. Brak potencjału przypisuje się
też jeziorom i terenom zdegradowanym (wyrobiska surowców mineralnych
i składowiska odpadów). Chronionych ustawowo gruntów rolnych (klasy bonitacyjne od I do IVa) nie należy wykluczać spod zabudowy a priori, ponieważ
na obszarach młodoglacjalnych Polski północnej istnieje aktualnie znaczny nadmiar gruntów rolnych i znaczne ich powierzchnie, także ustawowo chronione,
są odłogowane. Tabela 3 przedstawia sposób oceny wielkości tego potencjału.
Trzeba podkreślić, że pełną wartość potencjału przydatności do zabudowy
ocenić można dopiero po przeanalizowaniu go wspólnie z potencjałami wspomagającymi, czyli zaopatrzenia w wodę i atmosferycznym. Dopiero przy zadowalających ocenach wielkości tych potencjałów można mówić o pełnej przydatności terenu do zabudowy ze względu na zasoby i walory przyrodnicze.
4. Potencjał surowcowy, w odniesieniu do czwartorzędowych surowców
skalnych, które powszechnie występują na młodoglacjalnych terenach Polski
północnej, oceniać należy na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Wykorzystać też można materiały z archiwów geologów
wojewódzkich oraz własne rozpoznanie terenowe. Istotne są warunki zalegania
złóż (miąższość nadkładu, stopień uwodnienia). Ponieważ jednak większość złóż
surowców czwartorzędowych Polski północnej ma stosunkowo dobre warunki
eksploatacji, a dane o szczegółowych badaniach złóż nie zawsze są łatwo
dostępne, za główne kryterium oceny wielkości potencjału surowcowego uznano
wielkość zasobów (w tys. ton). Przyjęto, że:
— potencjał wysoki (3) mają złoża o zasobach powyżej 10 000 tys. ton;
— potencjał średni (2) mają złoża o zasobach 1 000—10 000 tys. ton;
— potencjał niski (1) mają obszary ze złożami o zasobach poniżej 1 000
tys. ton.
Tę ostatnią wartość należy także przypisać wszystkim wyrobiskom (z reguły
kruszywa naturalnego, czyli materiału piaszczysto-żwirowego) skartowanym samodzielnie, gdzie stwierdzono ślady stosunkowo świeżej, tzw. dzikiej eksploatacji.
Na wszystkich terenach, których dotychczas nie rozpoznano pod względem
występowania surowców mineralnych lub na których nie stwierdzono uzasa-
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Tabela
System oceny wielkości potencjału przydatności do zabudowy
Powierzchniowe utwory geologiczne do głębokości 1,5 m

Głębokość
pierwszego
poziomu wód
gruntowych

żp.pl.płz.ps.pli
Ż,pl,ps

pgl.pgm.płz.płi.żg.gl.
(żp.żg.ż.pl.ps.pgl.pgm.płz.płi.gl)

(żp.pl.ps.płz.
płi.pgl.pgm,
gl,gs,gc,i,t,)
t.mt.tm
t.tm.mt
gc,i(ip,ic) ' t.mt.tm

gs,gc,i,t,mt.tm
(pl,ps.pgl,pgm.płz,płi,gl,gs)

Spadki terenu i występowanie zagłębień bezodpływowych
0-3°

3-8"

>8°

A

0-3°

3-8°

>8°

A

0-3°

3-8°

>8°

A

0-3°

3-8°

>8°

A

0

0

>4 m

3

2

1

0

2

2

1

0

1

1

1

0

0

0

2.1-4 m

2

2

1

0

2

2

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0.5-2 m

1

1

1

0

1

1

1

0

1

I

1

0

0

0

0

0

<0,5 m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 - potencjał wysoki, 2 - potencjał średni. I - potencjał niski. 0 - potencjał bardzo niski lub jego brak: A - dna zagłębień bezodpływowych
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dnionych ekonomicznie do eksploatacji złóż surowców, potencjał surowcowy
ocenia się jako bardzo niski lub stwierdza się jego brak (0).
5. Potencjał zaopatrzenia w wodę, zaliczany do grupy potencjałów zasobowo-użytkowych wspomagających, w pierwszej fazie należy oceniać odrębnie
dla powierzchniowych i podziemnych zasobów wodnych. Pomiarowa sieć hydrograficzna i meteorologiczna IMiGW jest zbyt uboga, aby dostarczyć niezbędnych danych do określenia bilansu wodnego w skalach szczegółowych. Do
oceny wielkości subpotencjału zaopatrzenia w wody powierzchniowe konieczne
jest zatem zastosowanie metod pośrednich. Wszystkie jeziora o powierzchni
większej lub równej 1,0 ha oceniono jako mające wysoki potencjał zaopatrzenia
w wodę (3). Jeziorom (z reguły tzw. oczkom) o powierzchni poniżej 1,0
hektara przypisano potencjał średni (2). Oceny te dotyczą jezior o I i II klasie
czystości wód. Dla jezior z wodami w III klasie czystości, w obu przypadkach
wielkość subpotencjału należy obniżyć o jedną, a z wodami pozaklasowymi o
dwie klasy wielkości. Potencjał wodny sztucznych stawów rybnych, ze względu
na ich bardzo silne zanieczyszczenie związkami biogennymi i z reguły małe
zasoby wodne, oceniono jako bardzo niski — o wartości 0.
W odniesieniu do cieków za kryterium oceny przyjęto średnie roczne przepływy. Dnom dolin rzecznych, przez których obszar przepływają wody cieków
o średnich rocznych przepływach większych lub równych 20 m V , przyznano
potencjał wysoki (3). Dna dolin z ciekami o średnich rocznych przepływach
rzędu 2—20 m"V określono jako mające potencjał średni (2), natomiast dna
dolin z ciekami o średnim przepływie niższym od 2 m V oraz obszary z
gęstą siecią rowów melioracyjnych mają niski subpotencjał zaopatrzenia w wody powierzchniowe (1). Pozostałe tereny, poza jeziorami, cechuje bardzo niski
subpotencjał zaopatrzenia w wody powierzchniowe lub brak możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie zasobów wodnych (0).
Odmiennie przedstawia się problem oceny wielkości subpotencjału zaopatrzenia w wody podziemne. Dla wielu obszarów dostępne są materiały odnoszące się do pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego dotyczące jego
wydajności, miąższości, głębokości stropu oraz izolacji od powierzchni terenu.
W ocenie największą rangę należy nadać dwu pierwszym kryteriom, natomiast
dwa kolejne oceniono łącznie, ponieważ ich znaczenie dla możliwości eksploatacji
wód podziemnych jest współzależne. Dla większej przejrzystości oceny zastosowano metodę bonitacyjną według poniżej przedstawionego schematu.
Wydajność poziomu wodonośnego (m 3 h"') oceniono następująco:
> 6 0 — 7 punktów,
3-60 — 5 p.
10-30 — 3 p.
<10 — 1 p.
Miąższość poziomu wodonośnego (m) bonitowano następująco:
>30 — 5 punktów;
21-30 — 4 p.
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Tabela

4

System oceny wielkości subpotencjalu zaopatrzenia w wody podziemne
Głębokość występowania stropu poziomu wodonośnego (m ppt.)
1-5
Izolacja

Ś

D

B

ś

D

B

ś

D

B

ś

>60

2

2

3
2

2
2

3

2

31-60

2
2

3

2

3
2

3

2
1

1

2

1

2

<10

1

1

1

1

1

2
2

3
2

2

10-30

2
2

3

31-60

1

2
2

1

3
2

1

10-30

1

1

2
2

2
2

1
2

1

1

2

1

<10

1

1
2

1
2

1

1
2

1

1

Y

>30

11-20

>60

>60

1
1

51-80

>80

D

B

Ś

D

B

ś

D

B

ś

D

3

3

2

3

3

3

2

2

3
2

3
2

2
2

3
2

1

2

2

1

2

3
2

2
2

3

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

3

3

3

3

1
2

1
2

2

3
2

2

2

1

2

1

2
2

2

2

2
2

2

1

2

1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

2

3
2

3

2
2

1

1

1

1

2

2

2

3
2

2

2

3
2

1

2

1

1

2

1
2

1
2

1

1

1

3

1
2

2

31-60

1

1

2

1

2

1

2

3
2

1

2
2

1

2
2

1

2

2

1

2

10-30

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
2

3
2

1

1

1

1

1

1

1
2

1

1

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1

1
2

0

1

1
2

0

>60

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

31-60

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

1

2

10-30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

<10
1-5

3

31-50

3
2

<10
6-10

21-30

11-20

B

X

21-30

6-10

>60

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

31-60

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

10-30

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<10

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

Izolacja: B - brak, Ś - średnia, D - dobra, X - miąższość poziomu wodonośnego (m), Y - wydajność poziomu wodonośnego
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11-20 — 3 p.
6-10 — 2 p.
1-5 — 1 p.
Głębokość stropu poziomu wodonośnego (m) i izolację poziomów wodonośnych (D — dobra, Ś — średnia, B — zła) punktowano łącznie w następujący sposób:
>80 B — 1 p.
>80 Ś — 2 p.
>80 D — 3 p.
51-80 Ś — 2 p.
51-80 B — 1 p.
51-80 D — 3 p.
31_50 B — 1 p.
31-50 D — 4 p.
31-50 Ś — 3 p.
21-30 B — 0 p.
21-30 D — 4 p.
21-30 Ś — 3 p.
H_20 B — 0 p.
11-20 D — 4 p.
11-20 Ś — 2 p.
6-10 D — 4 p.
6-10 Ś — 2 p.
6-10 B — 0 p.
1-5 B — 0 p.
1-5 D — 3 p.
1-5 Ś — 1 p.
Następnie, analizując rozkład obszarów o trzech przedstawionych cechach.
sumowano punktacje cząstkowe. Ostateczną wielkość subpotencjału zaopatrzenia
w wody podziemne oceniono następująco:
— potencjał wysoki (3) — 14-16 punktów;
— średni (2)
— 10-13 p.
— niski (1)
— 5 - 9 p.
— bardzo niski lub brak (0) — 2-4 p.
Ocenę tę przedstawiono w tabeli 4.
Końcowa wielkość potencjału wodnego jezior jest taka, jaką otrzymano
według oceny wód powierzchniowych. Dla pozostałych obszarów ogólny potencjał zaopatrzenia w wodę oceniono poprzez zsumowanie wielkości subpotencjałów zaopatrzenia w wody powierzchniowe i podziemne:
Potencjał zaopatrzenia w wodę
Suma subpotencjałów wodnych
wysoki (3)
5 lub 6
średni (2)
3 lub 4
niski (1)
1 lub 2
bardzo niski lub brak (0)
0
6. Potencjał atmosferyczny, ze względu na niewystarczającą sieć posterunków meteorologicznych, powinien być oceniony na podstawie parametrów pośrednich, stosowanych powszechnie w topoklimatologii. Należą do nich:
— nasłonecznienie względne;
— deformacja prędkości wiatru;
— predyspozycje terenu do powstawania lokalnych inwersji termicznych;
— oddziaływanie lokalnych źródeł emisji (relacja źródło—przeważający kierunek wiatru—zasięg oddziaływania źródeł emisji).
Przy konstrukcji metody oceny potencjału atmosferycznego wykorzystano
wytyczne J. Trappa i A. Wyszkowskiego (1990). Istotną cechą tej metody jest
określenie warunków topoklimatycznych dla tzw. powierzchni czynnej, którą w
przypadku terenów rolniczych (otwartych) jest najczęściej powierzchnia gruntu,
natomiast na obszarach leśnych - okap lasu.
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Nasłonecznienie względne oceniono według metody V. Strużki (1959), polegającej na określeniu zróżnicowania wielkości dopływającej energii słonecznej
w zależności od spadków i ekspozycji terenu. Przyjęte zostały następujące klasy
wielkości nasłonecznienia względnego:
1) małe, <95%, dla ekspozycji N na stokach o nachyleniu >18°;
2) średnie, 95-105%, dla terenów płaskich (do 3°), ekspozycji E i W na
stokach o nachyleniu 3-8° i ekspozycji N na stokach o nachyleniu 3-18°;
3) duże, >105%, dla wszystkich ekspozycji S oraz ekspozycji E i W na
stokach o nachyleniu >8°.
Następnie dokonano oceny deformacji prędkości wiatru według metody
E.N. Romanovej (1977), opartej na analizie deformacji kierunku i prędkości
wiatru wywołanej rzeźbą terenu w stosunku do kierunku wiatru o największej
frekwencji na otwartej, płaskiej powierzchni. Parametr ten wskazać ma przede
wszystkim na zmiany prędkości wiatru wywołane rzeźbą terenu, ograniczające
lub sprzyjające możliwości przewietrzania terenu. Założono, że im większe są
teoretyczne prędkości wiatru, tym wyższy jest potencjał atmosferyczny (lepsze
przewietrzanie). Metodę określania współczynnika zmiany prędkości wiatru K
Tabela 5
Współczynnik zmiany prędkości wiatru „U" w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu
w stosunku do prędkości nad płaską otwartą powierzchnią
na wysokości 2 m (wg E.N. Romanovej. 1977)

Rodzaje rzeźby

Prędkość wiatru na równej.
otwartej powierzchni
ras1

3-5
Równa, otwarta powierzchnia

6 - 1 0 ms"1

1,0

1,0

Kulminacje odkrytych wzniesień:
- h > 50 m
- h < 50 m

1,4-1.5
1.3-1.4

1.2-1.1
1,1

Stoki dowietrzne o nachyleniu 5-10°:
- część górna
- część środkowa
- część dolna

1.2-1,3
1.0-1.1
1.0

1,0-1,1
1.0
0.9-1,0

Stoki równoległe do kierunku wiatru o nachyleniu 5-10°:
- część górna
- część środkowa
- część dolna

1,2-1,1
0,9-1,0
0,9-0.8

0.9-1.0
0.9-0,8
0,8-0,7

Stoki zawietrzne o nachyleniu 5-10°:
- część górna
- część środkowa
- część dolna

0,9-0,8
0.9-0.8
0.8-0.7

0,8-0.9
0.8-0.9
0.7-0,6

Dna przewietrzanych dolin, wąwozów, rozcięć erozyjnych

0.8-0.7

0,7-0.6

0,6

0.6

Dna nieprzewietrzanych, zamkniętych form wklęsłych
Wzniesienia o płaskich kulminacjach i łagodnych zboczach (1-5°):
- wierzchołki i góme części zawietrznych i dowietrznych
stoków
- środkowe i dolne części takich stoków
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przedstawiono w tabeli 5. Określono następujące klasy wielkości tego współczynnika dla warunków:
1) niekorzystnych, gdy K<0,9;
2) przeciętnych, gdy K wynosi 0,9-1,1;
3) korzystnych, gdy /¿>1,1.
Dwa powyżej przedstawione kryteria oceniono łącznie według schematu zaproponowanego w tabeli 6.
Tabela

6

Łączna ocena nasłonecznienia względnego i deformacji prędkości wiatru
dla potencjału atmosferycznego
Nasłonecznienie względne

Deformacja prędkości
wiatru

>105%

105-95%

<95%

>1.1

6

5

4

1.1-0.9

5

4

3

<0.9

4

3

2

Kolejnym kryterium były predyspozycje terenu do powstawania lokalnych
inwersji temperatury powietrza. Określono tu następujące klasy:
1) duże predyspozycje — polany śródleśne, zagłębienia bezodpływowe podmokłe, oczka śródleśne (1 p.);
2) średnie predyspozycje — dolinki i głębsze zagłębienia z dużymi jeziorami (głównie rynny), poprzeczne do kierunku wiatru, rozległe obszary podmokłe (2 p.);
3) małe predyspozycje — pozostałe tereny (3 p.).
Ostatnie kryterium, wyrażające antropogeniczny wpływ na warunki topoklimatyczne, oceniono w odniesieniu do lokalizacji emitorów punktowych zanieczyszczeń atmosfery. Uwzględniając ich lokalizację i wysokość (a w miarę
możliwości także moc cieplną), obszarom, na których emitory są zlokalizowane
oraz obszarom o największej potencjalnej imisji zanieczyszczeń (na kierunku
największej frekwencji wiatrów) przypisano ocenę negatywną (0) w odniesieniu
do zagrożenia antropogenicznego zanieczyszczeniami atmosfery. Pozostałym terenom przypisano ocenę pozytywną (1).
Ostateczna ocena wielkości potencjału atmosferycznego wynika z sumy ocen
zawartych w tabeli 6 oraz oceny predyspozycji do powstawania inwersji i
zagrożenia zanieczyszczeniami z emisji punktowej. Sumaryczna liczba punktów
może wynosić od 3 do 10. W związku z tym określono następujące przedziały
wielkości potencjału atmosferycznego:
— potencjał wysoki (3)
— 9-10 punktów;
— średni (2)
— 7 - 8 p.
— niski (1)
— 5 - 6 p.
— bardzo niski lub brak (0) — 3-4 p.
7. Ocena wielkości potencjału samoregulacyjno-odpornościowego stwarza
największe trudności ze względu na liczbę możliwych do uwzględnienia kryteriów oraz złożoność powiązań pomiędzy nimi. W zaprezentowanej metodzie
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starano się położyć większy nacisk na te elementy krajobrazu, które pełnią
w nim rolę wskaźników stabilności i wrażliwości na antropopresję. Uwzględniono przede wszystkim wpływ szaty roślinnej na:
— intensyfikację procesów denudacji;
— wielkość i jakość zasobów wodnych;
— charakter procesów glebotwórczych:
— różnorodność biologicznych form życia;
— ogólną stabilność ekosystemów.
Wzięto także pod uwagę występowanie wskaźnikowych gatunków zwierząt
kręgowych. Wśród komponentów abiotycznych podstawowe znaczenie w ocenie
wielkości potencjału samoregulacyjno-odpornościowego mają rzeźba terenu i płytkie podłoże geologiczne. Analizowana była ich rola w powierzchniowym i gruntowym obiegu wodnym oraz wpływ na występowanie powierzchniowej erozji
wodnej, przyrost biomasy jako funkcji żyzności gleb i ukształtowania terenu
1 intensywność migracji substancji z powierzchni do wód gruntowych. Oceny
potencjału proponuje się dokonać na podstawie trzech głównych grup kryteriów:
a) potencjalnej zdolności krajobrazu do usuwania lub neutralizacji materii pochodzenia antropogenicznego;
b) stopnia naturalności szaty roślinnej;
c) poziomu samoregulacji krajobrazu.
Grupa a obejmuje zagadnienia dotyczące samooczyszczania określonego obszaru z materii pochodzenia antropogenicznego. Samooczyszczanie może następować wskutek migracji materii poza dany obszar lub jej włączenie w naturalny
obieg w krajobrazie. Analizowano tylko obieg wodny, ponieważ zagadnienia
usuwania zanieczyszczeń poprzez obieg atmosferyczny zostały częściowo uwzględnione przy ocenie wielkości potencjału atmosferycznego. Ocenę zdolności
krajobrazu do samooczyszczania przeprowadzono na podstawie analizy współwystępowania typów krajobrazów elementarnych i typów migracji wody
w gruncie. Kryteria te definiowane są jak w opracowaniu M. Kistowskiego
(1995). Propozycję oceny zdolności krajobrazu do samooczyszczania, jako części potencjału samoregulacyjno-odpornościowego, zaprezentowano w tabeli 7.
Grupa b obejmuje ocenę stopnia naturalności szaty roślinnej. Dokonuje się
jej na podstawie informacji dotyczących potencjalnej roślinności naturalnej oraz
dominujących gatunków drzewostanów leśnych i typów użytkowania terenu
(uproszczone dane o roślinności rzeczywistej). Porównując treść map prezentujących te informacje ocenić można stopień naturalności szaty roślinnej rozumiany jako stopień odkształcenia roślinności rzeczywistej od potencjalnej i klasyfikowany podobnie jak u J. Kornasia (1977). Korzystając z metody opracowanej przez Z. Lenartowicz i M. Machnikowskiego (1990), zaproponowano
następujący sposób oceny:
3 p. — zbiorowiska naturalne i wtórne o składzie zbliżonym do naturalnych
oraz zbiorowiska wtórne umiarkowanie zniekształcone;
2 p. — typowe zbiorowiska półnaturalne siedlisk przekształconych;
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I p. — typowe zbiorowiska synantropijne siedlisk silnie zmienionych (segetalne i
ruderalne na terenach wiejskich i podmiejskich);
0 p. — wielkomiejskie zbiorowiska ruderalne i tereny pozbawione trwale pokrywy roślinnej.
Tabela

7

Syslcm oceny potencjalnej zdolności krajobrazu do usuwania lub neutralizacji materii
pochodzenia antropogenicznego
Typy krajobrazów elementarnych
depozycji
depozycji
względnie
domkniędomknięty
ty

Typy migracji
wody w gruncie

zasilania

tranzytowy

złożony

infiltracyjny

3

3

2

1

1

przepływowe
3
odpływowe
2

ewapotranspiracyjny

1

2

1

1

0

bezodpływowe
1

retencyjny

1

2

1

2

1

„oczka"
bezodpływowe
0

jeziora

Grupa c, określająca poziom samoregulacji krajobrazu, oceniana jest na
podstawie najszerszego zestawu kryteriów. Rozpatrywane są tu dwie grupy
zagadnień:
— wrażliwość wybranych elementów krajobrazu na oddziaływanie człowieka
(ci);'
— występowanie cech regulacyjnych (stabilizujących) krajobrazu (C2).
Wrażliwość (ci) określono odrębnie dla terenów lądowych i jezior. Tereny
lądowe oceniono następująco:
3 p. — obszary nie ocenione poniżej;
2 p. — strefy krawędziowe wysoczyzn i dolin (o spadkach powyżej 18°) z
pokrywą roślinną;
1 p. — obszary akumulacji eolicznej (wydmowe);
0 p. — obszary erozji wąwozowej, strefy krawędziowe wysoczyzn i dolin (o
spadkach powyżej 18°) bez pokrywy roślinnej, wyrobiska kruszyw i
składowiska odpadów.
Jeziora oceniono stosując te same kryteria, których użyto przy ocenie potencjału
produktywności biotycznej jezior, a więc miary zlewni właściwej i statyczności
jeziora. Stosując klasy tych miar wyróżnione przy ocenie potencjału produktywności biotycznej oceniono wrażliwość ekosystemów jeziornych:
3
2
1
0

p.
p.
p.
p.

—
—
—
—

jeziora
jeziora
jeziora
jeziora

odporne na degradację (typy 1-1, II-1, 1-2);
o przeciętnej odporności na degradację (typy III-I, II-2, 1-3);
o niskiej odporności na degradację (typy III-2, II-3, III-3);
o wodach pozaklasowych.
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Występowanie cech regulacyjnych krajobrazu (C2) oceniono uwzględniając
informacje o torfowiskach, terenach leśnych oraz obszarach występowania gatunków ptaków i ssaków wskazujących na wysoką stabilność krajobrazu.
Tereny torfowiskowe oceniono następująco:
3 p. — niezmeliorowane torfowiska wysokie;
2 p. — niezmeliorowane torfowiska niskie i przejściowe;
1 p. — torfowiska zmeliorowane;
0 p. — pozostałe tereny.
Dla kompleksów leśnych ocena wynosi:
3 p. — kompleksy o silnie urozmaiconych gatunkowo drzewostanach liściastych
i iglastych;
2 p. — drzewostany liściaste słabo urozmaicone gatunkowo;
1 p. — drzewostany iglaste słabo urozmaicone gatunkowo, monokultury liściaste;
0 p. — monokultury iglaste; tereny bezleśne.
Ocenę występowania wskaźnikowych gatunków ptaków i ssaków przeprowadzono dla wybranych 7 gatunków, wychodząc z założenia opisanego przez
P. Trojana (1980), że podstawową reakcją zwierzęcia w środowisku jest opuszczenie miejsc niedogodnych dla jego życia. Gatunki te należą do stosunkowo
rzadkich w Polsce północnej, preferujących środowiska słabo zantropizowane,
a jednocześnie zajmujących najwyższe piętra piramidy troficznej. Są to: bocian
czarny, orlik krzykliwy, orzeł bielik, rybołów, puchacz, ryś i wilk. Oceny
dokonano w następujący sposób:
3 p. — obszary zamieszkania (gniazdowania) gatunków wskaźnikowych;
2 p. — obszary żerowania gatunków wskaźnikowych;
1 p. — trasy przemieszczania się gatunków wskaźnikowych pomiędzy obszarami zamieszkania i żerowania;
0 p. — obszary, na których nie występują wybrane gatunki.
Łączna ocena cech samoregulacyjnych krajobrazu wynikająca z sumy ocen
trzech powyżej wymienionych kryteriów wynosić może od 0 do 9. Cechy
samoregulacyjne krajobrazu oceniono ostatecznie następująco:
3 p. — 7 - 9 punktów z sumy ocen trzech wyżej wymienionych kryteriów;
2 p. — 4 - 6 punktów;
1 p. — 1-3 punkty;
0 p. — 0 punktów.
Sposób ostatecznej oceny wielkości potencjału samoregulacyjno-odpornościowego został przedstawiony w tabeli 8.
Zastosowanie metody potencjału krajobrazu
w ekofizjografii planistycznej
Zaprezentowana metoda może znaleźć zastosowanie szczególnie w ocenie
przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich oraz

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

384

Mariusz Kislowski

podmiejskich. Specyficzne cechy krajobrazu miejskiego powodują jej mniejszą
przydatność do obszarów silnie zurbanizowanych. W miastach często decydującą
rolę pełnią kubaturowe elementy zagospodarowania przestrzennego i ich wpływ
na funkcjonowanie krajobrazu. Oprócz tego, oceny terenów miejskich powinny
być prowadzone, ze względu na bardzo intensywne zagospodarowanie, w skalach większych (1:2 000, 1:5 000) niż to umożliwia przedstawiona metoda.
Do podstawowych zalet metody potencjałów częściowych krajobrazu należą:
— możliwość dokonania oceny przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej dla około 1/3 obszaru Polski (Pojezierza: Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie) oraz dla innych terenów młodoglacjalnych Niżu Srodkowoi Wschodnioeuropejskiego na podstawie jednakowych kryteriów, a w związku z tym porównywalnej;
— dzięki zastosowaniu jednakowej skali bonitacyjnej, możliwość porównania
ocen poszczególnych potencjałów częściowych związanych z różnymi sposobami działalności człowieka w krajobrazie;
— uwzględnienie nie tylko zasobów i walorów niezbędnych do realizacji różnych działań człowieka, ale także ocena samoregulacyjno-odpornościowych
cech krajobrazu w kontekście gospodarczej działalności człowieka (funkcja
ekologiczna), co było często pomijane w klasycznych metodach fizjografii
planistycznej;
— stosunkowo łatwa dostępność do materiałów kartograficznych i opisowych
proponowanych do zastosowania w ocenie wielkości potencjałów częściowych.
Ocena wielkości potencjału krajobrazu przeprowadzona z wykorzystaniem
przedstawionej metody jest jednym z podstawowych elementów oceny przyrodniczych podstaw ekorozwoju regionów, czego przykładem może być studium
ekorozwoju Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (Kistowski 1995).
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MARIUSZ KISTOWSKI
THE METHOD O F ESTIMATION O F THE YOUNG-GLACIAL
AREAS - LANDSCAPE POTENTIAL
The conception of landscape potential, creatcd by E. Neef (1956) and developed among
others by G. Hasse (1978), can be applied in estimation of natural conditions of the economy
in the geographical space. It has acquired a particular popularity in Czech and Slovakia and in
the last years also in Poland. Generally the landscape potential can be defined as the resources
and values of the landscape (material and immaterial) making up its ability to satisfy people's
needs now and in future and supporting this ability as a result of the self-regulating and resistance
mechanisms in the landscape.
The landscape potential is being estimated as a rule on the basis of the middle-scale
(1:50 000 — 1:200 000) and large-scale (1:5 000 — 1:25 000) maps. The 3 - 5 grade scales
are most used in the estimation. The natural units (physico-geographical regions, geocomplexes,
catchment areas), administrative or geometric units arc as a basic field of estimation. The author
of the article proposes not to apply a universal field of estimation for all partial potentials, but
make the estimation within natural fields, defined by the spatial reach of the particular partial
potentials estimation criteria.
The characteristic of the hitherto applied methods of the landscape potential estimation provided a basis for the worked-out by the author proposal of application of the partial potentials
method to the estimation of the young-glacial areas' (mainly lakelands) spatial development. The
tables 1 - 8 present the detailed criteria of the following potentials' quantity estimation: biological
productivity, recreational, utility to build-up. raw material, water supply, atmospheric and self-rcgulating-resistance. The 4-grade scale of the potential classification was proposed (3 — high
potential, 2 — mean potential, 1 — low potential, 0 — lack). This method can be applied
mainly in the rural and suburban areas on the large-scale maps (1:10 000 — 1:50 000).
The proposed method was applied by the author among others in the estimation of the Ełk
surroundings landscape (Kistowski 1994).
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Czy i w jakim tempie zmienia się
dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna?
What is the time of changes of todays potential

natural

vegetation?

Z a r y s t r e ś c i . Artykuł zawiera tezy do dyskusji nad terminem ..dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna", która zgodnie z założeniem jest względnie trwała. Zgromadzone doświadczenia
wskazują na wyraźne przemiany siedlisk i roślinności rzeczywistej, co z kolei powoduje zmiany
roślinności potencjalnej. Zjawiska zaobserwowane na licznych przykładach zainspirowały autorki
do uporządkowania zgromadzonych doświadczeń i przedstawienia problemu do dyskusji w szerszym gronie specjalistów.

Wprowadzenie
Od szeregu lat w Zakładzie Geoekologii IGiPZ PAN prowadzone są badania
terenowe roślinności rzeczywistej i potencjalnej w różnych regionach Polski.
Zgromadzone doświadczenia wskazują na wyraźne przemiany roślinności rzeczywistej, jak również na zmiany siedlisk, które w efekcie powodują zmiany
roślinności potencjalnej. Zaobserwowane zjawisko zainspirowało autorki do uporządkowania zgromadzonych doświadczeń i przedstawienia problemu do dyskusji
w szerszym gronie specjalistów.
Zgodnie z definicją „dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna" wyraża stan
graniczny aktualnych tendencji sukcesyjnych zgodnie z obecnymi warunkami
środowiska fizycznogeograficznego (Matuszkiewicz W. 1990).
Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna według R. Tiixena (1956) jest
hipotetycznym stanem roślinności, który zostałby osiągnięty, gdyby tendencje
rozwojowe tkwiące w obecnie istniejącej roślinności mogły się zrealizować natychmiast i bez ograniczeń. Osiągnięcie tego stanu nastąpi tylko w warunkach
ustania działalności człowieka i nie występowania dodatkowych czynników naturalnych (Trautmann i inni 1973, Matuszkiewicz J. M. i Kozłowska 1981,
Faliński 1966, 1990, Matuszkiewicz W. 1966, 1979). Pojęcie „dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna" zakłada trzy podstawowe założenia: 1) stałość
(w określonych granicach) warunków fizycznogeograficznych, 2) ustanie działał-
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ności człowieka oraz 3) trwałość naturalnych zbiorowisk finalnych, które w danych warunkach siedliskowo-klimatycznych stanowią końcowe stadium sukcesji.
W dzisiejszym świecie obserwujemy w ciągu kilkunastu, a nawet kilku lat
zmiany wszystkich trzech elementów. Roślinność rzeczywista, jeden z najbardziej labilnych komponentów środowiska przyrodniczego reaguje na wszystkie
jego zmiany, dlatego rozpatrywanie wpływu każdego z elementów oddzielnie
jest bardzo trudne. Roślinność potencjalna zgodnie z założeniem jest względnie
trwała, tym niemniej obserwowane szybkie zmiany w siedlisku powodują
w konsekwencji również zmiany roślinności potencjalnej.
Interesujące wydaje się dokonanie analizy i przeglądu przejść zbiorowiska
potencjalnego A do B (np. olsu Carici elongatae-Alnetum do łęgu Ficario-UImetum) i rozważanie przyczyn i sposobu tej transformacji, ustalenie czynnika
przewodniego oraz obserwacja, które zbiorowiska roślinności rzeczywistej są
najbardziej trwałe, a które najszybciej ulegają zmianom. Uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi na te pytania wymaga szczegółowych analiz geobotanicznosiedliskowych w długich ciągach obserwacyjnych tego samego terenu, obejmujących wiele pokoleń drzew, krzewów i roślinności zielnej. Taki materiał pozwala na określenie nie tylko dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej, ale
również roślinności klimaksowej (finalnej) danego terenu. Pewnym przybliżeniem takiego podejścia są badania ekspedycyjne powtarzane po kilkudziesięciu
latach w tym samym regionie. Dobrym tego przykładem jest m. in. region
Pińczowa (Kondracki, red., 1966, Kostrowicki i Solon, red., 1994) oraz Puszcza
Kampinoska (Kobendza 1930, Solon, red., 1993 a i b), a także dolina środkowej Wisły, której roślinność była (Kobendza 1948) i jest obecnie szczegółowo kartowana w ramach grantu nr 6 P205 052 04 pt. „Diagnoza aktualnego
stanu i prognoza tendencji rozwojowych roślinności doliny Wisły w warunkach
zmiennej antropopresji".

Stałość (w określonych granicach) w a r u n k ó w

fizycznogeograficznych

Zmiany powolne zachodzą w środowisku przyrodniczym w czasie geologicznym tzn. tysięcy i milionów lat. Są one wywołane ruchami i intensywnością
promieniowania ciał niebieskich (zjawiska astronomiczne), i związane przede
wszystkim ze zmianami lito- i magnetosfery, w efekcie czego następują ruchy
górotwórcze, transgresje i regresje mórz, przemieszczanie się biegunów itp.
W wyniku tych procesów następują zmiany klimatyczne — ocieplenie lub
ochłodzenie, aridyzacja lub humidyzacja, a więc powstawanie i wędrówka lądolodów i pustyń.
Czynniki naturalne powodujące w stosunkowo krótkim czasie (nieraz nawet
błyskawiczne) zmiany siedliska, a w związku z tym zmiany roślinności potencjalnej to:
— wybuchy wulkanów dostarczające duże ilości materiałów skalnych (wylewnych) i piroklastycznych,
— trzęsienia ziemi zmieniające rzeźbę i hydrografię.
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— duże ruchy masowe (osuwiska, ruchy wydm),
— budująca (np. mierzeje, wyspy) lub niszcząca działalność morza (klif, a nawet powodzie wywołane cyklonami, powodujące wkraczanie morza daleko
w ląd),
— erozja wywołana zmianą koryt rzecznych oraz naturalne zmiany podziemnego lustra wody (zwłaszcza pierwszego poziomu),
— naturalne procesy zarastania (np. starorzeczy, jezior, bagien),
— fluktuacje klimatyczne związane z cyklami klimatycznymi 11-, 22-, 50lctnimi itp., a także nagłymi okresowymi zmianami (np. kilka lat suchych)
w trakcie życia jednego pokolenia drzew.
Dobrym przykładem ewolucyjnych, jakkolwiek nie tak powolnych, zmian np.
koryta rzeki jest modyfikacja potencjalnej roślinności naturalnej fragmentu doliny
Renu pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych (Philipi 1984).
Na podstawie starych materiałów kartograficznych zrekonstruowano, podobnie jak Philipi, mapę potencjalnej roślinności naturalnej fragmentu doliny Wisły
w okolicach Łomianek (ryc. 1). Mapą bazową była jednowiorstówka Karta
okrestnosti Varśavy z około 1862 r. Aby porównać siedliska wykonano współczesną mapę dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej (ryc. 2) (Solon 1988).
Porównanie obu map pozwoliło na stwierdzenie dużych zmian wynikających
z jednej strony z ewolucyjnego przesuwania się koryta meandrującej rzeki Wisły oraz katastrofalnych powodzi, a z drugiej z działalności człowieka —
obwałowania koryta Wisły i odpompowywania nadmiernej ilości wody z Jeziorka Dziekanowskiego.

Ustanie działalności człowieka

Działalność człowieka to następny czynnik odgrywający ogromną rolę
w transformacji siedlisk. Zakres i trwałość tej działalności są trudne do oszacowania. Można jednak wymienić i omówić przewodnie elementy antropogenicznej presji na środowisko i skutki jakie one wywierają w dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej:
1. Zabudowa wielkomiejska, ciągi komunikacyjne, obszary zajęte przez przemysł i składowanie towarów — to coraz większy procent powierzchni terenu,
który został sztucznie wyrównany, skanalizowany, na którym utrwalono nawierzchnię zmieniając przepuszczalność gruntu i stosunki wodne. To wszystko
stworzyło bardzo trudne warunki dla roślinności, której tendencje sukcesyjne
są nieznane. Na takim obszarze dominuje roślinność rudcralna lub sztucznie
kultywowana.
2. Sztuczne przemodelowywanie rzeźby terenu (wkopy, nasypy, wały, hałdy,
wysypiska, glinianki i wyrobiska, zapadanie się terenów pokopalnianych itp.)
powoduje zmiany sieci hydrograficznej. W wyrobiskach tworzą się często małe
zbiorniki bezodpływowe, wokół których powstają siedliska ołsów, czasem borów
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R)c. I. Rekonstrukcja roślinności potencjalnej fragmentu doliny Wisły opracowana na podstawie Voenno-topografićeskaja
karla okresmosli Variavy, 1:42 000
Reconstruction of the potential vegetation in the part of Vistula valley elaborated on the basis of War-topographic
map covering the surroundings of Warsaw, 1:42 000

bagiennych. Liczne takie przykłady można znaleźć w strefie podmiejskiej Warszawy, np. między Zielonką i Rembertowem, czy w okolicach Brwinowa. Na
nasypach i wałach (w zależności od podłoża) poprzez liczne stadia sukcesyjne
roślinności pionierskiej — finalnym, klimaksowym zbiorowiskiem roślinnym są
w środkowej Polsce głównie grądy i bory mieszane. Na hałdach i wysypiskach
śmieci zarastających roślinnością ruderalną nadal trudno określić, jakie jest tam
końcowe zbiorowisko roślinne.
3. Jeśli chodzi o zmiany stosunków wodnych wywołane melioracją, to warto
zaznaczyć, że w warunkach polskich melioracja jest w praktyce równoznaczna
z odwodnieniem terenu. Proces osuszania powoduje powolne zmiany w siedlisku początkowo nieznaczne, powodujące jedynie zmiany w składzie florystycznym zbiorowiska roślinnego — najpierw ilościowe (zmiany w pokrywaniu
gatunków), następnie jakościowe (wkraczanie i wycofywanie się gatunków).
Następnie obserwuje się wyraźne zmiany w siedlisku pociągające za sobą zmiany roślinności rzeczywistej i potencjalnej, aż do nieodwracalnych zmian w siedlisku, czego najlepszym przykładem jest degradacja gleb przez murszenie torfów. Spośród dziesiątek przykładów wymieńmy tylko ewoluowanie zbiorowisk
roślinnych doliny Nidy: od łęgów olszowo-jesionowych Circaeo-Alnetum do
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Ryc. 2. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej fragmentu doliny
w 1988 r. (wg J. Solona. 1988)
1 — główne drogi, 2 — akweny. 3 — ols Carici elongatae-Alnelum,
polowy Salici-Populetum,
5 — łęg olszowo-jesionowy Circaeo-Alnetum.
sionowy Ficar-Ulinetum, 7 — grąd TiUo-Carpinetum postać uboga. 8
tum postać żyzna. 9 — bór mieszany Querco roboris-Pinetum,
10 —
Pinetum.

391

Wisły skartowana
4 — lęg wierzbo wo-to6 — łęg wiązowo-je— grąd
Tilio-Carpinebór sosnowy
Peucedano-

Potential natural vegetation in the part of Vistula valley mapped in 1988 (J. Solon. 1988)
1 — main roads, 2 — water reservoirs, 3 — alder carr Carici elongatae-Alnetum,
4 — wil5 — alder and ash carr
Circaeo-Alnetum.
low and poplar thickets Salici-Populetum,
6 — elm and ash carr Ficario-Ulmetum,
7 — oak-hornbeam forest Tilio-Carpinetum
infertile
series, 8 — oak-hornbeam forest Tilio-Carpinetum
fertile series, 9 — mixed forest Querco ro10 — fresh pine forest
Peucedano-Pinetum.
boris-Pinetum,

łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum, a także skutki melioracji w Kampinoskim Parku Narodowym, które omówiono w dalszej części artykułu.
4. Obwałowanie dużych rzek powoduje zmniejszenie powierzchni łęgów
wierzbowo-topolowych Salici-Populetum do powierzchni niemal wyłącznie między wałami. Płaty Salici-Populetum oddalone od koryta rzeki, w wyniku utrudnionego odpływu wody, ulegają zabagnieniu i stopniowo przechodzą w łęgi
olszowo-jesionowe Circaeo-Alnetum. Obwałowanie przeciwpowodziowe powoduje transformację łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum do wilgotnych postaci grądu Tilio-Carpinetum. Proces ten może się zrealizować przy powodziach
rzadszych niż co 30 lat. Znakomitym tego przykładem jest ewoluowanie siedlisk
w dolinie Wisły.
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5. Zmiany spowodowane rolnictwem. Wielowiekowa orka wzmaga procesy
erozyjne i powoduje przemieszanie gleby i podglebia. Tysiące ton gruntu zsuwając się powodują wyrównywanie obniżeń i jednocześnie wyjaławianie wzniesień. Na pola uprawne dostarczane są systematycznie środki chemiczne i nawozy naturalne wyrównujące niedobory pierwiastków występujących w glebie,
niezbędnych do produkcji masy roślinnej i tym samym wzrostu plonów. Należy
tu zwrócić uwagę na intensywne zabiegi wapnowania, które wyraźnie obniżają
kwasowość gleby. Dotychczas przypuszczano, że za użyźnianie siedlisk (migracja pierwiastków w głąb profilu glebowego, obniżenie kwasowości w górnych
jego poziomach) odpowiedzialne jest nawożenie pól. Tymczasem obecnie rolnictwo używa znacznie mniej nawozów sztucznych, a mimo to proces nadal
zachodzi. Wydaje się zatem, że główną przyczyną eutrofizacji siedlisk jest nie
tylko nawożenie, lecz także osadzanie pyłów. Wyraża się to wyraźną ekspansją
gatunków liściastych.
6. Zmiany wywołane kwaśnymi deszczami i osadzaniem pyłów przemysłowych. Jest to silny czynnik antropogeniczny wywołujący wymieranie, osłabienie
odporności na szkodniki, zmniejszenie żywotności biologicznej wielu gatunków
roślin, a zwłaszcza świerka, jodły, modrzewia i sosny. Ma to miejsce na całym
niemal terytorium Polski, a zwłaszcza na Śląsku, w Górach Izerskich,
Świętokrzyskich i w Karkonoszach (Przybylski 1994, Fabiszewski i Wojtuń
1994). Zanikanie zbiorowisk leśnych, a przede wszystkim borów i borów mieszanych jest coraz wyraźniejsze — bardzo słabo odnawia się sosna, świerk
i borówka, a jednocześnie następuje ekspansja gatunków grądowych (np. w Puszczy Kampinoskiej czy Puszczy Niepołomickiej). Trudno przewidzieć, jaki typ
zbiorowiska rozwinie się po wyeliminowaniu głównych gatunków lasotwórczych
i jak rozwijałaby się roślinność po osłabieniu lub zaprzestaniu działania czynnika sprawczego, a ponadto czy zdolność konkurencyjna drzew iglastych będzie
na tyle silna, aby mogły utrzymać swoje areały.
7. Zmiany spowodowane wprowadzaniem monokultur na nie swoje siedlisko.
Od XIX wieku na ziemiach polskich wprowadzono na wielką skalę hodowlę
szybko rosnących gatunków drzew w lasach. Drzewa te były sadzone często
na obcym siedlisku. Początkowo były to jednowiekowe uprawy sosny lub
świerka, później również topoli, modrzewia, rzadziej dębu. Niezależnie od gatunku hodowlanego, przy długotrwałym jego utrzymaniu powoduje to wyjaławianie siedliska, a w przypadku sosny i świerka wyraźne zakwaszenie poziomu
próchniczno-akumulacyjnego.
8. Zmiany spowodowane wypasem lub jego zaprzestaniem. Wielowiekowy
wypas zwierząt hodowlanych w górach, a także w zbiorowiskach leśnych na
niżu, spowodował daleko idące zmiany struktury, Fizjonomii i składu gatunkowego zbiorowisk. Systematyczne zgryzanie i wypasanie, a także przenoszenie
nasion wielu gatunków roślin na racicach i kopytach wywołało fizjonomiczne
upodobnianie się ciepłych borów mieszanych i grądów do zbiorowisk dąbrów
ciepłolubnych z rzędu Quercetalia pubescentis, zaś na nasłonecznionych stokach
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— utrzymywanie i powiększanie areału muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Wysoko w górach wypas spowodował sztuczne obniżanie pięter roślinnych, eliminowanie kosówki, powstanie wielkopowierzchniowych trawiastych hal. Po zaprzestaniu wypasu trwałość skutków w siedlisku nie okazała
się tak duża jak oczekiwano (Jakubowska-Gabara 1993). Po kilkudziesięciu
latach od zaprzestania wypasu obserwuje się regenerację kosówki, zarastanie
muraw kserotermicznych lasem, a także zmiany struktury i składu florystycznego zbiorowisk leśnych. Przykładem jest roślinność Polany Polichno w okolicach
Pińczowa (Bróż 1985, Roo-Zielińska i Solon 1994) oraz zbiorowiska roślinne
Ojcowskiego (Michalik 1990 a), Tatrzańskiego (Kazimierczakowa 1990) i Gorczańskiego Parku Narodowego (Michalik 1990 b).
9. Zmiany wywołane zmniejszeniem antropopresji. Ograniczenie melioracji
w dolinach wielkich rzek, zmiana ich funkcji (rezygnacja z transportowej roli
rzeki), wyludnienie obszaru, grodzenie terenów chronionych — może powodować naturalną regenerację siedlisk, na tyle dużą, że zmieni się potencjalna
roślinność naturalna. Dobrym tego przykładem jest odcinek doliny Wisły na
Mazowszu (Plit 1994).
10. Zmiany wywołane restytucją roślinności i ochroną środowiska.
Świadome eliminowanie niektórych gatunków, a dosadzanie innych powoduje
utrwalenie pożądanego stanu roślinności, w związku z tym następuje ograniczenie naturalnej sukcesji zbiorowisk roślinnych (np. wycinanie sosny na Polanie Polichno lub koszenie łąk w Ojcowskim Parku Narodowym).

Stałość naturalnych zbiorowisk finalnych, które w danych
w a r u n k a c h siedliskowo-klimatycznych stanowią końcowe stadium sukcesji

Roślinność jest najbardziej labilnym komponentem ekosystemu i praktycznie
pierwsza odpowiada na zachodzące zmiany. Przyjęcie założenia o stałości naturalnych zbiorowisk finalnych jest zatem dużym uproszczeniem. Obserwujemy
naturalne ewolucyjne zmiany w obrębie roślinności i to nie tylko najbardziej
czułych gatunków runa, ale również drzew lasotwórczych. Od bardzo dawna
obserwowano zmiany areału buka i świerka (np. na Mazurach) w zależności
od fluktuacyjnych zmian klimatu.
Obecnie obserwuje się bardzo wyraźne wypadanie jodły w całej Europie,
również w Polsce wyraźnie zmniejszyła się jej liczebność i areał występowania.
Przyczyny tego zjawiska nie są znane, przypuszcza się iż jest spowodowane
słabą siłą konkurencyjną i niską odpornością biologiczną tego gatunku, w efekcie czego jodła stała się gatunkiem regresywnym.
Na teren Polski wkraczają bardzo licznie gatunki obce (w ogromnych populacjach), przywleczone przypadkowo (rzadziej specjalnie introdukowane) przez
człowieka lub przez zwierzęta. Na ogół nie przystosowując się do nowych
warunków przyrodniczych — wymierają, niemniej jednak część z nich aklima-

http://rcin.org.pl

394

Joanna Plil. Ewa Roo-Zielińska

tyzuje się — na tyle silnie, że wkracza w naturalnie istniejące zbiorowiska
(np. kasztanowiec, klon jesionolistny), a nawet tworzy własne.
Na liczne siedliska chętnie na przykład wchodzi obcy nitrofilny gatunek
grochodrzewia Robinia pseudacacia. Zajmuje on coraz większy areał, skupiając
wokół siebie gatunki rodzime i ruderalne o dużym zapotrzebowaniu na azot,
co powoduje przeazotowanie gleb i jednocześnie wypieranie naturalnych zbiorowisk roślinnych, o przeciętnych wymaganiach azotowych.
Przywleczone przez człowieka zostały takie gatunki jak dąb amerykański
Quercus rubra i ekspansywna czeremcha amerykańska Padus serotina\ zadomowiły się przede wszystkim w borach i borach mieszanych, zmieniając ich
strukturę i fizjonomię.
Człowiek ograniczył, a nawet wyeliminował niektóre naturalne czynniki stabilizujące i utrwalające potencjalne zbiorowiska roślinne — np. powodzie i pożary.

Przemiany współczesnej roślinności n a t u r a l n e j — przykłady

Zmiany roślinności w siedlisku są wypadkową wielu z wyżej omówionych
czynników. Ich działanie nakłada się zarówno w czasie jak i w przestrzeni.
Wynikiem tego jest pojawienie się licznych faz regeneracyjno-degeneracyjnych
roślinności, form kadłubowych, przejściowych, coraz trudniej zatem określić, w
kierunku jakiego zbiorowiska finalnego zmierza dany płat, a także który z
czynników decyduje o jego transformacji. Klasycznym tego przykładem jest
rozwój kompleksu leśnego położonego na płn.-zach. od Warszawy. Na terenie
kampinoskiego tarasu melioracja ukończona została w XIX w., a w roku 1957
powołano Kampinoski Park Narodowy, co znacznie ograniczyło działalność
człowieka, a mimo to proces przeobrażeń nie został zakończony. Porównanie
kartowania roślinności potencjalnej z dwóch okresów (1972 i 1993) wykazuje
duże różnice. Warto zaznaczyć, że kartowanie w latach siedemdziesiątych było
wykonane w skali przeglądowej, a w dziewięćdziesiątych w skali szczegółowej,
ze znacznie bardziej rozbudowaną legendą. Do udokumentowania tej obserwacji
zamieszczamy duży fragment map z dwóch okresów (ryc. 3 i 4). Na obu
mapach została zachowana ta sama przestrzenna struktura krajobrazu, natomiast
udział powierzchniowy poszczególnych zbiorowisk roślinnych wyraźnie się różni. Zwraca uwagę wielkopowierzchniowy zanik borów sosnowych, borów bagiennych i olsów. Zwiększa się udział siedlisk borów mieszanych, borów mieszanych wilgotnych i grądów (zwłaszcza wilgotnych), a w mniejszym stopniu
łęgów olszowo-jesionowych Circaeo-Alnetum. Proces ten obserwujemy zarówno
w lesie jak i na polanach śródleśnych, także na łąkach oraz na porzuconych
lub ekstensywnie użytkowanych polach. Najszybsze zmiany obserwujemy w
zbiorowiskach segetalnych pól; najtrwalsze wydają się zbiorowiska leśne, gdzie
np. kępczasta struktura olsu i stare olchy zachowują się bardzo długo, mimo
ekspansji licznych gatunków grądowych.

http://rcin.org.pl

'¿miony potencjalnej roślinności naturalnej

395

Przemianom ulegają również fitocenozy łąkowe. Gatunki budujące wilgotne
łąki ze związku Calthion wycofują się, a na ich miejsce wkraczają gatunki
ze związku Arrhenatherion o optimum występowania na glebach świeżych.
Obserwuje się również masowe zarastanie łąk krzewami typowymi dla łęgów
i grądów. Nie wyjaśnionym zjawiskiem jest tutaj wyraźne zanikanie borów
sosnowych nawet na wysokich wydmach śródlądowych, mimo protekcyjnego
gospodarowania leśników. Na podstawie map z dwóch okresów sporządzono
mapę zmian potencjalnych zbiorowisk roślinnych (ryc. 5). Potencjalne zbiorowiska roślinne na ponad połowie analizowanej powierzchni zmieniły się w
okresie około 20 lat! Na załączonym fragmencie mapy dzisiejszej potencjalnej
roślinności naturalnej Puszczy Kampinoskiej spore powierzchnie zajmuje roślinność dynamicznie się przekształcająca (zaznaczona innym znakiem legendy)
i dzisiaj trudno rozstrzygnąć, czy końcowym zbiorowiskiem na tym obszarze
będzie łęg olszowo-jesionowy Circaeo-Alnetum, czy też wilgotna postać boru
mieszanego Querco-Pinetum (ryc. 4 i 5). Jeszcze bardziej rozchwiany obraz
dynamicznych przemian siedlisk i roślinności można obserwować w strefie
podmiejskiej Warszawy w otwockim pasie osadniczym. W okresie międzywojennym wielkopowierzchniowo występujące bory sosnowe na tym terenie wykorzystano do celów rekreacyjnych i leczniczych. Lokalny klimat borów sosnowych sprzyjał przede wszystkim leczeniu chorób płuc. Potencjalną roślinność
naturalną skartowali na tym terenie w początkach lat 80. J. Chojnacki (1991)
i J.M. Matuszkiewicz (1993). Na tych mapach dominują siedliska borów mieszanych i borów. Obecnie autorki niniejszego artykułu opracowują kameralnie
wyniki kartowania terenowego przeprowadzonego latem 1995 r. Uzyskany obraz
odbiega zdecydowanie od poprzednio otrzymanego. Przede wszystkim zmniejszył się wyraźnie areał borów sosnowych na korzyść borów mieszanych. Występowanie borów sosnowych ogranicza się dzisiaj jedynie do wysokich wydm
i nisz deflacyjnych. Warto podkreślić, że siedliska borów sosnowych można
znaleźć na wielkich starych pogorzeliskach (wczesne stadia sukcesyjne) oraz
wzdłuż torów kolejowych (stare nasypy, sztuczne odwodnienie terenu). W bardzo wielu przypadkach dawniej istniejące siedliska borów mieszanych zajęte
są obecnie przez grądy. Zjawisko to występuje zarówno na obszarze zabudowanym (gdzie mieszkańcy użyźniają, nitryfikują glebę, dosadzają i pielęgnują
gatunki liściaste oraz wprowadzają roślinność obcego pochodzenia), jak na obszarach leśnych, gdzie obserwujemy ekspansję gatunków liściastych, geofitów
w runie, a także krzewów i drzew. Jednocześnie towarzyszy im zanik bardzo
typowych mchów, borówek i wrzosu. Szczególnie jest to widoczne na terenie
sanatoriów i szpitali, gdzie na siedlisku grądu lub boru mieszanego roślinność
rzeczywista przybrała charakter parkowy.
Duże zmiany potencjału siedlisk w tak krótkim czasie wymagają interpretacji
tego zjawiska, a także próby wyjaśnienia przyczyn i mechanizmów zmian. Po
pierwsze, kartowanie omawianego terenu przez naszych poprzedników odbywało
się w okresie, gdy na obszarze będącym własnością Lasów Państwowych roślinność rzeczywista miała na ogół charakter młodników lub drągowiny. Ta
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Rye. 3. Potencjalna roślinność naturalna fragmentu Puszczy Kampinoskiej kartowana w skali
przeglądowej w 1977 r. (J. Matuszkiewicz 1981)
I — ols Carici elongatae-Alnetum,
2 — lęg wierzbowo-topolowy
Salici-Populelum,
3 — lęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetimi,
4 — lęg olszowo-jesionowy
Circaeo-Alnelum,
5 — grąd THio-Carpinelurn, 6 — bór mieszany Querco roboris-Pinetiim.
7 — bór sosnowy
Peucedano-Pinetuin,

8 — bór bagienny Vaccinia

iiliginosi-Pinetum.

Potential natural vegetation in the part of Kampinos Forest mapped in large scale in 1977
(J. Matuszkiewicz 1981)
I — alder carr Carici elongalae-Alneluin,
2 — willow and poplar thickets
Salici-Populelunu
3 — elm and ash carr Ficario-Ulmeluin,
4 — alder and ash carr
Circaeo-Alnelum,
5 — oak-hornbeam forest Tilio-Carpinelum; 6 — mixed forest Querco
roboris-Pinetum,
7 — fresh pine forest Peucedano-Pineluin.
8 — marshy pine forest Vaccinio
uliginosi-Pinelum.
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Ryc. 4. Potencjalna roślinność naturalna fragmentu Puszczy Kampinoskiej kartowana szczegółowo w 1993 r. (J. Solon. red.. 1993)
I — ols Carici elongalae-lnetum.
2 — łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum,
3 — łęg
wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum,
4 — łęg olszowo-jesionowy Circaeo-Alnetum,
5 — zbiorowisko przejściowe między Circaeo-Alnetum
i Querco roboris-Pinetum.
6 — grąd Tilio-Carpinetum postać wilgotna. 7 — grąd TiUo-Carpinetum postać sucha i świeża. 8 — dąbrowa
świetlista Potentillo albae-Quercetum.
9 — bór mieszany Querco roboris-Pinetum.
10 — bór
sosnowy Peucedano-Pinetum.
11 — bór sosnowy wilgotny Molinio-Pinetum.
12 — bór bagienny Vaccinio
uliginosi-Pinetum.
Potential natural vegetation in the part of Kampinos Forest mapped in detail scale in 1993
(J. Solon. cd„ 1993)
1 — alder carr Carici elongatae-Alnetum.
2 — willow and poplar thickets
Salici-Populetum.
3 — elm and ash carr Ficario-Ulmetum,
4 — alder and ash carr
Circaeo-Alnetum.
5 — transiton stage between Circaeo-Alnetum
and Querco roboris-Pinetum.
6 — oak-hornbeam forest Tilio-Carpinetum
moist series. 7 — oak-hornbeam forest TiUo-Carpinetum dry and
fresh series, 8 — open oak forest Potentillo albae-Quercetum.
9 — mixed forest Querco roboris-Pinetum.
10 — fresh pine forest Peucedano-Pinetum.
11 — moist pine forest MolinioPinetum. 12 — marshy pine forest Vaccinio
uliginosi-Pinetum.
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R>c. 5. Zmiany potencjalnej roślinności naturalnej fragmentu Puszczy Kampinoskiej w ciągu 17 lat.
Obszary, na których roślinność: I — nie uległa zmianom, 2 — zmienia się obecnie.
3 — zmieniła się. 4 — wkroczyła po przemieszczeniu się rzeki w obrębie koryta.
Changes in potential natural vegetation in 17-years period in part of Kampinos Forest.
I — unchanged vegetation. 2 — vegetation in transition stage. 3 — changed vegetation.
4 — new vegetation in a former river bed.

faza rozwoju lasów naturalnie tuszowała rzeczywisty potencjał siedliska. Po
drugie, w latach dziewięćdziesiątych prywatyzacja gruntów spowodowała masowy wyrąb lasów, wkraczanie osadnictwa, a co za tym idzie sztuczne przemodelowywanie siedlisk. Po trzecie, nie bez znaczenia wydaje się również osadzanie dużych ilości pyłów z elektrociepłowni Siekierki i Kawęczyn, które dostarczają substancji mineralnych i organicznych do gleby, zmieniając jej charakter.

Wnioski
W Polsce najszybsze zmiany siedlisk, a więc i potencjalnej roślinności
naturalnej obserwujemy na obszarach największej antropopresji. Różne zbiorowiska mają różną odporność na ingerencję człowieka. Najmniejszą odpornością
cechują się zbiorowiska przy granicy zasięgu (jedliny, buczyny, świerczyny, a
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nawet bory sosnowe zmniejszają swój areał), a także zbiorowiska rzadkie w
naszych warunkach klimatycznych, wymagające specyficznego siedliska (torfowiska, bory bagienne, murawy kserotermiczne itp). Największą zdolność regeneracji mają łęgi wielkich dolin, a zwłaszcza Salici-Populetum i Ficario-LJlmetum.
Po dużej interwencji człowieka w siedlisko, np. melioracji, obserwujemy
bardzo długi ciąg przemian (nawet po zaprzestaniu czy ograniczeniu oddziaływania czynnika sprawczego); przykładem tego jest Kampinoski Park Narodowy.
W powszechnym, uproszczonym rozumieniu współczesnego stanu potencjalnej roślinności naturalnej, wnioskuje się o stanie przyszłym, i to nie tylko o
szeregach sukcesyjnych, ale także o roślinności finalnej na danym obszarze.
Jeśli chciałoby się interpretować przyszłą roślinność, konieczne jest modelowanie przyszłych warunków abiotycznych oraz relacji biocenotycznych między
gatunkami zmieniającej się flory (jeżeli wyginie jodła, to trudno mówić o
Abietetum poloniami jako zbiorowisku potencjalnym).
Sens koncepcji dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej Tuxena leży
w ocenie stanu środowiska tu i teraz — dzisiejszego, a nie przyszłego. Rozważanie o przyszłych potencjalnych zbiorowiskach naturalnych na podstawie
interpretacji roślinności rzeczywistej jest logicznym i metodycznym błędem.
Dobrym tego przykładem jest transformacja olsów w Puszczy Kampinoskiej.
W ciągu 20 lat bądź pozostały nie zmienione, bądź (w zależności od czynnika
sprawczego) przekształciły się w Circaeo-Alnetum lub w wilgotny grąd TilioCarpinetum, a nawet w wilgotne postacie boru mieszanego. Stan graniczny
aktualnych tendencji sukcesyjnych zgodnie z obecnymi warunkami środowiska
fizycznogeograficznego (Matuszkiewicz W. 1991) został zinterpretowany jako
końcowe, ostateczne stadium finalne zbiorowiska roślinnego. Określając dzisiejszą potencjalną roślinność naturalną, zbiorowiska finalnego należy szukać
w szerszym spektrum zmienności. Ewolucję dzisiejszej potencjalnej roślinności
naturalnej ilustruje uproszczony schemat (ryc. 6). Trzeba pamiętać, że krokiem
w geobotanicznych badaniach konstrukcyjno-predykcyjnych jest życie jednego
pokolenia, a nie lata; inny jest czas życia jednego pokolenia drzew, inny
krzewinek, a jeszcze inny roślin zielnych.
Naturalna ewolucja układów ekologicznych nie jest prostoliniowa, lecz ma
charakter spirali, której każdy bok jest modyfikowany przez inny czynnik lub
grupę czynników, a cała spirala wije się wokół powolnych zmian klimatycznych
(ryc. 7). Nie na każdym etapie rozwoju przewidywanie potencjalnych układów
roślinnych ma tę samą wiarygodność. W okresie deformacji i wczesnych stadiów restytucji roślinności ta wiarygodność jest najmniejsza. Bywa, że współczesna roślinność rzeczywista rozwija się w kierunku innych zbiorowisk końcowych niż przewidywano — zwłaszcza dotyczy to sztucznych nasadzeń, obszarów rekultywowanych lub znajdujących się pod silną antropopresją. To powoduje, że porównując kolejne kartowania, to samo wydzielenie może mieć
inny znak legendy na mapie dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej da-
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Ryc. 6. Schemat transformacji dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej w kierunku
zbiorowisk finalnych
Scheme of transformation of potential natural vegetation to the final plant communities

nego terenu. Na przykład nasadzony młodnik sosnowy z murawą piaskową
w runie będzie interpretowany potencjalnie jako bór sosnowy. Tymczasem bywa, że po kilkudziesięciu latach, gdy zwarcie drzew jest mniejsze, a zatem
większy dostęp światła, wkraczają gatunki charakterystyczne dla borów mieszanych, a nawet dla lasów liściastych, a wtedy zbiorowiskiem finalnym może
być bór mieszany, grąd, a nawet dąbrowa.
Obserwowane zmiany w siedlisku są tak wyraźne, że są stwierdzane niezależnie od systemu klasyfikacyjnego jednostek, od fazy rozwojowej zbiorowiska roślinnego, a także od interpretacji badaczy.
Porównanie zgromadzonych obserwacji i doświadczeń na tych samych terenach, a w różnych okresach, pozwala przypuszczać, że istnieją pewne wartości progowe, po przekroczeniu których siedliska i roślinność tracą zdolność
powrotu do stanu wyjściowego i naturalnej regeneracji. Zgromadzony material
podaje w wątpliwość, czy wszystkie współcześnie przyjęte dzisiejsze potencjalne
zbiorowiska naturalne są rzeczywiście klimaksowe na terenie Polski, a jeśli nie
są — to jaki jest czas zmienności dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej?
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Ryc. 7. Schemat przemian krajobrazów roślinnych w wyniku oddziaływania mechanizmów naturalnych
Scheme of transformation in vegetation landscape due to natural mechanisms
Etap deformacji — stage of deformation, etap starzenia — stage of ageing, etap dojrzały —
mature stage, etap restytucji — stage of restoration, przewidywalne układy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej — expected stages of potential natural vegetation
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EWA ROO-ZIEL1ŃSKA
JOANNA PLIT
WHAT IS THE TIME O F CHANGES OF TODAY S POTENTIAL
NATURAL VEGETATION?
The concept of todays potential natural vegetation includes three basic theses: I) the permanence (within defined limits) of physicogeographic conditions, 2) ceasing of human activities
and 3) the permanence of the final communities in nature which represent the final stage of
succession in given habitat and climatic conditions. In accordance with the assumption, potential
natural vegetation is relatively constant. All the same, rapid changes are observed in a habitat,
where these proceed under the influence of natural mechanisms (volcanic, eruptions, earthquakes
and the constructive or destructive action of the sea) or anthropogenic mechanisms (artificial
reworking of relief, large-scale urban construction, the development of lines of communication,
changes in water relations brought about by drainage, the regulation of large rivers, agriculture,
dumping, acid rain and industrial pollution, and the introduction of monocultures in habitats alien
to them).
Changes in a habitat lead to the modification of real vegetation and also of the potential
vegetation. The observed transformation of habitats is so clear that the changes recorded are
independent of the system of units of classification, independent of the phases of development
of a plant community and independent of the interpretation of researches. Comparisons of accumulated observations and experiments from different periods but relating to the same areas
(Kampinoski National Park, the Łomianki area, the Otwock Belt, and the Nida Valley) allow it
to be supposed that there is a certain threshold value beyond which habitats and vegetation lose
their ability to return to the initial state and to natural regeneration.
The material collected raises doubts as to whether all (he contemporary potential natural
communities at present accepted are in fact climax types for Poland. And if they are not. then
what is the time of changes of todays potential natural vegetation.
Translated by James

Richards
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Nowe fakty dotyczące genezy zagłębień wytopiskowych
na sandrach przedpola lodowca Skeidarar (Islandia)
New facts

relating genesis of the kettle holes on the
of the Skeidardr glacier (Iceland) foreland

sandurs

Z a r y s t r e ś c i . Autor przedstawia wyniki badań dotyczących morfologii, rozmieszczenia i
genezy regularnych zagłębień wytopiskowych na sandrach przedpola lodowca Skeidarar na Islandii.
Wykazuje istotne różnice między zagłębieniami występującymi na młodych powierzchniach sandrowych przedpola lodowca i starej powierzchni sandrowej (Skcidararsandur). wynikające ze skali
działalności wód roztopowych, które je ukształtowały. Prezentuje także mechanizm tworzenia się
niewielkich zagłębień wytopiskowych. związanych z wytapianiem się stosunkowo małych bryl
lodu. przykrytych znacznej miąższości warstwą osadów glacjofluwialnych. których rozwój przebiega
inaczej, aniżeli dotychczas przyjmowano.

Wstęp
Jednymi z powszechnie występujących form terenu przedpola lodowca Skeidarar na Islandii są zagłębienia wytopiskowe. Występują one zarówno w obrębie współczesnej strefy marginalnej lodowca, jak i na starszych powierzchniach jego przedpola. Ich największe skupienia spotyka się na starych powierzchniach sandrowych, głównie w obrębie północnej, proksymalnej części równiny Skcidararsandur (rye. 1), gdzie osiągają największe rozmiary. Wytopiska
na przedpolu Skeidararjókull były już opisywane na początku naszego wieku
(vide Klimek 1972), a także po badaniach przeprowadzonych przez polską
wyprawę w 1968 r. (Klimek 1972, 1973, Bogacki 1973, 1976). Obiektem
zainteresowań autora był określony typ morfologiczny tych zagłębień o regularnym, geometrycznym kształcie i uporządkowanym rozmieszczeniu. Zaprezentowane wyniki są rezultatem badań przeprowadzonych przez autora w 1993 r.
na Islandii, w ramach wyprawy pracowników Zakładu Geomorfologii Instytutu
Geografii UMK pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Wiśniewskiego.
Dotychczasowe poglądy dotyczące genezy zagłębień wytopiskowych na sandrach podsumowują m.in. S. Kozarski (1977) i J. Maizels (1977). Wynika
z nich, iż powszechnie przyjmowana koncepcja ich powstawania jest związana
z wytapianiem się brył pogrzebanego lodu. Została ona wypracowana przede
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Rye. 1. Położenie obszaru badań
I — wały lodowo-morenowe z 1890 r., 2 — wewnętrzna strefa marginalna lodowca ukształtowana po 1890 r.. 3 — obszar szczegółowych badań
Situation of the study area
I — ice-morainic ridges from 1890. 2 — internal marginal zone of the glacier, shaoed
after 1890. 3 — the area of detailed studies

Fot. I. Niewielka bryla lodu lodowcowego w opuszczonym przez wody korycie rziki
sandrowej
Small glacier ice block in the sandur river channel left by waters
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wszystkim na podstawie obserwacji na obszarach współcześnie zlodowaconych,
a potwierdzenie uzyskała również w eksperymentach laboratoryjnych (Maizels
1977, 1992). Różnice poglądów poszczególnych autorów dotyczą dwóch zagadnień, a mianowicie kwestii pochodzenia samego lodu (Kozarski 1977) oraz
stopnia i mechanizmu jego pogrzebania (Maizels 1977).
Pierwsze zagadnienie związane jest z wyróżnianiem dwóch rodzajów lodu
występujących w obszarach sandrowych, a mianowicie lodu lodowcowego i naledziowego (naledi fluwioglacjalne). Bryły lodu lodowcowego oddzielają się od
czół zanikających lodowców (m. in. Price 1969, Kozarski i Szupryczyński 1973,
Wiśniewski i Karczewski 1978), a jeśli to ma miejsce w proksymalnej części
sandru, jest ona wówczas silnie podziurawiona (dziurawy sandr). Lód lodowca
w postaci niewielkich brył może być również transportowany dalej od czoła
lodowca na krótkich dystansach w korytach rzek sandrowych (fot. 1). Skala
tego zjawiska jest jednak niewielka, bowiem płytkie i szerokie koryta rzek
roztokowych uniemożliwiają transport dużych brył lodu na większe odległości.
Dogodne warunki transportu brył lodu lodowcowego stwarzają jedynie katastrofalne powodzie, zwane na Islandii jókullhlaup, wywołane erupcjami podlodowcowych wulkanów (Gudmundsson i Bjórnsson 1991) lub nagłym odwodnieniem
subglacjalnych (Nye 1976, Russell 1994) bądź subaeralnych (Longva i Thoresen
1991) lodowych jezior zaporowych. Z kolei lód naledi fluwioglacjalnych powstaje na sandrach w wyniku zimowych wypływów wody, uwarunkowanych
reżimem termicznym lodowców, która szybko zamarza na powierzchni sandru
w ujemnych temperaturach. Lód ten często jest konserwowany w wyniku przysypania przez osady glacjofluwialne. Jedną ze specyficznych cech rozmieszczenia
zagłębień wytopiskowych pochodzących z wytopienia naledi fluwioglacjalnych
jest ich uporządkowanie wzdłuż dawnych linii odpływu (Kozarski 1977).
Drugie zagadnienie dotyczy stopnia i mechanizmu pogrzebania bloków lodowych, na co różni badacze wyrażają odmienne poglądy. Generalnie można
tu wyróżnić trzy grupy poglądów (Maizels 1977):
1) wytopiska powstają w wyniku wytapiania się leżących na powierzchni sandru
bloków lodowych, w wyniku obciążenia podłoża przez blok i wymywania
otaczających go osadów przez wody roztopowe pochodzące z samego bloku
lodowego;
2) wytopiska są rezultatem częściowego otoczenia bloku lodowego osadami
glacjofluwialnymi, a następnie szybkiego wytopienia się części wystającej
w wyniku insolacji i ciągłego podcinania przez wody roztopowe oraz pogrążania się w osadach sandrowych;
3) wytopiska są efektem wytapiania się bloków lodowych spod przykrycia
osadami sandrowymi.
Najnowsze badania J. Maizels (1992) dotyczące analizy form będących efektem wytapiania się brył lodu na przedpolu lodowca Myrdarls, pochodzących
z katastrofalnej powodzi w 1918 r„ w wyniku działalności wulkanicznej, wskazują na możliwość powstawania innych form niż wyłącznie typowych zagłębień
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wytopiskowych. Autorka na podstawie badań terenowych, uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi, wyróżnia pięć typów form powstających w zależności
od ilości materiału morenowego w bryle lodowej oraz głębokości jej zasypania
prcez osady glacjofluwialne. Są to: normalne zagłębienia wytopiskowe, wytopiska
obręczowe, wytopiska kraterowe, wytopiska wypełnione materiałem morenowym
oraz formy wypukłe w postaci pagórków utworzonych przez materiał morenowy
wytopiony z bryły lodowej. Podobne do wyróżnionych przez J. Maizels (1992)
zagłębień kraterowych, O. Longva i M.K. Thoresen (1991) zakwalifikowali jako
kraery grawitacyjne z gór lodowych, powstałe w wyniku osadzenia wielkich
blcków lodu, na skutek katastrofalnej, preborealnej powodzi, będącej efektem
spłynięcia lodowego jeziora zaporowego w południowo-wschodniej Norwegii.

Obszar badań
Szczegółowe badania form wytopiskowych przeprowadził autor na obszarze
o powierzchni około 5 km" w proksymalnej części sandru Skeidarar, na połucnie od jeziora położonego w środkowej części bezpośredniego przedpola

Ryc. 2. A — obszar szczegółowych badań morfologicznych i morfometrycznych;
B — obszar testowy do analizy rozmieszczenia regularnych zagłębień wytopiskowych;
C — rozmieszczenie i wielkość (średnica) wytopisk: D — gęstość występowania wytopisk
na 1 ha powierzchni
A — The area of the detailed morphological and morphomelric studies:
B — the test area for the analysis of the regular kettle holes arrangement;
C — arrangement and quantities of the kettle holes (diameters).
D — density of the kettle holes occurrence on I ha
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lodowca (ryc. 1), powyżej krawędzi zbocza kontaktu lodowego (ryc. 2A). W obszarze tym K. Klimek (1972) wyróżnił trzy różnowiekowe powierzchnie sandrowe. Analizowana powierzchnia należy do pierwszej (I), najstarszej powierzchni sandrowej we wschodniej części przedpola lodowca Skeidarar, ukształtowanej przez wody katastrofalnych powodzi. Powierzchnia sandrowa jest w tym
miejscu płaska, bardzo słabo nachylona (około 3°), porozcinana płytkimi, szerokimi i suchymi korytami rzek roztokowych. Rozpatrywana powierzchnia od
strony wschodniej i zachodniej jest częściowo przysypana osadami młodszej,
drugiej (II) serii sandrowej, natomiast w centralnej części jest ona rozcięta
przez niższy, najmłodszy poziom odpływu sandrowego (III pokrywa sandrowa)
o szerokości 200—300 m w części proksymalnej. Poziom ten rozcina północną
część starszych powierzchni sandrowych na głębokość 10—15 m. Najbardziej
charakterystycznym elementem rzeźby tego obszaru są jednak liczne, regularne
zagłębienia wytopiskowe. W jego obrębie wyznaczono mniejszy, testowy obszar
(około 1,4 km 2 ) z dobrze zachowanymi, równowickowymi, licznymi, regularnymi zagłębieniami wytopiskowymi wzdłuż wyraźnego szlaku przepływu wód,
na którym dokonano analizy ich przestrzennego rozmieszczenia (ryc. 2B).
W celu porównania cech morfometrycznych tych wytopisk z aktualnie tworzącymi się zagłębieniami wytopiskowymi na obszarze współczesnej strefy marginalnej lodowca, przeprowadzono również badania porównawcze w obrębie
młodej, kilkuletniej powierzchni sandrowej, sąsiadującej od zachodu ze wspomnianym już jeziorem.

Metody badań
Na obszarze szczegółowych badań przeprowadzono obserwacje morfologiczne i dokonano pomiarów morfometrycznych kilkudziesięciu zagłębień wytopiskowyeh (tab. 1). Mierzono średnice zagłębień, ich głębokość, nachylenie zboczy, średnice dna oraz szerokość i wysokość wałów otaczających niektóre
zagłębienia. Wykonano także, na podstawie zdjęć lotniczych, analizę rozmieszczenia zagłębień wytopiskowyeh w całej proksymalnej części Skeidararsandur
oraz rozkładu, wielkości i zagęszczenia tych zagłębień na wybranym obszarze
testowym o powierzchni około 1,4 km". Prześledzono również na zdjęciach
lotniczych z lat 1965, 1986, 1988 i 1992 ewentualne zmiany w rozmieszczeniu
zagłębień wytopiskowyeh na wszystkich starszych powierzchniach sandrowych.
Ponadto dokonano obserwacji tworzenia się niektórych małych zagłębień wytopiskowyeh w obszarze współcześnie tworzących się sandrów.

Morfologia, morfometria i rozmieszczenie
wybranych zagłębień wytopiskowyeh
Pod względem morfologicznym na całym przedpolu lodowca Skeidarar można wyróżnić w zasadzie dwie kategorie wytopisk występujących na sandrach:
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Fot. 2. Dziurawy sandr na przedpolu lodowca Skeidarar
Pitted sandur in the Skeidarar glacier foreland

— nieregularne, bezładnie rozmieszczone zagłębienia, .występujące najczęściej
w postaci zespołów blisko ze sobą sąsiadujących zamkniętych obniżeń; są
one rozdzielone przez powierzchnie sandrowe nie zaburzone wytopieniem
pogrzebanego lodu i występują głównie w proksymalnych częściach sandrów
(fot. 2);
— regularne, izolowane lub tworzące niewielkie skupienia, bądź duże, uporządkowane zespoły wytopisk; występują one zarówno w częściach proksymalnych sandrów jak i w znacznej od nich odległości (fot. 3).
Ten pierwszy rodzaj wytopisk reprezentują najczęściej formy o średnicy od
kilkudziesięciu do ponad 300 m, do 10 m głębokości i nachyleniach zboczy
od 10° do 30°, odznaczające się niekiedy płaskim dnem. Krawędzie tych form
mają najczęściej kręty przebieg i zróżnicowaną wysokość. Genezę tych zagłębień, nie będących obiektem badań autora, należy wiązać z recesją lodowca i
depozycją osadów sandrowych na powierzchni martwego lodu oraz z wytapianiem się zalegających bloków lodu, które zostały oddzielone od czoła lodowca
w czasie jego recesji.
Drugi rodzaj wytopisk, który jest przedmiotem analizy, reprezentują zagłębienia o bardzo regularnych, prawie idealnie geometrycznych kształtach, najczęściej w formie odwróconego stożka (fot. 4) lub odwróconego i ściętego
stożka (fot. 5), a więc formy z wyraźnie wyodrębnionym płaskim dnem. Nie-
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Fot. 3. Niewielkie regularne zagłębienia wytopiskowc na młodej powierzchni sandrowej przedpola lodowca Skeidarar
Small regular kettle holes on the young sandur surface of the Skeidarar glacier foreland

kiedy stanowi je współosiowe złożenie dwóch odwróconych ściętych stożków
o różnej podstawie (fot. 6). Obok form stożkowych występują wytopiska w
formie misy (odcinka powierzchni kuli) (fot. 7). W planie nieliczne ze wszystkich wymienionych form są nieco wydłużone, a ich zarys ma kształt elipsy
o stosunkowo blisko położonych ogniskach (fot. 8).
Parametry morfometryczne regularnych wytopisk są bardzo zróżnicowane
(tab. 1): średnica od 0,5 do ponad 60 m, głębokość od 0,3 m do ponad 10
m, nachylenie zboczy od 10° do 35°, najczęściej oscyluje w przedziale od 28°
do 33°, a więc w dolnej granicy kąta naturalnego spoczynku dla materiału
osadowego. Niektóre z płytszych form w kształcie misy otoczone są niewielkim
wałem o szerokości do 1 m i wysokości 0,3-0,4 m (fot. 9). Objętość form
dochodzi do 16 000 m \ a więc jest w przybliżeniu równa objętości sześcianu
o boku 25 m.
Można także zaobserwować wyraźne zróżnicowanie wielkości parametrów
morfometrycznych tych form na obszarach sandrowych współczesnej strefy marginalnej lodowca i starych powierzchni sandrowych, tj. na obszarze równiny
Skeidararsandur. Te pierwsze osiągają maksymalnie średnice do 5-6 m i głębokość
około 1,5 m, a w następstwie objętość około 15 m . Największe zagłębienia
w obszarze równiny Skeidararsandur mają objętość 1000-krotnie większą.
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Fot. 4. Świeże stożkowe zagłębienie wytopiskowe na młodej powierzchni sandrowej
New cone kcttle hole on the young sandur surface

Cechą charakterystyczną występowania wszystkich zespołów regularnych zagłębień wytopiskowych, niezależnie od ich wieku, jest ich określone uporządkowanie na sandrach, czytelne głównie tam, gdzie powierzchnie te zachowały
się w znacznym stopniu w swym pierwotnym stanie (ryc. 2B). Wyraża się
ono nie tylko występowaniem zagłębień wzdłuż głównych linii odpływu wód
sandrowych, na co wskazywał już m.in. M. Bogacki (1976), lecz również
uporządkowaniem wielkościowym, czytelnym przede wszystkim w obszarach
równiny Skeidararsandur. gdzie parametry poszczególnych zagłębień są bardziej
zróżnicowane. Największe zagłębienia koncentrują się bowiem w osiowej części
odpływu sandrowego, a nie tylko w jego proksymalnej części (ryc. 2C), na
co wskazywał K. Klimek (1972). Przykład takiej koncentracji rejestrują również
zdjęcia lotnicze przedpola Breidamerkurjókull, zamieszczone w pracy R.J. Price'a
(1971). Jednocześnie gęstość występowania i wielkość zagłębień na całej analizowanej powierzchni wykazuje charakterystyczne związki (ryc. 2C i 2D).
Największe zagęszczenia wytopisk występują nie w częściach proksymalnych
sandrów, a w brzeżnych i bardziej odległych od początku wypływu sandrowego,
gdzie jednocześnie wzrasta udział stosunkowo małych i płytkich zagłębień.
Większość z tych zagłębień ma kształt misy, otoczonej niewielkim wałem.
Na analizowanej powierzchni testowej, stanowiącej według K. Klimka
(1972) fragment najstarszego poziomu sandrowego, zarejestrowano 774 regular-
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Fol. 5. Regularne zagłębienie wytopiskowe w kształcie ściętego stożka o średnicy blisko
40 m w proksymalnej części równiny Skeidarärsandur
Regulär kettle hole in the shape of truncatcd cone of thc diameter nearly 40 m in the
proximal part of thc Skeidarärsandur piain

ne zagłębienia wytopiskowe. Poziom ten uległ częściowemu zniszczeniu przez
późniejsze odpływy, w rezultacie czego pierwotna liczba zagłębień została zredukowana. Gęstość występowania zagłębień w jego zachowanej części jest
zmienna i osiąga ponad 25 zagłębień na 1 hektar powierzchni (ryc. 2D).
Szacunkowa objętość wszystkich zachowanych 774 zagłębień wynosi około
170 000 m 3 .

Przyczyny zróżnicowania morfologii, morfometrii oraz przestrzennego
uporządkowania regularnych zagłębień wytopiskowych
Analizowane regularne zagłębienia na sandrach przedpola lodowca Skeidarar
są bez wątpienia wynikiem wytapiania się brył lodu lodowcowego, transportowanego przez wody roztopowe, a następnie w różnym stopniu przysypanego
przez osady glacjofluwialne. Różnice wielkości i liczby tych zagłębień na sandrach współczesnej strefy marginalnej lodowca i na starszej powierzchni równiny Skeidararsandur wynikają jedynie ze skali działalności wód roztopowych,
które powierzchnie te ukształtowały.
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Zróżnicowanie morfologii i morfometrii wybranych, regularnych zagłębień wytopiskowych proksymalnej części równiny Skcidarar i współczesnych powierzchni sandrowych (Ip. zagłębienia
w nawiasie) przedpola lodowca Skcidarar
Differentiation of the morphology and morphometry of chosen, regular kettle holes in the
proximal parte of the Skcidarar plain and the present sandurs areas (O.n. kettle holes in
brackets) of the Skcidarar glacier foreland
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Fol. 6. Częściowo zniszczone zagłębienie w kształcie złożonych dwóch ściętych stożków,
zachowane w stadium koncentrycznego osiadania zboczy w wyniku zahamowania procesów
stokowych przez roślinność
Partly distroycd kettle hole in the shape of two truncated cones put together, remained at
the stage of concentric eolapse of slopes as a result of the slope processes stop by the vegetation

O ile zagłębienia występujące na sandrach najmłodszych są efektem wytapiania się brył lodu, które wcześniej były przemieszczone podczas sezonowych
wezbrań wód roztopowych, wywołanych wzmożoną ablacją lodowca, o tyle na
starszej powierzchni sandrowej — na co wskazywali między innymi K. Klimek
(1972) i M. Bogacki (1976) — są one wynikiem degradacji brył lodu, transportowanych podczas katastrofalnych powodzi. O sile transportowej wód roztopowych świadczą zatem przede wszystkim wielkości prezentowanych zagłębień wytopiskowych. Objętość regularnych zagłębień na obszarach współczesnych sandrów wynosi maksymalnie około 15 m 3 , podczas gdy na obszarze
równiny Skeidararsandur dochodzi do około 16 000 m \ Biorąc pod uwagę
fakt, że największe bryły lodu mogły być tylko częściowo przysypane osadami
sandrowymi oraz to, że zawierały pewien ładunek materiału morenowego, ich
rzeczywiste wymiary mogły być znacznie większe. Zaobserwowano, że większość starszych form ma kształt odwróconego i ściętego stożka (tab. 1), co
jest rezultatem ich spłycania, przez to powiększania ich dna w wyniku gromadzenia się tu materiału osadowego różnych frakcji, głównie w wyniku procesów denudacji. Te maksymalne wielkości zagłębień wytopiskowych w obrębie
równiny Skeidararsandur są adekwatne do zarejestrowanych wielkości bloków
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Fot. 7. Regularne zagłębienie wytopiskowc w kształcie misy o średnicy 16 m
Regular kettle hole in the shape of bowl of the diameter 16 m

lodowych transportowanych w czasie jokulllilaiipii w 1934 r. Według N. Nielsena (vide Kozarski 1977), ich wysokość dochodziła do 15—20 m, a opisane
przez J. Askełssona (vide Klimek 1972), miały średnicę 54 m i wysokość 16 m.
Jak wiadomo, jókullhlaupy
na przedpolu lodowca Skeidarar wywołane są
nagłymi spływami wysoko położonych jezior przy- i śródlodowych. Geneza
jezior śródlodowych jest najczęściej związana z podlodowcowymi erupcjami
wulkanów (Klimek 1972, Gudmundsson i Bjórnsson 1991), które wywołują
gwałtowny wzrost przepływów w rzekach proglacjalnych. Zarejestrowane przez
S. Rista (vide Ney 1976) przepływy w czasie jókullhlaupu w 1972 r. sięgały
6000 m V . a sumaryczny odpływ w ciągu 37 dni powodzi osiągnął 32 km".
Jednocześnie rejestrowane maksymalne, szacunkowe przepływy wcześniejszych
powodzi sięgały 40 000 nrY 1 (Klimek 1972). Możliwość transportowania tak
wielkich bloków lodowych związana jest więc z olbrzymią energią kinetyczną
spływającej wody, wynikającą z jej masy i prędkości. Większość dużych brył
lodu transportowana jest trakcyjnie po dnie. Innym sprzyjającym czynnikiem
transportu bloków lodowych, mimo spadku energii przepływu, jest prawdopodobnie nagłe podniesienie się zwierciadła wody z chwilą złagodzenia spadku
(wypływ na przedpole lodowca) i przejściem z ruchu podkrytycznego w nadkrytyczny (skok hydrauliczny) (Czetwertyński i Utrysko 1968). Podniesienie
zw.erciadła wody umożliwia bowiem płynięcie mniejszych brył lodu w postaci
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Fol. 8. Duże zagłębienie wytopiskowe o krawędzi i dnie w kształcie elipsy
Big kettle hole of an edge and a bottom in the shapc of an ellipse

gór lodowych. Rozkład największych zagłębień wytopiskowych w postaci łańcucha w osiowej części wypływu sandrowego należy wiązać z transportem
i depozycją największych brył lodowych w tej części stożka sandrowego, gdzie
występowały maksymalne prędkości ruchu wody, związane z największym spadkiem jego powierzchni. Jednocześnie energia transportowa płynących wód, umożliwiająca przemieszczanie większych brył lodowych maleje wraz z oddalaniem
się od początku wypływu. Spadek prędkości i turbulencji wody powoduje, iż
do części dystalnych i lateralnych stożka sandrowego transportowana jest duża
liczba mniejszych brył lodowych. Część z nich pochodzi prawdopodobnie
z rozpadu lub kolizji brył większych. O kolizjach tych mogą świadczyć obserwowane zgrupowania regularnych zagłębień różnej wielkości, których górne
krawędzie nawzajem się zazębiają. Opadłe na dno bryły zostały częściowo lub
całkowicie przysypane przez luźne osady sandrowe. Osady te są zasadniczym
ładunkiem transportowanym przez wody powodziowe. W początkowej fazie
wezbrania, przy ruchu podkrytycznym, wobec bardzo dużej energii kinetycznej
wody płynącej, podłoże jest silnie erodowane. Osady piaszczyste i żwirowe
w wielkiej masie są transportowane zarówno po dnie jak i w zawieszeniu.
Wraz ze spadkiem energii przepływu osadzane są ich kolejne frakcje. Jednocześnie wraz z oddalaniem się od początku wypływu maleje miąższość zdeponowanych osadów.
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Fol. 9. Płytkie zagłębienie wyiopiskowe w kształcie misy z niskim otaczającym je wałem
Shallow kettle hole in the shape of bowl with a Iow rampart surrounding it

Wydaje się, że występujące głównie w lateralnych częściach wypływu wód
roztopowych płytsze zagłębienia w kształcie misy, z charakterystycznym otaczającym je wałem, są efektem wytopienia się brył lodowych jedynie nieznacznie przysypanych osadami glacjofluwialnymi. Niestety, nie przeprowadzono
badań osadów budujących dna tych form i wałów je otaczających. Morfologia
ich nawiązuje jednak do wyróżnionych przez O. Longve i M.K. Thoresena
(1991) kraterów grawitacyjnych z gór lodowych, czy też analizowanych przez
J. Maizels (1992) obręczowych i kraterowych zagłębień wytopiskowych. Niezależnie od genezy zagłębień wyróżnionych przez tych autorów, związane są
one z bryłami lodu osadzonymi na powierzchni sandru, lub częściowo przykrytymi osadami glacjofluwialnymi.

Etapy powstawania i rozwoju niektórych regularnych
zagłębień wytopiskowych
Mechanizm tworzenia się zagłębień wytopiskowych w wyniku wytopienia
się brył lodu całkowicie pogrzebanych składa się — według K. Klimka (1972)
— z czterech zasadniczych etapów:
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Fol. 10. Inicjalne zagłębienie w kształcie studni na młodej powierzchni sandrowej
Initial kettle hole in the shape of a well on the young sandur surface

1) zapadnięcie się dna zagłębienia w kształcie leja na skutek wytapiania się
zasypanej bryły lodu i powstanie pionowej studni;
2) zachwianie równowagi zboczy, co powoduje powstanie koncentrycznych pęknięć, wzdłuż których zapadają się osady żwirowo-piaszczyste;
3) zasypanie części powstałej studni, przy czym zbocza leja uzyskują stabilność;
stan ten trwa do chwili następnego pogłębienia leja, związanego z wytopieniem się reszty zasypanej bryły lodu;
4) po zakończeniu się tego procesu, w wyniku działania głównie procesów
denudacyjnych, zbocza leja ulegają złagodzeniu, a jego dno jest stopniowo
podnoszone w wyniku zsypywania się osadów różnych frakcji.
Obserwacje prowadzone przez autora w obrębie młodych powierzchni sandrowych, gdzie aktualnie tworzą się zagłębienia wytopiskowe dowodzą, że w
odniesieniu do niewielkich, izolowanych zagłębień, związanych z wytapianiem
się stosunkowo małych brył lodu, przykrytych
znacznej miąższości warstwą
osadów glacjofluwialnych, ich rozwój może przebiegać odmiennie aniżeli dotychczas przyjmowano. Różnica wynika głównie z faktu etapowego lecz niesynchronicznego tworzenia się zagłębienia na skutek zmniejszającej się objętości
pogrzebanej bryły lodowej w wyniku jej topnienia. Dowodem tego były obserwowane niewielkie, prawie pionowe, okrągłe zagłębienia (studnie) zakończo-
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ne większą komorą, w dnie których usypany był regularny stożek, powstały
w wyniku gwałtownego zapadnięcia się stropu komory (fot. 10 i 11). Jednocześnie sondowania w dnach komór nie wykazywały istnienia w nich lodów.
Średnice studni nie przekraczały kilkudziesięciu centymetrów, a ich głębokości
dochodziły do 1 m. Głębokość komór wynosiła kilkadziesiąt centymetrów. Znamienny jest również fakt, iż jedna z takich komór, niewielkich rozmiarów,
powstała gwałtownie pod ciężarem jednego z uczestników wyprawy. Ponadto
w czasie kartowania starszych obszarów przedpola lodowca, głównie strefy wałów lodowo-morenowych z 1890 r., uczestnicy wyprawy kilkakrotnie odczuwali
podpowierzchniowe grawitacyjne przemieszczanie się materiału osadowego
w obrębie istniejących tam pustek polodowych.
Według autora stadia tworzenia się tych zagłębień są następujące (ryc. 3):
1) po zagrzebaniu bryły lodowej pod znacznej miąższości warstwą osadów
glacjofluwialnych, następuje całkowite jej wytopienie się bez zachwiania
równowagi nadległych warstw osadów i utworzenie komory polodowej (ryc.
3B);
2) na strop komory działają naprężenia pionowe wywołane ciężarem własnym
osadu, zależnym w znacznym stopniu od ciężaru zawartej w nim wody;
udział wody ma tu istotne znaczenie, albowiem z jednej strony zwiększa
ona ciężar stropu komory, z drugiej jednak wpływa na jego spójność (Glazer 1985); spójność ta zależy również od stosunku miąższości stropu komory do jej wielkości oraz cech teksturalnych (różnoziarnistość) i zagęszczenia osadu (ryc. 3C);
3) wraz z wysychaniem osadu maleje jego spójność, a w konsekwencji komora
powiększa się w wyniku odspajania i odpadania kolejnych fragmentów jej
stropu; w końcu, po przekroczeniu obciążenia granicznego, strop ten ulega
zniszczeniu i tworzy się zagłębienie w kształcie studni o prawie pionowych
ścianach (około 80—85°); w dnie komory tworzy się stożek usypiskowy
z grawitacyjnie opadających osadów, wypełniających zasadniczą część komory (ryc. 3D);
4) zachwianie równowagi zboczy studni powoduje ich koncentryczne, etapowe
osiadanie do chwili uzyskania stabilności (ryc. 3E);
5) w ostatnim stadium rozwoju zagłębienia jego zbocza są łagodzone w wyniku
procesów grawitacyjnego przemieszczania się materiału osadowego, do chwili osiągnięcia przez niego kąta naturalnego spoczynku (ryc. 3F).
W przedstawionym mechanizmie tworzenia się niektórych małych zagłębień
wytopiskowych autor przyjął, że istnieje możliwość nieujawnienia się zagłębienia jeszcze jakiś czas po całkowitym wytopieniu się pogrzebanej bryiy lodowej.
W konsekwencji sposób ich tworzenia się nawiązuje do mechanizmu powstawania klasycznych lejów z osiadania bez udziału pogrzebanego loda.
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Ryc. 3. Stadia tworzenia się niektórych niewielkich zagłębień wytopiskowych na przedpolu
lodowca Skeidarar:
A — zasypywanie bryły lodowej przez osady glacjofluwialne. B — pogrzebana bryla lodu
lodowcowego. C — utworzenie komory polodowej w wyniku wytopienia się bryły. D —
utworzenie pionowej studni i stożka usypiskowego w wyniku zniszczenia stropu komory, E —
koncentryczne osiadanie zboczy zagłębienia. F — łagodzenie zboczy zagłębienia w wyniku procesów dcnudacyjnych
Stages of forming of some small kettle holes in the Skeidarar glacier foreland:
A — covering of an ice block by glaciofluvial deposits. B — buried glacier ice block, C —
forming of a post-ice chamber as a result of a block melting. D — forming of a vertical
well and talus cone as a result of a chamber roof destruction. E — concentric collapse of
a kettle holes slopes. F — smoothing of a kettle holes slopes as a result of the denudative
processes
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Fot. II. Inicjalne zagłębienie w kształcie studni z widocznym w dnie fragmentem
ści stożka z materiału osadowego powstałego w wyniku gwałtownego zapadnięcia
komory polodowej
Initial kettle hole in the shape of a well with a visible in the bottom fragment
per part of the cone built of the deposit material, formed as a result of sudden
the post-ice chamber roof

górnej częsię stropu
of the upcollapsc of

Uwagi o mechanizmie tworzenia się dużych, regularnych zagłębień
wytopiskowych na równinie Skeidararsandur ukształtowanej przez
katastrofalne powodzie
(jókullhlaupy)
Dużymi, regularnymi zagłębieniami wytopiskowymi autor nazywa takie, które cechują się parametrami przewyższającymi maksymalne wymiary regularnych
wytopisk z obszarów współczesnych sandrów lodowca Skeidarar, związanych
z sezonowymi wezbraniami wód roztopowych. Ich średnice wynoszą 5 - 6 m,
a głębokości do 1,5 m. Mają one najczęściej kształt odwróconego stożka.
Większe, regularne zagłębienia obserwowane były wyłącznie w obrębie równiny
Skeidararsandur, przy czym ich cechy morfologiczne są tu bardziej zróżnicowane.
Zagłębienia te powstały w wyniku wytopienia się brył lodu całkowicie lub
częściowo zagrzebanych w osadach glacjofluwialnych. Skala tego zagrzebania
jest trudna do określenia i zależy od miąższości zdeponowanych osadów sandrowych. Analizowane przez J. Maizels (1992) osady Myrdalssandur, interpre-
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towane jako depozycja jokullhUiupu z 1918 r., osiągnęły ponad 12 m miąższości w części proksymalnej. Miąższość ta zmalała do około 4 m na dystansie
18 km.
Występujące na równinie Skeidararsandur płytsze wytopiska w kształcie misy najczęściej z wyraźnym otaczającym je wałem, są związane z bryłami lodu
zagrzebanymi płytko pod osadami sandrowymi (Longva i Thoresen 1991, Maizels 1992). Zagłębienia głębsze, w kształcie odwróconego stożka, wymagały
znacznie większej skali częściowego lub całkowitego zagrzebania. Obserwowane
zagłębienia w kształcie złożonych współosiowo dwóch ściętych stożków są
rezultatem zahamowania procesów denudacyjnych przez roślinność po etapie
koncentrycznego osiadania zboczy.
Zdaniem autora obserwowany i opisany wcześniej mechanizm tworzenia się
zagłębień wytopiskowych na współczesnych powierzchniach sandrowych można
odnosić przede wszystkim do zaniku stosunkowo małych brył lodowych. Analogiczny proces powstawania dużych zgłębień, związanych z dużymi bryłami
lodowymi, wymagałby proporcjonalnie dużego przysypania osadami sandrowymi,
umożliwiającego okresowe zachowanie równowagi nadległych warstw osadów
w stropie komory polodowej.

Wnioski
Przedstawiona charakterystyka geomorfologiczna zagłębień wytopiskowych na
sandrach przedpola Skeidararjókull wykazuje szereg cech wyróżniających analizowane regularne zagłębienia, głównie na obszarze równiny Skeidararsandur.
Przede wszystkim, na co wskazywali już K. Klimek (1972, 1973) i M. Bogacki
(1973, 1976), ich wielkość znacznie przewyższa parametry podobnych form
powstałych w następstwie sezonowych wezbrań wód rzek roztokowych, kształtujących współczesne powierzchnie sandrowe przedpola lodowca Skeidarar. Są
one ponadto w większym stopniu zróżnicowane morfologicznie. Zróżnicowanie
to jest efektem skali zagrzebania dużych bloków lodowych oraz późniejszych
przemian zagłębień powstałych po wytopieniu się lodu, głównie przez procesy
denudacyjne prowadzące do łagodzenia zboczy wytopisk i tworzenia w nich
agradacyjnego dna. Przestrzenne uporządkowanie analizowanych wytopisk wyraża się nie tylko ich łańcuchowym ułożeniem wzdłuż linii odpływu (Bogacki
1976), lecz również przestrzennym uporządkowaniem wielkościowym, a także
morfologicznym. Wszystkie te cechy należy wiązać ze specyficznym reżimem
wód rzek roztokowych w czasie katastrofalnych powodzi. Formy te mogą więc
stanowić jednoznaczny wskaźnik wielkości przepływów wód roztopowych, które
kształtowały określone powierzchnie sandrowe (Klimek 1972). Z nowszych badań wytopisk wynika również, że ich zróżnicowanie morfologiczne jest także
uzależnione od zawartego w bryłach lodowych materiału morenowego (Maizels
1992).
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W przedstawionym mechanizmie tworzenia się niektórych zagłębień wytopiskowych autor dopuszcza nie tylko proces tworzenia się obecnie zagłębień
na starych powierzchniach sandrowych na skutek nadal trwającego procesu
wyapiania się brył lodowych pod ich powierzchnią, na co wskazywał K. Klimek (1972), lecz także osiadanie powierzchni w obrębie istniejących w podłożu
pustek polodowych. Można założyć, iż w analogicznym procesie mogły powstać
niektóre zagłębienia wytopiskowe na sandrach zlodowaceń plejstoceńskich. Ich
rozpoznanie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ efekt końcowy procesu pows:awania zagłębienia wytopiskowego, niezależnie od jego przebiegu, jest taki
san.
Analiza porównawcza zdjęć lotniczych z połowy lat sześćdziesiątych oraz
przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, dotycząca rozmieszczenia
mcżliwych do interpretacji, dużych zagłębień wytopiskowych na obszarze równiny Skeidararsandur, nie wykazała zmian ich liczby. Odmienna sytuacja występuje natomiast poza sandrem Skeidarar w obrębie wałów lodowo-morenowych z 1890 r„ gdzie uczestnicy wyprawy stwierdzili występowanie brył lodowych pod grubym przykryciem osadów piaszczysto-żwirowych. Obserwowano
inicjalne zagłębienia w kształcie studni powstające w wyniku wytapiania się
loću. Przetrwanie lodów w obrębie wyżej wymienionych form z 1890 r. należy
wiązać z dużą miąższością przykrywających je osadów.
Jak wykazały badania R. J. Price'a (1971), na obszarze sandrów przedpola
locowca Breidamerkur powstawanie dużych zagłębień wytopiskowych jest stosunkowo szybkie i nie trwa dłużej niż kilka lat.
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PAWEŁ MOLEWSKI

NEW FACTS RELATING GENESIS OF THE KETTLE HOLES ON THE SANDURS
O F T H E SKEIDARAR GLACIER FORELAND (ICELAND)

The object of the author's studies were the regular, arranged kettle holes occurring on the
sandurs of the Skeidarar glacier foreland in Iceland.
The analysed regular kettle holes arc isolated or the form small concentrations or big.
arranged groups of forms. They occur both in the proximal parts of the sandurs and in a long
distance from them. They have very regular, almost ideally geometric shapes, most often in the
form of turned cones (photo 4) or turned and truncated cones (photo 5). Beside the cone forms,
the kettle holes occur also in the form of bowls (photo 7).
The morphomctric parameters of the regular kettle holes are very differentiated (tab. 1): the
diameter from 0.5 m to over 60 m. the depth from 0,3 m to over 10 m. the inclination of slopes
from 1° to 35" (most often from 28" to 33°). Some of the shallower forms, in the shape of bowls,
are surrounded by small ramparts of a width up to I m and a height 0.30—0.4 m (photo 9).
One can observe the distinct differentiation of the morphomctric parameters of these forms in the
sandurs areas of the present marginal zone of the glacier, and in the older area of the Skeiderar
sandur plain. These first reach maximal diameters 5—6 m and a deprh about 1.5 m. and in
consequence a volume about 15 nv. The biggest kettle holes in the area of the Skcidararsandur
plain have the volume 1000 times greater and they arc more morphologically differentiated. The
shallower kettle holes in the form of bowls, occurring in the Skcidararsandur plain, most often with
the distinct ramparts surrounding them, are connected with ice blocks, buried shallowly under the
sandur deposits (Longva and Thorcsen 1991. Maizels 1992). The deeper kettle hols, in the shape
of turned cones, required considerably higher scale of partly or total buried ice blocks.
Characteristic for the occurrence of all the groups of regular kettle holes is their defined
arrangement on the sandurs (fig. 2). It is expressed first of all by the keltic holes occurrence
along the main lines of sandurs waters outflow (Bogacki 1976). Moreover, the biggest kettle
holes are concentrated not only in its proximal part (Klimek 1972), but also in the central part
of the sandur outflow. The greatest concentrations of kettle holes occur not in the proximal
parts of the sandurs. but in the marginal part, more distant from the beginning of the sandur
outlow. where at the sime time increases a share of relatively small and shallow kettle holes,
mainly in the form of bowls.
Whereas the discussed kettle holes, occurring on the youngest sandurs. are the effect of ice
blocks melting, which were earlier dislocated during the season swollen meltwaters caused by
the intensified glacier ablation, the kettle holes on the Skcidararsandur plain arc the result 'of
degradation of ice blocks, transported during disastrous floods, so called jokullhlaups (Klimek
1972, Bogacki 1976). The possibiliy of transporting so big icc bloks is connected with the great
kinetic energy of the out-flowing water, arising from its mass and velocity, and their spatial
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arnngement — with the specific regime of meltwater during the jôkullhlaups. Then these land
foms can make the synonymus coefficient of the discharge quantity of mcltwatcrs which were
sha>ing the defined sandur areas (Klimek 1972).
The observations carried out by the author within the young sandurs areas prove that in
reation to small, isolated kettle holes, connected with melting of relatively small ice bloks.
covered with a layer of glaciofluvial deposits of considerable thickness, their development can
run differently than it was hitherto assumed (Klimek 1972 and others). The difference arise
manly from the stage but non-synchronous forming of the kettle hole with decreasing volume
of he buried ice block arising from its melting. The proof of this were the observed small,
rouid hollows (wells), ended by a bigger chamber, in the bottom of which a regular cone was
forned as a result of the chamber roof sudden collapse (photo 10, 11). At the same time
souidings in the chambers bottoms did not show existance of ice in them. The stages of these
holbws forming are showed in the fig. 3.
Therefore the author has assumed that it exists a possibility that a hollow does not reveal
still for some time after the total melting of the buried ice block. In the presented mechanism
of ome kettle holes forming, the author admits not only the process of the present forming of
(he kettle holes on the old sandur areas as a result of the still lasting process of the ice blocks
mcling under their surface, which was showed by K. Klimek (1972), but also setting of the
sarnur surface within the hollows after ice melting. It should be assumed that some kettle holes
on he sandurs of Pleistocene glaciation could be formed in analogical way. Their recognition
is pactically impossible, because the final effect of the kettle hole forminig process is the same
apat from its run.
Traislated by Dorota

Szupryczyriska-Gembala
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Zaporowe jezioro lodowcowe Merzbachera (Tien-szan)
Merzbciclier ice dammed

lakę (Thian-Shan

Mts)

Z a r y s t r e ś c i . Zaporowe jezioro lodowcowe Merzbachera położone jest w centralnej części
Tien-szanu. Autorzy omawiają położenie i morfomctrię jeziora oraz warunki jego napełnienia, a
także hipotezy dotyczące mechanizmu spływania wód z jeziora.

Wstęp
Spośród wielu zjawisk hydrologicznych towarzyszących współczesnym zlodowaceniom na szczególną uwagę zasługują zaporowe jeziora lodowcowe. Ten
szczególny przypadek blokady odpływu wód roztopowych i opadowych przybiera według H. Magga (1969) różnorodne formy (ryc. 1). Zaporowe jeziora
lodowcowe mają jedną wspólną cechę: po całkowitym napełnieniu ulegają okresowym, krótkotrwałym i gwałtownym inglacjalno-subglacjalnym spływom (Grześ
i Banach 1984). Doprowadzają one do znacznych wezbrań powodziowych na
przedpolach lodowców (m.in. Post i Mayo 1971, Golubev 1976). Powodzie
tego typu na Islandii noszą nazwę jókullhlaup (Thorarinsson 1939).
Od wielu lat toczy się dyskusja na temat mechanizmu spływania zaporowych jezior lodowcowych. Do tej pory nie znaleziono pewnego wytłumaczenia
tego zjawiska. Pierwszą koncepcję mechanizmu drenażu jezior lodowcowych
postawili norwescy badacze (Liestol 1956). Została ona rozwinięta przez S.
Thorarinssona (1939) i dość powszechnie przyjęta przez wielu późniejszych
badaczy. Wiadomo, że drenaż omawianych jezior rozpoczyna się po napełnieniu
ich czaszy do 9/10 wysokości zapory lodowej. Jest to ilość wody niezbędna
do hydrostatycznego podnoszenia bariery lodowej, udrożnienia starych i powstania nowych inglacjalnych i subglacjalnych tuneli, którymi spływa jezioro (Grześ
i Banach 1984).
Interesującym i wartym szerszego omówienia zaporowym jeziorem lodowcowym jest Jezioro Merzbachera położone w centralnym Tien-szanie. Zostało
ono odkryte przez austriackiego podróżnika i geografa Gotfryda Merzbachera
w 1903 r. (Merzbacher 1904). W 1930 roku nazwane zostało jego imieniem
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Rye. 1. Typy zaporowych jezior lodowcowych
A — supraglacjalne. B — brzeżne. C — na kontakcie dwóch lodowców, D — w ujściu dolin ręcznych uchodzących do głównej doliny. E — w bocznych dolinach po ustąpieniu dopływającego lodowca, np. Jezioro Merzbachera (według H. Magga. 1969)
Types of the ice dammed lakes
A — supraglacial. B — marginal. C — in the contact-linkage of two glaciers. D — in the
oulet of river valleys discharging to the main valley. E — in the lateral valleys after the
inflowing glacier recession, e.g. the Merzbacher Lake (after H. Magg. 1969)

przez uczestników ukraińskiej ekspedycji. W sezonie letnim 1990 roku, w ramach międzynarodowej wyprawy glacjologiczncj w Tien-szan, autorzy mieli
okayę bezpośredniego zapoznania się z problematyką napełniania i spływania
tegc unikatowego jeziora.
Jezioro Merzbachera było obiektem badań kilkunastu ekspedycji naukowych,
które zapoczątkowane zostały przez A.A. Żavirova w 1932 r. (Zabirov i Bakov
1981).

Położenie i morfometria jeziora
."ezioro Merzbachera zlokalizowane jest w zlewni rzeki Sary-Dżas o powierzchni 11 200 km". Zajmuje ona najwyższe partie Tien-szanu. Różnice wysokości w zlewni zamykają się w granicach od 1700 do 7439 m npm. Najwyższe
wzniesienie w zlewni to Pik Pobiedy (7439 m npm.) oraz Ghen Tengri (6995 m
npm). Główny dział wodny stanowią grzbiety górskie o wysokości 4800-5000 m
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Ryc. 2. Szkic lokalizacyjny Jeziora Merzbachera
Location sketch o l' the Merzbacher Lake

npm. Około 24% powierzchni zlewni zajmują lodowce. Jest wśród nich największy lodowiec Tien-szanu — Południowy Inyłczek o długości około 60 km
(Dikich 1988) i powierzchni 284 km 2 .
Jezioro Merzbachera powstało w ujściowym odcinku doliny lodowca Północny Inyłczek, dla którego zaporę lodową stanowi wspomniany wyżej Południowy Inyłczek (ryc. 2, fot. 1). Przy maksymalnym napełnieniu poziom jeziora
osiąga wysokość 3200 m npm. Północny i Południowy Inyłczek to typowe
lodowce dendrytowe. Czoło lodowca Południowy Inyłczek znajduje się na wysokości około 2800 m npm. Wypływa z niego rzeka Inyłczek o powierzchni
dorzecza 1852 km". Około 55% powierzchni dorzecza stanowią lodowce. Tylko
dwa lodowce — Północny i Południowy Inyłczek, zajmują powierzchnię 748
km" (Bakov 1986). Całkowita liczba lodowców w zlewni rzeki Inyłczek szacowana jest na 302. Większość lodowców średniej wielkości w tym regionie
kończy się na wysokości około 3400 m npm. (Otćet..., 1982). Unikatowość
zlodowacenia Tien-szanu, a tym samym i Jeziora Merzbachera podnosi fakt,
że jest to zlodowacenie powstałe w centrum ogromnego kontynentu, na dużych
wysokościach i na szerokości geograficznej odpowiadającej subtropikalnemu klimatowi (Serebrjannyj i Orlov 1988).
Większość danych o morfometrii jeziora to wartości szacunkowe uzyskane
podczas krótkich pobytów różnych ekspedycji. Wiąże się to z niedostępnością
jeziora i bardzo trudnymi wysokogórskimi warunkami. Brzegi jeziora to strome
skalne ściany oraz silnie uszczelniona bariera lodowa. W miarę postępującej
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Fot. I. Widok Jeziora Merzbachera w kierunku lodowca Północny Inytczek. Jeziori Dolne
wypełnione lodem, na Górnym brak lodu
View of the Mcrzbacher Lake towards the North Inylchek glacier. The Lower Lake is fillcdup with ice, it lacks ice on the Upper Lake
Fot. M.

Grześ

stopniowo deglacjacji lodowca Północny Inyłczek Jezioro Merzbachea ulega
ciągłemu powiększaniu. Stopniowe zmniejszanie się powierzchni zlodcwacenia
w Tien-szanie obserwowane jest od połowy XIX wieku i trwa do dziś Zabirov
i Bakov 1981). Zjawisko to przerywane jest powtarzającymi się co pewien
czas pulsacjami, nazywanymi też „szarżami" (Osmonov 1974, Sercbrjannyj
i Orlov 1988). Maksymalny zasięg lodowca Południowy Inylczek znaczą moreny
czołowe, które miejscowa ludność nazywa Wilczymi Wrotami (fot. 2). Ne tylko
parametry morfometryczne, ale i istnienie jeziora zależy w znacznym stopniu
od dynamiki samej bariery lodowej, którą stanowi Południowy Inyłccek. To
kluczowe miejsce dla istnienia jeziora było przedmiotem badań wielu autorów
(m.in. Bakov 1987, Golubev 1976). Cofnięcie się czoła lodowca Północiy Inyłczek doprowadziło do wpłynięcia w rynnę tego lodowca pewnej częici mas
lodu Południowego Inyłczeka. Zjawisko to jest bardzo dobrze widoczne w układzie linii moren na powierzchni lodowca Południowy Inyłczek (fot. 3)
Dzisiejszy obraz Jeziora Merzbachera znacznie odbiega od sytua:ji jaka
miała miejsce do lat 60. Początkowo zajmowało ono małe obniżenie pomiędzy
głównym lodowcem a jego dopływem. Topnienie nie było kompensowaie przez
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Fot. 2. Wilcze Wrota — przełom rzeki Inylczek przez moreny czołowe lodowca Południowy
Inyłczek
Wolfish Gate — the Inylchek river gap through the end moraines of the South Inylchek glacier
Fot. M. Grześ

dopływ mas lodu. Obniżenie powiększało się i pogłębiało. Należy przypuszczać,
że tempo powstawania jeziora wzrastało wraz z przyrostem jego powierzchni
i głębokości. W 1932 r. głębokość jeziora oceniona została na 40 m (Zavarov
vide Zabirov i Bakov 1981), a w 1966 wynosiła ona już 60—80 m (Alchutov
i inni 1966). W latach 50. długość jeziora wynosiła 3,5—4,0 km. Zajmowało
ono już całą szerokość doliny, to jest 1,0—1,2 km. Porównywanie danych
morfometrycznych z różnych okresów jest bardzo trudne. Nie wiadomo z jakiego momentu napełnienia jeziora one pochodzą. Jak podają R.D. Zabirov i
E.K. Bakov (1981), w okresach maksymalnego poziomu piętrzenia, kontakt
jeziora z lodowcem Północny Inyłczek stanowiła strefa płytko zatopionych osadów morenowych o szerokości 3—4 km, przypominająca archipelag małych
wysepek. W latach 60. alpiniści stwierdzili powstanie w tym rejonie nowego
jeziora, dając mu nazwę Górne Jezioro Merzbachera. Powiększanie się tego
jeziora postępuje dość szybko. Już na początku lat 80. jego długość przekraczała 3 km, a w 1990 r. — około 4 km. Aktualnie jezioro górne od dolnego
dzieli „grobla" o szerokości 1,5—2,0 km. Jest to prawdopodobnie strefa wałów
lodowo-morenowych, znajdujących się w stadium daleko zaawansowanego zaniku, z licznymi termokrasowymi zagłębieniami wypełnionymi wodą (ryc. 3).
Nawet przy najwyższych stanach wody „grobla" nie jest zatapiana (Otćet...,
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Rye. 3. Zarys linii brzegowej Jeziora Merzbachera
I — osady lodowcowe. 2 — powierzchnia zwierciadła wody. 3 — szczeliny. 4 — stoki
górskie (według Olćel.... 1982)
Outline of the Merzbachcr Lake coastline
I — glacial deposits, 2 — surface of water (able. 3 — crevasses. 4 — mountain dopes
(after Olćel.... 1982)
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Fot. 3. Lodowiec Południowy Inyłczek — widoczne wpłynięcie lodu w dolinę Północnego
Inyłczeka. tworzącego lodową barierę Jeziora Merzbachera
The South Inylchck glacier — visible outflow of ice in the North Inylchek valley, making
an ice barrier of the Mcrzbacher Lake

1982). Jeziora te połączone są rzeką o szerokości do 50 m i głębokości do
80 cm (Alchutov i inni 1966).
Sytuacja morfologiczna zapory lodowej lodowca Południowy Inyłczek,
„grobli" dzielącej jeziora, jak również na podtapianym czole lodowca Północny
Inyłczek ulega ciągłej zmianie. Są to miejsca trwającej od około 100 lat
ewolucji Jeziora Merzbachera.
Z punktu widzenia ewolucji, jak również mechanizmu drenażu jeziora ważny
jest charakter dna jego misy. Bezpośrednie obserwacje wykonane zostały dotychczas tylko przez Ajrapetjanca i Bakova w 1966 r. (vide Zabirov i Bakov
1981). Stwierdzili oni, że pod 5-6-metrową warstwą limnoglacjalnych osadów
występuje lód lodowcowy.
Warunki napełniania jeziora i jego objętość
Klimat centralnego Tien-szanu odznacza się skrajnym kontynentalizmem;
niewielkimi opadami atmosferycznymi w okresie zimy, znacznymi rocznymi i
dobowymi amplitudami temperatury powietrza. Roczne sumy opadów atmosferycznych nie przekraczają 500—600 m (Serebrjannyj i Orlov 1988). Generalnie
takie warunki nie sprzyjają powstawaniu lodowców w tym regionie. Swoje
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istnienie zawdzięczają rozkładowi opadów atmosferycznych na pory roku. Jak
podaje L.R. Serebrjannyj i A.V. Orlov (1988) od czerwca do sierpnia spada
około 60% rocznej sumy opadów, a od maja do września aż 90%. Są to
głównie opady śniegu. Zwrócić należy uwagę na fakt, że świeża pokrywa
śnieżna ma bardzo wysokie wartości albedo. W okresach z dużym zachmurzeniem topnienie śniegu jest ograniczone. W związku z tym ablacja lodowców
w Tien-szanie osiąga stosunkowo niewielkie wartości rzędu 1,5-2,0 m (warstwy
lodu). W niektórych wypadkach ablacja może osiągnąć 3-4 m (Dikich 1982,
1988). Ogromną rolę w intensywności ablacji odgrywają pokrywy morenowe
(Grześ 1987). Jęzor Południowego Inyłczeka na odcinku około 14 km przykryty
jest moreną o miąższości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Doprowadza
to do selektywnego topnienia i urozmaicenia rzeźby lodowca (fot. 4). W obniżeniach powstają niewielkie jeziora supraglacjalne. Ich istnieniu sprzyja fakt
przechłodzenia przypowierzchniowej warstwy lodowca do około - 7 ° C (Serebrjannyj i Orlov 1988). Sieć supraglacjalnych cieków jest bardzo uboga.
Linia równowagi na lodowcu Inyłczek Południowy znajduje się na wysokości około 4500 m npm. Powierzchnia ablacyjnej części lodowca wynosi 330,8
km2, a akumulacyjnej 615,3 km 2 (Otćet..., 1982). Czoło lodowca schodzi do
wysokości 2800 m npm. Klif bariery lodowej jeziora wyniesiony jest na wysokość około 3350 m npm.

Fot. M.

Fol. 4. Selektywne topnienie na powierzchni lodowca Południowy Inyłczek
Selective thawing on the South Inylchek glacier surface
Grześ
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Ryc. 4. Hipotetyczny schemat profilu przez lodowce Południowy i Północny Inyłczek. przed
(A) i po (B) spłynięciu Jeziora Merzbachera
I — powierzchniowa aktywna warstwa lodowca. 2 — środkowa warstwa lodowa, po spągu
której odpływa woda z jeziora. 3 — warstwa dolna. 4 — bariera lodowa wraz z jeziorem.
5 — fragmenty pływającego w jeziorze lodu lodowcowego osiadłego na dnie (według G. N.
Golubcva, 1976 oraz S. E. Ajrapctjanca i E. K. Bakova, 1971)
Hypothetic scheme of the profile through the South and North Inylchek glacier, before (A)
and after (B) the Mcrzbacher lake run-off
I — the surface active stratum of the glacier, 2 — the middle ice stratum, on the floor of
whitch water runs off the lake, 3 — lower stratum. 4 — ice barrier with the lake, 5 —
fragments of the glacier ice floating in the lake and deposited on the bottom (after G. N.
Golubev 1976, S. E. Ajrapetjanc and E. K. Bakov 1971)

Miąższość lodowca na odcinku od Jeziora Merzbachera do czoła zawiera
się w granicach 150-200 m (ryc. 4). Z układu linii prądowych, tj. moren
środkowych wynika, że znaczna część masy lodowej Południowego Inyłczeka
kieruje się do doliny Północnego Inyłczeka. Brak bezpośrednich pomiarów ruchu dolnej części lodowca Południowy Inyłczek. Charakter powierzchni wskazuje na minimalną aktywność dynamiczną.
Z hydrologicznego i glacjologicznego punktu widzenia objętość cyklicznie
spływającego jeziora to bardzo ważny parametr. Brak bezpośrednich pomiarów
morfometrycznych, na podstawie których można by obliczyć objętość jeziora.
Większość danych to wartości szacunkowe, obliczone metodą pośrednią.
R.D. Zabirov (vide E.K. Bakov 1987) podaje, że przy maksymalnej głębokości 50-60 m objętość jeziora powinna wynosić około 200 min m'\ a przy
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Rye. 5. Hydrogram odpływu rzeki Inyłczek (A=1730 km") w 1964 r. (według G. N. Golubeva, 1976)
Hydrogram of the Inylchek river run- off (A= 1730 km") in 1964 (after G. N. Golubev,

1976)

80 m nawet 300 min n r . W jednym przypadku wykonane zostały pomiary
geodezyjne pustej misy jeziornej. Do linii maksymalnego stanu wody jej objętość wynosiła około 130 min m 3 (Kuzmićenok vide E.K. Bakov 1987). Kilka
przyczyn składa się na tak dużą rozbieżność danych. Najważniejsza z nich
wiąże się ze zmienną ilością lodu lodowcowego zalegającego w jeziorze. Zależy
ona głównie od stanu dynamicznego lodowca Południowy Inyłczek. W czasie
pulsacji do jeziora dostają się duże ilości lodu. Zmniejszają one rzeczywistą
objętość jeziora, czyli rzeczywistą ilość wody odpływającej z jeziora. W normalnych warunkach prędkość lodowca Południowy Inyłczek wynosi 35 m na
rok, a ilość napływającego lodu około 4 min n r . Sytuacje takie stwierdzono
od lat 40. do 60. W okresach pulsacji ilość dopływającego lodu wzrasta
4—5-krotnie. Całą powierzchnię dolnego jeziora zajmuje wtedy lód (Bakov
1987).
Pośrednią metodą oceny objętości Jeziora Merzbachera są obliczenia objętości wezbrania wywołanego spływaniem jeziora. W związku z tym, że jezioro
spływa całkowicie jest to metoda dość dokładna, pod warunkiem dobrej znajomości hydrogramu odpływu (ryc. 5, 6). Posterunek wodowskazowy znajdował
się 50 km od czoła lodowca. Oceną objętości jeziora na podstawie hydrogramu
odpływu zajmowali się między innymi G.N. Golubev (1976) i V.G. Konovalov
(1979). Obliczona przez G.N. Golubeva objętość jeziora w trzech kolejnych
latach wynosiła: 220 min m 3 w 1963 r. 140 min m 3 w 1964 i 120 min m 3
w 1965 r. Dla lat następnych obliczenia takie nie były wykonywane. Posterunek
wodowskazowy Inyłczek został zlikwidowany. O hydrologicznej roli Jeziora
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Ryc. 6. Przykłady hydrogramów odpływu rzeki lnyłczek w czasie spływania Jeziora
Merzbachera (według G. N. Golubeva, 1976)
Examples of the Inylchck river run-off hydrogrammes during the Merzbacher Lakes run-off
(after G. N. Golubev. 1976)
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Fol. 5. Subglacjałny wypływ wód na czole lodowca Południowy Inylczck w dniu 5 sierpnia 1990 r.
Subglacial water oulflow at ihc South Inylchek glacicr front on 5lh August 1990
Fot. J. Szupryczyński

Merzbachcra niech świadczy fakt, że gromadzi ono około 25% objętości odpływu ze zlewni rzeki Inyłczek.
Czas napełniania Jeziora Merzbachcra zależy od długości sezonu ablacyjnego
i przebiegu warunków meteorologicznych. Wzrost stanów wody na ogół nie przekracza 1—2 m na dobę. W lipcu 1990 r. dobowe przyrosty stanów wody
wynosiły od 30 do 50 cm.

Daty i czas trwania spły wania Jeziora Merzbachera
Spływanie Jeziora Merzbachera ma krótkotrwały i katastrofalny charakter.
Trwa ono od 7 do 10 dni, przeciętnie 5 dni. W 1990 roku spływanie jeziora
rozpoczęło się 5, a zakończyło 10 sierpnia (fot. 5). Większość spłynięć miała
miejsce w końcu lata i na początku jesieni. Jezioro zawsze spływa całkowicie.
Najczęściej ma to miejsce raz na rok. Znane są wyjątkowe sytuacje, gdy
jezioro spłynęło dwa razy w ciągu roku — w 1966 r. (lipiec i sierpień),
odnotowana została też sytuacja, gdy jezioro nie spłynęło (1989). Dla okresu
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Fot. 6. Tunel subglaejalny. którym odbywał się drenaż Jeziora Merzbachera
Subglacial channel, by which a drainage of the Merzbacher Lake was held
Fot. M. Grześ

1932—1982 zebrano informacje o 26 przypadkach spłynięcia jeziora: 1 raz
w maju. 2 razy w lipcu, 6 razy w październiku i 1 raz w grudniu.
Prognozowanie daty spływania jeziora umożliwia przewidywanie powodzi
w dolinie rzek Inyłczek i Sary-Dżas. Problemem tym zajmowało się wielu
specjalistów (m. in.: Glazyrin i Sokolov 1976, Vinogradov 1977, Konovalov
1990). W przypadku jeziora Merzbachera dokładność prognoz nie jest zadowalająca. Okazało się, że empiryczny model spływania jeziora oparty na obserwacjach tempa napełniania jeziora, aż do momentu osiągnięcia maksymalnego
poziomu, jest metodą najpewniejszą. Stwierdzono, że maksymalny poziom napełnienia jeziora, który inicjuje spływanie, odpowiada 9/10 wysokości bariery
lodowej.

Mechanizm spływania jeziora
Katastrofalny przebieg zjawiska drenażu zaporowych jezior lodowcowych
przyciąga uwagę wielu badaczy. Istnieje kilkanaście zweryfikowanych i niezweryfikowanych teorii mechanizmu drenażu tego typu jezior. Którą z teorii
zastosować do Jeziora Merzbachera, aby wytłumaczyć fakt krótkotrwałego spływania jeziora inglacjalno-subglacjalną drogą na dystansie 14 km? Większość
autorów zgodna jest co do tego, że spływanie jeziora rozpoczyna się po
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Rye. 7. Schema! bariery lodowej Jeziora Merzbachera
1 — strefy o zróżnicowanej orientacji szczelin. 2 — szczeliny równolegle do linii brzegowej
— bariery lodowej. 3 — szczeliny zgodne z kierunkiem ruchu lodowca. 4 — duże szczeliny
powstające przy dźwiganiu się bariery lodowej. 5 — miejsce pomiaru głębokości szczelin (według G. N. Golubev, 1976)
Scheme of the ice barrier of the Inylchek Lake
I — zones on differentiated crevasses orientation. 2 — crevasses parralcl to the coastline —
the ice barrier. 3 — crevasses conformable to the glacier movement direction. 4 — big crevasses being formed during the ice barriers raising, 5 — places of the crevasses depth measurements (after G. N. Golubev, 1976)

osiągnięciu napełnienia do 9/10 wysokości bariery lodowej. Osiągnięcie przez
jezioro maksymalnego poziomu jest jedynie początkowym impulsem, uruchamiającym złożony mechanizm drenażu.
Znane są przypadki spływania jeziora przed osiągnięciem maksymalnego
poziomu. Sytuacje takie miały miejsce w 1963 i 1965 roku. W 1965 r. jezioro
spłynęło przy dwukrotnie mniejszej objętości niż w 1963 r. Zjawisko to związane jest ze szczególną budową skraju bariery lodowej (Otcet..., 1982). Zbudowany jest on z bloków lodowych osiadłych na dnie. W czasie napełniania
jeziora bloki te osiągają stan pływalności i unoszą się. Ich rola porównywalna
jest do zasuw śluzy otwierającej kanał. Z całą pewnością momentem inicjują-
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cym spływanie Jeziora Merzbachera jest hydrostatyczne „uniesienie" zapory
lodowej. Potwierdzają to badania S. Z. Ajrapetjanca, E. K. Bakova (1971) i
G. N. Golubeva (1976). Twierdzą oni, że woda wpływa w szczeliny i stare
tunele, które szybko się powiększają z powodu obtopienia ścian. Brak bezpośrednich dowodów na subglacjalny odpływ. Znaleziono natomiast liczne tunele
inglacjalne. W momencie spływania jeziora na czole lodowca funkcjonuje od
3 do 6 wypływów. Pojawiają się one co roku w tych samych rejonach,
zarówno na kontakcie z podłożem jak i w samym lodowcu.
W 1970 roku G. N. Golubev (1976) przeprowadził interesujące obserwacje
hydrostatycznego unoszenia się zapory — bariery lodowej (ryc. 7). Wykazały
one, że bariera lodowa ma blokową budowę o znacznym przestrzennym zróżnicowaniu wyporu hydrostatycznego. Na podstawie układu szczelin wyznaczył
on miejsce prawdopodobnego spływania jeziora. Zasięg strefy wyporu hydrostatycznego jest niewielki i wynosi około 500—600 m. Obejmuje ona tylko
masy lodu, które straciły bezpośredni kontakt z lodowcem.
Wytłumaczenia subglacjalno-inglacjalnego drenażu jeziora szukać należy również w termice lodowca. Lodowiec Południowy Inyłczek jest lodowcem subpolarnym. z przechłodzoną warstwą powierzchniową. Według S. E. Ajrapetjanca
i E. K. Bakova (1971) lodowce Południowy i Północny Inyłczek składają się
z trzech warstw (ryc. 4). Na poziomie drugiej warstwy założone jest Jezioro
Merzbachera. Jest ona silnie spękana.

LITERATURA
A j r a p e l j a n c S. E., Bakov E. K. 1971. Voprosy dinamiki i struktury lednika Jitiiiyj Inylćek,
(w:) Nekotorye zakonome most i oledenenija Tjan-Sana, Izd. Ilim. Frunze, s. 61-5.
A l c h u l o v N. A., Kulikov O. F., Lubilov J. N.. Razanovskij V. M. 1966, Lednik
Severnyj
Inylćek i Ozero Merzbachera,
Mat. glaciol. Isslcd. vyp. 12, Moskva.
B a k o v E. K. 1986. Vodnye resursy bassejna reki Sary-Diaz. (w:) Relim lednikov
Centralnogo
Tjan-Sana,
AN KSSR. Tjan-Śanskaja Fiziko-Geografićeskaja Slancija. Izd. Ilim, Frunze,
s. 3—11.
— 1987. Dinamika kraja plotiny Lednika Juinyj Inylćek i objem vody v ozere
Merzbachera,
(w:) Dinamika i metody issledovanija
beregovoj zony vnutrennycli vodoemov, AN KSSR,
Tjan-Śanskaja Vysokogornaja Slancija, Tezisy Naućno-Metodićeskogo Sovescenija. Frunze,
s. 38—39.
D i k i c h A. N. 1982. Reiim sovreniennogo oledenenija Tjan-Sana, AN KSSR. Izd. Ilim. Frunze.
—1988. Prostranstvennye
zakonomemosti
raspredelenija
veliiiny tajanija i' bassejne reki SaryDiaz,
(w:) Vodno-lodovye
resursy
Issyk-Kulskoj
Oblasti,
AN KSSR. Tjan-Śanskaja
Geografićeskaja Stancija. Izd. Ilim, Frunze, s. 3—12.
G l a z y r i n G. N.. Sokolov L. N. 1976, Vozmoinost prognoza charakteristik pavodkov
vyzyvaemych proryvami lednikovycli ozer. Mat. glaciol. Isslcd.. vyp. 26. Moskva, s. 78—84.
G o l u b e v G. N. 1976, Gidrologija lednikov. Gidrometeoiz.dat. Leningrad.
G r z e ś M. 1987. Eksperymentalne
badania pokryw morenowych na wybranych lodowcach poludniowo-zachodniego
Spitsbergenu,
Przegl. Geogr.. 59. 3, s. 353—366.
G r z e ś M.. Banach M. 1984, The origin and evolution of the Goes Lake in Sorkapp Land,
Spitsbergen. Pol. Polar Res.. 3—4. s. 241—253.

http://rcin.org.pl

Morek Grześ. Jan Szupryczyński

4 4 2

K o n o v a l o v V.G. 1979. Rasćet i prognoz tajanija lednikov Srednej Azii. Gidrometcoizdat. Leningrad.
—1990. Methods for computations of oneset date and daily hydrograph of the outburst from
Merzbacher Lake. Inylchec Glacier. Tien-Shan. Central Asian Regional Research Hydrometeorological Institute. Tashkent (manuscr.).
L i e s t o l O. 1956. Glacier dammed lakes in Norway, Norsk Gcografisk Tidsskrift. Bind XV.
1955—56. 3—4. Oslo. s. 122—149.
M a g g H. 1969. Ice dammed lakes and marginal glacial drainage on Axel Heiberg Island. Axel
Heiberg Island Research Reports. McGill Univ.. Montreal.
M e r z b a c h e r G. 1904. Foeschungwn
in den zentralen Tian-Schan. Dr A. Pctcrmanns Mitt..
Erganzunghcft 149. Gotha.
O s m o n o v A 1974. Nekotorye svedenija o ptdsirujuśćich lednikach Central/logo Tjan-Sana. Mat.
glaciol. Issled.. vyp. 24, s. 102—105.
Otiet po technićeskomu zadaniju. Ocenka lednikogo stoka rek bassejna r. Sary-Diaz i opredelenie
gidrologiieskogo
reiima oz. Merzbachera,
1982. Laboratorija Glaciologii Tjan-Śanskoj Fizyko-Gcografićeskoj Stancii AN KSSR. Frunze (maszynopis).
P o s t A.. Mayo L.R. 1972. Glacier dammed lakes and outburs floods in Alaska. Hydrologie
investigations atlas. HA—455. US Geological Survey. Washington.
S e r e b r j a n n y j L.R.. Orlov A.V. 1988. Tjan-San głazami glaciologa. Izd. Nauka. Moskva.
T h o r a r i n s s o n S. 1939, The ice-dammed lakes of Iceland with particular reference to their
values as indicator of glacier oscillations, Geogr. Annaler. 21, 3—4. s. 216—242.
V i n o g r a d o v J.B. 1977. Glacialnye proryvnye pavodki i selevye potoki. Gidrometeoizdat. Leningrad.
Z a b i r o v R.D., Bakov E.K. 1981. Ozero Merzbachera,
(w:) Glaciologićeskie
issledovanija v
Kirgizii.AN KSSR. Izd. Ilim. Frunze, s. 82—92.
[Tekst złożony w Redakcji w lutym 1996 r.)

MAREK GRZEŚ
JAN SZUPRYCZYŃSKI
THE MERZBACHER ICE DAMMED LAKE (THIAN-SHAN MTS)
Among many hydrological phenomen accompanying the contemporary glaciations. the ice
dammed lakes deserve a special attention. After a total filling-up. they undergo a periodical,
momentary and violent initial-subglacial run-off. This leads to considerable floods in the glaciers'
forelands. This type of floods in Iceland arc called jokulhlaups (Thorarinson 1939).
The discussion concerning the waters' run-off from the ice dammed lakes goes on for many
years, but a certain explanation of this phenomenon is not found so far. However, the conception
posed ry Norwegian investigators is generally accepted (Liestol 1956). The conception assumes
that drainage of the discussed lakes starts after filling-up of the lake's basins up to 9/10 of the
ice dam height. This is an amount of water which is indispensable to the hydrostatic raising
of the ice barrier, unblocking of old and forming of new initial and subglacial tunnels, through
which the water runs off from the lake.
The Merzbacher lake is situated in the Sara-Dzas river catchment area, of the area I I 200
km". It occupies the highest parts of Thian-Shan. The height deffcrences in the catchment area
are closed within the limits from 1700 to 7439 m a.s.l. The highest elevation in the catchment
area is the Pobieda Peak (7439 m a.s.l.) and Chan Tengri (6995 m a.s.l. The mountain ridges
of the height 4800—5000 m a.s.l. make the main watershed. About 24% of the catchment area
is occupied by glaciers, among others the biggest glacier of Thian-Shan — South Inylchck, of
the length about 60 km (Dikich 1988) and of the area 284 km 2 .
The Merzbacher lake was formed in the outlet segment of the North Inylchek Glacier valley,
for which the mentioned above South Inylchek Glacier makes the ice dam (Fig. 2, Photo I).
With the maximal filling the lake's level reaches the height 3200 m a.s.l. The North and South
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Inylchek arc typical dendritic glaciers. The front of the South Inylchek Glacier is at the height
about 2800 m a.s.l. The Inylchek river, of the river basin area 1852 km". Hows out from there.
Most of the date referring to the lake morphometry are estimated values, obtained during
short stays of different expeditions. It is connected with the lake's inaccessibility and very
difficult high-mountain conditions. The lake's banks arc steep, rocky walls and a strongly scaled
ice barrier. As the déglaciation of the North Inylchek Glacier is progressing, the Merzbacher
Lake is increasing. The gradual decreasing of the glaciation area in Thian-Shan was observed
from the middle of 19th century and it is lasting up to now (Zabirov. Bakov 1981) This
phenomenon is being interrupted from time to time by pulsations, called also "glacier surging"
(Osmonov 1974. Scrcbriannyj. Orlov 1988).
The present view of the Merzbacher Lake considerably differs from the situation from the
sixties. At first it occupicd a small lowering between the main glacier and its outflow. The thawing
was not compensated by the ice masses inflow. The lowering was increasing and deepening. It
should be admitted that the rate of the lake forming was increasing with the increase of its area
and depth. In 1932 the lake's depth was estimated for 40 m (2avarov vide Zabirov. Bakov 1981)
and in 1966 it amounted already 60—80 m (Alchutov and others. 1966). It the fifties the lake's
length amounted 3.5—4.0 km. It occupicd the whole width of the valley, that is 1.0—1.2 km. The
comparison of the morphomelric data from the different periods is very difficult.
In the sixties the alpinists stated exislance of a new lake in this region and they have given
it the name the Upper Merzbacher Lake. Increasing of this lake goes on rather quickly. In the
beginning of eighties its length exceeded 3 km and in 1990 about 4 km. At present the upper
lake is separated from the lower one by the "dike" of the width 1.5—2.0 km. This is probably
a zone of the icc-morainic ridges, being at the stage of highly advanced dissapearancc. with
numerous thcrmokarstic depressions filled up with water.
From the hydrological and glaciological point of view a volume of the periodically off-running
lake is a very important parameter. There are not direct morphomctric measurements, on the
basis of which the lakes volume could be calculated. The most of the data are the estimated
values, calculated using the indirect method. R.D. Zabirov (vide E. Bakov 1987) states that with
the maximal depth 50—60 m the lakes volume should amount about 200 mln nv and with 80
m even 300 mln m \ The indirect method of the lakes volume estimation are the calculations
of the flood caused by the Lake's run-off. According to the fact that the lake runs-oil totally,
the method is quite accurate, on condition of good knowledge of the run-off hydrogram. The
water gauge station was situated 50 km from the glacier front. Among others G.N. Golubcv
(1976) and V.G. Konovalov (1979) were occupicd with estimation of the lakes volume on the
basis of the hydrogram. The lakes volume calculated by G. N. Golubcv in three following years
amounted: 220 mln m 3 in 1963. 140 mln m 3 in 1964 and 120 mln m 3 in 1965.
The Merzbacher Lake's run-off has got a short-lasting and disastrous character. It lasts from
7 to 10 days, on the average 5 days. In 1990 the lakes run-off started on 5th and ended on
10th of August (Photo 6. 7). Most of the run-offs took place in the end of summer and in
the beginning of autumn. The lake always runs off totally. Most often it takes place oncc in
a year, but in exceptional situations two times in a year. It was so in 1966 (July and August).
It also look place a situation, that the lake did not run-off (1989). For the period 1932—1982
it was collected information of 26 cases of (he lakes run-off. from which I in May, 2 in July,
6 in Oc(ober and 1 in December.
Transla(cd by Dorola

Szupryczyriska-Gembala
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KRZYSZTOF KOŻUCHOWSKI

Wiekowe zmiany zlodzenia Morza Bałtyckiego (1720-1992)
Secular changes of the Baltic Sea ice cover

(1720-1992)

Z a r y s t r e ś c i . Notatka przedstawia wyniki analizy wieloletnich zmian powierzchni zimowych
lodów na Morzu Bałtyckim. Wykorzystano serię sięgająca zimy 1719/1729, opublikowaną przez
Seina i Palasuo (1993). Wykazano tendencję do kształtowania się około 8-letniej i dwuwiekowej
okresowości zmian zlodzenia.

Jesienią każdego roku na Morzu Bałtyckim pojawia się pokrywa lodowa.
Pierwsze lody formują się już w listopadzie w północnej części Zatoki Botnickiej i narastając stopniowo na południe wzdłuż wybrzeży fińskich i szwedzkich obejmują Zatokę Fińską i Ryską oraz przybrzeżne wody na wysokości
środkowego Bałtyku. Lód powstaje też — na ogół wielokrotnie w ciągu zimy
— przy wybrzeżach południowego Bałtyku łącznie z Cieśninami Duńskimi.
Zdarza się również, że zamarzają otwarte wody środkowego Bałtyku.
Powierzchnia zlodzenia osiąga maksimum w drugiej połowie lutego; według
danych z Atlasu zlodzenia Bałtyku (Climatological ice atlas..., 1982) przeciętnym terminem wystąpienia największej pokrywy lodowej (MIE = maximum ice
extent) jest dzień 18 lutego. Średnia maksymalna powierzchnia zlodzenia wynosi
218 tys. km 2 , to jest 52% obszaru akwenu. Zależnie od surowości zimy zasięg
pokrywy lodowej zmienia się w szerokim zakresie. Zdarzały się przypadki,
kiedy Bałtyk zamarzał całkowicie; ostatnie kompletne zlodzenie zanotowano w
zimie 1946/47. Z drugiej, strony, podczas ciepłych zim zasięg lodów ograniczał
się do północnego fragmentu morza. Najmniejsze zlodzenie zanotowano w zimie
1988/89, kiedy lód pokrył zaledwie 12% morza (52 tys. km 2 ). A. Seina
i E. Palasuo (1993) wyróżniają 5 kategorii zim, którym odpowiadają różne
powierzchnie pokrywy lodowej na Morzu Bałtyckim i częstości występowania
(tab. 1). Rozmieszczenie i zmienność z roku na rok zjawisk lodowych Morza
Bałtyckiego znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu częstości występowania
i grubości pokrywy lodowej morza (rye. 1A. B). Ostatnie lata, począwszy od
wyjątkowo łagodnej zimy 1988/89, odznaczają się znacznie zredukowaną wielkością MIE. Tę serię zim reprezentuje zasięg lodów bałtyckich zimą 1993/94
(rye. ID). Nasuwa się oczywiście pytanie o istotność statystyczną i trwałość
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Tabela I
Klasy ostrożności zim i częstość ich występowania według wielkości zlodzcnia Bałtyku
(Seina i Palasuo 1993)
Maksymalna powierzchnia
zlodzcnia (tys. km")

Częstość występowania
w okresie 1720-1992 (%)

sknjnie łagodna

52-81

11

łagodna

81-139

22

Klasa zimy

przeciętna

139-279

33

ostra

279-383

23

sknjnie ostra

383-420

II

obserwowanych przejawów regresji zjawisk lodowych na Morzu Bałtyckim.
Niniejsza notatka ma na celu ocenę tej tendencji.
Wielkość powierzchni zlodzenia w czasie maksymalnego zasięgu zimowego
jest z oczywistych przyczyn związana z warunkami meteorologicznymi panującymi w danym sezonie, a przede wszystkim z temperaturą powietrza w zimie.
Watości MIE są ściśle skorelowane ze średnimi temperaturami okresu grudzień
— marzec; współczynnik korelacji wynosi 0,91 (Seina i Palasuo 1993).
Korelacja powierzchni zlodzenia i temperatury, łącznie z materiałami historycznymi na temat zlodzenia Bałtyku (informacje o warunkach żeglugi, zamarzaniu portów, itp.) pozwoliły na rekonstrukcję najdłuższej serii MIE, sięgającej
zimy 1719/20. Seria ta została opublikowana przez Seina i Palasuo (1993),
którzy wykorzystali wcześniejsze dane (1719/20-1950/51), zgromadzone przez
R. Jurva (1937, 1951).
Rezultaty badania wahań zlodzenia Bałtyku opublikowano m.in. w artykule
Lepparanta i Seina (1985), niemniej jednak celowe wydaje się ponowienie
analizy zmian zlodzenia Bałtyku przy wykorzystaniu najdłuższego znanego ciągu obserwacyjnego, obejmującego zarówno lata ostatnie, w których zaznaczyło
się wyraźne ocieplenie i regres zlodzenia, jak i znaczną cześć XVIII wieku
i pierwszą połowę XIX wieku, należące do schyłku Małej Epoki Lodowcowej.
W niniejszej pracy 273-letnia seria MIE (1719/20-1991/92) została poddana
statystycznej analizie, zmierzającej do oceny długoterminowych (wiekowych)
tendencji zmian zlodzenia Bałtyku oraz ich okresowości.
Uzasadnione wydaje się założenie, że obraz zmian zlodzenia Bałtyku ujawnia charakterystyczne cechy wahań klimatu, a MIE pełni rolę wskaźnika zmian
klimatycznych, odfiltrowującego zarówno wpływy lokalne, jak i krótkotrwałe
anomalie pogodowe.
Najważniejsze statystyki serii MIE, wyznaczone na podstawie danych Seina
i Palasuo (1993), zestawiono w tabeli 2. Zamieszczone w niej wartości odzwierciedlają wiekową zmienność zlodzenia Bałtyku, odpowiadającą chwiejności
warunków klimatycznych. Warto m.in. zwrócić uwagę na zróżnicowanie klimatycznych średnich, pochodzących z najłagodniejszego i najostrzejszego klimaty-
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Rye. I. Częstość występowania pokrywy lodowej w % (A) i jej średnia grubość w cm (B) w fazie
maksymalnego zasięgu lodów (18 lutego), przeciętny (MIE) i najmniejszy (min.) zasięg zjawisk lodowych (C) oraz. przykład zasięgu lodów podczas łagodnej zimy 1993/94 (D)
Frequence of the ice cover occurrence in % (A) and its average thickness in cm (B) at the stage of the maximal ice cover reach (18th February), mean (MIE) and minimal (min.) reach of
the ice phenomena (C) and an example of the ice reach during the mild winter 1993/1994 (D)
Źródła/Sources: Climatological ice atlas..., 1982 — A. B; Seina i Palasuo 1993 — C;
Stanisławczyk 1994 — D
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cznie 30-leci. Średnia w XX wieku (1909/10-1938/39) zmniejszyła się o 1/3
w porównaniu ze średnią z przełomu XVIII i XIX stulecia (1780/81-1809/10).
Amplitudę i częstotliwość zmian zlodzenia odzwierciedla wykres, przedstawiający wartości MIE z kolejnych zim, począwszy od 1719/20 roku (ryc. 2A).
Na rysunkach 2B i 2C przedstawiono zmiany MIE wygładzone filtrem dwumianowym, odpowiednio 5- i 11-punktowym, tłumiącym wahania o okresach
krótszych od 5 i 11 lat. Filtrowanie ujawnia rysujące się wieloletnie tendencje

Ryc. 2. Roczne wartości wskaźnika zlodzenia Bałtyku (A) oraz wartości wygładzone filtrem
dwumianowym 5-punktowym (B) 11-punktowym (C). Według danych Seina i Palasuo 1993.
Yearly values of the Baltic ice cover (A) and the values smoothed out by the binominal
5-points filter (B) and binominal ll-points filter (C). After the Seina's and Palasuos data (1993).
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zmian zlodzenia; zaznacza się malejący trend, charakterystyczny dla XIX wieku
i początków XX wieku. Filtrowanie pokazuje również, że ostatnie złagodzenie
zim bałtyckich nie stwarza jeszcze podstaw do uznania go za zmianę w skali
klimatycznej.
Tabela

2

Charakterystyki statystyczne maksymalnego zlodzenia
Bałtyku w latach 1719/20-1991/92. Wielkość powierzchni
zlodzenia w tys. km" (wg danych Seina i Palasuo 1993)
średnia

218.19

odchylenie standardowe

113.99

współczynnik asymetrii

0,37

współczynnik kurtozy

1.78

maksimum

420,00 *

minimum (rok)

52.00 (1989)

najwyższa średnia
30-letnia (lala)

267.97 (1781-1810)

najniższa średnia
30-letnia (lata)

177.30 (1910-1939)

•całkowite zlodzenie wystąpiło w ciągu zim: 1740. 1754,
1789, 1799. 1809. 1830, 1867. 1871. 1877. 1881, 1888, 1893.
1940. 1942. 1947 (1740 oznacza zimę 1739/40 itd.)

Ryc. 3. Średnie ruchome 30-letnie
1719/20-1991/92: 0.05 —
The 30-years mean moving values of
1991/92 : 0.05 — the level of

wartości wskaźnika zlodzenia Bałtyku, m - średnia
poziom istotnych odchyleń od średniej m.
the Baltic ice cover index: in — the mean 1719/20—
the significant deviations from the mean m.
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Jeszcze bardziej wyraźne, wieloletnie tendencje, składające się na dwuwiekowy cykl zmian zlodzenia, ujawnia wykres średnich ruchomych 30-letnich
(ryc. 3). Przy końcu XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX wieku wystąpiły
znaczące, dodatnie odchylenia średnich 30-letnich od średniej 273-letniej.
W pierwszej połowie XX wieku pojawiły się natomiast istotne odchylenia
ujemne. Jak wynika z oceny statystycznej, jest tylko 5% prawdopodobieństwa,
że odchylenia te mają losowy, przypadkowy charakter. Świadczą one raczej
0 systematycznych, wiekowych wahaniach warunków klimatyczno-lodowych na
Bałtyku. Kształt krzywej (ryc. 3) sugeruje, że wahania te mają dość regularny,
quasi-cykliczny charakter. W serii średnich 30-letnich występują minima, przypadające na lata 1720/21-1749/50 i 1909/10-1938/39 oraz maksima w okresie
1780/81-1809/10. Skrajne wartości MIE, odpowiadające tym trzydziestoleciom
wynosiły kolejno: 78 tys. km 2 (1721/22 i 1723/24), 420 tys. km 2 (1788/89)
1 81 tys. km" (1909/10). Przedział czasu, dzielący dwa wymienione minima
wynosi więc około 186-188 lat.
Ocena długości cyklu zmian zlodzenia dość dobrze zgadza się z rezultatami
badań długookresowych wahań klimatycznych, uwarunkowanych prawdopodobnie przez oddziaływanie Słońca. Cykl zmian zlodzenia odpowiada mianowicie
178-letniej okresowości ruchów Słońca wokół barycentrum Układu Słonecznego,
aktywności Słońca i związanym z nimi fluktuacjom termicznym w Europie
i Ameryce Północnej (Charvatova i Strestik 1993, 1994). Autorzy ci wyróżnili
okresy ociepleń (1760-1780 i 1940-1950) i oziębień (1830-1840), przypisując
je fazom występowania tzw. chaotycznego i systematycznego ruchu Słońca i
odpowiednio wysokiej i niskiej aktywności Słońca.
J. Boryczka (1993) ustalił długoterminowy, 186-letni cykl słoneczny i odpowiadającą mu 195-letnią okresowość temperatury (w Warszawie). Mimo pewnych przesunięć fazy wahań (minimum cyklu temperatury przypada na 1823
rok, maksimum — na 1949), obserwowane wahania zlodzenia Bałtyku przejawiają podobną cykliczność.
W związku z długookresowymi wahaniami wskaźnika zlodzenia, niejednoznacznie wypada ocena ogólnej tendencji (trendu) MIE. Z jednej strony wiele
danych przemawia za wnioskiem o postępującej regresji zasięgu lodów bałtyckich. Szczególnie ograniczony zasięg zjawisk lodowych ukształtował się począwszy od zimy 1987/88. W ogóle całe stulecie 1893-1992 odznacza się niższym
od średniej zasięgiem zlodzenia (tab. 3). Kształt krzywej, obrazujący przebieg
skumulowanych odchyleń od średniej wartości MIE wykazuje ogólną, zniżkową
tendencję zmian zlodzenia od końca XVIII wieku (ryc. 4). Niemniej jednak
dla XX wieku charakterystyczna jest — mimo ostatnich łagodnych zim —
słaba tendencja wzrostowa zasięgu zlodzenia (tab. 4). Wiek XIX natomiast
odznacza się redukcją zlodzenia w tempie - i , 9 tys. km"/10 lat, zaś wiek
XVIII, stosownie do wznoszącej się fazy dwuwiekowego cyklu, wykazał szybki
O

przyrost zlodzenia (9,9 tys. km*"/10 lat). Tendencje te (subtrendy) są więc
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Tabela

3

Średnic zasięgi zlodzenia Bałtyku (tys. krrr)
Okres

Średnia

% średniej
wieloletniej

1719/20-1991/92

218

100

1892/93-1991/92

177*

81

1942/43/1991/92

190

87

1952/53-1991/92

175*

80

1962/63-1991/92

178*

82

1972/73-1991/92

163*

75

1982/83-1991/92

186

85

1987/88-1991/92

91 *

42

1989/90-1991/92

85*

39

* średnie istotnie niższe od średniej z okresu

1719/20-1991/92

raczej odzwierciedleniem następujących po sobie faz cyklu dwuwiekowego.
Trend liniowy dla całego okresu 1719/20-1991/92 jest wprawdzie ujemny (-1,6
tys. km 2 /10 lat), ale nie spełnia on warunku statystycznej istotności.

Ryc. 4. Skumulowane odchylenia wskaźnika zlodzenia Bałtyku. Linie przerywane oznaczają poziom istotności odchyleń skumulowanych (a = 0.05).
Cumulate deviations of the Baltic ice cover coefficient. The broken lines mark the significance level of the cumulate deviations (a = 0.05).
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Tabela 4
Trend zmian zlodzenia Bałtyku
Okres

Trend
(tys. km 2 /10 lat)

1720-1992

-1.69

1720-1800

+9.9

1801-1900

-4.9

1901-1992

+ 1.6

Analizowany obraz zmienności zlodzenia uzasadnia interpretację współczesnych zmian klimatycznych, prezentowaną
m.in. przez cytowanych wyżej autorów (Charvatova i Strestik 1993, 1994, Boryczka 1993, Boryczka i inni 1994)
i eksponującą znaczący udział naturalnych, cyklicznych składowych zmienności.
Długoterminowy, blisko dwuwiekowy cykl, rysujący się w przebiegu zlodzenia
byłby, w tym ujęciu, efektem oddziaływań pozaziemskich czynników klimatu,
z jego aktualna faza oznaczałaby naturalną tendencję do ochłodzenia i rozwoju
zjawisk lodowych. Zahamowanie redukcji zlodzenia w XX wieku może być
uzasadnieniem tej koncepcji. Z drugiej jednak strony, niewątpliwy rozwój efektu
cieplarnianego wywołuje sygnały, świadczące o globalnym ociepleniu. Ścieranie
się obu tendencji kształtuje chwiejność aktualnego klimatu. Jednym z sygnałów
są prawdopodobnie wyjątkowo łagodne zimy ubiegłego 8-lecia, chociaż
M. Sztobryn (1994) zauważa, iż podobna jak w latach 1987-1993 seria łagodnych zim wystąpiła na Bałtyku również w latach 1930-tych.
Warto zaznaczyć, że także zima 1993/94 była na Bałtyku stosunkowo ciepła,
a zasięg zlodzenia nie osiągnął przeciętnego położenia (ryc. ID). Można więc
chyba mówić o załamaniu się naturalnego rytmu współczesnego klimatu, bowiem pojawienie się serii łagodnych zim lat 1980-1990-tych zakłóciło także
dominującą dotychczas kilkuletnią cykliczność warunków termiczno-lodowych.
Poza opisywanym cyklem dwuwiekowym, zmienność wskaźnika zlodzenia
MIE wykazuje skłonność do okresowości około 8-letniej, charakterystycznej
również dla wielu zmiennych klimatycznych, dotyczących warunków sezonu
zimowego (Sazonov i inni 1992, Betin i Preobrażenskij 1962, Stellmacher
i Tiesel 1982, Cyberski i Szefler 1993, Sztobryn 1994, Kożuchowski 1994
a i b). Krótkie cykle zmian MIE, analizowane metodą analizy widmowej, mają
okresy 7,8-, 5,2- i 4,5-roczne (ryc. 5). Wśród nich największą mocą odznaczał
się cykl 7,8-letni. Trudno jednak zauważyć jego obecność w zmianach zlodzenia
lat ostatnich.
Cykliczność quasi-ośmioletnia ma niewątpliwie złożoną genezę. J. Boryczka
(1993) wiąże ją z czynnikami pozaziemskimi, wskazując na analogię z 7,8-letnim cyklem zmian wzajemnej konfiguracji 4 planet Układu Słonecznego (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Wymienia się także 7-letnią cykliczność aktywności geomagnetycznej oraz podobną okresowość cyrkulacji wód i warunków
klimatycznych Morza Grenlandzkiego (Miętus 1993). Niewątpliwie jest to także
powtarzalność zdarzeń klimatycznych zdeterminowana naturalnymi czynnikami.
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Ryc. 5 Widmo wahań wskaźnika zlodzenia Ballyku. Rzędna — estymator spektrum, odcięta —
częstotliwość (cykle/rok). 0,50 — biały szum. 0.95 — poziom ufności
Variance spectrum of the index of maximum ice extent of the Baltic sea. Ordinate —
spectral estimate, abscissa — frequence (cycles per year). 0.50 — white noise. 0.95 —
confidence level

Zasięg zimowych lodów bałtyckich dostarcza jeszcze jednej oznaki rozwijającej się chwiejności reżimu klimatycznego: zmienność tego wskaźnika wzrosła bardzo znacząco w ostatnim 30-leciu. Współczynnik zmienności MIE (stosunek odchylenia standardowego do średniej) osiągnął poziom 90%, dzięki
czemu okres ten wyraźnie wyróżnia się na tle zmienności długoletniej, bowiem
współczynnik zmienności z okresu 1720-1992 utrzymywał się na poziomie
51%.
Podsumowując spostrzeżenia dotyczące właściwości długoletniej serii
wskaźnika zlodzenia Bałtyku można sformułować następujące wnioski:
— zmiany zlodzenia Bałtyku dobitnie potwierdzają znaną z badań klimatologicznych quasi-ośmioletnią okresowość surowości zim;
— wieloletnie tendencje zmian zlodzenia przejawiają się w postaci następujących po sobie faz wznoszących i opadających, które prawdopodobnie odpowiadają dwuwiekowemu cyklowi solarno-klimatycznemu;
— seria łagodnych zim panujących od końca lat 1980-tych, łącznie z zachwianiem 8-letniej cykliczności i wzrostem ogólnej dyspersji wskaźnika zlodzenia, stwarzają wrażenie załamania się współczesnego rozwoju zlodzenia i są
być może oznaką kształtowania się znacznego ocieplenia klimatu.
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KRZYSZTOF KOŻUCHOWSKI
SECULAR CHANGES
O F THE BALTIC SEA ICE COVER (1720-1992)
The maximal reach of the Baltic ice cover in winter falls on the average to the end of
February (18.02) and it comprises 52% of the sea area. According to the data, reconstructed
and published by A. Stein and E. Palasuo (1993), at the period from 1719/20 to 1991/92 15
cases of the complete Baltic cover with ice took place (420 thousand km 2 ). The lowest reach
of ice occurred in winter 1988/1989 (52 thousand km"). In the spectrum of the ice cover reach
fluctuations a tendency towards an about 8-ycars periodicity is visible. Moreover, many-years
trends of changing sign occur: an increasing trend occurred in XVIII century (9.9 thousand
km"/10 years), a decreasing one — in XIX century (-4.9 thousand km 2 ) and a weak trend in
20th century (+1.6 thousand km"/10 years).
The tendencies of the ice cover changes, changing in the many years period, are probably
the expression of the two-hundred years, natural cycles of ice-covering, the minima of which
represent the 30-years means from the periods 1720/21 — 1749/50 and 1909/10 — 1938/39.
and the maximum falls to the 30-years period 1780/81 — 1809/10. The abnormally warm winters
1987/88, 1988/89 and the next, characterized by the ice cover making 42% of the many years
mean, distinguishes themselves against the bacground of the increasing stage of ice-covering in
20th century. The increasing during the last years regression of the ice cover may be interpreted
as a sign of the current warming-up of the climate in the region of the Baltic Sea.
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Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji,
Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym
Pliysico-geograpliical

regionalization of Czecli Republic, Slovakia,
and Romania in the décimal system

Hungary

Zarys
t r e ś c i . Kontynuując systematyzowanie fizycznogeograficznej regionalizacji Europy
w układzie dziesiętnym w nawiązaniu do propozycji FID (Fédération Internationale de Documentation) z 1971 r.. przedstawiono podział regionalny Czech. Słowacji, Węgier i Rumunii. Uwzględniono 3 szczeble hierarchiczne: fizycznogeograficzne prowincje (indeks dwucyfrowy), podprowincje (3 cyfry) i makroregiony (4 cyfry), podając nazwy przyswojone w Polsce i ich odpowiedniki
w językach oficjalnych omawianych krajów. W stosunku do wcześniejszych propozycji FID wprowadzono pewne zmiany indeksów cyfrowych.

Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski w układzie dziesiętnym znalazła
dosyć szerokie rozpowszechnienie. Zastosowanie tego układu do terytorium Europy Wschodniej przedstawiono w poprzednim roczniku Przeglądu Geograficznego (Kondracki 1995), gdzie również była mowa o przyjętych zasadach, dla
których pewnym wzorem była publikacja Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej (FID) z 1971 r. Na nowej mapie fizycznogeograficznej regionalizacji
Polski (Kondracki i Richling 1995) granice regionów doprowadzono do ramek,
na terytoriach państw sąsiednich, oznaczając je indeksami dziesiętnymi dopasowanymi do układu przyjętego dla Polski, które nieco odbiegają od propozycji
FID. Zgodnie z nimi dla prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego przyjęto jako
dwie pierwsze cyfry 31, natomiast oznaczenie 32, zaproponowane dla szeroko
rozumianej Hercyńskiej Europy Środkowej zachowano tylko dla Średniogórza
Niemieckiego, wprowadzając indeks 33 dla Masywu Czeskiego i 34 dla Wyżyn
Polskich (zamiast 327 i 328), co umożliwiło rozbudowę oznaczeń dla regionów
niższej rangi hierarchicznej. Zgodnie z FID dla megaregionu karpackiego przyjęto indeks 5. Drugie w kolejności cyfry oznaczają w zasadzie prowincje,
trzecie — podprowincje, czwarte (po kropce) — makroregiony. Podział całych
Karpat na podprowincje przedstawiono na regionalnej konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Budapeszcie (Kondracki 1973), podział na makroi mezoregiony zawiera książka Karpaty (Kondracki 1978, 1989). Tradycyjnie
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Karpaty są dzielone na dwie prowincje: Karpaty Zachodnie (51) i Karpaty
Południowo-Wschodnie (Mihailescu 1963), ale właściwie w obrębie tych drugich
występują 3 wyraźnie różniące się prowincje, tj. Karpaty Wschodnie (52),
Karpaty Południowe (53) oraz Góry i Wyżyny Siedmiogrodzkie (54). Odrębnymi prowincjami fizycznogeograficznymi są Basen Panoński (55) i Równina
Południoworumuńska (56).
Dla dużych regionów fizycznogeograficznych w Europie stosuje się nazwy
przyswojone lub utworzone w języku polskim, odnosząc je jako synonimy do
nazw w językach oficjalnych każdego z państw. Nazewnictwo fizjograficzne
jest standaryzowane przez odpowiednie organy nazewnicze w poszczególnych
państwach. Źródła, z których korzystano przy ustalaniu nazw oficjalnych, są
podane w zestawie literatury. Wiele polskich egzonimów ustaliła Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski, której zalecenia zawiera
publikacja Polskie nazwy geograficzne świata (1994, 1995). W przedstawionych
w tym miejscu propozycjach ograniczono się do regionów wyższej rangi taksonomicznej, tj. prowincji, podprowincji i makroregionów fizycznogeograficznych, opartych głównie na kryteriach orograficznych i geologicznych, określanych też jako geomorfologiczne. Jeśli chodzi o nazwy polskie, to nie wszystkie
są wymienione w cytowanej publikacji, która natomiast podaje dużo nazw
polskich dla obiektów mniejszych, w tym także poszczególnych szczytów górskich i przełęczy.
Regionalizacje fizycznogeograficzne w czterech omawianych państwach nie
były dotychczas usystematyzowane w układzie dziesiętnym, poza wspomnianą
publikacją FID, której propozycje wymagały jednak korekt. Dotyczy to m.in.
podziału Karpat na podprowincje, przy czym rangę niektórych obniżono o jeden
szczebel, np. Gór Banackich, zaliczonych obecnie do makroregionów. Z kolei
w regionalizacji Słowacji makroregiony zostały wprowadzone dodatkowo w
stosunku do podziałów oficjalnych na szczeblu mezoregionów, przez ich łączenie w łańcuchy, nawiązujące do koncepcji A. Rehmana z 1895 r. (Karpaty
opisane pod względem fizycznogeograficznym). Na obszarze Równin Południoworumuńskich ograniczono się do wyróżnienia podprowincji.
Prezentowana koncepcja scala i systematyzuje regionalizacje fizycznogeograficzne, opracowane niezależnie w każdym z uwzględnionych państw. Podane
zestawienie według trzech kategorii hierarchicznych zawiera nazwę przyswojoną
oraz jej odpowiedniki w językach oficjalnych.

Wykaz nazw prowincji, podprowincji i makroregionów
fizycznogeograficznych
Nazwy przyswojone w Polsce
33. Masyw Czeski
331. Kraina Rudaw

Nazwy oficjalne
Ćeska vysoana (czes.)
Kruśnohorska subprovincie (soustava)
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Rye. I. Masyw Czeski
Granice: I — prowincji (dwie pierwsze cyfry oznaczeń cyfrowych). 2 — podprowincji (trzy
cyfry). 3 — makroregionów (cztery cyfry), 4 — państw; 5 — obniżenia zewnętrzne
Czech Massif
Boundaries of: 1 — provinces (two first digits of the digital marking).
2 — sub-provinces (three digits), 3 — macroregions (four digits). 4 — states; 5 — lowerings

331.1. Rudawy, góry
331.2. Podgórze Rudawskie
331.3. Wyżyna Karlowarska
332. Sudety
332.1. Przedgórze Sudeckie
332.3. Sudety Zachodnie
332.4-5. Sudety Środkowe
332.6. Sudety Wschodnie
333. Płyta Czeska
333.1. Płyta Północnoczeska
333.2. Płyta Środkowoczeska
333.3. Płyta Wschodnioczeska
334. Kraina Szumawska

Kruśnohorska hornatina
Krusnohorska oblast'
Karlovarska vrchovina
Krkonossko-jesenicka subprovincie
(soustava); Sudetska soustava
(tylko w Polsce)
Krkonosska oblast'; Zapadni Sudety
Orlicka oblast'; Stredni Sudety
Jesenicka oblast'; Vychodni Sudety
Ćeska tabule
Severoćeska tabule
Stredoćeska tabule
Vychodoćeska tabule
Śumavska subprovincie (soustava)
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334.1. Las Czeski, góry
334.2. Szumawa, góry
335. Wyżyna Berounki
335.1. Brdy, góry
335.2. Wzgórza Pilzneńskie
336. Wyżyna Czesko-Morawska
336.1. Wyżyna Środkowoczeska
336.2. Kotliny Południowoczeskie
336.3. Masyw CzeskoMorawski
336.4. Wyżyna Brneńska
51. Karpaty Zachodnie
511. Podkarpacie Zachodnie
511.1. Kotlina DyjskoSwratecka
511.2. Brama Wyszkowska
511.3. Kotlina Górnomorawska
511.4. Brama Morawska
512. Podkarpacie Północne
512.1. Kotlina Ostrawska
513. Zewnętrzne Karpaty
Zachodnie
513.1. Karpaty AustriackoMorawskie
513.2. Karpaty
Srodkowomorawskie
513.3. Pogórze
Zachodniobeskidzkie
513.4. Karpaty SłowackoMorawskie
513.5. Beskidy Zachodnie
(513.6. Pogórze Środkowobeskidzkie)
513.7. Beskidy Środkowe
514. Centralne Karpaty
Zachodnie

Ćeskoleska oblast'
Sumavska hornatina
Poberounska subprovincie (soustava)
Brdska oblast'
Plznenskä pahorkatina
Ceskomoravskd subprovincie
(soustava)
Stredoćeska pahorkatina
Jihoćeske panvei
Ceskomoravskd vrchovina
Brnenskä vrchovina
Zapadni Karpaty (czes.);
Zapadnę Karpaty (słow.)
Zapadni vnekarpatske sniżeniny
Dyjsko-svratecky üval
Vygkovska bräna
Hornomoravsky üval
Moravska brana
Sevemi vnekarpatske sniżeniny
Ostravska panev
Vnejsi Zapadni Karpaty (czes.)
Vonkajsie Zapadnę Karpaty (slow.)
Rakousko-Jihomoravske Karpaty
(czes.); Österreichisch-Mährische
Inselbergkette (niem.)
Stredomoravske Karpaty
Zdpadnobeskydske podhüri
Slovensko-moravske Karpaty
(czes.)
Zapadni Beskydy (czes.);
Zapadnę Beskydy (slow.)
— (tylko w Polsce)
Nizke Beskydy (slow.)
Vnütorne Zapadnę Karpaty (słow.)
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514.1. Obniżenie OrawskoPodhalańskie
514.2. Małe Karpaty
514.3. Dolina Środkowego
Wagu
514.4. Łańcuch Małofatrzański
514.5. Łańcuch Tatrzański
514.6. Obniżenie NitrzańskoTurczańskie
514.7. Obniżenie LiptowskoSpiskie
514.8. Łańcuch Wielkofatrzański
514.9. Łańcuch Niżniotatrzański
515-516. Wewnętrzne Karpaty
Zachodnie
515.1. Bruzda Hronu
515.2. Łańcuch Rudaw
Słowackich
516.1. Obniżenie
Południowosłowackie
516.2. Kras SłowackoWęgierski
516.3. Kotlina Koszycka
517. Góry Północnowęgierskie

517.1. Góry Tokajsko-Slanskie
517.2. Góry Bukowe
517.3. Matra, góry
517.4. Czerhat, góry
517.5. Bórzsóny, góry
52. Karpaty Wschodnie

521. Podkarpacie Wschodnie
522. Zewnętrzne Karpaty
Wschodnie
522.1-2. Beskidy Wschodnie:
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Oravska kotlina (część)
Małe Karpaty
Povażske podolie
j

Fatransko-tatranska oblast'
Hornonitrianska kotlina: Turćianska
kotlina
Podtatranska kotlina
(zob. 514.4-5)
Nizke Tatry
Vnutorne Zapadnę Karpaty (cd.)
Horehronske podolie
Slovenske Rudohorie
Lucensko-kośicka zniżenina

Slovensky Kras (słow.);
Aggtelek-Rudabanyai-Hegyvidek
(węg.)
Kośicka kotlina
Eszak-Magyarorszagi Kozephegyseg
(węg.); Matransko-Slanska oblast'
(słow.)
Slanske vrchy (słow.); TokajZempleni Hegyvidek (węg.)
BUkkvidek
Matravidek
Cserhatvidek (węg.); Cerova
vrchovina (słow.)
Bórzsóny
Schidni Karpaty (ukr.); Carpa^ii
Orientali (rum.); Vychodne Karpaty
(słow.)
Peredkarpattia (ukr.); Precatpayi (rum.)

Schidni Beskydy (ukr.)
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Rye. 2. Mcgarcgion Karpacki. Objaśnienia jak do ryciny 1
Carpathian Megaregion. Explanation as to Fig. I.
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522.1. Beskidy Lesiste
522.2. Beskidy Połonińskie
Wschodnie
522.3. Karpaty MołdawskoMunteńskie 1
523. Wewnętrzne Karpaty
Wschodnie
523.1. Karpaty Marmaroskie
523.2.
523.3.
523.4.
523.5.

Kotlina Marmaroska
Góry Rodniańskie
Góry Bystrzyckie
Łańcuch WyhorlackoGutyński
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Połoninśkyj chrebet (ukr.)
Carpaiii Moldovei + Carpaiii
Curburii (częśc.)

Mun^ii Marmure§ului (rum.);
Marmarośki Karpaty (ukr.)
Depresiunea Maramureęului
Mun^ii Rodnei
Mun^ii Bistri^ei
Catena Vulcanic Oa§-Gutii
(rum.); Vihorlatsko-gutinska
oblast (słow.); Wulkanićnyj
chrebet (ukr.)
Grupa Caliman-Harghita

523.6. Łańcuch KelimeńskoHargicki
523.7. Obniżenie GeorgeńskoDepresiunea Giurgeu-CiucBraszowskie
Bra§ovului
524. Subkarpaty Wschodnie
Subcarpa^ii Moldovene§ti
524.2. Subkarpaty Munteńskie
Subcarpa^ii Curburii
53. Karpaty Południowe
Carpatii Mcridionali
(z Subkarpatami)
jw.
531. Karpaty Południowe
531.1. Grupa Fogaraska
Grupa Mun^ilor Fagara§
531.2. Grupa Paringu
Grupa Mun^ilor Paring
531.3. Grupa Retezat-Godeanu
Grupa Mun^ilor-Retezat-Godeanu
531.4. Poiana Rusca, góry
Poiana Rusca
531.5. Góry Banackie
Munyi Banatului
532. Subkarpaty Południowe
Subcarpatii Getici
532.1. Subkarpaty Ardżeszu
Subcarpa^ii Argeęului
1

Geografowie rumuńscy ogólny podział Karpat Wschodnich przeprowadzali w inny sposób, nie
uwzględniając zróżnicowania budowy geologicznej na zewnętrzną strefę fliszową i wewnętrzną, złożoną
z trzonów krystaliczno-metamorficznych z pokrywami węglanowymi skał mczozoicznych. V. Mihailescu
(1963) wyróżniał w Karpatach Wschodnich trzy człony: Grupę Beskidzko-Marmaroską. grupę
Mołdawsko-Transylwańską i tzw. Karpaty Zakrętu (Carpaiii Curburii); w 1969 r. dzielił rumuńską część
Karpat Wschodnich na Karpaty Mołdawskie i pasmo wulkaniczne oraz Karpaty Zakrętu. V. Tufescu
(1974) w obrębie rumuńskich Karpat Wschodnich wyróżniał grupę Rodna-Obczyny (w Karpatach
Bukowińskich), Łańcuch Wulkaniczny, Góry Mołdawskie i Karpaty Zakrętu. Podział Karpat
Wschodnich na Beskidy Wschodnie z pasmem wulkanicznym czyli Karpaty Ukraińskie (522), Karpaty
Rodniańsko-Marmaroskie (523), Karpaty Mołdawsko-Transylwańskie z pasmem wulkanicznym (524).
Karpaty Zakrętu (525) i Subkarpaty Wschodnie (526) został przyjęty w Regionalizacji...
(1971). Tu
przedstawiono ujęcie inne, zastosowane w książce Karpaty (Kondracki 1989).
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Subcarpa^ii Oltului
532.2. Subkarpaty Aluty
Subcarpa^ii Olteniei
532.3. Subkarpaty Olteńskie
Mun;ii Apuseni §i Podi§ul
54. Góry i Wyżyny
Transilvaniei
Siedmiogrodzkie
Podi§ul Transilvano-Some§an
541. Wyżyna Siedmiogrodzka
(Transylwańska)
Platforma Some§ana
541.1. Wyżyna Samoszu
Campia Transilwaniei
541.2. Równina Transylwańska
Valea Mure§ului
541.3. Dolina Maruszy
Podi§ul Tamavelor
541.4. Wyżyna Tyrnawska
Depresiunea Fagara§ului
541.5. Kotlina Fogaraska
Depresiunea Sibiului
541.6. Kotlina Sibiu
Depresiunea Ha^egului
541.7. Kotlina Ha^eg
Munyi Apuseni
542. Góry Zachodniorumuńskie
Grupa Mun^ilor Bihor
542.1. Masyw Biharu
Grupa Mun^ilor Mure§ului
542.2. Góry Maruszy
Munyi Crięurilor
542.3. Góry Kereszu
Grupa Mun^ilor Se§-Mese§
542.4. Góry Se§-Mese§
Panonska panva (slow.)
55. Basen Panoński
Zapadnopanonska panva (slow.)
551. Kotlina Zachodniopanońska
Videnska panew (czes.); Viedeaska
551.1. Kotlina Wiedeńska
kotlina (slow.); Wiener Becken
(niem.)
Alpokalja
551.2. Wschodnie Przedgórze
Alp
Kisalfóld (węg.); Podunajska
551.3. Mala Nizina Węgierska
nizina (slow.)
Dunantuli-Kózephegyseg
552. Średniogórze Zadunajskie
Bakonyvidek
552.1. Las Bakoński, góry
Vertes-Velencei-hegyvidek
552.2. Wertesz i wzgórza
Velence
Dunazug-hegyvidek
552.3. Góry Łuku Dunaju
Dunantuli dombvidek
553. Wysoczyzny Zadunajskie
Balatoni Medence
553.1. Niecka Balatońska
Somogyi-dombsag
553.2. Wysoczyzną Somogyi
Mecsek es Tolna-Baranyai553.3. Mccsek i Wysoczyzną
-dombsag
Tolna-Baranya
2
Alfóld
(węg.); Wychodopanonska
554-555. Wielka Nizina
2

W stosunku do oznaczeń dziesiętnych F1D (Regionalizacja .... 1971) przestawiono trzecie cyfry
indeksów (tj. 4 i 5) i nieco zmieniono układ makroregionów, indeks 554 wykraczał poza megaregion
karpacki na terytorium byłej Jugosławii, które zaliczamy do megaregionu Półwyspu Bałkańskiego,
podobnie jak terytorium Bułgarii.

http://rcin.org.pl

Fizycuiogeograficziia

Węgierska; Kotlina
Wschodniopanońska
554.1. Podgórze
Północnowęgierskie
554.2. Równina Mezófóld
554.3. Dolina Środkowego
Dunaju
554.4. Międzyrzecze Dunaju
i Cisy
554.5. Równina Bacski
554.6. Nizina Cisańska
554.7. Nyirseg
554.8. Równina Stamarska
554.9. Nizina Zakarpacka

regionalizacja..

panva (słow.)
Eszak-Alfóldi-Hordalekkup-siksag
Mezófóld
Dunamenti-siksag
Duna-Tisza-kóze
Bacskai-sikvidek
Tiszantul, Tiszavidek (węg.);
Cimpia Tisei (rum.)
Nyirseg
Cimpia Some§ului (rum.);
Szatmari-siksag (węg.)
Zakarpattia (ukr.);
Vychodoslovenska ravnina (słow.)
— część; Kozep-Tiszavidek (węg.)
Dravamenti siksag

555.1. Nizina Drawska
56. Równiny Południoworumuńskie 3
Cimpia Romana
561. Nizina Wołoska
Podi§ul Dobrogei
562. Dobrudza
Delta Dunarii
563. Delta Dunaju
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PHYSICO-GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION O F CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA.
HUNGARY AND ROMANIA IN THE DECIMAL SYSTEM
Continuing systematization of the physico-geographical rcgionalization of Europe in the decimal system with reference to the proposals of FID (Federation Internationale de Documentation)
from 1971, the article presents the regional division of Czech Republic, Slovakia. Hungary and
Romania. Three hierarchic steps were taken into consideration: physico-geographical provinces
(two-digit index), sub-provinces (3 digits), macroregions (4 digits), giving the names adopted in
Poland and their equivalents in the official languages of the discussed countries. In relation to
the former proposals of FID. some changes in the digital indexes were introduced.
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JADWIGA WINIDOWA

„Metoda oddaleń a procentowości" Walentego Winida
w zastosowaniu do miast Bangladeszu
W 50 rocznicę śmierci Twórcy
Method of distances and percentages, by Walenty
applied to Bangladesh towns
On occasion
Zarys treści.
— „metoda oddaleń
wała tę metodę do
powszechnych z lat

of 50th anniversary

of

Winid,

deceased

W notatce przedstawiono założenia metody określania poziomu umiastowienia
a procentowości" — stosowanej przez Walentego Winida. Autorka zastosoanalizy miast Bangladeszu, przeprowadzonej na podstawie danych spisów
1981 oraz częściowo 1991.

W 1930 r. w Belgradzie odbył się Trzeci Kongres słoweńskich geografów
i etnografów. Jednym z uczestników Kongresu był polski geograf Walenty
Winid. Wystąpił on z referatem Sposoby przedstawiania stosunków umiastowienia (Metoda oddaleń a procentowości).
Referat został opublikowany w materiałach kongresowych. 1
Poruszone w wystąpieniu zagadnienia były przedmiotem wieloletnich badań
autora, prowadzonych w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowanie problematyką miast i urbanizacją było wynikiem krytycznego stosunku W.Winida do ówcześnie stosowanych metod badawczych w geografii
miast i urbanistyce.
Zdaniem autora, powszechnie „umiastowienie" 2 wyraża się liczbą ludności
miejskiej w stosunku do ogółu ludności, przy czym wartość ta najczęściej
ujmowana jest w procentach. Przyjmuje się, iż wyższemu procentowi ludności
miejskiej odpowiada wyższy poziom umiastowienia. Zdaniem W.Winida takie
rozumienie problemu umiastowienia jest dużym uproszczeniem. Autor przeprowadził szczegółowe badania rozmieszczenia miast i poziomu urbanizacji w re1

Zbomik Radova na lit Kongresu slovenskich

geografa i etnografa u Jugoslaviji

1932.
2

Umiastowienie. zdaniem W. Winida. wyraża gęstość występowania miast.
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gionie Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych. Badaniami objął stany: Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Wisconsin, a także leżący poza tym obszarem,
najbardziej rolniczy i przyległy do tego regionu stan Iowa.
Według W.Winida w badaniach poziomu umiastowienia powinny być
uwzględniane następujące wskaźniki:
a — procent ludności miejskiej w stosunku do ogółu ludności,
o

b — liczba ludności na 1 km" badanej jednostki
c — ogólna liczba ludności
^
d — ludność miejska
l
przypadająca na 1 osiedle miejskie
e — ludność wiejska
J
f — teoretyczny obszar handlowy (km"),
g — teoretyczna odległość między ośrodkami miejskimi (km),
h — liczba osiedli miejskich na 100 km".
Wskaźnikiem uzupełniającym jest gęstość zaludnienia na 1 km".
Do przeprowadzenia statystycznej oceny poziomu umiastowienia obszarem
odniesienia mogą być jednostki administracyjne różnego rzędu.
Autor precyzując swoje stanowisko w odniesieniu do proponowanych miar
stwierdza, iż wskaźnik oznaczony literą a pozwala na uszeregowanie badanych
jednostek administracyjnych według poziomu ich zurbanizowania; oznaczony
literą b — ma charakter teoretyczny, ponieważ ludność miejska jest skupiona
w określonych ośrodkach, zwanych przez W.Winida wyspami. Analizując różnice poziomu umiastowienia należy, według autora, uwzględnić liczbę miast
w badanych jednostkach. Ze względu jednak na ich różną powierzchnię, należy
przyjąć określony obszar odniesienia, np. 100 km" czy 1000 km" (wskaźnik
— h). Ów wskaźnik można analizować także odwrotnie, badając umiastowienie
wielkością powierzchni jednostki administracyjnej przypadającej na jedno osiedle
— dzieląc jej powierzchnię przez liczbę znajdujących się w tym obszarze miast
(wskaźnik f ) .
Jest to, według W.Winida, teoretyczna średnia handlowego obszaru każdego
osiedla miejskiego, tzw. service area.
W ten sposób obszar jednostki odniesienia zostaje podzielony na równe
pod względem wielkości powierzchnie, w centralnej części których znajduje się
ośrodek miejski, obsługujący pod względem handlowym — w zakresie dostaw
i zbytu — zamieszkałą tam ludność.
Jednym z najistotniejszych zagadnień w badaniach stopnia umiastowienia
jest odległość między ośrodkami miejskimi. Według W.Winida teoretyczna odległość między osiedlami jest pierwiastkiem wielkości zasięgu obszaru handlowego (wskaźnik g). Pozostałe wskaźniki — c, d, e uwidoczniają w badanej
jednostce administracyjnej liczbę ludności ogółem, ludność miejską i wiejską,
przypadającą na jeden ośrodek miejski. Zdaniem autora owe wskaźniki (c, d,
e) mogą budzić pewne wątpliwości, a zwłaszcza rodzić pytanie, czy uzyskane
z obliczeń dane mogą świadczyć o wyższym lub niższym umiastowieniu.
W. Winid nie ustosunkowuje się do tej kwestii, natomiast zwraca uwagę —
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w wyniku przeprowadzonych badań — na inne uszeregowanie jednostek administracyjnych i to w każdym wypadku (dane wskaźników c, d, e). Natomiast
uszeregowanie owych jednostek odniesienia według uzyskanych z obliczeń danych wskaźników / , g, h jest identyczne.
Analiza uszeregowania jednostek na podstawie ośmiu zaproponowanych
przez W.Winida wskaźników wykazała, iż uzyskuje się dwa szeregi:
— pierwszy, wyrażony procentem ludności miejskiej w stosunku do ogółu
ludności,
— drugi obejmujący osiedla miejskie przeliczane w stosunku do powierzchni.
Pozostałe szeregi, ze względu na brak wspólnych cech z wymienionymi,
jak również ich nieadekwatność, mogą być zdaniem W. Winida odrzucone.
Identyczne uszeregowanie jednostek odniesienia można zatem zaobserwować
porównując liczbę osiedli z powierzchnią jednostki (wskaźnik li) oraz liczby
ludności miejskiej na km" (wskaźnik b), a także częściowo odnosząc liczbę
osiedli do ludności wiejskiej danej jednostki. Zatem w trzech wypadkach gdy
podstawa analizy jest zupełnie lub częściowo różna, uszeregowanie jednostek
jest identyczne. Nie obserwuje się natomiast podobnej zgodności w przypadku
procentowego udziału ludności miejskiej w stosunku do ogółu ludności. Zatem,
zdaniem W.Winida, poziom umiastowienia — w sposób istotny — określa
stosunek między liczbą osiedli miejskich w danej jednostce administracyjnej
a jej powierzchnią.
Według autora, stopień umiastowienia może być wyrażany:
— liczbą osiedli miejskich na określoną jednostkę powierzchni,
— teoretyczną wielkością powierzchni danej jednostki przypadającej na jedno
osiedle,
— teoretyczną odległością między osiedlami miejskimi.
Spośród tych, zdaniem W. Winida, najwłaściwsze określenie stopnia umiastowienia daje teoretyczna odległość (oddalenie) między ośrodkami miejskimi.
Wskaźnik ten mówi o częstości występowania miast w określonym regionie,
czego nie uwidacznia wartość procentowa udziału ludności miejskiej w stosunku
do ogółu ludności w tym obszarze. Dlatego, zdaniem autora, różnice poziomu
umiastowienia można dokładniej wyrazić metodą analizy odległości — oddaleń,
niż samym tylko udziałem ludności miejskiej. W. Winid stwierdza jednak, iż
określanie poziomu umiastowienia za pomocą udziału procentowego ludności
miejskiej w stosunku do jej ogółu jest konieczne zwłaszcza w statystyce,
ekonomii i socjologii, a nawet w badaniach geograficznych, ale tylko wówczas,
gdy zagadnienia ludnościowe traktowane są w oderwaniu od ogółu środowiska.
Opieranie się w badaniach poziomu urbanizacji wyłącznie na wskaźniku wyrażającym procentowy udział ludności miejskiej w stosunku do ogółu ludności
umniejsza zagadnienie, ponieważ, zdaniem W. Winida, pomija się występowanie
miasta jako faktu tkwiącego w krajobrazie. Geografia, według W. Winida, jest
nauką, która bada fakty oraz ich rozmieszczenie, w tym także miasta. Zatem,
zdaniem autora, metoda oddaleń w badaniach umiastowienia rolę tę spełnia.
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W. Winid twierdzi, iż oprócz analizy odległości między miastami, poziom
umiastowienia powinien być także określany liczbą ludności miejskiej i wiejskiej
przypadającą na jedno osiedle miejskie. Przeprowadzone przez autora w końcu
lat dwudziestych badania wykazały, iż np. w stanie Ohio odległość między
miastami wynosiła przeciętnie 26,7 km, a liczba ludności miejskiej i wiejskiej
przypadająca na jedno osiedle miejskie wynosiła odpowiednio 24 800 i 14 100.
W stanie Płn. Dakota wartości te kształtowały się następująco: 123,2 km,
7 340 i 46 600.
Takie podejście do zagadnienia umiastowienia uwidacznia gęstość występowania miast, daje pewne wyobrażenie o ich wielkości, pozwala określić liczbę
ludności miejskiej i wiejskiej (oraz ludności ogółem) przypadającą przeciętnie
na jedno miasto, a także obliczyć gęstość zaludnienia. 3 Stwarza to także podstawę do wielu rozważań geograficznych, ekonomicznych, i socjologicznych.
Proponowana przez W.Winida metoda analizy umiastowienia spotkała się
z wysoką oceną Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego. Uznano ją za
ingenious — wynalazczą.
Spośród polskich geografów lat trzydziestych, prof, dr Stanisław Pawłowski,
zajmujący się między innymi geografią miast, w opinii wyrażonej na ten temat
powiedział: »teoretyczny obszar handlowy został nazwany teoretycznym dlatego,
ponieważ praktycznie nie da się go ustalić. Zasięg wpływów handlowych miasta
zależy od jego położenia i wielkości. Chicago sięga swoimi wpływami do obu
oceanów. Nie znam sposobu, za pomocą którego można ustalić rzeczywisty
obszar handlowy miasta. Ujemną stroną owej metody jest to, iż miasta wielkie
są traktowane na równi z małymi. Ale tę samą ujemną stronę ma metoda
statystyczna, która nie jest w stanie wyeliminować miast wielkich.«
Zdaniem St. Pawłowskiego, W.Winid zdając sobie sprawę z ujemnych stron
swojej metody, sugerował określanie poziomu urbanizacji zarówno procentowym
udziałem ludności miejskiej jak i oddaleniem osiedli miejskich.
Autorka proponowane przez W.Winida metody analizy umiastowienia zastosowała do miast Bangladeszu. Obliczeń dokonano w odniesieniu do jednostek
administracyjnych pierwszego rzędu, tzw. divisions, na podstawie danych spisów
powszechnych z roku 1981 oraz częściowo 1991.4
W roku 1981 ludność miejska Bangladeszu stanowiła 15,2% (13,2 min) z liczbą miast 451, w 1991 zaś przekroczyła 25%, a liczba ośrodków miejskich
osiągnęła 543.
Bangladesz odznacza się nadal niskim poziomem urbanizacji. Obserwuje się
jednak silną tendencję do wzrostu odsetka ludności miejskiej. W latach 19811991 średnie roczne tempo wzrostu liczby tej ludności wynosiło 6,2%.
3
Gęstość zaludnienia można obliczyć dzieląc liczbę ludności ogółem przypadającą na jedno
osiedle miejskie (d + e) przez kwadrat teoretycznej odległości między ośrodkami miejskimi (g~).
4
Wyniki Powszechnego Spisu Ludności z marca 1991 r. nie zostały dotychczas opublikowane.
Fragmentarycznych danych na temat zagadnień miejskich ostatniej dekady dostarcza wydany w grudniu
1993 r. Slatislical pockel book of Bangladesh — 1993.
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Tabela
Umiastowienie Bangladeszu według divixions,*

Khulna

Rajshahi

843,2
1049,7

477.7
569.6

612.2
759,4

15,0

16.6

16,3

10,1

54,45
28,95

73,09
52,12

168,57
175,58

78,05
65,50

61,74
57,22

1981
1991
1981

241,028
219,500
26,816

193.119
245.838
28,965

247,565
189,918
49,490

141,893
129,469
23,180

183,756
204,756
18.530

1981

214,212

164,154

198.075

118,713

165,226

/ . Teoretyczny obszar handlowy (km )

1981
1991

492,4
391,0

396,2
417,7

293,5
180,9

296,9
227,2

300,1
269,6

g. Teoretyczna odległość między osiedlami
miejskimi (km)

1981
1991

22.1
19,8

19,9
20.4

17,1
13,4

17,2
15,0

17,3
16,4

h. Liczba osiedli miejskich na 100 km 2

1981
1991

Wskaźnik

Rok

Bari sal

Chittagong

Gęstość zaludnienia

1981
1991

489,4
561,2

487,3
588,5

a. Procent ludności miejskiej w stosunku do
ogółu ludności

1981

11.1

b. Ludność miejska na 1 km 2

1981
19911

Liczba ludności na 1 osiedle miejskie:
c. ogółem
d. miejskiej
e. wiejskiej
2

0,20
0,25

0,25
0,24

I

1981, 1991
Dhaka

0.34
0,55

0.34
0,44

0,33
0,37

* jednostka administracyjna pierwszego rzędu.
1
Dane obejmują ludność zamieszkałą wyłącznie w 107 miastach municypalnych.
Źródła: obliczenia własne na podstawie: Population of Bungladesh. Country Monograph Series No. 8, ESCAP, United Nations New York, 1981;
Statistical pocketbook of Bungladesh 1993: Bangladesh Bureau of Statistics Dhaka, Dec. 1993
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Umiastowienie Bangladeszu według divisions przedstawia tabela 1. Uzyskane
z obliczeń dane pozwalają zauważyć, iż w roku 1981 w divisions Dhaka
i Khulna, które miały najwyższy odsetek ludności miejskiej, teoretyczna odległość między ośrodkami miejskimi była najmniejsza. W Rajshahi, w której
udział ludności miejskiej był najniższy, teoretyczna odległość między miastami
była zbliżona do divisions Dhaka i Khulna. Pewne różnice są zauważalne
dopiero w 1991 r. 5 W Dhaka ośrodki miejski są oddalone od siebie przeciętnie
0 13,4 km, a na jedno osiedle miejskie przypada 49,5 tys. ludności miejskiej
1 198 tys. ludności wiejskiej; teoretyczny obszar handlowy miasta ma powierzchnię 180,9 km 2 . W Chittagong miasta są od siebie oddalone o 20,4 km z
liczbą 28,9 tys. ludności miejskiej i 164 tys. ludności wiejskiej przypadającą
na jedno miasto, zaś teoretyczny obszar handlowy ośrodka miejskiego przekracza 417 km 2 . W Barisalu wartości te wynoszą odpowiednio: 19,8 km, 26,8
o
. . . .
tys., 214,2 tys. oraz 492 km", co wskazuje na niższy poziom umiastowiema
tej jednostki administracyjnej w porównaniu z wymienionymi poprzednio.
W tabeli 2 przedstawiono analizowane jednostki administracyjne, uszeregowane według stopnia umiastowienia, przyjmując jako podstawę 8 proponowanych przez W.Winida wskaźników.
Porównanie szeregów analizowanych jednostek uwidacznia zbieżność z wynikami uzyskanymi przez W.Winida. Uszeregowanie jednostek na podstawie
wskaźnika li oraz wskaźnika b jest jednakowe, podobnie w przypadku
wskaźników / oraz g. Nie stwierdzono natomiast zbieżności tych ostatnich ze
wskaźnikiem It, którą zauważa W.Winid.
Szereg otrzymany w wyniku analizy wskaźnika a (procent ludności miejskiej)
w porównaniu z pozostałymi daje w większości przypadków odmienny wynik.
Przeprowadzona przez autorkę analiza potwierdza tezę W.Winida, iż poziom
umiastowienia najwłaściwiej oddają wskaźniki przeliczane w stosunku do powierzchni, a ich uzupełnieniem powinien być odsetek ludności miejskiej. Mimo
iż przedstawiona przez W.Winida metoda oceny umiastowienia spotkała się
z pewną krytyką, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż autor zaprezentował
nowe spojrzenie na problematykę miast, nieznane na przełomie lat 30.
W. Christaller 6 swoją teorię, której podstawowym założeniem jest występowanie w przestrzeni geograficznej systemu uporządkowanych hierarchicznie
ośrodków centralnych, ogłosił w 1933 r.
Dzisiaj wiadomo, iż istnieją miasta, które nie tylko mają swój region, lecz
także w obręb swoich wpływów wciągają inne miasta. Miasto bowiem jest
5

Wielkość odsetka ludności miejskiej nie pochodzi z tego samego okresu ze względu na brak

danych.
6

W. Christaller — Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine
ökonomisclie-geographische
Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung un Entwicklung der Siedlungen mit städtischen
Funktien, Jena 1993. Streszczenie w języku polskim: Ośrodki centralne w południowych
Niemczech,
Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1. 1963. s. 1-72.
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Tabela
Jednostki administracyjne Bangladeszu według stopnia umiastowienia w latach 1981 i 1991
Wskaźnik

Rok

Divisions

a. Procent ludności miejskiej w
stosunku do ogółu ludności

1981

Dhaka

Khulna

Chittagong

Barisal

Rajshahi

b. Ludność miejska na 1 k n r

1981
1991*

Dhaka
Dhaka

Khulna
Khulna

Chittagong
Rajshahi

Rajshahi
Chittagong

Barisal
Barisal

Dhaka
Chittagong

Barisal
Barisal

Chittagong
Rajshahi

Rajshahi
Dhaka

Khulna
Khulna

Liczba ludności na 1 osiedle miejskie:
c. ogółem

1981
1991

d. miejskiej

1981

Dhaka

Chittagong

Barisal

Khulna

Rajshahi

e. wiejskiej

1981

Barisal

Chittagong

Dhaka

Rajshahi

Khulna

/ . Teoretyczny obszar handlowy ( k n r )

1981
1991

Barisal
Chittagong

Chittagong
Barisal

Rajshahi
Rajshahi

Khulna
Khulna

Dhaka
Dhaka

g.

Teoretyczna odległość między
osiedlami (km)

1981
1991

Barisal
Chittagong

Chittagong
Barisal

Rajshahi
Rajshahi

Khulna
Khulna

Dhaka
Dhaka

li.

Liczba osiedli na 100 km 2

1981
1991

Dhaka
Dhaka

Khulna
Khulna

Chittagong
Rajshahi

Rajshahi
Barisal

Barisal
Chittagong

* dane dotyczą wyłącznie ludności zamieszkałej w 107 miastach municypalnych.
Jednostki uszeregowano od najwyższych do najniższych wartości wskaźników według danych zawartych w tabeli 1. Brak niektórych danych z 1991 r.
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jednostką osadniczą, która nie żyje w izolacji. Małe miasto wciągane jest
w orbitę wpływów większego, sąsiedniego ośrodka miejskiego, a ten z kolei
ciąży ku nadrzędnej jednostce. Powstaje zatem struktura powiązań miast w jedną sieć, która swymi połączeniami obejmuje cały kraj. Rola miasta w sieci
miejskiej kraju zależy od wielkości miasta, od stopnia urbanizacji kraju, funkcjonalnego charakteru miasta i wielu innych czynników.
Walenty Winid w wyniku swoich badań, 70 lat temu, zwrócił uwagę na
fakt, iż czysto statystyczne spojrzenie na zagadnienia miejskie jest niewystarczające — zwłaszcza dla geografów, którzy powinni wykazać się umiejętnością
interpretacji złożonej rzeczywistości przestrzennej.
[Tekst złożony w Redakcji w czerwcu 1995 r.)

JADWIGA WINIDOWA

METHOD O F DISTANCES AND PERCENTAGES. BY WALENTY WINID,
APPLIED T O BANGLADESH TOWNS
On occasion of 50th anniversary of decease
In 1930, at the Third Congress of the Slovenian Geographers and Ethnographers in Belgrade,
Walenty Winid presented a new approach to the settlement studies, especially to defining of the
urbanization level. After Walenty Winid. the urbanization level, being expressed as a rule by
the per cent part of urban population in the total population is a certain simplification of the
problem and it is not susceptible for defining the specific settlement phenomena. To define the
urbanization level he applied 8 coefficients:
a — per cent of urban population in relation to the total population,
b — size of urban population for I km" of the studied unit,
c — total size of population
d — size of urban population
falling to one housing estate (in thousand)
e — size of rural population
/ — theoretical trade area (in km 2 )
g — theoretical distance between urban areas (in km)
li — number of urban housing estates for 100 km".
The complementary coefficient is the population density for I km".
One of the most essential problems in the studies of the urbanization level is the frequency
of cities occurrence. In Walenty Winids opinion the differences in urbanization level can be
expressed more precisely by analysing the distance between the urban centres than by studying
only the per cent part of the urban population in relation to the total population.
After Walenty Winid. the relation between a number of urban housing estates in a defined
administrative unit and its area defines the urbanization level in the essential way. In his opinion
this administration level is best showed by the coefficient which is calculated in relation to the
area, and their complement should be a per cent of the urban population.
The author has applied the proposed by Walenty Winid methods of the urbanizations analysis
to the cities of Bangladesh, making the calculations on the basis of the data from the census
from 1981 and partly 1991.
Walenty Winid in consequence of his studies paid attention to the fact, that purely statistical
approach to the urban problems is insufficient, especially for the geographers, who should prove
the ability of interpretation of the geographical space.
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KRZYSZTOF R. MAZURSKI

Zdjęcia Luftwaffe obszarów polskich w Marburgu
Luftwaffe

imagery of the Polish territories

in Marburg

collection

Zarys
t r e ś c i . Instytut Herdcra jest w posiadaniu zbioru zdjęć lotniczych wykonanych
podczas II wojny światowej, a obejmujących obecne tereny Polski. Przedstawiono ich charakterystykę i możliwości wykorzystania w badaniach i działaniach praktycznych.

W miarę zbliżania się ofensywy wojsk radzieckich ku granicom Niemiec
z 1939 r. Luftwaffe nasiliła loty fotograficzne w celu pozyskania materiałów
ułatwiających planowanie działań bojowych i rozmieszczenie obiektów obronnych. Z tego wynika charakterystyczny rozkład zachowanych fotografii, skupiających się na wyraźnych liniach obronnych lub przeszkodach terenowych,
jak choćby zdjęcia pochodzące z lotu wykonanego 17 II 1945 r„ dokumentujące w skali 1:6000 teren wzdłuż Kwisy od Lubania po Żagań. 1 Omawiane
zdjęcia po zajęciu Niemiec dostały się w ręce Amerykanów (negatywy zaginęły) i po przeanalizowaniu i częściowym skopiowaniu zostały przekazane amerykańskiemu National Archives. W miarę oddalania się od czasów wojny malała ich militarna użyteczność, dlatego rząd Stanów Zjednoczonych przekazał
je Luftbildarchiv zur deutschen Landeskunde w Instytucie Krajoznawstwa w
Bad Godesberg. Także i tam po pewnym czasie uznano, iż nie mają one już
takiej wartości wojskowej i w ramach systematyzacji zbiorów fotografie przekazano do Instytutu Herdera, który w 1986 r. włączył je do swoich zbiorów
kartograficznych. Od tego czasu podlegały one stopniowemu opracowaniu. 2
Instytut Herdera został założony w Marburgu z inicjatywy tych uczonych
i badaczy niemieckich, którzy uważali, iż czas rozpocząć (był to 1950 r.)
pokojową współpracę ze Wschodem i skupiać się na niemilitarnych zagadnieniach Europy wschodniej i środkowej. Dominuje więc w jego pracach głównie
humanistyczna tematyka (historia, nauki społeczne i polityczne), ale prowadzi
1
W. Krefl — Bildflüge 1942 bis 1945 über Schlesien, Schlesischer Kulturspiegel 1995. Jg 30 H.
2, s. 33-34.
2
W. Kreft, T. Urban — Senkrechlluftbilder
Ostmitteleuropas.
Bildflüge 1942-1945
über
Brandenburg, Ostpreussen, Polen, Pommern und Schlesien. Ortsregister. Herder-Institut, Marburg 1995:
s. 153.
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się także badania z zakresu gospodarki. Wartościowe są przedstawiane zbiory
kartograficzne obejmujące zarówno stare mapy, jak i najnowsze opracowania.
W kierownictwie Instytutu byli tak znani uczeni, jak Hermann Aubin (pierwszy
dyrektor), Gunter Grundmann czy Bernhard Stasiewski. 3
Omawiany zbiór zdjęć lotniczych, obejmujący tereny byłych wschodnich terytoriów niemieckich (obecnie polskich lub rosyjskich — np. Kaliningradu),
powstał w rezultacie około siedemdziesięciu lotów w latach 1942-45, co dało
blisko 6300 ujęć. Większość z nich, bo 5395, dotyczy współczesnego obszaru
Polski, a według granic niemieckich prowincji z 1939 r. mają następując rozkład:
Brandenburgia
550
Prusy Wschodnie
693
Polska (do 1939 r.)
345
Pomorze
557
Śląsk
3250
Zdjęcia mają format 30x30 cm i zróżnicowaną skalę od 1:5000 do 1:45 000.
Przechowuje się je w kartonach według lotów wraz z załączoną niemiecką
mapą 1:100 000 z zaznaczoną lokalizacją ujęcia. 4 Sfotografowane obiekty
i miejsca znajdują się w granicach województw:
białostockiego
bydgoskiego
gdańskiego
gorzowskiego
koszalińskiego
legnickiego
leszczyńskiego
opolskiego
olsztyńskiego

częstochowskiego
jeleniogórskiego
katowickiego
kaliskiego
pilskiego
słupskiego
szczecińskiego
suwalskiego
toruńskiego
wałbrzyskiego
wrocławskiego
zielonogórskiego

6
43
2
125
6
459
157
90
102

10
60
80
22
90
20
61
231
32
36
616
190

Ponadto 196 zdjęć dotyczy Okręgu Kaliningradzkiego. Ich rozkład jest dokładnie skorelowany z przebiegiem działań wojennych, co widać z zagęszczenia
ujęć. Koncentrują się one na Prusach Wschodnich, Wale Pomorskim i linii
Odry, gdzie na jeden powiat przypada nawet ponad sto fotografii. Wstępna
analiza dokonana w Marburgu wskazuje na dużą dokładność i uwzględnienie
głównie mniejszych miejscowości, przede wszystkim wsi i otaczających je terenów. Są jednak także miasta, usytuowane w ciągu twierdz odrzańskich: Gło3
Das Herder-Institut
Marburg 1995; s. 13-14.
4
jak w przypisie 2.

e.V. Im Dienste

der Osmitteleuropa-Forschung,
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gów — Wrocław — Opole. W przypadku Głogowa władze miejskie już w
1994 r. dotarły do omawianego zbioru i wykorzystały go przy bardzo udanej
odbudowie Starówki. Zdjęcia jej wykonano 7 II 1945 r., a więc tuż przed
rozpoczęciem oblężenia przez wojska radzieckie. s
Dużą pomocą w korzystaniu z tego cennego materiału bezpośrednio na
miejscu lub z zamówionych reprodukcji (cena zależna od formatu, najmniej
11 DEM za 13x18 cm) stało się wydanie katalogu. 6 Zawiera on ogólne omówienie zbioru, przybliżoną charakterystykę topograficzną oraz, jako podstawową
część, wykaz zdjęć. Ten ostatni ułożono według niemieckich nazw miejscowości
(także powiatu, prowincji) z uwzględnieniem polskich odpowiedników. Ponadto
pomieszczono skalę, datę wykonania, numer lotu, arkusza mapy i inwentaryzacyjny. Warto zwrócić uwagę, że zdarzają się fotografie tego samego obiektu/miejscowości, wykonane w różnych skalach. Przydatne są odsyłacze od
polskich do niemieckich nazw miejscowości. Poza tym, katalog zawiera 16
przykładowych fotografii dotyczących różnej problematyki analitycznej oraz
dwie mapy: tematycznej i topograficznej, posiadanych zdjęć. Należy jednak
pamiętać, iż opisano tylko miejscowości o ludności przekraczającej 400 mieszkańców. W przygotowaniu jest druga wersja katalogu, w którym zastosowano
układ według lotów.
O przydatności zdjęć lotniczych do badań geograficznych nie trzeba dziś
przekonywać. Można tylko wskazać na takie możliwości, jak ocena zmian w
środowisku (przyrodniczym i antropogenicznym), rozłogi pól i sieć dróg (szczególnie wiejskich), osadnictwo wiejskie, destrukcja środowiska przyrodniczego.
Wspomniane zdjęcia stanowią cenny materiał dla urbanistów, a zwłaszcza historyków urbanizacji. Mogą i powinni wykorzystać je archeolodzy przy lokalizacji nieznanych jeszcze stanowisk lub uściślenia dotychczasowych. Możliwości analityczne są bardzo duże z uwagi na dostępność zarówno samego zbioru,
jak i map topograficznych, które są o wiele łatwiejsze do uzyskania niż
dawniej.
[Tekst złożony w Redakcji w kwietniu 1996 r.|

KRZYSZTOF MAZURSKI

LUFTWAFFE IMAGERY O F THE POLISH TERRITORIES
IN MARBURG COLLECTION
German Air Force (Luftwaffe) has effected numerous air photographs of the military objects.
The collection has been taken over by US Army and later deposited in Germany. At present
the collection of about 6300 photos is stored in Herder Institute, Marburg. 5395 air photographs
out of the total above mentioned, refers to the contemporary territory of Poland. Photographs
5
6

jak w przypisie I.
jak w przypisie 2.
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size is 30x30 cm and scales are 1:5000 and 1:45 000. The major part refers to Slqsk (Silesia)
and Pomorze (Pomerania). The access to the collection is convenient thanks to the published in
1995 topographic catalogue. Forthcoming is the next arranged according to flights schedule. The
said imageries, taken during 1942-1945. are useful for analytic and comparative geographical
studies such as: change of natural environment use. environment destruction, infrastructure, urban
and archaeological studies.
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KRZYSZTOF CHŁAPOWSKI

W sprawie pojęcia „geografia historyczna"

Wspólnym wysiłkiem uniwersytetów Mikołaja Kopernika w Toruniu i Łódzkiego ukazała się publikacja pt. Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa
w Polsce. Materiały konferencyjne1, zawierająca teksty referatów wygłoszonych
podczas konferencji, która odbyła się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zorganizowały ją wspólnie Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Geografii
Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego i Zakład Geografii
Społecznej UMK.
Podczas tej konferencji prof. dr Halina Szulc wygłosiła referat pt. Geografia
historyczna osadnictwa wczoraj i dziś. Tekst Jej wystąpienia otwiera wspomnianą publikację jako wprowadzenie do tematyki konferencji. 2 Autorka, co
należy przyjąć z uznaniem, przedstawiła osiągnięcia badaczy zajmujących się
geografią historyczną, starała się wykazać potrzebę i wagę takich badań, których
dalsze prowadzenie jest zagrożone. Należy z mocą poprzeć Jej stanowisko co
do potrzeby prowadzenia badań, ale sposób, w jaki ujęła ich dzieje i potraktowała ich przedmiot — a zatem i zakres — pobudza do przedstawienia
kilku uwag na temat zakresu pojęcia „geografia historyczna".
H. Szulc, relacjonując dzieje badań geograficzno-historycznych w Polsce,
wymieniła prace dotyczące tych zagadnień poczynając od publikacji historyków
F. Piekosińskiego, F. Bujaka, O. Balzera, a kończąc na pracach autorów niemal
wyłącznie z ośrodka wrocławskiego i geografów z Uniwersytetu Warszawskiego
lub Instytutu Geografii PAN, opublikowanych już po II wojnie światowej.
Stwierdziła następnie, że w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych badania
geograficzno-historyczne uległy zahamowaniu, a obecnie jedyną placówką w
Polsce nimi się zajmującą jest Pracownia Geografii Historycznej w Instytucie
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Per non est zostały potraktowane dokonania Komisji dla Atlasu Historii Polski, działającej w latach
1921-1939, Komisji Atlasu Historycznego Towarzystwa Naukowego Warszaw1
M. Koter, J. Tkocz (red.) — Zagadnienia geografii historycv\ej
konferencyjne. Toruń-Łódź 1994.
2
tamże, s. 13-21.
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skiego, działającej w latach 1948-1952 i Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN istniejącego od 1953 r., kontynuującego działalność obu
wspomnianych Komisji, nie bez powodu noszącego przez pewien czas nazwę
Zakład Badań Historyczno-Geograficznych. 3 Wszystkie te placówki uprawiały
(w wypadku Zakładu nadal uprawiają) badania z zakresu historii kartografii i
geografii historycznej. Wiele publikacji autorstwa historyków i kartografów zatrudnionych w tych placówkach, ogłaszanych jako prace zespołowe powstałe
w ramach tych placówek 4 , jak również indywidualnie, 5 to niewątpliwie pozycje
z dziedziny geografii historycznej, a H. Szulc nie wspomniała o nich ani słowa.
Henryk Rutkowski, autor hasła „Geografia historyczna", zamieszczonego
w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej,6 określił geografię historyczną jako naukę
badającą środowisko geograficzne w przeszłości, jego przemiany i związki z historią społeczeństw oraz przemiany zjawisk przyrodniczych, jak również przestrzennych form zasiedlenia i zagospodarowania ziemi, składających się na
środowisko geograficzne i wyrażających się w krajobrazie naturalnym. Bada
ona wzajemne oddziaływania przyrody i społeczeństwa. Wśród źródeł, którymi
posługują się badacze uprawiający geografię historyczną, H. Rutkowski wymienił także dawne mapy i plany, źródła pisane i archeologiczne. Stwierdził, że
w geografii historycznej występują dwa kierunki badań: geograficzno-fizyczny,
zainteresowany wpływem społeczeństwa na przyrodę oraz geograficzno-ekonomiczny i geograficzno-historyczny.
Ostatnio prof. dr Julian Janczak, występując dramatycznie w obronie upadającej i niedocenianej geografii historycznej, zaczął od przedstawienia historii
badań geograficzno-historycznych i sposób, w jaki to uczynił nie pozostawia
wątpliwości, że pojęcie „geografia historyczna" rozumie tak jak H. Rutkowski. 7
We wspomnianym wyżej tekście H. Szulc wprawdzie nie zdefiniowała pojęcia geografii historycznej, ale — ze sposobu ujęcia i prezentacji badań oraz
zakresu powoływanych prac — wolno się domyślać, jak je rozumie. Traktuje
3
Najpełniej przedstawiła dzieje i osiągnięcia wspomnianych Komisji oraz dorobek obu pracowni
Zakładu Atlasu Historycznego B.Konopska — Polskie atlasy historyczne. Koncepcje i realizacje.
Warszawa 1994. s. 67-88. 120-145.
4
Województwo Płockie około 1578 r., red. S. Herbst, opr. I. Gieysztorowa. J. Humnicki.
J. Lcwenc, A. Żaboklicka. Warszawa 1958; Mazowsze w drugiej polowie XVI wieku. red. W. Pałucki,
opr. A. Dunin-Wąsowiczowa. I. Gieysztorowa, J. Humnicki: W. Kalinowski, W. Lewandowska,
K. Pacuski. H. Rutkowski. W. Szaniawska, Warszawa 1973; Śląsk iv końcu XVIII wieku. red. J. Janczak
i T. Ładogórski, 1.1, Wrocław 1976. t. II. Wrocław 1984; Województwo sandomierskie ir drugiej polowie
XVI wieku. red. W. Pałucki, opr. K. Chłapowski. A. Dunin-Wąsowiczowa. W. Lewandowska.
K. Pacuski. W. Pałucki. H. Rutkowski. Warszawa 1993.
5

Prusy Królewskie iv drugiej polowie XVI wieku. opr. M. Biskup przy współudziale L. Koca.
Warszawa 1961; Województwo lubelskie w drugiej polowie XVI wieku. opr. S. Wojciechowski.
Warszawa 1966.
6

Wielka Encyklopedia

Powszechna

PWN. t. IV. Warszawa 1964. s. 184-185.

7

J. Janczak — Geografia historyczna — samodzielna dyscyplina czy tylko nauka
(w:) J. Chrobaczyński i inni (red.) — Ojczyzna bliższa i dalsza. Kraków 1993, s. 83-89.
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geografię historyczną jedynie jako subdyscyplinę geografii, zajmującą się morfogenezą osad w powiązaniu z historią osadnictwa, a więc ogranicza ją do
badań, używając terminologii H. Rutkowskiego, o kierunku geograficzno-fizycznym, koncentrujących się na badaniu osad, a nie całości osadnictwa na
danym obszarze. W konsekwencji wyłącza z pola widzenia wszelkie prace
powstałe w ramach przedwojennych i powojennych badań prowadzonych we
wspomnianych Komisjach i w Zakładzie Atlasu Historycznego, a także w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. 8 Definicja geografii historycznej (jako dyscypliny nauki zawierającej
w sobie elementy zarówno geografii jak i historii, a nie jako subdyscypliny
geografii), sformułowana przez H. Rutkowskiego, jest syntetycznym ujęciem
tego rozumienia geografii historycznej, które było podzielane przez historyków
(np. S. Arnold, S. Herbst) i geografów (np. M. Dobrowolska) i jest uznawane
i stosowane w środowisku współcześnie działających badaczy. J. Janczak postawiwszy pytanie, czy geografia historyczna jest dyscypliną nauki, czy tylko
nauką pomocniczą, stwierdził, że jest dyscypliną, a także swoistą mieszaniną
geografii i historii. 9
Terminów należy używać w znaczeniu przyjętym, uznanym, obecnym
w świadomości ogółu zainteresowanych. Autor rozumiejący dane pojęcie
w sposób odmienny od powszechnie przyjętego powinien to wyraźnie zaznaczyć na wstępie swojego tekstu lub używać innego terminu, w przeciwnym
razie wprowadza czytelnika w błąd lub naraża się na zarzuty.
Skoro w tytule zbioru referatów i w tytule referatu H. Szulc widnieje
pojęcie geografia historyczna osadnictwa, autorka referatu, bez względu na to,
co rozumie przez to pojęcie, była zobowiązana — moim zdaniem — wziąć
pod uwagę fakt istnienia i żywego funkcjonowania w nauce takiej a nie innej
definicji tego pojęcia i w konsekwencji przy omawianiu dziejów badań geograficzno-historycznych chociażby wymienić prace prowadzone przez warszawską i wrocławską (w ramach kompresji etatów zlikwidowaną w 1992 r.)
pracownie Zakładu Atlasu Historycznego. Jest to postulat minimum, gdyż można by wskazać i inne prace. 10 W rezultacie obraz historii i stanu badań
geograficzno-historycznych (vel historyczno-geograficznych) przedstawiony przez
H. Szulc odbiega od rzeczywistego. Źle się stało, że taki niepełny obraz został

x

O pracach tego Instytutu najpełniej B. Konopska, op.cit., s. 148-154.

9

J. Janczak. op.cit., s. 89.

10

np. Z. Guldon — Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach vi- II polowie XVI wieku.
Toruń 1964; tenże — Mapy Ziemi Dobrzyńskiej iv drugiej polowie XVI wieku, Toruń 1967. Od wielu
lat prowadzone są prace nad Słownikiem historyczno-geograficznym
ziem polskich.
Dotychczas
opublikowano dziewięć zeszytów Słownika historyczno-geograficznego
województwa krakowskiego (pod
red. J. Wiśniewskiego, następnie A. Gąsiorowskiego, a ostatnio F. Sikory). Wroclaw-Kraków 1980-1994
oraz dziesięć zeszytów takiegoż Słownika województwa poznańskiego pod red. W. Gąsiorowskiego.
Wroclaw-Kraków 1982-1995: por. też przypisy 4 i 5.
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utrwalony w świadomości geografów biorących udział w konferencji w Toruniu, a za ich pośrednictwem — w świadomości ogółu geografów.
Sprawa powyższa może sugerować, że nie istnieje jakakolwiek współpraca
między geografami i historykami, a przecież tak nie jest. Od 1972 r. przy
Komitecie Nauk Historycznych działa Komisja Geografii Historycznej (niżej
podpisany jest jej sekretarzem). Na jej spotkaniach następuje wymiana doświadczeń i osiągnięć historyków i geografów interesujących się przede wszystkim
historią kartografii i osadnictwa, ale także geografią historyczną. Mimo to
współpraca geografów i historyków, co również zauważył J. Janczak, przedstawia się skromnie." Moim zdaniem wynika to z zasadniczych różnic między
nami jeśli chodzi o definiowanie pojęcia „geografia historyczna", jak również
z kiepskiej znajomości wśród geografów osiągnięć historyków uprawiających
tę dyscyplinę. Dlatego uznałem, że potrzebna jest publikacja zwracająca uwagę
geografów na dokonania tych historyków. Być może wiedza o nich zaowocuje
propozycjami wspólnych badań.

*

[W odpowiedzi Krzysztofowi Chłapowskiemu]
Wdzięczna jestem Panu Profesorowi Janowi Szupryczyńskiemu za umożliwienie mi ustosunkowania się do uwag Pana Doktora hab. Krzysztofa Chłapowskiego. Pragnę podkreślić, że moja wypowiedź nie ma charakteru dyskusyjnego, lecz jest wyjaśnieniem pewnych nieporozumień.
Definicję geografii historycznej rozumiem tak, jak to jest ogólnie przyjęte
•
12
i ujęte przez H. Rutkowskiego w haśle Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej.
Moja wypowiedź na konferencji w Toruniu 13 dotyczyła geografii historycznej
osadnictwa dawniej i dziś. Problematyka tej konferencji obejmowała tylko geografię historyczną osadnictwa, a nie całą geografię historyczną, co wyraźnie
podano w tytule publikacji i w obszernym wstępie. W krótkim referacie przedstawiłam kierunki rozwoju geografii historycznej osadnictwa, potrzebę tych badań, jej zagrożenia oraz szanse i perspektywy rozwoju, zarówno u nas jak i
za granicą. W referacie tym nie było miejsca na wyszczególnienie wielu prac
z zakresu geografii historycznej osadnictwa.
1

J. Janczak. op.cit., s. 84.

12

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. IV. Warszawa 1964. s. 184-185.
' H. Szulc - Geografia historyczna osadnictwa dawniej i dziś (w:) W. Koter, J. Tkocz (red.) —
Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne. Toruń-Łódź. s. 13-21.
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W tym samym roku jednak, w ramach prac Komisji Geografii Osadnictwa
i Ludności przy Polskim Towarzystwie Geograficznym, opublikowałam artykuł,
w którym starałam się bliżej nakreślić kierunki badań z zakresu geografii
historycznej osadnictwa z podaniem niektórych prac, które — moim zdaniem
— były istotne dla rozwoju tej dziedziny nauki. 14 W artykule tym podkreśliłam
inicjatywę S. Arnolda utworzenia Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN. która kontynuuje prace Komisji Atlasu Historycznego PAU. Zwróciłam również uwagę na słowniki historyczno-geograficzne. Ponieważ w krótkim
artykule szerokie omawianie tej dziedziny badań było niemożliwe, zamieściłam
przypis następującej treści: » Z powodu ograniczonej objętości artykułu mogłam
jedynie wspomnieć o tych tak ważnych dziełach geografii historycznej osadnictwa, którymi są Alias historyczny Polski oraz Słownik historyczny Polski.
Szerzej na te tematy pisali: M. Kiełczewska-Zaleska, Nowe osiągnięcia Atlasu
historycznego Polski, Przegl. Geogr., t. 46. z. 4, 1974, s. 735-744; oraz W.
Pałucki, Stanisława Arnolda zasługi naukowe dla geografii historycznej, (w:)
Ziemia i ludzie dawnej Polski, Prace Wrocł. Tow. Nauk., Seria A, nr 179,
Wrocław 1976, s. 183-195.«
Ponadto pragnę nadmienić, że w mojej pracy pt. Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce15 jako istotne publikacje z dziedziny geografii historycznej
osadnictwa podałam wszystkie atlasy opracowane przez Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN wraz z komentarzami.
Notatka K. Chłapowskiego jest dla mnie szczególnie przykra, gdyż zostałam
źle zrozumiana. W czasie długoletniej pracy korzystałam wraz z moimi współpracownikami z cennych konsultacji, porad i pomocy historyków. Proszę więc
Panią Profesor J. Leskiewiczową, Pana Profesora S. Trawkowskiego oraz Pracowników Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN w Warszawie:
Dr hab. K. Chłapowskiego, Dr Dr A. Dunin-Wąsowiczową, K. Pacuskiego i
H. Rutkowskiego, o przyjęcie moich serdecznych podziękowań.
Halina

4

Szulc

H. Szulc - Osadnictwo
wiejskie Polski iv pracach geograjiczno-historycznych
iv latach
1918-1993, (w:) S. Liszewski (red.) - Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata
1918-1993. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, t. 2, Łódź
1994, s. 77-92.
15
Prace Geograficzne IGiPZ PAN. 163, 1995. s. 112 + mapa.
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Atlas

Świata

dla

Windows.

Wersja

2.0;

Cartall, Łódź

1995. 1

Atlas Świata dla Windows firmy Cartall jest pierwszym oryginalnym polskim
atlasem świata opublikowanym w formie elektronicznej. Program składa się
z trzech dyskietek instalacyjnych opakowanych w kartonowe pudełko. Atlas
Świata przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC i pracuje
w systemie operacyjnym Windows 95™, jak również w jego wersjach wcześniejszych. Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z procesorem 486 oraz
4 MB pamięci operacyjnej. Do instalacji kompletnego programu konieczne jest
około 5 MB wolnego miejsca na twardym dysku.
Recenzowane opracowanie składa się z mapy głównej oraz 109 map tematycznych ułożonych w dwóch grupach. W skład programu wchodzi również
część tekstowa zawierająca opisy państw, wybranych miast, dane statystyczne,
fotografie wybranych obiektów oraz animację przedstawiającą obraz obracającej
się Ziemi z zarysami kontynentów.
Po uruchomieniu atlasu otrzymujemy na ekranie mapę świata oraz pasek
menu wraz z zestawem ikon do konfigurowania parametrów mapy. Podstawowa
część programu to mapa świata składająca się z dziewięciu następujących
warstw tematycznych: miasta, granice, szczyty, etykiety 2 , strefy czasowe, siatka
geograficzna, rzeki, jeziora oraz warstwa nazwana fizyczną. Możliwe jest powiększenie wybranego fragmentu mapy oraz wybór państwa, które ma być
powiększone automatycznie przez program.
Atlas nie zawiera niestety informacji o odwzorowaniu kartograficznym żadnej z map. Brak również informacji o skali. Jedynie dostępna jako opcja
„mapka" pokazuje położenie powiększonego fragmentu oraz liczbę wskazującą
powiększenie wyświetlanej powierzchni w stosunku do mapy wyjściowej. Siatka
kartograficzna świata (nazwana przez autorów geograficzną) stanowi jedną z
warstw mapy. Jej konstrukcja budzi bardzo jednak poważne zastrzeżenia: nie ma
ona opisów wartości południków i równoleżników, nie wrysowano nawet równika,
a południki zostały umieszczone co 11°15. Największe jednak zastrzeżenia budzi
fakt, iż siatka kartograficzna wykonana jest w zupełnie innym odwzorowaniu niż
obraz lądów i oceanów! Wystarczy tu podać, że równoleżnik środkowy siatki
przechodzi przez Meksyk i Libię. Tak skonstruowana siatka może jedynie przyczynić się do wywołania dezinformacji u użytkowników atlasu!
1
Recenzja ta jest skróconą wersją publikacji zamieszczonej w Polskim Przeglądzie
Kartograficznym, lom 28. 1996, nr 1.
2
Warstwa la zawiera nazwy geograficzne obiektów występujących w atlasie z wyjątkiem nazw
miejscowości.
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Szczegółowość przedstawienia zarysów kontynentów w atlasie zdecydowanie
nie dorównuje przewidzianej przez autorów programu możliwości powiększenia
obrazu. Za przykład może posłużyć polskie wybrzeże będące prawie linią prostą, ze szpiczaście zakończonym Półwyspem Helskim. Na mapie brakuje wielu
wysp, w tym znakomitej większości wysp Oceanu Spokojnego. Jednakże deformacje zarysu kontynentów w recenzowanej publikacji osiągają apogeum
w postaci braku Antarktydy, której miejsce zajęte jest w atlasie przez ocean!
Rzeźba terenu jest przedstawiona za pomocą barwnej hipsometrii o bardzo
ubogim cięciu poziomicowym: 0-200-500-1000-2000-4000 metrów, jednak bez
wrysowania poziomic. Ponadto obraz hipsometrii świata jest bardzo zdeformowany,-co spowodowane jest w równym stopniu niewłaściwymi zasięgami poszczególnych poziomic, jak i ich złym doborem. Głębokości oceanów i mórz
zostały przedstawione zaledwie trzema barwami oznaczającymi odpowiednio
0-200, 200-4000 i poniżej 4000 metrów. Również w tym przypadku nie umieszczono izobat. Nie uniknięto nawet błędnego nazwania tej warstwy („mapa
fizyczna").
Drugim elementem przedstawienia ukształtowania terenu jest warstwa zawierająca 339 szczytów przedstawionych sygnaturą. Zdumienie budzi oznaczenie
na obszarze Tatr szczytu o nazwie Ruziomberok i wysokości 2663 m. Zdarzają
się błędne wysokości (np. Gerlacha), jak również nieprawidłowa lokalizacja na
mapie (np. Rysy, które zostały umieszczone w znacznej odległości od granicy
państwowej).
Kolejnym elementem treści atlasu jest sieć wodna, przedstawiona za pomocą
dwóch niezależnych warstw zawierających rzeki i jeziora. Cała sieć rzeczna
składa się jedynie z 96 rzek. Wszystkie rzeki opisywane są prostopadle do
ich biegu, co nie przyczynia się do zwiększenia czytelności map. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę, iż wszystkie nazwy na mapie, nie wyłączając
nawet nazw oceanów, opisane są wzdłuż linii prostych i to równoległych do
równika. Niepoprawne rozmieszczenie nazw stanowi duży mankament atlasu.
Drugą warstwę sieci wodnej stanowi przedstawienie 82 głównych jezior. Również w tym przypadku jest to treść wyjątkowo uboga.
Miasta sklasyfikowano w trzech grupach, jednak nie objaśniono granic ich
wielkości. Miejscowości są w atlasie przedstawione sygnaturami bez względu
na przyjęte powiększenie, co nie jest rozwiązaniem prawidłowym, gdyż przynajmniej duże miasta przy znacznych powiększeniach mapy można z powodzeniem przedstawić zarysem topograficznym. Kolejnym problemem związanym
z prezentacją osiedli jest wzajemne nakładanie się opisów, co ma miejsce
praktycznie niezależnie od przyjętego powiększenia mapy. Opcja wyszukiwania
pozwala na odnalezienie około 3600 miejscowości.
Mapa główna atlasu nie zawiera w ogóle treści komunikacyjnej. Na mapie
tej nie oznaczono linii kolejowych, najważniejszych nawet dróg, ani lotnisk.
Jest to zupełnie nieuzasadnione zubożenie treści, tym bardziej, że przy war-
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stwowej budowie atlasu wprowadzenie nakładki z siecią komunikacyjną nie
pogorszyłoby czytelności mapy.
Atlas wyposażony jest w możliwość wyświetlania mapy politycznej, konstrukcja tej warstwy pozostawia jednak wiele do życzenia. Przede wszystkim
mamy do czynienia z bardzo zniekształconym rysunkiem granic państwowych.
Ponadto, w warstwie tej nie umieszczono nazw państw, a jedynie obszary
krajów pokryto barwami. Nawet jednak i przy tej operacji nie ustrzeżono się
błędów — graniczące ze sobą państwa pokryto tą samą barwą (np. Kazachstan,
Turkmenistan, Iran i Irak tworzą czarną plamę, spod której nie są widoczne
ani granice polityczne, ani opisy miejscowości). Nie oznaczono stolic państw.
Tak skonstruowana „mapa" podziału politycznego może jedynie wywołać dezinformację u użytkowników.
Atlas Świata dla Windows odznacza się wyjątkowo nieskoordynowanym nazewnictwem obiektów geograficznych. W przypadku miejscowości prawdopodobnie założeniem autorów było przedstawienie nazw w brzmieniu oryginalnym,
jednakże nie zdołano zapanować nad istniejącym materiałem. Występują błędy
literowe (Huston zamiast Houston). Najwięcej wątpliwości budzi nazewnictwo
miejscowości obszarów byłego Związku Radzieckiego. Spotykamy formy poprawnej transliteracji (Mińsk), jednak obok stosowane są polskie egzonimy
(Winnica, Moskwa, Grodno). Równolegle znajdujemy formy polskiej transkrypcji fonetycznej (Rostow-na-Donu), czy wreszcie formy o zupełnie niejasnym
pochodzeniu (Ushgorod — zapewne w założeniu transliteracja angielska, jednak
poprawną formą w takim przypadku byłby Uzhgorod). Do tego należy dodać
pozostawienie rosyjskiego nazewnictwa na terytorium Białorusi i Ukrainy, a nawet niektórych miast Estonii (Tallin), jak również zwykłe błędy literowe
(Tschernowozy). Z innych obszarów miejscowości starano się przedstawić
w brzmieniu oryginalnym, chociaż zdarzają się odstępstwa (Algier). W przypadku nazw fizjograficznych nazewnictwo dane jest w wersji polskiej.
Kolejną warstwą tematyczną jest wyróżnienie stref czasowych. Zaznaczono
jedynie ich granice, nie podając nawet różnicy czasu pomiędzy nimi (nie licząc
sygnatury w postaci tarczy zegara, według której różnica czasu pomiędzy Nowym Jorkiem a Warszawą wynosi 2 godziny). Nie wyróżniono linii zmiany
daty, która przecież nie przebiega dokładnie wzdłuż południka 180°, ani nie
oznaczono terenów, na których obowiązuje czas lokalny. Wszystkie granice
stref czasowych w tej warstwie przebiegają dokładnie wzdłuż południków, pomimo faktu, że na terenach lądów faktyczny ich przebieg nie pokrywa się
z tymi południkami.
Mapa główna jest pozbawiona legendy. Powoduje to znaczne trudności w interpretacji zastosowanych na niej oznaczeń. Wydaje się, iż powinno się wprowadzić legendę zawierającą przynajmniej podstawowy zbiór znaków.
W skład atlasu wchodzi 109 map tematycznych. Są one zgrupowane
w dwóch działach. Pierwsze siedem map dostępne jest z menu „dane" —
polecenie „mapki". Pięć z nich dotyczy zagadnień klimatycznych. Są to mapy
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opadów rocznych, stycznia i lipca oraz temperatury stycznia i lipca. Pozostałe
dwie prezentują rozmieszczenie surowców mineralnych oraz upraw i hodowli.
Mapy te już na pierwszy rzut oka sprawiają zdecydowanie niekorzystne wrażenie. Spowodowane to jest katastrofalnymi wręcz zniekształceniami zarysów
lądów, czego przykładem jest połączenie Ameryki Północnej z Grenlandią szerokim pasem stałego lądu! Również w tym przypadku nie przewidziano miejsca
dla Antarktydy. Mapy dotyczące zagadnień klimatycznych są izarytttiiczne, natomiast mapy surowców mineralnych i upraw — sygnaturowe. Wątpliwości
budzi również wiarygodność danych, skoro na mapie surowców nie oznaczono
złóż diamentów w RPA, pomimo umieszczenia w legendzie odpowiedniej sygnatury.
Pozostałe 102 mapy wyświetla się za pomocą ikony o nazwie „kartogramy".
Wszystkie mapy wykonane są w odniesieniu do państw. Zestaw map obejmuje
takie tematy jak: udziały procentowe poszczególnych kategorii pokrjcia terenu
(lasy, łąki, nieużytki itp.) w ogólnej powierzchni państw, kilka map klimatycznych (średnie temperatury i opady), następnie zestaw map ludnościowych,
np. mapy struktury wieku oraz liczniejsza grupa map dotyczących gospodarki.
Program umożliwia prezentację danych za pomocą kartogramu oraz kartodiagramu. Jednak i tu nie uniknięto błędów terminologicznych, gdyż według autorów atlasu kartodiagram stanowi rodzaj kartogramu. Na jednej mapie można
w ten sposób przedstawić sześć zmiennych, w tym dwie kartogramicznie (barwą
i deseniem) oraz pozostałe cztery za pomocą kartodiagramu słupkowego —
słupkami o różnych barwach. Na wstępie należy wnieść zastrzeżenie do rodzaju
danych przedstawianych za pomocą kartogramu. Niektóre mapy prezentują dane
bezwzględne, co uważane jest za znaczne uchybienie metodyczne. Za przykład
może posłużyć mapa zatytułowana „Ludność w min", czy też „Produkcja energii elektrycznej". Wszystkie kartogramy są sześcioklasowe, a przedziały dobrano
metodą jednakowej rozpiętości. Metoda ta została zastosowana na wszystkich
kartogramach, bez względu na charakter zmienności prezentowanych danych,
co w wielu przypadkach nie daje wystarczającego pojęcia o rozkładzie kartowanego zjawiska. Zdziwienie budzi podanie na kartogramach wartości dla Morza Kaspijskiego.
Legenda do kartogramów stanowi typowy przykład legendy do mapy izarytmicznej (ułożona poziomo, z wartościami podanymi dla granic klas), co jest
uchybieniem metodycznym. Kartodiagramy natomiast nie są wyposażone w żadną legendę, czego konsekwencją staje się szeregowanie danych na porządkowym
poziomie pomiaru. Czytanie map tematycznych utrudnia fakt, iż tytuł wybranej
mapy widoczny jest dopiero po wciśnięciu przycisku uruchamiającego zmianę
wyświetlanych map i okno to nie mieści się na ekranie bez zasłonięcia chociaż
fragmentu mapy tematycznej. Podsumowując można stwierdzić, że dział map
tematycznych w atlasie jest szczególnie źle opracowany.
Atlas Świata dla Windows wyposażony jest ponadto w absurdalną z założenia funkcję pomiaru odległości we wszystkich kierunkach na mapie świata.
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Wystarczy tu podać, że zmierzona tą metodą odległość od bieguna północnego
do południowego wzdłuż południka 0° wynosi 23 440 km.
Uzupełnieniem atlasu są funkcje rysowania wykresu (żadna z jego osi nie jest
wyskalowana!) prezentującego wzniesienie nad poziom morza i rzeźbę dna morskiego oraz „mapa trójwymiarowa" będąca w istocie kolorową malowanką mającą
wyglądem naśladować numeryczny model terenu. Część opisową opracowania stanowią krótkie opisy państw i wybranych miast uzupełnione fotografiami, zestaw
danych statystycznych dla państw wzbogacony o funkcję sporządzania wykresów,
wreszcie dość bogaty zestaw fotografii ciekawszych obiektów w około stu państwach świata.
Rolę indeksu w atlasie pełni funkcja odszukiwania obiektów. Składa się
ona z pięciu kategorii: miasta, rzeki, jeziora, szczyty oraz „etykiety". Ostatnia
z grup to w istocie wszystkie inne nazwy geograficzne występujące w atlasie.
Pożyteczne uzupełnienie stanowiłoby rozszerzenie tej funkcji o podawanie
współrzędnych geograficznych obiektów. Konstrukcja programu umożliwia umieszczanie własnych obiektów na mapie. Program zawiera również pomoc dla
użytkownika, uruchamianą za pomocą ikony w pasku menu oraz dołączony
plik tekstowy z opisem programu.
W opinii autora recenzji większość wymienionych tu błędów i nieścisłości
ma swoje źródło w nieznajomości zasad wykonywania opracowań kartograficznych. Udział kartografa w opracowaniu kolejnych wersji tego obiektywnie
rzecz biorąc niezwykle potrzebnego na naszym rynku opracowania wydaje się
nieodzowny. W obecnym kształcie zawartość treściowa i forma prezentacji zjawisk dyskwalifikuje ów atlas pod względem zarówno poprawności geograficznej, jak i formy kartograficznej. Zaletą atlasów elektronicznych w stosunku do
tradycyjnych jest możliwość dowolnego łączenia poszczególnych warstw tematycznych. Jednak w recenzowanym opracowaniu możliwość ta nie daje wymiernych korzyści, w dużej mierze z powodu ogromnej liczby błędów i uchybień metodycznych i rzeczowych, w większości przypadków deformujących
rzeczywisty obraz kartowanych zjawisk. Poza wymienionymi błędami metodycznymi należy również zwrócić uwagę na wiarygodność danych źródłowych.
Autor recenzji wyraża nadzieję, iż przyczyni się ona do poprawienia kolejnych
wersji programu.
Michał
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A. Gorz — Capitalism, socialism, ecology.
(tłumaczył z francuskiego Ch. Turner).

Verso, London-New York 1994; X + 148 s.

O wiele większy wpływ na krajobraz, w porównaniu z klimatem, warunkami glebowymi,
wodnymi itd. mają rządzące w poszczególnych państwach systemy społeczno-gospodarcze. Ponieważ są one oparte na ideologii, dziedzina la stanowi dla geografów nic mniej ważne źródło
wiedzy koniecznej do wytłumaczenia pewnych faktów geograficznych niż np. geologia, meteorologia. biologia czy historia. Jest lo szczególnie istotne dzisiaj, kiedy w byłych państwach komunistycznych przetrwały relikty panującego lam do niedawna ustroju, zarówno w krajobrazie geograficznym jak i w zmienianej stopniowo strukturze gospodarki oraz w sferze świadomości
społecznej.
Tym. co dodatkowo zwiększa ideologiczne zainteresowanie geografów jest współczesny kryzys
społeczny i ekologiczny. Od wielu lat w środowisku naukowym, a także w środkach masowego
przekazu toczy się ostry spór o to. jaki model społeczeństwa jest najbardziej adekwatny do ery
poslindustrialncj. W sporze tym chodzi o to. która ze znanych ideologii jest w stanie dostarczyć
najlepszych metod na przeprowadzenie ludzkości przez obecny, przełomowy okres ku nowemu
światu cywilizacji postindustrialncj. Geografowie nie pozostają bynajmniej w tej sytuacji neutralni.
W geografii zachodniej istnieje nawet kilka nurtów badawczych czerpiących inspirację z poszczególnych koncepcji ideologicznych. Autorzy najbardziej znanych podręczników z zakresu geografii
politycznej, której rola w systemie nauk geograficznych w ostatnich lalach wyraźnie wzrasta (w
Polsce też), bardzo często odwołują się do poglądów współczesnych ideologów. Jednym z bardziej
znanych jest Andrzej Gorz. myśliciel francuski pochodzenia austriackiego. Oprócz recenzowanej
książki, jest on autorem bardzo poczytnych (wydanych także w języku angielskim) dzieł o tak
znamiennych tytułach jak Critique of Economic Reason (Krytyka ekonomicznego rozumu), czy
Paths to Paradise (Drogi do raju). W recenzowanym tomie Gorz stara się dowieść, że koniecznym warunkiem rozwiązania współczesnych problemów ekologicznych i społecznych jest modernizacja społeczeństwa zgodnie z zasadami ideologii socjalistycznej. Argumenty na poparcie tej
tezy zawarł Gorz w dziewięciu monotematycznych rozdziałach. Oprócz nich książka zawiera
Posłowie pióra Ottona Kallschauera oraz indeks.
W swoich rozważaniach Gorz wychodzi od analizy kryzysu socjalizmu. W znacznej mierze
trafna jest jego diagnoza upadku realnego socjalizmu, oparta na przesłankach ekonomicznych i
technologicznych. Ponieważ nic sposób już dzisiaj głosić dobrodziejstwa płynące z centralnego
planowania gospodarczego i przewodniej roli klasy robotniczej, a także z uwagi na nieaklualność
centralnego konfliktu między robotnikami a burżuazją w społeczeństwach zachodnich, Gorz opowiada się za powrotem do oryginalnego, marksistowskiego znaczenia socjalizmu. Odwiecznym
jego celem ma być, według autora, czynienie wszelkiej pracy twórczą i spełniającą działalnością
(creative and fulfilling activity). Jednocześnie uważa on, że cel ten jest zbieżny z dążeniami do
powstrzymania postępującego niszczenia przyrody. Odrestaurowany socjalizm nie ma już być
pojmowany jako system społeczny przeciwstawny do kapitalizmu, ale jako jego „radykalna krytyka". Należy więc rozumieć, że celem socjalizmu nie jest już obalenie kapitalizmu, ale reformowanie „państwa dobrobytu" w kierunku społcczno-ekologicznym. To reformowanie ma polegać
na ograniczaniu tej sfery życia społecznego, w której najważniejszą wartością jest racjonalność
ekonomiczna. Gorz wyznaje zasadę względnej autonomii państwa, kultury, prawa i ekonomii, którą
pojmuje właśnie jako uniezależnienie poszczególnych dziedzin życia od wpływów logiki rynku.
Ponieważ praca najemna jest według autora powodem alienacji i nie stanowi źródła tożsamości. zakłady pracy nie są miejscem tego, co Marks określił jako „twórczą i społecznie użyteczną
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aktywność". Aby umożliwić ludziom zaangażowanie się w tego rodzaju działalność poza miejscem
pracy zarobkowej. Gorz proponuje wprowadzić gwarantowane dochody dla każdego obywatela.
Ma to być „pensja obywatelska" równa dla wszystkich i niezależna od rodzaju i ilości wykonywanej pracy zarobkowej. Jednocześnie
miałoby nastąpić znaczne skrócenie czasu pracy (początkowo do 30 godzin tygodniowo), co pozwoliłoby właśnie na spontaniczną działalność jednostek
nie nacelowaną na osiąganie zysku. Gorz przewiduje pojawienie się wielu różnego rodzaju prawdziwie wolnych stowarzyszeń i organizacji. Dzięki skróceniu czasu pracy spadłoby bezrobocie
i zmniejszyłby się dystans ekonomiczny pomiędzy najbardziej zasobnymi, posiadającymi stałe
zatrudnienie a tzw. postindustriałnym proletariatem, utrzymującym się z pracy dorywczej (new
servants). Innym
efektem skrócenia czasu pracy będzie, według autora, redukcja konsumpcji
dóbr i usług, czyli to. o co m.in. chodzi zwolennikom ruchów ekologicznych.
Ponieważ praca najemna alienujc (jest to jeden z przyjętych przez autora aksjomatów), należy
wspierać współczesne aspiracje do odrzucenia etyki pracy, do dystansowania się od pracy i uwalniania od konieczności jej wykonywania. Pracę będącą źródłem dochodów Gorz chce zastąpić
„autonomiczną" działalnością, dobrowolnie podejmowaną w ramach wzajemnej pomocy lub w celu
produkcji na potrzeby własne (nie na sprzedaż, gdyż groziłoby to rozszerzeniem sfery, w której
rządzą prawa rynku). Redukcja czasu pracy nie jest więc. co Gorz podkreśla, technokratycznym
środkiem służącym stworzeniu większej liczby miejsc pracy, ale metodą „uwalniania czasu"
i ograniczania zakresu obowiązywania ekonomicznej racjonalności.
Co do ekonomicznych środków wprowadzania krótszego czasu pracy nie ma w recenzowanej
książce pełnej jasności. Kilkakrotnie Gorz pisze o finansowaniu tego przedsięwzięcia z podatków
pośrednich, które mają być wprowadzone tak. aby nie powodować wzrostu kosztów produkcji
i cen. Punktem kulminacyjnym książki jest jednak rozdział dziewiąty, w którym autor demonstruje. że dochody pochodzące ze wzrostu produktywności mogą zostać wykorzystane do skrócenia
czasu pracy nawet bez konieczności redukcji płac. Gorz pomija fakt. że taka polityka musiałaby
prowadzić do ograniczenia inwestycji, będących motorem rozwoju gospodarczego.
Niektóre błędy i uproszczenia zawarte w recenzowanej pracy nie uszły uwagi autora Poslowia.
O. Kallschauera. Podkreśla on, że problemy ekologiczne i społeczne wymagają nadania im
wymiaru ogólnoeuropejskiego, odkrywając przy okazji to. że łączenie troski o „sprawiedliwość
społeczną" z problematyką ekologiczną (co czynił Gorz na poprzednich stronach) jest zabiegiem
sztucznym. Kallschauer proponuje także porzucenie pojęcia .»socjalizm", które nawet na Zachodzie
uległo głębokiej inflacji, na rzecz, bardziej neutralnego określenia „demokratyczna lewica".
Mimo jawnego lekceważenia praw ekonomii przez autora, wizja zaprezentowana w recenzowanej książce ma duże szanse
na realizację w przyszłości. Trzeba bowiem pamiętać, że większość postulatów socjalistów z lat 20. została zrealizowana nawet w takim kraju jak Stany
Zjednoczone. Istotną wadą książki, nawet dla osób nic związanych z polityczną prawicą jest brak
dyskusji z poglądami głoszonymi przez nie-socjalistów: od ideologów „czystego" kapitalizmu
w wydaniu Miltona Friedmana do zwolenników koncepcji głoszonych przez ruchy ekologiczne.
Całą swoją wielką silę perswazji wykorzystał Gorz do ukazania walorów argumentów lewicowych,
formułując przy tym bardzo sugestywne hasła. To. co bywa skuteczne w działalności politycznej
może okazać się nie do przyjęcia w dyskusji naukowej. Bardzo wiele pytań, które narzucają się
przy lekturze recenzowanej książki, pozostawionych jest bez najmniejszej próby odpowiedzi. Proponując redukcję czasu pracy. Gorz chce dać ludziom szansę na twórczą aktywność poza miejscem
pracy. Ale co stanie się z tymi. którzy nie będą chcieli wchodzić w „prawdziwie wolne stowarzyszenia". pozostając w „uwolnionym od pracy" czasie przed ekranami swoich telewizorów? A
co zrobić z tymi. którzy czas wolny zechcą przeznaczyć na dodatkową pracę w celu „dorobienia"
do pensji? Będą oni zwiększać zakres sfery rządzonej przez, pieniądz, przez co staną się największym wrogiem społecznym. Gorz nie daje żadnej recepty na to. jak wyplenić „złe" nawyki
wyniesione z epoki przemysłowej. Podobnie jak jego ideologiczni przodkowie przechodzi on do
porządku dziennego nad faktem, że zwykli ludzie wciąż rozumują ekonomicznie, pragną kupować
i konsumować, mają poczucie rywalizacji, itd. Czy więc zechcą
oni
angażować się w działalność w ramach wolnych stowarzyszeń, czy raczej stowarzyszenia te będą musiały być organi-
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zowane przez sfrustrowanych intelektualistów i kontrolowane przez rozrastającą się biurokrację?
Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie narodzi się nowy Lenin, który chciałby tego
typu idee wprowadzać w czyn.
Z uwagi na szeroki zakres omawianej problematyki, autor wykracza często poza rozważania
ideologiczne, posługując się argumentami z różnych dziedzin nauk społecznych. Mimo że wśród
nich nie znajdujemy argumentów geograficznych, recenzowana książka prowokuje do dyskusji
geografów zainteresowanych rozwojem cywilizacji i tzw. problematyką globalną. Andrzej Gorz
przekonuje, że jedyną drogą rozwoju dla ludzkości w obecnym, przełomowym okresie, jest droga
socjalistyczna. Geografia jest natomiast dziedziną, która dysponuje możliwościami empirycznego
sprawdzenia tej ideologicznej tezy. Wnioski jakie płyną z obserwacji terytorialnego zróżnicowania
krajobrazów kulturowych i z badań nad ich ewolucją, niejednokrotnie mogą się okazać bardzo
surowe dla wizji świata przyszłości, którą lansują ideologowie socjalizmu.
Witold

J. Warszyńska (red.) — Geografia
Warszawa 1995; 439 s.

turystyczna

świata,

Wilczyński

część 2, Wyd. Nauk. PWN.

Ukazał się drugi tom Geografii turystycznej świata pod redakcją Jadwigi Warszyńskiej. poświęcony krajom pozaeuropejskim. Wypada tu powtórzyć wszystkie pochwały, wymienione już w
recenzji tomu pierwszego (Przegląd Geograficzny 1995, nr 1-2). Tom drugi prezentuje się nie
mniej okazale, a dzięki zdjęciom z krajów egzotycznych budzi jeszcze większe zainteresowanie.
Autorzy w większości są ci sami, co w pierwszym tomie: Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski.
Jerzy Groch. Jerzy Jemioło. Andrzej Koliba, Włodzimierz Kurek. Renata Janiec, Urszula Birek
i Marta Szostek.
Całość oparta jest ściśle na podziale politycznym świata, każde państwo lub terytorium zależne
omówiono w osobnym rozdziale, toteż rozdziałów tych jest aż 140. Ich objętość jest bardzo
zróżnicowana: Stanom Zjednoczonym poświęcono 26 stron, Chinom 17. Indiom 14. Izrael, Turcja,
Kanada, Meksyk i Australia zajmują po 10-11 stron. Na tym tle wyjątkowo pokrzywdzone są
Republika Południowej Afryki (2,5 strony) i Indonezja (4 strony). Najmniejszym państwom na
wyspach pacyficznych poświęcono ułamki stron — może należało je omówić łącznic w rozdziale
zbiorczym ze względu na podobieństwo środowiska i znikomą szansę dotarcia tam turystów
z Polski. Z byłego Związku Radzieckiego uwzględniono tu republiki środkowoazjatyckie i kaukaskie. Nie uwzględniono niestety azjatyckiej części Rosji, potraktowanej po macoszemu w pierwszym tomie.
Ozdobą książki są piękne zdjęcia, wykonane głównie przez autorów polskich. Na ogół trafnie
charakteryzują one środowisko i osadnictwo danych krajów. Chętnie widziałoby się więcej zdjęć,
np. najsłynniejszych wodospadów Wiktorii i Iguaęu.
Natomiast mapy, podobnie jak w pierwszym tomie, są ubogie w treść i oprócz rozmieszczenia
ważniejszych miejscowości prawie nic nie pokazują. Rażą też dysproporcje przyjętych skal, np.
ogromny powierzchniowo Kazachstan przedstawiono na mapce mniejszej od mapek wysp Mauritius
i Reunion.
Książka zawiera dane statystyczne, m.in. o wielkości ruchu turystycznego i liczbie miejsc
noclegowych, niestety pochodzące z 1989 roku. W międzyczasie nastąpiły duże zmiany polityczne
i gospodarcze, jak chociażby rozpad ZSRR i szersze otwarcie jego terytoriów dla turystów,
zakończenie izolacji RPA, promocja turystyki zagranicznej w Chinach, dynamiczny rozwój państw
Dalekiego Wschodu itd. Dlatego pożądane byłoby szybkie wznowienie tej cennej publikacji z aktualnymi danymi statystycznymi.
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A. Maryański, G. Mróz, Z. Szot, M. Troc — Geografia
Warszawa 1996 ; 248 s„ 36 ryc.. 88 tab.

gospodarcza

Rosji,

PWE.

Zainteresowanie problematyką geograficzną niepodległych państw powstałych po rozpadzie
Związku Radzieckiego jest w Polsce duże. Wiele osób nie tylko zawodowo zajmujących się
geografią, ale również tzw. zwykłych czytelników gazet i czasopism, śledzących wydarzenia na
szerokim świecie, poszukuje uporządkowanych, aktualnych informacji o przyrodzie, ludziach, gospodarce, dalszej i bliższej przeszłości poszczególnych republik postradzieckich. Uzyskanie takich
informacji nie jest jednak łatwe. Aktualnie do Polski publikacje rosyjskie, ukraińskie i białoruskie
docierają z ograniczeniami i opóźnieniem. Taki stan powoduje, że niemal każde opracowanie
wykonane przez kompetentnych autorów budzi zainteresowanie.
Wypuszczenie na rynek przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne książki czterech autorów,
pracowników WSP w Krakowie, poświęconej geografii gospodarczej Rosji należy przywitać z zadowoleniem. Oficyna PWE celnie trafiła w potrzeby. Swoistym magnesem publikacji, obok samego
tematu, jest nazwisko zmarłego w 1995 r. prof. A. Maryańskiego, który w swym dorobku publikatorskim ma szereg interesujących opracowań, traktujących o b. ZSRR i wchodzących w jego
skład republikach.
Struktura opracowania jest prosta i — trzeba powiedzieć — raczej tradycyjna. Po krótkim
wstępie omawiane są w kolejności w dziesięciu rozdziałach: położenie i granice, środowisko
geograficzne, podział administracyjny, ludność, przemysł, rolnictwo, transport, handel zagraniczny
i turystyka. Całość zamyka najobszerniejszy rozdział (bez mala 100 s.), w którym zostało opisane
9 regionów wyodrębnionych w części europejskiej Rosji i 3 w jej części azjatyckiej.
Autorzy koncentrują uwagę przede wszystkim na przekazywaniu możliwie najbardziej aktualnej
(większość danych statystycznych doprowadzono do 1992 r. — retrospekcja sięga początku lat
osiemdziesiątych i wcześniejszych) charakterystyki faktograficznej zaludnienia, produkcji przemysłowej. rolniczej, transportu i handlu zagranicznego oraz przestrzennego zróżnicowania gospodarki
w wyodrębnionych regionach. Koncentrując uwagę na przekazywaniu informacji faktograficznej
autorzy dość ogólnie potraktowali sprawę objaśnień i oceny opisywanych zjawisk i dokonujących
się procesów. Istotną rolę informacyjną spełniać mogą także włączone do tekstu kartogramy
i szkice kartograficzne, które bardzo ogólnie obrazują rozmieszczenie lub przestrzenne zróżnicowanie
opisywanych faktów. Niedostatkiem tych załączników jest b. mala skala i schematyczność ujęcia.
Ogólnie można by ocenić opracowanie czterech autorów jako pożyteczny informator, traktujący
o przestrzennych aspektach zaludnienia i gospodarki Rosji. Niestety, tę generalnie pozytywną
ocenę znacznie umniejsza masa błędów w nazewnictwie i błędów faktograficznych, których na
246 stronach książki jest niemało. Część z nich wynika z niedoskonałości drukarskich i pośpiechu
czy braku korekty. Do tego rodzaju uchybień zaliczyć należy błędy w nazwach geograficznych
(podano Swistoj zamiast Swiatoj Nos, Wiarka zamiast Wiatka, Kiercmicńczuk zamiast Krcmienczuk, Czardżon — zamiast Czardżou. Jcrcmak zamiast Jermak, Nabiereżnyje Czołny — zamiast
Nabiereżnyje Czelny, Machaczka — zamiast Machaczkała. Gory Żygielewskic — zamiast Gory
Żygulewskie, rok założenia uniwersytetu w Królewcu 1844 zamiast 1544, baleki zamiast halki
itd. itp.). Są to błędy wyraźnie literowe, powstałe w rezultacie niedoskonałej korekty, jednak na
tyle istotne, że należy na nie wskazać, bowiem dezinformują, a w istocie uniemożliwiają identyfikację lokalizacji omawianego zjawiska.
Poważniejsze są błędy, które nazwać by można lokalizacyjnymi. Autorzy niekiedy podają
informację, które Rosji nic dotyczą. Nie ma więc potrzeby pisać o elektrowni atomowej na
półwyspie Mangyszłak bo ta informacja dotyczy Kazachstanu a nic Rosji; podobnie nie ma
potrzeby pisać o Pamirskim Trakcie — dotyczy to bowiem Tadżykistanu. Podobnie nie widzę
potrzeby aby pisać o przemieszczeniach zewnętrznych ludności polskiej w okresie powojennym,
bo odnosi się to głównie do Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Najpoważniejsze są błędy rzeczowe, które czytelnika dezorientują. Usterek tego rodzaju też
jest sporo i one w istotny sposób umniejszają wartość informacyjną opracowania. Wymienię tu
kilka najbardziej rażących.
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1. Tłumaczenie obniżania się poziomu wód Morza Kaspijskiego (s. 28) zmniejszonym spływem
Wołgą nie w pełni przekonuje. Wiadomo, że w przeszłości poziom wód tego morza zmieniał
się (obniżał i wznosił) i to nawet znacznie, mimo że nie było poboru wód z Wołgi;
2. Twierdzenie, że z prawosławiem związane jest około 90% ludności Rosji (s. 61) jest
nazbyt optymistyczne. Jeżeli uwzględnić udział mniejszości narodowościowych, w większości nieprawosławnych. i wysoki stopień ateizacji. będący spuścizną 70 lat władzy komunistycznej, to
udział prawosławnych ocenić można na nie więcej niż 65—70%;
3. Ssaków morskich nie odławia się, na nie się poluje (odstrzeliwuje), a morświny nic mają
legowisk nad Morzem Beringa, bo to są walenie i całe życie spędzają w wodzie (s. 117);
4. Zupełnie bez znajomości rzeczy piszą autorzy o położeniu Moskwy (s. 160). Ta bowiem
leży nie ..nad małą rzeczką Moskwą, dopływem Klaźmy", tylko nad rzeką Moskwą, dopływem
Oki. Informacja o położeniu Moskwy podana z błędami przez autorów dotyczy położenia moskiewskiego Kremla, który leży nad Moskwą i uchodzącą do niej rzeczką Jauzą. która płynąc
przez tereny zurbanizowane utraciła wiele wody;
5. U zbiegu Suchony i Wyczegdy leży Kotlas (s. 176), natomiast Wielikij Ustig leży u zbiegu
Wyczegdy i Luzy. Oba miasta oddalone są od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Istotnym niedostatkiem opracowania jest również to. że autorzy wyrażają miejscami myśli
niezbyt precyzyjnie. Nic należy pisać, że Petersburg i Nowogrod »są zbiorami zabytków średniowiecznej architektury«, choć prawdą jest. że w miastach tych zachowało się wiele zabytkowych
obiektów architektonicznych — Petersburg powstał w XVIII w., a więc nie może lam być
zabytków architektury średniowiecznej. Nic należy też. pisać, że region jest wytwórcą (s. 172).
choć w regionie wytwarzane są takie lub inne urządzenia.
W omawianej książce uchybień podobnych do przedstawionych jest więcej. Wszystkie te
niedostatki formalne (literowe) i faktograficzne, ale też wielka powściągliwość w objaśnianiu
i interpretacji omawianych faktów powodują, że mimo słów uznania dla podjętej inicjatywy
opublikowania Geografii gospodarczej Rosji, mimo zaprezentowania bogatej dokumentacji statystycznej nie można powiedzieć, że czytelnik otrzymał książkę wartą poznania.
Na marginesie przedstawionych krytycznych uwag, zważywszy, że rodzaje usterek, na które
zwróciłem uwagę, są obecnie wcale nie sporadyczne w wielu innych publikacjach, zwracam się
do autorów, recenzentów i oficyn wydawniczych: dbajcie nie tylko o szybkość wydania i walory
zewnętrzne publikacji, ale również — i przede wszystkim — o bezbłędność treści!
Witold

Kasiński

G. Henkel — Der Ländliche Raum. Gegenwart und Wandlungprozesse
in Deutschland
Seit dem 19 Jahrhundert, B.G. Teubner, Stuttgart 1993; 314 s., 19 map. 28 wykr. 10 ryc.
12 tab.

Problematyka wiejska stanowiła na początku XX w. i w latach dwudziestych, częściowo
również trzydziestych, przedmiot zainteresowania wielu geografów — zwłaszcza w Niemczech,
Austrii i Francji. Badający zajmowali się przede wszystkim osadnictwem. Uwagę koncentrowali
na genezie, kształtach, wielkości, skupieniu lub rozproszeniu osiedli wiejskich. Wymienione cechy
osadnictwa wiejskiego starano się opisać, sklasyfikować i objaśnić, zwracając uwagę na uwarunkowania środowiskowe, organizację produkcji rolnej, cechy etniczne ludów zamieszkujących określony obszar lub różnorakie przesłanki historyczne.
Po II wojnie światowej zainteresowanie problematyk« wiejski; a zwłaszcza problematyką
osadnictwa wiejskiego znacznie się zmniejszyło. Wprawdzie nie zaniechano całkowicie badań,
opracowań było jednak niewiele i w znacznej większości miały one charakter przyczynkarski.
Przez szereg lat geografowie w większym stopniu koncentrowali uwagę na różnych — społecznych, ekonomicznych oraz technicznych — cechach produkcji rolnej (geografia rolnictwa) i na
pewnych cechach i zachowaniach społeczności wiejskich (geografia społeczna) niż na problemach
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osadniczych. W owym czasie problematyka morfogenezy osiedli wiejskich stała się niemal wyłącznie przedmiotem żywego zainteresowania badawczego bardziej historyków niż geografów. Rozplanowanie osiedli, ich zwartość lub rozproszenie oraz wielkość stały się natomiast obiektem
badania planistów. Geografowie zapomnieli, czy może nic uświadomili sobie, że nauka stawia
przed nimi nie tylko zadanie analitycznego opisania form osadniczych, ale również zadania syntetyzujące, których rozwiązanie poprzez uwzględnienie formalnych przejawów położenia, wielkości,
genezy, funkcji, a także podziałów, przemieszczeń i innych cech i procesów umożliwi opisanie,
objaśnienie przestrzennych powiązań, ładu przestrzennego i mechanizmów różnicowania przestrzennego różnych obiektów znajdujących się na obszarach wiejskich konkretnego terytorium. Można
domniemywać, że geografowie nie zyskali jeszcze świadomości, że ich działalność badawcza ma
nie tylko znaczenie poznawcze, ale również wielki walor praktyczny.
Sytuacja zmieniła się. kiedy w badaniach geograficznych odstąpiono od odrębnego zajmowania
się osiedlami wiejskimi, produkcją roślinną i zwierzęcą, wypoczynkiem na łonie natury itp..
a zwrócono uwagę na wielofunkcyjny charakter terenów wiejskich — w rezultacie podjęto całościowe. wielostronne badanie terenów wiejskich (uwzględniające produkcję, mieszkalnictwo, rekreację, przemysł, usługi itp.). w celu ich pełniejszego i lepszego wykorzystania przez społeczności
i społeczeństwa.
Omawiana publikacja G. Henkla jest dobrym przykładem takiego kompleksowego podejścia
badawczego do terenów wiejskich. Książka ta. jak większość geograficznych publikacji wydawnictwa B.G. Teubncra. zawiera bogaty ładunek wiedzy teoretycznej oraz wiele zaleceń i wskazań,
jak wiedzę geograficzną wykorzystać w praktyce gospodarczej, planistycznej i społecznej.
Na wstępie autor w 15-stronicowym wprowadzeniu prezentuje problematykę badawczą geografii terenów wiejskich (co to jest obszar wiejski, jakimi wyróżnia się cechami, jakie spełniał
w różnym czasie i jakie spełnia dziś funkcje itp.). Następnie omawia podstawowe pojęcia używane
w tej dyscyplinie geograficznej i przedstawia ogólne rozważania o stosunkach miasto—wieś w czasach dzisiejszych. Dalej — w sześciu rozdziałach — scharakteryzowane zostały stan i przemiany
stosunków demograficznych w RFN od połowy XIX do lat osiemdziesiątych XX w. oraz przemiany wiejskich struktur społecznych i przemiany różnych działów gospodarki, występujących na
obszarach wiejskich (rolnictwo, leśnictwo, rzemiosło, przemysł, turystyka, gospodarka komunalna).
Dwa rozdziały, w których autor w sposób należycie rozwinięty omawia stosunki demograficzne
i społeczne oraz zróżnicowanie gospodarcze terenów wiejskich w Niemczech, są wprowadzeniem
do prezentacji podstawowych problemów geografii osadnictwa wiejskiego, tj. położenia, kształtów
i wielkości osiedli i rozłogów pól. Na dwudziestu stronach przedstawione zostały: przegląd problematyki badawczej geografii osadnictwa wiejskiego, zwięzła charakterystyka metod i technik
badania wielkości osiedli i ich rozplanowania, położenia oraz form zabudowy i kształtów przestrzennych zagród. Omawiane są również formy rozłogów pól oraz współczesne zmiany tych
form (sanacja rozkładów i rozplanowania rozłogów).
Dużo uwagi poświęca autor omówieniu podstaw polityki państwa niemieckiego (RFN) w odniesieniu do terenów wiejskich. Rozdział poświęcony tej problematyce zawiera dwie części:
w pierwszej przedstawiono koncepcje planowania przestrzennego na terenach wiejskich, w drugiej
natomiast scharakteryzowano podejścia i działania stosowane w okresie 1945-1970 w zakresie
przebudowy wsi i przeobrażenia obszarów wiejskich stosownie do potrzeb społeczności wiejskiej
i społeczeństwa RFN.
Przedostatni rozdział jest poświęcony charakterystyce infrastruktury terenów wiejskich, sposobom zarządzania nimi (autor bardzo silnie eksponuje rolę samorządów gminnych) oraz typologii
osiedli i gmin wiejskich.
Całość zamyka próba zwięzłego przedstawienia trendów i prognozy rozwoju terenów wiejskich
w RFN do 2000 roku.
Omawianą publikację cechuje klarowność konstrukcji, obfitość informacji faktograficznych i teoretycznych oraz rzeczowość wywodów. Książka adresowana jest przede wszystkim do czytelnika
niemieckiego — studenta geografii ale i praktyka planisty — który powinien uzyskać odpowiednie
przygotowanie teoretyczne i równocześnie należyte ukierunkowanie do działalności praktycznej.
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Książka może być przydatna dla młodych pracowników nauki i studentów, którzy zyskują
dobry przewodnik po problematyce, metodach i technikach badawczych terenów wiejskich, a także
dla praktyków zajmujących się doskonaleniem, stosownie do potrzeb społeczności wiejskich, funkcjonowania instytucji i struktur społeczno-gospodarczych występujących na tych obszarach. Powinna ona zainteresować wszystkich, którzy zajmują się problematyka wiejską.
Witold

A. Kichling, J. Solon — Ekologia
Warszawa 1996: 319 s., 106 ryc.

krajobrazu

Kasiński

(wyd. II, zmienione), Wyd. Nauk. PWN.

W 1995 r. ukazała się w Przeglądzie Geograficznym (z. 3-4) bardzo pozytywna recenzja
pierwszego wydania wymienionej książki, napisana przez A.S. Kostrowickiego. Książka okazała
się dużym sukcesem autorów, została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i w ciągu
dwóch lat. po szybkim wyczerpaniu nakładu, doczekała się uzupełnionego i rozszerzonego drugiego
wydania. Świadczy to o zainteresowaniu nowym kierunkiem badań naukowych, który rozwinął
się na pograniczu nauk biologicznych (ekologii) i geograficznych (studiów nad krajobrazem rozumianym jako geokompleks różnej rangi hierarchicznej). Wyrazem dwoistego oblicza ekologii
krajobrazu jest autorstwo książki, którą napisali geograf i biolog.
Ekologia krajobrazu pojawiła się w Niemczech przed ponad 60 laty i rozpowszechniła się
w ostatnim dwudziestoleciu na całym świecie. W 1982 r. powstała Międzynarodowa Asocjacja
Ekologii Krajobrazu (IALE), odbywająca prawie corocznie kongresy o znacznej frekwencji. Jej
członkiem jest polski odpowiednik (PAEK), początkowo (1988-1993) działający jako Klub Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod przewodnictwem prof. A. Richlinga.
Nawiasem można zauważyć, że nieścisłością była wypowiedź A.S. Kostrowickiego. jakoby książka
A. Richlinga i J. Solona nie miała swego odpowiednika w literaturze światowej, ponieważ istnieje
szereg poważnych dzieł z tej dziedziny, których autorami byli m. in. Vink (1983). Naveh i
Licbcrmann (1984), Forman i Gordon (1986). Leser (1991) i Grodzinski (1993).
Książka ma charakter teoretyczny i jest omówieniem poglądów zawartych w obszernie cytowanej literaturze światowej. Tekst jest miejscami trudny, naszpikowany terminologią nie zawsze
powszechnie znaną. W nowym wydaniu dodano indeks rzeczowy (II stron), co jest bardzo
przydatne, ale nie wyczerpuje on wszystkich zawartych w tekście terminów. Książka została
wzbogacona o nowe rozdziały i uzupełnienia. Należą do nich: Różnorodność biologiczna w krajobrazie (s. 88-100), Granice (ekotony) i ich rola ir funkcjonowaniu
krajobrazu (s. 113-117),
Krajobraz U' ujęciu architektury (s. 163-165), Modele i GIS iv ekologii krajobrazu (s. 187-194),
Rozwój zrównoważony (277-285). Zwiększono liczbę pozycji literatury mniej więcej o 1/4 (zauważyłem pewną niekonsekwencję dotyczącą transliteracji lub transkrypcji z cyrylicy). Objętość
książki zwiększyła się z 14,25 arkuszy drukarskich do 20. tj. o 40%, liczba rysunków o 21.
Sądzę, że Ekologia krajobrazu doczeka się dalszych wydań.
Jerzy

S.P. Chromov, M.A. Petrosjanc — Meteorologija i klimatotogija,
Moskva 1994; 518 s.

Kondracki

Izd. Moskovskogo Universiteta.

Recenzowana pozycja stanowi interesujący, wartościowy podręcznik meteorologii i klimatologii,
przeznaczony dla geografów oraz studentów innych kierunków przyrodniczych. Trzon tego obszernego dzieła stanowi trzecie wydanie książki prof. Chromova z roku 1983, które ukazało się
staraniem jego asystentów już po jego śmierci. Drugi autor, prof. Petrosjanc, napisał od nowa
rozdziały dotyczące cyrkulacji atmosfery oraz zmian klimatu w przeszłości i obecnie. W tym
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ostatnim przypadku poświęci! on wiele uwagi czynnikom antropogenicznym, kształtującym poprzez
zmiany koncentracji gazów szklarniowych równowagę dynamiczną systemu klimatycznego o określonych właściwościach energetycznych. Wprowadził też liczne uzupełnienia do modelu cyrkulacji
w szerokościach zwrotnikowych. Szeroko omówił metody pracy współczesnej służby pogody oraz
zasady tworzenia prognozy pogody z uwzględnieniem metod teledetekcji.
Na całość publikacji składa się 10 rozdziałów. Kolejność ich jest dobrze przemyślana, zaś
układ treści — przejrzysty. Po informacjach wprowadzających, dotyczących przedmiotu, zakresu
i metod badań meteorologii, omówione zostały właściwości fizyczne powietrza i atmosfery.
W dalszej kolejności przedstawione zostało promieniowanie w atmosferze, pole ciśnienia i wiatr,
reżim cieplny atmosfery i woda w atmosferze. Wszystki te rozdziały włącznie z rozdziałem o
cyrkulacji atmosferycznej i o zmianach klimatu są napisane konsekwentnie wedle następującego
układu: charakterystyka podstawowych cech procesów fizycznych w atmosferze i ich następstw
klimatycznych w skali globalnej. Cennym elementem tego syntetycznego wykładu są mapy
dotyczące zjawisk klimatycznych na Ziemi dla skrajnych miesięcy w roku (styczeń, lipiec).
Główny nacisk został położony na stronę klimatologiczną zagadnień. Aparat matematyczny i
statystyczny jest bardzo ograniczony, dostosowany do poziomu absolwentów szkoły średniej,
dzięki czemu pod ręcznik może być zalecany już nawet dla studentów 1 roku. Ilustracje do
poszczególnych rozdziałów zostały przygotowane w sposób tradycyjny; są one czarno-białe. Daje
się zauważyć różnice jakości wykonania ilustracji do rozdziałów pisanych przez każdego z autorów. W najnowszych częściach podręcznika istnieje tendencja do prezentowania bardziej
skomplikowanych modeli rycin, zaś w rozdziałach przygotowywanych przez prof. Chromova
stosowane są proste schematy i wykresy. Natomiast różnic nie można dostrzec w układzie
treści tych rozdziałów, co jest zasługą prof. Pctrosjanca. W części dotyczącej podziałów klimatycznych specjalnie rozwinięta została klasyfikacja Alisova, a charakterystyka klimatów kuli
ziemskiej jest omówieniem wydzielonych przez Alisova podstawowych stref i podstref klimatycznych. W ten sposób zostały zaakcentowane zagadnienia, które leżały w polu zainteresowania
prof. Chromova, znanego twórcy licznych prac z zakresu meteorologii synoptycznej. Nowe
treści znalazły się również w rozdziale o klasyfikacji klimatów Kocppcna w modyfikacji
Trewarthy oraz Berga.
Pracę z podręcznikiem ułatwiają różne kroje czcionki służące do eksponowania szczególnie
ważnych treści oraz bogaty zestaw pytań na końcu każdego rozdziału. Na ostatnich stronach
książki umieszczony został indeks wielkości fizycznych omówionych w tekście i spis literatury
uzupełniającej — w większości rosyjskiej, bądź ogólnie uznanych za podstawowe podręczników
z literatury anglojęzycznej, przetłumaczonych na język rosyjski.
Na zakończenie pragnę wyrazić opinię, że w dobie, gdy studia uniwersyteckie są często
realizowane w trybie indywidualnym, pozycje wydawnicze tego typu co recenzowany podręcznik
meteorologii i klimatologii zyskują na znaczeniu. Sprawdzony w ciągu wielu lat pracy dydaktycznej wykład uniwersytecki na najwyższym poziomic, przekazany w sposób instruktywny i zarazem prosty skłania do stwierdzenia, iż jest on cenną pomocą dydaktyczną w nauczaniu osób
zainteresowanych naukami o środowisku.

H. J ä g e r — Einführung
in die Um Weltgeschichte.
Darmstadt 1994; 245 s., 2 ryc.

Barbara

Obrębska-Starklowa

Wissenschaftliche

Buchgesellschaft,

Urodzony w 1923 r. autor, emerytowany profesor geografii kultury na uniwersytecie w
Würzburgu, rozpatruje w omawianej książce historię środowiska człowieka od początku jego
wyraźniejszego oddziaływania na otoczenie przed około 7 tys. lat. ale szczególnie zaznaczającego
się w ostatnim tysiącleciu. Książka jest pierwszą próbą przedstawienia tak ujętego tematu, toteż
została określona jako wprowadzenie do historii środowiska.
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Autor, omawiając na początku znaczenie pojęcia „środowisko" (Umweli), nadaje mu szerokie
rozumienie nie tylko przyrodnicze, lecz również stworzone sztucznie, a także społeczne i intelektualne. Jednakże pojęcia „środowisko" i „krajobraz" uważa za bliskie sobie, a niekiedy wprost
jednoznaczne. W tym kontekście geografia jest rozumiana jako integralna nauka o środowisku.
Początek znaczniejszych przekształceń środowiska nastąpił w neolicie wskutek rozwoju rolnictwa i hodowli, co na leśno-stepowych obszarach lessowych Europy nastąpiło około 5 tys. lat
przed Chrystusem, a na lesistych równinach polodowcowych około I tys. lat później. Za główną
przyczynę zmian środowiska autor uważa procesy naturalne, przypisując przewodnią rolę zmianom
klimatu, jeśli zaś chodzi o wzrastające stopniowo zmiany antropogeniczne, to były one spowodowane przemieszczaniem się. zagęszczaniem i strukturą zaludnienia. Niematerialnym czynnikiem
sprawczym było zachowanie się poszczególnych osób i grup zorganizowanych społecznie.
Zmiany linii brzegowej, biegu rzek. powierzchni jezior itp. są rozpatrywane głównie na
przykładzie ziem niemieckich, na podstawie zapisów kronikarskich, starych map i innych źródeł
historycznych. Zmiany w tym zakresie w średniowieczu były spowodowane głównie przez działalność ludzką (budowa tam. spiętrzanie wód, odwadnianie itp.). Mówiąc o jeziorach autor ma
na uwadze głównie zmniejszenie się ich powierzchni i tylko mimochodem wspomina o naturalnych
wahaniach ich zwierciadła. Jednocześnie dużą rolę przypisuje sztucznemu piętrzeniu wód i powstawaniu sztucznych zbiorników. Omawia następnie antropogeniczne zmiany pokrywy glebowej
oraz naturalne, półnaturalne i sztuczne zmiany form rzeźby terenu (osuwiska, formy erozyjne i
inne). Szczególnie dużym zmianom podlegała szata roślinna i świat zwierzęcy, czemu poświęcono
najwięcej miejsca (ponad 50% tekstu książki). Na zakończenie autor omówił procesy współczesne:
oddziaływanie przemysłu oraz intensywnej gospodarki rolnej w XIX i XX w., zagrożenie, zniszczenie i starania o zachowanie naturalnych i bliskich naturalnym środowisk, ochronę przyrody
i krajobrazu, wreszcie prawodawstwo środowiskowe — od różnych zabiegów w średniowieczu
po współczesne.
Istnieje potrzeba ograniczenia negatywnych oddziaływań na przyrodę, m. in. przez wprowadzenie ekologicznego rolnictwa i ograniczenie różnych poczynań technicznych, ale nie załatwi to
problemów żywnościowych, społecznych (bezrobocie, bieda) i wielu innych. Konieczny jest dalszy
rozwój nauk przyrodniczych, zabiegi o ochronę środowiska, ulepszanie techniki, współpraca międzynarodowa, planowanie przestrzenne mające na celu ochronę zasobów, jednym słowem droga
pośrednia między polityką wzrostu a ochroną środowiska.
Zestawiony na 12 stronach spis literatury zawiera prawie wyłącznie pozycje w języku niemieckim. W zakresie znajomości faktów książka nie wnosi niczego nowego, ale przedstawia próbę
ich zebrania i interpretacji. Mankamentem jest brak ilustracji, z wyjątkiem dwóch szkiców kartograficznych.
Jerzy

J. Warczyńska (red.) — Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek
Uniwersytet Jagielloński. Kraków 1995; 368 s.. 136 ryc.

i jego

Kondracki

działalność.

Wydany pod firmą Uniwersytetu Jagiellońskiego okazały tom Karpaty Polskie jest źródłem
informacji z różnych dziedzin wiedzy o regionie interesującym szerokie kręgi odbiorców. W opracowaniu brało udział 42 autorów, głównie pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (39 osób),
ale także Akademii Rolniczej w Krakowie (2 osoby) oraz Instytutu Ochrony Przyrody i Zasobów
Naturalnych PAN (I osoba). Karpaty są szczególnym obiektem zainteresowania krakowskiego
ośrodka naukowego i pewien wkład w ich badanie mają również inne uczelnie oraz instytuty
pozauczelniane, ale Uniwersytet Jagielloński zaprezentował swój dorobek. Na dobrze dobrane
ilustracje składają się fotografie, rysunki i szkice kartograficzne, niektóre dwubarwne. Wykaz
literatury dla całości dzieła zawiera około 800 pozycji (s. 325-344), choć jest to pewien wybór.
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Dodano na końcu obszerne streszczenie angielskie (s. 345-354) oraz indeks nazw geograficznych
(s. 355-366). Sztywną oprawę zdobi barwna panorama Tatr Wysokich od strony Bukowiny.
Tekst składa się z dwóch części, z których przyrodnicza ma 8 rozdziałów (łącznie 128 s.).
a dotycząca człowieka i jego działalności — 12 (177 s.). Książkę opiniowałem do druku
w 1992 r. i wiele moich uwag zostało uwzględnionych. Nie ma potrzeby omawiania treści
poszczególnych rozdziałów, zwrócę jedynie uwagę na niektóre wątpliwości dotyczące pierwszej
części. Rozpoczyna ją rozdział Budowa geologiczna, napisany przez prof. N. Oszczypkę z Instytutu
Geologii UJ językiem nieco hermetycznym, nie zawsze zrozumiałym dla niegeologów (np. takie
wyrażenia jak ..polaryzacja orogcniczna", ..prądy turbidytowe". „element elcwowany" itd.). Rycina
3 (jednostki litostratygraficzne Karpat) jest niewystarczająco objaśniona. Pisownia Karpaty Fliszowe
(fliszowe wielką literą) jest nieuzasadniona. Rozdziały dotyczące rzeźby, klimatu i wód są dobrze
napisane przez zespól pracowników Instytutu Geografii UJ i dobrze ilustrowane kartograficznie.
To samo dotyczy rozdziału Gleby, uwzględniającego trzy różne ich klasyfikacje (PTGIeb. 1989.
UNESCO 1988. angielska 1983). Wszechstronnie potraktowali szatę roślinną pracownicy Instytutu
Botaniki UJ. Napisany przez 3 autorów (z Instytutu Biologii Środowiskowej oraz Instytutu Zoologii UJ) rozdział Świat zwierzęcy ma charakter w znacznym stopniu faunistyczny, a nie zoogcograficzny. jednak zwrócono uwagę na piętrowe rozmieszczenie zwierząt w nawiązaniu do pięter
roślinnych. Regiony fizycznogeograficzne opisywało 6 autorów, przy czym przyjęta regionalizacja
różni się nieco od przedstawionej w mojej Geografii fizycznej Polski i książce Karpaty. Wprowadzono pewne nowe pojęcia i nazwy, np. Pogórze Jordanowsko-Orawskie. Obniżenie Podtatrzańskie (zamiast Rów Podtatrzański). Podhale (zamiast Obniżenie Orawsko-Podhalańskie), Tatry Reglowe, Zachodnie i Wschodnie (podział niespójny). Bieszczady Wysokie i Niskie (zamiast Bieszczady Zachodnie i Góry Sanocko-Turczańskie), nic nawiązując do gór po drugiej stronie granicy,
utrzymano wprowadzoną w swoim czasie przez M. Klimaszewskiego nazwę Beskid Średni, która
niedobrze identyfikuje ten region (średni w stosunku do czego? położenie, wysokość?). Nazwy
polskich Karpat były standaryzowane przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych przy Urzędzie Rady Ministrów w 1987 r. i opublikowane w 1991 r. Notabene
pozycji Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej brak w spisie literatury. Część przyrodniczą
kończy rozdział Ochrona przyrody i krajobrazu, informujący o obecnym stanic tego problemu;
brak tu jeszcze danych o nowym Magurskim Parku Krajobrazowym.
Część poświęconą historii, kulturze, ludności i gospodarce opracowali specjaliści z Instytutu
Historii. Instytutu Historii Sztuki. Katedry Etnologii oraz Instytutu Geografii UJ. Jest ona interesująca i dobrze ilustrowana. Na uwagę zasługuje najobszerniejszy bodaj rozdział, poświęcony
turystyce w ujęciu regionalnym.
Książka jest cennym kompendium wiedzy o polskich Karpatach. Jej redaktorowi, prof. Jadwidze Warszyńskiej, można pogratulować realizacji trudnego zadania scalenia różnorodnych informacji, pochodzących od kilkudziesięciu autorów. Idea książki jest geograficzna, ale treść interdyscyplinarna. wykraczająca poza nauki geograficzne.
Jerzy

P. Czajkowski — Mongolia, (w:) M. Rościszewski (red.) Geografia
Wyd. Szkolnei Pedagogiczne. Warszawa 1992; s. 256-262.

Kondracki

świata,

W 1992 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wydały czwartą, zmienioną wersję dzieła
pt. Geografia świata. Jest to opracowanie zbiorowe, pod redakcją M. Rościszewskiego. przedstawiające warunki przyrodnicze i przemiany społeczno-ekonomiczne w poszczególnych państwach.
Ostateczną korektę pracy przeprowadzono w końcu 1991 r., a więc zawiera ona aktualny obraz
naszego świata.
Recenzja dotyczy jedynie rozdziału pt. Mongolia, opracowanego przez P. Czajkowskiego.
Analiza tekstu wskazuje na wiele błędnych informacji i fałszywych stwierdzeń merytorycznych,
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które wymagają sprostowania. Jest to niezbędne z uwagi na wysoką rangę wydanego dzieła, które
dla polskiego czytelnika stanowi zbiór najnowszych informacji o krajach świata.
W opisie środowiska przyrodniczego Mongolii nie uwzględniono wielu charakterystycznych
jego cech. często unikatowych w skali światowej. Przede wszystkim należało podkreślić strefową
i piętrową (w górach) zmienność warunków klimatyczno-roślinnych, decydującą o wilgotności
podłoża i użytkowaniu terenu, stosunkach wodnych, zmarzlinowych. glebowych i roślinnych.
W opracowaniu w ogóle nie wspomniano o wieloletniej zmarzlinie, która w Mongolii osiąga
najniższe szerokości geograficzne na kuli ziemskiej (43° N) i w istotny sposób wpływa na
gospodarkę człowieka. Pominięto również ważną rolę głębokiego (do 5 - 6 m), sezonowego przemarzania i odmarzania podłoża, będącego wynikiem surowego, skrajnie kontynentalnego klimatu.
Charakterystyczną cechą Mongolii jest także suchość klimatu, czego wyrazem jest najdalej wysunięta na północ strefa pustyń.
Nie do przyjęcia są stwierdzenia dotyczące wpływu rzeźby terenu na rozkład opadów atmosferycznych i wilgotność podłoża (s. 256). Autor słusznie podkreśla asymetrię stoków górskich,
tzn. większe nachylenie stoków o ekspozycji południowej w porównaniu ze stokami o wystawie
północnej. Wiązanie tej cechy rzeźby z różnym rozkładem opadów jest nieporozumieniem.
W Mongolii dominuje cyrkulacja zachodnia (atlantycka) i dlatego najwyższe sumy opadów występują na stokach o wystawie zachodniej, nie zasłoniętych wysokimi pasmami górskimi (np.
zachodni skłon Chenteju). Prawidłowość ta jest powszechnie stwierdzana w literaturze naukowej.
P. Czajkowski przecenia rolę zwiększonej kondensacji pary wodnej i zmniejszonego parowania
na stokach o wystawie północnej twierdząc, że są one przyczyną większych opadów. Równocześnie podaje, że zwiększa to »... ilość wilgoci w glebie do tego stopnia, że miejscami występują
zabagnienia« (s. 256). Powyższe rozumowanie jest przykładem błędnego powiązania skutków
z przyczynami. Gleby stoków o wystawie północnej są rzeczywiście wilgotnicjsze i miejscami
zabagnione. ale wynika to głównie z ich zalesienia i występowania wieloletniej zmarzliny, która
w sezonach letnich tworzy warstwę czynną (stąd zabagnienia).
Warunki klimatyczne kraju przedstawiono poprawnie, ale nie uniknięto błędnych stwierdzeń.
Autor pomylił pojęcia wilgotności względnej i bezwzględnej powietrza pisząc, że w okresach
zimowych wilgotność względna powietrza jest mała (s. 258). W rzeczywistości jest odwrotnie.
Zimą z powodu niskiej temperatury wilgotność względna powietrza jest największa, a najniższe
wartości występują wiosną (małe opady, relatywnie wysoka temperatura, silny wiatr).
Trudno zgodzić się z poglądem, że Selenga jest żeglowna na odcinku aż 474 km (s. 258).
Informacja ta została zaczerpnięta ze źródeł rosyjskich. Żeglugę skutecznie utrudniają: roztokowy
charakter rzeki, zmienne głębokości, duże wahania stanów wody, a zwłaszcza silny prąd. Nawet
małą łodzią motorową z silnikiem o mocy 25 kW trudno płynąć w górę rzeki, czego doświadczył
niżej podpisany.
Wyjaśnienie genezy gwałtownych, kilkakrotnych wezbrań letnich jest mało precyzyjne. Autor
wiąże je z »... szybkim topnieniem śniegów i lodowców w górach i nasileniem opadów« (s. 258).
Góry Mongolii leżą poniżej granicy wiecznego śniegu, z wyjątkiem małych fragmentów Ałtaju
Mongolskiego. Z powodu małych opadów zimowych miąższość pokrywy śnieżnej jest niewielka.
Wydłużony okres topnienia śniegu (zróżnicowane wysokości bezwzględne, różna ekspozycja stoków. dodatnia i ujemna temperatura powietrza w ciągu doby) nie sprzyja występowaniu wezbrań
r.oztopowych. Decydującą rolę odgrywają letnie wezbrania deszczowe.
W zdaniu dotyczącym rozmieszczenia studni na pustyni Gobi (s. 259) błędnie stwierdzono,
że ich ilość jest wystarczająca, co podważa sens dalszej części wypowiedzi. To samo dotyczy
użycia wyrazu „podporządkowanie" zamiast „porządkowanie" w zdaniu rozpoczynającym się od
słów »W latach 1986-1988... « (s. 261).
Koczujący pasterze mongolscy powszechnie nazywani są aratami, a nie arialami (s. 260).
a dominującym, rdzennym ludem mongolskim są Chalchasi. a nie Chałachasi (s. 259).
Podstawowym, wiarygodnym źródłem informacji geograficznych o Mongolii jest Narodowy
Alias Mongolii, opublikowany w wersjach rosyjskiej i mongolskiej w 1990 r. Szkoda, że P. Czajkowski nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia korekty swojego opracowania w stosunku
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do danych zawartych w tym atlasie. Rozbieżności dotyczą m. in. współrzędnych geograficznych
kraju i długości granic. Najwyższy szczyt Ałtaju Mongolskiego, a zarazem całej Mongolii, nosi
obecnie nazwę Chujten uuł (4374 m npm.), a nie Najramdał (4362 m) (s. 256).
W opracowaniu P. Czajkowskiego szczególnie rażą błędy dotyczące nazewnictwa geograficznego. Często te same nazwy mają podwójną lub potrójną pisownię, np.: jezioro Ubsa (mapka
na s. 257) i Ubsu-nur (s. 259), miasto Darhan (s. 259) i Darchan (s. 261), miasto Cojbalsan
(mapka na s. 257) i Czojbasan (s. 261) lub Czojbałsan (s. 261). Powinno być: Uvs nuur.
Darchan. Czojbałsan. W Mongolii nie ma gór Chantej, rzeki Chałchym-goł, czy też miasta
Tosocengel. Obowiązującymi nazwami są: Chentej, Chałchyn goł, Tosoncengel. Polskim odpowiednikiem rzeki (miasta) Chovd jest Kobdo. a nie Kobd (s. 258). Górskie szczyty Tabun Bogdo
(s. 256) i Bogdo-uuł (s. 259) figurują w Narodowym Atlasie Mongolii pod nazwami Tavan Bogd
uuł i Bogd Chan uuł. Niektóre, dwuczłonowe nazwy miast piszemy łącznie, np. Bajanchongor,
zamiast Bajan Chongor (s. 261). Słowo nuur (jezioro) zawsze występuje oddzielnie po zasadniczej
części nazwy geograficznej, np. Choch nuur. zamiast Chuchnuur (s. 256).
Reasumując stwierdzam, że wykazane błędy merytoryczne i formalne obniżają wartość opracowania P. Czajkowskiego jako źródła ścisłej informacji geograficznej o Mongolii. W kolejnych
wydaniach Geografa świata błędy te należy usunąć.
Ryszard G łazik

TL. Mikołajewicz — Procesy restrukturyzacji przemysłu
Uniwersytet Opolski, Opole 1995; 201 s.

regionach, Studia i Monografie nr 222,

Zmiany systemu gospodarowania związane z przechodzeniem od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, wymagają głębokich przemian struktur wykształconych w różnych
układach gospodarki narodowej i skalach przestrzennych. Zmiany te powinny także stymulować
procesy restrukturyzacji, które autor przyjmuje jako: »... zmiany świadomie zamierzone, a więc
zaprogramowane ex ante.« (s. 14). Odnoszą się one do dynamicznego procesu przebudowy struktury, jej poszczególnych elementów oraz występujących między nimi powiązań.
W literaturze stosunkowo wiele miejsca poświęcono problematyce restrukturyzacji podmiotów
gospodarczych oraz układowi makroekonomicznemu. Stosunkowo mniejszym zainteresowaniem cieszy się problematyka restrukturyzacji układów regionalnych. Lukę tę częściowo wypełnia prezentowana praca Zbigniewa Mikołajewicza Procesy restrukturyzacji przemysłu iv regionach, opublikowana w serii Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego. Jest ona jedną z pierwszych
udanych syntez poświęconych procesom restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych. Mezoekonomiczną problematykę badawczą autor bardzo ściśle powiązał z regułami makroekonomicznymi
procesów transformacji gospodarki narodowej jako całości, a także wskazał na jej związki z układami mikroekonomicznymi.
Celem pracy jest prezentacja różnych przesłanek, celów i kierunków restrukturyzacji gospodarki regionalnej, w tym szczególnie przemysłu, a także różnych poglądów, które mogą być
wykorzystane w procesie opracowywania programów restrukturyzacji przemysłu w różnych regionach. Rozważania teoretyczne zostały w wielu miejscach poparte przykładami badań empirycznych
z prac nad konstrukcją programu restrukturyzacji i prób jego wdrażania na terenie województw
opolskiego i katowickiego.
Podejmując zasadniczą problematykę pracy, autor słusznie zwraca uwagę na trudności i skomplikowane warunki procesów restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych, do których
zalicza: kryzys i długotrwałą depresję gospodarki narodowej, co ograniczyło popyt na surowce,
materiały, półprodukty i dobra inwestycyjne; spadek popytu na dobra konsumpcyjne i produkty
eksportowe w wyniku splotu przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych; otwarcie gospodarki na
konkurencję produktów zagranicznych, w tym organizacji stosujących długofalową strategię rugowania konkurenta z rynku; swoiste cechy kryzysu w rolnictwie i problemy dostosowania się
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rolnictwa do nowych warunków i relacji cenowych; skutki długotrwałego (trwającego od początku
lat osiemdziesiątych) kryzysu w postaci przyspieszonej dekapitalizacji majątku produkcyjnego i zacofania technicznego; skutki nadmiernej restrykcji polityki finansowej (podatkowej, pieniężnej,
kredytowej) państwa w stosunku do przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora publicznego, pozbawiającej
przedsiębiorstwa wygospodarowanej nadwyżki ekonomicznej i należnych wpływów pieniężnych
oraz warunki korzystania z kredytu.
Przedmiot i cel książki autor realizuje w dziewięciu rozdziałach. Na początku zaprezentował
i wyjaśnił podstawowe pojęcia, którymi posługiwał się w dalszych rozważaniach (dotyczą one
struktury i polityki strukturalnej, restrukturyzacji i reindustrializacji), przedstawił także dyskusję
poświęconą pojęciom restrukturyzacja i restrukturalizacja.
Rozdział drugi dotyczy roli państwa w procesie rozwoju i przemian strukturalnych gospodarki.
Omówiono w nim współczesne modele i nurty gospodarki rynkowej w teorii i praktyce gospodarczej (keynesizm, kierunki neoliberalne, neokeynesizm) oraz miejsce przemysłu w polityce gospodarczej i regionalnej.
W rozdziale trzecim przedstawiono gospodarcze i społeczne uwarunkowania oraz przesłanki
i cele regionalnej restrukturyzacji przemysłu. Szczególnie podkreślono tu potrzebę strategicznej
wizji wzrostu gospodarczego i przekształceń strukturalnych, dotychczasowe wyniki procesu transformacji oraz uzasadniono konieczność restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych.
Stopień zaawansowania i efekty dotychczasowych procesów restrukturyzacyjnych przemysłu są
przedmiotem rozdziału czwartego. Omówiono w nim problematykę restrukturyzacji: przedmiotowej,
produktowej, własnościowej, organizacyjnej i przestrzennej w układzie krajowym oraz wojewódzkim.
Rozdział piąty dotyczy problematyki kierunków rozwoju i przemian strukturalnych w przemyśle regionu. Szczególną uwagę zwrócono w nim na: funkcje, treści i metody prac nad regionalnym programem restrukturyzacji przemysłu oraz podstawowe strategie procesu restrukturyzacji.
Na tym tle zaproponowano możliwe do zastosowania kryteria i formy restrukturyzacji przemysłu.
Rozważania teoretyczne są poparte przykładami kierunków restrukturyzacji przemysłu województwa
katowickiego i opolskiego oraz państw ekonomicznie rozwiniętych.
W rozdziale szóstym podjęto problematykę funkcji i instrumentów działania państwa jako
podmiotu polityki ekonomicznej i regionalnej restrukturyzacji przemysłu. Przedstawiono w nim
rozważania dotyczące roli państwa w procesie rozwoju i restrukturyzacji przemysłu w regionie
w różnych modelach gospodarki rynkowej, warunków osłabiania bariery popytowej, zmian polityki
fiskalnej wobec przedsiębiorstw, zmian zasad polityki budżetowej państwa oraz koniecznych działań
na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów zintegrowanej Europy, w świetle układu
o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotą Europejską.
Podmiotom polityki intraregionalncj przemysłu w regionie poświęcony jest rozdział siódmy.
Na tle kryzysu polityki regionalnej, zwrócono uwagę na konieczność reaktywowania podmiotów
polityki regionalnej i instrumentów polityki regionalnej, a także na możliwości wpływu samorządu
lokalnego na restrukturyzację przemysłu.
Bardzo słusznie ważną rolę w procesie restrukturyzacji przemysłu autor przypisuje systemowi
bankowemu i rynkowi kapitałowemu. Problematyka ta znalazła swoje miejsce w rozdziale ósmym,
w którym zwrócono uwagę na rozwój i zadania systemu bankowego, sytuację finansową i zasoby
kapitałowe banków, skutki polityki pieniężnej banku centralnego oraz rolę rynku finansowego
w procesie przemian struktur przemysłowych. W końcowym rozdziale omówiono sytuację przedsiębiorstw przemysłowych, jako podmiotów przemian strukturalnych.
W interesującej pracy autor stosunkowo mało miejsca poświęcił uwarunkowaniom międzynarodowym, wpływającym na restrukturyzację przemysłu w układach regionalnych. Należy podkreślić, iż w zasadzie każde województwo odznacza się pewną odmienną specjalizacją przemysłową. Wpływają na to duże przedsiębiorstwa o znacznym potencjale produkcyjnym, które w swoisty sposób muszą dokonać istotnych dla siebie przemian, aby znaleźć dla siebie dogodne miejsce
w międzynarodowym podziale pracy. W analizie struktur przemysłowych należało zwrócić większą
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uwagę na różne typy koncentracji przestrzennej przemysłu oraz strukturę hierarchiczną i funkcjonalną tworzących jc podmiotów gospodarczych.
Reasumując należy stwierdzić, iż praca stanowi zwartą całość, podejmującą nową i bardzo
aktualną problematykę restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych. Zawiera ona interesujące koncepcje budowy strategii rozwoju przemysłu w różnych układach regionalnych, które
wywodzą się z ogólnych reguł funkcjonowania gospodarki rynkowej. Dla przedstawicieli nauk
geograficznych proponuje ona pewne wzorce i otwiera nowe pola badawcze nad procesami przemian przestrzenno-funkcjonalnych struktur przemysłowych dokonujących się w nowych warunkach
gospodarczych.
Zbigniew

Zioło

J. Makowski — Największa katastrofalna powódź w dziejach Gdańska i prawdopodobieństwo jej powtórzenia się w obecnych warunkach, Instytut Budownictwa Wodnego PAN. Biblioteka Nauk. Hydrotechnika nr 18. Gdańsk 1994; 48 s.

Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, a zwłaszcza katastrofalne powodzie występują nagle, są
trudne do przewidzenia i przynoszą wielkie straty gospodarcze. Już od zarania dziejów człowiek
starał się zabezpieczyć przed skutkami powodzi, unikając osiedlania się na niskich brzegach rzek
lub budując wały przeciwpowodziowe. Do chwili obecnej nic wyciągnięto jednak właściwych
wniosków z historycznych opisów, jak również współcześnie występujących powodzi. Z reguły
impulsem do przeprowadzenia niezbędnych prac inżynierskich była katastrofa, np. wielka powódź'
zatorowa na zbiorniku włocławskim w 1981 r.
Wysokości katastrofalnych fal powodziowych od wieków znaczone były na murach starych
miast nadwiślańskich. Słabiej poznane są przyczyny, przebieg i skutki tych powodzi, głównie
z powodu braku systematycznych obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. Praca J. Makowskiego poświęcona jest największej powodzi na Żuławach Gdańskich, która wystąpiła wiosną
1829 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiono warunki hydrołogiczno-mctcorologiczne w okresie
poprzedzającym katastrofę powodziową w dolinie dolnej Wisły, przebieg powodzi na Żuławach
Gdańskich oraz bilans strat powodziowych. Na tym tle oceniono obecny stan zagrożenia powodziowego i prawdopodobieństwo powtórzenia się katastrofy z 1829 r. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia niezbędnych prac inżynierskich, zmierzających do poprawy stanu obwałowań
dolnej Wisły i udrożnienia ujścia rzeki do Bałtyku.
Praca została oparta na wnikliwej, czasochłonnej analizie historycznych materiałów źródłowych.
Autor podjął trud zestawienia katastrofalnych powodzi na Żuławach Gdańskich i ich przyczyn
w okresie od XIV do XIX stulecia włącznie. Z analizy tych materiałów wynika, że największe
powodzie spowodowane były zatorami lodowymi i występowały po mroźnych, długotrwałych
i śnieżnych zimach (od II dekady marca). Istotnymi czynnikami potęgującymi powodzie były:
I) wcześniejsze ruszenie lodów w górnym i środkowym biegu Wisły w porównaniu z jej dolnym
odcinkiem, 2) wezbrania sztormowe Bałtyku, utrudniające spływ lodu i wezbranych wód do morza.
W warunkach nadpiętrzeń zatorowych, osiągających 3—4 m. pojawiały się przecieki i następowało
przerwanie lub przelanie się wody przez wały przeciwpowodziowe, których większość zbudowano
już w XII—XIV wieku.
Autor szczegółowo analizuje przyczyny katastrofalnej powodzi zatorowej w dolinie dolnej
Wisły z 1829 r. Była ona wynikiem nałożenia się szeregu niekorzystnych zjawisk: 1) rzeka
zamarzła przy stanach wody niewiele niższych od korony wałów. 2) grubość pokrywy lodowej
wynosiła 1.0—1.2 m (temperatura powietrza od - 2 6 do -30"C), 3) wystąpiły obfite opady śniegu,
4) gwałtowne roztopy i pochód lodów rozpoczęły się wcześniej w górnym biegu rzeki. W tych
warunkach utworzyły się liczne zatory, a na odcinku od Torunia do Tczewa wały przeciwpowodziowe uległy przerwaniu w 77 miejscach. Dolina Wisły przekształciła się tutaj w rozlegle.
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śródlądowe rozlewisko. Niektóre wsie zostały zmyte z powierzchni ziemi, w innych poziom wody
sięgał pierwszego piętra budynków.
Opierając się na informacjach zawartych w rozproszonych materiałach źródłowych J. Makowski opisuje przebieg i skutki katastrofy powodziowej na Żuławach Gdańskich. Maksymalny
przepływ Wisły w Korzeniewie, gdzie rzeka płynie jednym korytem, wynosił wtedy 10 700
m J -s"', z czego 3900 nr-s" 1 odpływało Nogalem. Autor przypomina zastraszające, dzisiaj już
zapomniane, skutki tej katastrofy. W czasie jej trwania spływ wody i lodu do morza utrudnia!
silny wiatr z północy, który podniósł poziom Zatoki Gdańskiej o 2.5—4.0 m. Zatory lodowe
spowodowały przelanie się wody przez wały na Żuławy Gdańskie z natężeniem około 1300
nr-s' 1 . tworząc rozlewisko o objętości około I mld m \ Po kilkunastu godzinach woda dotarła
do Gdańska zalewając 75% jego ówczesnej powierzchni. Niżej położone części śródmieścia zostały
zatopione po dachy domów. Kulminacja stanów wody w Gdańsku wynosiła 3.36 m ponad średni
poziom morza (NN) i była o 0,78 m wyższa niż w czasie powodzi sztormowej z 1775 r.,
uważanej dotąd za najwyższą. Na Żuławach Gdańskich zatopionych zostało 47 wsi, a 2/3 budynków uległo zniszczeniu.
Autor podkreśla, że obok przyczyn przyrodniczych rozmiary katastrofy wynikały ze złego
stanu walów przeciwpowodziowych, a przede wszystkim z samouspokojenia władz i ludności
długoletnią przerwą w poważnym zagrożeniu powodziowym Żuław. Dopiero katastrofa zmobilizowała władze pruskie do rozpoczęcia regulacji Wisły na średnią i wysoką wodę (projekt Sewerina) — wykonanie przekopu Wisły przez mierzeję, rekonstrukcja wałów, odcięcie ujściowych
ramion Wisły od głównego koryta za pomocą śluz komorowych.
Interesujące wnioski wynikają z analizy prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi podobnej
do tej z 1829 r. Uwzględniając nadpiętrzenia zatorowe i sztormowe wynosi ono aż 1,2%,
a z uwagi na infrastrukturę Żuław nie powinno przekraczać 0,5%. Zdaniem J. Makowskiego nie
gwarantuje to nawet minimalnego bezpieczeństwa. Sytuację pogarszają również, nowe warunki
odpływu wody i lodu, nie występujące w czasie powodzi z 1829 r. Należą do nich szybko
postępujące spłycanie ujściowego odcinka Wisły (wzrost zagrożenia zatorowego i brak możliwości
przejścia lodołamaczy) oraz odcięcie Nogatu od głównego łożyska rzeki (spływ wody i lodu
jednym korytem). Autor podkreśla, że na terenach objętych powodzią z 1829 r. obecnie znajdują
się nic tylko porty i stocznie, ale również rafineria gdańska, hałdy surowców i odpadów chemicznych. Stwarza to poważne zagrożenie ekologiczne w wypadku powodzi, która może wystąpić
w każdej chwili i nic jest możliwa do przewidzenia.
Praca J. Makowskiego skłania do głębokiej refleksji nad obecnym stanem zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Żuław i doliny dolnej Wisły. Nie jest ona apokaliptyczną wizją katastrofy
powodziowej, ponieważ przedstawiony materiał jest oparty na rzetelnej analizie faktów. Praca
zasługuje na szerokie rozpowszechnienie w różnych środowiskach decyzyjnych, naukowo-technicznych. ekologicznych i społecznych.
Ryszard

W. Mizerski — Geotectonic evolution of the Holy Cross Mts in central
Biul. PIG 372. Warszawa 1995, 47 s.. 34 rye.

Glazik

Europe,

Tytuł recenzowanego tomu: Ewolucja geotektoniczna obszaru świętokrzyskiego
jednoznacznie
wskazuje na jej ściśle geologiczne treści. Chociaż w recenzowanym tomie nie ma bezpośrednich
nawiązań do szeroko pojmowanej problematyki geograficznej, to publikacja ta może i powinna
zainteresować geografów — zwłaszcza interesujących się Górami Świętokrzyskimi i ich obrzeżeniem,
a wśród nich przede wszystkim geomorfologów, hydrologów i klimatologów zajmujących się szczególnie badaniem mikroklimatów, gdyż wszystkie badane przez nich zjawiska i procesy geomorfologiczne. hydrologiczne, mikroklimatyczne powstają i rozwijają się w przypowierzchniowej części
skorupy ziemskiej, z którą są one związane w różnym stopniu w sensie zarówno przestrzennym.
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jak i genetycznym i dynamicznym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, wbrew oczywistym
interesom nauk geograficznych i nauk geologicznych, ujawni! się i powstał wyraźny rozziew między
badaniami geograficznymi i badaniami geologicznymi, z wyraźną szkodą dla jednych i dla drugich.
Recenzję ostatniej publikacji dr. W. Mizerskiego opracowano nie tylko w celu syntetycznej prezentacji
jej osiągnięć i nowości naukowych, lecz także w celu zmniejszenia wspomnianego rozziewu między
geologią i geografią (zwłaszcza w zakresie geomorfologii, hydrologii i klimatologii).
Autor recenzowanego tomu napisał: »Góry Świętokrzyskie są bardzo ważne dla wyjaśnienia
gcotektonicznych problemów Europy Środkowej, ponieważ są one jedynym obszarem, na którym
odsłonięte są paleozoiczne struktury, przylegające wzdłuż walnej strefy tektonicznej Teisseyra —
Tornquista do platformy wschodnioeuropejskiej«. Strefa ta dzieli całą Polskę i Europę Środkową
na dwie zupełnie różne części. Z geograficznego punktu widzenia należy zauważyć, że mniej
więcej zgodnie z przebiegiem tej strefy przebiegają granice wydzielanych wielkich regionów
geomorfologicznych, hydrologicznych, sieci hydrograficznej, wielkich stref klimatycznych, prowincji
zoo- i fitogeograficznych, a w przybliżeniu nawet dawnych makroregionów gospodarczych, mieszczących się w obszarach międzywojennej Polski A bądź B.
W. Mizerski potwierdza istnienie w Górach Świętokrzyskich dwóch wyraźnie różniących się
budową i historią geologiczną bloków: kieleckiego i łysogórskiego. Bloki te rozdziela wielka
dyslokacja świętokrzyska. W obrębie tych bloków W. Mizerski wyróżnia jednostki tektoniczne
niższego rzędu. 1 znów należy zauważyć, że geotcktoniczny podział Gór Świętokrzyskich i różna
ewolucja tworzących je dwóch wielkich bloków, jak również różnice w budowie wydzielanych w
ich obrębie jednostek tektonicznych niższego rzędu, znajduje swoje odbicie w morfologii, hydrologii
i w mikroklimatach, a także w rozmieszczeniu surowców mineralnych regionu świętokrzyskiego.
W recenzowanym tomie W. Mizerski omawia — po wprowadzeniu — kolejno: litologię
i stratygrafię badanych serii bloku kieleckiego (południowego) i łysogórskiego (północnego), następnie główne struktury obydwu wymienionych bloków, wreszcie geotektoniczną pozycję Gór
Świętokrzyskich oraz wiek i charakter ruchów tektonicznych, sumiennie i szczegółowo dokumentując swoje rozważania.
Po wnikliwej analizie wszystkich zebranych materiałów (zarówno własnych, jak też publikowanych i archiwalnych), dotyczących geologii Gór Świętokrzyskich, W. Mizerski stwierdza we
wnioskach przede wszystkim, że:
— blok łysogórski był epikratonicznym elementem platformy wschodnioeuropejskiej, a blok kielecki mógł być niższą częścią szelfu paleokontynentu Baltica;
— początkowo bloki te znajdowały się względem siebie w pewnej odległości, a następnie zbliżały
się do siebie;
— dyslokacja świętokrzyska jest głębokim rozłamem, wzdłuż którego blok kielecki przesuwał się
względem bloku łysogórskiego;
— utwory paleozoiczne zarówno bloku kieleckiego, jak i łysogórskiego zostały ostatecznie skonsolidowane w czasie ruchów waryscyjskich.
Uważny czytelnik zauważy z łatwością, że najistotniejszą częścią recenzowanego tomu. prezentującego złożone, dotychczas gorąco dyskutowane problemy tektoniki i ewolucji Gór
Świętokrzyskich, jest stworzona przez W. Mizerskiego oryginalna synteza wszystkich dotychczas
zebranych materiałów geologicznych z całego, wnikliwie przez niego badanego, jakże rozległego
regionu świętokrzyskiego. Dojście do takiej konkluzji ułatwia czytelnikowi ścisłe i precyzyjne
ujęcie dyskutowanej problematyki i sformułowanych wniosków, które autor udokumentował w sposób jasny, jednoznaczny, nie budzący zastrzeżeń.
W zakończeniu stwierdzić można, że ze względu na zawarte w nim nowości naukowe,
recenzowany tom 372 Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego może i powinien zainteresować zarówno geologów, jak i geografów, uprawiających różne dyscypliny w obrębie tych
nauk. a przede wszystkim interesujących się Górami Świętokrzyskimi.
Witold C.
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A.D. Miall — The geology of fluvial deposits. Sedimentary facies, basin analysis
and petroleum geology, Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg—New York 1996; 582 s.

The geology of fluvial deposits profesora Andrcwa D. Mialla z Uniwersytetu Toronto w Kanadzie — to obszerna pozycja, powstała w toku ponad już 30-letniej działalności autora w dziedzinie geologii fluwialnej i analizy basenów sedymentacyjnych. Książka ta opiera się nie tylko
na głębokim studium literatury przedmiotu, ale też. na licznych podróżach naukowych jakie autor
odbył w krajach na pięciu kontynentach, między innymi w Polsce.
Zasadniczo można ją podzielić na dwie części. Pierwsza poświęcona jest historycznemu przeglądowi badań nad osadami rzecznymi począwszy od głębokiej starożytności aż po lata 80.
naszego wieku, czasowej i przestrzennej skali sedymentacji rzecznej, metodom badań terenowych
(kartowanie odsłonięć i klasyfikacja powierzchni granicznych), litofacjalncmu zróżnicowaniu osadów
rzecznych i genetycznemu znaczeniu tego zróżnicowania. W dalszej kolejności zajmuje się klasyfikacją jednostek sedymentacyjnych powstałych w środowisku korytowym i pozakorytowym.
Podsumowaniem tych rozważań jcsl omówienie zróżnicowania stylów fluwialnych rzek współczesnych i ich kopalnych odpowiedników, zilustrowane licznymi konkretnymi przykładami.
Druga część ma nieco inny charakter, zajmuje się bowiem zagadnieniami stratygraficznymi
osadów fluwialnych. czynnikami warunkującymi tą sedymentację (autogeniczne. tektoniczne, klimatyczne) i stratygrafią sekwencyjną. Ostatnie dwa rozdziały są poświęcone strukturze i czynnikom
występowania zbiorników ropy naftowej oraz gazu ziemnego w kopalnych osadach rzecznych
wraz z ich omówieniem na konkretnych przykładach z Azji, Europy i Ameryki Północnej.
W rozdziałach tych Miall przedstawił nową typologię tego typu zbiorników. Szczególnie interesujący jest rozdział traktujący o dynamicznie rozwijającej się stratygrafii sekwencyjnej niwelującej
pewne wady litostratygrafii.
Autor prowadzi systematycznie czytelnika przez bardzo bogatą i złożoną problematykę geologii
fluwialnej. poczynając od rzeczy prostych, takich jak kartowanie odsłonięć, aż po złożone, dotyczące np. analizy lądowych basenów sedymentacyjnych w skali kontynentów. Szczególną uwagę
zwraca niezwykle bogata szata graficzna książki, na którą składa się 535 bardzo starannych
i czytelnych zdjęć oraz ilustracji opatrzonych wyczerpującymi komentarzami.
A.D. Miall znany jest wśród geografów fizycznych dzięki długo rozwijanemu kodowi litofacjalncmu i genetycznemu osadów rzecznych, który znalazł współcześnie wielu naśladowców wśród
naukowców polskich. Co jest charakterystyczne dla tej klasy naukowców. Miall często przestrzega,
że rozwinięta przez niego klasyfikacja litofacji i elementów architekturalnych (architectural éléments) nie wyczerpuje złożoności problemu i zaleca odnosić się do niej z krytycznym dystansem,
zmieniając ją w razie potrzeby. Sam wskazuje na liczne poprawki jakich stopniowo dokonywał
w miarę rozwijania swego systemu i wręcz zachęca do tworzenia systemów konkurencyjnych.
Zdaje sobie sprawę, że rozwój nauki odbywa się metodą prób i błędów, a to co w danej chwili
wydaje się poprawne, w przyszłości takie być nic musi. Książka zawiera również wiele aktualnych
wątków stratygraficznych, surowcowych, sedymentologicznych, paleoklimatycznych i innych, które
z powodzeniem mogłyby stanowić przedmiot odrębnych publikacji.
Przystępny styl w jakim pisze autor powoduje, że książkę mogą czytać zarówno studenci
jak i osoby długo już zajmujące się naukowo osadami rzecznymi. O kompetencjach autora
w omawianej problematyce świadczy spis publikacji wykorzystanych w trakcie pisania pracy,
liczący 39 drobno zapisanych stron obejmujących w dużym stopniu najnowszą literaturę przedmiotu. Niestety jedynym jego mankamentem jest to, że uwzględnia on głównie prace angielskojęzyczne i to przeważnie amerykańskie, wyraźnie brakuje w niej prac polskich.
The geology of fluvial deposits wejdzie zapewne ze względu na wysoki poziom naukowy do
kanonu podstawowych prac z geologii i geomorfologii fluwialnej. podobnie jak kilka poprzednich
prac Mialla.
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S. Kałuski, T. Komornicki — Słownik
Alla. Warszawa 1996; 214 s.

niekonwencjonalnych

nazw geograficznych,

Wyd.

Aulorzy Słownika, z wykształcenia geografowie, zebrali ponad 600 haseł, którymi są przydomki nadane różnym obiektom geograficznym, jak również pewne pojęcia spoleczno-ekonomiczne.
Układ haseł jest alfabetyczny, a każde zawiera opis obiektu oraz próbę wyjaśnienia, skąd
pochodzi nadany mu przydomek. Wiadomości w hasłach są aktualne i zostały zebrane przez
autorów z różnych źródeł. Czytelnik może się dowiedzieć, dlaczego opisywany obiekt ma laki
a nie inny przydomek oraz poznać jego aktualną charakterystykę.
Hasła dotyczą całego świata, przy czym 30% przypada na Europę. 15 na Polskę, 22 na
Azję. 12 na Amerykę Północną, 7 na kraje byłego Związku Radzieckiego. 6 na Afrykę. 4 na
Amerykę Łacińską oraz 4% na Australię. Oceanię i Antarktydę. Kilkanaście haseł nie pasuje do
żadnego z kontynentów, a niektóre dotyczą zagadnień ogólnych. Należy tu wymienić takie hasła
jak Demoludy, zgnity Zachód czy Żelazna Kurtyna, mające dzisiaj raczej znaczenie historyczne.
Podobnie Trzeci Świat — pojęcie wprowadzone przez ekonomistów, czy Nowy i Stary Świat.
używane powszechnie przez historyków odkryć geograficznych. Bardzo dobrze, że aulorzy opisali
Trójkąt Berinudzki, chociaż nic starali się wyjaśnić jego zagadki.
Wybrane obiekty geograficzne są bardzo zróżnicowane. Są nimi państwa, regiony, miasta,
dzielnice miast, a nawet części tych dzielnic. Niektóre obiekty są zaznaczone na schematycznych
mapkach, których 15 znalazło się w Słowniku. Ułatwia to ich lokalizację, ale szkoda, że inne
nie zostały umieszczone, choćby na schematycznej wspólnej mapce kontynentu lub jego części.
Uzupełnieniem części tekstowej jesl alfabetyczny spis wybranych obiektów i ich przydomków,
z podaniem na terenie jakiego państwa się znajdują. Na końcu Słownika znajduje się 61 kolorowych ilustracji — reprodukcji fotografii obrazujących wybrane hasła. Dzięki nim czytelnik może
skonfrontować opisywany obiekt z przydomkiem, klóry często jest związany z jego wyglądem.
Oczywiście gdyby było więcej łych ilustracji. Słownik zyskałby na czytelności i atrakcyjności.
Trzeba jednak podkreślić, że aulorzy wybrali najbardziej charakterystyczne fotografie opisywanych
obiektów.
Zawarte hasła można poszeregować w kilka grup. obrazujących różne cechy opisywanych
obiektów geograficznych. Typowe są nazwy miast Wenecja... z przydomkiem oddającym charakter
położenia miast z kanałami czy Szwajcaria... z przydomkiem — pokazująca bądź wysokogórskie
położenie bądź charakter spokojnego, neutralnego państwa. Hasło Paryż ma znaczenie ośrodka
kultury i sztuki. Rzym — miejsca pielgrzymek religijnych, zaś Mekka... z przydomkiem oznacza
obiekt przyciągający rzesze turystów. Są to liczne hasła z różnych części świata.
Inny charakter mają hasła Mała z rzeczownikiem obrazującym obiekt, klóry jesl podobny do
większego lub bardziej znanego, a jest jego miniaturą. Odwrotnie — Największy, najpiękniejszy
i inne pokazują znaczenie obiektu w ogólnej klasyfikacji. Hasła zaczynające się od słów Ojciec
lub Matka z przydomkiem oznaczają, że dany obiekt jest najważniejszy, a inne mniejsze od
niego pochodzą lub go przypominają. Kilka haseł rozpoczyna się od Zielony, co oznacza ochronę
roślinności lub podkreśla jej rolę.
Odmienny typ haseł stanowią Kraj. Kraina. Wyspa. stan. których przydomki określają cechy
środowiska przyrodniczego lub znaczenie gospodarcze, związek z wydarzeniami historycznymi,
wielkimi ludźmi ilp. W przypadku Stanów Zjednoczonych są to nazwy związane z symboliką.
Prowincje Kanady także mają symbolikę, ale nic znalazły się w Słowniku. Hasła Brania lub
Wrota symbolizują położenie geograficzne — przygraniczne, nadmorskie lub strategiczne. Hasło
miasto mają przydomki związane z typowymi zabytkami lub wielkimi ludźmi w nich działającymi.
Czasem są związane z położeniem geograficznym lub siedzibą określonych organizacji. Określenia
stolica oznaczają dużą rangę danego ośrodka w jakiejś dziedzinie, a perlą wskazuje na znaczenie
gospodarcze, piękna krajobrazu lub turystyczne.
Ostatni typ haseł rozpoczyna się od Polska lub polski z przydomkiem, który jest związany
z jakimś znanym obiektem światowym, które w Polsce jest jego odpowiednikiem lub pod jakimś
względem do niego nawiązuje.
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że Słownik niekonwencjonalnych
nazw
geograficznych
można ocenić jako bardzo pożyteczną i interesującą pozycję literatury dla szerokiego grona
czytelników. Może być zalecany dla nauczycieli i młodzieży, która chce poznać pewne ciekawostki. W przyszłych wydaniach sugerowałbym tylko zrezygnowanie z haseł społcczno-gospodarczych
typu Żelazna kurtyna czy zgniły Zachód, dodanie natomiast szeregu innych nazw niekonwencjonalnych. takich jak Cukiernica świata (Kuba) czy Ateny Południowoamerykańskie
(Bogota) i wiciu
innych.
Andrzej
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PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
T. L X V I I I , z. 3—4. 1996

STANISŁAW MARIAN LESZCZYCKI
1907-1996

Profesor Stanisław Leszczycki urodził się 8 maja 1907 r. w Mielcu. Rodzicami Jego byli
Bronisław Leszczycki i Jadwiga z Macharskich. Pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach
prawniczych. Ojciec był notariuszem, dziadek Robert Leszczycki sędzią Sądu Krajowego w Krakowie. a dziadek Henryk Macharski jako prawnik pracował w starostwie. Pradziadkowie mieli
także studia wyższe, używali pieczęci z herbem rodzinnym — Leszczyc. Podczas I wojny światowej ojciec profesora wraz z całą rodziną został ewakuowany do Przerowa w Czechosłowacji.
W 1915 r. przeniesiono go do Andrychowa i tu nagle zmarł. Po śmierci ojca matka przeniosła
się do Krakowa, tutaj Stanisław Leszczycki ukończył szkołę podstawową oraz średnią (1918-1926)
i otrzymał świadectwo dojrzałości w IV gimnazjum państwowym.
W latach 1926-1930 studiował geografię i etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał
31 stycznia 1930 r. stopień magistra na podstawie pracy dyplomowej pt. Demografia wsi Krzczonowa i Zawadki iv powiecie myślenickim. Dwa lata później zrobił doktorat, przedstawiając rozprawę pt. Badania geograficzne nad osadnictwem wiejskim iv Beskidzie Wyspowym. Z uwagi na
konieczność druku pracy, uroczysta promocja odbyła się 16 III 1933 r.
Praca habilitacyjna pt. Region Podhala złożona 15 IX 1937 r., pomimo pozytywnych opinii,
została odrzucona jako mało teoretyczna, a zbyt praktyczna jak na pracę na stopień. Był to
niespodziewany i przykry cios dla jej autora. Dopiero po II wojnie światowej opracował materiały
zebrane w 1936 r. w czasie wyprawy do Anatolii i napisał rozprawę pt. Badania
geograficzne
osadnictwa wiejskiego południowej Anatolii. Na jej podstawie uzyskał stopień doktora habilitowanego (I V 1945). Był to pierwszy po wojnie przewód habilitacyjny na Wydziale Filozoficznym
UJ. Praca ta została opublikowana dopiero w 1987 r. w wydawnictwach IGiPZ PAN (Prace
Geograficzne nr 150).
Będąc jeszcze studentem został zatrudniony na stanowisku zastępcy młodszego asystenta w
Instytucie Geografii UJ (1928-1929), a następnie młodszego asystenta (1929-1930) i starszego
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asystenta (1930-1939). Na początku okupacji niemieckiej 6 listopada 1939 r. został aresztowany
przez Gestapo w akcji zwanej "Sonderaktion Krakau" i wraz z całą grupą pracowników naukowych UJ przewieziony najpierw do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do
Dachau. W 50 rocznicę wyzwolenia otrzymał medal Maksymiliana Kolbego ..Za wasze cierpienia
nasza miłość" (Freiburg 27 1 1995).
Wrócił do Krakowa 14 stycznia 1941 r. w bardzo złym stanie zdrowia i rozpoczął pracę
jako telefonista w Wodociągach Miejskich. W latach 1942-1945 pracował w Sekcji Opieki nad
Wysiedlonymi, równocześnie byl wykładowcą w tajnym nauczaniu UJ. Po wojnie został aresztowany za współpracę z AK i za posiadanie broni. Po trzech tygodniach wyszedł z więzienia
dzięki pomocy przyjaciół z PPS. Na początku 1945 r. objął ponownie stanowisko starszego
asystenta w IG UJ. w lutym tego roku otworzył przewód habilitacyjny. Po zatwierdzeniu habilitacji
wc wrześniu 1945 r. i uzyskaniu stanowiska docenta został dyrektorem Instytutu Geografii UJ.
W grudniu 1945 r. mianowano Go profesorem nadzwyczajnym UJ.
W latach 1930-1939 zajmował się zagadnieniami z zakresu klimatologii, balneologii, etnografii. turyzmu i planowania regionalnego. Wiele czasu poświęcał także krajoznawstwu (Leszczycki
1991. I992a).
Pierwszy okres działalności naukowej Profesora Leszczyckiego wiąże się ściśle z podjętymi
na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, początkowo pod kierunkiem profesora Smoleńskiego,
studiami i badaniami stanu i możliwości rozwoju gospodarczego najpierw terenów podgórskich,
a później całego województwa krakowskiego. Z czasem wyszedł w swoich pracach poza wspomniane obszary, badając Śląsk. Karpaty, a w końcu obszar całej Polski. Profesor Leszczycki
zorganizował nowatorskie badania naukowe środowiska geograficznego województwa krakowskiego,
osobiście zajął się zagadnieniami ludnościowymi, osadnictwa i turystyki. Badania z zakresu geografii turyzmu rozwinął najszerzej, wytyczając problematykę oraz metody badań tej nowej, poprzednio nic uprawianej specjalizacji. Zorganizował podyplomowe roczne Studium Turyzmu przy
UJ (1936-1939) wraz z biblioteką i archiwum. Rozpoczął wydawanie 3 specjalnych publikacji:
Prace Studium Turyzmu (6 tomów). Komunikaty Studium Turyzmu (23 zeszyty) oraz miesięcznik
Turyzm Polski (2 tomy). Studium Turyzmu było jedną z pierwszych w Europie tego typu
placówką naukową. Zorganizowanie Studium i prace Profesora w zakresie turyzmu spowodowały
przyznanie Mu tytułu honorowego członka AIEST (Międzynarodowej Asocjacji Ekspertów Naukowych Turystyki, w St. Gallcn w Szwajcarii), w czasie XXVII Kongresu tej Asocjacji w Polsce.
Wydarzenia związane ze Studium Turyzmu opisał w artykule pt. Geneza i powstanie
Studium
Turyzjnu na Uniwersytecie Jagiellońskim »• Krakowie (1992b).
W 1937 r. publikuje pracę pt. Region Podhala, podstawy geograficzne planu
regionalnego.
która stała się wzorcem planowania przestrzennego. Tego rodzaju prace naukowe Profesora, bezpośrednio przydatne w życiu społecznym i gospodarczym, przyczyniły się do powierzenia Mu
w pierwszych latach powojennych poważnych stanowisk w administracji państwowej oraz politycznych. Został dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Krakowie, następnie
w maju 1945 r. posłem do Krajowej Rady Narodowej, a w styczniu 1947 r. posłem do Sejmu
Ustawodawczego PRL z okręgu wyborczego miasta Poznania.
Dzięki rozległym studiom na temat powojennej Polski w czerwcu 1945 r. powołano Profesora
Leszczyckiego na rzeczoznawcę MSZ do spraw granic. W tej roli uczestniczył czynnie w międzynarodowych konferencjach w Poczdamie. Moskwie. Pradze i Paryżu.
W 1945 r. wyjechał jako ekspert z prof. W. Gctlcm i doc. A. Bolcwskim na konferencję
do Poczdamu i bral udział w ustalaniu granicy zachodniej. O działalności delegacji Rządu PRL
i swojej roli napisał artykuł pt. Poczdam 1945 r„ ze wspomnień eksperta (1985). Udział Profesora
S. Leszczyckiego w konferencji w Moskwie w 1945 r. przyczynił się do zwiększenia obszaru
Bieszczadów Polskich o 320 km". Trudne rozmowy na len lemat opisał w artykule pt. Ważyh
się »• 1945 roku losy Bieszczadów (1992).
Profesor zajmował się także sprawą granicy polskiej na Zaolziu, jednak problem Polaków na
Zaolziu nic został w pełni rozwiązany. Na konferencji w Pradze w 1946 r. toczyły się rozmowy.
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odnoszące się głównie do zapewnienia Polakom pewnych praw. takich jak polskie szkoły, wydawnictwa itp.
W listopadzie 1946 r. został mianowany podsekretarzem stanu (p.o. Wiceministra) w MSZ,
którą to funkcję pełnił do lipca 1950 r.
W 1948 r. Profesor S. Leszczycki przeniósł się do Warszawy, gdzie został kierownikiem
Zakładu Antropogcografii Uniwersytetu Warszawskiego, zamienionego w 1950 r. na Katedrę Geografii Ekonomicznej. W dniu 21 IX 1950 r. został powołany na organizatora Instytutu Geograficznego UW. który powstał 10 X 1951 r. (Mikulski, red.. 1995). Dzięki Jego staraniom odbudowano na potrzeby geografii wypalony Pałac Uruskich-Czctwcrtyńskich. przy Krakowskim Przedmieściu 30.
W lalach 1952-1970 kierował Instytutem Geografii UW. w 1954 r. został profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych UW. Był członkiem Senatu UW w roku akademickim 1969/1970.
W 1970 r. został wysłany na bezpłatny urlop aż do emerytury, za opowiedzenie się po stronie
młodzieży w czasie zajść marcowych w 1968 r. Pomimo przeszło 40 lat pracy dydaktycznej (19
na UJ i 23 na UW), większość lat powojennych nie została wliczona do emerytury Profesora.
Pisze o tym z goryczą w pracy Życie na przełomie 1907-1990 (1991).
W 1985 r. otrzyma! honorowy tytuł zasłużonego nauczyciela PRL, a w 1987 r. został
wyróżniony tytułem doctor honoris causa UW.
Profesor Leszczycki był także, od marca 1950 r. do lipca 1951 r„ zastępcą pełnomocnika
Ministra Szkół Wyższych i Nauki do Spraw I Kongresu Nauki Polskiej. Był członkiem Prezydium,
a następnie Sekretarzem Generalnym Rady Głównej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
od początku jej istnienia do końca pierwszego kwartału 1952 r.. Pełnił funkcję prezesa Komitetu
Koordynacyjnego Profesury Demokratycznej od kwietnia 1950 r„ do końca jego istnienia. Był
także przewodniczącym Sekcji Naukowej Komisji Popierania Twórczości Naukowej i Artystycznej
przy Komitecie Ministrów do Spraw Kultury (1949-1953).
Profesor S. Leszczycki był związany z Polską Akademią Nauk od chwili jej powstania w
1951 r. W kwietniu 1952 r. został mianowany członkiem korespondentem PAN oraz zastępcą
sekretarza naukowego PAN. którą to funkcję pełnił do końca 1956 r. W 1964 r. został członkiem
rzeczywistym PAN. Powołano Profesora także do pierwszego składu Prezydium PAN w 1952 r.
Był członkiem Prezydium w lalach 1952-1968 i 1978-1980.
W 1951 r. Profesor wziął w swoje ręce sprawy związane z organizacją Centralnego Instytutu
Geograficznego PAN. Efektem tych starań było powołanie 10 X 1953 r. Instytutu Geografii PAN
oraz zatwierdzenie w dniu 13 X 1953 r. dyrektora w osobie S. Lcszczyckicgo. Jako twórca
Instytutu kierował nim przez 24 lata. aż do przejścia na emeryturę w dniu 1 stycznia 1978 r.
Profesor S. Leszczycki był inicjatorem zmiany nazwy Instytutu, z uwagi na rozszerzenie badań
na zagadnienia dotyczące podstaw przestrzennego zagospodarowania kraju. Z dniem 25 listopada
1974 r. Instytut przyjął oficjalnie nazwę Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN (Kozłowska-Szczęsna 1994).
W początkowym okresie działalności Instytutu Profesor Leszczycki dużo uwagi poświęcał
wydawnictwom, biorąc na siebie obowiązki redaktora. Był redaktorem Biuletynu Geograficznego
(1953-1955). Prac Geograficznych (1954-1966). Przeglądu Geograficznego (1954-1979). a także
powołanego w 1964 r. nowego wydawnictwa Instytutu Gcographia Polonica (1964-1981).
Był również redaktorem i współautorem 5 tomów Bibliografii Geografii Polskiej, obejmujących
lala 1936-1960.
Zaproponował skład pierwszej Rady Naukowej Instytutu i był jej czynnym członkiem od
powołania (8 XII 1953 r.) aż do ostatnich dni życia. Przez 5 kadencji był przewodniczącym Rady
Naukowej: w latach 1960-1962 i 1978-1989. a od 1990 r. honorowym przewodniczącym Rady.
Profesor S. Leszczycki ma wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie geografii ekonomicznej,
mające znaczenie dla gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. Szczególnie doniosła
jest Jego rola w przebudowie metodologicznych podstaw geografii ekonomicznej w Polsce, w
modernizacji problematyki badawczej i metodologii badań przestrzcnno-ckonomicznych. w studiach
z zakresu geografii przemysłu Polski, w badaniach przestrzennej struktury gospodarki narodowej
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Polski, w tworzeniu teoretycznych podstaw perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w badaniu systemu: człowiek — środowisko przyrodnicze.
Uznając podział geografii na geografię fizyczną i geografię ekonomiczną, rozwijał z czasem
koncepcję geografii jako zespołu nauk geograficznych.
O ile geografia fizyczna nie miała od początku większych trudności w swojej działalności,
o tyle więcej uwagi wymagała geografia ekonomiczna. Ukierunkowanie badań w geografii ekonomicznej przyniosła, zorganizowana przez Profesora S. Leszczyckiego. konferencja metodologiczna
w Osiecznej (28 XI — I XII 1955 r.). Po konferencji i podziale geografii ekonomicznej na
specjalizacje, nastąpił rozwój geografii społecznej i gospodarczej.
Nie zaniedbując badań podstawowych — zarówno teoretycznych jak i metodologicznych,
którymi się zajmował — dużo uwagi poświęcał i wskazywał na potrzebę praktycznych zastosowań
badań geograficznych. Planowanie przestrzenne stało się specyfiką geografii polskiej w skali
międzynarodowej. Było podstawą określenia polskiej szkoły geograficznej.
Jako kierownik Zakładu Geografii Przemysłu i Komunikacji (1956-1966) zajmował się metodą
określania okręgów i ośrodków przemysłowych. Opracował jedną z pierwszych map okręgów
przemysłowych w Polsce. Pod Jego kierunkiem wykonany został Alias przemysłu Polski (dwa
wydania 1964 i 1975), nagrodzony przez Sekretarza Naukowego PAN (1973) i wyróżniony
nagrodą państwową (1976). Uzupełnieniem Atlasu była książka Geografia przemysłu Polski, której
był współautorem i redaktorem (dwa wydania 1972 i 1974). Duży rozgłos uzyskała rozprawa
Aglomeracje miejsko-przemysłowe
w Polsce 1966-2000. której Profesor był współautorem (1972).
S. Leszczycki opracował teoretyczne podstawy badań przestrzennej struktury gospodarki narodowej. Wprowadził do tych badań syntetyczne wskaźniki (wskaźnik dochodu narodowego, konsumpcji, inwestycji, majątku trwałego), uzyskując obiektywne zróżnicowanie Polski pod względem
ekonomicznym. Podobną metodę zastosował do wyznaczania regionów ekonomicznych świata.
Opracowana przez Niego mapa regionów ekonomicznych świata opublikowana w Polsce (1964),
w Meksyku (1966). w Japonii (1966) i w Czechosłowacji (1967), jest jedną z niewielu map
tego rodzaju w literaturze światowej.
Profesora interesowały także zagadnienia ochrony środowiska — poruszał je w licznych
odczytach i referatach oraz publikacjach. W 1976 r. podjął prace zmierzające do opracowania
Atlasu zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Osobistym wkładem Profesora była koncepcja map sozologicznych oraz map zanieczyszczeń i zniszczeń środowiska przyrodniczego. Atlas nagrodzony przez Sekretarza Naukowego PAN (1986), ukazał się po wieloletnich
staraniach jako druk próbny w 1992 r., a w 1994 r. w pełnym nakładzie. Za Atlas i całą
działalność na polu ochrony środowiska Profesor został wyróżniony w 1995 r. nagrodą naukową
im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa.
Dzięki Profesorowi został opracowany Narodowy Atlas Polski (1973-1978), w którym jest
kilka map Jego autorstwa. Atlas został wyróżniony nagrodą Sekretarza Naukowego PAN (1975).
S. Leszczycki był także redaktorem i współautorem książki Zarys geografii ekonomicznej
Polski
(1971). Na uwagę zasługuje również obszerne studium Geografia a planowanie przestrzenne
i
ochrona środowiska (1977).
Badania w tak szerokim zakresie były możliwe dzięki wiedzy i talentowi organizacyjnemu
Profesora. Był ośrodkiem, wokół którego tworzyły się w sposób zorganizowany lub samorzutny
prężne zespoły badawcze (Kostrowicki 1987).
Nie sposób wymienić wszystkie ważniejsze pozycje książkowe Profesora, ich spis można
znaleźć w Dokumentacji Geograficznej z. 5-6/1994 (Gazicka 1994).
Opublikowany dorobek Profesora S. Leszczyckiego obejmuje około 1000 prac, w tym około
250 rozpraw i artykułów naukowych, blisko 300 notatek naukowych, a także ponad 80 recenzji,
kilkanaście map i około 250 artykułów popularno-naukowych.
Należy nadmienić, że był czynny także po przejściu na emeryturę — ogłosił drukiem kilkanaście prac, udzielał wywiadów w Radiu i Telewizji, interesował się żywo pracami prowadzonymi w Instytucie. W 1986 r. otrzymał indywidualną Nagrodę Państwową I stopnia za całokształt
działalności naukowej w dziedzinie geografii.
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Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nadała Mu tytuł doctor honoris causa
(1977), uzyskał
także wiele odznaczeń państwowych, naukowych i regionalnych, a wśród nich: Medal 600-lecia
UJ. Medal za Zasługi dla UAM. Medal z okazji 15-lecia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN w Zabrzu. Medal XXX-lecia PAN, Medal PTG. odznaka honorowa Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, odznaka Zasłużony dla Województwa Katowickiego,
odznaka Zasłużony dla Miasta Zabrza i inne.
Obok zasług naukowych i organizacyjnych trzeba również podkreślić osiągnięcia Profesora
jako wychowawcy. Był promotorem 28 doktorów (2 na UJ. 16 na UW i 10 w IGiPZ PAN),
a kilkunastu Jego uczniów uzyskało stopień docenta i tytuły profesora.
Ogromna była także działalność Profesora poza Instytutem — udzielał się On w Komitetach
PAN. Towarzystwach Naukowych, w Radach Naukowych. Redakcjach czasopism itd.
W 1955 r. został powołany Komitet do Spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy
Prezydium PAN, na którego czele stanął Profesor S. Leszczycki. Prace Komitetu były prowadzone
przez 7 lat. w badaniach brało udział ponad 200 pracowników naukowych. Efektem było wydanie
67 Biuletynów Komitetu w latach 1955-1963 oraz podsumowanie tych prac pt. Niektóre problemy
warunków bytowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym
(Leszczycki i Tokarski 1970).
Z inicjatywy Profesora został zorganizowany Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
przy Prezydium PAN. Podjął on wszechstronne prace teoretyczne i metodyczne oraz empiryczne
w zakresie planowania przestrzennego. Profesor był Przewodniczącym Komitetu w latach 19581983, tj. przez 25 lat. a w 1983 r. został honorowym przewodniczącym KPZK PAN. Ponadto
działał w Komitecie Nauk Geograficznych PAN, którego był przewodniczącym przez 4 kadencje
(1952-1965). Był także członkiem prezydium Komitetu Naukowego Człowiek i Środowisko PAN
oraz Komitetu Badań i Prognoz Polska 2000 PAN. Był również wieloletnim członkiem i przewodniczącym (1954-1978) Komitetu Narodowego do Spraw Międzynarodowej Unii Geograficznej.
W ramach działalności społecznej Profesor S. Leszczycki brał czynny udział w pracach
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego był współorganizatorem. Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Meteorologicznego (obecnie Polskie Towarzystwo Geograficzne). W towarzystwach tych pełnił przez wiele lat obowiązki
prezesa oraz w każdym otrzymał godność członka honorowego i inne odznaczenia. Był również
członkiem honorowym Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Zasługi Profesora S. Leszczyckiego w organizowaniu współpracy naukowej w skali międzynarodowej są także poważne. Mając duże doświadczenie w kontaktach zagranicznych, rozumiał
ich wagę w rozwoju nauki. Dlatego starał się upowszechniać osiągnięcia polskiej geografii za
granicą oraz dbał o bezpośrednie kontakty z ważnymi ośrodkami badawczymi i znanymi uczonymi.
Z Jego inicjatywy od 1959 r. organizowano dwustronne seminaria geograficzne (polsko-brytyjskie,
polsko-amerykańskie. polsko-francuskie, polsko-niemieckie, polsko-radzieckie, polsko-węgierskie,
polsko-czechosłowackie, polsko-jugosłowiańskie), poświęcone dyskusji aktualnych problemów badawczych. Większość tych seminariów jest organizowana do dziś.
Niezwykle ważna była działalność Profesora w Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG).
Już na XVIII Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Rio de Janeiro został wybrany na
członka rzeczywistego nowo utworzonej Komisji Atlasów Narodowych (1956-1960). Był przewodniczącym Komisji Regionalizacji Ekonomicznej (1960-1964), a także członkiem Komisji Człowiek i Środowisko (1972-1976). Dzięki aktywnej działalności w ramach MUG oraz kompetencji
został wybrany wiceprezydentem Unii (1964-1968), a następnie prezydentem MUG (1968-1972).
Był pierwszym polskim geografem, który zajął to zaszczytne, a jednocześnie bardzo ważne stanowisko na forum międzynarodowym. Jako ustępujący prezydent Unii pozostał na stanowisku jej
wiceprezydenta na kadencję 1972-1976. Profesor S. Leszczycki został w 1988 r. Honorowym
Laureatem MUG za wprowadzenie polskiej geografii na arenę międzynarodową (przed Profesorem
było 10 laureatów z różnych krajów świata).
Uczestniczył także w pracach UNESCO, był członkiem Europejskiej Komisji Ekonomicznej
(ECE) przy ONZ w Genewie, Międzynarodowej Asocjacji Badań Regionalnych (1RSA), Międzynarodowej Rady Ekonomiki Regionalnej (CIER), Światowej Akademii Nauk Humanistycznych i
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Ścisłych (WAAS) i wiciu innych. W czasie swej działalności Profesor odwiedził wiele krajów
Europy. Ameryki i Azji. był znaną osobistością w międzynarodowym życiu geograficznym. Dowodzą tego liczne godności honorowe i odznaczenia zagraniczne. Otrzymał godność doctor honoris
causa Uniwersytetu Karola w Pradze (1970), członkostwo honorowe Międzynarodowej Asocjacji
Ekspertów Turystyki. Był także członkiem honorowym 15 towarzystw geograficznych: austriackiego. czechosłowackiego, francuskiego (Paryż), holenderskiego, japońskiego, chorwackiego, serbskiego. słoweńskiego, niemieckiego (Berlin), węgierskiego. Wioch (Florencji i Rzymu) oraz Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego
w Nowym Yorku i Waszyngtonie. Wyróżniony został Złotym Medalem Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Medalem im. A. C. Kórosa Węgierskiego Towarzystwa
Geograficznego.
Otrzymał wiele odznaczeń, a wśród nich: komandorię brytyjskiego orderu św. Michała i
Jerzego. Order Zasługi II kl. (węgierski). Order Białej Róży (fiński). Order Gwiazdy 11 kl.
(rumuński). Order 9 Września i Order za Zasługi II kl. (bułgarski). Order Białego Lwa II kl.
(czechosłowacki).
Współpracował z redakcją Bibliographie Géographique Internationale i Bibliographie Cartographique Internationale, był również członkiem wielu innych redakcji.
Profesor S. Leszczycki łączył w naturalny sposób pracę naukową i organizacyjną z dydaktyczną. Był człowiekiem pełnym inicjatywy i energii, z wielką pasją tworzenia.
Zmarł 17 czerwca 1996 r. w Warszawie. Przyjaciele i uczniowie pożegnali Profesora z
głębokim żalem na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie w dniu 21 czerwca.
Odszedł wybitny geograf, jeden z przedstawicieli przedwojennych tradycji geograficznych,
uczony o szerokich horyzontach i światowej pozycji.
Zaszczepione przez Profesora idee naukowe będą się nadal rozwijać, chociaż już w innych
warunkach i innymi metodami.
Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN poparła wniosek
dyrekcji o nadanie Instytutowi imienia Profesora Stanisława Leszczyckicgo.

Prace cytowane
G a z i e к a D. 1994. Wybrane publikacje pracowników ICiPZ PAN wydane w latach
1953-1993.
Dok. Geogr. 5 - 6 (suplement). 69 s.
K o n d r a c k i J. 1959, Trzydziestolecie pracy naukowej Stanisława Leszczyckiego. Przegl. Geogr.
31. 2, s. 427-440.
K o s t r o w i e k i J. 1987. Stanisław Leszczycki — człowiek działalności niestrudzonej. W osiemdziesięciolecie urodzin (1907-1987), Przegl. Geogr. 59, 1-2, s. 3-11.
K o z ł o w s k a - S z c z ę s n a T. 1988. Osiemdziesięciolecie
urodzin Profesora Stanisława Leszczyckiego, uroczysta sesja jubileuszowa (Warszawa, 7 V 1987 г.). Nauka Polska 1-2, s. 95-97.
— 1994. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk, czterdzieści lat działalności 1953-1993, Dok. Geogr. 5-6, 208 s.
L e s z c z y c k i S. 1974, Problemy ochrony środowiska człowieka. Prace Geogr. 108, 85 s.
— 1977. Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska. PWN, Warszawa. 595 s.
— 1979. Rozwój geografii polskiej w sześćdziesięciołeciu
1918-1978. Przegl. Geogr. 51. 3,
s. 411-455.
— 1985, Poczdam 1945 г., ze wspomnień eksperta. Nauka Polska 6, s. 57-73.
— 1987. Środowisko geografów warszawskich. Nauka i Szkolnictwo Wyższe w Warszawie, PWN,
Warszawa, s. 201-224.
— 1990. Osadnictwo Podhala iv okresie międzywojennym. B. Górz, Muz. Tatrzańskie. Zakopane,
190 s.
— 1991. Życie na przełomie 1907-1990. Kwart. Hist. Nauki Techn. PAN 3, Warszawa, 54 s.
— 1992a, Ważyły się iv 1945 roku losy Bieszczadów (według moich dawnych notatek). Hale i
Dziedziny. Miesięcznik Ziem Górskich, s. 12-13.

http://rcin.org.pl

Kronika

517

—

I992b. Geneza i powstanie Studium Turyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim
ir Krakowie.
Zeszyty Naukowe UJ, Prace Gcogr. 89. s. 9-37.
L e s z c z y c k i S. (red.) 1971. Zarys geografii ekonomicznej Polski, Wyd. 2 popr., PWN. Łódź,
259 s.
L e s z c z y c k i S. (red. nauk.) 1973-1978. Narodowy Atlas Polski. IGiPZ PAN. Zakt. Naród. im.
Ossolińskich. Wrocław.
L e s z c z y c k i S. (red.) 1994, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska
geograficznego
Polski. IGiPZ PAN, Agencja Reki.-Wyd. A. Grzegorczyk. Warszawa.
L e s z c z y c k i S.. Herman S.. Eberhardt P. 1972. Aglomeracje miejsko-przemyslowe
w Polsce
1966-2000. Biuletyn KPZK PAN. 67, 144 s.
L e s z c z y c k i S.. Lijewski T. 1972, Geografia przemysłu Polski. PWN Warszawa, wyd. I 399
s„ 1974 wyd. 2 popr. 390 s.
L e s z c z y c k i S.. Tokarski Z. 1970. Niektóre problemy warunków bytowych w
Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym. ..Ossolineum", Wrocław. 384 s.
M i k u l s k i Z. (red.) 1995, Dzieje studiów geograficznych
u> Uniwersytecie Warszawskim
19181993. Prace i Studia Geogr. 16. Wyd. UW. Warszawa. 180 s.
N i e m i r o w i c z - S z e z y t M. 1996. Stanisław Leszczycki. PTG. Toruń, 100 s.
Teresa
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IRENA DYNOWSKA-BALCER
10 II 1929 - 2 IX 1995

Profesor Irena Dynowska urodzona w 1929 r. w Krakowie, po ukończeniu szkoły średniej
w Bielsku podjęta w 1948 r. studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, kończąc je w
1952 r. Był to czas. gdy prof. M. Klimaszewski zainicjował kartowanie hydrograficzne. Irena
była jedną z pierwszych entuzjastek tej metody. Jako aspirantka. a potem asystentka UJ obroniła
w 1961 r. pracę doktorską: Obieg wody iv obszarze wyżynnym, zbudowanym z margli
kredowych.
Temu regionowi pozostała wierna. Kilkakrotnie potem wracała do problematyki wód gruntowych
i źródeł Wyżyn Małopolskich. W 1972 r. habilituje się na podstawie rozprawy Typy reżimów
rzecznych w Polsce, oceniając rolę różnych czynników geograficznych w zróżnicowaniu regionalnym obiegu wody. Rok wcześniej obejmuje nowy Zakład Hydrografii w Instytucie Geografii UJ.
który prowadzi aż do końca. W 1983 r. uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego, w 6 lat później
zwyczajnego. W latach 80. przez szereg lat jest zastępcą dyrektora Instytutu, a w ostatnich latach
członkiem senatu UJ.
Jej osobisty dorobek naukowy liczący ponad 100 pozycji przeplata się z dorobkiem edytorskim
i udziałem w opracowaniach zbiorowych. Na czoło wysuwają się wyżej wspomniane studia nad
obiegiem wody na wyżynach węglanowych i nad stosunkami wodnymi całego kraju. Szczególnie
ważne są jej syntezy reżimu rzek (1972), źródeł (1983), roli odpływu podziemnego w odpływie
i synteza stosunków wodnych w monografii Geografia Polski — środowisko przyrodnicze (1991).
Profesor Dynowska, kierując dużym zespołem interdyscyplinarnym przygotowała w 1987 r. monumentalne 2-tomowe dzieło — Dorzecze górnej Wisły. W 6 lat później ukazało się kolejne
dzieło zbiorowe, owoc prac zespołu kierowanego przez nią w programie CPBP. 03.13 — Przemiany stosunków wodnych »• Polsce.
Miałem szczęście współpracować z Nią w wielu problemach i opracowaniach zbiorowych.
Była świetnym menadżerem, zaangażowanym redaktorem, nie cierpiącym niechlujstwa, grafomanii,
braku terminowości. Uczestniczyła w zespole koordynacyjnym problemu MRI25, a potem CPBP
03.13 — Ewolucja środowiska geograficznego Polski, równocześnie prowadząc trudny temat —
Przemiany stosunków wodnych w Polsce, oceniający wpływ gospodarki człowieka na stosunki
wodne. Oprócz tego brała aktywny udział w redakcji Geografii Polski — środowisko
przyrodnicze.

http://rcin.org.pl

520

Kronika

0 ileż uboższe byłyby bez Jej udziału te dwie prace zbiorowe, realizowane w planie Instytutu
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Na marginesie tych zbiorowych syntez rodziły się jej lakoniczne, pełne treści podsumowania
1 opracowania specjalistyczne np. o roli zbiorników wodnych w obiegu, o wpływie gospodarki
na odpływ i inne. Doceniając potrzebę wznowienia przerwanego u schyłku lat 60. kartowania
hydrograficznego, przyczyniła się do jego reanimacji, kierując od 1978 r. Komisją Hydrograficzną
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Jej dorobek naukowy, a także talent do organizacji badań spowodował, że w 1982 r. wybrano
Ją na przewodniczącą Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie, którą kierowała
do końca inicjując różne badania interdyscyplinarne regionu krakowskiego. W ostatnich latach
wybrano Ją też na zastępcę przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN. W uznaniu
Jej dorobku reaktywowana Polska Akademia Umiejętności powołała ją w 1992 r. na członka—
korespondenta Wydziału Przyrodniczego.
Profesor Dynowska była bardzo aktywnym członkiem Komisji Programu Hydrologicznego przy
Międzynarodowej Unii Geograficznej, prezentując na kongresach i sympozjach wyniki swoich i
polskich badań. Była jednym z czołowych reprezentantów kierunku geograficznego w polskiej
hydrologii, cieszyła się sympatią i uznaniem w środowisku zarówno geografów jak i hydrologów.
Irena Dynowska w ciągu 40 lat działalności wychowała ponad 200 magistrów—hydrografów.
6 doktorów, z których 3 uzyskało stopień doktora habilitowanego. Prowadziła w Zakładzie środowiskowe seminaria, pisała skrypty i podręczniki. Przez lat kilkanaście kierowała sekcją geograficzną Polsko-Niemieckiej Komisji ds. podręczników szkolnych.
Dnia 7 września pożegnaliśmy Ją na krakowskim cmentarzu w Batowicach. Zgodnie z ostatnią
wolą Zmarłej, nie było wieńców i przemówień. Nieuleczalna choroba zmogła Ją w końcu. Do
ostatnich miesięcy była czynna w życiu naukowym uczelni Krakowa i kraju.
W pamięci kolegów i uczniów pozostanie jako prostolinijny człowiek, wspaniały wykładowca,
niezastąpiony i twardy recenzent i redaktor, niezawodny i zarażający optymizmem przyjaciel.
Leszek
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STEFAN KOZARSK1
1 9 3 0 - 1996

19 stycznia 1996 roku zmarł w Poznaniu prof. dr hab. Stefan Kozarski. jeden z najwybitniejszych geografów i geomorfologów. Śmierć zaskoczyła Go nagle, kiedy jak zwykle pracował
w swoim Zakładzie.
Profesor Stefan Kozarski urodził się 4 sierpnia 1930 roku w Katowicach. Urodził się na
Ziemi Górnośląskiej, ale jego korzenie od kilku pokoleń tkwiły w Wielkopolsce, do której Jego
rodzina powróciła po kilkunastoletnim pobycie na Górnym Śląsku. Po ukończeniu słynnego poznańskiego Gimnazjum i Liceum Marii Magdaleny rozpoczyna w 1950 r. studia geograficzne na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, z którym związał całe swoje aktywne życic. Tutaj zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe: magistra geografii w 1955 r., doktora nauk przyrodniczych
ze specjalizacją w geomorfologii w 1961. doktora habilitowanego w 1965, profesora nadzwyczajnego w 1972 i profesora zwyczajnego w 1978 r. Na wniosek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Profesor Stefan Kozarski został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk w 1989 roku.
W Uniwersytecie tym pełnił też odpowiedzialne funkcje. Był jego Prorektorem w lalach
1972—1981. Prodziekanem i Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1966—1972). dyrektorem Instytutu Geografii (1971 —1980) i Kierownikiem Zakładu Geomorfologii od chwili jego
powołania w 1967 roku aż do śmierci. Pod Jego kierownictwem w ramach nowo powołanego
Instytutu Badań Czwartorzędu Zakład ten stał się prężną placówką naukową i zyskał duże uznanie
w kraju i za granicą.
W pracy naukowej Stefan Kozarski odznaczał się wybitnymi zdolnościami, wielką wytrwałością w badaniach oraz jasnością i precyzją rozumowania. Jego dorobek obejmuje 265 pozycji:
rozpraw, artykułów, notatek, recenzji, sprawozdań i wspomnień. Prowadzone przez Niego badania
naukowe dotyczyły pięciu grup problemowych: (1) rzeźby i procesów głacjalnych, (2) zjawisk
peryglacjalnych, (3) form i osadów eolicznych i (4) rzeźby i procesów fluwialnych, (5) stratygrafii
vislulianu. Badania dotyczące problematyki glacjalnej prowadził w Polsce północno-zachodniej, we
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wschodnich Nicmczcch (byłej NRD). Chinach. Islandii i na Spitsbergenie. Największe są Jego
osiągnięcia w zakresie rzeźby i procesów glacjalnych plejstoceńskich i współczesnych. Badania
te dotyczą genezy moren czołowych, rynien subglacjalnych. pradolin. kemów, pagórów lodowomorenowych, mechanizmu degłacjacji i modeli sedymentacyjnych form i stref marginalnych lądolodu. Szczegółowe analizy doprowadziły do rekonstrukcji recesji ostatniego łądolodu z północ no-wschodniej Wielkopolski i do wykrycia wczesnych faz organizowania się Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej. Wyniki tych prac pozwoliły Mu odrzucić dawne schematy badaczy niemieckich
na temat chodzieskiej moreny czołowej oraz roli martwego lodu i tektoniki w formowaniu
kotlinowych rozszerzeń w pradolinie. Dowiódł On także bezpodstawności koncepcji egzaracyjncj
genezy rynien glacjalnych jako uniwersalnej dla Niżu Europejskiego.
Z problematyką glacjalną łączą się w ścisły sposób zjawiska peryglacjalne. Prof. Kozarski
wnikliwie zbadał kopalne struktury i osady peryglacjalne oraz geomorfologiczne ślady procesów
peryglacjalnych na obszarze młodoglacjalnym. Dużo uwagi poświęci! tzw. ukierunkowanym wytopiskom. powstałym w wyniku zaniku syngenetycznych nalodzi w osadach sandrowych. Te
ostatnie badania zostały docenione szczególnie przez badaczy brytyjskich, duńskich i niemieckich.
Formami i osadami eolicznymi Prof. Kozarski zajmował się przez cale naukowe życie. W
pracy dotyczącej wydm okolic Czarnkowa jako pierwszy w Polsce podjął próbę określenia wieku
wydm na podstawie analiz pałinologicznych. Wspólnie ze swoimi uczniami opracował eolicznc
piaski pokrywowe i serie lessowe występujące w strefie moren czołowych fazy pomorskiej.
W latach 70. Profesor Kozarski skoncentrował się na studiach dotyczących zmian układu
koryt rzecznych. Poligonem badawczym była środkowa część zlewni Warty. Opierając się na
interpretacji zdjęć lotniczych i szczegółowej analizie osadów wypełniających paleokoryta opracował
procedurę badań zmian układu koryt rzecznych. W rezultacie tego postępowania wykrył metamorfozę układów roztokowych w meandrowe oraz zmiany geometrii planarnej układów meandrowych, spowodowane wahaniami klimatycznymi późnego vistulianu i holocenu.
Bardzo znaczący jest także udział S. Kozarskiego w ustaleniu stratygrafii vistulianu Niziny
Wielkopolskiej. W tym zakresie organizował badania interdyscyplinarne i zespołowe, które doprowadziły do wykrycia i zbadania jedynych w Polsce północno-zachodniej stanowisk osadów biogenicznych reprezentujących Brörup i Odderade.
Wyniki własnych badań i zespołów z Nim współpracujących Profesor Kozarski szybko publikował. bardzo często w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Prezentował je
szerokiemu gronu badaczy podczas kongresów, sympozjów, seminariów i konferencji, których
często był organizatorem i współorganizatorem. Wygłasza! referaty i cykle wykładów na 28
uczelniach zagranicznych. Był wreszcie Profesor Stefan Kozarski nauczycielem akademickim, którego wykłady, seminaria, zajęcia terenowe cechowały się zawsze starannym przygotowaniem. Myśli
swe przedstawiał pięknym i poprawnym językiem. Pod Jego kierunkiem 180 studentów geografii
napisało prace magisterskie. Promował 10 doktorów, z których kilku zajmuje stanowiska profesorów.
Z inicjatywy Prof. Kozarskiego powstały dwa obcojęzyczne czasopisma — Quaestioncs Geographicae i Quaternary Studies in Poland. Ukazało się ich dotychczas ponad 30 tomów. Oprócz
redakcji tych czasopism redagował wiele zbiorowych publikacji zawierających referaty wygłaszane
podczas różnych spotkań naukowych. Zredagował też dwa tomy suplementów do Zeitschrift für
Geomorphologie. Był członkiem komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism polskich i zagranicznych (Czasopismo Geograficzne, Kronika Oddziału PAN w Poznaniu, Physical Environment,
Zeitschrift für Geomorphologie i innych).
Profesor Kozarski był niezwykle aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Był przez długie okresy członkiem Zarządu Głównego: w latach 1966—1969 oraz 1983—1992.
W latach 1966—1969 był Przewodniczącym Oddziału-Poznańskiego. By! przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego III Zjazdu Geografów Polskich i 38 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w
Poznaniu w czerwcu 1989 r. Z Jego inicjatywy powstała Komisja Geomorfologiczna PTG, której
przewodniczącym by! przez 10 lat. od 11982 do 1992. Na Jego wniosek także na bazie tej
Komisji powstało Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Za swoją niezwykle aktywną działał-
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ność w Polskim Towarzystwie Geograficznym otrzyma! w 1976 r. Złotą Odznakę, a w 1987 r.
najwyższą godność jaką przyznaje Towarzystwo — Członkostwo Honorowe.
Stefan Kozarski miał żywe kontakty naukowe z Instytutem Geografii PAN. zwłaszcza z
Zakładem Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu, bral udział w prowadzonym przez ten
Zakład kartowaniu geomorfologicznym. Był zawsze czynny w obsłudze dwustronnych spotkań
geografów polskich i niemieckich, w czasie których często referował wyniki swoich badań w
pradolinic Toruńsko-Eberswaldzkiej i na obszarze tzw. lobu Odry. przygotowując się niezwykle
starannie do prezentacji punktów w terenie. Wyniki Jego badań były zawsze z uwagą śledzone
i już w latach 70. zyskały duże uznanie. Drobiazgowo poznał geomorfologiczną i geologiczną
literaturę niemiecką dotyczącą pradoliny, co budziło podziw i uznanie naszych niemieckich kolegów.
Od 1972 roku. a więc przez 23 lata, był członkiem Rady Naukowej Instytutu Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania PAN i brał aktywny udział w jej pracach. Był recenzentem
szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych, często przewodniczył Komisji Rady do spraw Przewodów Habilitacyjnych i Tytułów Profesorskich. Wśród członków Rady Naukowej i pracowników
Instytutu Geografii i PZ PAN budził sympatię i szacunek. Swoje prace publikował często w
wydawnictwach Instytutu, w tym ostatnią syntetyczną pracę, stanowiącą podsumowanie problematyki glacjalnej i pcryglacjalnej, pt. Deglacjacja północno-zachodniej
Polski: warunki środowiska i
transformacja geosystemu (~20 ka —> -10 ka BP) (Dokumentacja Geograficzna, I, 1995, 82 s.).
Profesor Kozarski był członkiem wielu towarzystw naukowych. Był założycielem i prezesem
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W uznaniu osiągnięć naukowych został powołany do New York Acadcmy of Sciences.
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, a w 1994 r. do Polskiej Akademii Umiejętności.
Za całość Jego działalności spotkały Go wyróżnienia ministerialne. Polskiej Akademii Nauk.
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz odznaczenia państwowe (Krzyż Oficerski OOP,
Krzyż Kawalerski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi) i medale (Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytetu w Liège. Uniwersytetu Martina Lutra w Halle, Medal Lajos Loczi Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego). Spośród tych ostatnich Prof. Stefan Kozarski szczególnie cenił Medal
Komisji Edukacji Narodowej, jako Jego zdaniem najwartościowsze uhonorowanie nauczyciela akademickiego.
W osobie Profesora Kozarskiego społeczność akademicka i geografowie stracili uczonego
wielkiego formatu o szerokich horyzontach, cieszącego się niekwestionowanym autorytetem naukowym i moralnym, człowieka o ogromnych dokonaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, odznaczającego się życzliwością wobec ludzi. Był niezwykłą osobowością, ale przede
wszystkim człowiekiem rozmiłowanym w warsztacie naukowym, sercem i duszą oddanym geomorfologii, która była główną pasją Jego życia.
Żegnaj Profesorze! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Jan Szupryczyński,
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Eugeniusz Drozdowski urodził się 30 grudnia 1933 r. w Chełmnie. Tam leż ukończył szkołę
podstawowa, a następnie Liceum Ogólnokształcące w 1951 r. Nic mógł jednak dalej się uczyć,
bowiem na podstawie nakazu pracy musiał podjąć pracę w szkolnictwie. W latach 1954—1958
odbył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Za pracę magisterską pt. Geomorfologiczne opracowanie pradoliny Redy otrzymał specjalną nagrodę Ministra Oświaty. Po studiach,
wróciwszy do pracy w szkolnictwie nawiązał koniaki z Instytutem Geografii PAN. Zakładem
Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu. Na zlecenie Instytutu rozpoczął pracę przy kartowaniu geomorfologicznym w dolinie dolnej Wisły. Początkowym wynikiem tej pracy była mapa
geomorfologiczna w skali 1:50 000 arkusz Chełmno, wydana w roku 1965 oraz opublikowane
w dwa lata później objaśnienia do tej mapy. W latach 1966-1970 na podstawie tych materiałów
napisał pracę doktorską pt. Geneza Basenu Grudziądzkiego
w świetle osadów i form
glacjalnych.
Rozprawę tę bronił w czerwcu 1971 r. przed Radą Naukową Instytutu Geografii PAN. Promotorem
pracy był prof. dr hab. Jan Szupryczyński.
Od I września 1970 r. został zatrudniony w Instytucie Geografii PAN. w Zakładzie Fizjografii
Ziem Polskich w Toruniu, najpierw na stanowisku starszego asystenta, później, po uzyskaniu
stopnia doktora — adiunkta. Jego prace badawcze koncentrowały się wokół zagadnień działalności
geologicznej i geomorfologicznej lądolodu skandynawskiego. Obszarem szczegółowych badań była
dolina dolnej Wisły. Za swe prace naukowe dr Drozdowski otrzymał dwukrotnie nagrodę Sekretarza Naukowego PAN: w 1980 r. za pracę badawczą w ramach tematu „Zmiany środowiska
geograficznego doliny Wisły wywołane przez zbudowanie zbiornika wodnego we Włocławku" i
w 1982 r. za udział w pracy pt. „Ewolucja doliny Wisły w późnym glacjale i holocenie".
W celu pogłębienia znajomości zagadnień geomorfologii glacjalnej dr Drozdowski uczestniczył
dwukrotnie — w latach 1975 i 1982 — w wyprawach naukowych na Spitsbergen. Wyniki tych
badań zostały wykorzystane w pracy habilitacyjnej pt. Deglacjacja dolnego Powiśla iv środkowym
Wiirmie i związane z nią środowiska depozycji osadów, która została opublikowana w Pracach
Geograficznych IG PAN (nr 104). Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed Radą Instytutu
Geografii PAN w maju 1979 r. We wrześniu 1980 r. Eugeniusz Drozdowski uzyska) etat docenta.
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W ciągu ostatnich 15. lat swojej działalności prowadził badania w ramach wypraw naukowych,
brał udział w licznych konferencjach, sympozjach, kongresach i zjazdach zagranicznych. W ten
sposób odwiedził wiele krajów świata, w tym niemal całą Europę. Jako członek korespondent
(nieprzerwanie od 1975 r.) Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA bral
czynny udział w jej sympozjach: w 1979 r. w Trondhcim (Norwegia), w 1980 r. w Nowej
Szkocji (Kanada) i Maine (USA), w 1985 r. w Tallinie (ZSRR), zaś w 1988 r. w Lund
(Szwecja). Ponadto brał czynny udział w Międzynarodowym Sympozjum IGCP w 1981 r. w
Oslo (Norwegia) i w 1 Międzynarodowym Kongresie Geomorfologów w Manchester (Anglia) w
1985 r. oraz w 3 konferencjach dwustronnych polsko-NRD-owskich w 1982 r.. 1985 i 1989 r.
i Sympozjum Till-Mauretania (Afryka) w 1983 r. Odbył liczne wyjazdy stypendialne krótko— i
długoterminowe do Finlandii (1980. 1986). Włoch (1987). na Białoruś (1987) i do Czech (1988)
oraz do Niemiec (1988) i Hiszpanii (1989). Wziął udział w dwóch chińsko-zachodnioniemicckich
wyprawach naukowych w rejon masywu K - 2 i Gór Karakorum (1986) oraz na Tybet — Lanzhau
(1989). Ponadto prowadził badania terenowe w ramach międzynarodowej ekspedycji w Góry
Ticn-szan (1990) i I Toruńskiej Wyprawy do Mongolii w 1992 r. Utrzymywał bliski kontakt z
geografami radzieckimi, odbywając z nimi liczne wyjazdy na Kaukaz. Czukotkę i Wyspę Wrangla,
w dorzecze Jeniseju i rzeki Leny. Odbył także długoterminowy kontrakt naukowy w Moskwie.
Prace badawcze prowadzone w kraju, a także doświadczenia zdobyte poza jego granicami
umożliwiły mu napisanie ponad 120 prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych, w tym 54 monografii. rozpraw i artykułów oraz 46 notatek naukowych.
Docent Drozdowski, poza pracą naukową, zajmował się dydaktyką. Był świetnym pedagogiem,
wykładowcą, propagatorem myśli geograficznej. Zaważyły na tym przede wszystkim studia pedagogiczne i praca w szkolnictwie. Uzewnętrzniło się to później w licznych Jego prelekcjach
wygłoszonych głównie w ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Za tę działalność i aktywny udział w Oddziale Toruńskim PTG
otrzymał w 1988 r. Złotą Odznakę PTG. Od 1979 r. był także członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Docent Eugeniusz Drozdowski był cenionym w kraju i za granicą geomorfologiem glacjalnym.
wybitnym znawcą problematyki rozwoju rzeźby i stratygrafii dolnego Powiśla. Był dobrym kolegą,
chętnie służył radą i pomocą. Zmarł nagle 27 czerwca 1995 r. w pełni sił twórczych.
Cześć Jego pamięci.

Zygmunt

Babiński

Ważniejsze publikacje Docenta Eugeniusza Drozdowskiego
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej iv skali 1:50 000. arkusz Chełmno, Dok. Geogr. 2. 1967.
s. 1 - 4 6 .
Przedostatni okres deglacjacji na obszarze Basenu Grudziądzkiego, Przegl. Geogr. 45. 1, 1973,
s. 65—90.
Geneza Basenu Grudziądzkiego ii> świetle osadów i form glacjalnycli. Prace Geogr. IG PAN 104.
1974. 136 s.
Penultimate period of deglaciation in the Grudziądz Basin, lower Vistula River valley: an interstadial—like interval of the Middle Würm. Geogr. Pol. 31. 1975, s. 213—235.
Devolopment and chronology of the lower Vistula River valley, North Poland, Boreas 5, 1976,
s. 95—107 (wspólnie z B. E. Berglundem).
Dynamika inicjalnych faz rozwoju wąwozu, Przegl. Geogr. 49, 1, 1977. s. 67—86.
O genezise i teksturnych osobennostjach plejstocenovycli moren i ich paleogeografićeskom
znaćenii,
(w:) Osnovnye moreny materikovych oledenenij, Moskwa. 1978. s. 46—62.
Deglacjacja dolnego Powiśla w środkowym Wiirmie i związane z nią środowiska depozycji osadów.
Prace Geogr. IGiPZ PAN 132. 1979, 103.
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Środowisko geograficzne regionu świeckiego, (w:) Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t.
I. Warszawa-Poznań-Toruń. 1979, s. 9—62.
Clironostratigraphy
of the Vislulian Glaciation in llie lower Vistula region. Quatern. Res. in
Poland 2. 1980, s. 13—20.
Problemy genezy glin morenowych Wysoczyzny Bielogorskiej. Nizina Zachodniosyberyjska,
Przegl.
Gcogr. 53, 3. 1981. s. 557—570.
The evolution of the lower Vistula River valley between the Chełmno Basin and the Grudziądz
Basin, (w:) L. Slarkcl (red.). Evolution of the Vistula River valley during the last 15 000
years, part 1, Geogr. Studies. Special Issue No 1. 1982, s. 131—147.
Chronology and glacial sedimentary environments of the Baltic (Weichsel) glaciation in the lower
Vistula region, (w:) D.J. Briggs, R.S. Waters (red.) Studies in Quaternary
geomorphology,
Geo Books. Cambridge, 1983. s. 109—124.
On the effects of bedrock protuberances
upon the depositional and relief-forming processes in
different marginal environments of Spitsbergen glaciers, Palaeogeography. Palaeoklimatology.
Palaeoecology 51. 1985. s. 397—413.
Powstanie i rozwój rzeźby Basenu Grudziądzkiego,
Rocznik Grudziądzki 9, 1985, s. 175—210.
Zum Problem der Lagerung und Alter der Eemfaune in unteren Weichselgebiet.
Acta Univ.
Nicolai Copernici, Geografia. 21. 67, 1986. s. 135—141.
Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia
wistulian vi' północnej części dolnego Powiśla. Prace
Geogr. IGiPZ PAN 142. 1986. 90 s.
Surge moraines (w:) V.Gardiner (red.) International geomorphology
1986, Part 11, 1987. John
Wiley and Sons Ltd, New York, s. 675—692.
Chronostratigraphie
und Ablauf der Vislulian—Kaltzeil
im nördlichem Teil des unleren Weichselgebietes. Wissenschaftliche Zeitschrift der E-M-A-Universität, Grcifswald, Math.-Nat.-Wiss.
Reihe. 36. 1987, s. 26—30.
Morskie i glacjalno-morskie
osady środkowego i górnego Vistiilianu ir północnej części dolnego
Powiśla. Studia Mat. Occanolog. 56. Geologia Morza (4). 1989, s. 93—101.
Lodowiec K2 iw Górach Karakorum — charakterystyka
środowiska i procesów depozycyjnych
na
ile lodowców dolinnych regionu, Przegl. Geogr.. 61. 4, 1989. s. 483—503.
Sandstones and conglomerates formed by precipitation of CaCOj
under stagnant ice sheet. Bull.
Pol. Acad. Sei.. Earth. 39. 3. 1991. s. 253—266.
On late Quaternary glaciation of the foothill area of the East Kunlun Mountains West China
(w:) V.M. Kotlyakov. A. Ushakov. A. Glazovskij (red.). Glaciers—ocean—atmosphere
interations, IAHS Publ. 28. Great Yarmouth. 1991, s. 4 0 5 ^ 1 5 .
Zlepieńce grudziądzkie (w:) Dzieje Grudziądza, t. I. Grudziądz, 1992. s. 97—111.
Deglaciation of the northern foothills in the East Kunlun Mis, Geogr. Pol. 60, 1992. s. 33—41.
Geomorphological
effects of the ice sheet activity in lower Vistula region during the Pomeranian
Phase, Quaest. Geogr., Spec. Iss. 3. 1992, s. 43—52.
On the diversity of depositional and landfonn-creating
processes at the terminus of Andreasbreen,
NW Spitsbergen, (w:) R.K. Klekowski, K.W. Opaliński (red.) Landscape, life world and man
in high Arctic, Institute of Ecology, Pol. Acad. Sei. Warszawa. 1992, s. 47—59.
(ZB)
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ IGiPZ PAN W 1995 R.
Rada Naukowa IGiPZ PAN działała w składzie zgodnym z wynikami wyborów członków
Rady na kadencję 1993—1995. Funkcję przewodniczącego Rady pełnił prof. dr hab. Andrzej S.
Kostrowicki, zastępcami byli prof. dr hab. Jan Szupryczyński i prof. dr hab. Kazimierz Klimek,
sekretarzem — prof. dr hab. Piotr Ebcrhardt.
Członkami Rady zostali:
— Członkowie rzeczywiści i korespondenci PAN:fprof. dr Kazimierz Dziewoński] [prof. dr
hab. Stanisław Leszczycki| (honorowy przewodniczący Rady), prof. dr hab. Piotr Korcelli. prof.
dr Jerzy Kostrowicki. |prof. dr hab. Stefan Kozarski.] prof. dr hab. Bogdan Ney, prof. dr hab.
Leszek Starkel;
— Profesorowie i docenci zatrudnieni w Instytucie oraz emerytowani: doc. dr hab. Maria
Baumgart-Kotarba. prof. dr hab. Alicja Breymeyer. [doc. dr hab. Eugeniusz Drozdowski] prof. dr
hab. Piotr Ebcrhardt. prof. dr hab. Wojciech Frochlich, doc. dr hab. Andrzej Gawryszewski, prof.
dr hab. Tadeusz Gerlach, prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak, doc. dr hab. Marek Grześ. prof. dr
hab. Andrzej S. Kostrowicki, prof. dr hab. Adam Kotarba, prof. dr hab. Teresa KozlowskaSzczęsna, prof. dr hab. Teofil Lijewski, doc. dr hab. Jan
M. Matuszkiewicz, prof. dr hab.
Władysław Matuszkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Misztal, prof. dr hab. Janusz Paszyński, prof.
dr hab. Marcin Rościszewski, prof. dr hab. Andrzej Stasiak, doc. dr hab. Władysława Stola. prof.
dr hab. Roman Szczęsny, prof. dr hab. Halina Szulc. prof. dr hab. Jan Szupryczyński. doc. dr
hab. Grzegorz Węcłowicz;
— Pracownicy naukowi spoza Instytutu: prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki, prof. dr hab. Adam
Jelonek, prof. dr hab. Kazimierz Klimek, prof. dr Jerzy Kondracki, prof. dr hab. Bronisław
Kortus. prof. dr hab. Antoni Kukliński, prof. dr hab. Stanisław Liszewski, prof. dr hab. Wojciech
Stankowski. prof. dr hab. Andrzej Werwicki:
— Przedstawiciele adiunktów i starszych asystentów ze stopniem doktora zatrudnionych w
Istytucic: dr Marek Jerczyński. dr Roman Kulikowski, dr Ewa Roo-Zielińska. dr Roman Soja.
Do osób zapraszanych na każde posiedzenie należał zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Ekonomicznych — mgr Andrzej Piotrowski.
W ciągu roku sprawozdawczego Rada Naukowa odbyła cztery posiedzenia w dniach: 29
marca. 28 czerwca, 18 października i 14 grudnia 1995 r. Przedmiotem obrad były: sprawy
związane z kształceniem i rozwojem kadry naukowej — przeprowadzanie przewodów doktorskich
i habilitacyjnych oraz nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o
Ziemi w zakresie geografii, przeprowadzanie postępowań w sprawie przedstawienia wniosków
o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi: omówienie zasad i wybór dyrektora
Instytutu na następną kadencję (1996—1998). omówienie organizacji prac Dyrekcji Instytutu
w następnej kadencji, przedstawienie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Instytutu
w 1994 r.
W 1995 r. Rada Naukowa powołała na stanowisko profesora zwyczajnego Piotra Eberhardta.
na stanowisko profesora nadzwyczajnego — Wojciecha Froehlicha i Tadeusza Gerlacha, na stanowisko docenta — Krzysztofa Błażejczyka, Ewę Nowosielską i Barbarę Krawczyk oraz przeprowadziła trzy kolokwia habilitacyjne (w trakcie zatwierdzania przez Centralną Komisję ds. Tytułu
Naukowego i Stopni Naukowych):
1. Dr. Mieczysława Banacha — tytuł rozprawy habilitacyjnej: Morfodynamika
strefy
brzegowej
zbiornika Włocławek (28 VI 1995 r.)
2. Dr. Andrzeja Wyszkowskiego (UG) — tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wpływ warunków meteo-rołogicznych
na kształtowanie ¡misji węglowodorów
w rejonie zakładów
petrochemicznych
(18 X 1995 r.)
3. Dr Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej (IGiK) — tytuł rozprawy habilitacyjnej: Szacowanie
ewapotranspiracji.
wilgotności gleb i masy zielonej łąk na podstawie zdjęć satelitarnych
NOAA
(14 XII 1995 r.).
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W 1995 r. Rada Nukowa otworzyła cztery przewody habilitacyjne: dr. Ryszarda Glazika
(tytuł rozprawy: Obieg wody ir klimacie kontynentalnym na przykładzie północnej Mongolii), dr.
Jana Szczepkowskiego (na podstawie całokształtu dorobku naukowego), dr Anny Styszyńskicj
(tytuł rozprawy: Dopływ promieniowania
całkowitego Słońca do powierzchni o dowolnym
nachylenia i ekspozycji) i dr. Jerzego Dzieciuchowicza (tytuł rozprawy: Determinanty demograficzne i
społeczno-ekonomiczne
redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich (przykład aglomeracji łódzkiej).
Ponadto Rada Naukowa wyraziła zgodę na otwarcie trzech przewodów doktorskich: mgr.
Tomasza Komornickiego (promotor: prof. dr hab. Andrzej Stasiak), mgr. Waldemara GorzymaWilkowskicgo (promotor: prof. dr hab. Piotr Eberhardt) i mgr. Romana Lankaufa (promotor: prof.
dr hab. Jan Szupryczyński): powołała dr. Piotra Gębicę na stanowisko adiunkta, a mgr mgr. Annę
Beatę Adamczyk. Jarosława Baranowskiego i Mariusza Kowalskiego na stanowiska asystentów.
Aneta

Gniadkowska

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWEJ UNII GEOGRAFICZNEJ
..GLOBALNE ZMIANY I GEOGRAFIA"
Moskwa. 14-18 VIII 1995 r.

W dniach dniach 14—18 sierpnia 1995 r. w Moskwie obradowała konferencja MUG poświęcona zmianom o charakterze globalnym i roli geografii w ich badaniu (Global Change and
Geography). Jej miejscem był gmach Rządowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa. gdyż organizatorami były Wydział Geografii tegoż Uniwersytetu oraz Instytut Geografii
Rosyjskiej Akademii Nauk. Uczestniczyło w niej około 320 naukowców, mniej niż początkowo
oczekiwano, na co niewątpliwie wpływ miały wysokie koszta wpisowego i niezbyt fortunnie
dobrany termin (niemal w tym samym czasie odbywały się w innych krajach konferencje o
podobnej problematyce). Zdecydowanie przeważali Rosjanie (około 200 osób), dlatego konferencja
stanowiła przede wszystkim okazję do zapoznania się ze stanem geografii rosyjskiej, także dzięki
towarzyszącym jej wystawom publikacji. Wyraz'nie zarysowała się różnica między geografami
starszego pokolenia, mającymi duże doświadczenia w badaniach terenowych, a słabszą znajomość
literatury światowej, a geografami młodymi, znającymi dobrze języki obce i tendencje światowej
literatury geograficznej, głoszącymi bardzo zdecydowane, ale nie zawsze dostatecznie uzasadnione
poglądy. Powyższy sąd ma oczywiście charakter subiektywny. Drugą pod względem liczebności
nacją byli Włosi. Polskę reprezentowały 4 osoby: prof. dr hab. Józef Mojski z Państwowego
Instytutu Geologicznego, prof. dr hab. Leszek Starkel z Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN. mgr Izabella Łęcka i niżej podpisany z Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW.
Obrady toczyły się na posiedzeniach plenarnych (Problemy geograficzne w badaniach globalnych. Przcstrzcnno-czasowa analiza zmian globalnych. Główne czynniki globalnych zmian środowiska przyrodniczego. Wkład towarzystw geograficznych do koncepcji rozwoju zrównoważonego)
i sekcjach. Ponieważ posiedzenia plenarne zostały zdecydowanie zdominowane przez wystąpienia
o charakterze kurtuazyjnym oraz zagadnienia natury organizacyjnej, zaś sprawy merytoryczne były
zepchnięte na margines, merytoryczna dyskusja toczyła się niemal wyłącznie w kuluarach i w
21 sekcjach tematycznych:
1. Paleogeograficzne i historyczne wyniki zmian planetarnych.
2. Globalne zmiany użytkowania ziemi i krajobrazu: główne czynniki, modele, bazy danych,
3. Cyrkulacja zanieczyszczeń w biosferze.
4. Klimatyczne i hydrologiczne zmiany w przeszłości i współcześnie,
5. Ewolucja ekosystemów lądowych pod wpływem zmian klimatycznych.
6. Zmiany środowiska oceanicznego i ich następstwa.
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7. Naturalne i wywołane przez człowieka procesy w strefie brzegowej związane z podnoszeniem się poziomu mórz.
8. Zmarzlina i lodowce na Ziemi: regiony kluczowe i procesy zmian globalnych.
9. Przyrodnicze zagrożenia a rozwój zrównoważony,
10. Adaptacja społeczności górskich do zmian o charakterze globalnym: tradycje, procesy,
modele,
11. Zmiany geomorfologiczne pod wpływem urbanizacji,
12. Zmiany środowiska o charakterze regionalnym w kontekście zmian globalnych: kartowanie,
prognozowanie, zagospodarowanie,
13. Regiony polarne w rozwoju Ziemi i Ludzkości,
14. Ludzki wymiar zmian regionalnych: przykład Sródziemnomorza.
15. Wpływ zmian środowiskowych na zdrowie ludzkie,
16. Transformacja przemysłu w różnych regionach świata.
17. Dynamika w geografii światowej działalności handlowej pod wpływem nowej polityki
gospodarczej w Europie Wschodniej i na terenie byłego Związku Radzieckiego,
18. Geografia polityczna zmian globalnych,
19. Aktualne geograficzne przybliżenia (uogólnienia) w badaniach zmian globalnych.
20. Zmiany globalne i rozwój myśli geograficznej.
21. Nauczanie geografii w zmieniającym się świecie: tendencje i prognozy.
Jak widzimy, podział na sekcje bardzo wyraźnie nawiązuje do poszczególnych komisji MUG.
natomiast związek ze zmianami globalnymi bywał różny — niekiedy ograniczał się do obecności
odpowiedniego sformułowania w tytule. Konferencja dotycząca zmian globalnych przez wielu
geografów, zwłaszcza z zakresu geografii człowieka, potraktowana została jako pretekst do
zorganizowania spotkania sekcji MUG. Nie wszystkie nazwy sekcji były jednoznaczne, a sprawę
dodatkowo komplikował fakt. że wersje angielska i francuska niejednokrotnie różniły się istotnie,
a w końcu są to dwa oficjalne języki Unii (przytoczone wyżej nazwy sekcji oparto głównie na
wersji angielskiej). Język francuski byl niemal nieobecny w Moskwie, zdecydowanie dominował
angielski, niektóre referaty wygłaszano bądź dyskutowano po rosyjsku. Niejednoznaczność nazw
sekcji prowadziła do tego, że podobna problematyka przewijała się niekiedy w obradach kilku z
nich. Dotyczyło to np. przyczyn i skutków podniesienia się poziomu Morza Kaspijskiego w
ostatnich latach, o czym dyskutowano nie tylko w sekcji 7, czy też klęsk żywiołowych (dyskusja
w sekcjach 8, 9, 12 i 21). Wzorową organizacją wyróżniła się sekcja 14. niemal całkowicie
opanowana przez Włochów. Osobiście pozytywne wrażenie wyniosłem z obrad sekcji 12. gdzie
Rosjanie zaprezentowali szereg interesujących map ilustrujących przekształcenie i zagrożenia środowiska przyrodniczego przez człowieka. Dotyczyły one m.in. całego Przcdkaukazia i okolic
Jeziora Aralskiego. Niektóre z tych map były. jak na warunki rosyjskie, wyjątkowo szczegółowe
(skala od 1:1 M). Rozczarowały mnie natomiast obrady sekcji 21, które uznałem za zbyt ogólnikowe.
Florian

Plii

..INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLACIAL EROSION AND SEDIMENTATION"
Reykjavik. 20—25 VIII 1995 r.

Międzynarodowe Towarzystwo Glacjologiczne (IGS) przy współpracy Uniwersytetu Islandii
(Reykjavik), Islandzkiego Towarzystwa Glacjologicznego. Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego
i zainteresowanych agend ministerialnych kraju (Dróg, Energii i Mocy) zorganizowało w Reykjaviku. w dniach 20—25 sierpnia 1995 r.. Międzynarodowe Sympozjum na temat glacjalnej erozji
i sedymentacji. Lokalnym Komitetem Organizacyjnym kierował geofizyk i glacjolog prof. Helgi
Bjórnsson.
W spisie autorów referatów i posterów znalazło się nieco ponad 100 osób z 13 krajów.
Dominowali przedstawiciele USA (28) i Wielkiej Brytanii (27). Nadto w sympozjum uczestniczyli
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reprezentanci Norwegii (10). Kanady (10). Islandii (6). Szwecji (6). Wioch (5), Nowej Zelandii
(3), Indii (3), Szwajcarii (2) oraz Niemiec, RPA i Rosji (po I osobie). Regionalnie najwięcej
tematów skupiły: Alaska i Yukon (9). Islandia (9), Półwysep Skandynawski (6). Antarktyka i
Svalbard (po 5). Kanada i Alpy (po 4) oraz północny Atlantyk (3).
Sympozjum otwarto (21 sierpnia o 9 0 0 ) w ODDI BUILDING na terenie miasteczka akademickiego University of Iceland w Rcykjaviku. Osiem zagadnień problemowych: Glacial Erosion.
Glacial Erosion and Deposition. Entrainment. Basal Ice. Sediment Transport. Glacio-marine Sedimentation. Surging Glaciers i Jókullhlaups podzielono na 15 sesji referatowych (46 referatów a
20 min.) i 2 sesje informacyjno-posterowe (18 informacji a 2 min. + I przezrocze). W trakcie
sympozjum odbyła się póldniowa wycieczka do Ncsjavcllir i Pingvellir. Trzydniowa wycieczka
posympozjalna (26—28 VIII) prowadziła w atrakcyjne i najlepiej poznane obszary glacjalno-sandrowe Eyjafjallajókull. Myrdalsjókull i Vatnajokull oraz wulkaniczne Óraefajókull. Eldgja i Hekla.
na terenie południowej Islandii.
W pierwszej grupie tematycznej (Glacial Erosion. 9 ref.) B. Hallct (Glacial quarrying: a
simple theoretical model) zakłada enigmatyczność ale i procesową ważność, a nawet lokalną
dominację, glacjalnego wyłamywania (quarrying) fragmentów skalnych w ogólnej erozji lodowcowej podłoża. To zjawisko zależy od wielkości nacisku glacjalnego na dno i fraktury skały
subglacjalncj. Przedstawiono prosty model wyłamywania dokonywanego przez lodowiec ślizgający
się nad ciągłą serią stopni podłoża skalnego. R. C. A. Hindmarsh (Cavities. abrading clasts and
the water pressure between ciast and bed) rozważał rolę wody w abrazji klastów stykających
się z dnem skalnym. Uważa on. że między dociskanym okruchem a podłożem woda drastycznie
zwęża swój wymiar pionowy (grubości warstwy/błony), ale nie znika zupełnie. Jej stabilne ciśnienie efektywne pod naciskanym klastcm jest co najmniej możliwe. Ten sam autor (Comminution
analisis of the mass-balance
of glacial erosional
tools)
of abrading clasts: a multi-species
stwierdza, że proces abrazji i rozdrabniania (comminution) klastów określają spektrum litologii
(twardość) i tekstury (wielkość).
W środowisku subglacjalnym zachodzi ograniczona erozja wybiórcza podłoża i ścian bocznych
zlodowaconych dolin. Sprzyja jej: zróżnicowana odporność litologiczna dna i zboczy oraz układ
strukturalny skał. paralclny do kierunku ruchu lodowca. Formami selekcji abrazyjnego crodowania
są wypukłe, podłużne (0,1 — I km), niewysokie (do 10 m) i wygładzone wały skalne, nazywane
przez L. S. Evansa (Abraded rock landforms (whalebacks)
developed under ice streams in
mountain areas) „grzbietami wieloryba". W Górach Nadbrzeżnych Kanady występują w obrębie
dolin żlobowych i ich basenów skalnych. Mają przebieg zgodny z lokalnym kierunkiem płynięcia
lodu. Są wytworem prądów lodu (ice streams). Ich aktywność w obszarach górskich miała miejsce
zarówno podczas zlodowacenia pokrywowego, jak i dolinnego. D. M. Lawler, H. Tómasson i S.
Palsson (Glacial erosion rates inferred from sediment yield data in southern Iceland: the importance of sediment dynamics and sediment chemistry studies) podjęli próbę oceny trudnego
problemu: przestrzennych różnic wielkości erozji pomiędzy lodowcami szarżującymi/nie szarżującymi i nasuwającymi/cofającymi się. dla wybranych basenów glacjalnych południowej Islandii. Ich
przybliżone dane (25 lat obserwacji) wskazują, że wielkość erozji glacjalnej w zasadniczo jednej
strefie klimatycznej jest różna. np. dla lodowców Vatnajokull wynosi: 3 mm r . a dla lodowców
wypustowych czaszy Myrdalsjókull: 5 mm r"'. Istotny jest tu m. in. udział młodych i luźnych
osadów wulkanicznych (tefra) tworzących powierzchnię erozyjną podłoża glacjalnego.
W drugiej grupie tematycznej (Glacial Erosion and Deposition. 6 ref.) i sprzężonej z nią
sesji posterowej (7 inf.) ciekawą informację podali D. G. Croot i P. C. Sims (Early stages of
till genessis: an example from Fanore. Co. Clare. Ireland). Opierając się na przekroju z Fanore
w Irlandii zwrócili oni uwagę na sprzężenie procesowe o charakterze zdarzeniowego kontinuum.
Zostaje ono zapisane w postaci określonej sekwencji osadów, głównie strukturalnej, jako skutek
przestrzenny kontynuacji glacjodynamicznych zachowań lodowca wobec podłoża i własnego ładunku morenowego. To sprzężenie formuje dynamiczny ciąg: erozja glacjalna — glacjotektonizm
— wczesne stadium kaskadowego systemu gruzu. Zapisem dcpozycyjnym tej kontynuacji są
odpowiednio: kry glacjalne (erozja) — brekcja glacjotektoniczna (tektonizm lodowcowy) — nie-
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dojrzały (ill oraz till o dominacji dojrzalszej masy ziarnistej, matriksu (rozdrabniające stadium
genezy tillu). M. Kirkbridc (Limiting factors for moraine formation) uznał z kolei, że moreny
czołowe mogą być rozpatrywane jako tymczasowe składowisko osadu, magazyn w systemie. Jest
to ogniwo pośrednie między poprzedzającym stadium transportu glacjalnego a następnym stadium
transportu proglacjalncgo. Gra możliwości i kompetencji systemów transportu glacjalnego i proglacjalnego (skontrolowane według ujęcia bilansowego) decydują o tym. czy na stabilnym czole
lodowca (przykłady z Nowej Zelandii) powstanie: (a) system czołowego-stożka sandrowego. bez
moreny końcowej, (b) masywny wał moreny czołowej z sandrem ekstramarginalnym czy też (c)
wyłącznie końcowy i masywny wał lodowo-morenowy wynikający z dużej dostawy materiału
ablacyjnego.
W ważnym wystąpieniu sympozjalnym G. S. Boulton (Patterns of glacial erosion aiul deposition produced by widespread subglacial sediment deformation) stwierdził, że jeżeli warunki
efektywnego ciśnienia w podstawie lodowca pozwalają na deformacje ścinania (shear deformation)
podległych nieskonsolidowanych osadów, to jako konsekwencja tej deformacji będą występowały
erozja bądź dcpozycja. Jeśli taka deformacja sedymentu subglacjalnego ma duże znaczenie dla
ruchu dużej części lodowca (a) oraz jeśli ten sedyment ma stałe wewnętrzne właściwości fizyczne
(b). wtedy wzorzec potoku (sedymentacyjnego) w obrębie tego lodowca będzie silnie sprzężony
z bilansem jego masy. Taka określona stałość stanu lodowca odzwierciedla się systematyką stref
erozyjnych lub dcpozycyjnych. A cykl glacjalny wkraczania/cofania (advance/retreat)
na takim
obszarze będzie generował systemowy wzorzec przestrzenny sieci erozji podłoża i depozycji tillu.
Rozważania zostały poparte przykładami z lodowców dolinnych Irlandii i Szkocji oraz z obszaru
wielkoskalowcgo zlodowacenia późnoplejstoccńskiego w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce
Północnej (sekwencja tillów bądź deformacji i powierzchni erozyjnych w lobie Michigan).
W trzeciej sesji tematycznej (Entrainment. 3 ref.) R. B. Alley, E. B. Evenson. J. C. Strasser,
D. E. Lawson i K. Cuffcy (Glacial debris entrainment — the missing link in erosion and
sedimentionT) podkreślili rolę glacjalnego włączania gruzu w ciąg transportowy lodowca. Uznali
to ogniwo za najistotniejsze w intraerozyjno-sedymentacyjnym. pośrednim kształtowaniu tillu. D.
R. MacAyeal. C. Hulbe i R. B. Alley (Glacial debris entrainment mechanism associated with
the North Atlantics Heinrich events) omówili krótkookresowe epizody (6 lub 7 w ciągu ostatnich
2—12 ka) ekstremalnej depozycji gruzu glacjalnego w osadach morskich północnego Atlantyku,
zwane zjawiskami (lub warstwami) Heinricha. Autorzy wiążą je z fazami wyjątkowej pulsacji
prądów lodu (surging ice streams) lub lodowców wypustowych lądolodu północnoamerykańskiego,
np. dla labradorskiej części Atlantyku poprzez Cieśninę Hudsona.
W sesji czwartej (Basal Ice, 3 ref.) J. K. Hart (An investigation of the deforming
layer/debris-rich ice continuum and its geological consequences) rozważył problem kontinuum na podstawie oceny wzorców rozwoju strukturalnego na styku warstwy deformowanej/lodu bogatogruzowego u trzech małych lodowców alaskańskich (Exit. Childs, Matanuska).
Problematykę kolejnej sesji tematycznej (Sediment Transport, 12 ref.) reprezentował m. in.
H. Bjórnsson (Sediment flux from two most active outlets of Vatitajokull, Iceland, during the
Little Ice Age). Uznał on. że w trakcie Malej Epoki Lodowej, tj. od nasunięcia glacjalnego
liczonego na Islandii od około 1200 AD aż do końca ubiegłego wieku, w trakcie ponownej
glacjacji 10—15 km fragmentu doliny lodowiec Brcidamerkur rozwinął potężną działalność erozyjną w miękkich osadach w statystycznej skali 11 cm r"1 (w ciągu ostatnich 800 lat). Formując
wtedy główne zręby przegłębienia żłobu subglacjalnego dokonał erozji na długości około 20 km,
szerokości 2—5 km oraz na średnią głębokość 90 m p.p.m. (maksymalna głębokość ponad 200
m p.p.m.). Z potoku sedymentu (9xl0 6 nv r"1) około 44% było transportowane w stronę morza
lub kryptodepresyjnego jeziora marginalnego bezpośrednio przez lodowiec, a około 56% przez
rzeki subglacjalne. Wyniki ciekawego eksperymentu nad wpływem nacisku i deformacji na ewolucję wielkości elementarnego ziarna przedstawili N.R. Iverson, T. Hoyer i R. LcB. Hookc (A
labolatory study of sediment deformation: stress heterogenity and grain-size
evolution).
Sesję następną (Glacio-marinc Sedimentation, 7 ref.) aktywnie wypełnili badacze amerykańscy,
w tym głównie ze szkoły prof. Rossa D. Powella (3 ref. i I poster). Od wielu lat Powell
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osiągi znaczące wyniki w zakresie geologii i sedymentologii morsko-glacjalncj na obszarze Alaski.
Arknki Kanadyjskiej, a ostatnio też Antarktyki. Z tego ostatniego obszaru R. D. Powell,
M. Drawbcr. J.N. Mclnnes i A.R. Pync (First investigations of a grounding line area at a floating
glacier terminus: sedimentological
processes and implications for depositional systems
models),
opierając się na podmorskiej analizie ujścia i linii gruntowania lodowca wyjściowego Mackay
lądolodu antarktycznego. przedstawili wyniki swych najnowszych badań. Autorzy stwierdzili, że
z około 20-metrowej warstwy gruzu bazalnego rozwiniętego w pozycji gruntowania lodowca dzięki
procesom regelacji połowa, wzdłuż około 25—30 km linii gruntowania, jest deponowana jako
subglacjalny diamiktom morenowy (till diamicton). Pozostała połowa uwalniana w wyniku procesu
melt-out jest sedymentowana w morsko-glacjalną pokrywę slielfstone diamicton.
B. Molina i
P.R. Carlson (Glacial-marine sédimentation in Vittts Lake. Bering Glacier. Alaska. USA) podkreślili, że jezioro Vitus jest. poprzez cieśninę rzeki Seal, raczej pływowo zdominowanym morskim
systemem fiordowo-zatokowym, niż klasycznym jeziorem glacjo-marginalnym. Dlatego jest to basen bardzo szybkiej i miąższej sedymentacji morsko-glacjalnej. a nie jeziornej. Odbywa się ona
w glacjoerozyjnej kryptodepresji końcowej o głębokości dochodzącej do 250 m p.p.m. Egzaracyjne
dno piedmontowej niecki subglacjalnej lodowca Malaspina osiąga równic niski poziom: 300 m
p.p.m. Okazuje się więc. że możliwości erozyjne aktywnych nadmorskich lodowców Islandii i
Alaski osiągają wartości porównywalne. Podobnie jest też z sedymentacją w ich nadbrzeżno-podgórskich. egzaracyjnych basenach kryptodepresyjnych. chociaż istnieją też duże okresowe różnice.
R. Motyka (Sédimentation and érosion associated with Takit Glacier and implications for continued advance) ocenił warunki, objętość i tempo erozji i sedymentacji na dnie fiordu lodowca
Taku koło Juncau. Alaska, w czasie od roku 1890 do lat 1990. Zmienność tych procesów wpływa
istotnie na stany i zachowanie czoła lodowca. Można je także tą drogą prognozować.
Dwie ostatnie sesje poświęcono zjawiskom katastrofalnym obszarów zlodowaconych: lodowcom
szarżującym (surging glaciers. 3 ref.) i nagłym powodziom sub- i proglacjalnym
(jókullhlaups.
3 ref), tj. glacjohydrologii i geomorfologii zagrożeń i ryzyka. Y. Mcrrand i B. Hallet ( Waler
and sediment flux during llie 1993—94 Bering Glacier surge, Alaska, USA) wykazali sprzężenie
procesowe szarży lodowca Beringa i dwu katastrofalnych powodzi 1993—94. Proces surge objął
aż 2500 km 2 lodu, tj. 43,1% całej powierzchni lodowca. Relatywny ekwiwalent objętościowy wód
powodziowych wyniósł 0.4 m (w stosunku do szarżującej powierzchni lodowca). G. Larscn i
S. Asbjórnsson (Volume of tephra and rocky debris deposiled by the 1918 jókullhlaups on western
Myrdalssandur, S. Iceland) precyzyjnie powiązali rozbudowany szereg procesowy: od wulkanicznej
inicjacji jokulllilaupów aż po topograficzne zmiany wybrzeża południowej Islandii.
Sympozjum było doskonałym przeglądem aktualnego dorobku nauki na interdyscyplinarnym
polu glacjologii oraz geologii, hydrologii, sedymentologii i geomorfologii glacjalnej. Rażąco uwidoczniła się nieobecność w sympozjum badaczy z obszaru środkowej Europy (Dania. Niemcy.
Polska). Tę stratę rekompensuje, po części, publikacja materiałów sympozjum w roku 1996
w Annals of Glaciology, vol. 22.
Antoni

Olszewski

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROMONTANY
Kraków—Zakopane, 4—6 IX 1995 r.

Jedyna niepaństwowa organizacja europejska, z siedzibą w Paryżu, jednocząca kraje posiadające góry w celu ich ochrony i rozwoju, od 1968 r. nosi nazwę Euromontana. Powstała na
gruncie zapoczątkowanej w latach 1940. przez Szwajcarię i rozszerzonej na inne kraje alpejskie
działalności na rzecz terenów górskich, wspieranej w następnych latach przez różne organizacje
np. ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Europejskiego Rolnictwa (CEA). Euromontana zajmuje
się wszelkimi aktualnymi problemami, zwłaszcza społecznymi, gospodarczymi, ochrony środowiska
oraz programami rozwoju terenów górskich.
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Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pierwszymi organizacjami, klóre przystąpiły do
Euromontany była Komisja Obszarów Górskich Rumunii (1990 r.) i Polskie Towarzystwo Rozwoju
Ziem Górskich (1993 r.).
W dowód uznania za dotychczasową działalność na rzecz przemian w Europie i zaangażowanie we współpracę międzynarodową Rada Programowa Euromontany postanowiła zorganizować
pierwszą konferencję poza krajami Zachodniej Europy w Polsce. Merytoryczny program konferencji
został opracowany przez Radę przy aktywnym uczestnictwie strony polskiej, w tym przede wszystkim głównych j e j organizatorów — Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich i Komitetu
Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
W konferencji, która się odbyła pod hasłem „Góry Europy w świetle nowej współpracy i
trwałego rozwoju" (Montagnes d'Europe. Nouvelles .coopération pour un développement durable)
— uczestniczyło ponad 200 osób z 20 krajów Europy i Japonii.
Konferencja składała się z dwóch cz.ęści — z obrad prowadzonych w gmachu Urzędu Miasta
Krakowa (4—5 IX) oraz z sesji terenowych w woj. nowosądeckim i bielskim (5—6 IX).
Obrady (tłumaczone na 4 spośród 5 języków: polski, francuski, niemiecki, włoski i angielski)
otworzył — i w pierwszej sesji im przewodniczył .— R. Duclos. przewodniczący Euromontany.
Z ramienia strony polskiej głos zabrali: prezydent Krakowa — J. Lassota, w imieniu ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — K. Duczkowska-Małysz. przewodniczący Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich — K. Zabierowski i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich — Z. Pijanowski. Przemawiający, stosownie do zajmowanego stanowiska
podkreślali znaczenie Euromontany, wybór przez nią Polski i Krakowa na miejsce konferencji
oraz ważność problematyki mającej być przedmiotem obrad.
Sesje referatowe rozpoczęło wystąpienie S. Kopcia pt. Stan i perspektywy
rozwoju
terenów
górskich ii' Polsce, informujące nic tylko o miejscu i znaczeniu terenów karpackich i sudeckich
w życiu społeczno-gospodarczym kraju, ich specyfice i problemach, ale także o dotychczasowej
międzynarodowej współpracy w tematyce górskiej, głównie w zakresie kultury i nauki.
Następne 9 referatów, tworzących cźtGry grupy problemowe, wygłosili uczestnicy zagraniczni.
Pierwsze trzy dotyczyły rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska w europejskich regionach
górskich. Na ten temat wygłosił referat R. Huber (Austria). W odniesieniu zaś do terenów
górskich i podgórskich, ich stanu i perspektyw waloryzacji w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej referaty wygłosili — 1. Kvaplik i I. Pur (Czechy).
W następnych dwóch sesjach, którym przewodniczył G. Gonzi — przewodniczący Krajowego
Związku Gmin Górskich Włoch — wygłoszono sześć referatów na tematy: działalność gospodarcza
i waloryzacja środowiska naturalnego (Ch. Galvin. Francja), rolnictwo i nowa polityka ekonomiczna — bariery rozwoju zaniedbanych regionów górskich w Grecji (D. Katsaros), działalność
ekonomiczna a środowisko w górach Europy Środkowej i Wschodniej (M. Price, Anglia), oraz
trzy referaty dotyczące strategii rozwoju terenów górskich (J. Mac Askill. Szkocja. T. Cunder.
Słowenia i M. Markes, Słowenia) w aspekcie przyszłości zamieszkującej te tereny ludności.
Ponadto dużo uwagi tej grupie problemowej poświęcili w swych wystąpieniach — M. Wirlc
(Komisja Europejska ds. współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, basenu Morza
Śródziemnego i Azji), I. Onisei (Rada Europy ds. Samorządu Terytorialnego) i F. W. Graefe zu
Baringdor (Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego).
Ostatniej sesji referatowej (5 IX), dotyczącej stanu współpracy międzynarodowej i jej perspektyw, przewodniczył J. Wyder (przewodniczący Szwajcarskiego Towarzystwa Regionów Górskich). Wygłoszono dwa referaty: B. Roux (Francja) — Góry Śródziemnomorskie
w krajach Unii
Europejskiej:
jak walczyć z marginalizacją,
jak zacieśniać
współpracę
na poziomie lokalnym? i
R. Rey (Rumunia) — Współpraca międzynarodowa
— bilans i perspektywy.
Przykład
współpracy
u> Karpatach. R. Rey sporo uwagi poświęci! konieczności korzystania z pomocy i z doświadczenia
na tym polu krajów zachodnioeuropejskich, poprzez utworzoną w 1993 r. z inicjatywy Rumunii
Carpatmontanę. mającą m. in. na celu ożywienie współpracy między regionami karpackimi. Powstała ona na wzór działającej od 1991 r. i skupiającej pięć krajów Balkanmontany.
Na podkreślenie zasługuje aktywność Rumunów, także na konferencji w Krakowie. Spośród
gości zagranicznych, poza Francuzami (około 30 osób), najliczniej byli reprezentowani Rumuni i
Włosi — po około 20 osób.
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W czasie przewidzianym na dyskusje pod koniec sesji referatowych były również wystąpienia
na określone tematy np. sadownictwo na Podkarpaciu (E. Makosz), transgraniczne obszary chronione w Karpatach (D. Ptaszycka-Jackowska). kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach (J. Fatyga) oraz wystąpienia przedstawicieli różnych organizacji i urzędów (np.
Związku Gmin Sudeckich, Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Senatu). Czas na dyskusje wiążące się bezpośrednio z wygłoszonymi referatami był więc ograniczony, tym niemniej zabrało w nich głos kilkanaście osób. Dyskusje dotyczyły wielu zagadnień z zakresu problematyki terenów górskich Polski,
Europy i Azji oraz międzynarodowej współpracy na tym polu.
Po sesjach referatowych odbył się okrągły stół przedstawicieli organizacji międzynarodowych
(Unii Ochrony Przyrody. FAO, Stowarzyszenia Regionów Europy. Europejskiej Federacji Mieszkańców Gór itd.) w celu omówienia współpracy dotyczącej zagadnień ochrony przyrody i rozwoju
obszarów górskich.
Część plenarną konferencji zakończyło zatwierdzenie przez uczestników Odezwy do europejskich regionów, rządów i instytucji,
zredagowanej przez A. Benaroux — generalnego sekretarza
Euromontany, oraz przemówienia R. Duclos — przewodniczącego Euromontany i J. L. Gieraudy
— dyrektora generalnego Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa.
W czasie drugiej, terenowej części konferencji uczestnicy w drodze do Zakopanego zapoznali
się z zakładem wód geotermalnych w Białym Dunajcu, a następnie w Zakopanem z problematyką
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Następnego dnia (6 IX) część uczestników wzięła udział w
objeździe terenowym pod kierunkiem S. Kopcia po woj. bielskim, a druga część po woj. nowosądeckim pod kierunkiem Z. Makosza i J. Ciurusia. Zgodnie z programem grupa bielska
zapoznała się z problematyką Babiogórskiego Parku Narodowego oraz przestrzennym zagospodarowaniem i problemami gm. Zawoja, zwiedziła gospodarstwo specjalizujące się w chowie kóz,
zbiornik wodny Świnna Poręba na rz. Skawie, spółdzielcze gospodarstwo rolne w Inwałdzie oraz
gospodarstwo Zespołu Szkół Rolniczych w Rodoczy. Grupę nowosądecką natomiast zapoznano z
zagospodarowaniem turystycznym rejonu Bukowiny Tatrzańskiej, problematyką rozwoju gminy
Czorsztyn oraz Szczawnicy, a szczególnie z jej walorami uzdrowiskowymi. Następnie uczestnicy
w Moszczenicy zwiedzili Mięsne Zakłady Przetwórcze oraz gospodarstwo specjalizujące się w
produkcji sadowniczej.
Goście konferencji obejrzeli także występy miejscowych zespołów folklorystycznych.
Obydwie trasy terenowe konferencji były bardzo ciekawe, świetnie przygotowane i prowadzone. czemu sprzyjało rzeczowe i nad wyraz gościnne przyjęcie przez miejscowe władze i
mieszkańców.
Całość konferencji była bardzo interesująca i można tylko żałować, że wśród dość licznych
uczestników polskich (około 70 osób) było zaledwie paru geografów.
Władysława

Stola

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
..CLIMATIC DYNAMICS AND THE GLOBAL CHANGE PERSPECTIVE"
Kraków, 17—20 X 1995 r.

W dniach 17-20 października 1995 r. odbyła się w Krakowie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowa konferencja na temat ..Climatic dynamics and the global
change perspective". Współorganizatorami Konferencji były następujące instytucje: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Oddział w

Odezwa opublikowana w Wiadomościach Ziem Górskich, op. cit. s. 67—72.
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Krakowie. Akademia Rolnicza w Krakowie. Polskie Towarzystwo Geofizyczne oraz Polski Komitet
Narodowy „Global Change".
W Konferencji uczestniczyło 136 osób reprezentujących klimatologiczne ośrodki naukowe
z 19 krajów Europy i Ameryki Północnej. Wśród nich było sześciu speakerów zaproszonych na
koszt organizatorów do wygłoszenia referatów wprowadzających, które prezentowały najnowsze
osiągnięcia światowe w poszczególnych dziedzinach badań. Obecny był przedstawiciel Światowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO), dr Peter Scholcficld. Najliczniej z zagranicy przybyli na
Konferencję Chorwaci (7 osób), Czesi (7 osób). Słowacy (5 osób). Znaczny był udział Polaków
(87 osób).
Pod ogólnym hasłem „Dynamika klimatu i perspektywy jego globalnych zmian wygłoszono
referaty w pięciu grupach tematycznych:
1. Metody pomiarów i homogenizacji serii obserwacyjnych;
2. Dynamika klimatu i jego modelowanie:
3. Wykrywanie zmian klimatu;
4. Zmiany klimatu, tendencje i oddziaływanie na środowisko i człowieka:
5. Klimatologia historyczna.
Łącznie wygłoszono 43 referaty i komunikaty naukowe oraz zaprezentowano wyniki badań
na 42 posterach w sesji posterowej. która odbyła się 19 X 1995 r. w Instytucie Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Szczególnie ważnym zagadnieniem w modelowaniu klimatu, badaniu jego
zmienności i tendencji zmian, jest weryfikacja jakości serii obserwacji instrumentalnych. W świetle
materiałów prezentowanych w czasie Konferencji zaznacza się największy postęp prac w dziedzinie
homogenizacji w Finlandii (R. Hcino). Czechach (R. Brazdil. P. Śtepanek). Szwajcarii (M. Doctor)
i Słowacji (E. Nieplova).
Tło badań dotyczących zmienności klimatu zostało przedstawione przez Ch. Ropclcwskicgo
(USA), który zreferował aktualne poglądy na naturę i skutki klimatyczne zjawisk El Nińo i
oscylacji południowej (ENSO) oraz podkreślił konieczność wszechstronnego uwzględniania interakcji ocean—atmosfera w modelach klimatycznych.
Z kolei P. Scholcficld omawiając współpracę uczonych w zgrupowaniach World Climate
Programme (z ramienia WMO) oraz Global Climate Observation System (GCOS) przedstawił stan
zaawansowania prac zmierzających do stworzenia banku danych służącego ocenie klimatu.
R. Sneycrs (Belgia) poruszył zagadnienia związane z badaniem zmienności klimatu na podstawie krótkich i wieloletnich serii danych, poddając wnikliwej analizie różne procedury statystyczne. w tym łańcuchy Markowa.
W referatach dotyczących wykrywania ocieplenia globalnego przedstawiono zmiany zawartości
pary wodnej i intensyfikację procesów hydrologicznych (K.H. Bernhardt. Niemcy) oraz wyniki
badań acrologicznych (Z. Lityńska, Polska). W skali lokalnej oceniono skutki antropopresji w
północnej Norwegii (O. Nordli) i w Polsce (B. Obrębska-Starklowa. J. Trepińska).
Problem modelowania dynamiki klimatu w Europie i na Północnym Atlantyku został uwzględniony w referacie B. Jakubiaka (Polska) i D. Soncchkina (Rosja). Scenariusze klimatyczne
na potrzeby rolnictwa, uwzględniające wpływ zmian parametrów bilansu cieplnego i wodnego na
użytkowanie ziemi, zostały opracowane dla Polski (A. Kędziora) i dla Słowacji (M. Lapin).
W skali regionalnej zajmowano się głównie wieloletnią zmiennością wskaźników cyrkulacji
atmosfery w Europie Centralnej (T. Niedźwiedź i Z. Ustrnul. M. Nowosad. J. Wibik. K. Kłysik
(Polska). B. Sazonov (Rosja), J. Steinriicke (Niemcy). Interesujące opracowania wieloletnich obserwacji opadów atmosferycznych wykonali H. Galant. K. Kożuchowski. K. Piotrowicz (Polska).
Fluktuacje termiczne części wschodniej basenu Morza Śródziemnego przy wykorzystaniu analizy czynnikowej przedstawili Ch. Balafoutis i A. Arseni-Papadimitriou (Grecja). Ponadto zagadnienia zróżnicowania czasowego elementów klimatu na obszarze śródziemnomorskim najpełniej
pokazano w odniesieniu do opadów (A. Duoguedroit. Francja) i susz (R. Rosseti. Włochy i P.
Mahcras. Grecja), zachmurzenia (N. Śinik, E. Lonćar. Chorwacja) i wiatrów (V. Vućetić, A.
Bajić, Chorwacja).
W czasie Konferencji dużo uwagi poświęcono badaniom klimatu w przeszłości. J. M. Grove
wygłosiła referat z zakresu klimatologii historycznej dotyczący znaczenia poprzednich okresów
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cieplnych przy rekonstrukcji klimatu w ostatnich kilku wiekach. W wystąpieniach R. Brazdila
oraz J. Munzara (Czechy), jak również D. Limanówki (Polska) wykorzystano źródła historyczne
dotyczące temperatury powietrza i opadów oraz ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Bardzo
wartościową serię danych dendroklimatycznych z obszaru Karpat dla okresu 1650-1910 omówi!
Z. Bednarz (Polska).
Z dużą ekspresją G. Demaree (Belgia) przedstawił interesujący referat o zasadach i efektach
wcielania w życie neohipokratejskiej hipotezy o wpływie klimatu na zdrowie ludzi oraz na uprawy
rolnicze, która odegrała ważną rolę w nauce przed okresem wprowadzenia obserwacji instrumentalnych. Dla polskich uczestników Konferencji bardzo interesujący był drugi referat wygłoszony
przez G. Demaree — o Henryku Arctowskim, sławnym polskim geofizyku. Korzystając z dokumentów pozostawionych w Belgii przez H. Arctowskiego można się było zapoznać z jego ciekawą
biografią, a zwłaszcza szczególnym zamiłowaniem do pracy naukowej i wielkim patriotyzmem
— w czasach kiedy nie istniała Polska jako państwo.
Konferencja krakowska zaprezentowała bogactwo tematów we współczesnej klimatologii.
Oprócz kluczowego problemu jakim są współczesne zmiany klimatu w skali globalnej i regionalnej, badane poprzez fluktacje poszczególnych elementów klimatu w powiązaniu ze zmianami
cyrkulacji atmosferycznej, pojawiło się wiele problemów towarzyszących. Wśród nich najważniejsze
miejsce zajmuje homogenizacja serii obserwacyjnych, gdyż jedynie takie serie pozwalają uzyskać
wiarygodne wyniki modelowania i prognozowania klimatu. Zwrócono uwagę na istotne znaczenie
poznania klimatu w przeszłości dla określenia możliwości jego kształtowania w przyszłości. Konferencja potwierdziła konieczność podejmowania prac zespołowych w skali regionalnej, opartych
na szczegółowych studiach porównawczych.
Konferencja zyskała wysoką ocenę ze względu na jej poziom merytoryczny i sprawną organizację. Świadczą o tym między innymi liczne listy z wyrazami uznania i podziękowania, które
wpłynęły na ręce Komitetu Organizacyjnego z Wielkiej Brytanii, Francji. Belgii i Grecji. W dniu
20 X 1995 r. odbyła się sesja terenowa, na której przedstawiono problemy Ojcowskiego Parku
Narodowego. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i do dworku w Modlnicy (obiekt
UJ) przy bardzo pięknej, jesiennej pogodzie okazała się niezwykle trafnie dobranym akcentem
końcowym Konferencji. Dorobek Konferencji został opublikowany w Zeszytach Naukowych UJ
w Pracach Geograficznych.
Leszek Kowanetz,

Robert

Twardosz

..NAUKA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ" —
KONFERENCJA KOMITETU NAUKOWEGO „CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO"
PRZY PREZYDIUM PAN
Warszawa, 13 XII 1995 r.

Konferencję zorganizowano w myśl konwencji o różnorodności biologicznej parafowanej na
Konferencji ONZ w Rio de Janerio, którą także Polska podpisała trzy lata temu. Głównym jej
celem było zwrócenie uwagi na pojawienie się zagrożeń dotyczących zubożenia zasobów genetycznych. W Konferencji pod przewodnictwem S. Kozłowskiego (przewodniczący Komitetu Naukowego PAN „Człowiek i Środowisko") oraz R. Andrzejewskiego (wiceprzewodniczący tego
Komitetu) uczestniczyło kilkudziesięciu naukowców związanych przede wszystkim z naukami biologicznymi oraz rolnictwem, ekologią, geografią i polityką.
Podstawą racjonalnych działań związanych z ochroną różnorodności biologicznej jest określenie
ich podstaw naukowych zmierzających do zintegrowania badań nad ochroną zasobów genetycznych,
ponieważ tylko kompleksowe badania ekosystemów mogą doprowadzić do należytej ochrony genetycznej. Zaistniała zatem konieczność utworzenia podstaw teorii różnorodności biologicznej na
wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej: genetycznym, gatunkowym zbiorowisk i
systemów ekologicznych: powinny ją wypracować wszystkie nauki przyrodnicze, nie tylko biolo-
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giczne. Niemałe pole działania w badaniu systemów biologicznych mają nauki o Ziemi (geologia,
geografia, hydrologia). Rola geografii fizycznej może być znacząca w zakresie podstaw fizycznych
elementów ekosystemów.
Podczas Konferencji zostało wygłoszonych dziewięć referatów, a jako pierwszy wystąpił J.
M. Wójcik (Zakład Badania Ssaków PAN. Białowieża), z referatem pt.: Problemy ochrony in
silu na poziomie genetycznym. Poznanie zakresu i rozkładu zmienności w naturalnych populacjach
roślin i zwierząt jest niezbędne dla właściwego podejścia do problemu ochrony różnorodności
genetycznej; oczywiście należy uwzględnić wpływ ludzkiego działania na strukturę genetyczną
populacji. Przy badaniach w tym zakresie należy pamiętać, że populacje poszczególnych gatunków
odznaczają się zazwyczaj różnym poziomem i rozkładem zmienności genetycznej. Aby skutecznie
działać na rzecz ochrony in situ różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, należy
dążyć do ścisłej współpracy naukowców i praktyków w tym zakresie.
Następny był referat E. Nalborczyka (Wydział Rolny SGGW. Warszawa) pt.: Znaczenie
zachowania zasobów genowych dla środowiska i rolnictwa. Podstawowymi czynnikami warunkującymi przetrwanie istniejących ekosystemów jest ich ogólna pula genowa oraz jej zmienność
populacyjna i ekotypowa. Zakres tej zmienności w ekosystemach naturalnych decyduje w większości przypadków o zdolności adaptacyjnej danego gatunku do określonego ekosystemu. Zachowanie tej zmienności i różnorodności genetycznej oraz jej ochrona są równie ważne jak ochrona
ginących gatunków. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ekosystemów rolniczych, gdzie
zaznaczył się najwyższy wpływ człowieka na strukturę gatunkową roślin. W Polsce zachowanie
się do chwili obecnej dziewiętnastowiecznej struktury małoobszarowych prywatnych gospodarstw
rolnych, sprzyjało utrzymaniu prawdopodobnie największej w Europie różnorodności biologicznej
roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Może to stanowić dużą przewagę polskiego rolnictwa
w zetknięciu z cierpiącym na głęboką erozję genetyczną rolnictwem krajów Wspólnoty Europejskiej. Jednak tylko należyta ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach daje taką szansę.
W tym celu stworzono banki genów roślin uprawnych, w których zgromadzono i przechowuje
się ponad 60 tysięcy genotypów roślin uprawnych.
Referat J. Fabiszewskiego (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin AR. Wrocław) pt.: Różnorodność gatunkowa u' świecie roślin dotyczył problemów ekologicznych związanych z funkcjonowaniem roślin w ekosystemach. W najszerszym podejściu różnorodność gatunkowa i różnorodność
biologiczna powinny uwzględniać: różnorodność genetyczną, różnorodność siedliskową i właściwą
różnorodność gatunkową. Ekolodzy roślin już od dawna zwracają uwagę, że niektóre umiarkowane
zaburzenia fitocenoz podwyższają bogactwo i równomierność występowania gatunków. Kwestią
pozostaje odporność poszczególnych gatunków na zaburzenia zarówno naturalne jak i antropogeniczne. Dlatego pojawiają się modele, w których różnorodność w ekosystemach jest stale związana
ze stresami środowiskowymi, takimi jak koszenie, spasanie albo dostępność wody i składników
pokarmowych.
P. Trojan i J. Wytwer (Instytut i Muzeum Zoologiczne PAN. Warszawa) w referacie pt.:
Różnorodność gatunkowa fauny zwracają uwagę na to. iż. dwie z dyscyplin zoologicznych —
systematyka zwierząt i faunistyka mają za swe podstawowe zadanie badanie różnorodności gatunkowej. Niektóre zmiany środowiska wywołują drastyczny spadek różnorodności gatunkowej
jednych grup przy jednoczesnym wzroście innych. Faktem jest jednak, że zachowaniu, a nawet
wzrostowi różnorodności gatunkowej fauny służą: zróżnicowanie siedliskowe, właściwe proporcje
między drzewostanami o różnym wieku, mozaikowatość przestrzenna środowiska i fragmcntaryzacja
ekosystemów oraz zróżnicowanie eksploatacji ekonomicznej i funkcji pozaprodukcyjnej lasu dające
większą różnorodność fauny niż eliminacja wpływu człowieka na las.
R. Andrzejewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) w referacie pt.: Ekologiczne problemy ochrony różnorodności biologicznej zwraca uwagę, iż ochrona różnorodności biologicznej musi odbywać
się na wszystkich poziomach: genetycznym, gatunkowym i systemów ekologicznych. To ekologia
powinna być podstawą rozważań teoretycznych i badań emiprycznych. które pozwalają na poznanie
określonego ekosystemu, a tylko dokładne jego poznanie, na każdym poziomie, gwarantuje należytą
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ochronę przed czynnikami antropogenitycznymi oraz odpowiednią restaurację siedlisk bardzo silnie
przekształconych.
Ochrona różnorodności biologicznej obszarów leśnych jest szczególnie trudna, ze względu na
złożoność tych ekosystemów. Referat K. Rykowskiego (Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa)
pt.: Ochrona bioróżnorodności
w lasach zwraca na to szczególną uwagę, jednocześnie ukazując
nowe tendencje w ochronie zbiorowisk leśnych. Wprowadzenie nowoczesnej polityki gospodarczej
w lasach pod względem stosowanych technologii i efektów praktycznych w pełni odpowiada
niedawno sformułowanej koncepcji przywrócenia obszarów do stanu pierwotnego.
Referat L. Ryszkowskiego (Zakład Badania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Poznań)
pt.: Problemy ochrony różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej poruszy! niezwykle ważną
sferę ochrony przyrody, a mianowicie ochronę ekosystemów będących w strefie oddziaływania
rolniczego. Trudno jest pogodzić efektywną produkcję rolniczą z ochroną przyrody, gdyż chcąc
uzyskać wysoki plon. rolnicy starają się eliminować gatunki konkurujące z roślinami uprawnymi,
przekształcając krajobraz aby ułatwić pracę maszynom. Jeżeli chcemy realizować ekopolitykę w
rolnictwie, to nie musimy odchodzić od współczesnych środków produkcji rolniczej, ale stosować
je w ilościach oraz w sposób odpowiadający potrzebom pokarmowym roślin uprawnych, tworząc
jednocześnie szereg barier ograniczających rozprzestrzenianie się w krajobrazie zagrożeń wywołanych przez uproszczenie struktury pól uprawnych.
M. Baranowski (GRID. Warszawa) przedstawił bardzo interesujący referat pt.: Oceny różnorodności biologicznej n' makroskali
na temat roli nowych technik badawczych w poznawaniu
cech makroskalowych różnorodności biologicznej. Zastosowanie informacji teledetekcyjnej zmierza
do oceny różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów. Głównym jej celem jest znalezienie zależności pomiędzy pokryciem obszaru ze zdjęć satelitarnych, a stanem różnorodności
biologicznej na poziomie ekosystemów. Klasy pokrycia obszaru odpowiadałyby występującym
typom ekosystemów. Obecnie stosowane metody teledetekcji (rozdzielczość 10x10 m) w badaniach
różnorodności biologicznej mogą odpowiadać zmienności w makroskali. Wprowadzenie nowych technik przetworzenia informacji przestrzennej daje nadzieję na dalsze zwiększenie rozdzielczości skali
zdjęć satelitarnych, które mogą być doskonałym narzędziem oceny funkcjonowania ekosystemów.
Ostatni referat wygłosiła J. Głiwicz (Wydział Leśny SGGW. Warszawa) — Co robią naukowcy dla zachowania różnorodności biologicznej, czyli pocztówka z Ameryki. Zwrócono w nim
uwagę na fakt. iż bogate społeczeństwa zachodnie wypracowały sprawdzone już sposoby ochrony
różnorodności biologicznej, które można zaadaptować do celów polskich. Nasi naukowcy muszą
nie tylko starać się o nadanie odpowiedniej rangi badaniom nad różnorodnością, nie tylko merytorycznie wspierać działania konserwatorskie, ale także wziąć w swoje ręce sprawy od strony
organizacyjnej i politycznej.
Celem konferencji było ponadto wskazanie roli nauki w badaniach różnorodności biologicznej
zarówno ekosystemów quasi-naturalnych, jak i silnie przekształconych antropogenicznie. Znalezienie
modelu współpracy w zakresie ochrony przyrody (gatunków, ekosystemów) z interesem człowieka,
np.: interesami lokalnej społeczności, jest tu podstawą rozumienia symbiozy człowieka i środowiska przyrodniczego.
W ochronie przyrody nie chodzi tylko o ochronę różnorodności biologicznej, lecz także o
zachowanie równowagi naturalnej w ekosystemie. Wiele obszarów w Polsce nie wykazuje dużego
zróżnicowania gatunkowego, np.: murawy kserotcrmiczne i torfowiska wysokie, dlatego takie
ekosystemy powinny być poddane szczególnej ochronie. Różnorodność biologiczna oznacza znacznie więcej niż tylko liczbę gatunków roślin na danym stanowisku ekosystemu. Konieczność
poznania reakcji poszczególnych gatunków na zmiany warunków siedliskowych staje się głównym
zadaniem ekologów i zintegrowanych zespołów badawczych. Szczególnie eutrofizacja wód. melioracje, nawożenie i chemizacja (środki ochrony roślin) oraz wiele innych działań antropogenicznych
powodują, że należy konstruować modele hydrockologiczne opisujące w sposób ścisły i jednoznaczny zależności pomiędzy elementami biotycznymi i abiotycznymi ekosystemu.
Konferencja spełniła podstawowy cel. dała impuls do rozwoju wspólnych działań różnych
dyscyplin nauki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Treść referatów została opubli-
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kowana przez Oficynę Wydawniczą Instytutu Ekologii PAN w Warszawie jako Problemy różnorodności biologicznej.
Materiały
konferencji
„Nauka na rzecz różnorodności
biologicznej",
13.12.1995.
Dariusz

Woronko

PIERWSZA KONFERENCJA ..EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES"
Exeter. 11 — 14 IV 19% r.

Postępująca integracja gospodarcza i polityczna Europy Zachodniej oraz uruchomienie procesów transformacji w krajach położonych na wschód od Unii Europejskiej, zmieniają oblicze
spolcczno-ckonomiczne naszej części świata. Intensywny rozwój współpracy we wszystkich dziedzinach z jednej strony prowadzi do zacierania się granic międzypaństwowych, ale z drugiej
strony implikuje uwolnienie mechanizmów rywalizacji, których skutkiem jest narastanie różnic
poziomu rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami. Różnice te stanowią obecnie problemy,
przed którymi stoją samorządy regionalne i lokalne, rządy państw oraz stratedzy Unii Europejskiej.
Z tego wynika znaczny wzrost zainteresowań problematyką rozwoju regionalnego w ostatnich
kilkunastu latach nie tylko wśród geografów, ale także ekonomistów, socjologów i reprezentantów
nauk politycznych. W dniach II —14 kwietnia spotkali się oni w Exeter, stolicy angielskiego
hrabstwa Devon, na pierwszej konferencji zorganizowanej przez redakcję wychodzącego od 1994
roku kwartalnika European Urban and Regional Studies.
Konferencja odbyła się w Crossmcad Center — ośrodku należącym do Uniwersytetu Exeter,
położonym na zachodnich peryferiach tego pamiętającego czasy rzymskie miasta. Większość spośród około 80 uczestników reprezentowała instytucje brytyjskie. Przybyło 6 osób z Niemiec oraz
l-3-osobowe delegacje z dziesięciu innych krajów zachodnioeuropejskich. Stanów Zjednoczonych
oraz Węgier i Polski. W porównaniu z innymi tego typu imprezami, zwracał uwagę stosunkowo
młody wiek większości uczestników. Ogółem podczas 6 sesji referatowych, z których każda
odbywała się w sekcjach tematycznych, wygłoszono 55 referatów. Tematami wiodącymi były
procesy rozwoju i polityka regionalna w państwach Unii Europejskiej, kwestie nierówności społecznych. nowych form organizacji działalności gospodarczej, migracji oraz projekcji wizji regionalnych XXI wieku.
Formula organizacyjna Konferencji nie zezwalała na wysłuchanie wszystkich referatów, gdyż
poszczególne sesje odbywały się jednocześnie. Organizatorzy zadbali jednak o dostarczenie odpowiedniej liczby kopii referatów dla wszystkich uczestników. Okazało się to bardzo istotne, gdyż
większość prezentowanych referatów zawiera informacje niedostępne dotychczas w podręcznikach
i innych publikacjach, a niezbędne do zrozumienia aktualnych przemian zachodzących w Europie
Zachodniej. Konferencja stanowiła w istocie rynek wartościowych danych, często jeszcze nie do
końca opracowanych, ale za to pochodzących z ..pierwszej ręki". Szczególnie interesujące wydają
się liczne wystąpienia prezentujące pozytywne i negatywne konsekwencje wstąpienia do Unii
Europejskiej, m. in. dla społeczeństwa Portugalii, Grecji, Katalonii. Większość referatów przedstawiona była w tonie raczej dalekim od jednostronnego „curo-entuzjazmu", panującego w niektórych środowiskach w Polsce. Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z licznymi przykładami
przedsięwzięć mających na celu promocję i rozwój regionów położonych we wszystkich zakątkach
Unii, od północnej Szwecji po portugalskie Algarve. Kilka wystąpień poświęconych było problemom współpracy transgranicznej z udziałem państw nie będących członkami Unii (m. in. Polski)
oraz konsekwencji tej współpracy dla pogranicznych regionów Unii.
O ile Konferencja dostarczyła mnóstwo aktualnych informacji na temat procesów dokonujących
się w krajach Unii i była w tym zakresie znakomitą szkołą, o tyle trzeba przyznać, że na jej
charakterze silnie zaważyła nieobecność zapowiadanych wcześniej przedstawicieli Rosji, Ukrainy
i Bułgarii. Europa widziana przez pryzmat tematów Konferencji w Exeter — to jednak zdecydowanie Europa Zachodnia, żyjąca zupełnie odmiennymi problemami niż kraje naszej części
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kontynentu. Satysfakcję daje jedynie autentyczne zainteresowanie, jakim
referaty dotyczące krajów Europy Wschodniej: na temat przemian struktury
elektoralnej" Polski oraz przekształceń struktury własnościowej rolnictwa na
te nic wypełniły jednak ogromnej luki ani nie zaspokoiły zainteresowań

cieszyły się nieliczne
regionalnej i „geografii
Węgrzech. Wystąpienia
uczestników.

Oprócz sesji referatowych progi.: > Konferencji obejmował sesję terenową w największym
mieście hrabstwa Devon — Plymouth. Uczestnicy zapoznali się z koncepcjami rozwoju i przebudowy miasta i portu. Wizyta w siedzibie Korporacji Rozwoju West Country przybliżyła uczestnikom dylematy i wizje rozwoju peryferyjnych hrabstw Devon i Kornwalii. Są one stosunkowo
słabo zaludnione, ale dysponują wspaniałymi krajobrazami i dającą się zauważyć atrakcyjnością
dla firm reprezentujących najnowocześniejsze dziedziny wytwórczości.
Konferencja była też okazją do promocji czasopism z zakresu planowania regionalnego i
najnowszych książek Wydawnictwa Longman — sponsora tego interesującego i doskonale zorganizowanego spotkania.
Witold

Wilczyński

IX KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE
Łódź. 19 — 20 IV 1996 r.

W dniach 19 i 20 kwietnia 1996 r. odbyło się w Łodzi IX Konwersatorium wiedzy o
mieście. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu tamtejszego
uniwersytetu i Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, uczestniczyło ponad 75 osób ze
wszystkich ośrodków geograficznych w Polsce oraz kilkunastu socjologów, urbanistów i historyków
łódzkich, warszawskich i śląskich.
Tematem wiodącym IX Konwersatorium były „Współczesne przemiany struktur przestrzennych
dużych miast". Omawianie tej tematyki traktować należy jako kontynuację pogłębionej, badawczej
penetracji problematyki, podjętej na poprzednich łódzkich spotkaniach wiosennych polskich geografów i równocześnie nawiązanie do tematyki transformacji społeczno-ckonomiczno-politycznej,
którą w ostatnim czasie chętnie podejmują polscy geografowie.
Spotkanie otworzył prof. St. Liszewski — kierownik Katedry Geografii Miast i Turyzmu UŁ
— witając przybyłych i prezentując generalne cele konwersatorium.
Prezentacje przygotowanych referatów i dyskusje przeprowadzono w toku trzech sesji, którym
przewodniczyli prof. prof. J. Łoboda. W. Maik i A. Jelonek.
Pierwsza sesja, na której przedstawiono cztery referaty o dużym ładunku refleksji i wiedzy
teoretycznej, była poświęcona ważnym problemom metodologicznym i różnym aspektom dużych
miast, badanym przez geografów, socjologów, językoznawców i historyków. Na tej sesji wystąpili,
przedstawiając następujące referaty:
prof. St. Liszewski (UŁ) — Miasto ir kręgu zainteresowań
geografów.
prof. M. Kamińska (UŁ) — Miasto iv kręgu zainteresowań
językoznawców.
prof. M. S. Szczepański (Uśl) — Miasto i świat społeczny jego mieszkańców z perspektywy
socjologicznej',
prof. W. Puś (UŁ) — Miasto iv badaniach
historyków.
Na sesji drugiej wygłoszono cztery referaty. Zgłoszony i przygotowany przez prof. E. Bidermana (UAM Poznań) referat na temat Współczesne problemy przemian strukturalnych
dużych
miast iv Polsce z powodu odwołania referenta do Poznania nie zoslał wygłoszony.
Dr hab. D. Jędrzejczyk (UW) w referacie zatytułowanym Ulice Warszawy »v świadomości
jej mieszkańców (referat był swego rodzaju esejem, nawiązującym do niektórych utworów pisarzy
mieszkających w różnym czasie w Warszawie) starał się pokazać, jak w świadomości kilku
twórców sytuowały się niektóre części Warszawy. Referat ten swoją treścią i ukierunkowaniem
odbiegał od wszystkich pozostałych, prezentowanych na sesji drugiej i trzeciej, w których autorzy,
opierając się na różnej szczegółowości studia terenów starali się pokazać stan zagospodarowania.
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spełniane lunkeje oraz ich przemiany, różnych części kilku dużych miast Polski. Na sesji drugiej
znalazły się następujące referaty:
mgr J. Więcław (UJ) — Przemiany ulicy Krakowskiej ir dzielnicy Kazimierz iv Krakowie iv
lalach
dziewięćdziesiątych;
mgr mgr A. Wolaniuk i T. Kunka (UŁ) — Funkcje usługowe ul. Piotrkowskiej iv Lodzi:
dr dr R. Kozieł i B. Miszewska (U Wrocł) — Moifologia i ekstraordynaryjne funkcje ul.
Świdnickiej we Wrocławiu.
Na trzeciej sesji, podobnie jak na drugiej, czterech referentów zaprezentowało wyniki badań
przemian jakie dokonały się w ostatnim czasie w niektórych dużych miastach: Katowicach.
Poznaniu i Toruniu.
dr F. Kloskowski (US1.) — Główne ulice liandolwe wybranych miast aglomeracji
katowickiej
iv latach
1991—1995'.
dr R. Malykowski i mgr B. Konecka (UAM) — Sieć handlowa głównych ciągów handlowych
Centralnego Obszaru Usługowego Poznania w latach 1992 — /995;
mgr R. Jaroszewska i prof. W. Maik (UMK Toruń) — Struktura usług iv Starym Mieście
iv Toruniu;
dr M. Tkocz i dr E. Duś (Uśl) — Tendencje zmian iv użytkowaniu fragmentu
centrum
Katowic iv latach 1965 — 1995.
Na każdej sesji po wygłoszonych referatach, uczestnicy konwersatorium mieli możliwość
wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości, zadając ich autorom pytania i w zwięzłych wypowiedziach ustosunkować się do treści.
Na zakończenie trzeciej sesji odbyła się dyskusja generalna, w której wzięło udział dziewięciu
uczestników konwersatorium. Wszyscy zabierający głos podkreślali trafność i ważność podjętej
problematyki, zwrócili uwagę na interesujące wyniki prowadzonych badań, zaprezentowane w
referatach, ich dużą wartość poznawczą. Zwrócono uwagę na potrzebę włączania do następnych
konwersatoriów przedstawicieli innych specjalności naukowych, którzy prowadzą badania różnych
aspektów przeobrażeń miejskich, a zwłaszcza na potrzebę zainteresowania wynikami badań władz
miast w celu wykorzystania tych wyników w zarządzaniu miastami i przeprowadzonych zmianach
ich struktur przestrzennych. Zwrócono uwagę na potrzebę badania tempa przemian, a także ich
konsekwencji w kształtowaniu nowych rozkładów przestrzennych i wpływu na koszty ekonomiczne
i społeczne, dokonujących się przekształceń. Podkreślono wielką użyteczność konwersatoriów w
doskonaleniu metodyki badań, doświadczeń, a także dla procesu kształcenia geografów jako organizatorów i badaczy przestrzeni miejskiej.
Uczestnicy konwersatorium wyrazili podziękowanie organizatorom za sprawne przeprowadzenie
udanej imprezy naukowej, wyrażając nadzieję na możliwość ponownych spotkań na podobnych
imprezach w Łodzi w nadchodzących latach.
Witold

Kusiński

OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA
MARIANA MOLG1 NA TEMAT „MIKROKLIMAT I PAROWANIE TERENOWE"
Rydzyna, 23 IV 1996 r.

Katedra Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu co kilka lat organizuje sesje naukowe poświęcone pamięci Profesora Mariana Molgi. Pierwsze dwie odbyły się w 1985 i 1990
r. w Poznaniu. Organizatorzy tegorocznej sesji, tzn. Katedra Agrometeorologii Akademii Rolniczej
w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Poznański i Zakład Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN, wybrali na miejsce sympozjum zamek w Rydzynie k. Leszna, gdzie 60 uczestników reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, państwową służbę meteorologiczną i hydrologiczną, akademie rolnicze i instytuty Polskiej Akademii Nauk, wysłuchało wielu ciekawych refera-
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tów. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowali prof. J. Paszyński,
mgr A.B. Adamczyk i mgr J. Baranowski.
Obrady rozpoczęli członkowie Komitetu Honorowego — profesorowie: J. Jaworski. A. Kędziora i J. Paszyński. którzy przedstawili dorobek naukowy i osiągnięcia prof. M. Molgi. Zebrani
uczcili pamięć zmarłego 15 lat temu profesora chwilą ciszy.
W czasie trwania sesji wygłoszono 18 referatów i zaprezentowano 25 posterów. Tematyka
referatów dotyczyła przede wszystkim parowania jako podstawowego składnika strony rozchodowej
bilansu cieplnego oraz jego stosunku do promieniowania i do opadów jako głównych składników
strony przychodowej bilansu cieplnego i wodnego powierzchni czynnej.
W referatach przedstawiono między innymi problem cwapotranspiracji (K. Bryś — Oddziaływanie czynnika radiacyjnego na parowanie terenowe H' stacji Wrocław Swojec i M. Rojek —
Zmienność przestrzenna
ewapotranspiracji
aktualnej w Polsce nizinnej ir okresie
1951-1990).
Zaprezentowano metodę oceny ewapotranspiracji na podstawie temperatury powierzchni łanu roślin
w podczerwieni i szacowanie przebiegu wielkości ewapotranspiracji w różnych warunkach glebowych oraz meteorologicznych (K. Łabędzki — Ocena ewatransportacji
użytków zielonych na
podstawie temperatury roślin »• podczerwieni — poster). Omówiono zależność parowania terenowego od samej rośliny, jej pokroju oraz wielkości (E. Musiał — Wpływ wysokości traw i
powierzchni jej listowia na proces ewapotranspiracyjnej
tej rośliny).
Produkcja roślinna jest głównym celem wszystkich zabiegów i badań agrometeorologicznych.
Straty w produkcji roślinnej wynikające bezpośrednio z poszczególnych elementów meteorologicznych. np. niedoboru opadów omówił G. Demidowicz w pracy Metodyka szacunku
strat
produkcji roślinnej powodowanych
deficytem opadów. W rzeczywistości wpływ na plony mają
wszystkie elementy meteorologiczne oraz inne zjawiska będące następstwem ich intensywności,
co wykazał L. Kuchar w referacie Określenie występowania niekorzystnych warunków
meteorologicznych dla produkcji roślinnej w oparciu o łączne rozkłady prawdopodobieństwa.
Jest to tym
istotniejsze, że w literaturze światowej mało jest prac związanych z ryzykiem wystąpienia zjawisk
determinujących przyczyny redukcji plonów (przyczyny pośrednie), w których czynniki meteorologiczne rozpatrywane są łącznie. Informacje o ryzyku ich wystąpienia są użyteczne w rejonizacji
roślin, wprowadzaniu do uprawy nowych odmian, a także różnorakich rozważaniach w aspekcie
globalnych zmian klimatu. Określenie łącznych rozkładów prawdopodobieństwa (splot dwóch lub
więcej czynników) zmiennych meteorologicznych w celu wyznaczenia prawdopodobieństwa i obszarów krytycznych dla zjawisk bezpośrednio i pośrednio negatywnie wpływających na produkcję
roślinną wymagają zaawansowanych obliczeń numerycznych i aparatu statystycznego. Prezentowane
zagadnienie zostało zilustrowane na przykładzie ryzyka występowania chorób kukurydzy i soi.
obliczonego dla stanu Illinois (USA) na podstawie wieloletnich danych dobowych średnich temperatur powietrza i wilgotności względnej.
Zagadnienie wilgoci w glebie, tak potrzebnej do produkcji roślinnej, omówiono w referacie
Cz. Szafrańskiego pt. Dynamika zmian uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby na tle przebiegu
warunków meteorologicznych.
Przedstawiono ocenę rozkładu przestrzennego zasobów wodnych gleb
piaszczysto-gliniastych. opartą na danych o opadzie atmosferycznym.
Referat wygłoszony przez J. Paszyńskicgo dotyczył bilansu cieplnego powierzchni czynnej
stepu w Mongolii (Bilans cieplny powierzchni stepu na Wyżynie Środkowochalcliaskiej).
Przebieg
składników tego bilansu wyznaczono na postawie badań prowadzonych na stepach Mongolii w
porze letniej. Zaobserwowano tam występowanie dodatnich wartości strumienia ciepła utajonego
w dzień. Jedną z przyczyn może być adwekcja wilgotnych mas powietrza nad wysuszony teren,
powodująca skierowanie strumienia pary wodnej od atmosfery ku powierzchni czynnej i jej
kondensację.
Często poruszano problem modelowania w naukach przyrodniczych. Tym zagadnieniem zajmował się między innymi J. Olejnik (Obszarowa struktura bilansu cieplnego a modele
globalnej
cyrkulacji GCM). Modele te pozwalają uzyskiwać informacje o stanie atmosfery w danej chwili.
Prezentowany model GCM R 15 wymaga 10-dniowego czasu integracji. Dopiero po tym czasie
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uzyskuje się wyniki mówiące o sianie atmosfery. Model ten wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej komputera.
Inną tematykę przedstawiono w referacie J. Cicrnicwskicgo pt. Odwrócenie modelu kierunkowego odbicia spektralnego od gleb dla ustalenia geometrii powierzchni gleby. Autor zaprezentował
jedno z zastosowań modelu geometrycznego opisującego odbicie spektralne od gleb w zakresie
widma widzialnego i bliskiej podczerwieni w zależności od szorstkości powierzchni ziemi, warunków jej oświetlenia i kierunku obserwacji. Powierzchnię gleby wyobrażają w tym modelu
elipsoidy obrotowe o kształcie określonym przez proporcję promienia pionowego do poziomego.
Elipsoidy te są rozłożone regularnie w siatce kwadratów na płaszczyźnie poziomej. Powierzchnia
ta jest oświetlona promieniami padającymi pod określonym kątem zcnitalnym oraz promieniami
rozproszonymi nieba. Za pomocą tego modelu określono przykładowo geometrię wycinka powierzchni gleby równiny aluwialnej Rodanu, w południowej Francji.
W dyskusji podkreślono, że tego rodzaju badania modelowe są bardzo ważne z punktu
widzenia rozwoju nauki.
W trakcie przedstawiania referatów autorzy zwracali uwagę na znaczenie specjalistycznej
aparatury — zarówno pomiarowej jak i obliczeniowej — w osiągniętych wynikach. Podczas
trwania obrad można było zapoznać się z najnowszym sprzętem pomiarowym prezentowanym
przez firmy: Merazet, Atmoscrvice Sp. z o.o. i Theodor Friedrich & Co.
Referaty zaprezentowane na sesji przedstawiały różne podejścia metodyczne i różne punkty
widzenia na wyżej przedstawione zagadnienia. Różnorodność prowadzonych badań jest bardzo
duża. Często istotne były nie same wyniki pomiarów, lecz metody, za pomocą których były one
uzyskiwane i opracowane.
Podsumowując obrady, podkreślono wielką wagę tego typu spotkań, które przyczyniają się
do rozwiązywania wielu problemów oraz wytyczenia nowych kierunków badań. Zwrócono uwagę
na brak jednolitej terminologii w przedstawianych referatach — ta sama wielkość u różnych
autorów była różnie nazywana.
Po raz kolejny zalecano podawanie wartości w jednostkach układu SI oraz tam gdzie to
możliwe stosowanie terminologii polskiej zamiast obcojęzycznej.
Anna

B. Adamczyk,

Jarosław

Baranowski

I GRUZIŃSKO-POLSKIE SEMINARIUM GEOGRAFICZNE NA TEMAT:
..PRZESTRZENNE PROBLEMY ROZWOJU SPOŁECZNEGO
W KRAJACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OKRESIE PRZEMIAN"
Tbilisi. 29—30 IV 1996 r.

W kwietniu 1996 r. odbyło się w Tbilisi I gruzińsko-polskie seminarium geograficzne na
temat „Przestrzenne problemy rozwoju społecznego w krajach znajdujących się w okresie przemian". Współorganizatorami seminarium były: ze strony gruzińskiej Katedra Geografii SpołecznoEkonomicznej i Politycznej Uniwersytetu Tbiliskiego im. I. Dżawachiszwili i Geograficzne Towarzystwo Gruzji, ze strony polskiej Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
W seminarium brali udział geografowie z Uniwersytetu w Tbilisi i Instytutu Geografii Gruzińskiej
Akademii Nauk. a ze strony polskiej przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szoły Pedagogicznej w
Słupsku.
Seminarium zostało poprzedzone wyjazdami studialnymi w rejon Dcdoplis-Ckaro (w Kachetii)
oraz rejon Kaspi, których celem było zapoznanie polskich geografów z przemianami gospodarczymi i społecznymi zachodzącymi w regionach rolniczym i przemysłowym Gruzji.
25 kwietnia br. odbyło się spotkanie z władzami oraz mieszkańcami rejonu Dcdoplis-Ckaro,
podczas którego zostały poruszone zagadnienia struktury użytkowania i własności ziemi, produkcji
rolnej i hodowlanej oraz problemy prywatyzacji i intensyfikacji rolnictwa, braku środków trwałych
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(zaplecza technicznego), wzrostu bezrobocia i przestępczości, starzenia się wsi. malejącej dostępności do opieki medycznej oraz wysokiego wskaźnika śmiertelności w tej części Gruzji. Podobny
charakter miało również spotkanie 28 kwietnia z. władzami Kaspi — centrum regionu przemysłowego rozwiniętego niegdyś na bazie surowców lokalnych — podczas którego zanalizowano
potencjał przemysłowy regionu oraz problemy związane z prywatyzacją zakładów przemysłowych,
redulcją kadr i stale rosnącym bezrobociem.
Zastanawiano się także nad mechanizmami zmian w Gruzji w dobie transformacji i funkcjonowaniem w przyszłości samorządu lokalnego. Z krajoznawczego punktu widzenia bardzo ciekawie
została zaprezentowana historia Gruzji, a szczególnie Tbilisi i Mcchety podczas penetracji stolicy
i okclic przygotowanej w języku polskim przez studentów geografii tamtejszego uniwersytetu pod
opieką i przy dużym zaangażowaniu mgr E. Kwirikaszwili.
W dniach 29-30 kwietnia odbyła się w Tbilisi część seminaryjna; podczas jej czterech sesji
wygłoszono 20 referatów (14 ze strony gruzińskiej i 6 ze strony polskiej) prezentujących następując; zagadnienia:
— czynniki rozwoju nowej Gruzji (wewnętrzne i zewnętrzne), plusy i minusy (prof. R. Gaczccziładze), potencjał rolniczy (dr N. Kekelia). wpływ położenia komunikacyjnego oraz geografczno-ekonomicznego na zewnętrzne związki gospodarcze kraju (dr M. Bokeria) — Uniwersytet w Tbilisi;
— przestrzenna organizacja Polski w okresie transformacji — koncepcja nowego podziału administracyjnego — jako konsekwencja zachodzących przemian i nowej filozofii myślenia (prof.
S. Liszewski, Uniwersytet Łódzki);
— przemiany społeczno-gospodarcze: w skali kraju — Polska na ile państw Europy ŚrodkowoWschodniej (dr M. Slcnczck. Uniwersytet Wrocławski), w skali regionu — Polski Region
Bałtycki i jego znaczenie w procesie przekształceń w latach 1989—1995 (prof. E. Rydz,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku) oraz modelowe ujęcie procesu transformacji na
przykładzie woj. toruńskiego w latach 1989—1994. podkreślające wielopłaszczyznowość zmian
(prof. W. Maik. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
— problemy związane z rozwojem sfery usług w Gruzji (mgr G. Łaszchi) oraz. zmiany w
poziomie życia społeczeństwa gruzińskiego w okresie przemian (mgr L. Abazadze) — Uniwersytet w Tbilisi;
— odpływ wykwalifikowanej kadry — „ucieczka mózgów" z nauki i szkolnictwa wyższego na
przykładzie Polski w latach 1992—1993 (mgr M. Pirveli, Uniwersytet Łódzki);
— mniejszości narodowe w Polsce — metodologia badań (dr M. Sobczyński, Uniwersytet Łódzki),
ludność pochodzenia polskiego w Gruzji (dr M. Fclina. Towarzystwo Przyjaźni GruzińskoPolskiej w Tbilisi);
— rola i miejsce Wolnych Stref Ekonomicznych w gospodarce światowej (mgr K. Waszakidze,
Uniwersytet w Tbilisi);
— niektóre aspekty zdalnego monitoringu miejscowości na przykładzie Gruzji (mgr D. Kiknadzc,
Uniwersytet w Tbilisi);
— współczesne tendencje urbanizacji Gruzji (prof. W. Dżaoszwili, Uniwersytet w Tbilisi);
— projekt kartowania ziemi w mieście — Tbilisi (dr dr G. Cagareli i J. Saukwadze. Uniwersytet
w Tbilisi);
—
—
—
—

Geopolityczny Atlas Gruzji (prof N. Bicruczaszwili. Uniwersytet w Tbilisi);
obszar Gruzji jako obiekt poznania geograficznego (dr W. Neidze, Uniwersytet w Tbilisi);
koncepcja gospodarczego rozwoju Adżarii (mgr Z. Dawitidze. Uniwersytet w Tbilisi);
atrakcyjność obiektów żydowskich na terenie Gruzji — próba oceny (mgr E. Kwirikaszwili).
W dniach sesji referatowych odbyło się spotkanie delegacji polskiej z władzami Gruzińskiej
Akademii Nauk oraz wizyta w Wydziale Geodezji Miasta, gdzie uczestnicy seminarium zostali
zapoznani z pracami nad założeniem katastru w Tbilisi. W pracach łych uczestniczy grupa
ekspertów z Niemiec, która w ramach programu pomocy zabezpiecza te prace od strony technicznej (sprzęt, zdjęcia lotnicze itp.).
Sesja czwarta zakończyła się podsumowaniem seminarium oraz refleksjami ogólnymi dotyczącymi geografii jako nauki. Zwrócono uwagę na aktualność tematu seminarium, ogrom problemów
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badawczych w okresie transformacji mających w Gruzji i w Polsce charakter podobny lecz różne
fazy rozwoju (co potwierdza bardzo obszerny zakres tematyczny wygłoszonych referatów i bardzo
różny stopień zaawansowania zachodzących przemian), poznawczy charakter prezentowanych zagadnień. ujęcie przestrzenne zachodzących zjawisk, konieczność wypracowania nowych metod
badawczych. Następnie podkreślono wzrastającą rolę geografii w badaniach procesu transformacji,
jej dualizm jako nauki o środowisku i działalności człowieka, rolę geografii jako nauki integrującej
zespoły interdyscyplinarne, jak również liczny udział w seminarium młodego pokolenia geografów.
W czasie pobytu w Tbilisi doszło do spotkania polskich geografów z Rektorem Państwowego
Uniwersytetu Tbiliskiego. Celem tego spotkania było wznowienie współpracy naukowej z Uniwersytetem Łódzkim, czasowo zawieszonej z powodu trudnej sytuacji politycznej Gruzji w ostatnich latach. Zarówno strona gruzińska jak i delegacja polska uznały za celowe cykliczne organizowanie seminariów — przemiennie raz w Gruzji, a raz. w Polsce — w rytmie co dwa lata.
Drugie seminarium polsko-gruzińskie odbędzie się na terenie Polski w 1998 r.
Jolanta

Uitosińska

V ŚWIATOWY KONGRES
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION INTERNATIONAL
2—6 V 1996 R.

Organizatorem V Światowego Kongresu była Japońska Sekcja Badań Regionalnych RSAI.
Japońskie Towarzystwo Polityki Gospodarczej i Sekretariat Organizacji Naukowych Konferencji
Regionu Pacyfiku, które korzystały z instytucjonalnego wsparcia Japońskiej Rady Nauki oraz
uzyskały zaszczyt dokonania uroczystości otwarcia Kongresu w obecności pary cesarskiej. Było
to równoznaczne z uzyskaniem przez Kongres imprezy najwyższej rangi, także o charakterze
symbolicznym. Prof. M. Ciechocińska została włączona w skład Komitetu Organizacyjnego przygotowującego V Światowy Kongres RSAI.
Kongres zorganizowano pod hasłem: ..Badania regionalne wobec usuwania granic i globalizacji
gospodarki światowej jako procesów przygotowujących do XXI wieku." Tej problematyce poświęcono układ tematyczny sesji plenarnych, referatowych oraz sympozjów. W Kongresie uczestniczyło
600 osób. w tym 400 naukowców i praktykantów zajmujących się badaniami regionalnymi. 100
doktorantów — głównie uniwersytetów japońskich i obszaru Pacyfiku oraz ponad 100 osób
towarzyszących, dla których organizatorzy przygotowali atrakcyjny program kulturalno-turystyczny.
Kongres zgromadził przedstawicieli nauki z 42 krajów z sześciu kontynentów. Łącznie wygłoszono
245 referatów w ciągu pięciu dni roboczych, pracując od 8.00 do 19.00.
Główne osie tematyczne Kongresu prezentowano podczas południowych sesji plenarnych, które
zainaugurował prof. Kingsłey E. Haynes (Gcorge Mason Univ.) wykładem o studiach regionalnych
w procesie znoszenia granic i globalizacji gospodarki światowej, wygłoszonym w obecności pary
cesarskiej. Następnie wątek ten kontynuował prof. Toshinosuke Kashiwazaki (Waseda Univ.), mówiąc
o globalizacji i regionalizacji w gospodarce rynkowej. Prezentację problemów regionalnych w gospodarce Japonii w latach 1956—2006 zawierał wykład prof. Takao Fukuchi (Nagoya City Univ.).
W sposób sugestywny i nowatorski prof. Masahisa Fujita (Kyoto Univ.) przedstawił autorską
koncepcję ewolucji teorii geografii gospodarczej, uzyskując aplauz uczestników Kongresu. O problemach reform gospodarczych w krajach rozwijających się z punktu widzenia występowania
braku spójności pomiędzy teorią i praktyką traktował wykład prof. Iwana Jaya Azisa (Univ. of
Indonesia i Cornell Univ.). Sesje plenarne stanowiły w zasadzie syntetyczny przegląd węzłowych
problemów Kongresu, których rozwinięciu służyło 11 równoległych sesji referatowych.
Poszczególne sesje referatowe grupowały wystąpienia według następujących zagadnień: dostępność, handel, decyzje lokalizacyjne: konccptualizacja, definicje, mierniki; teoria lokalizacji; planowanie rozwoju miast i regionów w aspekcie problematyki zarządzania: informacja gospodarcza
w społeczeństwach o rosnącej roli informatyki: GIS i analizy przestrzenne; modele przestrzenno-
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ekonomiczne, w tym oddzielne sesje poświęcone wybranym modelom: trwały rozwój w ujęciu
krajowym i regionalnym oraz długim i krótkim horyzoncie czasowym: strategia a innowacyjność,
produktywność i reformy; modele ekonometrycznc transportu: polityka i planowanie: przestrzenna
organizacja produkcji: regionalne kompleksy przemysłowe: regiony przygraniczne a liberalizacja
gospodarcza: regiony Euroazji: firmy międzynarodowe a transfer technologii: globalizacja: rynki
pracy a migracja: rozpiętości regionalne i transfer dochodów: rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo: programy rozwoju: modele preferowane przez państwo: zmiany w użytkowaniu ziemi;
przydatność teorii gier w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym: rachunek ekonomiczny w
gospodarce w ekosystemie; klęski żywiołowe: ocena szkód i systemy zabezpieczeń: świadomość
ekologiczna jakości życia w wielkich miastach: parametry oraz modele jakości powietrza atmosferycznego i wody; zagospodarowanie odpadów.
Do wymienionych szczegółowych lematów sesji równoległych należy jeszcze dodać dwa problemy. Pierwszy dotyczy dynamiki gospodarczej, której poświęcono specjalne sesje honorujące
dorobek prof. Ake E. Anderssona (Univ. of Umea) pod nazwą: „Wiedza i systemy sieciowe w
dynamicznie rozwijającej się gospodarce". Prof. A. E. Andersson jest laureatem japońskiej nagrody
Hondy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eko-technologii oraz wykazanie znaczenia nowych
gałęzi wiedzy w rozwoju regionalnym. Drugiemu uhonorowanemu przez Kongres uczonemu prof.
Kenichi Miyazawa zostały poświęcone sesje jego imienia dotyczące struktur gospodarczych, w
których poznanie wniósł teoretyczny wkład. Ponadto miała miejsce specjalna sesja plenarna, na
której prof. Jean Paclinckowi (Erasmus Univ.) wręczono medal im. Waltera Isarda.
W pewnym stopniu podsumowaniem prac Kongresu były dwa symultaniczne sympozja zorganizowane w ostatnim dniu obrad. Pierwsze poświęcone problematyce polityki regionalnej w
Pan-europejskim kontekście było inicjatywą K. Buttona (Loughborough Univ.) i Fabienne Corvers
(MERIT) z wystąpieniami m. in. tej ostatniej i prof. Petera Nijkampa na temat rozwoju regionalnego i roli międzyinstytucjonalnego systemu podejmowania decyzji. W świetle Pan-europcjskich
doświadczeń prof. Ronald W. McQuaid (Napicr Univ.) mówił o względnej pcryferyjności. Referat
prezentowany przez prof. prof. Michaela Sonisa (Bar-Ilan Univ.) i Geoffreya J. D. Hcwingsa
(Univ. of Illinois) zawierał typologię zmian struktury multiregionalnych systemów gospodarczych
Unii Europejskiej w latach 1975—1985. Autorzy wykazali sprawcze oddziaływanie zewnętrznych
czynników, które uruchamiają procesy wzrostu w układach regionalnych Unii Europejskiej. Ustalenia te zasługują na szersze upowszechnienie m. in. także i z racji toczącej się dyskusji o
celowości włączenia do zintegrowanych struktur państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Drugie sympozjum dotyczyło ekonomiki regionalnej Chin. w tym ogólnej problematyki rozwoju gospodarczego oraz regionalnego wybranych obszarów w modelach i prognozach ckonometrycznych. Organizatorem sympozjum był prof. T. Fukuchi oraz. zespół badaczy z ERINA (Ekonomie Research Institute for North-East Asia). Spośród dyskutowanych zagadnień duże zainteresowanie wywołał referat trzech autorów: prof. prof. Peter J. B. Brown, David W. Masscy. Dave
Shaw (Univ. of Liverpool), którzy podjęli problem Chin jako lidera procesów globalizacji. Wprawdzie tytuł wystąpienia opatrzono znakiem zapytania, ale zdaniem ekspertów, dane o rejestrowanej
dynamice w azjatyckich trójkątach wzrostu i postępy rozwoju wolnego handlu w pełni upoważniają
do rozpatrywania również takiej perspektywy.
Obowiązywała zasada, że każdy referat po wygłoszeniu był oceniany przez dwóch uprzednio
wyznaczonych dyskutantów, po czym przewodniczący otwierał ogólną debatę. Z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele: Polski (prof. Maria Ciechocińska
z Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i prof. Ewa Bojar z Politechniki Lubelskiej). Rumunii i Węgier. Uczestniczyli także przedstawiciele Ukrainy i Rosji. Referat prof. M.
Ciechocińskiej zatytułowany: Dwa typy inarketyzacji if obszarach przygranicznych był poświęcony
analizie różnic regionalnych występujących wzdłuż wschodnich i zachodnich granic Polski, spowodowanych m. in. granicą z Unią Europejską i nowo powstałymi państwami b. ZSRR.
Materiały Kongresu obejmują łącznie 281 referatów w czterech grubych tomach formatu A4,
z których każdy jest poprzedzony pełnym spisem treści, stanowiącym przetworzony program
Kongresu. Organizatorzy Kongresu przewidują druk cyklu pozycji pokongrcsowych, a także spe-
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cjalne numery czasopism, m. in. Papers in Regional Science. Padła propozycja, aby następny VI
Światowy Kongres RSAI odbył się w 2000 r. w Malezji, a więc również w basenie Pacyfiku.
Ponadto program Kongresu obejmował wycieczkę studialną do obiektów Tokijskiego Zarządu
Metropolitalnego, który odpowiada za funkcjonowanie 28-milionowego organizmu wielkomiejskiego,
zwiedzanie ogrodów Pałacu Cesarskiego. Ogrodu Chinzanso. świątyni Meiji w Shibuya. uczestnictwo w spektaklu Kabuki-Sukiyaki względnie Geisha-Tcmpra w Asakusa.
Maria

Ciechocińska

IV LETNI INSTYTUT
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION INTERNATIONAL — PRSCO
Tsukuba (Japonia). 7—8 V 1996 r.

Organizatorem IV Letniego Instytutu RSAI byl Sekretariat Naukowych Konferencji Regionu
Pacyfiku (The Pacific Regional Science Conference Organization — PRSCO). który integrując
zainteresowanych wokół szeroko pojmowanych studiów regionalnych, od 1969 r. systematycznie
inspiruje spotkania naukowe, a od 1971 r. prowadzi także działalność wydawniczą, publikując
kolejne tomy Papers and Proccedings of PRSCO. IV Instytut Letni korzystał z opieki merytorycznej i wsparcia Japońskiej Sekcji RSAI oraz lokalnego komitetu organizacyjnego przygotowującego V Światowy Kongres RSAI w Tokio, który bezpośrednio poprzedzał Instytut. Aktualnie
dyrektorem PRSCO jest prof. Hirotada Kohno. który w obszernym referacie m. in. oprócz założeń
programowych zawarł także dorobek i historię kierowanej instytucji.
Obrady odbywały się w Centrum Międzynarodowym i Centrum Instytutów. Nauki i Agencji
Technologii, położonych na terenie Uniwersytetu Tsukuba. oddalonego o 70 km na płn.-wsch. od
Tokio. Warto przypomnieć, że Letnie Instytuty PRSCO poprzedzały konferencje RSA poświęcone
problematyce Dalekiego Wschodu zorganizowane systematycznie od 1963 r. pod auspicjami Japońskiej Sekcji RSA. Obecna formuła Letniego Instytutu pojawiła się po raz pierwszy na Uniwersytecie Honolulu na Hawajach w 1969 r. Warto również dodać, że gospodarzem III Instytutu
była Meksykańska Sekcja RSA. tj. prof. Jorge Scrrano z Narodowego Uniwersytetu Meksyku.
Regionalne Centrum Multidyscyplinarnych Badań (CRIM/UNAM). który następnie przewodniczył
Komitetowi Organizacyjnemu przygotowującymi Letni Instytut w Tsukubic.
Czwartemu Letniemu Instytutowi PRSCO nadano formułę międzynarodowego sympozjum obradującego pod hasłem wspierania transferu technologii poprzez zwiększenie gospodarczych kontaktów międzypaństwowych i rozwoju na obszarze Pacyfiku. W tym kontekście była czytelna
intencja zintensyfikowania wysiłków na rzecz uczynienia z Pacyfiku najważniejszego regionu w
skali globalnej, sięgnięcia do nie wykorzystywanych dotychczas zasobów potencjału rozwojowego,
słowem narzucenia innym azjatyckiego modelu efektywnej i konkurencyjnej gospodarki w ujęciu
globalnym. Gospodarze skłonni byli widzieć siebie w roli dyskretnego inspiratora, a przede
wszystkim koordynatora niezbędnych działań, czyniąc m. in. wysiłki, aby np. Brazylia zechciała
się identyfikować raczej w konfiguracji Pacyfiku niż Atlantyku. Pośród argumentów przemawiających za taką reorientacją jest potencjał gospodarczy i zasoby naturalne, ale także liczna i dobrze
prosperująca, o stuletniej już tradycji dawna emigracja japońska w Brazylii. Uczestnictwo w
Instytucie pozwoliło przekonać się np., jak archaiczny staje się podział na zachodnią i wschodnią
półkulę w związku z dużą dynamiką procesów wzrostu i rozmiarów integracji dokonujących się
w obszarze Pacyfiku. Dotychczas konwencjonalnie przyjęty sposób rozdzielnego umieszczania a
atlasach nie ułatwia śledzenia i rozumienia zachodzących procesów i zmian. Co więcej, uczestnictwo w Instytucie pozwoliło uzmysłowić sobie skalę zagrożenia z racji gwałtownie postępującej
marginalizacji Europy w aspekcie globalnym, dodatkowo pogłębianą w wymiarze informacyjnym
brakiem aktualizacji wiedzy i powszechną skłonnością do posługiwania się dziewiętnastowiecznym
europocentryzmem. który we współczesnym świecie jest coraz bardziej anachroniczny. W trądy-
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cjonalizmie Europejczyków można upatrywać zagrożenia w wyścigu innowacyjnym i malejącej
konkurencyjności przemysłu najbardziej zaawansowanych technologii.
Organizatorzy Instytutu zaproponowali pracę nad wyselekcjonowanymi tematami, pośród których na pierwszym miejscu postawiono transfer technologii oraz systemy ich wspomagania funkcjonujące na obszarze Pacyfiku. W tym kontekście proponowano dokonanie oceny stopnia urynkowienia gospodarek poszczególnych krajów Wschodniej Azji i całego regionu Pacyfiku.
Łącznic wygłoszono 20 referatów. W Instytucie uczestniczyło 55 osób z czterech kontynentów.
Obszar Pacyfiku był najliczniej reprezentowany poczynając od Australii. Indonezji. Malezji. Nowej
Zelandii, a na Tajwanie i Japonii kończąc. Poza gospodarzami liczną grupę stanowili Amerykanie,
a Europę reprezentowali Anglicy. Holendrzy i po jednej osobie z Austrii. Finlandii. Polski. Rosji.
Włoch oraz dwie osoby z Węgier. Debaty prowadzono w trzech sesjach plenarnych oraz symultanicznie w dwóch grupach tematycznych, z których każda odbyła trzy posiedzenia. Krąg zainteresowań pierwszej grupy stanowiła szeroko pojmowana gospodarka obszaru Pacyfiku, tj. problematyka ekonomicznej heterogeniczności. dywersyfikacji i integracji. Tematyka drugiej grupy skupiła
się wokół zagadnień transferu technologii na obszarze Pacyfiku, zwłaszcza ewolucji połączeń
transportowych, rozwoju telekomunikacji, wymiany doświadczeń, rekomendacji stosowanych rozwiązań, wskazania nowych tendencji i potrzeb. Prof. Peter Nijkamp prezentował kilka możliwych
scenariuszy rozwoju azjatyckiego obszaru Pacyfiku, wskazując na rolę transportu, w tym morskiego
i analizował ich słabości oraz znaczenie w kreowaniu impulsów wzrostu w wyróżnianych układach
przestrzennych na kilku poziomach. Z uwagi na wysoką heterogeniczność rozpatrywanego obszaru
i relatywnie duży udział czynnika ryzyka politycznego w regionie, potencjalne koalicje i różne
ich konfiguracje będą w przyszłości przesądzać o jego potencjale rozwojowym. Prof. prof. Michael
Sonis i Geoffrey J. D. Hewings (Univ. of Illinois) rozwijając metodę macierzy produktu mnożnikowego w ujęciu tablic nakładów i wyników dla Chin w 1987 i 1990 r. wskazali na prawidłowości zachodzących zmian, które nazwali zmianami w gospodarczym krajobrazie. W rzeczywistości są to zmiany w hierarchii zacofania oraz wskazanie przyszłych związków wraz z ich
wpływem na krajobraz gospodarczy, który stanowi międzystrukturalne odbicie analizowanej macierzy mnożnikowego produktu. Jest to odwrotność porządku wpływu pola rozpatrywanych zmian
oraz hierarchii nakładów według wyróżnionych rodzajów. Należy sądzić, że prezentowana metoda
ma istotne znaczenie diagnostyczno-prognostyczne.
Ważnym nurtem w pracach Instytutu był międzynarodowy wątek porównawczy, który występował na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim ogniskował się na porównaniach międzyregionalnych na poziomie poszczególnych państw bądź odnosił się tylko do wybranej ich grupy.
Rzadziej podejmowano próbę całościowego spojrzenia na problematykę rozwoju regionalnego obszaru Pacyfiku wychodząc poza powszechnie znane ustalenia. Fakt ten należy wiązać ze słabością
badań regionalnych w Indonezji czy Malezji, które dopiero ostatnio zgłosiły akces do RSAI.
Ponadto należy mieć na uwadze, że co najmniej kilka ośrodków akademickich obszaru Pacyfiku
może być predestynowanych do pełnienia roli lidera w tym względzie. Można natomiast domniemywać, że istnieją również zwolennicy odmiennych od japońskiej opcji. Instytut siłą rzeczy
preferował punkt widzenia gospodarzy, reprezentowany głównie przez prof. Hirotado Kohno i ludzi
skupionych wokół niego. Gospodarze ze swej strony czynili wiele, aby był on atrakcyjny i stał
się przyszłościowym kierunkiem uznanym przez społeczność badaczy skupionych wokół RSAI.
Obszar Pacyfiku rejestruje dynamiczny wzrost gospodarczy, który osiąga najwyższe wskaźniki
w tzw. trójkątach wzrostu. Wokół nich skupia się uwaga badaczy i można w nich upatrywać
analogię do europejskich regionów transgranicznych. Wnikliwie analizuje się intensywność nowych
powiązań gospodarczych i powstających w ślad za nimi struktur korporacyjno-instytucjonalnych.
Jest to azjatycki wymiar integracji gospodarczej oraz szerszych procesów globalizacji, którym w
pracach Instytutu poświęcono wiele czasu. Na odnotowanie zasługują analizy i studia nad Unią
Europejską, z punktu widzenia korzyści i zagrożeń dla uczestniczących partnerów, wykonywane
m. in. przez Japończyków. Wprawdzie w nurcie porównawczym Instytutu był to wątek poboczny,
ponieważ większą wagę przywiązywano do konsekwencji regionalnych funkcjonowania NAFTA
(North America Free Agreement — Północno-Amerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu), któ-
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rcgo krytycznych occn dostarczali Meksykanie; względnie dyskutowano nad statusem nowo powołanego ALADI (Asociacion Latinoamcricana do Integration — Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej; APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Conference). EAEC (East Asia Economic Caucus). AFTA (Asean Frec Trade Area) itd. W tym kontekście rozpatruje się odnotowywane ostatnio tendencje spadkowe w gospodarce japońskiej na tle krajów ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej), wskazując na pojawiające się szanse i zagrożenia.
Problematykę rosyjską prof. prof. Brian J. Sommers (Central Connecticute State Univ.) i Lay J.
Gibson (Univ. of Arizona) ograniczyli do tzw. Rosyjskiego Dalekiego Wschodu, traktowanego
jako integralna część obszaru Pacyfiku, którą porównywano z prawidłowościami rozwoju Ameryki
Łacińskiej. Najczęściej dyskutowanym pozytywnym przykładem projektu był region rzeki Tiumcn.
ponieważ dobrze integruje współpracę wielu państw, tj. Rosji, Chin. Mongolii i obu Korci.
Upatrywano w nim kolejny azjatycki trójkąt wzrostu.
Kolejną, 15. konferencję PRSCO organizowaną łącznie z 21. konferencją Sekcji Australijskiej
i Nowozelandzkiej RSAI gościć będą Wydziały: Geografii oraz Ekonomii Uniwersytetu Wiktorii
w Wellington w grudniu 1997 r.
Maria

SYMPOZJUM NAUKOWE
„WSPÓŁCZESNE ORAZ KOPALNE ZJAWISKA I FORMY
Rybnik. 21—22 V 1996 r.

Ciechocińska

EOLICZNE"

Procesy eoliczne są zjawiskiem powszechnie występującym w różnych strefach krajobrazowych. przy czym w krajobrazach przekształcanych ich znaczenie — w porównaniu z naturalnymi
— wyraźnie wzrasta. Poznanie genezy starszych form rzeźby eolicznej nie tylko pozwala na
wyjaśnienie przebiegu procesów współczesnych, ale stwarza też możliwości stawiania prognoz.
Podsumowaniu aktualnego stanu wiedzy na temat procesów eolicznych było poświęcone sympozjum „Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne", które odbyło się w dniach 21—22
maja 1996 r. w Rybniku-Kamieniu. Zostało ono zorganizowane przez Zakład Geografii Fizycznej
Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Wzięli w nim udział
geografowie z różnych ośrodków naukowych Polski i Rosji, a streszczenia wystąpień i materiały
po publikacji przysłano też z Węgier i Czech.
Sympozjum otworzyli prof. Tadeusz Szczypek (Uniwersytet Śląski) i dr Jan M. Waga (dyrektor Parku Krajobrazowego) zwracając uwagę na aktualne problemy badawcze z zakresu geomorfologii eolicznej. Sympozjum poświęcono pamięci niedawno zmarłego wybitnego geografa i
geomorfologa — Profesora Stefana Kozarskiego. W trakcie tego spotkania naukowego przedstawiono 16 referatów i komunikatów o zróżnicowanej problematyce eolicznej.
Józef Wojtanowicz (UMCS Lublin) w referacie Problem wieku inicjalnej fazy rozwoju wydm
iv Polsce południowo-wschodniej
zwrócił uwagę na wiek starszych serii eolicznych, określony
metodą TL, odnoszący się do starszego dryasu, a może i nieco wcześniejszych okresów.
Wystąpienie Bogdany Izmaiłow (UJ Kraków) Drugorzędne formy depozycji eolicznej
kulminacjach wydm śródlądowych
zwracało uwagę na początki przekształcania głównych wydm i na
możliwość uznania drobnych form za wskaźnikowe dla określania warunków i mechanizmu rozwoju wydm.
Halina Klatkowa (UŁ Łódź) przedstawiając Cechy kontaktu serii eolicznych z podłożem wyróżniła 4 tego typu kontakty: korazyjny, deflacyjny. akumulacyjny i deformacyjny, które wiązała
z określonymi elementami mezoreliefu.
Jan Goździk (UŁ Łódź) scharakteryzował Piaski pokrywowe
w środkowej i południowowschodniej części regionu łódzkiego zwracając uwagę na powszechność występowania tych form
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oraz cechy ich budowy, w której można wyróżnić serię starszą (plenivistulian) oraz młodszą
(późny vistulian).
Wystąpienie Jana Buraczyńskicgo (UMCS Lublin) miało tytuł Wpływ rzeźby na rozwój wydm
na Roztoczu. Wydmy cechują się tu występowaniem pasowym, rzeźba Roztocza (sam próg i
przebieg rozcinających go dolin) wpłynęła na lokalizację wydm: przed progiem wyżyny, w cieniu
krawędzi wewnętrznych, w wewnętrznych dolinach oraz na wierzchowinach.
W referacie Bolesława Nowaczyka (UAM Poznań) i Iwony Okuniewskiej-Nowaczyk (PAN
Poznłń) Etapy rozwoju wydmy »• Jasieniu w świetle datowań radiowęglowycli i palinologicznych
scharakteryzowano budowę wewnętrzną wybranej wydmy w Pradolinie Głogowsko-Baryckicj. która
— łącznie z datowaniami l 4 C i palinologicznymi — wskazuje jako wiek najstarszej fazy wydmotvorczej starszy dryas. a następnych — młodszy dryas i różne części holocenu.
Katarzyna Issmer (UAM Poznań) omówiła Genezę osadów piaszczystych iv
późnovistuliańskich
profilach lessowych Klępicz i Stare Objezierze (Pomorze Zachodnie), zwracając uwagę, że występuą one zazwyczaj w spągowych częściach profilów i powstały w wyniku transportującej
dzialćlności wiatrów bezśnieżnych na krótkich odcinkach.
Jolanta Pełka-Gościniak (UŚ1. Sosnowiec) scharakteryzowała Cechy strukturalne i teksturalne
wydmy barchanopodobnej
na Pustyni Starczynowskiej
położonej przed progiem kuesty górnojurajskiej w okolicach Olkusza, a Barbara Antczak-Górka (UAM Poznań) przedstawiła wyniki Analizy
statystycznej występowania eologliptolitów ir strefie maksymalnego zasięgu ostatniego lądolodu na
powierzchniach
testowych południowej Wielkopolski, a także Zagadnienie istnienia „zatoki wrzesińskiej" u* świetle badań eologliptolitów, z których wynika, że nie ma podstaw do potwierdzenia
hipotezy o jej istnieniu.
Wystąpienie Tadeusza Szczypka i Jerzego Wacha (UŚI. Sosnowiec) dotyczyło Wstępnej analizy
strukiuralno-teksturalnej
profilu piasków eolicznych ir północno-zachodniej
części Pustyni Błędowskiej. która pozwala na wydzielenie tu 3 serii piasków eolicznych zalegających na osadach
rzecziych. różniących się między sobą strukturą oraz niektórymi cechami granulometrycznymi.
natomiast Jana M. Wagi (Park Krajobrazowy) — Form eolicznych ir bazie danych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w którego trakcie autor podkreślił
znaczenie gromadzenia danych o obiektach godnych ochrony, w tym o unikatowych formach
wydmowych występujących na obszarze Parku.
Zjawiskom i formom eolicznym w innych warunkach klimatycznych były poświęcone referaty
Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło i Macieja Dlużewskicgo (Uniwersytet Warszawski): Rozwój wydm
iv okolicach Douz »' Tunezji »' nawiązaniu do ich cech teksturalnych oraz Elżbiety MycielskiejDowgiałło i Barbary Woronko (UW): Urzeźbienie powierzchni ziarn kwarcowych z wybranych
wydm Pustyni Negev — Izrael — iv świetle wyników uzyskanych różnymi metodami, w tym
głównie morfoskopową i mikroskopii elektronowej.
Valerian A. Snytko. Olga I. Bazcnova. Elizaveta M. Lubcova i Galina I. Martjanova (Instytut
Geografii SO RAN z Irkucka) omówili zagadnienie Warunki klimatyczne a eoliczna
migracja
materii ii' krajobrazach stepowych Syberii, zwracając uwagę na procesy zarówno naturalne, jak
i uwarunkowane antropogenicznie, zaś Gennadij I. Ovćinnikov (Instytut Skorupy Ziemskiej SO
RAN z Irkucka) przedstawił Rozwój współczesnych procesów eolicznych nad ZJyiornikiem Brackim
i ich rotę ir kształtowaniu stref'y brzegowej podkreślając, że szczególnie intensywne oddziaływanie
tego czynnika ma miejsce w okresie znacznego obniżenia poziomu wody we wspomnianym
sztucznym jeziorze.
W wielu wystąpieniach podkreślano znaczenie stosowania w badaniach zjawisk eolicznych
różnych metod badawczych wywodzących się z innych nauk o Ziemi oraz dyscyplin pokrewnych.
Zwracano leż uwagę, że poznanie działalności colicznej może być bardzo pomocne w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni.
Uczestnicy sympozjum wywieźli z Rybnika duży ładunek nowych informacji i idei naukowych.
Pojawiły się możliwości nowej współpracy naukowej między geografami polskimi i rosyjskimi.
Wszystkie wystąpienia na sympozjum zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie
pokonferencyjnym.
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II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
POŚWIĘCONA SPRAWOM SIEDZIB LUDZKICH ..HABITAT II"
Istambuł, czerwiec 1996 r.

Zgodnie z prognozami ONZ około roku 2025 ponad dwie trzecie mieszkańców Ziemi będzie
mieszkać na terenach zurbanizowanych w miastach różnej wielkości. Jest to proces nieunikniony,
zważywszy że co tydzień populacja naszego globu wzrasta o milion osób. a miasta są powszechnie
uznane, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, za motor postępu, symbol cywilizacji i awansu
społecznego.
Zaplanowane na dwa tygodnie w czerwcu 1996 r. obrady ONZ „Szczyt miast" w Istambule
były ostatnią wielką konferencją ONZ w XX wieku. Poprzednie (1992 — Rio dc Janerio. 1994
— Kair, 1995 — Kopenhaga i Pekin) były poświęcone problematyce ochrony środowiska, zagadnieniom społecznym, sprawom kobiet. Wymienione konferencje, które odbyły się w minionej
dekadzie miały wzajemnie się uzupełniać i w swoim dorobku dążyć do sformułowania wspólnej
dla wielu opcji platformy dyskusji do rozważań nad najistotniejszymi problemami ludzkości w
końcu XX wieku. Konferencja Habitat II (kontynuująca tradycje Habitat I sprzed lat dwudziestu)
była poświęcona problemom urbanizacji, przede wszystkim warunkom życia w wielkich przeludnionych miastach i ich patologii, poszukiwaniom rozwiązań zagadnień związanych z ewolucją i
integracją społeczności z prawem człowieka do zdrowego, zrównoważonego środowiska. Za szczególnie istotne uznano następujące zagadnienia:
— prawo człowieka do mieszkania i zdrowego środowiska;
— wykształcenie międzynarodowych prawnych struktur do zapobiegania patologiom obszarów
zurbanizowanych (ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne):
— międzynarodowa współpraca w dziedzinie pomocy krajom rozwijającym się:
— międzynarodowa współpraca w dziedzinie wykształcenia struktur i mechanizmów prawnych
ograniczających niekontrolowany przepływ kapitału i tendencji do uzyskiwania zysków kosztem
zrównoważonego rozwoju środowiska.
Na konferencji Habitat II akredytowanych było 29 tysięcy osób (25 tys. uczestników i 4
tys. delegatów) ze 184 państw całego świata. Obrady miały miejsce w Centrum Konferencyjnym
„ =Confercnce Valley" położonym w New City (azjatyckiej części miasta), w pobliżu dzielnicy
uniwersyteckiej nad cieśniną Bosfor. Otwierając obrady Konferencji w dniu 3 czerwca sekretarz
generalny Habitat II Wally N'Dow stwierdził w swoim wystąpieniu: »...Pomimo wszystkich trudności i problemów nic możemy i nie powinniśmy zatrzymać procesów urbanizacyjnych na świecie.
Miasta są nic tylko sercem tworzącym nowy świat ale i motorem jego postępu. Po dwudziestu
latach doświadczeń, które upłynęły od konferencji Habitat I w Vancouvcrze wiemy natomiast,
jak istotne jest kontrolowanie i stymulowanie ich rozwoju, jaka to wielka odpowiedzialność dla
polityków i planistów...«
Tematem wiodącym i dominującym wątkiem obrad konferencji w Istambule były warunki
życia ludzi w miastach zagrożonych zanieczyszczonym środowiskiem, nędzą, bezrobociem, bezdomnością i patologią więzi społecznych; rozważania na temat przeludnienia miast i rozsądnych
granic rozwoju osiedli w przyszłości oraz stopnia degradacji środowiska i warunków życia ludności
w wielkich aglomeracjach. W licznych wystąpieniach podkreślano, że postępujące, dynamiczne
procesy urbanizacyjne pochłaniają tereny rolne, powodują masową migrację ludności wiejskiej do
miast, są synergicznie związane z powstawaniem pierścieni slumsów na terenach podmiejskich.
Z drugiej strony podkreślano znaczącą rolę miast (rozsądnej wielkości o właściwym „uzbrojeniu"
w infrastrukturę społeczną i techniczną) w tworzeniu silnej gospodarki, rozwoju kultury i poprawie
warunków życia.
W prezentowanych raportach podkreślano, że powszechna urbanizacja to jedyny sposób w
jaki świat może przeżyć eksplozję demograficzną, bowiem obszary miejskie oferują dłuższe życie,
łatwiej w nich znosić biedę, a miasto w krajach rozwijających się dostarcza podstawowe usługi
taniej i lepiej niż osiedle wiejskie. W licznych wystąpieniach mówiono o tym. że miasto (nawet
w postaci tak zdegenerowanej jak ubogie megapolis w Azji i Ameryce Łacińskiej) nie są gorszym
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miejscem do życia niż wieś. a dla najuboższych, szczególnie z zagrożonych głodem obszarów
Afryki — pomimo wszystko dużo lepszym niż warunki rodzinnej osady. Eksperci przyznają, że
z jednej strony patologie urbanizacji są zjawiskiem groźnym, z drugiej (jak stwierdzono na
podstawie badań i raportów) miasta w krajach rozwijających oferują się w porównaniu do osiedli
wiejskich relatywnie korzystniejsze warunki (m. in. wskaźnikami były śmiertelność i długość
życia).
Zgodnie z ogłoszonym raportem ONZ (Raport globalny o siedzibach ludzkich — marzec
1996) obecnie na świecie aż 22 miasta zasługują na miano „mcgapolis", odznaczając się gigantyczną koncentracją ludności i licząc powyżej 8 min mieszkańców. Wśród miast, których liczba
przekroczyła 11 min (dla porównania: ludność Węgier wynosi 10,6 min) wymiania się: Tokio
(26,8 min), Sao Paulo (16,4), Nowy Jork (16,3). Mexico City (15.6). Bombaj (15.1). Szanghaj
(15.1). Los Angeles (12,4). Pekin (12,4). Kalkuta (11,7) i Seul (11.6 min).
Według szacunków ekspertów ONZ w roku 2015 liczba miast wielkich podwoi się. będzie
w nich mieszkać blisko 5 mld ludzi (połowa mieszkańców świata). Przewiduje się. że na początku
XXI wieku największe miasta globu będą znajdować się w krajach Trzeciego Świata (wśród nich
na czołowym miejscu znajdują się dochodzące do 30 min mieszkańców Szanghaj i Bombaj w
Azji oraz Lagos w Afryce), a jedynym gigantem położonym w kraju rozwiniętym będzie Tokio.
Prognoza nie przewiduje w pierwszej dziesiątce (w grupie miast powyżej 18 min) żadnego ośrodka
europejskiego. W Europie Środkowej obecnie istnieje tylko kilka aglomeracji liczących powyżej
jednego miliona mieszkańców. Wśród nich wymienia się Warszawę, Łódź. aglomerację katowicką.
Pragę, Budapeszt. Bukareszt, Sofię i Belgrad. Mieszkańcy miast Europy Środkowej stanowią 57%
ludności (w Polsce wg danych GUS — 62%). Wśród pozytywnych skutków urbanizacji Europy
Środkowej wymieniana jest rola miasta jako istotnego czynnika gospodarczego i kulturotwórczego,
niezbędnego do budowy konkurencyjnej gospodarki i nowoczesnego państwa.
W wystąpieniach podkreślano, że historia cywilizacji jest nierozerwalnie związana z historią
miast. lecz współczesne miasta Trzeciego Świata rozwijające się patologicznie (bezplanowo: żywiołowo i w niekontrolowany sposób) są obecnie i będą w przyszłości źródłem poważnych
zagrożeń dla ludzi i środowiska. Delegaci z krajów Afryki i Azji w wystąpieniach apelowali o
pomoc świata zachodniego w poszukiwaniu rozwiązań dla „zrównoważonej urbanizacji". Podkreślali, że już. obecnie 600 min ludności miejskiej w krajach Trzeciego Świata mieszka w warunkach
zagrażających ich życiu i zdrowiu około 100 min jest bezdomnych, co roku liczba mieszkańców
podmiejskich slumsów wzrasta o 20%. W konsekwencji tak tragicznych warunków życia codziennie na całym świecie 50 tys. osób umiera z powodu braku mieszkania, zbrodni, niepokojów
społecznych oraz. niedopuszczalnych warunków sanitarnych (przede wszystkim trudności dostępu
do zdrowej wody pitnej, której brak lub zła jakość powoduje rocznie śmierć 4 min niemowląt).
Problem zaopatrzenia miast w wodę: czystą, zdrową i powszechnie dostępną był szczególnie
często przewijającym się wątkiem wystąpień. Podkreślano, że ta kwestia dotyczy nie tylko krajów
rozwijających się. Zapewnienie mieszkańcom „bezpiecznej" wody dotyczy nie tylko Kairu. Lagos
i Pekinu, ale jest to również najpoważniejszy problem do rozwiązania w XXI wieku dla Warszawy, Los Angeles i Tel Awiwu. Katastrofalne epidemie cholery pojawiające się ostatnio w
kolejnych ogniskach na całym świecie (Peru, Indie, Ukraina) były tragediami w wymiarze ludzkim
i gospodarczym (ponad pół miliona osób poniosło śmierć; ogromne negatywne skutki ekonomiczne
mierzone stratami w dziedzinie turystyki, rolnictwa i rybołówstwa) zostały spowodowane złym
stanem kanalizacji i wodociągów — są też one najpoważniejszym ostrzeżeniem na przyszłość.
Niemniej jednak wiadomo już obecnie, że większość miast w krajach rozwijających się powita
wiek XXI niewystarczającymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (co piąly mieszkaniec
nie będzie mógł korzystać z bezpiecznej, zdrowej wody, co trzeci — z dobrze funkcjonującej
sieci kanalizacyjnej).
Kolejnym wątkiem dyskusji były obserwowane niekorzystne tendencje do pogarszania się
warunków mieszkaniowych wielkich miast, powiększająca się liczba bezdomnych (w Addis Abbebie 79% populacji), powstawania na obrzeżach wielkich miast dzielnic slumsów (Rio dc Janerio.
Kalkuta, Mexico City). Zaprezentowano wyniki badań dotyczących podstawowych wskaźników
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sytuacji mieszkaniowej w 52 miastach świata. Wśród wyróżnionych pięciu grup (podział w
zależności od dochodu na mieszkańca). Warszawa znalazła się w grupie środkowej (obok Istambułu. Bangkoku i Johannesburga) legitymując się 15.1 m" powierzchni mieszkania na mieszkańca
i 1.69 osoby na 1 izbę.
W grupie miast najbogatszych (Europa Zachodnia, USA. Kanada i Australia) na jedną osobę
przypada 35 n r pow. mieszkania i 0,66 osoby na izbę; w grupie najbiedniejszej (Delhi, Nairobi,
Pekin) - 6.1 n r powierzchni na mieszkańca, a na jedną izbę średnio przypada 2,47 osoby. Wśród
licznych wątków tematycznych poruszanych w czasie konferencji uwagę zwróciły wystąpienia
dotyczące zasad finansowania budownictwa mieszkaniowego, a szerzej — prawidłowego modelu
struktury inwestorskiej. Zagadnieniom budownictwa zorganizowanego była też poświęcona wystawa
przygotowana na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Istambule. Jako przykład pozytywny
wymieniono — obok Kanady. Wielkiej Brytanii. Austrii i Węgier — Polskę, prezentując realizację
jednego z podwarszawskich spółdzielczych osiedli budownictwa jednorodzinnego.
Uwagę zwróciło wystąpienie na Forum NGO ONZ przygotowane przez delegację RPA prezentujące raport poświęcony rynkowi obrotu nieruchomości, a szczególnie ochronie praw kupującego. Raport został opracowany przez South Africas National Housing Forum, które od kilku lat
zajmuje się szeroko rozumianą problematyką mieszkaniową, w tym również obserwacją (i pośredniokontrolą) mechanizmów funkcjonowania rynku obrotu nieruchomościami oraz oceną, czy
działa prawidłowo, zgodnie z prawem i zasadami etyki. Działalność NHF w tej właśnie dziedzinie
jest finansowana dobrowolnych składek członków Stowarzyszenia Agentów Obrotu Nieruchomościami RPA, którego oficjalnie rejestrowani członkowie chcą walczyć z niegodnymi praktykami
przede wszystkim nieformalnie działających agencji, wykorzystujących nieświadomość (przede
wszystkim w dziedzinie zagadnień prawnych) swoich klientów.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że przeludnione miasta, degradacja środowiska społecznego
i przyrodniczego — to jeden z największych nierozwiązywalnych problemów cywilizacyjnych
końca XX wieku. W swoim wystąpieniu sekretarz generalny ONZ Burthos Ghali stwierdził, że
»... kryzys urbanizacyjny jest kryzysem wszystkich państw: bogatych i biednych...«. Podkreślił,
że jest wysoce niepokojące, że wkraczając w wiek XXI wieku nie jesteśmy w stanie opracować
jednoznacznych, przejrzystych zasad zrównoważonej urbanizacji w przyszłości, bowiem zarówno
politycy jak i planiści są w gruncie rzeczy bezradni wobec nędzy slumsów, problemów bezdomnych, zbrodni i niepokojów społecznych, głodu, bezrobocia, ognisk epidemii i degradacji środowiska.
Pozostaje mieć nadzieję, że ponad stustronicowy dokument końcowy konferencji, zawierający
— obok istotnych apeli i haseł również konkretne propozycje rozwiązań (dobrego zarządzania
miastem, ukierunkowanych inwestycji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i złagodzenia
negatywnych konsekwencji) — będzie przyjęty i zaadoptowany ze zrozumieniem. Wśród wysuwanych w dokumencie zagadnień znajdują się między innymi:
— potrzeba badań naukowych i rzetelnych raportów opisujących stan obecny.
— problematyka rozwiązań systemów ujęć, uzdatniania i dystrybucji wody; systemów kanalizacji
i oczyszczania; gospodarka odpadami,
— potrzeba poszukiwania tanich i bezpiecznych źródeł energii.
— rola planowania urbanistycznego i przestrzennego wobec nowych zadań,
— strategie i mechanizmy mające za zadanie konsekwentne ograniczanie (kontrolę) rozrostu miast,
przeciwdziałanie nieplanowanemu, żywiołowemu rozwojowi.
— ochrona terenów zielonych i wartości kulturowych,
— ochrona środowiska w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych.
Znaczącym dorobkiem konferencji było też uświadomienie sieci wzajemnych powiązań: relacji
i współzależności (spowodowanych międzynarodowym handlem, komunikacją i ruchami migracyjnymi, a określonych hasłem „globalna wioska staje się globalnym miastem") oraz konieczności
szukania wspólnie rozwiązań wielu problemów.
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I SEMINARIUM POLSKO-LITEWSKIE POŚWIĘCONE
BADANIOM NAUKOWYM NAD POLSKO-LITEWSKĄ WSPÓŁPRACĄ PRZYGRANICZNĄ
Wigry — Mariampol — Olita. 2—9 VI 1996 r.
W dniach 2—9 czerwca po obu stronach granicy polsko-litewskiej odbywało się seminarium
zorganizowane przez IGiPZ PAN oraz. Instytut Geografii z Wilna (Geografijos Instytutas Vilinius).
Dotyczyło ono badań nad szeroko rozumianą współpracą przygraniczną.
W skład delegacji polskiej wchodzili: prof. dr hab. Andrzej Stasiak (IGiPZ PAN) — kierownik delegacji, prof. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN), prof. dr hab. Ryszard Horodeński
(Uniwersytet Warszawski — filia w Białymstoku), prof. dr hab. Janusz Siemiński (IGPiK). dr
Marek Proniewski (UW — filia w Białymstoku), dr Cecylia Sadowska (UW — filia w Białymstoku), mgr Bożena Degórska (IGiPZ PAN) i mgr Mariusz Kowalski (IGiPZ PAN) — sekretarz
seminarium.
W skład delegacji litewskiej wchodzili: dr Rićerdas Baubinas (Instytut Geografii z Wilna)
— kierownik delegacji, dr Julius Taminskas (Instytut Geografii z Wilna), mgr Edikas Kriaućiunas
(IG z Wilna), prof. dr Algirdas Stanaitis (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny), dr Ircnc
Ćekmoniene (jw.) oraz dr Julius Christauskas (Wileński Uniwersytet Techniczny).
Ponadto w obradach uczestniczyli: Tomasz Romańczuk (senator z województwa suwalskiego),
Wacław Olszewski (Marszalek Sejmiku Samorządowego Woj. Suwalskiego). Vidmantas PoviIionis
(Konsul Republiki Litewskiej w Sejnach) i Marian Kanoza (Dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim
w Suwałkach).
Delegacja litewska została powitana na ziemi polskiej w dniu 2 czerwca przed Konsulatem
Litewskim w Sejnach. Następnego dnia o godzinie 9.00 rozpoczęły się obrady plenarne. Na
wstępie głos zabrał prof. Andrzej Stasiak, który powitał wszystkich uczestników. Później dyr.
Marian Kanoza w imieniu nieobecnego Wojewody Suwalskiego p. Cezarego Cieślukicwicza powitał
obie delegacje na ziemi suwalskiej. Następnie głos zabrał przewodniczący delegacji litewskiej dr
Rićardas Baubinas. również witając wszystkich uczestników seminarium.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się merytoryczna część obrad. Referaty wygłosili w kolejności:
1) A. Stasiak — Zróżnicowanie regionalne Polski i związane z tym problemy polityki
regionalnej
państwa.
2) R. Baubinas — Ekonomiczny,
ekologiczny i geopolityczny kontekst rozwoju
przygranicznych
związków
litewsko-polskich.
3) M. Rościszewski — Suwalski węzeł geopolityczny• Z problemów polskiej granicy
wschodniej
(referat pod nieobecność autora został odczytany przez prof. Janusza Siemińskiego),
4) I. Ćekmoniene — Zróżnicowanie i charakterystyka przygranicznych
regionów Litwy iv aspekcie
językowym i etnicznym.

1)
2)
3)
4)

Następnie odbyła się ożywiona dyskusja.
Po przerwie przeznaczonej na obiad obrady zostały wznowione. Referaty wygłosili:
A. Stanajtis — Specyfika osadnictwa regionu pogranicza
litewsko-polskiego,
P. Eberhardt — Problematyka demograficzna pogranicza
polsko-litewskiego.
J. Christauskas — Infrastruktura
transportowa Litwy: specyfika regionu pogranicza
litewskopolskiego,
R. Horodeński — Problemy rynku pracy woj.
suwalskiego.

Po prezentacji referatów podjęto dyskusję nad poruszonymi w nich zagadnieniami. Następnego
dnia odbył się poznawczy objazd woj. suwalskiego na tarasie Wigry — Suwałki — Jeleniewo
— Smolniki — Wiżajny — Gołdap — Stańczyki — Jez. Hańcza — Suwałki — Wigry.
W Suwałkach obie delegacje zostały przyjęte przez Wojewodę Suwalskiego i Marszałka
Sejmiku Samorządowego, którzy w czasie spotkania zapoznali uczestników z problemami rozwoju
województwa.
W Jeleniewie uczestnicy seminarium zostali przyjęci przez wójta gminy Jeleniewo, a następnie
zwiedzili pobliskie gospodarstwo rolne. Zapoznali się również z organizacją funkcjonującego tu
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związku gmin w zakresie ochrony walorów środowiska naturalnego. Również w Wiżajnach uczestników seminarium przyjął miejscowy wójt. Odwiedzono także gospodarstwo specjalizujące się
w agroturystyce oraz miejsce styku granic terytoriów Polski, Litwy i Rosji. Ostatnim punktem
programu w tej miejscowości była wizyta u polsko-litewskiej rodziny. W Gołdapi z problemami
rozwoju miasta
zapoznał członków obu delegacji wiceburmistrz miasta. Odwiedzono najbardziej
interesujące miejsca, w tym niedawno otwarte przejście graniczne pomiędzy Polską i Rosją.
Uczestnicy seminarium zostali również uroczyście przyjęci w Ratuszu- W czasie wycieczki odwiedzono również miejsca interesujące z punktu widzenia turystyczno-krajoznawczego: punkt widokowy w Smolnikach, wiadukt w Stańczykach oraz Jezioro Hańcza.
4 czerwca kontynuowano obrady. Referaty wygłosili w kolejności:
1) J. Siemiński — Problematyka badawcza pogranicza
litewsko-polskiego,
2) M. Proniewski — Kierunki rozwoju makroregionu północno-wschodniego
w świetle zasad
polityki regionalnej
państwa,
3) J. Taminskas — Fizycznogeograficzna
wspólnota pogranicza
litewsko-polskiego.
4) B. Degórska — Obszary szczególnie chronione na przygranicznym obszarze ściany
wschodniej
ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza
litewskiego,
5) M. Kowalski — Specyfika etniczna północno-wschodniego
pogranicza Litwy (Jeziorosy, Ignalina) jako przedmiot planowanych
badań
terenowych,
6) E. Kriaućunas — Geograficzna charakterystyka
bioproduktywnycli
gałęzi gospodarki
regionu
pogranicza
litewsko-polskiego.
7) C. Sadowska — Kierunki zmian iv strukturze gospodarki woj.
suwalskiego.
Następnie przedyskutowano poruszone w referatach problemy.
Po przerwie obiadowej odbyło się wspólne zebranie obu delegacji. Podsumowano na nim
wyniki polskiej części seminarium i zastanawiano się nad programem przyszłych prac badawczych.
W rezultacie uchwalono wspólną rezolucję. Wieczorem okolicznościowa kolacja uroczyście zakończyła polską część seminarium.
Następnego dnia. 6 czerwca, przed przekroczeniem granicy polsko-litewskiej, odbył się objazd
terenów zamieszkanych przez mniejszość litewską.
W Sejnach obie delegacje zostały przyjęte przez p. Vimantasa Povilionisa. Konsula Republiki
Litewskiej. Przedstawiono mu uchwaloną poprzedniego dnia rezolucję. Następnie uczestnicy seminarium udali się do Puńska, gdzie zostali powitani przez wójta oraz przedstawicieli organizacji
litewskich. Odbyło się spotkanie, na którym rozmawiano o problemach Litwinów zamieszkujących
Polskę. Później obie delegacje odwiedziły dwa litewskie gospodarstwa rolne. Po obiedzie, który
zorganizowano w litewskiej restauracji, obie delegacje bez problemów przekroczyły granicę polsko-litewską. Rozpoczęła się litewska część seminarium. Po serdecznym powitaniu na ziemi litewskiej obie delegacje udały się do Mariampola. miasta wojewódzkiego w południowo-zachodnicj
części Republiki Litewskiej.
Następnego dnia, 7 czerwca, odbyło się robocze spotkanie z kierownictwem okręgu (województwa) mariampolskicgo. Rozmawiano o perspektywach współpracy transgranicznej pomiędzy
województwami suwalskim i mariampolskim. Następnie odbyła się wycieczka na trasie Mariampol
— Wyłkowiszki — Kalwaria — Simno — Olita. Zapoznano się z regionalnym parkiem Viśtitis,
omówiono geopolityczny kontekst współpracy przygranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu Jez. Wisztynieckiego. Po przyjeździe do Olity odbyło się robocze spotkanie z burmistrzem
miasta. Poruszono rolę tego ośrodka we współpracy transgranicznej litewsko-polskicj.
Nazajutrz odbyło się robocze spotkanie z kierownictwem województwa olickiego. Rozmawiano
o perspektywach współpracy transgranicznej pomiędzy województwami: suwalskim i olickim. W
tym samym czasie władze miasta Olita zorganizowały dla kierowników obu delegacji przelot
samolotem nad województwem olickim.
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka na trasie Olita —
Sereje — Metele — Wjejsieje — Lejpuny — Druskienniki — Merecz — Olita, zapoznano się
z regionalnymi parkami: Meteliali i Viesejai, parkiem narodowym Dzukija, problemami rozwoju
miasta Łoździeje oraz rezerwatem Raigardas. Odwiedzono również i oceniono miejsce planowanego

http://rcin.org.pl

558

Kronika

przejścia granicznego w okolicach Kopciowa. W miejscowości tej odwiedzono także grób Emilii
Plater. W Druskiennikach zapoznano się z walorami uzdrowiskowymi miasta.
Po pożegnaniu w niedzielę rano. 9 czerwca, delegacja litewska udała się w drogę powrotną
do Wilna, a delegacja polska — do Warszawy przez przejście graniczne w Ogrodnikach.
Rezultaty seminarium zadowoliły obie strony. Znalazło to oddźwięk w uchwalonej wspólnie
rezolucji. Przede wszystkim postanowiono kontynuować wspólne badania poświęcone problematyce
współpracy przygranicznej w celu aktywizacji pogranicza litcwsko-polskiego. W związku z tym
obie strony podjęły decyzję o delimitacji pogranicza polsko-litewskiego. Po stronie litewskiej
obszar ten obejmowałby prawdopodobnie dwa okręgi: Mariampol i Olita, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów (powiatów) przygranicznych: Mariampol. Wylkowiszki i Loździcjc oraz miasta
Drusticnniki. Po stronie polskiej podstawowym obszarem pogranicza byłoby województwo suwalskie ze szczególnym uwzględnieniem jego wschodniej części (Suwałki. Augustów i Sejny). Ustalono. że wspólne studia będą kontynuowane według ujednoliconych kryteriów metodycznych i
statystycznych w następujących kierunkach tematycznych:
1) zagadnienia dcmograficzno-osadnicze w tym problem bilansu siły roboczej i bezrobocia, ocena
procesów urbanizacji oraz uwarunkowań spoleczno-etnicznych,
2) zagadnienia rozwoju infrastruktury technicznej, która na stworzyć podstawy do intensyfikacji
wymiany międzynarodowej towarów i osób. w tym głównie osi komunikacyjnych; problemy
obecnych i potencjalnych przejść granicznych,
3) zagadnienia zintensyfikowania i modernizacji rolnictwa, które przeżywa trudny okres związany
z transformacją gospodarki narodowej.
4) zagadnienia rozwoju turystyki, rekreacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego, a także stworzenia
odpowiedniej bazy dla tych dziedzin działalności.
5) zagadnienie ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska obszaru przygranicznego poprzez
stworzenie mechanizmów uniemożliwiających degradację środowiska.
Ustalono, że kontrowersyjny problem stworzenia Euroregionu Niemen będzie rozpatrywany w zależności od podjętych w tej dziedzinie decyzji politycznych rządów obu państw oraz wyników studiów.
Wyrażając chęć dalszej współpracy obie strony zobowiązały się do wzajemnego przekazywania
wszelkich wyników badań oraz informacji dotyczących objętego badaniem terytorium będących w
posiadaniu drugiej strony. Powinno to dotyczyć przede wszystkim materiałów statystycznych oraz
ilustracji kartograficznych. Oprócz tego zobowiązano się do udzielania pomocy w podtrzymywaniu
wzajemnych kontaktów, co dotyczyć ma głównie wymiany naukowej oraz pomocy w wyjazdach
do Polski i na Litwę. Obie strony zadeklarowały również pomoc przy badaniach dotyczących
budżetów gmin. procesów transformacji gospodarczych zachodzących na badanym obszarze. Na
koniec postanowiono organizować systematycznie (raz do roku) podobne seminaria, na których
będą referowane rezultaty prac badawczych nad podjętym tematem. Ustalono, że następne dwustronne seminarium, koncentrujące się tym razem na współpracy lokalnych samorządów po obu
stronach granicy, powinno odbyć się jesienią 1997 r.
Mariusz

Kowalski

KONFERENCJA „STAN I PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ORAZ TRANSFORMACJE GOSPODARCZE DOLNEGO ŚLĄSKA
W OSTATNIM 50-LECIU"
Wrocław, 14—15 VI 1996 r.

Jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego uczczono zorganizowaniem konferencji naukowej, poświęconej zagadnieniom ujętym w
tytule niniejszej informacji. Urozmaicony program zgromadził kilkadziesiąt osób, które żywo reagowały. także w formie dyskusji, na wygłaszane referaty. Były to następujące wystąpienia:
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Lndność Wrocławia iv 50-leciu powojennym (prof. dr hab. Andrzej Jagielski),
Gospodarka wodna na Dolnym Śląsku iv ostatnim 50-leciu (prof. dr hab. Jan Tomaszewski),
Rozwój i przekształcenia
gospodarki na Dolnym Śląsku (dr hab. Stanisław Ciok),
Ewolucja szaty potencjalnej roślinności naturalnej Dolnego Śląska (dr Joanna Plit),
Zmiany >v środowisku geograficznym związane z eksploatacją węgla iv kopalniach
wałbrzyskich
oraz ich likwidacją z zatapianiem (dr Jerzy Sawicki),
— Nasilenie antropopresji
negatywnej na Dolnym Śląsku iv latach 1945-1980 (prof. dr hab.
Krzysztof R. Mazurski).
— Antropogeniczne
uwarunkowania
erozji wodnej gleb Dolnego Śląska (dr Jan Klementowski).
Podczas okolopołudniowej przerwy miało miejsce nastrojowe spotkanie towarzyskie, prowadzone przez prezesa Oddziału prof. dr hab. Jana Tomaszewskiego. Swoimi wspomnieniami z
pierwszych lat we Wrocławiu i ze zjednoczeniowego zjazdu polskich geografów podzielili się
doc. dr hab. Halina Leonhard-Migaczowa i prof. dr hab. Alfred Jahn. Podkreślano przede wszystkim entuzjazm naukowy i swoiste podejście badawcze, przeniesione ze Lwowa do kształtującego
się ośrodka wrocławskiego. Jego absolwenci są więc spadkobiercami lwowskiej tradycji geograficznej. wnosząc wiele do polskiej geografii w ogóle. Wykazały to też w większości zaprezentowane referaty. Czynione są starania, aby ukazały się one na łamach Czasopisma Geograficznego.
Drugiego dnia niezwykle zajmującą wycieczkę autokarową poprowadził dr Jan Klementowski
— geomorfolog i świetny znawca Dolnego Śląska. Trasa wiodła przez Przedgórze Sudeckie i
południową część Gór Kaczawskich, a następnie ciekawą naukowo i krajoznawczo urokliwą doliną
Kaczawy. Wyjazd ten nie tylko wzbogacił wiedzę wielu uczestników, lecz także pozwolił zaprezentować najnowsze osiągnięcia badań terenowych wrocławskich geografów.
Krzysztof

R.

Mazurski

XXVIII KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII GEOGRAFICZNEJ
Haga, 4 - 1 0 VIII 1996 r.

W dniach 4 - 1 0 sierpnia odbył się kolejny, XXVIII Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej. Spotkania międzynarodowej społeczności geografów odbywają się co 4 lata. W tym
ostatnim wzięło udział około 1 600 osób. Wśród nich wyjątkowo mało było geografów, reprezentantów tzw. Trzeciego Świata oraz państw pokomunistycznych, czego powodów upatrywać
należy w bardzo wysokim łącznym koszcie uczestnictwa. Miejscem obrad Kongresu było ciągle
rozbudowywane Centrum Kongresowe w Hadze, zlokalizowane w północnej części miasta, tuż
przy granicy znanego holenderskiego kurortu Scheveningen.
Haski Kongres odbywał się według nowej formuły organizacyjnej. Podstawową jej cechą było
odejście od — utrwalonej do pewnego stopnia — praktyki poprzedzania obrad kongresowych
konferencjami działającymi w ramach Unii Komisji i Grup Studyjnych. Oznaczało to, że niemal
równolegle odbywało się wiele różnych sesji naukowych, a także wycieczek terenowych. Wprawdzie przyjęto pewne ramy organizacyjne wyznaczone przez 4 moduły tematyczno-czasowe (dwa
przed południem i dwa po południu) rozdzielone sesją generalną (w godz. 12 -14 00 ), ale sytuacja
ukształtowała się tak, że obrady Kongresu toczyły się od 8 0 0 rano do późnych godzin wieczornych.
W kuluarach żartowano, że „liczba wygłoszonych referatów i posterów znacznie przekraczała
liczbę uczestników Kongresu". Sytuacja taka stworzyła dość ograniczone możliwości uczestnictwa
w sesjach innego profilu i praktycznie oznaczała obowiązywanie zasady „coś za coś" — na
przykład uczestnictwo w wycieczce wykluczało udział w sesjach naukowych i vice versa.
Program kongresu obejmował:
— sesje plenarne.
— sympozja w ramach 13 ustalonych grup tematycznych.
— sesje naukowe o charakterze "State of the art lectures".
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— sesje naukowe 24 Komisji MUG, grup studialnych MUG i grup działających poza strukturami
MUG (obejmujące referaty i prezentacje postcrowc).
— wycieczki naukowe,
— posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego oraz władz MUG.
— wystawę Komitetów Narodowych MUG,
— pokazy filmowe i sprzętowe
oraz tzw. imprezy towarzyszące.
Po Kongresie odbyło się kilka dłuższych wycieczek naukowych wykraczających także poza
granice Holandii.
Społeczność geografów polskich reprezentowała skromna, licząca około 20 osób grupa. Uczestnikami Kongresu byli między innymi: prof. Z. Chojnicki (KNG PAN. Poznań), prof. P. Korcelli
(IGiPZ PAN Warszawa), prof. T. Kozlowska-Szczęsna (KNG PAN. Warszawa), prof. K. Rotnicki
(UAM Poznań), prof. J. Parysek (KNG PAN. Poznań), prof. H. Wojciechowski (UMCS Lublin),
doc. B. Krawczyk (IGiPZ PAN Warszawa), dr hab. H. Rogacki (UAM Poznań), dr hab. E. Dziegieć (U. Łódź), dr M. Dcgórski (Olimpiada Geograficzna), dr R. Matykowski (UAM Poznań),
dr I. Sagan (U. Gdańsk), dr T. Stryjakicwicz (UAM Poznań), dr A. Potrykowska i dr J. Plit
(IGiPZ PAN Warszawa), dr J. Pietrzak (AWF Poznań) i dr M. Zamelska (AWF Poznań).
W Kongresie uczestniczyli także mieszkający ostatnio w Kanadzie dr E. i K. Dramowiczowic.
Zapewne w Hadze były i inne osoby, których nie udało się autorowi niniejszego sprawozdania
dostrzec lub zidentyfikować. Ta mała grupa była jednak bardzo aktywna, zarówno na forum
naukowym Kongresu, jak i w ramach struktur organizacyjnych MUG. Zaprezentowana także została,
przygotowana tradycyjnie już przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
wystawa poświęcona dorobkowi geografii polskiej ostatnich lat. Wystawa la cieszyła się dużym
zainteresowaniem, co dodatkowo dokumentuje zaginięcie wielu prezentowanych prac. w tym kilkunastu egzemplarzy cieszącej się dużym uznaniem, a przygotowanej z okazji Kongresu przez Komitet
Nauk Geograficznych, publikacji Conlemporary problems of Polish geograpliy (red. Z. Chojnicki).
Kongres w sali Księcia Wilhelma Alexandra otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr Hans van Ginkcl. Zebranych uczestników powitał potem Prezydent MUG prof. dr
Herman Vcrstappcn. który następnie wygłosił referat podsumowująco-programowy pt. Renesans
geograficznego
myślenia. W kolejnym wystąpieniu prof. dr Frans Andriessen. były Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w Brukseli wygłosił wykład pt. Nowa era dla Europy, prezentujący ocenę procesu integracji europejskiej i perspektywy w tym zakresie, w którym zawarł
kilka pochlebnych, skierowanych pod adresem Polski (Papieża. Kościoła) stwierdzeń. Ceremonię
otwarcia Kongresu zakończyła prezentacja filmu nawiązującego do hasła Kongresu „Land. sea
and human effort".
Podczas Kongresu prof. Z. Chojnicki (przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej) i prof. J. Parysek (Sekretarz Komitetu Narodowego) uczestniczyli
w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego MUG. do zadań którego należy między innymi: przyjęcie
nowych członków, dokonanie zmian w statucie i strukturach organizacyjnych Unii. afiliacja Unii
przy innych organizacjach naukowych, ocena działalności ustępujących władz MUG. wybór nowych
władz Unii itp.
Do MUG przyjęto 23 nowych członków i w jej skład aktualnie wchodzą 94 komitety
narodowe. Jednak tylko 72 kraje posiadają status członków zwyczajnych (Fuli). 11 to czlonkowie-obserwatorzy, a dalsze 11 krajów — członkowie stowarzyszeni. Polska, jeden z założycieli
MUG, zajmuje w ocenie działalności dość wysoką pozycję. Biorąc pod uwagę liczbę członków
Komisji i Grup Studialnych i pełnione funkcje. Polska jest aktualnie klasyfikowana na 13 miejscu,
po Indiach. Nigerii. Holandii, Japonii i Niemczech, które Polskę wyprzedzają, ale przed Wiochami,
Brazylią. Nową Zelandią. Czechami, Węgrami i Hiszpanią. Władze MUG zaproponowały nowy
rodzaj członkostwa: członek-korespondent. którym po wniesieniu odpowiedniej opłaty i opłaceniu
składek może zostać zarówno osoba indywidualna (30$), jak i instytucja (50$).
W wyniku głosowania, uczestnicy 19 Zgromadzenia Ogólnego MUG — reprezentanci 50
komitetów narodowych — zatwierdzili 23 Komisje i wybrali ich przewodniczących. Szefem Ko-
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misji Ludności i Środowiska, za działaniem której opowiedziało się 43 przedstawicieli, została
dr A. Potrykowska (37 głosów). Przy tej okazji warto nadmienić, że najwięcej delegatów (46)
poparło Komisję Zdrowia. Środowiska i Rozwoju, najmniej zaś feministyczną Komisję Płeć i
Geografia (35) oraz Komisję Rozwoju Zrównoważonego i Zarządzania Obszarami Krasowymi
(35). Spośród wybranych przewodniczących Komisji największego poparcia udzielono R. Gerberowi
z Australii (43) — przewodniczącemu Komisji Edukacji Geograficznej, natomiast najmniejszego
J. Gunnowi z Wielkiej Brytanii (29) — szefowi Komisji Rozwoju Zrównoważonego i Zarządzania
Obszarami Krasowymi.
Najwięcej emocji wzbudziły jednak wybory nowych władz MUG i to nie tyle prezydenta,
którego wybór wydał się być przesądzony, ile wiceprezydentów, jako że jest to stanowisko
niezbędne przy ubieganiu się o inne zaszczyty.
Władze MUG na kadencję 1996-2000 przedstawiają się następująco:
— Prezydent MUG: prof. Bruno Mcsscrli (Szwajcaria), wybrany przez aklamację.
— Sekretarz Generalny i Skarbnik MUG: prof. Eckart Ehlers (Niemcy), wybrany przez aklamację.
— były Prezydent MUG: prof. Herman Vcrstappen (Holandia), wchodzący do władz MUG
,.z urzędu",
— Wiceprezydenci:
— wybrani w pierwszej turze;
prof. Ron Abler (USA) — 42 głosy.
prof. Chan Lee (Korea Pld.) — 42.
prof. Bcrta Becker (Brazylia) — 36,
prof. Anne Buttimer (Irlandia) — 32,
prof. Adalbcrto Vallcga (Wiochy) — 32 głosy;
— wybrani w drugiej turze:
prof. Warren Moran (Nowa Zelandia) — 39,
prof. Folasade Iyun (Nigeria) — 39 głosów.
Wyniki te przedstawiono uczestnikom Kongresu podczas ceremonii zamknięcia, która odbyła
się w dniu 9 sierpnia 1996 r. o godz. I6 0 0 w sali Van Gogha w Centrum Kongresowym.
W ramach uroczystości zakończenia przedstawiono nowo wybrane władze oraz udzielono głosu
nowemu Prezydentowi MUG.
Profesor Bruno Messerli dziękując za wybór zaprezentował program swojego działania w nadchodzącej kadencji. Za podstawowe problemy, którym MUG powinna poświęcić uwagę nowowybrany Prezydent uznał:
— zmiany globalne, które powinny być lepiej poznane i ocenione oraz zahamowane niekorzystne
kierunki ich przebiegu i zlikwidowane niepożądane efekty.
— dysproporcje w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjno-kulturowym między Północą a Południem.
— nowe rodzaje wiedzy wynikające z postępującej specjalizacji i innowacyjności życia,
— unowocześnienie i rozwój edukacji geograficznej.
— udział MUG w pracach innych stowarzyszeń naukowych i ich programach badawczych.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu geograficznego dla młodzieży w wieku 15-19 lal. który
odbywał się podczas Kongresu. Zwycięzcą tego konkursu został zespół młodych geografów z Polski (przed Belgią i Słowenią).
Wręczono także 3 medale MUG. które otrzymali zasłużeni dla Unii: Yola Verhasselt z Belgii
(geografia medyczna). P. Brookficld z Australii (geografia polityczna) oraz Hang Bin Ycu z Chin
(biogeografia).
Przyznano również dwa odznaczenia honorowe Planel Earth Award, które otrzymali wiceprezydent USA Al Gore i były prezydent Norwegii, pani G. H. Brundtland.
Flagę MUG przekazano geografom koreańskim, organizatorom XXIX Kongresu MUG w Seulu
w 2000 roku oraz potwierdzono Glasgow jako miejsce XXX Kongresu w 2004 roku.
W ceremonii zakończenia wzięło udział około 1000 osób.
Po zakończeniu Kongresu odbyły się wspomniane uprzednio wycieczki naukowe, w których,
głównie z uwagi na wysoki koszt, wzięła udział ograniczona liczba uczestników.
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Warto jeszcze nadmienić, że w dniu 8 sierpnia przedstawiciele Narodowych Komitetów (v tym
prof. Z. Chojnicki — Przewodniczący i prof. J. Parysek — Sekretarz) udali się. na zapro.zenie
Belgijskiego Komitetu Narodowego, do Antwerpii, gdzie wzięli udział w jubileuszu 125-Itcia I
Kongresu Geograficznego (sesja naukowa i zwiedzanie portu), który odbył się w tym osodku
w 1871 roku.
XXVIII Kongres MUG przechodzi do historii jako drogie spotkanie komercyjne geogafów
o niedostatku relacji integrujących środowisko. Zapowiada się. że dla przeciętnego członka społeczności geografów z Europy kongres seulski 2000 roku będzie mniej kosztowny, choć gtograficznie bardziej odległy, a przede wszystkim fascynujący.
Jerzy J.

Ptrysek

EUROPEJSKI KONGRES REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION
Zurych. 26—30 VIII 1996 r.

Gospodarzem dorocznego Europejskiego Kongresu RSA był Instytut Planowania i Pdityki
Regionalnej Politechniki w Zurychu. Uczestnicy Kongresu w liczbie ponad 250 osób mieli możność przekonać się o znakomitej szwajcarskiej sprawności organizacyjnej. Tradycyjnie Kaigres
skupił również licznych badaczy spoza Europy zajmujących się problematyką regionalną nazego
kontynentu. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele Australii, Izraela, a szczególnie liczną ;rupę
stanowili Amerykanie i Japończycy.
Dokonano zmiany w formule 36. Europejskiego Kongresu RSA i zrezygnowano z sesji
plenarnych, których liczbę ograniczono do dwóch. Pierwszą była uroczystość otwarcia zawieająca
wystąpienia: przewodniczącego lokalnego komitetu organizacyjnego — prof. Angelo Rossi, przemówienia rektora, ponadto członka rządu kantonalnego oraz prezydenta ERSA prof. Juara R.
Cuadrado-Roura. Drugą była sesja zamykająca.
Prezydent ERSA omówił nowy statut Stowarzyszenia Badań Regionalnych przyjęty w Zuychu
oraz przedstawił strukturę i funkcjonowanie władz, natomiast prof. Riccardo Cappellin jaki organizator 37. Europejskiego Kongresu w 1997 r. w Rzymie poinformował o przyjętym harmonogramie prac.
Kongres w Zurychu miał przede wszystkim charakter roboczy, ponieważ nie cksponovano
jego funkcji informacyjno-instruktażowych. Te ostatnie były łatwo czytelne jedynie dla osó) od
dawna włączonych w nurt działalności RSA. Obrady prowadzono w 14. równoległych seyach
tematycznych odbywających po dwa posiedzenia przed południem i tyleż po południu, zaczynając
od 8.45. a kończąc o 18.00. Popołudniowe posiedzenia nazywano wprawdzie spotkaniami )krąglego stołu, ale praktycznie stanowiły one tematyczną kontynuację obrad przcdpoludniovych.
Staranny dobór tematyki sesji oraz wysoka jakość referatów sprawiały, że większość sesji równoległych mogła się przekształcić w autentyczne grupy robocze. W tych warunkach tylko nieiczni
uczestnicy decydowali się na śledzenie wybranych referatów wchodzących w skład różnych .csji,
ponieważ sporadyczna obecność pozbawiała ich cennych informacji o postępach w toczące się
wymianie poglądów, rysujących się kontrowersjach wokół prezentowanych ujęć tcoretyczny:h i
wynikach badań. Wielu badaczy ceniło sobie roboczy klimat podczas sesji referatowych. Nilcży
uznać, że jest to wynik coraz częstszego formułowania problemów badawczych w skali ;alej
Europy. Natomiast zdolność rozumienia procesów zachodzących w Europie Środkowo-Wschclniej
nie zawsze mieści się w schematach myślowych stosowanych przez zachodnich badaczy i odwrotnie. Uczestnicząc w pracach sesji poświęconych europejskiej integracji i przyszłości regiinów
przygranicznych można było z całą wyrazistością obserwować wystąpienie takiej prawidłowiści.
Szczególnie autorzy przygotowywanych większych opracowań mieli szanse wiele skorzystać podczas stworzonej przez Kongres okazji do konfrontacji poglądów i warsztatów badawczych, (czywiście jest to jedna z podstawowych funkcji międzynarodowych kongresów, która w obenej
Europie ciągle dotyczy usuwania skutków istnienia w przeszłości bipolarnego systemu politycziego.
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Sesje tematyczne obejmowały następującą problematykę, oprócz już wzmiankowanej (w kolejności zaproponowanej przez organizatorów Kongresu): federalizm, subsydiarność i regiony: rozwój gospodarczy w regionach wiejskich i górskich; problem konkurencji w regionach miejskich
i marketingu w miastach; regionalny wymiar polityki w zakresie kształtowania środowiska; transport. telekomunikacja a rozwój regionalny: planowanie regionalne i polityka regionalna w nowym
europejskim kontekście; innowacyjność w rozwoju regionalnym; regionalne rynki pracy, wpływ
banków i usług finansowania na wzrost gospodarczy, zmiany strukturalne i regionalna konwergencja: metody i analizy regionalne; wpływ lokalizacji na dynamikę rozwoju miast; analiza
kompleksów przemysłowych i rynków. Ponadto miała miejsce specjalna sesja poświęcona prof.
J. H. P. Paelinckowi zorganizowana wspólnie z francuskojęzyczną sekcją RSA, na której wiodący
referat wygłosił prof. Yoshio Kimura. Cenne uzupełnienie stanowiła sesja posterowa. na której
najmłodsi uczestnicy Kongresu prezentowali prace. Zdaniem jury nagradzającego postery, któremu
przewodniczył prof. Lay J. Gibson, przedstawiały one wysoki poziom merytoryczny, wizualny i
estetyczny. Właściwie każda z wymienionych sesji zasługuje na odrębne sprawozdanie z uwagi
na znaczenie rozpatrywanych zagadnień i autentyczny postęp obserwowany w studiach regionalnych
i warsztatach badawczych.
Program Kongresu uzupełniały dwie półdniowe wycieczki techniczne proponowane do wyboru
już po zamknięciu obrad. Celem pierwszej była prezentacja gospodarczej promocji regionu na
przykładzie kantonu Solothurn. który w polowie lat 70. wprowadził strategie i programy konsekwentnych zmian strukturalnych i dezindustrializacji. Uczestnicy zwiedzali wybrane firmy i zaznajamiali się z podejmowanymi działaniami. Druga wycieczka eksponowała problemy polaryzacji
rozwoju aglomeracji Zurychu. Zwiedzano opustoszałe fabryki, które podjęły nowe funkcje, nowe
miasta wznoszone na potrzeby obsługi światowego systemu operacji finansowych i bankowych;
zaznajamiano się z funkcjonowaniem systemu transportowego w obszarze metropolitarnym oraz
elektronicznym sterowaniem ruchem miejskim, w którym w powszechnym referendum Szwajcarzy
przyznali priorytet tramwajom.
Z Polski w Kongresie uczestniczyła prof. Maria Ciechocińska (WSRP Siedlce), wygłaszając
referat o wpływie ekonomicznej liberalizacji na system miejski w regionie peryferyjnym na
przykładzie Podlasia i prof. Ewa Bojar (Politechnika Lubelska). Oba wystąpienia miały miejsce
w tej samej grupie tematycznej, ponieważ nawiązywały do problemów transgranicznych. Należy
odnotować, że był to pierwszy Kongres RSA. który organizowano przy pełnym wykorzystaniu
poczty elektronicznej, a uczestnicy zamiast plików referatów, względnie opasłych tomów materiałów. otrzymali jedynie płytę CD-ROM.
Maria

Ciechocińska

VI POLSKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM NAUKOWE PT.
„POLITYKA REGIONALNA W OKRESIE TRANSFORMACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ W POLSCE I NA UKRAINIE"
Pawłowice. 26—30 VIII 1996 r.

W dniach 26—30 sierpnia 1996 r. w Pawłowicach kolo Leszna odbyło się VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe organizowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Instytut Ekonomiki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Dotychczasowe 5
seminariów (we Lwowie, Krasiczynie, Użgorodzie, Okunince i Kamieńcu Podolskim) poświęcone
było polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. W 1995 roku oba Instytuty zawarły nową
trzyletnią umowę o współpracy naukowej przy realizacji tematu: „Polityka regionalna w okresie
transformacji społeczno-gospodarczej". Seminarium w Pawłowicach było pierwszym zorganizowanym w ramach tej umowy. Wybór województwa leszczyńskiego jako miejsca obrad podyktowany
był zamiarem zaprezentowania stronic ukraińskiej wysoko towarowego, nowoczesnego rolnictwa
Południowej Wielkopolski.

http://rcin.org.pl

564

Kronika

W seminarium udział wzięło 4 przedstawicieli Ukrainy: prof, akademik O. Oniśćenko (przewodniczący delegacji), prof, akademik V. Trcgobćuk. dr D. Krisanow i dr N. Mikuła (z Instytutu
Badań Regionalnych we Lwowie). Stronę polską reprezentowali: prof, dr hab. Andrzej Stasiak
(kierownik seminarium), prof, dr hab. Piotr Eberhardt. dr Włodzimierz Zgliński, mgr Bożena
Degórska, mgr Maciej Jakubowski i mgr Tomasz Komornicki (sekretarz seminarium).
Delegacja ukraińska przybyła do Warszawy 26 sierpnia rano i około godz. 8.00 nastąpił
odjazd mikrobusem IGiPZ PAN do Pawłowic. Na trasie zwiedzono odkrywkową kopalnię węgla
brunatnego w Bełchatowie. Sesje merytoryczne odbyły się 27 i 29 sierpnia. 28 VIII 1996 r.
kierownik wydziału rolnego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie — Stanisław Wójciak zorganizował
dla uczestników seminarium objazd terenowy po wybranych gospodarstwach rolnych. Odwiedzono
dwa gospodarstwa indywidualne (hodowla trzody chlewnej) i dwa powstałe z byłych PGR (spółkę
cywilną w Drzewcach i spółkę z o.o. z 99% udziałem holdingu Agros w Goli). Tego samego
dnia po południu w ramach programu turystycznego pokazano gościom ukraińskim Leszno oraz
zamek w Rydzynie. 29 sierpnia rano pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki (właściciela
ośrodka szkoleniowego w Pawłowicach) zapoznali uczestników seminarium z pracami prowadzonymi w ich placówce w zakresie hybrydyzacji bydła i trzody chlewnej. Obie delegacje powróciły
do Warszawy 30 sierpnia wieczorem, zatrzymując się po drodze na kilka godzin w Poznaniu,
gdzie zwiedzono m. in. „Starówkę Poznańską" i katedrę z grobami pierwszych Piastów.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt. że w pierwszej sesji merytorycznej (27 VIII) zatytułowanej ..Problemy polityki regionalnej i współpracy polsko-ukraińskiej" wziął udział wojewoda
leszczyński Zbigniew Haupt, który przedstawił obszerną charakterystykę gospodarki województwa.
W sesji wygłoszono 4 referaty dotyczące: polskiej polityki regionalnej (A. Stasiak), geopolitycznego wymiaru współpracy polsko-ukraińskiej (M. Jakubowski), polsko-ukraińskich korytarzy transportowych (N. Mikuła) i polsko-ukraińskiej oficjalnej wymiany towarowej (T. Komornicki). Wywołały one ożywioną dyskusję dotyczącą regionalnego zróżnicowania przekształceń gospodarczych
oraz problemu korytarza transportowego Gdańsk—Warszawa—Lwów—Odessa (tzw. Via Intermare).
Istnienia już dziś powiązań gospodarczych na tym kierunku dowodziły fakty przedstawione w
referatach. W konkluzji przedstawiciele strony ukraińskiej przyznali, że obecnie na Ukrainie nie
prowadzi się praktycznie żadnej polityki regionalnej.
Druga sesja (29 VIII) była poświęcona problematyce rolnictwa. Wygłoszono 6 referatów,
dotyczących: stanu przemian własnościowych w rolnictwie Ukrainy i Polski (O. Oniśienko.
W. Zgliński), sytuacji socjalnej na wsi ukraińskiej (D. Krisanov). rolnictwa w województwie
leszczyńskim (P. Eberhardt) oraz problemów ekologicznych obszarów wiejskich w obu krajach
(V. Trcgobćuk. B. Degórska). Dyskusja skoncentrowała się na problemie modelu przyszłego
gospodarstwa fermerskiego na Ukrainie i jego ewentualnego zróżnicowania regionalnego. Jak
dowiedzieliśmy się z referatów gości ukraińskich, obecnie proces prywatyzacji w rolnictwie uległ
w ich kraju znacznemu wyhamowaniu. W rękach prywatnych znajduje się tam teraz około 15.7%
użytków rolnych. W kontekście referatu dr. Krisanova wskazano na pilną potrzebę przeprowadzenia
na Ukrainie autentycznej reformy samorządowej.
Na zakończenie obrad strona ukraińska wystąpiła z propozycją wspólnego opracowania memorandum do władz Ukrainy dotyczącego potrzeby intensywniejszej polityki regionalnej (szczególnie w rolnictwie) oraz koncepcji korytarza transportowego Via Intermare. Postanowiono, że
kolejne seminarium polsko-ukraińskie odbędzie się w 1997 r. prawdopodobnie w rejonie Odessy.
Tomasz

Komornicki

I MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA
Holandia, sierpień 1996 r.

W dniach od 4 do 9 sierpnia 1996 r. odbyła się I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
dla młodzieży szkół średnich, zorganizowana przez geografów holenderskich. Koordynatorem Olimpiady został dr Henk Ankone z Narodowego Instytutu Rozwoju Programów Nauczania w En-
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schede. zaś sfinansowano ją ze środków Międzynarodowej Unii Geograficznej. Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego Holandii i władz prowincji Zeeland (Zelandii), gdzie głównie odbywały się zawody.
W Olimpiadzie wzięło udział 5 drużyn: holenderska, belgijska, słoweńska, niemiecka i polska.
Każda z nich składała się z trzech zawodników i dwu opiekunów, będących zarazem tłumaczami.
Językiem olimpiady był język angielski, w którym młodzież otrzymała wszystkie zadania konkursowe. Polska była reprezentowana przez trzech uczniów klas maturalnych szkól średnich:
Krzysztofa Rosenkiewicza z LO w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojciecha Zalewskiego i Łukasza Gągałę z VI LO we Wrocławiu. Wszyscy chłopcy byli laureatami polskiej Olimpiady
Geograficznej. Szefem polskiej drużyny był dr Marek Degórski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaś drugim opiekunem — mgr
Wiesław Kosakowski, Dyrektor III LO w Gdyni.
Miejscem, w którym odbywała się Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna był
półwysep Walcheren w Zelandii. Tutaj młodzież rozegrała dwa pierwsze etapy zawodów.
Pierwszy z nich stanowił egzamin pisemny, w trakcie którego uczestnicy indywidualnie,
pisemnie odpowiadali na pytania dotyczące kształtowania środowiska, gospodarki wodnej, osadnictwa i ochrony środowiska.
Etap drugi stanowiła zespołowa praca terenowa. Powołano 5 międzynarodowych grup (po 3
osoby z różnych państw), których celem byl opis kateny glebowo-roślinnej na linii transcklu od
akumulacyjnej plaży morskiej, poprzez pas młodych wydm. obniżeń deflacyjnych. pasm starych
wydm i polderów. Wykonane prace oceniane były indywidualnie. W ocenie uwzględniano —
zgodnie z regulaminem zawodów — stronę merytoryczną, czytelność układu pracy, stronę ilustracyjną — mapy. szkice, przekroje krajobrazowe, profile glebowe, itd. Prace uczestników oceniane były przez zespół złożony z liderów grup wszystkich państw.
Trzecim i ostatnim etapem był test komputerowy opracowany przez specjalistów z Uniwersytetu w Cambridge (prof. Rcxa Walforda). zaś oceniany przez międzynarodowe jury. w skład
którego weszli profesorowie: A. Convey z Wielkiej Brytanii. J. Lidstone z Australii i J. Stoltman
z USA. Ten etap rozegrano w Hadze, w Centrum Kongresowym 28 Kongresu Międzynarodowej
Unii Geograficznej. Polegał na zespołowej pracy drużyn narodowych. Każdy kraj posiadał terminal
komputerowy, na którym wyświetlane było zadanie i cztery odpowiedzi. Uczestnicy Kongresu
mogli śledzić przebieg testu, a zarazem sprawdzać swoją wiedzę geograficzną na dużym ekranie
zainstalowanym w Centrum Kongersowym. Młodzież miała 30 sekund na udzielenie odpowiedzi.
Pytania dotyczyły szerokiego wachlarza zagadnień zarówno z geografii fizycznej, ekonomicznospolecznej. jak i regionalnej.
Po zakończeniu trzeciego etapu Olimpiady zebrał się międzynarodowy zespół sędziowski, który
podsumował punktację poszczególnych etapów zawodów. Wyniki zostały ogłoszone w czasie
ceremonii zamknięcia 28. Międzynarodowego Kongresu Unii Geograficznej.
W tym miejscu muszę z całą przyjemnością donieść, że polska drużyna zajęta pierwsze
miejsce w I Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej i została uhonorowana pucharem, który
otrzymała z rąk Prezydenta Międzynarodowej Unii Geograficznej, a uczeń Krzysztof Rosenkiewicz
zajął trzecie miejsce indywidualnie.
Po zakończeniu zawodów odbyło się posiedzenie Zarządu Komitetu Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej pod przewodnictwem dr H. Ankone. z udziałem władz komisji Edukacji
Geograficznej MUG (prof. H. Haubricha) oraz przedstawicielami kolejnego, 29. Kongresu MUG
w Seulu, profesorów Jae-Myong Ryu i Ki-Suk Lee. W czasie spotkania dokonano oceny merytorycznej Olimpiady, omówiono zagadnienia związane z udoskonaleniem metod oceniania zawodów, zwrócono uwagę na protest strony amerykańskiej wobec używania słowa „olimpiada" w
nazwie zawodów, ustalono harmonogram kolejnych zawodów oraz dokonano wyboru do władz
Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Ze strony polskiej zostali
wybrani Marek Degórski oraz Wiesław Kosakowski.
Celem Komitetu jest koordynacja przy organizacji kolejnych olimpiad oraz ocena merytoryczna
zawodów. W świetle przyjętego harmonogramu kolejne zawody odbędą się w Portugalii (za 2
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lata), w Korei Południowej (za 4 lata) i Belgii (za 6 lat). Gdyby Portugalia nie mogła zorganizować zawodów, przedstawiciel Polski Wiesław Kosakowski podjął zobowiązanie organizacji
zawodów w Gdyni, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Polski Komitet Olimpiady Geograficznej.
Oceniając przebieg I Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, muszę stwierdzić pewne
niedociągnięcia ze strony organizatorów. Niemniej jednak biorąc pod uwagę nowatorstwo przedsięwzięcia. oceniam je pozytywnie. Nareszcie środowisko geografów doczekało się międzynarodowych zawodów, które w innych działach nauki istnieją już od lat. popularyzując je wśród
młodzieży. Większe zainteresowanie młodych ludzi daną dyscypliną naukową zawsze wpływa na
podnoszenie j e j rangi, a także na poziom nauczania w szkołach średnich i wyższych.
Marek

Degórski

WYRÓŻNIENIA
W dniu 10 maja 1996 r. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Akademia Badań
Przestrzennych i Planowania Krajowego) w Hanowerze powołała na swego członka honorowego
prof. dr. hab. Antoniego Kuklińskiego w uznaniu jego dokonań naukowych i doniosłych zasług
w zakresie współpracy międzynarodowej.
W dniu 15 maja 1996 r. prof. Antoni Kukliński został wybrany członkiem zwyczajnym
(Akademikiem) Międzynarodowej Akademii Rozwoju Regionalnego i Współpracy w Moskwie.
ZT
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(W. Wilczyński)
IX Konwersatorium wiedzy o mieście — Łódź. 19-20 IV 1996 r. (W. Kasiński)
Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Molgi na temat ..Mikroklimat i parowanie terenowe" — Rydzyna. 23 IV 1996 r. (A.B. Adamczyk, J. Baranowski)
I gruzińsko-polskie seminarium geograficzne na temat „Przestrzenne problemy rozwoju społecznego w krajach znajdujących się w okresie przemian" — Tbilisi. 25-30 IV I99f
r. (J. Latosińska)
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V Światowy Kongres Regional Science Association International — Tokio, 2 - 6 V 1996 r.
(M. Ciechocińska)
IV Letni Instytut Regional Scence Association International — PRSCO — Tsukuba (Japonia),
7 - 8 V 1996 r. (M. Ciechocińska)
Sympozjum Naukowe „Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne" — Rybnik,
21-22 V 1996 r. (V.A. Snytko)
II Międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom siedzib ludzkich „Habitat II" — Istambuł. czerwiec 1996 r. (A. Pawlikowska-Piecliolka)
I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną — Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r. (M. Kowalski)
Konferencja „Stan i przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz transformacje gospodarcze
Dolnego Śląska w ostatnim 50-Ieciu" — Wrocław. 14-15 VI 1996 r. (KR. Mazurski)
XXVIII Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, Haga. 4 - 1 0 VIII 1996 r. (J. Parysek)
36. Europejski Kongres Regional Science Association — Zurych, 26-30 VIII 1996 r.
(M. Ciechocińska)
VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe „Polityka regionalna w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na Ukrainie — Pawłowice. 26-30 VIII 1996 r. (T.
Komornicki)
I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna — Holandia, sierpień 1996 r. (M. Degórski) . .
Wyróżnienia (TT)
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