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OD REDAKCJI
Niniejszy zeszyt „Dokumentacji Geograficznej” zawiera streszczenia
prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu nauk geograficznych, których
obrony zostały przeprowadzone w 1978 r. * Jest to dwunasty zeszyt Do
kumentacji Geograficznej o tym profilu.
Lista nazwisk doktorów habilitowanych i doktorów nauk geogra
ficznych promowanych w 1978 r. opracowana została na podstawie doku
mentacji Wydziału Kadr Naukowych Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki w Warszawie według stanu na koniec marca 1979 r.
Streszczenia prac redakcja otrzymała bezpośrednio od autorów.
Każde streszczenie zamieszczone w zeszycie zawiera: nazwisko i imię
autora pracy, temat pracy i jej opis bibliograficzny, nazwę szkoły w yż
szej lub placówki naukowej, która nadała stopień naukowy, datę kolo
kwium habilitacyjnego (obrony pracy doktorskiej) oraz nazwisko pro
motora.
W przypadku opublikowania pracy lub jej fragmentu, w główce
streszczenia zamieszczono dodatkową informację. Streszczenia rozpraw
habilitacyjnych w odróżnieniu od doktorskich oznaczono gwiazdką przy
nazwisku autora.
Streszczenia prac zawarte w zeszycie nr 6/80 „Dokumentacji Geogra
ficznej” publikujemy według działów: geografia fizyczna, meteorologia
i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia regionalna i kartografia.
Ogółem zamieszczono 40 streszczeń, w tym 31 prac doktorskich i 9 prac
habilitacyjnych.
Na końcu zeszytu zamieszczono indeks nazwisk promotorów prac do
ktorskich. Cyfry w indeksie oznaczają kolejny numer streszczenia.
Oryginały prac habilitacyjnych i doktorskich, których streszczenia
publikujemy, znajdują się w bibliotekach szkół wyższych i placówek nau
kowych, które nadały stopnie naukowe.
* O brony trzech prac (6, 15, 16) zostały przeprow adzone w 1977 r.

http://rcin.org.pl

GEOGRAFIA FIZYCZNA
1. B a l i c k i H e n r y k : W pływ Morza Bałtyckiego na stosunki hydro
logiczne jeziora Gardno', ss. 224, ryc. 55, tab. 65. Uniwersytet Gdań
ski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi — 16 II 1978.
Promotor: doc. dr Jerzy Szukalski
Celem pracy jest przedstawienie nowego sposobu obliczania wielko
ści wody morskiej napływającej do jezior przybrzeżnych, na przykładzie
jeziora Gardno. Poznanie tego param etru ma zasadnicze znaczenie dla
bilansowania zasobów wodnych jezior przybrzeżnych.
Przedmiotem pracy jest analiza wymiany wód między Morzem Bał
tyckim a jeziorem Gardno i ustalenie częstości występowania wlewów
oraz okresów ich trwania.
Podjęty przez autora temat jest ważny z punktu widzenia potrzeb
planów rozwoju gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku, które przewi
dują zwiększenie wykorzystania wód jezior przybrzeżnych do intensyfi
kacji uprawy użytków zielonych na przyległych do jezior polderach,
rozbudowy ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych oraz rozwoju gospo
darki rybnej. Ma on również znaczenie przy opracowywaniu dokumen
tacji naukowej dotyczącej stosunków wodnych w obrębie Słowińskiego
Parku Narodowego.
Z przeglądu dotychczasowych prac o jeziorach przybrzeżnych — za
wierających obliczenia wody morskiej napływającej do jezior — wynika,
że podstawą obliczeń było porównywanie stanów wód morza i jeziora.
Wodowskazy jeziorne, które stosowano do ustalenia różnic poziomu wo
dy, były zlokalizowane najczęściej w dość znacznej odległości od w y
pływu rzeki z jeziora, co nie pozwalało na osiągnięcie dokładnych w y
ników. Stany wody na tych wodowskazach ulegają bowiem podwyższe
niu w czasie silnych wiatrów, co ma istotne znaczenie przy obliczaniu
ilości napływów wód morskich do jeziora. W niektórych pracach o je
ziorach przybrzeżnych, przy obliczaniu wielkości wód dopływających
do jeziora, nie uwzględnia się w ogóle napływów wód morskich.
Zastosowana przez autora metoda umożliwia dokładne ustalenie ilości
napływów wód morskich do jeziora oraz częstości wlewów. Polega ona
na manometrycznym pomiarze spadku zwierciadła wody ustalonego od
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cinka rzeki między morzem a jeziorem. Urządzenie pomiarowe składa
się z dwóch przewodów plastykowych o przekroju 7 mm i długości
112 m, wskaźnika manometrycznego i dwóch czujników. Wskaźnik manometryczny zbudowany jest z dwóch szklanych rurek połączonych ze sobą
w górnej części trójnikiem. Dolne końce rurek połączone są przez redu
ktory z przewodem. Na obu końcach przewodów zainstalowane są czuj
niki metalowe o średnicy około 30 mm i długości od 1,5 do 2,0 m.
Metodą manometryczną zbadano spadek zwierciadła wody na odcinku
Łupawy o długości 225 m, w odległości 588 m poniżej wypływu Łupawy
z jeziora. Ilość napływów wody morskiej do jeziora obliczona nową me
todą jest znacznie większa od ilości napływów określonych metodą tra 
dycyjną. W 1974 r. na przykład ilość napływów wody morskiej do je
ziora Gardno obliczona tą metodą była większa o 250°/o, a w 1975 r.
o 314°/o w porównaniu z danymi uzyskanymi metodą tradycyjną.
Przedstawiona praca ma charakter metodyczny i poznawczy. Wiel
kość wody morskiej napływającej do jezior przybrzeżnych była dotych
czas najmniej rozpoznanym elementem bilansu wodnego jezior przybrze
żnych. Zastosowana metoda umożliwia przeprowadzenie dokładnych po
miarów, które stanowią podstawę obliczeń ilości wód morskich napływa
jących do jezior w okresie sztormów na Bałtyku.
Osiągnięte wyniki badań stanowią jednocześnie podstawy hydrolo
giczne na potrzeby zagospodarowania omawianego terenu.

2. C h m i e l e w s k i S t a n i s ł a w : Zmiany środowiska geograficznego
w strefie oddziaływania wielkiego miasta na przykładzie północno-wschodniej części Warszawskiego Zespołu Miejskiego; ss. 149, ryc. 9,
tab. 21. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Pol
skiej Akademii Nauk w Warszawie — 16 II 1978.
Promotor: doc. dr hab. Andrzej S. Kostrowicki
Druk: Dokumentacja Geograficzna, z. 1, 1980.
Praca ma charakter metodyczny. Prezentuje jakościową metodę ba
dania przekształceń środowiska naturalnego w strefie oddziaływania wiel
kiego miasta. Cele postawione w pracy to:
1) Opracowanie metody całościowego badania wpływu działalności
gospodarczej na środowisko przyrodnicze.
2) Weryfikacja metody przez zastosowanie jej w badaniach określo
nego obszaru.
3) Analiza uzyskanych wyników i perspektywy wykorzystania zwe
ryfikowanej metody w dalszych badaniach.
Teren badań — o łącznej powierzchni 64 525 ha — objął północno-wschodnią część Warszawskiego Zespołu Miejskiego wraz z obszarami
przyległymi.
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Pierwszym etapem pracy było skonstruowanie tzw. macierzy oddzia
ływań jednostronnych, ujmującej całokształt antropopresji wywieranej
na środowisko przyrodnicze niżu polskiego. W macierzy tej uwzględnio
no 11 form antropopresji, które obejmują 141 elementów podstawowych,
będących „dawcami” oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Również
„biorca” oddziaływań antropogenicznych, czyli środowisko przyrodnicze,
zostało potraktowane szeroko; 5 głównych podsystemów środowiska obej
mowało łącznie 474 elementy.
Elementy macierzy „wzorcowej” zostały ujęte hierarchicznie, aby
w zależności od potrzeb można je było łączyć w grupy i podgrupy. W celu
określenia natężenia oddziaływań przyjęto 5-stopniową skalę bonitacyj
ną:
0 — brak oddziaływań lub oddziaływania bardzo słabe,
1 — oddziaływania słabe,
2 — oddziaływania średnie,
3 — oddziaływania silne,
4 — oddziaływania bardzo silne zachodzące wówczas, gdy cały system
funkcjonowania danego elementu jest w ich wyniku maksymalnie zmie
niony.
Po zweryfikowaniu elementów macierzy i skali ocen określono sto
pień oddziaływania 80 wybranych cech antropogenicznych na każdy
z elementów środowiska przyrodniczego, które pogrupowano uprzednio
w 5 głównych działów:
1) atmosfera — 35 elementów,
2) litosfera — 31 elementów,
3) hydrosfera — 79 elementów,
4) pedosfera — 53 elementy,
5) biosfera — 32 elementy.
Pozwoliło to na obliczenie zasięgu i zakresu przekształceń, zarówno
całego środowiska, jak i poszczególnych jego komponentów’. Najbardziej
istotne okazało się wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych „sfer”
w zależności od charakteru dawców oddziaływań. Wykazano bowiem, że
znaczenie różnych form antropopresji jest różne w różnych subsystemach środowiska przyrodniczego. Analiza wielkości wskaźników stopnia
przekształceń wewnątrz tych podsystemów pozwala na wyodrębnienie
najistotniejszych zagrożeń, a tym samym stwarza przesłanki racjonal
nego zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia ochrony wa
lorów danej grupy elementów środowiska przyrodniczego. Po określe
niu wskaźników stopnia przekształceń podjęto próbę kartograficznego
uogólnienia uzyskanych wartości. W tym celu podzielono podkład topo
graficzny mapy w skali 1 : 25 000 na kw adraty robocze o boku 2 X 2 cm,
czyli 500 X 500 m, dla których zintegrowano i odpowiednio zinterpre
towano w sposób matematyczny otrzymane dane.
Zgeneralizowany obraz skutków różnych form antropopresji na ba

http://rcin.org.pl

13

danym obszarze przedstawiono w postaci kartogramu, w którym suma
ryczną wielkość wskaźników stopnia przekształceń w obrębie poszcze
gólnych kwadratów roboczych wyrażono szrafem. W granicach badanego
obszaru wielkość ta waha się dla poszczególnych kwadratów roboczych
od 0,1 do 59,6°/o.
K wadraty o podobnych wartościach połączono w 4 główne grupy:
1) Krajobraz prawie naturalny obejmuje kwadraty, w których w ar
tości wskaźników wahają się w granicach 0,1 — 10,0°/o. Są to głównie
obszary leśne z nikłym udziałem innych form użytkowania przestrzeni.
2) Krajobraz rolniczy — obejmuje kwadraty z wskaźnikami prze
kształceń o. wartościach 10—30%.
3) Krajobraz podmiejski. Pod względem sumarycznej wartości wskaź
nika stopnia przekształceń strefa ta pokrywa się ze strefą krajobrazu
rolniczego, różniąc się od niego odmiennym charakterem zagospodaro
wania przestrzennego.
4) Krajobraz miejski obejmuje tereny o najwyższych wskaźnikach
zmian, zawierających się w przedziale 30—60%.
Uzyskane za pomocą zastosowanej metody wyniki, których wyrazem
graficznym są wykresy i kartogram, uzasadniają przydatność takiego
podejścia, zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym.

3. C h r z a n o w s k i J e r z y : Deglacjacja lodowca warciańskiego i roz
wój głównych rysów rzeźby strejy Wału Malanowskiego; ss. 146,
map 7, ryc. 28, fot. 52, tab. 2. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi —' 8 II 1978.
Promotor: prof. dr hab. Anna Dylikowa
Druk: Acta Geographica Lodziensia, nr 43, 1981.
Badaniami objęto centralny fragment Wysoczyzny Tureckiej położo
ny pomiędzy Turkiem a Kaliszem, nazywany Wałem Malanowskim.
Obszar ten odznacza się dużym urozmaiceniem rzeźby. Poza samym w a
łem, stanowiącym formę pierwszoplanową, na urozmaicenie rzeźby wpły
wają liczne formy drugorzędne, a przede wszystkim występujące na sto
kach wału w jego obrzeżeniu pagórki, doliny i niecki denudacyjne oraz
wydmy.
Na podstawie literatury dotyczącej badanego obszaru oraz analizy
jego cech morfologicznych sformułowano dwa zasadnicze problemy okre
ślające cel pracy: 1 — geneza wału, 2 — geneza pagórków.
Badanie ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej oparto na
głębokich wierceniach, w większości przebijających czwartorzęd. Ponadto
analizie poddano przestrzenne zróżnicowanie miąższości osadów czwarto
rzędowych oraz ukształtowanie współczesnej powierzchni Wału Mala
nowskiego. Badania te doprowadziły do wniosku o przetrwałości głównych
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rysów rzeźby przedczwartorzędowej w tej strefie i dość wyraźnie zazna
czającym się związku dzisiejszej rzeźby z rzeźbą kopalną.
Wobec braku poziomów organicznych stanowiących najpewniejsze
horyzonty przewodnie, ustalenie stratygrafii osadów czwartorzędowych
badanego obszaru oparto na seriach glin zwałowych. Wydzielono trzy
główne poziomy glin. Najstarszy z nich określono jako poziom odpowia
dający zlodowaceniu krakowskiemu, dwa następne zaliczono do zlodo
wacenia środkowopolskiego: niższy — do stadiału maksymalnego (Odry),
wyższy — do stadiału Warty.
Dla określenia genezy i wieku pagórków wykorzystano materiały
z analizy 125 odsłonięć naturalnych, 25 specjalnie wykonanych odkry
wek, wkopu pod gazociąg przecinającego niemal równoleżnikowo badany
obszar i około 300 ręcznych wierceń do głębokości maksymalnej 4 m.
Materiały te pozwoliły stwierdzić, że pagórki zbudowane są z osadów
wodnolodowcowych, nałożonych na warciańską glinę zwałową. W więk
szości zbadanych pagórków powtarza się określony rytm sedymentacji.
Serią najniższą, stanowiącą jądra pagórków są warstwowane, najczęściej
w fazie ripplemarkowej, szarozielone mułki i drobne piaski. Serię środ
kową, otulającą mułkowato-piaszczyste jądra, należy uznać za główną
serię wodnolodowcową, ina którą składają się różnej frakcji żwiry i pia
ski. Spotyka się w niej różne typy warstwowania, zaznacza się jednak
przewaga fazy sedymentacji płaskiej i wydmowej. Serię najwyższą, za
legającą na powierzchni pagórków, stanowią grube żwiry z głazami. Taki
pionowy układ materiału wodno-lodowcowego, charakterystyczny dla
większości zbadanych pagórków określono jako wstępujący. Odzwiercie
dla on zmiany rytmu sedymentacji, typowe dla etapu deglacjacji lodow
ca, związane z ogólną tendencją do zmiany warunków klimatycznych
występującą w fazie jego zaniku.
Przeprowadzone w wybranych pagórkach badania strukturalne w y
kazały zmienny kierunek odpływu wód składających badane osady.
W pagórkach występujących na obrzeżeniu wału stwierdzono różne kie
runki odpływu z nieznaczną przewagą kierunku południowego. W pagór
kach położonych na stokach wału dominujący okazał się kierunek
wschodni na wschodnim stoku wału i zachodni na jego stoku zachodnim.
Fakty te doprowadziły do wysunięcia wniosku o znacznym wpływie
podłoża zanikającego lodowca, zbudowanego ze złożonej wcześniej gliny
zwałowej i ukształtowanego w formie obecnego wału na główne kierun
ki odpływu wód ablacyjnych.
Analiza struktury wewnętrznej wału i pagórków nie upoważnia
do wysuwania wniosków potwierdzających udział procesów glacitektonicznych w formowaniu rzeźby Wału Malanowskiego. Stwierdzone w nie
których pagórkach, występujące na ich stokach, deformacje pierwotnej
struktury osadów uznane zostały za zaburzenia typu „ice-contact”, zwią
zane szczelinową genezą pagórków.
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Na podstawie analizy danych dotyczących budowy oraz cech morfo
logicznych pagórków uznano, iż są one pochodzenia kemowego; ich ge
neza wiąże się z arealnym zanikiem lodowca warciańskiego.

4. G a c k i T a d e u s z : Interpretacja morfostruktury krajobrazu m e
todą mikrofotometrycznej analizy zdjąć lotniczych (na przykładzie
centralnej części Pojezierza Kaszubskiego); ss. 186, ryc. 37, tab. 30.
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi — 14 VI 1978.
Promotor: doc. d r Jerzy Szukalski
Druk: Morfostruktura krajobrazu centralnej części Pojezierza Kaszub
skiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer
sytetu Gdańskiego, Geografia, nr 9, 1979.
Celem prezentowanej pracy było określenie możliwości wykorzystania
metody mikrofotometrycznej analizy panchromatycznych zdjęć lotniczych
w badaniach m orfostruktury krajobrazu. Przedmiotem analizy był frag
ment poligonu fotointerpretacyjnego „Gdańsk” o powierzchni 48,9 km 2,
dla którego było pokrycie panchromatycznymi zdjęciami lotniczymi
w skali 1 : 10 000.
W niniejszym opracowaniu pojęcie krajobrazu używane jest dla okreś
lenia aktualnie istniejącego obiektu materialno-energetycznego o właści
wościach wynikających z jakości materialnej i powiązań geokomponentów
biotycznych i abiotycznych, jak również z charakteru obiektów material
nych i procesów bądź wprowadzonych, bądź uruchomionych przez czło
wieka w wyniku jego działalności gospodarczej. Podstawowymi teryto
rialnymi kompleksami krajobrazu są geokompleksy elementarne. Ich
morfologia i sposób funkcjonowania uzależnione są od własności współ
tworzących je zintegrowanych kompleksów częściowych, tj. morfohydrotopu, litopedotopu i fitotopu. Zmienność jakościowa i przestrzenna geoekokompleksów elementarnych decyduje o morfostrukturze krajobrazu.
Na podstawie studiów i obserwacji terenowych oraz materiałów
źródłowych, a także częściowo w wyniku interpretacji zdjęć lotniczych
wydzielono w granicach opracowania dziesięć typów litopedotopów, sie
dem typów morfohydrotopów, piętnaście typów fitotopów i jeden typ
antropotopu. Analiza powiązań między typami zintegrowanych komple
ksów częściowych oraz ich zasięgu przestrzennego umożliwiła wydziele
nie w granicach opracowania 2445 geoekokompleksów elementarnych
ujętych w typy. Dla określenia morfostruktury krajobrazu obszaru ba
dań przedstawiono w pracy związki między typami zintegrowanych
kompleksów częściowych i powiązania przestrzenne między typami geo
ekokompleksów elementarnych.
Pomiędzy radiacją elementów przestrzennych krajobrazu a gęstością
optyczną odpowiadających im fragmentów panchromatycznych zdjęć lot
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niczych istnieje zależność funkcyjna. Pomiary gęstości optycznej przepro
wadzono za pomocą mikrofotometru samorejestrującego IFO-451. Ana
lizą obrazu fotograficznego objęto pięć typów litopedotopów, sześć typów
morfohydrotopów i pięć typów fitotopów dominujących na badanym ob
szarze. Ich właściwości mikrofotometryczne zostały określone średnią
wartością optycznej, kontrastem wewnętrznym obrazu, rozkładem gęstoś
ci optycznej oraz w przypadku fitotopów wskaźnikiem mikrotekstury
i funkcją autokorelacji. Badania porównawcze z zastosowaniem staty
styki matematycznej umożliwiły wykazanie różnic i podobieństw ich
obrazu fotograficznego. W prezentowanej pracy przedstawiono własno
ści obrazu fotograficznego czternastu dominujących na obszarze opraco
wania typów geoekokompleksów elementarnych.
Przeprowadzone badania ujawniły, że rozkład gęstości optycznej więk
szości badanych typów kompleksów krajobrazowych jest logarytmicznonormalny. Uwzględniając średnią wartość gęstości optycznej, kontrast
wewnętrzny obrazu i rozkład empirycznych wartości gęstości optycznej
analizowanych typów geoekokompleksów elementarnych przeprowadzono
ich grupowanie stosując taksonomię wrocławską. Analiza wykazała, że
nie wszystkie typy geoekokompleksów elementarnych można zinterpre
tować, stosując jedynie metodę mikrofotometryczną, ale metoda ta umoż
liwia istotne rozwinięcie wiedzy o własnościach kompleksów krajobra
zowych. W prezentowanej pracy określono także rozkład gęstości opty
cznej obrazu całego badanego terenu oraz fragmentów terenu o odmien
nej morfostrukturze krajobrazu. Rozkład gęstości optycznej obrazu bada
nego terenu odznacza się skośnością dodatnią i jest trójmodalny. Odzwier
ciedla on specyficzne cechy analizowanego terenu. Porównania rozkładu
gęstości optycznej obrazu całego obszaru i jego fragmentów ujawniło, że
istnieje związek między jakościowym i przestrzennym zróżnicowaniem
krajobrazu a dyferenciacją mikrofotometryczną jego obrazu fotograficz
nego, jednakże liczbowe określenie tej zależności wymaga dalszych badań.

5. G i l E u g e n i u s z : Typologia i ocena środowiska geograficznego
okolic S zym barku; ss. 85, map 7, ryc. 11, tab. 11. Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w W ar
szawie — 23 V 1978.
Promotor: prof, dr hab. Leszek Starkel
Druk: Dokumentacja Geograficzna, z. 5, 1979.
Przedmiotem pracy jest struktura przestrzenna oraz funkcjonowanie
jednostek typologicznych środowiska geograficznego niskich gór i po
górzy Karpat fliszowych. Ponadto analizie poddano warunki, jakie stwa
rza środowisko dla gospodarczej działalności człowieka oraz ekologiczne
zmiany zachodzące pod wpływem tej działalności.
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Teren badań, o powierzchni 55 km 2, położony jest na granicy Beskidu
Niskiego i Pogórza Karpackiego, w przedziale wysokości 300—750 m npm.
Środowisko geograficzne okolic Szymbarku reprezentuje typowe dla K ar
pat fliszowych warunki fizyczno-geograficzne; występuje tu przenikanie
się dwóch zasadniczych typów rzeźby: beskidzkiego i pogórskiego, a za
razem charakterystyczna dla obszarów górskich piętrowość zjawisk fi
zyczno-geograficznych.
Podstawą opracowania były badania zarówno elementów środowiska
przyrodniczego oraz kształtowanych przez nie jednostek krajobrazowych
różnego stopnia taksonomicznego, jak i procesów fizyczno-geograficznych
w nim zachodzących. System klasyfikacji bazuje na abiotycznych skład
nikach środowiska — rzeźbie i budowie geologicznej (litologii), które
tworzą podstawowe struktury krajobrazowe. Stwierdzono istnienie ciągu
powiązań: litologia — rzeźba — klimat — gleby — procesy fizyczno-geo
graficzne charakterystyczne dla poszczególnych geosystemów. Na pod
stawie tych powiązań, wydzielonych w wyniku kartowania w skali
1 : 10 000, jednostki typologiczne w randze uroczysk i facji zostały zgru
powane w 22 typy uroczysk, a te z kolei w cztery typy terenu, tworzące
indywidualne jednostki krajobrazowe. Wydzielono: I — typ terenu nis
kich grzbietów górskich, II — typ terenu garbów pogórskich, III — typ
terenu niskich garbów pogórskich o połogich stokach, IV — typ terenu
den dolinnych.
W obrębie form rzeźby obszarów górskich, gdzie grzbiety i garby są
dominującym elementem krajobrazu, występuje określone następstwo
typów uroczysk — od wierzchowinowych, poprzez stokowe do dolinnych.
Następstwo to zależy od litologii podłoża i grawitacyjnie uwarunkowa
nego przebiegu procesów fizycznych.
W wyniku gospodarczej działalności człowieka nastąpiło zaburzenie
funkcjonowania naturalnych jednostek krajobrazowych, które przejawia
się w intensyfikacji procesów obiegu energii i materii. Na powierzch
niach użytkowanych rolniczo, w przeciwieństwie do zalesionych, nastąpił
wzrost:
a — amplitud temperatur i zmiany kierunku wymiany ciepła w re 
lacji powietrze-gleba,
b — spływu powierzchniowego,
с — erozji gleb,
d — migracji związków chemicznych. Wpływy antropogeniczne
kształtujące nowe jednostki przestrzenne nie doprowadziły jeszcze do
zasadniczych, nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Obser
wowane zmiany dotyczą najniższych jednostek krajobrazowych, których
struktura wewnętrznych powiązań kształtowana jest przez typ użytko
wania i sposób uprawy.
Wydzielone, na podstawie abiotycznych składników środowiska, różne
geosystemy, cechują się korzystnymi dla wzrostu i rozwoju roślin w arun
2 — Str eszczen ia prac hab ilitacyjn ych
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kami, co przejawia się w występowaniu odpowiednich siedlisk i ekosyste
mów. Z drugiej strony istnieją czynniki ograniczające możliwości roz
woju rolnictwa, jak np. brak odpowiednich substancji pokarmowych, w a
runków termicznych i wilgotnościowych, niekorzystne procesy geomorfo
logiczne lub bariery technologiczne. Te cechy geosystemów wskazują na
konieczność wprowadzenia zmian zarówno w powierzchni, jak i struk
turze użytków.
Teren badań odznaczający się dużą zmiennością przestrzenną środo
wiska naturalnego, wyrażoną przez typy terenu i typy uroczysk, może
stanowić punkt wyjścia dla opracowania jednostek typologicznych w in
nych regionach Karpat, a także zasad przestrzennego zagospodarowania
terenów górskich.

*6. H e n k i e l A n d r z e j : Zależność rzeźby Karpat zewnętrznych od
budowy geologicznej jednostek fliszowych i ich głębokiego podłoża
(na przykładzie wschodniej części Karpat polskich)-, ss. 100, map 6,
ryc. 9. Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi — 26 X 1977.
Druk: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1977.
Celem pracy było wykazanie związku form rzeźby strukturalnej, ich
zespołów i wielkich jednostek morfostrukturalnych z konkretnymi fazami
rozwoju orogenu karpackiego, a także wpływu głębokiego podłoża na
ukształtowanie powierzchni morfologicznej.
Do najtrudniejszych zadań geologii podstawowej należą badania star
szych pięter strukturalnych, ukrytych pod piętrami młodszymi. Są one
dostępne jedynie dzięki głębokim, lecz kosztownym wierceniom. W bada
niach pośrednich stosuje się metody geofizyczne, facjalną i strukturalną
analizę pięter pokrywowych, a także badania neotektoniki. Te ostatnie
opierają się na założeniu, że zróżnicowanie młodszych i współczesnych
ruchów tektonicznych na powierzchni w znacznym stopniu zależy od bu
dowy wgłębnej.
W Polsce K arpaty fliszowe są klasycznym obszarem o budowie pię
trowej. Do głębokości kilku tysięcy metrów występują utwory alpejskie
go piętra orogenicznego (flisz) i molasowego (miocen autochtoniczny ro
wu przedgórskiego pod nasunięciem karpackim i miocen allochtoniczny
na fliszu). Piętra te podścielone są utworami należącymi do orogenicznych pięter assyntyjskiego, kaledońskiego i waryscyjskiego oraz do po
krywowego piętra alpejskiego.
Struktura Karpat fliszowych rozwijała się w dwóch fazach. W pierw
szej nastąpiło sfałdowanie fliszu i utworzenie jednostek płaszczowinowych, w drugiej fazie nasunięcie fałdowo-płaszczowinowej struktury
na molasę rowu przedgórskiego, leżącą na nie zregenerowanym podłożu
o konsolidacji paleozoicznej i starszej. Ścinanie stropowych elementów
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jednostek fałdowych i płaszczowinowych następowało synchronicznie
z fałdowaniem i bezpośrednio po nim, przed nasunięciem na molasę. Ufor
mował się wtedy w zasadniczych zarysach intersekcyjny obraz po
wierzchniowej budowy geologicznej, przetrwały do dziś.
Jak wykazały badania terenowe i analiza map geologicznych i to
pograficznych we wschodniej części polskich K arpat fliszowych, ele
m enty i typy rzeźby strukturalnej całkowicie zależą od inwentarza litostratygraficznego, stylu tektonicznego i stopnia elewowania określonych
jednostek tektoniczno-facjalnych fliszu. W ten sposób w obrębie jednostki
skolskiej (brzeżnej części) i dukielskiej wykształciła się rzeźba typu resekwentnego, w wewnętrznym synklinorium jednostki skolskiej rzeźba
appalachijska, w północnej części centralnej depresji karpackiej rzeźba
inwersyjna i w południowej (w jednostce bieszczadzkiej) rzeźba semikonsekwentna. Wypływa z tego wniosek, że uwarunkowanie typów rzeźby
strukturalnej nastąpiło w fazie ruchów fałdowych, w fazie samodzielnej
aktywności tektonicznej poszczególnych jednostek fliszowych, jeszcze
przed nasunięciem K arpat na rów przedgórski.
Analiza materiałów geomorfologicznych prowadzi w efekcie do ujaw
nienia w Karpatach fliszowych dwóch planów ukształtowania po
wierzchni. Plan pierwszy, reprezentowany przez formy i zespoły rzeźby
strukturalnej, uzależniony jest od litologii i tektoniki fliszu. Drugi prze
jawia się w układzie powierzchni szczytowej, w zarysach sieci rzecznej
i w zróżnicowaniu procesów młodej współczesnej tektoniki, ujawnionej
deformacjami poziomów morfologicznych oraz bezpośrednimi pomiarami.
Oba te plany ukształtowania powierzchni nakładają się na siebie w spo
sób niezgodny.
Do drugiego planu ukształtowania powierzchni wschodniej części pol
skich Karpat fliszowych należy kilka aktywnych stref o charakterze
elewacji i kilka depresji, a także trochę elementów o charakterze Unij
nym (progów). Zarówno osie, jak i granice tych elementów biegną skoś
nie lub nawet prostopadle do osi fałdów i płaszczowin, co szczególnie
wyraźnie przejawia się w dwóch wielkich depresjach górnego i dolnego
odcinka karpackiej doliny Sanu. Osie i granice elementów nałożonego
planu ukształtowania powierzchni układają się w kierunkach NW—SE,
WNW— ESE, W—E i SSW—NNE. Występują też nieliczne elementy
o kierunku N—S. Elementy te są częściowo starsze od dolnoplioceńskiego poziomu śródgórskiego i od sieci rzecznej; są współczesne lub nawet
starsze od widocznego dziś układu powierzchni szczytowej. Jednak ruchy
pionowe, warunkujące ten układ, bez zmiany planu trw ały w górnym
pliocenie po utworzeniu poziomu pogórskiego i prawdopodobnie wystę
pują do dziś. Niezgodność planu tych elementów i ich dynamiki z pla
nem strukturalnym fliszu świadczy, że muszą one być oddźwiękiem r u 
chów głębszego piętra strukturalnego platformowego, przekazywanych
biernie ku powierzchni przez nasunięte masy fliszowe.
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Reasumując, formy rzeźby strukturalnej Karpat fliszowych są wyni
kiem długotrwałego rozwoju procesów niszczących i wypreparowywania
odpornych serii skalnych w poziomie intersekcyjnym, uzależnionym od
stopnia pierwotnego wypiętrzenia i stopnia ścięcia erozyjnego danej
jednostki tektonicznej. Natomiast inne, wielkoskalowe elementy ukształ
towania powierzchni Karpat zależą od zróżnicowania ruchów tektonicz
nych w okresie po nasunięciu fliszu na rów przedgórski. Ruchy te są
efektem mobilności głębokiego podłoża, wykazującego odrębny plan struk
turalny od nasuniętych jednostek. Odkorzeniona pokrywa fliszowa stra
ciła całkowicie samodzielną aktywność tektoniczną i jedynie biernie
uczestniczy w przekazywaniu impulsów tych ruchów ku powierzchni.
Szczegółowe badania zróżnicowania pionowych ruchów w Karpatach
fliszowych, prowadzone tanimi metodami geomorfologicznymi i geodezyj
nymi, mogą więc dostarczać cennych informacji zarówno o zróżnicowaniu
strukturalnym, jak i o mobilności głębokiego podłoża Karpat.

7. I w i с к i S t e f a n : Ocena atrakcyjności środowiska geograficznego
i jego przydatności do zainwestowania na obszarach o funkcji ponad
regionalnej w dziedzinie obsługi rekreacji w województwach bydgos
kim i toruńskim-, ss. 195, map 7, ryc. 6, fot. 26, tab. 5. Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi —
9 I 1978.
Promotor: prof, d r hab. Tadeusz Bartkowski
Druk: Ocena środowiska geograficznego jako podstawa koncepcji prze
strzennej rozwoju rekreacji na wybranych obszarach województw
bydgoskiego i toruńskiego, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki,
nr 7, Warszawa 1980.
W rozwiązaniach przestrzennych dotyczących lokalizacji osadnictwa
rekreacyjnego uwzględnia się najczęściej jedynie ocenę atrakcyjności
środowiska geograficznego. Identyfikowanie terenów atrakcyjnych z przy
datnymi do zagospodarowania prowadzi jednak często do degradacji tych
terenów. Konieczne jest zatem poszukiwanie takich rozwiązań, które
zapewniają pełne wykorzystanie walorów środowiska przy jak najmniej
szym zagrożeniu równowagi ekologicznej.
Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest rozgraniczenie pojęć atrak
cyjności rekreacyjnej i przydatności do zainwestowania. Ocena środo
wiska geograficznego powinna zatem przebiegać dwutorowo, a wszelkie
propozycje dotyczące zagospodarowania rekreacyjnego uwzględniać m u
szą kształtowanie się wzajemnych relacji terenów atrakcyjnych i przy
datnych do zainwestowania.
Kierując się powyższymi zasadami, przeprowadzono ocenę środowiska
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geograficznego w północnej części województwa bydgoskiego i we
wschodniej części województwa toruńskiego, tj. 'na obszarach położonych
poza zasięgiem stref wypoczynku świątecznego i mogących dzięki temu
pełnić funkcję ponadregionalną w obsłudze rekreacji. Łączna powierzch
nia tych obszarów wynosi 5818 km2.
Analizie poddano mapy robocze w skali 1 : 25 000, na których wydzie
lono jednostki przestrzenne, taksonomicznie odpowiadające typom terenu
cechującym się pewną jednolitością z punktu widzenia potrzeb rekreacji.
Jako podstawowe kryterium wydzielenia tych jednostek przestrzennych
przyjęto morfometrię (z uwzględnieniem morfogenezy) oraz sposób użyt
kowania terenu. Łącznie wydzielono 719 jednostek przestrzennych, któ
re stanowią podstawowe pola analizy.
Ocenę atrakcyjności rekreacyjnej przeprowadzono metodą bonitacji
punktowej, różnicując skalę ocen w zależności od znaczenia badanego
komponentu na obszarach pojeziernych. Najwyżej oceniono wody po
wierzchniowe (0— 12 pkt.), niżej szatę roślinną (0—8 pkt.), a najniżej
rzeźbę terenu (0—4 pkt.).
W ocenie przydatności do zainwestowania rekreacyjnego wykorzysta
no również metodę bonitacyjną; wyróżniono przede wszystkim tereny
bezleśne z przewagą gleb słabych (zaliczanych do V i VI klasy bonitacyj
nej lub do 6 i 7 kompleksu rolniczo-glebowego), cechujące się dobrymi
warunkami techniczno-budowlanymi i klimatycznymi.
Wyniki analizy przeniesione na mapy w skali 1 : 100 000, stanowiły
materiał wyjściowy do próby określenia rozwiązań przestrzennych w za
kresie zagospodarowania rekreacyjnego i ochrony krajobrazu. Korzystne
relacje terenów atrakcyjnych i terenów przydatnych do zainwestowania
były kryterium wydzielenia podstawowych kompleksów rekreacyjnych
składających się ze stref intensywnego użytkowania rekreacyjnego oraz
stref osadnictwa. Zaproponowano również granice parków krajobrazo
wych obejmujących tereny atrakcyjne przyrodniczo, lecz nie mające ko
rzystnych warunków do zainwestowania. Założono, że podstawowe kom
pleksy rekreacyjne oraz parki krajobrazowe powinny się znaleźć w gra
nicach stref chronionego krajobrazu, który traktować można generalnie
jako obszar rekreacyjny o zmieniającej się przestrzennie intensywności
zagospodarowania i użytkowania rekreacyjnego oraz o zróżnicowanym
stopniu ochrony środowiska przyrodniczego.
Przeprowadzono również próbę typologii wydzielonych jednostek
przestrzennych, wydzielając 14 typów terenu, najbardziej charakterysty
cznych dla obszarów pojeziernych. Stwierdzono, że obszary sandrowe,
zarówno pod względem atrakcyjności, jak i przydatności do zainwesto
wania rekreacyjnego, są zdecydowanie bardziej korzystne niż obszary
morenowe.
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8. J a n i a J a c e k : Antropogeniczne zmiany niektórych elementów
środowiska geograficznego wschodniej części W y ży n y Śląskiej', ss. 227,
map 5, ryc. 35, fot. 35, tab. 4. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Przyrodniczych — 9 VI 1978.
Promotor: doc. dr hab. Edward A. Tomaszewski
Celem pracy było zbadanie zmian, jakie zachodzą w środowisku geo
graficznym pod wpływem intensywnej działalności gospodarczej w re
gionie silnie uprzemysłowionym i w jego otoczeniu. Badania przeprowa
dzono na przykładzie wschodniej części Wyżyny Śląskiej, na obszarze
0 powierzchni 260 km2. Analizie poddano stopień przeobrażenia dwóch
elementów środowiska geograficznego — rzeźby terenu i szaty roślinnej.
Na tej podstawie wyznaczono granicę zasięgu największych zmian na
stępujących w środowisku pod wpływem rozwoju konurbacji górno
śląskiej.
W pracy wykorzystano metodę interpretacji standardowych, panchromatycznych zdjęć lotniczych. Zdjęcia te, w skali 1 : 20 500 wykonano
27 sierpnia 1973 r. Ponadto dla obszaru budowy Huty Katowice wyko
rzystano wielkoskalowe zdjęcia lotnicze (ok. 1 :2500) z maja 1975 r.
1 września 1976 r. Pozwoliło to odtworzyć dynamikę przekształceń śro
dowiska w tym rejonie.
W analizie zagadnień środowiska geograficznego zastosowano podej
ście systemowe, tworząc model oddziaływań między antroposferą a po
zostałymi podsystemami środowiska. Dzięki interpretacji zdjęć lotniczych
i badaniom terenowym odtworzono stan naturalny rzeźby terenu. Uzys
kano szkic geomorfologiczny w skali 1 : 25 000 dla terenu, który w więk
szej części nie miał żadnego zdjęcia geomorfologicznego. Na podstawie
przeglądowych map potencjalnej roślinności naturalnej oraz interpretacji
zdjęć lotniczych uzyskano dane odnośnie do naturalnej szaty roślinnej
tego obszaru. Pozwoliło to na odtworzenie rozprzestrzeniania się natural
nych typów krajobrazu. Praca zawiera także przegląd rozwoju gospo
darki człowieka na badanym terenie od neolitu z podziałem historii gos
podarczej na dwa okresy: pierwszy — o przewadze gospodarki rolnej —
do końca XVIII w. i drugi — okres przemysłowy — trw ający do dziś.
Szczegółowa interpretacja zdjęć lotniczych pozwoliła na wykonanie
mapy antropogenicznych form terenu w skali 1 : 25 000. Mapa ta stała
się podstawą analizy porównawczej ze szkicem geomorfologicznym rzeź
by naturalnej. Doprowadziła ona do wniosku, że antropogeniczna rzeźba
terenu na badanym obszarze ma charakter strukturalny, zależy więc od
budowy podłoża i od historii geologicznej, a tym samym jest związana
z obniżeniami o charakterze strukturalnym. Konfrontacja tego spostrze
żenia z historią gospodarczą pozwoliła odtworzyć dwa zasadnicze typy
rozprzestrzeniania się antropogenicznych zmian rzeźby terenu. Do dzi
siaj przetrwały ślady przekształceń charakterystycznych dla gospodarki
rolnej (zabudowa, układ dróg, terasy rolnicze), na które nakładają się
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od XIX w. Dane odnośnie do ilości usuwanego w wyniku działalności
ludzkiej materiału ziemnego ze zlewni Czarnej Przemszy wskazują, że
proponowany wskaźnik antropogenicznej denudacji mechanicznej prze
kroczył w ostatnich latach 17 000 mm/1000 lat i jest około 600 razy więk
szy od naturalnej denudacji globalnej. Wyniki te wyraźnie dokumentują
trwanie antropogenicznego cyklu rzeżbotwórczego na tym terenie. W prze
biegu tego cyklu stwierdzono kilka prawidłowości.
Zmiany w szacie roślinnej badano poprzez porównanie mapy poten
cjalnej roślinności naturalnej ze szkicem roślinności aktualnej (uzyska
nym dzięki interpretacji zdjęć lotniczych). Mapa przekształcenia szaty
roślinnej według uproszczonej skali czterostopniowej, opartej na prze
mianach formacji roślinnych, wraz z wynikami analizy rzeźby antropo
genicznej pozwoliły na wykonanie kartogramu stopnia przeobrażenia śro
dowiska geograficznego. W tej analizie wykorzystano jako materiał po
mocniczy obrazy satelitarne z ERTS-1 w kanale 4, 5 i 7. Możliwe jest
odczytanie z nich najwyraźniejszych zjawisk antropogenicznego prze
kształcenia środowiska geograficznego.
Na zakończenie pracy sformułowano wnioski wykazujące zależność
przekształceń środowiska geograficznego nie tylko od rozwoju gospodar
czego, ale także warunków środowiska naturalnego. Wskazano tereny
najbardziej przekształcone oraz przewidywane kierunki dalszych zmian.
Część tych wniosków może mieć praktyczne zastosowanie dla prawidło
wego kształtowania ludzkiego środowiska.
*9. K l a j n e r t Z b i g n i e w : Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu; ss. 145, ryc. 47,
fot. 38. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi —
21 III 1978.
Druk: Acta Geographica Lodziensia, nr 38, 1978.
Badaniami objęto obszar o powierzchni około 1200 km2, położony
w wewnętrznej strefie lobu Rawki zlodowacenia środkowopolskiego,
stadium Warty. Południową jego część zajmuje Wysoczyzna Skiernie
wicka, wzniesiona maksymalnie do 210 m npm., północną zaś płaskie
przedpole (130—70 m npm.), stanowiące fragment niziny łowicko-błońskiej.
Na tle paleogeografii obszaru zajęto się w szczególności osadami i for
mami związanymi z zanikiem lodowca warciańskiego. Przeprowadzono
szczegółową analizę litologiczno-strukturalną głównie utworów glacifluwialnych wypukłych, najczęściej wałowych form rzeźby spoczywających
na zwałowej glinie warciańskiej. Do badań wykorzystano profile
wierceń głębszych, przebijających czwartorzęd i najczęściej trzeciorzęd,
uzyskane z Instytutu Geologicznego w Warszawie (101 wierceń), wyko
nano 60 wierceń o głębokości
do 20—30 m oraz 2500 wierceń o głębo
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kości maksymalnej do 4 m, najczęściej jednak do głębokości 2 m. Prze
analizowano 120 odsłonięć gospodarczych i 39 specjalnie wykopanych
odkrywek.
Stwierdzono, że współczesna rzeźba obszaru badań znajduje znaczne
podobieństwo w rzeźbie powierzchni mezozoicznej i podczwartorzędowej.
Fakt ten skłania do wyciągnięcia wniosku o dużym wpływie podłoża
mezozoicznego na rzeźbę badanego obszaru i jego rozwój paleogeograficzny. W procesie oddziaływania mezozoiku na rozwój paleogeograficzny
Wysoczyzny Skierniewickiej i jej północnego przedpola niemałą rolę
odegrały ruchy pionowe neotektoniczne struktur mezozoicznych wału
pomorsko-kujawskiego, w tym oczywiście i stru ktur solnych.
Główne jednostki litologiczne plejstocenu, a przede wszystkim po
kłady glin zwałowych kolejnych trzech zlodowaceń, wznoszą się z pół
nocy na południe. Miejscem raptownego podniesienia tych jednostek
jest strefa północnej krawędzi Wysoczyzy Skierniewickiej. Stanowi to
wskazówkę, że krawędź ta jest przetrwałym elementem rzeźby od czasów
mezozoiku (w przybliżeniu granica między wałem pomorsko-kujawskim
i niecką brzeżną).
Dynamikę i sposób zanikania pokrywy lodowej warciańskiej odtwo
rzono na podstawie analizy cech strukturalnych i ustalenia genezy wy
pukłych form rzeźby glacifluwialnej. Wykazano, że formy te nie są mo
renami czołowymi recesyjnymi, jak sądzono dotychczas, lecz stanowią
wały kemowe, złożone przez wody roztopowe lodowca w otwartych ku
górze szczelinach pomiędzy płatami martwego lodu.
W układzie pionowym osadów kemowych stwierdzono wyraźny wzrost
grubości frakcji materiału mineralnego ku stropowi poszczególnych
form — od mułów ilastych leżących bezpośrednio na glinie zwałowej,
poprzez piaski drobnoziarniste ze strukturkam i riplemarków, aż po grube
piaski i żwiry wypełniające różnej wielkości bruzdy erozyjne wód ablacyjnych wycięte w niżej leżących osadach. Układ ten nazwano „wstę
pującym” i związano jego genezę ze stopniowym wzrostem tempa proce
sów ablacji arealnie zanikającego lodowca warciańskiego, wskutek przede
wszystkim postępującego ocieplenia klimatu. Wstępujący układ osadów
kemowych jest więc wskaźnikiem nie tylko wzrastającej szybkości od
pływu wód roztopowych, lecz także zmian klimatycznych.
Wzrost tempa ablacji pozostawał w ścisłym związku z procesem po
szerzenia szczelin lodowych i ich łączenia się w coraz rozleglejsze i spraw
niejsze systemy odpływu wód. Na podstawie przeważających kierunków
upadu warstw w obrębie materiału glacifluwialnego kemów wykazano, że
wody roztopowe lodowca w czasie akumulacji tych form odpływały ge
neralnie z południa na północ, w kierunku „do lodowca”.
Ukształtowanie powierzchni pod lodowcem warciańskim wywierało
więc istotny wpływ na kierunki spływu i akumulacji wód ablacyjnych.
Końcowe etapy akumulacji materiału glacifluwialnego w postaci żwirów
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przebiegały w strumieniach wód o bardzo szybkim odpływie. Być może
wiązało się to z faktem dość raptownego otwarcia dróg odpływu wód
w kierunku równoleżnikowym w osi współczesnej pradoliny wTarszawsko-berlińskiej (oś doliny Bzury).
Na badanym obszarze stwierdzono również wyraźny związek kierun
ków odpływu wód roztopowych lodowca ze współczesnym układem sieci
dolinnej, a więc ze współczesnym generalnym obrazem rzeźby. Wody
ablacyjne odpływały w szczelinach lodowych zgodnie z lokalnymi spad
kami podlodowych płatów wysoczyznowych pochylających się, podobnie
jak współczesne płaty wysoczyznowe, w stronę otaczających je dolin
rzecznych. Wynika z tego, że współczesne generalne spadki poszczegól
nych płatów wysoczyznowych oraz doliny rzeczne okalające te płaty
zostały odziedziczone co najmniej po okresie deglacjacji.
W okresie zanikania martwej pokrywy lodowej uwalniane od lodu
były w pierwszej kolejności wyżej położone partie wysoczyznowe, a póź
niej, stopniowo, położone coraz niżej. Martwy lód zalegał najdłużej
w pobliżu osi dolin, które — aczkolwiek nie miały wówczas tak ciągłego
charakteru jak obecne — spełniały jednak ważną rolę drenującą. Tym
należy tłumaczyć fakt, że wały kemowe bardzo często występują w są
siedztwie dolin i są usytuowane prostopadle lub równolegle do ich osi.
Strefy dolinne zapewniały bowiem niezbędną dla akumulacji tych form
obfitość i koncentrację wód roztopowych lodowca.
Mechanizm kurczenia się martwych płatów lodu prześledzono na pod
stawie analizy struktury osadów kemowych w układzie horyzontalnym.
Najszersze, centralne części wałów zajmują utwory glacifluwialne, po
zbawione śladów późniejszych zaburzeń. Brzeżne partie wałów kemowych
są zbudowane z osadów kontaktu lodowego, wśród których spotyka się
często struk tury grawitacyjne, tym bardziej rozwinięte, im większa by
wa miąższość osadów kontaktu lodowego (a więc pierwotnie im głębsza
była szczelina lodowa). Łącznie z pokrywami ablacyjnymi otulającymi
najbardziej zewnętrzne części kemów, a także występującymi dość po
wszechnie na morenie dennej w otoczeniu kemów, wskazują one na
stopniowe kurczenie się i obniżanie powierzchni płatów lodowych.
W okresie zaniku lodowca warciańskiego w strefie północnej kraw ę
dzi Wysoczyzny Skierniewickiej układ szczelin w lodzie był najczęściej
prostopadły do progu krawędzi, natomiast w obrębie wnętrza wysoczyzny
przeważał zdecydowanie kierunek szczelin wyciągnięty z SE na NW. Ten
kierunek, zgodny z generalnym przebiegiem osi strukturalno-tektonicznych podłoża mezozoicznego, autor jest skłonny wiązać z ruchami piono
wymi podłoża w obrębie wału pomorsko-kujawskiego w czasie początko
wych etapów zanikania lodowca warciańskiego. Drobne pęknięcia sztyw
nej masy lodu zostały następnie poszerzone przez wody ablacyjne, a na
stępnie wypełnione osadami kemowymi.
Autor sądzi, że zgromadzone w pracy fakty i wnioski na temat struk
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tury form kemowych i jej związku z dynamiką oraz mechanizmem za
nikania lodowca warciańskiego wykraczają daleko poza obszar Wyso
czyzny Skierniewickiej i jej północnego przedpola, stanowiąc skromny
wkład w ogólny problem form szczelinowych i typów deglacjacji, tak
żywo dyskutowanych ostatnio w Polsce.

10. K l i m o w i c z Z b i g n i e w : Czarne ziemie Równiny Tarnobrzes
kiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru; ss. 82,
map 11, ryc. 7, fot. 3, tab. 7. Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemi — 22 XI 1978.
Promotor: prof, dr hab. Stanisław Uziak
Druk: Roczniki Gleboznawcze, t. 31 (w druku).
Celem pracy było (obok ogólnej charakterystyki) zbadanie zależności
między charakterem stosunków wodnych badanego obszaru a genezą
i właściwościami czarnych ziem.
Badania terenowe przeprowadzono w latach 1975— 1977 (głównie na
podstawie zgeneralizowanych i pomniejszonych do 1 : 25 000 map gle
bo wo-rolniczych. Złożyły się na nie przede wszystkim: charakterystyka
morfologiczna gleb (w 73 profilach) na całym terenie — ze szczególnym
uwzględnieniem siedmiu wybranych obszarów — kartowanie gleb, w y
konanie przekrojów niwelacyjno-geologiczno-glebowych na sześciu ob
szarach długości 10 300 m, zebranie próbek glebowych do analiz labo
ratoryjnych oraz rejestracja stosunków wodnych. Przeprowadzono po
nadto wywiady z miejscową ludnością.
W zebranym materiale, stosując powszechnie przyjęte metody, ozna
czono skład mechaniczny, ciężar rzeczywisty i objętościowy, porowatość
ogólną, kapilarną i niekapilarną, przepuszczalność, łatwo przyswajalny
fosfor i potas, węglan wapnia, pH, substancję organiczną oraz skład
frakcyjny próchnicy. Wykonano ponadto badania mikromorfologiczne
w trzech wybranych profilach.
Na podstawie opracowanej przez PTGleb. „Systematyki Gleb Polski”
w 1974 r. wyodrębniono na omawianym terenie następujące podtypy i ro
dzaje czarnych ziem (podział ogólny):
1. Czarne ziemie właściwie wytworzone z:
a) piasków, bardzo lekkie i lekkie;
b) glin, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie;
c) iłów, bardzo ciężkie;
d) utworów pyłowych zwykłych, lekkie lub średnie.
2. Czarne ziemie zdegradowane wytworzone z:
a) piasków, bardzo lekkie i lekkie;
b) glin, średnie i ciężkie;
c) utworów pyłowych zwykłych, lekkie lub średnie.
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3. Czarne ziemie murszowate wytworzone na piaskach.
Badane gleby zbudowane są głównie z utworów piaszczystych i gli
niastych. Pod względem właściwości fizycznych i chemicznych nie róż
nią się zasadniczo od czarnych ziem pozostałych regionów Polski. Jedy
nie niektóre gleby części wschodniej i częściowo, centralnej badanej rów
niny cechują się odmiennym odczytem, innym nieco charakterem próch
nicy, a także morfologią. Te ostatnie wykazują również niższą wartość
użytkową.
Genezę czarnych ziem Kotliny Sandomierskiej należy wiązać głównie
z przeobrażeniem gleb łąkowo-błotnych, zasobnych w substancję orga
niczną. Dominującym czynnikiem było tu sztuczne obniżenie zwiercia
dła wody gruntowej, powodujące zmniejszenie zasięgu terenów zabagnionych, oraz uprawa gleby. Dalsza ewolucja badanych gleb, szczegól
nie w wypadku postępującego osuszania terenu, może pójść w kierunku
wytworzenia się gleb szarych (degradacja). Dotyczy to przede wszystkim
gleb zachodniej części terenu. Natomiast gleby Grębowa, Tarnowskiej
Woli, wschodniej części równiny oraz niektóre z czarnych ziem Kawę
czyna wymagają częściowo odwodnienia. Ponadto, gleby Tarnowskiej Woli
oraz wschodniej części badanego obszaru wymagają radykalnej poprawy
ich odczynu, nawożenia fosforem oraz częściowo potasem.
Pod względem wartości użytkowej czarne ziemie Równiny Tarno
brzeskiej zaliczono do kompleksów: pszennego dobrego, żytniego bardzo
dobrego, żytniego dobrego i zbożowo-pastewnego mocnego, a także (głów
nie we wschodniej części równiny) do kompleksu żytniego słabego i zbożowo-pastewnego słabego.

11. K ł a p a M i e c z y s ł a w : Związek przebiegu procesów morfogenetycznych z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsieni
cowej w Tatrach; ss. 109, mapa 1, ryc. 10, fot. 11, tab. 17.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Aka
demii Nauk w Warszawie — 28 X 1978.
Promotor: prof, dr hab. Leszek Starkel
Druk: Procesy morjogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmia
nami pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach, Dokumen
tacja Geograficzna, z. 4, 1980.
Celem pracy było dokonanie charakterystyki procesów morfogenetycznych w wysokich górach oraz poznanie przebiegu, typowych dla obszaru
ponad górną granicą lasu w Tatrach, procesów morfogenetycznych w cyk
lu rocznym i dziesięcioleciu (1961— 1970), ponadto wykazanie zróżnicowa
nia tych procesów w wydzielonych porach morfogenetycznych w obrę
bie podstawowych elementów rzeźby.
Podstawą tego opracowania była szczegółowa analiza elementów
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meteorologicznych ze stacji na Hali Gąsienicowej, położonej tuż nad gór
ną granicą lasu na wysokości 1520 m npm., w warunkach klimatu piętra
chłodnego i bardzo chłodnego. Stwierdzona zależność między czynnikami
atmosferycznymi a procesami morfogenetycznymi posłużyła do ustalenia
warunków pogodowych i morfologicznych („kalendarz pogód” i „kalen
darz procesów”). Przebieg wybranych, typowych dla obszaru ponad gra
nicą lasu, procesów morfogenetycznych (wietrzenie mrozowe, wietrzenie
insolacyjne, pionowe ruchy gleby, lód włóknisty, odpadanie, spełzywanie
pokryw, soliflukcja, transport i korazja lawinowa, procesy niwacyjne
koło płatów śnieżnych, deflacja, spłukiwanie powierzchniowe i linijne,
sufozją i ługowanie) rozpatrywano w wydzielonych porach morfogene
tycznych i odnoszono do podstawowych elementów rzeźby: ścian skal
nych, stoków usypiskowych, wyrównanych stoków dojrzałych oraz po
wierzchni płaskich. Podstawę podziału roku na cztery pory morfogenetyczne: 1 — porę niwalną, 2 — porę niweopluwialną, 3 — pluwialną
i 4 — porę pluwioniwalną — stanowią odmienne właściwości podłoża
określane jako „stan gruntu”, a będące odbiciem procesów zachodzących
w czasie wymiany energii i materii między atmosferą a litosferą.
Z sezonowymi zmianami warunków klimatycznych wiąże się zróżni
cowanie jakościowe i ilościowe występujących procesów rzeźbotwórczych.
W okresie przejścia od zimy do lata są one wyraźnie przesunięte w cza
sie w stosunku do pór termicznych, co związane jest z różnicą tempera
tu r między warstwą przygruntową i na wysokości 2 m oraz długim zale
ganiem śniegu. W pracy wykazano, że każdą porę morfogenetyczną ce
chują wyróżniające się zespoły procesów morfogenetycznych, stanowią
cych o jej funkcji morfologicznej i odgrywających istotną rolę w kształ
towaniu rzeźby.
Dla pory niwalnej najważniejsze jest oddziaływanie grubej warstwy
śniegu na podłoże, szczególnie zaś niwacja wywołana przez lawiny
śnieżne.
W porze niweopluwialnej główną rolę odgrywają procesy krioniwalne, zwłaszcza niwacja wokół długo utrzymujących się płatów śnieżnych
oraz rozpoczęte już pod koniec zimy procesy związane ze spływem wód
roztopowych.
W porze pluwialnej przeważają procesy fluwialne — spłukiwanie
powierzchniowe i linijne oraz sufozją i ługowanie pokryw. Z nasiąknię
ciem pokryw zwietrzelinowych związane są ruchy masowe.
Dla pory pluwioniwalnej charakterystyczne są procesy kriogeniczne,
szczególnie zaś działanie lodu włóknistego oraz deflacja.
Stwierdzono, że najwięcej różnorodnych procesów morfogenetycznych
o dużym natężeniu występuje w okresie przejścia od zimy do lata, tj.
w porze niweopluwialnej, co spowodowane jest częstymi wahaniami
tem peratur powietrza i gruntu (od dodatnich do ujemnych) oraz obec
nością pokrywy śnieżnej lub płatów tającego śniegu. Najmniej zaś ak
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tywną w sensie morfologicznym jest pora niwalna, na co wpływa izola
cja podłoża od czynników zewnętrznych przez grubą warstwę śniegu.
Największą natomiast rolę odgrywają zjawiska ekstremalne w okresie
letnim (pora pluwialna) związane z opadami ulewnymi i rozlewnymi.
Świadczą o tym przykłady z obszaru Tatr w okresie wieloletnim. Duże
wahania z roku na rok w długości trw ania pór morfogenetycznych, jak
częstotliwość i natężenie procesów morfogenetycznych na obszarze po
wyżej granicy lasu uzależnione są od całokształtu oraz od układów makrocyrkulacyjnych i związanym z nimi reżimem termiczno-opadowym,
tak charakterystycznym dla przejściowej strefy klimatycznej, w której
położone są Tatry.

12. K o p c z y ń s k i S t e f a n : Stosunki wodne Basenu Grudziądzkie
go i jego otoczenia; ss. 294, map 6, ryc. 69, fot. 38, tabl. 92. Uniwer
sytet im. M. Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Zie
mi — 6 XII 1978.
Promotor: doc. d r Władysław Mrózek
Opracowanie obejmuje Basen Grudziądzki (ok. 263 km2) oraz okala
jące go obszary wysoczyznowe. Forma dolinna zajmuje część zlewni rzek:
Osy, Maruszy-Rudnianki, Mątwy oraz całą zlewnię rowu Hermana. Oś
hydrograficzną Basenu wyznacza Wisła.
Rozprawa ma charakter monograficzny. Oparta jest głównie na ba
daniach terenowych przeprowadzonych w latach 1961— 1970, takich jak:
kartowanie hydrograficzne obszaru, pomiary batymetryczne najwięk
szych jezior, stanów i przepływów w wybranych ciekach, zwierciadła
wody podziemnej I poziomu wodonośnego w studniach gospodarskich
i wydajności 14 źródeł, obserwacje zjawisk lodowych na niektórych
jeziorach i ciekach. Wykorzystano współczesne i archiwalne materiały
hydrograficzne i hydrogeologiczne.
Stwierdzono, że największy wpływ na stosunki wodne Basenu w y
wiera Wisła. W okresie średnich i niskich stanów występuje odpływ
z Basenu do rzeki, w czasie stanów wysokich blokowanie wód napływa
jących z terenów przyległych, infiltracja wody wiślanej przez wały
ochronne, podtapianie i częściowe zalewanie na zawału — zwykle w pa
sie do 500 m.
Reżim stanów i przepływów cieków zależy od warunków meteorolo
gicznych, modyfikowanych przez inne elementy środowiska geograficz
nego; z wezbrań dominują wiosenno-roztopowe. Cieki spływające z w y
soczyzn mają w strefie krawędziowej stany i przepływy na ogół wyrów
nane. Z cieków basenowych największym wyrównaniem charakteryzują
się te, których zlewnie cechuje duża retencja, największą zmiennoś
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cią — mające małe zlewnie na płaskich równinach zalewowych o słabo
przepuszczalnym podłożu. Spływające do Basenu cieki prowadzą średnio
łącznie około 6 m 3/s wody, tj. niespełna 0,5°/o SSQ Wisły. Najwięcej od
daje Wiśle Osa: Q około 4 m3/s, co równa się q około 2,6 l/s/km 2.
Sklasyfikowano cieki biorąc pod uwagę usytuowanie morfologiczno-hydrograficzne oraz stopień oddziaływania części zlewni Basenu na ich
ustrój stanów i przepływów. Do cieków allochtonicznych należą Wisła
i Mątawa. Wpływ Basenu na reżim pierwszej jest minimalny, drugiej
wyraźny. Przykładem cieków stałych autochtonicznych, których reżim
przepływu uwarunkowany jest prawie wyłącznie przez środowisko Ba
senu, jest Raczka. Ze stojących wód powierzchniowych analizowano je
ziora: wytopiskowe, rynnowe, przyźródliskowe i starorzecza. Stwierdzono,
że wahania stanów wody zbliżone są do średnich rocznych w Polsce.
Wszystkie ulegają procesowi zanikania poprzez zamulanie, zarastanie
i gospodarkę człowieka.
Wyróżniono 3 piętra wodonośne: kredowe, trzeciorzędowe i czwarto
rzędowe. Wody dwu pierwszych nie odgrywają prawie żadnej roli. In
teresowano się głównie ważnymi gospodarczo wodami plejstoceńskimi.
Na wysoczyżnie i kępach Fortecznej i Górnej G rupy stwierdzono w u t
worach czwartorzędu 3 poziomy wodonośne, 2 z nich przecięte są przez
dolinę Wisły. Wody przeciętych poziomów zasilają I poziom Basenu. Na
jego dnie w piaskach i żwirach plejstocenu występuje jeden poziom
(śr. 3—8 m) o swobodnym lub napiętym zwierciadle wody, ponadto
w piaskach rzecznych osadów holocenu między pokładami mad i torfów
płytki (śr. 0,3—3 m) poziom wód aluwialnych. Wypływy wód podziem
nych występują na różnych wysokościach na zboczach Basenu i stokach
kęp. Cechuje je niewielka wydajność — do 3,5 l/s i niewielki wskaźnik
zmienności — 1,2—2,3.
Przebieg wahań zwierciadła wód I poziomu odzwierciedla rytm zmien
nych warunków meteorologicznych, głównie opadów i temperatury. Naj
wyższe stany notuje się po stopieniu pokrywy śnieżnej i rozmarznięciu
gleby, najniższe zwykle jesienią po intensywnym parowaniu letnim.
Głębokość zwierciadła wód i amplitudy ich wahań zmieniają się prze
strzennie w zależności od zróżnicowanych warunków środowiska geogra
ficznego. Na równinie zalewowej wody występują płytko, a ogół 1—3 m
i pozostają pod wpływem Wisły. W pasie przyległym do rzeki roczne
amplitudy wahań przekraczają niekiedy 3 m, w miarę zaś oddalania od
koryta maleją. Na terasie nadzalewowej II i częściowo I oraz na pn.-zach.
części Kępy Górnej Grupy poziom wody kształtuje się przeważnie na głę
bokości 2—5 m, na terasie nadzalewowej III, na stożkach napływowych
i w strefie przyzboczowej na głębokości 5— 10 m przy amplitudach rocz
nych 1,4-1,6 m. Najmniejsze amplitudy, nie przekraczające w zasadzie
60 cm, wykazują wody strefy krawędziowej.
Charakteryzując gospodarkę wodną omówiono eksploatację i zanie
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czyszczenie wód oraz ochronę przeciwpowodziową. Przedstawiono zmia
ny spowodowane pracami urbanizacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotech
nicznymi. Sięgają one XIV w. i są znaczne, zwłaszcza w układzie sieci
hydrograficznej. Do ważnych należą też obniżenie I poziomu wodonośnego,
zmniejszenie powierzchni jezior i mokradeł. W wyniku rozwoju ekono
micznego i przyrostu ludności wzrosło w Basenie zużycie wody w G ru
dziądzu: 1900 r. — 49 tys. m3 (33 tys. mieszk.), 1977 r. — 11,3 min m 3
(88 tys. mieszk.).
Zmierzając do poznania przestrzennego warunków wodnych za pod
stawową jednostkę klasyfikacyjną przyjęto typ hydrograficzny, który
ujęto jako funkcję szeregu elementów środowiska geograficznego i w ią
żących się z nimi warunków wodnych: infiltracji, spływu powierzchnio
wego, retencji, wilgotności gruntów, gęstości sieci wodnej, dynamizmu
I warstw y wodonośnej. Dominanta swoistych cech hydrograficznych
w obrębie niektórych typów pozwoliła określić jednostki niższego rzę
du — podtypy hydrograficzne. Stwierdzono, że kontrasty hydrologiczne
są bardzo wyraźnie uwarunkowane cechami środowiska geograficznego.
Wydzielono 5 typów i 12 podtypów hydrograficznych. Do jednostek
I rzędu zaliczono typy ewapotranspiracyjno-spływowy, infiltracyjny,
przepływowo-spływowy, zalewowo-przepływowy oraz o zmienionym
krążeniu wody.
Prezentowany obszar — Basen Grudziądzki — należy do szczególnie
ważnych z punktu widzenia gospodarki wodnej, głównie ze względu na
wybudowanie tu zapory wodnej objętej planem kompleksowego zagos
podarowania zasobów wodnych Wisły.
13. M o n d r z y c k i Z d z i s ł a w : Metody oceny wpływu warunków
fizyczno-geograjicznych i niektórych elementów pokrycia terenu na
jego dostępność; ss. 132, map 4, ryc. 32, tab. 37. Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi —
2 V 1978.
Promotor: doc. dr hab. Wojciech Stankowski
W pracy przedstawiono metody oceny wybranych elementów geogra
ficznych z punktu widzenia ich wpływu na przejezdność i przekraczalność terenu — na przykładzie środkowej części Europy. W celu przysto
sowania tej problematyki do praktycznych potrzeb planowania ruchu
zastosowano trzystopniową skalę prezentowania danych, tj. uogólnioną,
średnią i szczegółową.
Sposób ujęcia problematyki pracy uwzględnia chronologię postępowa
nia (realizację poszczególnych przedsięwzięć):
1)
metody oceny wpływu elementów fizyczno-geograficznych na
przejezdność i przekraczalność terenu na przełaj i po drogach grun
towych;
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2) wpływ infrastruktury transportu samochodowego, kolejowego
i wodnego śródlądowego na przejezdność;
3) próbę łącznego prezentowania całokształtu zjawisk dostępności
terenu;
4) zasady typowania najdogodniejszych tras przejezdności i przekraczalności.
Warunki przejezdności i przekraczalności terenu na przełaj i po dro
gach gruntowych przedstawiono za pomocą:
a) stref ciągłych (dziewięciu pól podstawowych) o stałych uśrednio
nych właściwościach pod względem dostępności. Wyznaczono je uwzglę
dniając 12 typów rzeźby terenu o określonych cechach morfometrycznych
i 12 rodzajach gruntów (suchych i mokrych);
b) stref okresowych — wpływających czasowo na obniżenie wartoś
ci przypisanych strefom ciągłym podczas występowania niekorzystnych
warunków meteorologicznych. W tym celu zostały sporządzone nomogramy pozwalające na dokonywanie odpowiednich korekt. Uwzględniają
one wpływ pokrywy śnieżnej o różnej grubości, gołoledzi, mgły oraz b u 
rzy i wiatru na tempo ruchu;
c) stref miejscowych stałych i rubieży linijnych — wpływających
hamująco na „płynność” i kierunek ruchu w określonych rejonach na
okres trudny do ustalenia. W tym celu wyodrębniono 3 typy kompleksów
leśnych, 6 rodzajów wyróżniających się w terenie stoków oraz różne ro
dzaje i typy odcinków wód powierzchniowych pod kątem ich wpływu
na ruch pojazdów mechanicznych i ruch pieszy po bezdrożach. Sformu
łowane zostały także zasady wyznaczania miejsc nadających się do bu
dowy sześciu podstawowych rodzajów przepraw.
Mając na względzie możliwość polepszenia dostępności terenu poprzez
budowę dróg, określono kompleksowe warunki prac inżynieryjnych typu
wykopowego na jedenastu rodzajach gruntów suchych i mokrych. Wy
znaczono także umowną pracochłonność dla tych gruntów oraz wskazano
na możliwości stosowania maszyn inżynieryjnych i celowość wzmacnia
nia wykopów.
W celu określenia wpływu infrastruktury transportu samochodowego
i kolejowego na warunki przejezdności terenu zostały sformułowane za
sady:
a) obliczania przepustowości ciągu drogowego według elementów
wpływających na średnią dopuszczalną szybkość pojazdów mechanicz
nych jadących w kolumnach oraz wyznaczanie przelotności linii kolejo
wej dla pociągów towarowych;
b) typowania optymalnego układu podstawowego sieci drogowej i ko
lejowej oraz kompleksowego oceniania przedmiotowych warunków na
określonym obszarze za pomocą trójstopniowej skali porównawczej.
Śródlądowy transport wodny rozpatrzono z kolei pod kątem możli
wości wiązania w całość sieci dróg samochodowych i linii kolejowych

http://rcin.org.pl

33

rozcinanych w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mostów na rzekach
i kanałach.
Próbę łącznego przedstawienia wpływu warunków fizyczno-geogra
ficznych i niektórych elementów pokrycia terenu na jego dostępność
wykonano przykładowo na czterech mapach (dwóch w skali 1 : 1 000 000
i dwóch w 1 : 500 000). Przeprowadzono także skrótową analizę ich treści
z wykazaniem różnic występujących w szczegółowości oceny warunków
przejezdności i przekraczalności terenu zależnie od skal, w jakich w arun
ki te zostały przedstawione.
Właściwy wybór tras przejezdności i przekraczalności na określonym
obszarze wymaga sprawdzenia i omówienia wielu różnorodnych cech
terenu. Kompleksowej oceny tych cech dokonano metodą bonitacji pun
ktowej, ocena zaś wyboru tras została przeprowadzona na specjalnie
wytypowanych czterech trasach na przełaj oraz trzech drogach samocho
dowych i dwóch liniach kolejowych.

14. M u s i a ł A n d r z e j : Rozwój rzeźby glacjalnej Wysoczyzny Kol
neńskiej; ss. 210, ryc. 71, fot. 80, tab. 3, Uniwersytet Warszawski,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Nauk Fizyczno-Geograficznych — 13 III 1978.
Promotor: prof, dr Jerzy Kondracki
Mezoregion Wysoczyzny Kolneńskiej stanowi wyraźną jednostkę geo
graficzną, leżącą na pograniczu pojezierzy i starych wysoczyzn moreno
wych. Wyjaśnienie problemów związanych z rozwojem rzeźby tych tere
nów umożliwia odtworzenie warunków morfologicznych, panujących
w czasie recesji lądolodu środkowo-polskiego oraz poznanie charakteru,
tempa i etapów zaniku pokrywy lodowej w Polsce NE.
Rozwój rzeźby tych terenów wiązano dotychczas z deglacjacją fron
talną lądolodu środkowopolskiego stadiału Mławy, w czasie której po
wstały kolejne równoleżnikowe strefy marginalne.
Badania terenowe na Wysoczyźnie Kolneńskiej prowadzono w okre
sie 1968— 1977. Podstawową metodą stosowaną w pracy było kartow a
nie geomorfologiczne w skali 1 : 25 000, którym objęto obszar 1700 km 2.
Określenie typów genetycznych form i ustalenie chronologii względnej
procesów i zjawisk przeprowadzono, opierając się na badaniach geomor
fologicznych, sedymentologicznych, strukturalnych, stratygraficznych
i litologicznych. Uzyskane wyniki stanowiły przesłanki rozważań nad ty 
pem i charakterem deglacjacji. W badaniach geomorfologicznych przy
analizie odsłonięć najczęściej stosowano kryterium zróżnicowania litolo
gicznego i facjalnego osadów. W miejscach, gdzie niemożliwe było prze
prowadzenie typologii form na podstawie ich budowy wewnętrznej, k la
syfikację oparto na analizie przestrzennej. Zastosowanie metod geo-
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chronologicznych umożliwiło odtworzenie stratygrafii utworów czwarto
rzędowych na badanych terenach. Celem dokładnego prześledzenia
starych szlaków odpływu wód glacjofluwialnych przeprowadzono analizę
zdjęć lotniczych.
Opracowywany obszar charakteryzuje się stosunkowo słabym rozpo
znaniem budowy geologicznej, co wynika z faktu, że jest to region typowo
rolniczy. Badania występujących tu osadów czwartorzędowych pozwo
liły wydzielić 5 (miejscami 6) horyzontów glin zwałowych odpowiadają
cych transgresjom kolejnych lądolodów, przedzielonych osadami z okresu
deglacjacji oraz serie utworów rzecznych zakumulowanych w czasie
ocieplenia klimatu. Budowa geologiczna starszego podłoża i stratygrafia
osadów plejstoceńskich wskazują na obecność w centralnej części Wyso
czyzny Kolneńskiej południowego wyniesienia, które w czasie kolejnych
zlodowaceń było dobudowywane przez osady glacjalne.
Analiza rzeźby Wysoczyzny Kolneńskiej wykazała południkową orien
tację głównych kulminacji terenowych, przy jednoczesnym braku typo
wych form czołowo-morenowych z odpływami sandrowymi na przedpolu.
Na pozostałym obszarze wysoczyzny występuje mozaika mezoform różnej
wielkości i kierunku dłuższych osi. Sytuacja ta jest wynikiem dużej
zmienności procesów i zjawisk w czasie formowania się rzeźby tych
terenów.
Charakter form, ich sytuacja przestrzenna oraz budowa jednoznacznie
wskazują, że rzeźba glacjalna Wysoczyzny Kolneńskiej została utworzo
na w wyniku deglacjacji arealnej lądolodu. Występuje tu zespół form
powstałych w przetainach, szczelinach oraz w strefie kontaktu lodu z lą
dem. Rozpoznano między innymi: plateau morenowe, wzgórza kemowe,
wały marginalne, plateau przetainowe, wzniesienia przetainowe, stożki
sandrowe oraz liczne obszary występowania form kemowych.
Rekonstrukcja rozwoju rzeźby glacjalnej Wysoczyzny Kolneńskiej
pozwoliła stwierdzić wyraźną specyfikę zachodzących tu procesów morfogenetycznych. Odrębność ta wynikała z warunków zaniku czaszy lodo
wej, która na obszarze omawianego mezoregionu uległa rozdzieleniu na
dwie części — wschodnią i zachodnią; bezpośrednią przyczyną było wy
niesienie w obrębie starszego podłoża. Doprowadziło to do utworzenia
dwóch odrębnych płatów lodu, o miąższości wzrastającej w kierunku
obniżeń, gdzie procesy deglacjacji przebiegały odmiennie. W pierwszej
kolejności od lodu uwolniona została południkowa strefa wzniesień, które
dziś stanowią najwyższe fragmenty wysoczyzny. W miarę postępującego
procesu ablacji odsłaniały się tereny położone niżej.
Rzeźba glacjalna Wysoczyzny Kolneńskiej była modelowana w po
czątkowych etapach deglacjacji lądolodu północnomazowieckiego (glacistadiał Wkry G III + 2). Mezoregion ten stanowi makroformę rzeźby
glacjalnej typu „grzędy — lododziału”, rozdzielającej glacjodepresje,
jakimi były tereny obecnej Kotliny Biebrzańskiej i Równiny Kurpiow
skiej.
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*15. S o c z y ń s k a U r s z u l a : Podstawy metodyczne regionalnego
modelu zlewni w warunkach polskich; ss. 128, ryc. 17, tab. 13. Uni
wersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regional
nych — 21 XI 1977.
Druk: Materiały Badawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, seria Hydrologia, Warszawa 1977.
Celem podjętych badań było opracowanie metod modelowania proce
su odpływu w zlewniach o nie kontrolowanym odpływie, tj. takich, w któ
rych optymalizacja parametrów modelu nie jest możliwa. Praktyczne
wykorzystanie modelu odpływu może służyć wielu celom:
— symulowaniu hydrogramów odpływu w okresach o dowolnej dłu
gości (rok, sezon, okres wezbrań) na podstawie pomierzonych lub stochas
tycznie generowanych ciągów opadów;
— prognozowaniu odpływu na podstawie prognozowanych elemen
tów wejścia (opadu);
— szacowaniu zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz
ich zmienności w zlewni lub regionie jako podstawy do studiów i pro
jektów zagospodarowania małych zlewni;
— uzupełnianiu niepełnej informacji hydrologicznej (ekstrapolacja
w czasie opadu lub odpływu);
— rozwiązywaniu innych zadań hydrologicznych, zgodnie z zapotrze
bowaniem gospodarki narodowej.
Optymalne rozwiązanie tego problemu może zapewnić opracowanie
integralnego modelu zlewni rzecznej, w którym wszystkie operatory opi
sujące procesy obiegu wody będą wyrażone za pomocą równań fizyki
matematycznej, ich param etry zaś będą fizycznymi, mierzalnymi chara
kterystykami zlewni i aktualnych warunków hydrometeorologicznych.
Osiągnięcie tego celu w naturalnej zlewni rzecznej jest bardzo skompli
kowane i nie można liczyć na praktyczne rozwiązanie tego problemu
w najbliższym czasie. Należy więc poszukiwać metod prostszych, realnych,
zarówno z punktu widzenia aktualnego poziomu wiedzy, jak i posiadanej
informacji na temat elementów hydrometeorologicznych i fizyczno-geo
graficznych.
Metody identyfikacji parametrów modeli hydrologicznych zlewni nie
kontrolowanych wymagają informacji o przebiegu opadu i odpływu
w sieci małych zlewni rzecznych o różnorodnych charakterystykach fi
zyczno-geograficznych. Brak takiej sieci w Polsce jest przyczyną tego, że
dotychczas nie podjęto w naszym kraju żadnych opracowań w tym za
kresie.
Po wnikliwym zanalizowaniu wszystkich dotychczasowych propozycji,
opracowano nową wersję organizacji sieci zlewni reprezentatywnych,
wynikającą z regionalizacji hydrologiczno-fizjograficznej kraju. Zlewnie
reprezentatywne mają niewątpliwą przewagę nad standardową siecią
małych zlewni. Na podkreślenie zasługuje w szczególności:
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— możliwość optymalnego doboru zarówno ogólnej liczby zlewni,
jak również ich lokalizacji;
— sprowadzenie liczby zlewni do minimum, co pozwoli na znaczne
ograniczenie kosztów związanych zarówno z ich oprzyrządowaniem, jak
i opracowywaniem danych pomiarowych;
— pewne typowe cechy charakterystyczne dla zlewni większych r e 
gionów mogą być podstawą do uogólniania na obszar regionu zarówno
podstawowych informacji, jak i wyników analiz oraz badań;
— sieć zlewni reprezentatywnych charakteryzuje przestrzenny roz
kład podstawowych parametrów fizyczno-geograficznych i hydrometeoro
logicznych na obszarze kraju;
— zlewnie reprezentatywne mogą poza tym pełnić rolę standardowej
sieci małych zlewni w pełnym zakresie jej zadań.
Zaproponowano, aby kompleksowe rozwiązanie problemu modelowa
nia procesu odpływu w zlewniach nie kontrolowanych oprzeć na podsta
wie tzw. modelu regionalnego. Rolę takiego modelu może spełnić w za
sadzie każdy konceptualny model odpływu, którego parametry reprezen
tują fizyczne, możliwe do określenia, cechy zlewni lub są ich funkcjami.
Całkowite spełnienie tego w arunku jest zagadnieniem bardzo trudnym.
Należy się więc realnie liczyć z faktem, że tylko część parametrów mo
delu zostanie określona bezpośrednio w funkcji charakterystyk zlewni,
pozostałe zaś będą musiały być identyfikowane w procesie optymalizacji.
Fakt ten limituje stosowalność modelu do obszaru o cechach fizyczno-geograficznych zbliżonych do cech zlewni, dla której zostanie przepro
wadzona optymalizacja parametrów modelu. Rozwiązanie problemu
w skali kraju będzie możliwe dzięki zorganizowaniu sieci zlewni rep re
zentatywnych, tj. zlewni rzecznych typowych dla wydzielonych regionów,
jednorodnych pod względem hydrologicznym i fizyczno-geograficznym.
Model ,,dopasowany" do zlewni reprezentatywnej stanowiłby model re
gionalny o pewnych parametrach stałych dla całego regionu. Zastosowa
nie modelu do innej zlewni w regionie wymagałoby jedynie oszacowa
nia części parametrów w funkcji indywidualnych cech danej zlewni.
Postawiony problem jest bardzo złożony, a rozwiązanie jego wymaga
jeszcze intensywnych i pracochłonnych badań. W niniejszym opracowaniu
przedstawiono wyniki wstępnych prac nad tym zagadnieniem, stanowią
ce jedynie przyczynek do rozwiązania ogólnego problemu modelowania
odpływu w zlewniach o niedostatecznej kontroli hydrometrycznej. W w y
niku przeprowadzonych analiz i badań zaproponowano:
— zorganizowanie w kraju sieci zlewni reprezentatywnych;
— podział obszaru Polski na regiony hydrologiczno-fizjograficzne
jako podstawy do wyboru zlewni reprezentatywnych;
— wybór i lokalizację zlewni w obrębie wytypowanych regionów
jako wynik wnikliwej analizy wszystkich dotychczasowych propozycji
oraz dwustopniowej weryfikacji;
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— metodę obliczania czasów dobiegania wody opadowej (po stokach
zlewni oraz w korycie cieku) na podstawie fizycznych cech zlewni, w y
chodząc z hydrodynamicznych równań zachowania masy i energii;
— uproszczoną metodę obliczania momentów statystycznych krzywej
rozkładu czasów dobiegania w zlewni, jako podstawy identyfikacji para
metrów równania chwilowego hydrogramu jednostkowego;
— nieliniowy model chwilowego hydrogramu jednostkowego, opisu
jący transformację efektywnego zasilania zlewni w odpływ powierzch
niowy;
— algorytm modelu intercepcji wynikający z równania dynamiczne
go bilansu pokrywy roślinnej;
— zastosowanie w modelu infiltracji parametrów fizycznych, osza
cowanych w wyniku analizy struktury gleb w zlewni.
Weryfikacja zaproponowanej metody identyfikacji parametrów — za
pomocą matematycznego modelu relacji opad—odpływ, przeprowadzona
w eksperymentalnej zlewni Dąbrówki (dorzecze Wilgi) — wykazała pra
widłowość zastosowanej metody. Pewne przesunięcie w czasie obliczo
nych odpływów w stosunku do ich wartości pomierzonych jest rezulta
tem apriorycznego założenia, że spływem powierzchniowym objęta jest
cała powierzchnia zlewni, co w większości przypadków naturalnych zlew
ni rzecznych nie jest zgodne z prawdą. W rzeczywistości bowiem po
wierzchnia „czynna” ogranicza się do części zlewni położonej w sąsiedz
twie sieci rzecznej i charakteryzującej się najsłabszą zdolnością infiltra
cyjną. Problem ten jest jednak trudny do uwzględnienia w modelu zlew
ni traktowanej jako system o parametrach skupionych.
W końcowej części pracy przedstawiono problemy naukowo-badawcze
oraz zagadnienia o charakterze organizacyjno-technicznym, których roz
wiązanie warunkuje opracowanie operacyjnej wersji systemu modeli r e 
gionalnych w skali całego kraju.
*16. S t a n k o w s k a A n n a : Stratygraficzne i regionalne zróżnicowa
nie glin morenowych na terenie Polski w świetle minerałów ilas
tych; ss. 141, ryc. 22, fot. 6, tab. 14. Uniwersytet im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu, Instytut Geografii przy Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi — 5 XII 1977.
Druk: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
seria Geografia, Poznań 1979.
Przedmiotem badań były plejstoceńskie gliny morenowe występujące
na obszarze Polski. Celem pracy było oznaczenie minerałów ilastych
w analizowanych glinach i uchwycenie ewentualnych różnic stratygra
ficznych i regionalnych w zakresie tego parametru.
Minerały ilaste oznaczo-no na podstawie analiz: pojemności sorpcyjnej
w stosunku do kationów, analizy termicznej, rentgenograficznej oraz

http://rcin.org.pl

38

elektronomikroskopowej. Badaniom tym poddano gliny morenowe frakcji
< 2 jim, skupiającej minerały ilaste. Oznaczenie pojemności sorpcyjnej
w stosunku do kationów oraz analizę termiczną przeprowadzono we
wszystkich próbkach gliny morenowej. Analizę rentgenograficzną oraz
elektronomikroskopową wykonano w próbkach wytypowanych na pod
stawie analizy termicznej i oznaczeń pojemności sorpcyjnej.
Złożony skład mineralny glin morenowych nie pozwolił na właściwe
określenie składu ilościowego minerałów ilastych występujących w ba
danym osadzie.
Na podstawie porównania wyników badań osadu z analogicznymi w y
nikami dla wzorców minerałów ilastych określono, która grupa minera
łów ilastych jest dominującą w danym osadzie, a następnie ustalono ko
lejność występowania pozostałych minerałów ilastych według ich udziału
ilościowego.
Badaniami objęto 268 próbek glin morenowych, pobranych z 64 od
słonięć i 124 próbki z 8 wierceń. Stosunkowo duża liczba przebadanych
próbek pozwoliła na próbę ustalenia zmienności stratygraficznej, a także
regionalnej glin morenowych Polski w zakresie minerałów ilastych.
W tym celu analizowano poszczególne zbiorowości glin morenowych. Roz
patrywano oddzielnie gliny morenowe zlodowaceń: najstarszego, południowopolskiego, środkowopolskiego oraz bałtyckiego.
Postawiono hipotezę, że zespół minerałów ilastych glin morenowych
Polski, szczególnie trzech pierwszych zlodowaceń, uzależniony jest
w znacznym stopniu od składu mineralnego i charakteru skał przedczwartorzędowych, stanowiących podłoże osadów lodowcowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy podłoża wyróżniono cztery
regiony, odpowiadające odmiennym skałom podłoża: region I — posia
dający w podłożu utwory oligocenu oraz miocenu lądowego, region II —
z zalegającymi w podłożu utworami pliocenu śródlądowego, region III —
posiadający w podłożu węglanowe skały mezozoiku, region IV — z utwo
rami miocenu morskiego w podłożu. Zróżnicowanie regionalne glin mo
renowych starano się określić na drodze oddzielnej charakterystyki glin
każdego z wydzielonych regionów. Zbadano ponadto zmienność regional
ną w obrębie jednego zlodowacenia i zmienność stratygraficzną w obrę
bie jednego regionu.
Aby ocenić zmienność glin morenowych w zakresie minerałów ilastych
analizowano wartości średnie poszczególnych cech dla wybranych zbioro
wości glin morenowych. Badano, czy zaznacza się tendencja do zmian
wartości średnich, a następnie testami statystycznymi starano się ustalić
czy obserwowane różnice między średnimi dla danych populacji są is
totne, czy też są wynikiem czynników przypadkowych.
Analizując uzyskane wyniki nie zaobserwowano różnic w składzie
jakościowym minerałów ilastych występujących w różnowiekowych gli
nach morenowych na terenie Polski.
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Minerały ilaste występujące w glinach morenowych to przede wszyst
kim minerały grupy hydromik, a właściwie grupy illitu, minerały grupy
montmorylonitu, a także struktur mieszanych typu illit/montmorylonit.
W ilościach mniejszych występują minerały grupy kaolinitu i grupy
chlorytu.
Obecność minerałów struktur mieszanych typu illit/montmorylonit
świadczy o związku genetycznym illitu i montmorylonitu; jest wynikiem
procesów wietrzniowych tworzących i przeobrażających minerały ilaste
w wyniku transformacji: miki -> hydromiki
illit/montmorylonit ->
montmorylonit.
Analizując uzyskane wyniki możemy zauważyć zróżnicowanie straty 
graficzne i regionalne glin morenowych występujących na terenie Polski
w zakresie składu ilościowego minerałów ilastych.
Zmienność stratygraficzna glin morenowych charakteryzuje się w y
raźną jednokierunkową tendencją wzrostu ilości minerałów grupy m ont
morylonitu wraz z wiekiem glin. Obserwowana zmienność stratygraficz
na glin morenowych ulega dodatkowo wahaniom regionalnym, a nawet
subregionalnym. Obserwuje się również pewną odrębność glin moreno
wych zlodowacenia bałtyckiego od glin morenowych zlodowaceń star
szych, zgodną z założeniami odmiennego pośredniego wpływu podłoża
podczwartorzędowego na skład glin najmłodszego zlodowacenia.
Stwierdzona zmienność regionalna glin morenowych Polski w zakresie
minerałów ilastych wskazuje na niewątpliwy wpływ podłoża podczwarto
rzędowego na skład minerałów ilastych występujących w glinach more
nowych. Obserwuje się jednolitą, bardzo wyraźną tendencję do wzrostu
ilości minerałów grupy montmorylonitu w regionach od pierwszego do
czwartego.
Zbierając wyniki poszczególnych stanowisk ustalono zmienność zespo
łu minerałów ilastych występujących w glinach morenowych Polski
w zależności od ich pozycji stratygraficznej oraz regionu, w którym
występują. Obserwuje się pewne prawidłowości. W glinach morenowych
zlodowacenia bałtyckiego dominują minerały grupy illitu (74°/o ogólnej
liczby stanowisk tego zlodowacenia). W glinach morenowych zlodowace
nia środkowopolskiego dominują zarówno minerały grupy illitu (odpo
wiednio 54%), jak i minerały grupy montmorylonitu (odpowiednio 46%).
W glinach morenowych zlodowacenia południowopolskiego i zlodowace
nia najstarszego dominują minerały grupy montmorylonitu.
Minerałami ilastymi dominującymi w glinach morenowych regionu
pierwszego, niezależnie od wieku są minerały grupy illitu (82°/o ogólnej
liczby stanowisk tego regionu). Minerałami ilastymi dominującymi w gli
nach morenowych regionu drugiego są minerały grupy montmorylonitu
(odpowiednio 71%). Podobnie dla glin regionu trzeciego i czwartego mi
nerałami dominującymi są minerały grupy montmorylonitu.
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17. Z w o l i ń s k i A n t o n i : Jeziora jako podstawa turystycznego za
gospodarowania pojezierzy, ss. 230, ryc. 23, fot. 10, tab. 22. Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie — 16 II 1978.
Promotor: prof, dr hab. Jan Szupryczyński
Druk: Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, z. 7, Warszawa 1980.
Najpopularniejszą formą uprawiania turystyki na obszarze pojezie
rzy jest turystyka o charakterze pobytowym. Celem pracy było określe
nie przydatności jezior do tej formy turystyki. Jej merytoryczny zakres
obejmował:
— ocenę i klasyfikację typów jezior polodowcowych na potrzeby po
bytowej turystyki wypoczynkowej;
— typologię przydatności turystycznej brzegów jezior polodowcowych;
— określenie wymiernych wskaźników na potrzeby turystycznego
zagospodarowania jezior.
Praca opierała się głównie na terenowym kartowaniu jezior polodow
cowych na Pojezierzu Brodnickim oraz w rejonie Borów Tucholskich.
Korzystano również z wyników badań hydrologicznych, morfologicznych,
florystycznych, litologicznych, kształtowania się tem peratury wód itp.
Przeprowadzone badania oraz zebrane wyniki umożliwiły wydziele
nie dwóch podstawowych turystycznych typów jezior, a mianowicie je
zior rynnowych i morenowych. Dla wymienionych typów jezior okreś
lono:
— naturalną dostępność do wody o charakterze punktowym, tj. na
odcinkach około 25—50 m oraz o charakterze liniowym, tj. na odcinkach
powyżej 50 m;
— możliwości dyspozycyjne w zakresie lokalizacji plaż i bezpiecznych
kąpielisk;
— warunki odpowiednie dla lokalizacji bazy noclegowo-usługowej
ośrodków wypoczynkowych;
— tereny spacerowe w strefie otuliny ośrodków wypoczynkowych.
Z zebranych wyników badań 106 jezior typu rynnowego i 81 jezior
typu morenowego wynika, że średnia naturalna długość dostępnych brze
gów dla użytkowania turystycznego kształtuje się następująco:

Powierzchnia jeziora (w ha)

25
50
100

150

Średnia długość brzegu jeziora
(w m) odpowiednia dla
użytkowania turystycznego
jeziora
rynnowe

jeziora
morenowe

405
490
665
837

448
527
713
889
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Dysponując długością oraz charakterem przydatnych brzegów jezior
do użytkowania turystycznego przypisano im wskaźniki chłonności tu
rystycznej stosowane przez naukę i praktykę w tym zakresie, obliczając
w ten sposób naturalną chłonność turystyczną analizowanych typów
i klas wielkości jezior.
Przeprowadzone badania umożliwiły również dokonanie turystycznej
typologii brzegów jezior polodowcowych oraz ich oceny i przydatności
dla zagospodarowania turystycznego. Wydzielono następujące typy brze
gów jezior:
Udział poszczególnych typów
brzegu w ogólnej długości
brzegów jezior (w %)
1

y\J

U iLC gU

brzegi podmokło-bagienne
brzegi płaskie, suche o nachyleniu
do 12%
brzegi wyniosłe — połogie bezklifowe
o nachyleniu powyżej 12%
brzegi klifowe — urwiste o wysokości
powyżej 2 m
brzegi klifowe martwe z platformą
brzegową o szerokości powyżej 5 m
brzegi antropogeniczne

jeziora
rynnowe

jeziora
morenowe

15,0

32,5

18,5

36,0

42,0

25,0

21,3

4,5

3,2
-

2,0
—
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II. METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
18. K o t o ń s k a B o g u m i ł a : Rozkład przestrzenny i przebieg wybra
nych elementów pogody w okresie wegetacyjnym na obszarze Nizi
n y Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego; ss. 122, map 26, ryc. 12,
tab. 17. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Bio
logii i Nauk o Ziemi — 2 V 1978.
Promotor: doc. dr hab. Alojzy Woś
Przedmiotem pracy jest analiza warunków pogodowych okresu w e
getacyjnego na obszarze Polski północno-zachodniej. Zamierzeniem
autora było określenie dat początku i końca oraz czasu trwania okresu
wegetacyjnego na obszarze objętym badaniem, a także opracowanie cha
rakterystyki jego warunków pogodowych na podstawie trzech elementów
meteorologicznych: tem peratury powietrza, opadu i zachmurzenia ogól
nego nieba. W ich wyborze kierowano się znaczeniem, jakie dla wegetacji
roślin i prac w polu ma ciepło, światło i woda. Analiza temperatury, po
wietrza, opadów i zachmurzenia ogólnego nieba umożliwiła poznanie
rozkładu przestrzennego i przebiegu w czasie wybranych elementów po
gody, traktowanych zarówno oddzielnie, jak i ujętych w typach pogody.
Cechy klimatu Polski północno-zachodniej były już obiektem szczegó
łowych studiów, opracowania te nie dotyczyły jednak zagadnień bezpo
średnio związanych z okresem wegetacyjnym. Jednym z celów w tej
pracy jest więc próba częściowego ich uzupełnienia.
Praca została wykonana na podstawie materiałów archiwalnych IMGW
za okres piętnastolecia 1951— 1965 z 43 posterunków meteorologicznych
sieci państwowej, położonych na obszarze Polski północno-zachodniej
i na terenach przyległych. Zebrane materiały opracowano podstawowymi
metodami statystycznymi i metodą kompleksową.
Stosunki termiczne okresu wegetacyjnego omówiono na podstawie
analizy średnich dobowych wartości tem peratury powietrza, sum tempe
ratur, średniej liczby dni charakterystycznych, a także przymrozków.
Stosunki opadowe przedstawiono uwzględniając średnie dobowe sumy
opadów atmosferycznych, rozkład dni z opadem o różnych wielkościach
sum dobowych i prawdopodobieństwo wystąpienia dni z opadem w okre
sie wegetacyjnym. Zachmurzenie przeanalizowano wykorzystując w ar
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tości średnie dobowe i liczbę dni o różnym stopniu pokrycia nieba przez
chmury.
W celu uchwycenia zmian w przebiegu wymienionych elementów
meteorologicznych obliczono średnie wartości pentadowe.
Przeprowadzono ponadto charakterystykę warunków pogodowych
okresu wegetacyjnego, posługując się typami i zespołami typów pogody
opracowanymi przez A. Wosia.
Po dokonaniu analizy wartości elementów meteorologicznych trakto
wanych oddzielnie, a następnie ujętych w typy pogody, uzyskano w mia
rę szczegółową charakterystykę stosunków termicznych i opadowych ba
danego obszaru. Daje ona pewien pogląd na panujące w okresie wegeta
cyjnym stany pogody na Nizinie Wielkopolskiej i Pojezierzu Pomorskim.
Może również stanowić podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych
badań.

19. L e ś n i a k B a r b a r a : Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły,
ss. 85, map 3, ryc. 31, tab. 72. Uniwersytet Jagielloński w Krako
wie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii — 20 IV
1978.
Promotor: prof, dr hab. Mieczysław Hess
Celem pracy jest poznanie prawidłowości rządzących rozmieszczeniem
pokrywy śnieżnej na obszarze gór i wyżyn — na przykładzie stosunków
śnieżnych dorzecza górnej Wisły. Przedmiotem analizy jest więc wpływ,
jaki wywiera na nie wysokość nad poziomem morza, podstawowe kate
gorie form rzeźby terenu oraz jego ekspozycja.
W badaniach wykorzystano dane dotyczące miesięcznych i rocznych
liczb dni z pokrywą śnieżną, dat jej powstawania i zanikania oraz poten
cjalnych okresów jej występowania. Materiały te pochodzą z 209 stacji
klimatologicznych i opadowych i obejmują lata 1951— 1970. Pełne serie
obserwacji o codziennych wysokościach pokrywy śnieżnej zostały zebra
ne dla 92 stacji.
Dla opracowania charakterystyki zróżnicowań pokrywy śnieżnej na
obszarze badanego dorzecza posłużono się metodą M. Hessa, polega
jącą na poszukiwaniu zależności funkcyjnych między właściwościami po
kryw y śnieżnej a wysokością nad poziomem morza, średnią temperaturą
roku oraz rzeźbą terenu.
Do celów analizy obszar dorzecza górnej Wisły podzielono na 5 ze
społów dorzeczy: 1) Górnej Wisły po ujście Przemszy i Soły; 2) Skawy,
Raby, Czarnej Orawy; 3) Dunajca; 4) Wisłoki i Wisłoka; 5) Sanu, w któ
rych badano zróżnicowanie średnich miesięcznych i rocznych charakte
rystyk pokrywy śnieżnej. Wysokość pokrywy śnieżnej analizowano
w trzech profilach: zachodnim, centralnym i wschodnim. Dla tych sa-
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mych profili scharakteryzowano ponadto częstość i prawdopodobieństwo
wystąpienia pokrywy śnieżnej o wysokości ^ 10, ^ 30, ^ 50, ^ 100,
200 cm.
Przeprowadzone badania dowiodły, że na rozmieszczenie pokrywy
śnieżnej na obszarze dorzecza górnej Wisły w decydującym stopniu
wpływa zróżnicowanie wysokości terenu, rzeźba powierzchni oraz roz
ciągłość równoleżnikowa. Wpływ tych wszystkich czynników wyrażono
w postaci prostych zależności liniowych o dużej istotności; zostały one
przedstawione dla 5 zespołów dorzeczy i trzech profili.
Stwierdzone zależności umożliwiły wykonanie serii wykresów i tabel,
które następnie stały się podstawą do analizy przestrzennego zróżnico
wania pokrywy śnieżnej, związanego z wysokością nad poziomem morza,
jak również zróżnicowania regionalnego, tj. pomiędzy zespołami dorze
czy i poszczególnymi profilami. Ponadto podjęto próbę określenia iloś
ciowych różnic w kształtowaniu się pokrywy śnieżnej na wypukłych
i we wklęsłych formach terenowych.
Na podstawie uzyskanych wyników można konstruować mapy niemal
wszystkich charakterystyk pokrywy śnieżnej w skali 1 : 500 000 oraz
1 : 1 000 000, a także wskazać dla każdego punktu profilu pionowego
i równoleżnikowego dorzecza górnej Wisły wartości tych charakterystyk.
Stwarza to możliwość wykorzystania uzyskanych wyników badań dla
celów hydrologii, planowania przestrzennego i turystyki.

*20. O b r ę b s k a - S t a r k l o w a B a r b a r a : Typologia i regionalizacja
jenologiczno-klimatyczna na przykładzie dorzecza górnej Wisly\
ss. 235, ryc. 40, tab. 45. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wy
dział Biologii i Nauk o Ziemi — 26 I 1978.
Druk: Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne nr 11,
Kraków 1977.
Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka stosunków fenologiczno-klimatycznych dorzecza górnej Wisły, przeprowadzona na pod
stawie danych IMGW z lat 1946— 1965 dla 268 posterunków. Opraco
wano 63 pojawy u 26 gatunków roślin dziko rosnących i uprawnych
na obszarze położonym w granicach od 160 m do 1100 m npm, charakte
ryzującym się średnią roczną temperaturą powietrza od powyżej 8 do
4°. Gleby dorzecza górnej Wisły cechują się dostateczną zasobnością
w wodę użytkową dla roślin.
Analiza związków pomiędzy terminami występowania zjawisk fenologicznych a parametrami położenia geograficznego pozwoliła stwierdzić
ich zależność od długości geograficznej i wysokości nad poziomem morza.
Obliczone zostały gradienty zmian czasu trwania poszczególnych okre
sów międzyfazowych u roślin uprawnych oraz gradienty dla średnich

http://rcin.org.pl

45

dat początku fenofaz u roślin dziko rosnących i uprawnych w odniesie
niu do jednostki długości geograficznej. Zbadanie wpływu szerokości geo
graficznej okazało się niemożliwe wskutek małej rozciągłości południko
wej dorzecza oraz ze względu na charakter układu jednostek morfologicz
nych; dużych kotlin i pasm wzniesień, które mają decydujący wpływ na
przebieg zjawisk fenologicznych. Natomiast kierunek wkraczania i prze
suwania się fenofaz, charakteryzujących poszczególne sezony roku, zmie
nia się zależnie od właściwości cyrkulacji atmosferycznej w tych okresach
oraz od wielkości i znaku gradientu termicznego. Tak na przykład, n aj
większą wartość —0,371° długości geograficznej przyjmuje on w marcu,
czego konsekwencją jest różnica w terminach początku okresu wegetacyj
nego na osi SW—<NE dorzecza, sięgająca 15 dni. O takim kierunku prze
suwania się tego zjawiska fenologicznego decyduje duży udział mas po
wietrznych napływających z S i SW (łącznie 24°/o), przy równowadze
wymiany mas z kierunku W (15°/o) i E (14°/o).
Rzeźba terenu odgrywa dominującą rolę w zróżnicowaniu stosunków
fenologicznych. Przeciętne gradienty pionowe fenofaz wynoszą 2—3 dni
na 100 m wysokości. Ponadto dla takich faz, jak np. zakwitanie i listnienie tarniny, gradienty są odmienne dla wypukłych i wklęsłych form te 
renu (wpływ zróżnicowania mezoklimatycznego na tempo rozwoju roślin).
Związek zjawisk fenologicznych ze stosunkami termicznymi powietrza
zaznacza się najwyraźniej w przekroju pionowym dorzecza, przy czym
powiązania poszczególnych terminów ze średnią roczną temperaturą po
wietrza są bardziej ścisłe niż związki tych terminów z wysokością npm.,
a współczynniki korelacji w przeważającej większości przekraczają
-0 ,9 5 .
W profilu pionowym Karpat stwierdzono również istotne związki
pomiędzy początkiem zakwitania drzew i krzewów dziko rosnących
w okresie od wczesnej wiosny do wczesnego lata a terminami przejścia
średniej dobowej temperatury przez określone progi (współczynniki kore
lacji r > 0 , 8 ) . Prawidłowość ta dotyczy terminów zakwitania i listnienia tarniny (Prunus spinosa), kasztanowca białego (Aesculus hippocastan u m ) i lipy drobnolistnej (Tilia parvifolia) oraz zakwitania lilaka (S y ringa vulgaris) i robinii (Robinia pseudacacia). W nieco słabszym, choć
także istotnym, stopniu charakteryzuje ona początek zakwitania klonu
zwyczajnego (Acer platanoidea) i bzu czarnego (Sambucus nigra). Wśród
roślin uprawnych największą liczbę istotnych związków korelacyjnych
z charakterystykami temperatury powietrza stwierdzono w odniesieniu
do terminów kłoszenia i zakwitania zbóż jarych i ozimych. Wspólną ce
chą omówionych fenofaz jest mała dyspersja dat (odchylenia standardowe
od ±5 do ±10 dni), ich początek przypada w wąskim przedziale wahań
średnich tem eratur dobowych (1— 1,5°). Na podstawie zależności korela
cyjnych, łączących terminy przejścia średniej tem peratury dobowej przez
określone progi na wiosnę ze średnimi terminami zakwitania np. żyta
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ozimego, można z dużą dokładnością odtworzyć zróżnicowanie stosunków
termicznych w profilu pionowym Karpat. Informacje te można uzupełnić
wartościami średnich miesięcznych tem peratur od maja do czerwca
i średniej rocznej tem peratury powietrza, wyliczonymi na podstawie
stosownych związków korelacyjnych.
Ważne są również związki występujące pomiędzy trwaniem fenologicznych i termicznych okresów w roku. Występuje na przykład prosta
zależność korelacyjna, łącząca czas trwania fenologicznego okresu wege
tacyjnego z temperaturą średnią dobową powietrza powyżej 5° (r = 0,827).
W dodatku pierwszy z wymienionych okresów zależy od średniej rocznej
tem peratury powietrza, ulegając skróceniu przeciętnie o 10 dni przy
przejściu z niższego do wyższego piętra klimatycznego.
Stwierdzenie wymienionych wyżej związków ilościowych pomiędzy
rozwojem roślin a parametrami położenia geograficznego i stosunkami
klimatycznymi pozwala na powiązanie istniejącej już w Polsce dla ob
szarów górskich i wyżynnych typologii zróżnicowania piętrowego klima
tu gór z cechami reżimu fenologicznego. Uwzględniając zróżnicowanie
cech reżimu fenologicznego, wydzielono zatem w obrębie umiarkowanego
klimatu przejściowego o typie pluwioniwalnym (do wysokości 1100 m
npm.) dwie dziedziny fenologiczno-klimatyczne: zachodnią, o charakterze
bardziej oceanicznym i wschodnią o rosnących wpływach kontynental
nych. Granica między nimi, przeprowadzona na podstawie wskaźników
roślinnych, wykazuje paralele z wynikami wcześniejszych badań nad
kontynentalizmem termicznym w Polsce południowej. W obrębie dziedzin
fenologiczno-klimatycznych wyróżniono trzy piętra fenologiczno-klima
tyczne, uwarunkowane zmianą stosunków makroklimatycznych w profilu
pionowym badanego obszaru. Związki rozwojowe roślin ze zróżnicowa
niem rzeźby i stosunków mezoklimatycznych w obrębie pięter pozwoliły
na wydzielenie mezoregionów fenologiczno-klimatycznych. Wszystkie
wymienione jednostki typologiczne cechuje w ujęciu regionalnym wyraź
na struktura powiązań przestrzennych i czasowych w występowaniu zja
wisk fenologicznych i klimatycznych. Ścisłe ilościowe zależności czasowe,
istniejące pomiędzy terminami początku faz w różnych sezonach okresu
wegetacyjnego stwarzają ponadto możliwości prognozowania terminów
początku faz rozwojowych roślin uprawnych na podstawie zjawisk feno
logicznych u roślin dziko rosnących.
W rozprawie udowodniono, że dane fenologiczne mają dla opracowań
klimatologicznych nie tylko charakter komplementarny, tzn. pozwalają
na uzupełnienie brakujących wartości elementów klimatu za pomocą
równań regresji łączących przewodnie wskaźniki fenologiczne z wartoś
ciami elementów i wskaźników klimatu. Duża liczba istotnych statysty
cznie związków z parametrami klimatycznymi umożliwia stworzenie je
dnolitej strukturalnie typologii i regionalizacji fenologiczno-klimatycznej
obszarów o urozmaiconej rzeźbie. Przewodnimi wskaźnikami typologii
fenologiczno-klimatycznej
mogą być w strefie klimatu umiarkowanego,
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zarówno zjawiska fenologiczne u roślin rodzimych w danym regionie,
jak i u roślin obcego pochodzenia, pod warunkiem, że są one mało zróż
nicowane pod względem odmianowym i odznaczają się dużym zasięgiem
przestrzennym.

21. O w s i a k J a n : Lokalne stosunki bioklimatyczne a warunki w stre
fie brzegowej jezior w świetle ważniejszych wskaźników komplekso
wych; ss. 251, ryc. 69, tab. 70. Uniwersytet im. M. Kopernika w To
runiu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi — 6 1 1978.
Promotor: doc. dr hab. Gabriel Wójcik
Przedmiotem pracy jest studium warunków bioklimatycznych strefy
brzegowej jezior w świetle potrzeb wypoczynku.
Pierwszą część pracy poświęcono analizie wpływu jezior na stosunki
bioklimatyczne w aspekcie warunków wypoczynku w okresie od maja
do września. Oddziaływanie to określono na podstawie wskaźników bio
klimatycznych i względnej częstości występowania wrażeń cieplnych,
wyrażonych tymi wskaźnikami, dla par stacji, z których jedna położona
jest w obrębie jeziora (posterunek ewaporometryczny), a druga —
w pewnym oddaleniu od zbiornika wodnego (najbliższa stacja meteorolo
giczna). W badaniach wykorzystano dane klimatyczne z następujących
par stacji: Jez. Charzykowskie — Chojnice, Jez. Jeziorak — Olsztyn i Jez.
Pątnowskie — Koło. W pracy posłużono się następującymi wskaźnikami
kompleksowymi: ochładzaniem, tem peraturą efektywną NTE i TE, en
talpią powietrza oraz tem peraturą ekwiwalentną. W tej części pracy
dokonano też oceny wpływu jezior na bodźcowość bioklimatu, analizu
jąc wielkości wskaźników statystycznych (odchylenia standardowego
i współczynnika zmienności). Badań dokonano dla trzech terminów
obserwacyjnych (7, 13 i 19 godz.) oraz średnich dziennych (7— 19 godz.).
Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie następujących wy
ników:
— w świetle ochładzania bioklimatycznego jeziora wpływają nieko
rzystnie na warunki wypoczynku;
— w aspekcie pozostałych wskaźników bioklimatyczne warunki wy
poczynku w obrębie jezior są korzystniejsze niż na obszarach odległych;
— bioklimat nad jeziorami jest bardziej bodźcowy niż na terenach
sąsiednich.
W drugiej pracy dokonano porównania warunków wypoczynku (aeroterapii i hydroterapii) w obrębie analizowanych jezior: Charzykowskiego,
Jeziorak i Pątnowskiego. W przypadku kąpieli powietrznych, za które
uznano wrażenia cieplne określone na podstawie ochładzania, tem peratury
efektywnej NTE i entalpii powietrza, najbardziej korzystnie przedstawia
się Jez. Jeziorak, natomiast najmniej korzystnie — Jez. Charzykowskie.
Klasyfikację warunków kąpieli
wodnych oparto na zasadzie równohttp://rcin.org.pl
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ważności termiki wody i otoczenia. Z przeprowadzonej analizy wynika,
że najkorzystniejsze warunki hydroterapii (w pracy nie analizowano sta
nu czystości wód omawianych jezior) występują nad Jez. Pątnowskim,
gdzie sezon kąpielowy rozpoczyna się już w I dekadzie maja, a kończy
w III dekadzie września. Ten stan rzeczy należy tłumaczyć faktem, że
przez jezioro przepływają pochłodnicze wody z elektrowni Pątnów i Ko
nin. Najmniej korzystnymi warunkami hydroterapii cechuje się Jez.
Charzykowskie, położone w depresji końcowej.
Trzecia część pracy dotyczy badań nad przestrzennym zróżnicowaniem
mikrobioklimatycznych warunków plaż nadjeziornych z punktu widzenia
możliwości wypoczynku. Badania te prowadzono dla dwóch odmiennych
układów przestrzennych plaży piaszczystej i trawiastej. W pierwszym
przypadku plaże te usytuowane są prostopadle do linii brzegowej jezio
ra i obydwie kontaktują się z wodą (Jez. Charzykowskie), w przypadku
zaś drugim układają się równolegle do jeziora, a z wodą styka się tylko
plaża piaszczysta (Jez. Małe Żnińskie).
Badania (które prowadzono tylko w dni pogodne i ciepłe) wykazały,
że plaże nadjeziorne cechują się dużym zróżnicowaniem przestrzennym
bioklimatycznych warunków wypoczynku. Odnosi się to szczególnie do
plaż piaszczystych. Najbardziej korzystne dla organizmu człowieka wa
runki mikroklimatyczne na plaży piaszczystej występują w sąsiedztwie
jeziora (strefa o szer. 5—6 m), natomiast na plaży trawiastej — na ca
łej îej powierzchni. Bardziej korzystny dla wypoczywających jest zatem
układ przestrzenny plaż nad Jez. Charzykowskim aniżeli nad Jez. Małe
Żnińskie.
22. S o n - N g u y e n - T h i e n : Związki korelacyjne parametrów m ete
orologicznych w różnych masach powietrza; ss. 238, ryc. 18, tab. 132.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regional
nych — 30 X 1978.
Promotor: doc. dr hab. Maria Stopa-Boryczka
Celem pracy jest określenie stanu mas powietrza napływających na
obszar Polski i współzależności parametrów meteorologicznych w powie
trzu polarno-morskim, polarno-kontynentalnym i arktycznym, z uwzglę
dnieniem jego transformacji.
Badania przeprowadzono na podstawie codziennych wyników pomia
rów, wykonanych w okresie 10 lat 1951— 1960 na stacji meteorologicznej
Warszawa—Bielany i kalendarza mas powietrza A. Tomaszewskiej, opra
cowanego według map synoptycznych Centralnego Biura Prognoz PIHM.
Wzięto pod uwagę 17 parametrów meteorologicznych x, charakteryzują
cych stan atmosfery ziemskiej, jak np. średnia dobowa tem peratura po
wietrza (t), temperatura maksymalna (tmax), temperatura minimalna
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(tmin), wilgotność względna (/), niedosyt wilgotności (A) i inne, wyodręb
niając 8 typów mas powietrza.
Duże znaczenie dla poznania klimatu Polski ma porównanie przebiegu
rocznego wymienionych parametrów meteorologicznych w różnych m a
sach powietrza. Masy powietrza polarno-kontynentalnego (PK) są w zimie
znacznie chłodniejsze od powietrza polarno-morskiego (PM), a w lecie
.cieplejsze:
styczeń
lipiec
t
^тах
^гаіп
^
^тах
^тіп
PK
- 5 ,8
- 3 ,5
- 8 ,4
22,2
28.0
16,1
PM
0,5
2,5
-1 ,4
17,8
22,5
13,4
Przeciętna różnica między tem peraturą minimalną powietrza PK i PM
wynosi —7,0qC. Wilgotność powietrza PM jest większa niż PK w ciągu
całego roku ,(/ = °/o, A = hPa):
styczeń
lipiec
f A
f A
PK
82,8
0,7
66,3
10,5
PM
85,4
1,0
73,2
6,2
Ponadto masy powietrza polarno-morskiego cechują się większym za
chmurzeniem i większymi sumami opadu atmosferycznego.
Ważnym problemem w klimatologii jest określenie współzależności
zmiennych meteorologicznych w poszczególnych typach mas powietrza.
Pierwszym przybliżeniem rzeczywistości jest zależność liniowa między
parametrami meteorologicznymi x i y, wyrażona równaniem prostej re* . .* , Щ
gresji
• ■' ;
у = а х + Ъ,
(1)
ponieważ związek między wynikami pomiarów x 1} x 2, ..., x n i y 1} y 2, ..., y n
ma postać
У і = axi + b + e,f
(2)
zatem miarą dokładności aproksymacji zbioru punktów empirycznych
1 "
Х і , У і jest wariancja resztkowa w 2 = — £ E- Porównanie odchylenia
П

i —2

resztkowego w - średniej kwadratowej różnicy między mierzonymi w ar
tościami param etru y i wyznaczonymi z równania (1) ze standardowym
Sy stanowi kryterium przydatności praktycznej równania interpolacyj
nego (1), zawsze bowiem spełniony jest warunek w ^ Sy.
Na przykład równania prostych regresji niedosytu wilgotności powietrza
A względem tem peratury t mają postać:
styczeń
PM = 0,096 t + 0,91,
PK = 0,016 1 + 0,80,
4

r

w2

0,407
0,193

0,331
0,219

http://rcin.org.pl

— S tr eszczenia prac h ab ilitacy jn y ch

(3)

50

lipiec
PM = 0,889 t - 9,63,
PK = 1,486 1 - 2,44,

0,675
0,860

6,142
5,780

(4)

Ze wzrostem tem peratury powietrza o 1°C wzrasta niedosyt wilgotności
w próbie losowej: lipiec PK przeciętnie o 1,49 hPa. W tym ostatnim
przypadku wariancja resztkowa w 2 jest znacznie mniejsza od wariancji
S2 A, co wskazuje na dużą dokładność otrzymanego równania prostej
regresji.
Ponadto dokonano oceny istotności współczynników korelacji r na
poziomie ufności 95%, posługując się testem Studenta.
Wyniki pracy wraz z wyznaczonymi równaniami prostych regresji
i innymi miarami współzależności mają przede wszystkim znaczenie po
znawcze. W przypadkach istotnych współzależności między parametrami
meteorologicznymi — o wariancjach resztkowych w 2 znacznie mniejszych
od wariancji S2
y, można otrzymane równonania interpolacyjne stosować
do uzupełniania danych, prognozowania itp.
23. S z m e r J e r z y : Analiza porównawcza warunków mikro- i topoklimatycznych kopalni odkrywkowych piasku podsadzkowego-, ss. 167,
ryc. 57, tab. 81; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, Wydział
Nauk Przyrodniczych — 13 I 1978.
Promotor: doc. d r hab. Marek Gregorczuk
Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową wywołuje zmiany charak
teru powierzchni czynnej i prowadzi do wytworzenia swoistego mikro
klimatu różniącego się od klimatu obszarów przyległych.
Szerokie zastosowanie piasku jako materiału podsadzkowego w gór
nictwie węglowym w Polsce spowodowało powstanie szeregu kopalń od
krywkowych piasku. Badania nad ich mikroklimatem nie były dotych
czas w kraju prowadzone. Podjęte przez autora badania (1973— 1976)
miały na celu określenie zróżnicowania i możliwości zmian klimatu lokal
nego pod wpływem eksploatacji materiałów podsadzkowych oraz rekul
tywacji wyrobisk popiaskowych na przykładzie „Kopalni Piasku Pod
sadzkowego Szczakowa”, stwierdzenie wpływu podłoża na kształtowanie
się składowych równania bilansu cieplnego i ważniejszych elementów
klimatu, takich jak temperatura powietrza i gleby, wilgotność powietrza,
prędkość w iatru oraz wskazanie najwłaściwszych kierunków zagospo
darowania wyrobisk z klimatologicznego punktu widzenia.
Dla zbadania różnic topoklimatycznych występujących przy typowej
powierzchni spągowej i stropowej K PP Szczakowa przeprowadzono serię
całodobowych pomiarów w 2 punktach w okresie letnim w warunkach
pogody radiacyjnej w odstępach 2—3-tygodniowych. Jeden z punktów
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usytuowano na pozbawionej roślinności powierzchni piaszczystej na dnie
wyrobiska (spąg); drugi punkt usytuowany na obrzeżu kopalni nad grun
tem porośniętym roślinnością łąkową reprezentował powierzchnię stropo
wą. Pomiary obejmowały następujące elementy klimatu:
— promieniowanie różnicowe w zakresie całkowitym (krótko- i długo
falowym);
— promieniowanie całkowite, rozproszone i odbite;
— tem peraturę i wilgotność gruntu na głębokości 0, 5, 10, 20 i 50 cm;
— tem peraturę i wilgotność powietrza na wysokości 0,5 m i 2,0 m;
— prędkość w iatru na wysokości 0,5 m i 2,0 m.
Ponadto przeprowadzono również całoroczne pomiary tem peratury
i wilgotności powietrza w 5 punktach badanego obszaru, reprezentują
cych zrekultywowaną i niezrekultywowaną powierzchnię spągową K P P
Szczakowa oraz trzy powierzchnie stropowe na wysokości 0,5 i 2,0 m.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
— zasadniczą różnicą klimatu lokalnego typowej powierzchni spągo
wej kopalni odkrywkowej piasku w porównaniu z obrzeżem jest większe
natężenie odbitego promieniowania słonecznego, co powoduje zwiększe
nie łącznego termiczego efektu całkowitego i odbitego promieniowania
słonecznego;
— z punktu widzenia promieniowania różnicowego i jego ważniejszych
składowych, w obrębie kopalni piasku występują mniej korzystne wa
runki ekologiczne w porównaniu z obrzeżem;
— wymiana ciepła w gruncie powierzchni spągowej jest w porówna
niu z powierzchnią stropową mniejsza zarówno w przypadku dodatnich,
jak i ujemnych wartości strumienia ciepła;
— wymiana turbulencyjna sumarycznie ujętego ciepła odczuwalnego
i utajonego (P + LE) jest na obrzeżu kopalni większa niż w jej wnętrzu;
— tem peratura gleby i powietrza we wnętrzu kopalni nad powie
rzchnią spągową jest wyższa niż na obrzeżu ze względu na mniejsze
straty ciepła na parowanie i transpirację;
— rekultywacja powierzchni spągowej powoduje większy niż w przy
padku powierzchni niezrekultywowanej wzrost ewapotranspiracji, a
w konsekwencji większe straty ciepła na parowanie, obniżenie tem pera
tu ry powietrza (zwłaszcza nocą), wzrost częstości przymrozków i wilgot
ności względnej, zwłaszcza w warunkach pogody radiacyjnej na początku
sezonu wegetacyjnego;
•
— z klimatologicznego punktu widzenia za najwłaściwszy należy uz
nać wodny kierunek rekultywacji. Obecność zbiornika wodnego zapewni
między innymi zmniejszenie częstości stanów inwersyjnych temperatury,
wzmoży aktywność cyrkulacji powietrza, zlikwiduje lej depresji, zmniej
szy roczne i dobowe amplitudy powietrza.
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24. T r a p p J e r z y : W pływ warunków naturalnych i zabudowy na
klimat Gdyni', ss. 150, ryc. 68, tab. 37. Uniwersytet Gdański, Wy
dział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii — 14 VI 1978.
Promotor: doc. dr Jerzy Szukalski
Celem pracy było określenie wpływu warunków naturalnych i zabu
dowy na zróżnicowanie przestrzenne klimatu w mieście nadmorskim, na
przykładzie Gdyni.
Badaniami objęto Gdynię w jej granicach administracyjnych z 1973 r.
Wykorzystano dane miejscowego posterunku klimatologicznego za okres
1961— 1970 oraz materiały publikowane w latach 1951— 1960. Przede
wszystkim jednak oparto się na wynikach własnych badań terenowych
prowadzonych w latach 1974— 1976. Stanowiska pomiarowe reprezen
towały wszystkie jednostki fizjograficzne występujące na badanym
obszarze.
Zgromadzony materiał stanowił podstawę analizy rozkładu przestrzen
nego i przebiegu w czasie trzech podstawowych elementów klimatycz
nych: temperatury, wilgotności powietrza oraz kierunku i prędkości wia
tru.
Szczególną rolę w kształtowaniu klimatu miasta nadmorskiego speł
nia zmieniające się w cyklu rocznym i dobowym oddziaływanie morza.
Nakłada się na nie wpływ pozostałych czynników naturalnych i antro
pogenicznych, w stopniu zależnym od właściwości środowiska geogra
ficznego.
Zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na terenie Gdyni
rozpatrywano w powiązaniu z przyjętymi przez autora typami pogód.
Wyodrębniono 9 typów pogód, stosując jako kryteria: kierunki wiatru
oraz stopień pokrycia nieba przez chmury. Badania nad lokalnym zróżni
cowaniem tem peratury powietrza pozwoliły na następujące stwierdzenia:
— występujące w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej Zatoki
Gdańskiej kępy nadmorskie oraz rozciągająca się w zachodniej części
Gdyni Wysoczyzna Gdańska w znacznym stopniu ograniczają zasięg
termicznego oddziaływania morza;
— wpływ morza na temperaturę powietrza wklęsłych form terenu
zależy przede wszystkim od ukierunkowania ich osi w stosunku do linii
brzegowej Zatoki Gdańskiej. W dolinach, których oś podłużna jest prosto
padła do brzegu morza^zasięg jego termicznego oddziaływania jest znacz
ny. W dolinach przebiegających równolegle do brzegu morza wpływ
akwenu na temperaturę powietrza uwidacznia się w niewielkim stopniu;
— zasięg termicznego wpływu morza zależy w znacznym stopniu od
aktywności termicznej akwenu oraz kierunku wiatru;
— w arunki termiczne obszarów zabudowanych położonych w podle
gających bezpośredniemu oddziaływaniu morza jednostkach fizjograficz
nych są kształtowane przez, zależne od typu pogody, procesy związane
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z aktywnością meteorologiczną Zatoki Gdańskiej. Na obszarach tych ob
serwuje się bardziej wyraźne niż na terenach niezabudowanych, zmniej
szenie wpływów termicznych akwenu;
— w warunkach pogody radiacyjnej zróżnicowanie przestrzenne tem
peratury powietrza wewnątrz obszarów zabudowanych wykazuje znaczną
zmienność w ciągu dnia. Duże powierzchnie o zwartej zabudowie oraz
obszary zabudowane, oddalone od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej cha
rakteryzuje rytm zmian w zróżnicowaniu przestrzennym tem peratury
powietrza zbliżony do rytm u typowego dla miast położonych w głębi lą
du. Niewielkie zabudowane fragmenty, położone w pobliżu brzegu mors
kiego, w znacznym stopniu są uzależnione od termicznego wpływu Zatoki
Gdańskiej;
— wysokość i zwartość zabudowy w nieznacznym stopniu wpływają
na temperaturę powietrza w porze rocznej. Ich oddziaływanie ogranicza
się do częściowego osłabienia szczególnie wyraźnych w tej porze wpły
wów morza i rzeźby terenu;
— ocieplający wpływ zabudowy nie likwiduje nocnych inwersji ter
micznych, jedynie je osłabia oraz ogranicza ich zasięg.
Odpowiednio do zróżnicowania termicznego obszaru kształtują się wa
runki wilgotnościowe.
Rozkład kierunków i prędkości wiatru uzależniony jest od rzeźby te
renu, użytkowania terenu, typu zabudowy, ukierunkowania ulic itp. Duże
zróżnicowanie środowiska geograficznego Gdyni powoduje, iż obserwuje
się tu bardzo silne przestrzenne deformacje strumieni powietrza.
Końcowym efektem pracy jest wydzielenie na obszarze badań 4 ty
pów mezoklimatu, różniących się przebiegiem analizowanych elementów
klimatycznych.
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III. GEOGRAFIA EKONOMICZNA
25. C e t n a r s k a H a n n a : Uprzemysłowienie a przemiany w stosun
kach ludnościowych i układzie sieci miejskiej województwa bydgos
kiego w latach 1946— 1970; ss. 200, map 26, ryc. 16, tab. 48. Uniwer
sytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych —
12 VI 1978.
Promotor: doc. d r Witold Kusiński
Celem pracy była analiza współzależności między uprzemysłowieniem
a przemianami w stosunkach ludnościowych oraz układzie sieci miejskiej
w skali regionalnej. Podstawowa hipoteza zakładała, że istnieje istotna
zależność pomiędzy procesem uprzemysłowienia, jego zmiennością w cza
sie i przestrzeni a przemianami w stosunkach ludnościowych i miejskiej
sieci osadniczej.
Za region przyjęto w pracy obszar jednostki administracyjnej, jaką
stanowiło byłe woj. bydgoskie w granicach z 1970 r. Badaniami objęto
26 powiatów oraz 58 miast, elementarną bowiem jednostką badawczą
był powiat, a dla sieci osadniczej — miasto. Materiał liczbowy zebrano
dla następujących lat: 1946, 1950 oraz 1970. Wyznaczenie stosunkowo
rozległego przedziału czasowego pozwoliło ustalić kolejne etapy rozwoju
interesujących nas zjawisk, określić wielkość ich zmian i wzajemne re
lacje.
W pracy przyjęto dwa sposoby analizy. Pierwszy z nich polegał na za
stosowaniu metod opisowo-porównawczych, które umożliwiły ocenę zmian
w wielkości, dynamice i rozmieszczeniu poszczególnych cech uprzemysło
wienia i stosunków ludnościowych. Drugie podejście — to badanie współ
zależności cech i procesów za pomocą metod ilościowych, takich jak: anali
za korelacji, regresji wielokrotnej, metoda elementarnego połączenia (lin
kage analysis). W odniesieniu do miast wykorzystano regułę kolejności
i wielkości G. K. Zipfa oraz wykres zmian w układzie hierarchicznym
miast regionu.
Opracowanie zawiera w części wstępnej krótką charakterystykę wo
jewództwa, dane dotyczące jego historii i cech środowiska geograficznego
pod kątem ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego i przemian społecz
nych. Następnie omówiono problemy uprzemysłowienia, stosunki ludnoś
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ciowe, zmiany w układzie sieci miast regionu. Część końcowa pracy sta
nowi próbę określenia współzależności procesów uprzemysłowienia i prze
mian w stosunkach ludnościowych.
Wybór województwa bydgoskiego jako terenu badań nie był przypad
kowy. Jest to bowiem jeden z nielicznych obszarów, które cechowały się
dynamicznym i harmonijnym wzrostem gospodarczym w ciągu całego po
wojennego okresu. Wynikało to m. in. z faktu, iż proces industrializacji
trafił tu na korzystny układ cech środowiska geograficznego oraz elemen
tów struktury gospodarczej i społecznej (w tym również infrastruktury
materialno-technicznej i psycho-społecznej), które przyspieszając proces
integracji tych zmian w nowym powojennym układzie przstrzennym, dy
namizowały wzrost gospodarki regionu. Wysokie tempo rozwoju społecz
no-ekonomicznego woj. bydgoskiego pozwoliło mu uplasować się w rzę
dzie najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju.
Wyniki badań, przeprowadzonych metodami opisowo-porównawczymi,
stanowiły podstawę wyboru cech do analizy współzależności procesów
uprzemysłowienia i przemian w stosunkach ludnościowych dokonanej
metodami statystyczno-matematycznymi. Umożliwiły one ponadto prze
prowadzenie wnioskowania oraz ocenę merytoryczną otrzymanych wyni
ków. Macierz geograficzna danych wyjściowych dla 26 powiatów woje
wództwa bydgoskiego składała się z 20 cech, przy tym 12 z nich doty
czyło zjawisk ludnościowych i procesu urbanizacji, a 8 charakteryzowało
uprzemysłowienie.
Wyniki analizy korelacji i regresji wielokrotnej oraz reszt z regresji
wykazały dużą zbieżność z tymi, które uzyskano w części opisowo-porównawczej pracy. O ile Ftatystyczno-matematyczne metody analizy
współzależności umożliwiły osiągnięcie precyzyjnych wyników, syntetycz
nie charakteryzujących badane procesy i zjawiska, o tyle metody opisowo-porównawcze stwarzały lepsze możliwości formułowania i weryfikacji
hipotez o naturze analizowanych zjawisk (analiza przyczynowo-skutkowa).
W wyniku tej analizy można postawić tezę o komplementarnym cha
rakterze wykorzystanych dwóch rodzajach metod, co stanowi istotną
wskazówkę do dalszego prowadzenia badań nad współzależnościami zja
wisk gospodarczych i ludnościowych w skali regionu.

26. G o s p o d a r o w i c z D a n u t a : Zmiany w rozwoju sieci osadniczej
pod w pływem gospodarki wielkoobszarowej na terenie byłego woje
wództwa koszalińskiego (tzw. Pomorze Środkowe) w latach 1950—
1974; ss. 147, map 31, tab. 63. Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie — 23 I
1978.
Promotor: prof, dr Maria Kiełczewska-Zaleska
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Druk: Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa na terenie
województwa koszalińskiego w latach 1950—1977, Dokumentacja
Geograficznav z. 2, 1980.
Celem pracy było wykazanie zmian w wiejskiej sieci osadniczej na
terenach rolnych, gdzie dokonują się szybkie przemiany w strukturze
własności ziemi. Przemiany te prowadzą do zwiększania udziału gospo
darki uspołecznionej. Autorka podjęła też próbę ustalenia, w jakim stop
niu zjawiska i procesy obserwowane na terenie badanym stanowią po
twierdzenie i odzwierciedlenie ogólnych prawidłowości.
W pierwszej części pracy przedstawiono proces kształtowania się gos
podarki wielkoobszarowej na terenie byłego woj. koszalińskiego. Znaczną
uwagę poświęcono problemowi wpływu powiązań hierarchii organizacyj
nej PGR z siedzibami gmin. Do analizy tych zagadnień wykorzystano
źródła publikowane oraz materiały zebrane w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, Archiwum Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR, Wojewódz
kiej Pracowni Urbanistycznej, Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń
Rolnych i Pracowni Planów Regionalnych w Koszalinie.
Część drugą pracy oparto na badaniu zjawisk zachodzących w terenie.
Z uwagi na to, że niemożliwe byłoby przeprowadzenie badań empirycz
n y c h — obejmujących całe byłe woj. koszalińskie — ograniczono się do te
renu najbardziej reprezentatywnego. Dokonując jego wyboru kierowano
się przede wszystkim takimi kryteriami, jak: położenie, tempo przemian
w strukturze własności ziemi, wielkość areału PGR, zmiany w strukturze
organizacyjnej PGR, nakłady inwestycyjne na budownictwo PGR. Za
podstawowe jednostki badawcze przyjęto w układzie administracyjnym
gminę, a w układzie gospodarczym kombinat PGR. Wybrano gminy Bia
łogard, Karlino, Pomianowo, Rogowo i Tychowo. Na ich terenie działały
trzy kombinaty PGR: Karlino, Stanomino i Tychowo. Analiza objęła okres
1950— 1974. Wykorzystano dane statystyczne ze Spisów Powszechnych
z lat 1950, 1960 i 1970, materiały zebrane w Urzędach Gmin, poszczegól
nych jednostkach osadniczych oraz kombinatach PGR.
Przeprowadzone badania ujawniły istnienie silnego związku między
przemianami w strukturze agrarnej a zmianami w sieci osadniczej. Te
ostatnie zaznaczyły się szczególnie wyraźnie po 1970 г., co spowodowane
było w głównej mierze działalnością inwestycyjną PGR. W tym okresie
przeprowadzono reorganizację zmierzającą do koncentracji użytków rol
nych (tworzenie kombinatów). Podjęta została również decyzja o lokali
zacji budownictwa mieszkaniowego PGR na terenach większych jedno
stek osadniczych: siedzib gmin, kombinatów i zakładów. Koncentracja
budownictwa w tych jednostkach osadniczych powodowała jednocześnie
szybki wzrost liczby ich mieszkańców. Wzrost ten odbywał się kosztem
nadmiernego wyludniania wsi najmniejszych, liczących do 100 mieszkań
ców. Wyludnianie się wsi małych przy jednoczesnym zaniku w nich dzia
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łalności inwestycyjnych prawdopodobnie doprowadzi do szybkiej likwi
dacji wielu drobnych osiedli wiejskich.
W związku z tym w 1974 r. w strukturze wiejskiej sieci osadniczej na
badanym terenie wyróżniono:
— duże wsie (powyżej 500 mieszk.) o funkcjach mieszkaniowo-usługowych, siedziby kombinatów i gmin, czyli tzw. wsie rozwojowe (Ty
chowo);
— wsie średniej wielkości {200—500 mieszk.) z własnym zapleczem
usługowym, zaspokajającym codzienne potrzeby mieszkańców. W struk
turze organizacyjnej PGR należą do nich siedziby zakładów, w sektorze
indywidualnym przede wszystkim byłe siedziby gromad, czyli tzw. wsie
podstawowe (Daszewo, Dobrowo, Buczek, Podwilcze, Pomianowo, Motarzyn i Sadkowo);
— małe wyludniające się wsie (do 200 mieszk.), w większości których
brak było urządzeń usługowych lub były one słabo rozwinięte, są to tzw.
wsie produkcyjne (pozostałe wsie).
Na ukształtowanie się trójstopniowej sieci osadniczej wpłynęły nastę
pujące czynniki: historyczna struktura zasiedlania, ewolucyjne zmiany
organizacyjne PGR oraz reformy administracyjne. Należy oczekiwać, że
wytworzona trójstopniowa sieć osadnicza utrzyma się do okresu całkowi
tej likwidacji najmniejszych wsi. Proces ten może zostać przyspieszony
przez szybszą koncentrację budownictwa, ludności i usług w wyznaczo
nych wsiach, tzw. wsiach rozwojowych i podstawowych.
W dalszej przyszłości, przy założeniu pełnego uspołecznienia rolnictwa
i w warunkach aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących loka
lizacji inwestycji, może ukształtować się na badanym terenie dwustopnio
wa sieć osadnicza, którą tworzyć będą:
— duże osiedla osadnicze o dobrze rozbudowanej sieci usług;
— fermy produkcyjne z niewielką liczbą budynków mieszkalnych dla
pracowników obsługujących inwentarz, gdzie rozwój usług dostosowany
będzie do codziennych potrzeb ich mieszkańców.

*27. K o m o r o w s k i S t a n i s ł a w M a u r y c y : Przestrzenna orga
nizacja rozwoju społeczno-gospodarczego-, ss. 240. Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie — 20 VI 1978.
Druk: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk, z. 98, Warszawa 1978.
Praca poświęcona jest próbie sformułowania koncepcji metody plano
wania zintegrowanego, tzn. organizacji przyszłego funkcjonowania przestrzenno-czasowego systemu społeczno-gospodarczego.
Punktem wyjścia są dwa stwierdzenia: 1) społeczeństwo i jego gospo
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darka są wielkim, złożonym, a więc implicite dynamicznym systemem
przestrzenno-czasowym, 2) zadaniem planowania jest organizowanie przy
szłego działania tego systemu w warunkach niepewności, w sposób za
pewniający społecznie racjonalne osiągnięcie celów, do których urzeczy
wistnienia dąży społeczeństwo. Akceptacja tych stwierdzeń implikuje
ścisłe związanie funkcji planowania z metasystemem wyższej regulacji
funkcjonowania systemu realnego {sferą zarządzania).
Metasystem zarządzania ma dwoistą strukturę hierarchiczną (regio
nalną i działowo-gałęziową), której poszczególne szczeble mają autono
mię, pozwalającą na generowanie różnorodności (w sensie Ashb’ego), za
pewniającej efektywne kontrolowanie funkcjonowania odpowiadających
tym szczeblom podsystemów społeczno-gospodarczych. Wiąże się to z ko
niecznością probabilistycznego podejścia do planowania. Stawia ono w y
móg tworzenia takiej organizacji, która zdolna jest panować nad niepew
nością właściwą warunkom funkcjonowania systemu społeczno-gospodar
czego.
Rozwiązanie problemu wymaga podejścia interdyscyplinarnego na ba
zie nauki o organizacji i kierowaniu, a więc implicite teorii systemów
i cybernetyki, współpracy przede wszystkim z socjologią i ekonomią. Wy
magać to będzie poważnego wysiłku w zakresie pogłębienia wiedzy teo
retycznej, dotyczącej systemów społecznych, a także z zakresu innych
nauk, m. in. i tej, którą nazywamy gospodarką przestrzenną. Wysiłek
ten jest konieczny dla zbudowania poznawczej części paradygmatu sys
temu społeczno-gospodarczego, wyjaśniającej jego zachowanie się i funk
cjonowanie.
W dotychczasowej praktyce tak zwane planowanie przestrzenne
miało charakter statyczny. Pozostając wierne geograficznej koncepcji ob
razu stanu, zajmowało się ono obrazami przyszłego stanu, nie uwzglę
dniając zmieniających się w czasie kategorii wartościowania, pomijając
zagadnienie, jak i kiedy stan ten ma być osiągnięty. Tak ujmowane pla
nowanie przestrzenne okazało się w praktyce nieskuteczne. Zamiast
orientowania zmian przestrzennej struktury systemu na dostosowanie jej
do przyszłych potrzeb społeczeństwa i jego gospodarki dominowały ten
dencje petryfikujące stare, nieracjonalne tak społecznie, jak i gospodar
czo struktury.
S truktury przestrzenne cechuje znaczna bezwładność. Wiąże się to
z jednej strony z krajobrazem geograficznym, w którym wpływ człowie
ka na pozytywne zmiany jest bardzo ograniczony, a z drugiej strony
z względnie znaczną trwałością fizyczną obiektów tworzonych przez
człowieka. Z reguły znacznie przekracza ten okres, w którym zachowują
one pełne wartości użytkowe. Konsekwencją takiego stanu jest koniecz
ność projektowania struktur przestrzennych ze znacznym wyprzedzeniem
w czasie, umożliwiającym zaplanowanie pełnych cykli majątku trw ałe
go — od jego incepcji aż do likwidacji.
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O
kształtowaniu przestrzennej organizacji systemu społeczno-gospo
darczego nie tylko decyduje polityka inwestycyjna, ale i polityka gospo
darcza majątkiem trwałym, w ramach której podejmuje się decyzje
o tworzeniu nowych obiektów, jak również ich likwidacji lub adaptacji
do dalszego użytkowania. Decydujemy również o tym jak trwałe - fizycz
nie i użytkowo — mają być tworzone lub adaptowane obiekty. Aczkol
wiek względy koniunkturalne mogą zmusić do elastycznego traktowania
założeń tej polityki, powinna ona być realizowana konsekwentnie. Jest
to bowiem w arunek do efektywnego kształtowania struktury organizacji
przestrzennej.
W problematyce organizowania struktury przestrzennej kraju rysują
się dwie warstwy: interregionalna i intraregionalna. Jest to konsekwen
cją przyjęcia zasady specjalizacji regionalnej, co implikuje istotne zróż
nicowanie funkcji celu poszczególnych regionów i zasadniczo odmienną
treść pojęć interregionalnej i intraregionalnej organizacji struktury prze
strzennej, które stają się odbiciem kryteriów dekompozycji ogólnosystemowej (krajowej) funkcji celu i rozmieszczenia działalności społeczno-gospodarczej zarówno produkcyjnej, jak i nieprodukcyjnej w przestrzeni
regionalnej.
W tych warunkach treść problematyki interregionalnej jest zasadni
czo odmienna od treści problematyki intraregionalnej i nie można tej os
tatniej traktować jako „m iniatury” pierwszej; nie jest to bowiem problem
skali, lecz treści. Oznacza to odrzucenia koncepcji postępowania dezagregacyjnego przy określaniu funkcji celu regionów jako błędnego podejścia
metodologicznego.
Jeśli chodzi o samą propozycję planistyczną, to jej istotą jest wyko
rzystanie dwoistości metasystemu zarządzania oraz stru k tu ry hierarchicz
nej systemu przy równoległym prowadzeniu analizy w dwóch sferach—
projektowej i organizacyjnej, wzajemnie się kontrolujących. Propozycję
tę można w pewnym sensie uważać za podział pracy na dwa etapy: pro
jektowy i organizacyjny, które przebiegają równolegle, ale z przesunię
ciem w czasie. Propozycja oparta jest na założeniu ciągłości procesu pla
nowania złożonego z cykli, które częściowo nakładają się; celem jest stała
gotowość aparatu do analizy bieżąco podejmowanych decyzji, w szczegól
ności wytycznych do bardziej szczegółowych planów.
W pracy zwrócono uwagę na nakreślenie ramowego programu badań
potrzebnych do zrealizowania i dalszego doskonalenia przedstawionej
koncepcji rozwiązywania problemu. Nie wyczerpuje on całego zakresu
działania nauki w sferze problematyki gospodarki przestrzennej, ogranicza
się do potrzeb rozwiązywanego problemu. Przeprowadzona analiza po
średnio daje orientacyjny obraz stanu naszej wiedzy w przedmiotowym
zakresie. Obejmuje ona również zagadnienia, które muszą być rozwiąza
ne przez inne dyscypliny naukowe nie zainteresowane bezpośrednio przed
miotową problematyką; dotyczy to na przykład matematyki. Rozległość
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problematyki, a w wielu przypadkach i znaczny stopień trudności oraz
konieczność organizowania pracy w zespołach interdyscyplinarnych, wska
zuje również na konieczność sięgnięcia po nowe, przynajmniej w sferze
problematyki geograficzno-przestrzennej, formy organizacyjne.

*28. L i s z e w s k i S t a n i s ł a w : Tereny miejskie a struktura prze
strzenna Łodzi; ss. 181, ryc. 23, tab. 14. Uniwersytet Łódzki, Wy
dział Biologii i Nauk o Ziemi — 17 1 1978.
Druk: Acta Umiversitatis Lodziensis, Łódź 1977.
Przedmiotem badań były tereny miejskie stanowiące szczególną część
przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Celem pracy było:
— określenie pojęcia ,,tereny miejskie” oraz ich identyfikacja w ogól
nej przestrzeni geograficznej;
— analiza układu przestrzennego terenów miejskich dużego miasta
oraz wykrycie praw i zależności, które rządzą tym układem;
— zbadanie przyczyn powodujących przemiany strukturalne i prze
strzenne terenów miejskich oraz wyjaśnienie panujących tu tendencji.
Tak sformułowane cele wymagały zastosowania wielu metod badaw
czych. Dotyczy to zwłaszcza części empirycznej, która opracowana zo
stała za pomocą badań terenów miejskich Łodzi. W części teoretycznej
pracy wykorzystano dostępną literaturę polską i obcojęzyczną, a także
wiele map, planów i klasyfikacji terenów miejskich. Część szczegółową
dotyczącą Łodzi opracowano na podstawie własnych badań terenowych.
Analizę cech charakteryzujących tereny miejskie Łodzi przeprowadzo
no w ujęciu dynamicznym, porównując stan z końca lat poprzedzających
II wojnę światową (rok 1939) lub z pierwszych lat po wyzwoleniu (1945—
1947) z okresem pierwszej połowy lat siedemdziesiątych {1972— 1974).
Rejestracja stanu terenów miejskich w różnych sytuacjach prawno-ustrojowych pozwoliła na obserwację zachodzących zmian, choć trzydziesto
letni interwał czasowy okazał się zbyt jeszcze krótki dla pełnej analizy
przemian terenów miejskich. Wszystkie materiały analityczne dotyczące
obu okresów czasowych zbierano dla terenów leżących w granicach ad
ministracyjnych Łodzi w 1975 r. i grupowano według 90 jednostek u r
banistycznych. Jednostki te wyznaczone zostały na terenie miasta przez
władze urbanistyczne po uwzględnieniu podziału morfologicznego i prak
tycznie wykorzystane podczas opracowania Spisu Powszechnego w 1970 r.
Analizując rozkład przestrzenny cech i typów terenów miejskich ba
dano prostą zależność między natężeniem zjawisk a odległością od cen
trum miasta. Wymagało to określenia kształtu miasta oraz wyznaczenia
jego geometrycznego środka, jak również określenia środków geometrycz
nych jednostek urbanistycznych, dla których wyliczono odległości linio
we od środka układu oraz przypisano wartości poszczególnych cech dla
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całej jednostki urbanistycznej. Przy rozwiązywaniu zagadnień szczegóło
wych posługiwano się wieloma metodami stosowanymi zarówno w ba
daniach użytkowania ziemi (bilanse, kierunki, intensywność), jak i w ba
daniach typologicznych (typogramy).
Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest klasyfikacji obszaru miasta
i ma na celu stworzenie teoretycznych podstaw do praktycznej identyfi
kacji terenów miejskich. Klasyfikacja łączy w sobie trzy najistotniejsze
właściwości terenu miejskiego: funkcję, fizjonomię oraz intensywność
użytkowania.
W rozdziale drugim wytypowano osiem cech charakteryzujących tere
ny miejskie, a następnie praktycznie prześledzono występowanie i zależ
ności przestrzenne tych cech na obszarze Łodzi. Analizowane cechy po
łączono w trzy grupy charakteryzujące kolejno: zorganizowanie obszaru
miasta (własność terenu, wielkość działek i bloków urbanistycznych),
zagospodarowanie tego obszaru (uzbrojenie techniczne, zróżnicowanie
funkcjonalne, intensywność użytkowania) oraz jego produktywność (pro
duktywność terenów przemysłowych).
Rozdział trzeci omawia czynniki zewnętrzne, które decydują o prze
strzennym zróżnicowaniu cech terenów miejskich, a tym samym wpływa
ją na strukturę przestrzenną całego obszaru miasta. Analizie poddano
kolejno: warunki środowiska geograficznego, czynnik historyczny oraz
czynnik społeczno-ekonomiczny.
Czwarty rozdział poświęcony jest określeniu typów terenów miejskich.
Podstawą wydzielenia typów były wartości mierzalne ośmiu omawianych
uprzednio cech. Wyznaczono cztery główne typy (tereny wybitnie miejs
kie w pełni wykształcone, tereny miejskie częściowo wykształcone, tereny
miejskie wykształcające się i tereny miejskie nie wykształcone) i piętnaś
cie podtypów odpowiadających różnym stopniom rozwoju terenów miej
skich.
W piątym i ostatnim rozdziale pracy skonstruowano model struktury
przestrzennej terenów miejskich dużego miasta.
Wszytkie studia analityczne oraz typologiczne i strukturalne prowadzo
ne były w dwu przekrojach czasowych, co umożliwiło wprowadzenie do
ogólnej analizy terenów miejskich czynnika czasu i sformułowanie wnios
ków dotyczących tendencji zachodzących zmian.
Ostatecznym wynikiem pracy jest dynamiczny model struktury prze
strzennej terenów miejskich, który skonstruowano na podstawie szczegó
łowych badań empirycznych prowadzonych na terenie Łodzi. Pamiętając
o indywidualnym charakterze Łodzi, wynikającym ze specyficznych wa
runków, w jakich powstało i rozwijało się to miasto, możemy skonstru
owany model odnieść do dużych, monocentrycznie rozwijających się
miast przemysłowych w Polsce.
W modelu wyróżniono cztery strefy odpowiadające różnym stadiom
rozwoju terenów miejskich. Stosownie do dominujących w nich zjawisk
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strefy te otrzymały nazwy: nasycenia, przekształceń, przebudowy i stag
nacji. Model ten wyraźnie wskazuje, że przemiany związane z rozwojem
miasta, dokonującym się w zmienionych warunkach ustrojowych, z róż
nym natężeniem objęły poszczególne strefy układu przestrzennego tere
nów miejskich. W strefie nasycenia przejawiały się one w uzupełnieniu
poprzednio już wykształconych terenów, w strefie przekształceń pod
niósł się stopień ich miejskości, a w strefie przebudowy całkowicie zmie
nił się dotychczasowy charakter terenu.
Natężenie zmian zachodzących w ukształtowaniu terenów miejskich
w okresie ostatniego 30-lecia było odwrotnie proporcjonalne do odległoś
ci od centrum układu. W nowych warunkach społeczno-politycznych
powstawały nowe tereny miejskie leżące na obrzeżu uprzednio istnie
jących, a im bliżej centrum miasta, tym natężenie zmian było mniej
sze. Znając tendencje rządzące poszczególnymi cechami terenów miej
skich należy sądzić, że w kolejnych etapach ich rozwój zmierzać będzie
w kierunku jeszcze pełniejszego wykształcenia obszarów centralnych
i dalszego przestrzennego rozwoju strefy nasycenia.
Zaobserwowane prawidłowości pozwalają przypuszczać, że rozwój
przestrzenny terenów miejskich Łodzi w ogólnych ramach zgodny jest
z tendencjami wyrażonymi w modelach struktury przestrzennej miast
konstruowanych na podstawie badań rozmieszczenia ludności, stanu za
budowy, podziału funkcjonalnego itp.
Jednocześnie zaobserwowano brak pełnej zgodności przemian struk
tury przestrzennej terenów miejskich z teorią falowego rozwoju miast.

29. R a t a j c z a k W a l d e m a r : Analiza i modele wpływ u czynników
społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej;
ss. 215. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Pol
skiej Akademii Nauk — 23 V 1978.
Promotor: prof, dr hab. Zbyszko Chojnicki
W pracy podjęto zagadnienie oddziaływania czynników społeczno-gos
podarczych na kształtowanie się sieci transportowej województwa po
znańskiego. Problem ten jakkolwiek nie nowy, został w tym przypadku
rozpatrzony za pomocą metod i zakresu statystyki wielowymiarowej, tj.
analizy składowych głównych regresji wielokrotnej i analizy kanonicznej.
Posłużono się również teorią grafów i analizą systemową. Wymagało to
przyjęcia odmiennych założeń teoretycznych, gdyż dotychczasowe wyniki
w tym zakresie okazały się niewystarczające.
W rezultacie postępowania badawczego uzyskano zbiór modeli pre
dykcji opisujących relację oddziaływania systemu społeczno-gospodarcze
go na system sieci transportowych. Budowa modeli stanowi zasadniczą
część pracy i została przeprowadzona według schematu: ustalenie stru k 
tury modelu, estymacja i weryfikacja modelu.
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Modele te, mimo że posiadają pewne ograniczenie czasowo-przestrzenne, mogą być dogodnym narzędziem pomocnym w planowaniu
rozwoju sieci na badanym obszarze.

30. R o u b a H e l e n a :
Funkcje przemysłu owocowo-warzywnego
w kształtowaniu zaplecza surowcowego (na przykładzie Łowicza)', ss.
289, map 23, ryc. 5, tab. 46. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii — 13 VI 1978.
Promotor: prof, dr hab. Tadeusz Olszewski
Celem pracy było wykrycie i sformułowanie prawidłowości w rozwoju
powiązań między przemysłem owocowo-warzywnym i jego zapleczem
surowcowym. Dokonano tego:
— zarysowując na podstawie krytycznej analizy literatury przedmio
tu teoretyczną koncepcję zaplecza surowcowego przemysłu owocowo-wa
rzywnego, ,
— weryfikując teoretyczną koncepcję przez identyfikację związków
przestrzennych i funkcjonalnych między wybranym zakładem (Zakłady
Przemysłu Owocowo-Warzywnego ,,Łowicz”) i jego zapleczem surowco
wym,
— badając wpływ zakładu na strukturę przestrzenną i ekonomiczną
rolnictwa w zapleczu na tle występujących uwarunkowań społeczno-eko
nomicznych i przyrodniczych.
Podstawą studiów empiryczych były nie publikowane materiały źród
łowe z wielu instytucji oraz własne badania ankietowe, którymi objęto
280 indywidualnych gospodarstw rolnych związanych z ZPOW ,.Łowicz”
umowami kontraktacyjnymi. Za zaplecze surowcowe przyjęto obszar,
w którym Zakład prowadzi działalność planowego rozwoju produkcji
ogrodniczej na swoje potrzeby, będąc jej organizatorem, współwykonawcą
i odbiorcą wytworzonych płodów. Obejmuje on obszar w granicach ad
ministracyjnych miejscowości, w których położone są gospodarstwa rol
ne związane z ZPOW „Łowicz”. Tak pojęte zaplecze surowcowe zaspo
kaja w całości zapotrzebowanie Zakładu na warzywa oraz na niektóre
gatunki owoców.
Na podstawie analizy stwierdzono, że Zakłady przemysłu owocowo-wa
rzywnego pełnią wobec swego zaplecza surowcowego wiele funkcji. Pod
stawowe z nich określano jako: planistyczną, inicjatorską, produkcyjną,
oświatową i handlową. Ujawniają się one w perspektywicznym i opera
tywnym planowaniu produkcji ogrodniczej w zapleczu, inspirowaniu pro
dukcji w ramach umów kontraktacyjnych, we współdziałaniu zakładów
z rolnikami w toku uprawy roślin, w podnoszeniu wiedzy fachowej
i ogólnej producentów, wreszcie w organizowaniu i prowadzeniu różno
rodnych form skupu surowców wyprodukowanych w zapleczu.
W rozwoju przestrzennym
zaplecza surowcowego ZPOW „Łowicz”
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można wyróżnić trzy fazy: przedprodukcyjną — charakteryzującą się
dynamicznym rozszerzaniem się granic zaplecza; wczesnoprodukcyjną —
0 stopniowej stabilizacji zasięgu; pełnoproduikcyjną — odznaczającą się
systematycznym zmniejszaniem rozległości zaplecza i stałym wzrostem
koncentracji upraw ogrodniczych. Rozwój produkcji surowców dla Za
kładu spowodował umocnienie się roli tradycyjnych rejonów warzywni
czych i sadowniczych; jednocześnie rozszerzył się obszar o dużym udziale
upraw ogrodniczych w powierzchni użytków rolnych, przekraczającym
4°/». W strukturze upraw ogrodniczych wzrósł udział gatunków potrzeb
nych Zakładowi, często dotychczas nie znanych, kosztem upraw tradycyj
nych, mających mniejsze wartości odżywcze. Wzrost obszaru upraw ogro
dniczych wpłynął na przekształcenia struktury rolniczego użytkowania
ziemi w kierunku większej intensywności.
Zauważono związki o charakterze przyczynowo-skutkowym między
zmianami natężenia i ukierunkowania ogrodnictwa a stru k tu rą zasiewów
1 natężeniem oraz ukierunkowaniem hodowli. Produkcja surowców na
potrzeby Zakładu wpłynęła na znaczny wzrost dochodów z rolnictwa
w zapleczu; są one prawie w całości przeznaczane na inwestycje w tym
dziale gospodarki. Twórcza rola Zakładu w kształtowaniu stru ktu ry eko
nomicznej zaplecza jest tym większa, im lepiej współpracują z nim prze
de wszystkim gospodarstwa nowo pozyskane dla towarowej produkcji
ogrodniczej.
Wśród czynników wpływających na zróżnicowanie przestrzenne po
wiązań zaplecza z Zakładem i rozwoju ogrodnictwa istotną rolę ode
grały takie czynniki, jak: dostępność komunikacyjna, jakość gleb oraz
zasoby siły roboczej.

31. S z c z e r b i ń s k a L u c y n a : Próba ustalenia statystycznych za
leżności między stanem zdrowia ludności, a wybranymi czynnikami
środowiska społecznego — na przykładzie woj. krakowskiego-, ss. 175,
ryc. 28, tab. 58. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Bio
logii i Nauk o Ziemi — 24 VI 1978.
Promotor: doc. d r hab. Adam Jelonek
Współczesna epidemiologia wyjaśnia przyczynę powstawania i rozwi
jania się chorób współdziałaniem elementów zaliczanych do grup: a) czyn
ników chorobotwórczych, b) właściwości biologicznych osobnika, c) szero
ko pojętych warunków środowiskowych. Środowisko zewnętrzne, stw a
rzające swoiste w arunki zdrowotne dla populacji w nim żyjącej, obejmuje
całokształt zjawisk i procesów geograficzno-przyrodniczych oraz społecz
no-ekonomicznych.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności między sytuacją epi
demiologiczną a warunkami społeczo-bytowymi. Zależności te analizowa
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no za pomocą zastosowania wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych. Jako obszar badawczy wybrane było woj. krakowskie (w podziale
powiatowym); wykorzystane materiały źródłowe pochodzą z 1970 r.
Dla dokonania ekonometrycznej analizy porównawczej każdą z wyróż
nionych kategorii zjawisk scharakteryzowano zespołem cech diagnostycz
nych, wybranych z większej grupy mierników. Tak więc, sytuację zdro
wotną opisuje 11 cech, do których zalicza się: współczynnik umieralnoś
ci ogólnej, umieralności niemowląt, specyficzne współczynniki umieral
ności w wieku produkcyjnym, z powodu nowotworów, chorób układu krą
żenia, wskaźniki umieralności proporcjonalnej na choroby krążenia i na
gruźlicę, współczynnik zapadalności na choroby zakaźne oraz 3 współ
czynniki absencji chorobowej. Warunki społeczne, demograficzne i byto
we reprezentują najbardziej efektywne spośród 115 mierników ujętych
w 10 grupach problemowych, dotyczących m. in. źródeł utrzymania,
stru k tu ry zatrudnienia, dochodów, warunków mieszkaniowych, wielkości
gospodarstw i in.
Określenie związku między zdrowotnością a warunkami społeczno-bytowymi, starano się rozwiązać za pomocą ustalenia analogii między
strukturą przestrzenną obu typów zjawisk. W tym celu przyjęto nastę
pujący schemat postępowania, stosując odpowiednie dla każdego etapu
metody statystyczne:
1) Wybór wśród 31 mierników zdrowia cech diagnostycznych najle
piej określających sytuację epidemiologiczną — za pomocą metody tak
sonomicznej wrocławskiej (dendrytu) oraz metody wyboru reprezentan
ta grup. W efekcie uzyskano 11 wymienionych mierników diagnostycz
nych zdrowia.
2) Klasyfikacja typologiczna powiatów pod względem zdrowotności
na podstawie wyróżnionych 11 cech łącznie — diagraficzną metodą róż
nic przeciętnych J. Czekanowskiego i metodą rang. W ostatecznej wersji
klasyfikacji uzyskano 2 obrazy zróżnicowania sytuacji epidemiologicznej
w województwie.
3) Ustalenie zespołu mierników reprezentujących warunki społeczno-bytowe i określenie ich statystycznego związku z miernikami zdrowia.
Wykorzystano tu współczynniki korelacji i modele regresji wielorakiej,
które pozwalają ocenić rolę i kierunek współzależności, jak też dokonać
eliminacji cech o mniejszym ładunku informacji (kryterium H max Hellwiga).
4) Określenie współzależności zjawisk obu kategorii na podstawie
analogii ich układów przestrzennych za pomocą miar nieparametrycznych,
tj. wskaźnika Cramera i współczynnika zależności stochastycznej Hellwiga-Czerwińskiego.
Wśród wniosków merytorycznych i metodycznych uzyskanych w wy
niku analizy można wymienić:
Przeprowadzone obliczenia potwierdzają istnienie zależności staty-
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stycznej między stanem zdrowia populacji a niektórymi czynnikami
środowiska społecznego na terenie dawnego woj. krakowskiego.
Określony typ sytuacji epidemiologicznej kształtuje się w zależności
od charakteru miejskiego lub wiejskiego warunków bytowych. Przy prze
wadze cech wiejskich obserwuje się w powiatach wyższy poziom umieral
ności ogólnej i w wieku produkcyjnym, umieralności na nowotwory, cho
roby krążenia i gruźlicę. Prawidłowości te najwyraźniej zaznaczyły się
w powiatach: Miechów, Proszowice, Dąbrowa, Limanowa. Inny typ sy
tuacji zdrowotnej kształtuje siię w jednostkach zurbanizowanych (mia
sta wydzielone oraz pow. Olkusz, Sucha, Nowy Targ), a wyraża się on
dużą zapadalnością na choroby zakaźne, układu oddechowego, krążenia,
choroby psychiczne i nerwowe oraz wysokim wskaźnikiem umieralności
niemowląt.
Zaprezentowane metody wyboru cech diagnostycznych, klasyfikacji
typologicznej i określenia zależności pomiędzy złożonymi zjawiskami są
odpowiednie do rozwiązania w pracy zadania, wskazane jest jednak przy
podziałach przestrzennych operowanie grupami mierników wzajemnie
dodatnio skorelowanych.

32. Z a m e l s k a M a r i a : W pływ uprzemysłowienia na procesy urba
nizacyjne w regionie bydgoskim; ss. 139, ryc. 36, tab. 14. Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie — 23 V 1978.
Promotor: prof, d r hab. Zbyszko Chojnicki
Druk: Dokumentacja Geograficzna, z. 5, 1980.
Celem pracy było zbadanie zależności przestrzennych zachodzących
między zjawiskami uprzemysłowienia i urbanizacji. Jako obszar badaw
czy wybrano byłe woj. bydgoskie w układzie administracyjnym sprzed
1 czerwca 1975 r., które określono pojęciem regionu bydgoskiego. Ze
względu na sprecyzowany cel badań przyjęto, że urbanizacja jest to w y
stępowanie na danym obszarze cech uznawanych za charakterystyczne
dla tego zjawiska. W analogiczny sposób zdefiniowano pojęcie uprzemy
słowienia jako stan cech charakteryzujących poziom uprzemysłowienia
na danym obszarze, przy czym w badaniach nie ustalono wstępnie gra
nicznych wartości przyjętych cech. Jednocześnie założono, że natężenie
cech uprzemysłowienia na danym obszarze i momencie jest wynikiem
procesu uprzemysłowienia; podobnie potraktowano stan urbanizacji (jako
wynik procesu urbanizacji). Dla celów analizy wybrano 3 cechy uprze
mysłowienia oraz 9 cech urbanizacji. Podstawowymi jednostkami prze
strzennymi badań były gminy oraz miasta byłego województwa byd
goskiego.
Podstawowa hipoteza pracy zakłada, że istnieje istotna zależność mię
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dzy zmiennością przestrzenną uprzemysłowienia a zmiennością prze
strzenną urbanizacji. Zakłada się, że zależność ta ma charakter dodatni,
tzn. większemu natężeniu cech uprzemysłowienia odpowiada większe
natężenie cech urbanizacji. W pracy podjęto również problem zależ
ności między strukturą gałęziową przemysłu a urbanizacją.
Cechy badanych zjawisk mają charakter cech skalarnych, co umożli
wiło uchwycenie natężenia zjawisk, a następnie porównanie stanów ba
danych zjawisk w różnych punktach przestrzeni społeczno-ekonomicznej.
W pierwszym etapie dokonano pomiaru zależności między uprzemy
słowieniem a urbanizacją za pomocą metody analizy regresji i korelacji
wielokrotnej. Przyjęto jako zmienne objaśniające cechy uprzemysłowie
nia, a jako zmienne -objaśniane — cechy urbanizacji.
Ponieważ przemysł jest przede wszystkim czynnikiem motorycznym
procesu urbanizacji, a poziom urbanizacji stanem chwilowym, w celu
prześledzenia zmian w czasoprzestrzeni przeprowadzono badania w trzech
przekrojach czasowych (1960, 1965, 1970 r.). Otrzymane wyniki wska
zują na wzrost wpływu uprzemysłowienia na procesy urbanizacyjne
w badanym okresie. Stwierdzono, że spośród przyjętych cech uprze
mysłowienia, zatrudnienie w przemyśle okazało się najlepszym mierni
kiem. Można więc wnioskować, że uprzemysłowienie kształtuje poziom
urbanizacji głównie przez tworzenie miejsc pracy. Wysunięto ponadto
wniosek, że zróżnicowanie struktury gałęziowej przemysłu ma większy
wpływ na procesy urbanizacyjne niż poszczególne gałęzie przemysłu.
Następnie dokonano próby syntetycznego przedstawienia wpływu uprze
mysłowienia na procesy urbanizacyjne za pomocą metody korelacji ka
nonicznych.
W ostatnim etapie badań dokonano próby ukazania przestrzennego
zróżnicowania zależności między uprzemysłowieniem a urbanizacją, przy
wykorzystaniu metod kartograficznych. Duża zbieżność przestrzenna ba
danych zjawisk w poszczególnych jednostkach terytorialnych i przekro
jach czasowych w pełni potwierdza wnioski z poprzednich etapów badań.
Zaobserwowano, że uprzemysłowienie nie wpływa w jednakowym stop
niu na wszystkie analizowane cechy urbanizacji. Wzrost uprzemysłowie
nia, stwarzając nowe miejsca pracy, powoduje najpierw wzrost liczby
ludności, a to z kolei powoduje wzrost liczby mieszkań oraz liczby punk
tów sprzedaży detalicznej. Z miejscem występowania przemysłu wiążą
się cechy bezpośrednio kształtowane poprzez inwestycje, w tym w dużej
mierze poprzez inwestycje towarzyszące. W ten sposób tworzy się łań
cuch powiązań cech urbanizacji i uprzemysłowienia.
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IV. GEOGRAFIA REGIONALNA
33. C z e r n y M i r o s ł a w a : Przestrzenna organizacja rozwoju spo
łeczno-gospodarczego Meksyku w latach 1940—1970; ss. 267, map 27,
ryc. 9, tab. 74. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych — 11 VII 1978.
Promotor: prof, dr hab. Antoni Kukliński
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza rozwoju i planowania re 
gionalnego w Meksyku. Celem badań było określenie stopnia i zakresu
dysproporcji regionalnych przestrzenno-czasowego systemu społeczno-gospodarczego. Ponadto starano się stwierdzić, w jakim stopniu polityka
regionalna realizowana w Meksyku okazała się skuteczna w dążeniu do
zmiany przestrzennej struktury gospodarki.
W pierwszej części pracy przedstawiono uwarunkowania gospodarki
Meksyku, próby sformułowania narodowej polityki rozwoju oraz omó
wiono plany społeczno-gospodarcze w okresie 1940— 1970. Przedmiotem
części drugiej jest analiza przestrzennej struktury społeczno-gospodarczej
kraju. Badania dotyczyły zmian w przestrzennej koncentracji ludności,
procesów urbanizacji, problemów industrializacji oraz przestrzennych
dysproporcji w rozwoju rolnictwa. Całość uzupełniają analiza roli wiel
kich miast w zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz analiza regio
nalnego zróżnicowania produktu wewnętrznego brutto na 1 mieszkańca.
Za jednostkę terytorialego odniesienia przyjęto w pracy jednostkę ad
ministracyjną pierwszego rzędu (stan). Z badań wynika, że dla Meksyku
charakterystyczne są następujące układy przestrzenne:
1. Strefa tradycyjnie silnie zurbanizowana, wyznaczona przez miasta
Meksyk, Monterrey, Guadalajara.
2. Strefy o stosunkowo wysokiej gęstości zaludnienia, położone w po
bliżu obszarów metropolitalnych (Puebla, Pachuca, Toluca, Cuernavaca
położone w pobliżu miasta Meksyk; tzw. region Bajio z miastami: León,
Irapuato, Celaya, San Luis Potosi i Aguascalientes; Saltillo w pobliżu
Monterrey).
3. Strefy w interiorze, których rozwój opiera się głównie na wzroście
ośrodków miejskich, gdzie bądź zlokalizowano, bądź planuje się lokalizację
„parków przemysłowych” lub „miast przemysłowych”, lub których roz
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wój nastąpił w wyniku wzrastającej eksploatacji surowców mineralnych
(Reynosa—Matamoros, Chihuahua, Torreón—Gomez Palacio, Tampico—
Ciudad Madero, Veracruz—Jalapa—Córdoba—Orizaba, Querétaro, Mérida, Villahermosa).
4. S trefy przygraniczne, których dynamiczny rozwój związany jest
głównie z rozwojem handlu i usług (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juarez,
Nuevo Laredo, Piedras Negras).
5. Nowe obszary rolnicze, objęte planami kompleksowego rozwoju,
jeszcze stosunkowo słabo zaludnione (np. obszary: Lerma, Papaloapan,
Netzahualcoyotl, Grijalva, Zamora—Uruapan, nowe obszary rolnicze
w stanach Ju katan i Quintana Roo).
Analiza polityki regionalnej w Meksyku implikuje następujące
wnioski:
— Zarówno przed rokiem 1970, jak i obecnie w Meksyku można mó
wić o braku jednolitej polityki regionalnej.
— Proponowane przez rząd programy rozwoju miały wyraźny cha
rakter indykatywno-imperatywny. O
— Długoterminowe plany gospodarcze na lata 1934— 1940, 1941— 1946,
1953— 1958, 1962— 1964 draz 1966—1970 praktycznie nie wyszły poza
stadium studialne.
— Realizowana polityka regionalna odgrywa rolę nadrzędną w sto
sunku do polityki ogólnokrajowej w zakresie planowania gospodarczego.
— Tworzone plany i programy rozwoju stawiały sobie głównie dwa
problemy do rozwiązania:
a) stymulowanie rozwoju tzw. obszarów peryferyjnych, które w przy
padku Meksyku są w znacznym stopniu niejednorodne;
b) dekoncentrację przemysłu z obszaru metropolitalnego miasta
Meksyk.
— W celu zrealizowania powyższych założeń prace planistyczne po
prowadzono w dwóch kierunkach — planów branżowych i regionalnych.
W obu przypadkach planowanie napotyka poważne przeszkody wynika
jące zarówno ze strony struktury społeczno-gospodarczej i przestrzennej,
jak również dotychczasowych tendencji rozwojowych.
— Nieskuteczność planowania w Meksyku wynika również z braku
jednolitej podstawy organizacyjnej oraz hipertrofii systemu biurokra
tycznego.
— Wymienione tu czynniki powodują, że planowanie rozwoju spo
łeczno-gospodarczego jest mało efektywne.
34. J a y a r a j a n C h a m n a c a d e K r i a h m e n : Przestrzenna struk
tura urbanizacji i rozwoju miast w krajach Afryki. Na przykładzie
Zambii; ss. 304, map 67. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych — 12 VI 1978.
Promotor: doc. d r hab. Zygmunt Pióro
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Przedmiotem opracowania są procesy i modele urbanizacji oraz poli
tyka w krajach Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem Zambii. Autor
rozpatruje omawiane zagadnienia w kategoriach demograficznych i spo
łeczno-ekonomicznych, przy czym główny macisk kładzie na analizę ist
niejących oraz tworzących się regionalnych i lokalnych stru k tu r prze
strzennych.
Praca ma cechy studium empiryczno-teoretycznego, opartego na lite
raturze przedmiotu i materiałach źródłowych, jak: przekazy dotyczące
genezy wybranych miast, studia i raporty oficjalne odnoszące się do ich
współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, plany rozwoju miej
skiego, regionalnego i ogólnonarodowego Zambii oraz niektórych innych
krajów Afryki, jak też badania własne autora na terytorium Zambii.
Autor dokonuje w pracy przeglądu klasycznych modeli urbanizacji
i przeprowadza krytyczną analizę ich zastosowań w praktyce planistycz
nej badanych krajów. Wykazuje, iż istniejące modele urbanizacji m ają
charakter statystyczny i nie przystają do rzeczywistości. Stawia tezę
o konieczności opracowania modeli odpowiadających specyfice poszcze
gólnych krajów.
Następnie autor przedstawia własny dynamiczny model urbanizacji
kraju afrykańskiego, oparty na analizie struktury przestrzennej tego pro
cesu. Model obejmuje sześć etapów rozwoju miast z okresu przedkolonialnego, kolonialnego i okresu po uzyskaniu niepodległości. Zostały tu
zidentyfikowane i wyjaśnione konsekwencje kolonialnej polityki urbani
zacyjnej zaznaczające się nadal w problematyce współczesnych miast.
Zostały również przedstawione kierunki polityki urbanizacyjnej prowa
dzonej przez obecne rządy krajów afrykańskich.
System analizy zastosowanej do przykładowego k raju (Zambii) można
odnieść do innych obszarów kontynentu afrykańskiego.

35. K r e m k y - S a l o n i J a n i n a : Typologia funkcjonalna miast Ru
munii w świetle analizy czynnikowej-, ss. 142, map 24, ryc. 8, tab.
34. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regional
nych — 30 X 1978.
Promotor: prof, d r hab. Stanisław Leszczycki
Druk: Przegląd Geograficzny, t. LI, z. 2, 1979; Typologie fonction
nelle villes de Roumanie à la lumière de l’analyse factorielle, Geographia Polonica, n r 43, 1980.
Przedmiotem niniejszej pracy była analiza funkcji 183 miast Rumunii,
które w 1966 r. miały miejski status prawny. Na tej podstawie przepro
wadzono klasyfikację funkcjonalną miast rumuńskich. Jako metodę ba
dawczą zastosowano po raz pierwszy dla zbadania funkcji miast rum uń
skich jeden z modeli analizy czynnikowej, algorytm głównych składowych
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(component analysis), który ma postać modelu matematycznego wyrażo
nego równaniem:
Zi = ailF1 + ai2F2 + ... + aimFm.
Rozwiązanie problemu klasyfikacji poprzedzone zostało ogólną charak
terystyką rozwoju miast i procesów urbanizacyjnych w Rumunii w ujęciu
historycznym. Przedstawiono również analizę prowadzonych przez geo
grafów rumuńskich badań nad urbanizacją i typologią miast Rumunii.
W studium niniejszym posłużono się listą 19 cech dotyczących funkcji
miasta. Punktem wyjściowym badań była pierwotna macierz obserwacji
o wymiarach 183 X 19. Zmienne poddano standaryzacji i obliczono dla
nich korelacje. Analiza macierzy korelacji metodą dendrytu pozwoliła
sformułować wstępną hipotezę o występowaniu trzech układów prze
strzennych jako kryteriów klasyfikacji typów miast: jednego układu sek
tora III i dwu układów przeciwstawnych sektorów I i II.
Redukcję przestrzeni wielocechowej przeprowadzono na podstawie
metod głównego czynnika z algorytmem Hotellinga. Kolejno wyodrębnio
ne zostały trzy czynniki Cb C2, C3. Czynnik Cx określa funkcje usługowe
ośrodków centralnych, czynnik C2 bipolarny identyfikuje się jako d y 
chotomię funkcji rolniczych i przemysłowych, a czynnik C3 przedstawia
dynamizm rozwoju.
Czynniki te zastosowano do rozwiązania zagadnienia typologii funkcjo
nalnej w różych wariantach: klasyfikacji jednoczynnikowej, dwuczynnikowej i trzyczynnikowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy rozpo
znano i określono funkcje dominujące i uzupełniające, a następnie —
w powiązaniu z wielkością i rozwojem miasta — uzyskano typologię
funkcjonalną miast Rumunii. W wyniku tej analizy, wydzielono 8 pod
stawowych typów miast Rumunii: 5 typów miast wielofunkcyjnych i 3
typy jednofunkcyjne.
Jako typ I wielofunkcyjny wyróżniono wielkie miasto o funkcjach
usługowych i przemysłowych, zasięgu ponadkrajowym (Bukareszt); typ
II obejmuje miasta duże o zasięgu ponadregionalnym i regionalnym,
0 funkcjach różnorodnych z dominantą usługowych (administracyjnych
1 oświatowo-kulturalnych) oraz przemysłowych zróżnicowanych; typ
III — miasta średnie i małe o przewadze funkcji przemysłowych nad
usługowymi, o zasięgu regionalnym i lokalnym; typ IV, usługowo-przemysłowy, charakteryzuje się dominacją funkcji usługowych z udziałem
słabiej rozwiniętych funkcji przemysłowych; typ V obejmuje miasta śred
nie i małe, o profilu usługowo-rolniczym, wykazujące początki rozwoju
przemysłu. Jest to typ najliczniejszy i najbardziej charakterystyczny dla
miast Rumunii w badanym okresie.
Wśród miast jednofunkcyjnych wydzielono: typ VI — wyspecjalizo
wane średnie i małe miasta przemysłowe; typ VII — miasta małe i oś
rodki rolnicze; typ VIII — miasta uzdrowiska, małe o dużej dynamice
rozwoju.
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Niezależnie od ustalenia typów miast zwrócono uwagę na pewien cha
rakterystyczny układ strukturalny dla Rumunii: zaznacza się tu ogromna
przewaga wielkiego miasta — Bukaresztu, obok którego istnieje niewiel
ka grupa miast (znacznie jednak mniejszych od Bukaresztu) o funkcjach
ośrodków centralnych i zróżnicowanym przemyśle oraz liczna grupa m a
łych ośrodków rolniczych o słabo jeszcze rozwiniętym przemyśle.
Zastosowana metoda pozwoliła, zdaniem autorki na uzyskanie obrazu
typów funkcjonalnych miast Rumunii odpowiadającemu rzeczywistości.

36. S k o t n i c k i M a k s y m i l i a n : Zarobkowe migracje rolników
z terenów sawannowych Mali i Górnej Wolty (przyczyny i skutki);
ss. 133, ryc. 11, fot. 2. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych — 10 IV 1978.
Promotor: doc. dr hab. Bolesław Dumanowski
Na podstawie wyników studiów terenowych, autor zanalizował zarob
kowe migracje rolników Mali i Górnej Wolty z punktu widzenia różnych
warunków, w których się odbywają. Warunki te mogą bądź sprzyjać,
bądź hamować rozwój migracji. Rozpatrzono kolejno warunki ekonomicz
ne (wielkość i struktura produkcji, sposoby gospodarowania i formy or
ganizacji pracy, stosunki władania ziemią), demograficzne (gęstość zalud
nienia w połączeniu z charakterem osadnictwa), etniczne, socjologiczne,
psychologiczne, polityczne, przyrodnicze. Po ustaleniu wynikających
z analizy prawidłowości wykazano, że emigracje zarobkowe wypływają
przede wszystkim z nowych, stale wzrastających, ale nie najistotniej
szych dla rozwoju wsi potrzeb i że powodują wiele negatywnych skutków.
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V. KARTOGRAFIA
*37. G r y g o r e n k o W i k t o r : Kw antytatywne parametry kompozy
cji treści m a p ; ss. 103, map. 4, ryc. 11, tab. 15. Uniwersytet War
szawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych — 12 VI 1978.
Druk: Parametry kompozycji treści map, Prace Instytutu Geodezji
i Kartografii, z. 3/60, 1978; Rozprawy Uniwersytetu Warszawskie
go, 1980.
Celem rozprawy było sformalizowanie teorii obrazu kartograficznego
(treści mapy) oraz opracowania zunifikowanej metodyki jego konstrukcji
i badania. Obraz kartograficzny, który w ogólnej teorii kartografii jest
pojęcim najważniejszym, definiowany jest tutaj jako m aterialny model
rozmieszczenia obiektów i zjawisk w przestrzeni geograficznej, ich po
wiązań i właściwości, kryjący w swej strukturze genezę organizacji prze
strzeni geograficznej.
W celu wykrycia ogólnych prawidłowości i ładu w ogranizacji stru k
tu ry obrazu kartograficznego zastosowano dwa sposoby podejścia w kon
tekście naukowego rozwiązania postawionego problemu: podejście induk
cyjne i podejście dedukcyjne. Kierując się tymi metodami, w pierwszym
etapie wykonano analizę struktur treści map ogólnogeograficznych i tab
lic kartograficznych znaków urnowych dla tych map. Posługując się me
todą integracji i redukcji treści mapy, w obrazie kartograficznym w y
odrębniono i zdefiniowano jego komponenty (zmienne), które tworzą róż
norodność typów struktur graficznych, będących odpowiednikami rzeczy
wistych odmian typów terenu występujących w przestrzeni, których is
tota i geneza są nieraz bardzo różne. Wykryte tym sposobem charakte
rystyki obrazu kartograficznego umożliwiły zbudowanie konkretnego mo
delu badanej rzeczywistości geograficznej w postaci macierzy informacji
przestrzennej.
W drugim etapie podjęto próbę zbudowania — na podstawie ogólnych
przesłanek, tj. danych naturalnych uogólnionych, charakteryzujących
przedmioty i zjawiska w środowisku geograficznym — modelu teoretycz
nego badanej rzeczywistości, który mógłby być przekształcony w popraw
ny model funkcjonalny.
Analizując poszczególne symbole i odnoszące się do nich objaśnienia
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umieszczone w tablicach znaków umownych dla map topograficznych, obli
czono ile informacji jednostkowych zakodowanych jest w każdym pros
tym znaku oraz z ilu elementów graficznych składa się rysunek każdego
znaku. W wyniku tego postępowania stwierdzono, że treść map topogra
ficznych powstaje jako rezultat nałożenia się rysunku trzech układów,
reprezentujących zjawiska przyrodnicze (P), zjawiska antropogeniczne
(A) oraz cechy osobnicze i techniczne (T) zjawisk przyrodniczych i an
tropogenicznych. Rysunkowe ujęcie wszystkich szczegółów tych trzech
układów nazwano głównymi komponentami treści map. Trójkomponentową strukturę obrazu kartograficzego potwierdziła przeprowadzona ana
liza czynnikowa składu treści mapy topograficznej Polski w skali
1 : 100 0 0 0 .

Na podstawie uzyskanych danych sformułowano koncepcję ilościowe
go modelu mapy, wytyczając nowy kierunek teoretycznej i praktycznej
działalności w kartografii w zakresie projektowania i oceny dzieł k arto
graficznych. Pozwoli to na optymalizację procesu powstawania opracowań
kartograficznych oraz na podniesienie ich wartości użytkowej. W dążeniu
do uzasadnienia przyjętej koncepcji wykryto prawo zmienności zagęsz
czenia powierzchniowego rysunku treści na mapach, czyli tzw. obciąże
nia graficznego map oraz prawo zmiany rozmiarów znaków kartograficz
nych w szeregu skalowym map.
Biorąc za podstawę trójkomponentową strukturę treści mapy oraz
wprowadzając takie pojęcia parametrów treści mapy, jak: zagęszczenie
powierzchniowe mapy G, zagęszczenie ilościowe, czyli koncentracja К
oznaczeń na mapie i współczynniki kompozycji treści mapy p, a, t wy
prowadzono ogólne równanie mapy, nazywając go główną formułą kar
tograficzną. Podano ją w dwóch postaciach:
1) jako związek między całkowitym zagęszczeniem powierzchniowym
G0 na mapie a zagęszczeniem oddzielnych komponentów treści GP, A a,
GT mapy;
2) wyrażając treść mapy K 0 jako sumę koncentracji obiektów two
rzących zbiory podstawowych komponentów treści K P, K A, K T przedsta
wionych na mapie.
Nadając formule 2 interpretację wektorową wprowadzono pojęcie
trójwymiarowej przestrzeni kartograficznych komponentów treści mapy.
Między punktami wpisanymi w przestrzeń a treścią konkretnej mapy
ustalono wzajemnie jednoznaczną odpowiedzialność, którą wyrażają trzy
liczby p’, a t ’ będące jednoznacznymi współrzędnymi treści mapy. Licz
by te, nazwane skalami koncentracji znaków (obiektów i zjawisk) nale
żących do zbiorów trzech podstawowych komponentów treści w danym
regionie, są wielkościami określającymi indywidualne cechy geograficzne
regionu.
Analizując rozkład punktów K P, K A, K T stwierdzono, że układają się
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one w przestrzeni kartograficznych komponentów treści mapy w formie
trójkąta, według pewnego schematu ze względu na treść mapy. Założo
no, iż zaobserwowany schemat może stanowić kryterium klasyfikacji map
i nazwano go umownie charakterystycznym trójkątem układu klasyfika
cji map geograficznych. Charakterystyczny trójkąt kartograficzny w b ar
dzo poglądowej formie wyjaśnia udział podstawowych komponentów
w treści konkretnej mapy. Może on być wykorzystany przy projektowa
niu różnych typów map oraz jako podstawa do jednolitej naukowej kla
syfikacji map. Każdy punkt pola charakterystycznego trójkąta kartogra
ficznego odpowiada mapie określonego typu, której treść określają współ
czynniki kompozycji p, a, t — obliczone metodą analizy czynnikowej.
W tej interpretacji charakterystyczny trójkąt kartograficzny pełni rolę
graficznej macierzy struktury klasyfikacyjnej map geograficznych.
P unkty (obszary elementarne) macierzy za pomocą przynależnych im
cech liczbowych precyzyjnie opisują różne typy map. Taki model kla
syfikacji map nazwano wartościowym. Można go jednak przekształcić
w model terminologiczny, przyporządkowując odpowiednim nazwom
odpowiednie grupy map, charakteryzujące się właściwym dla nich pro
centowym udziałem poszczególnych komponentów.
Współczynniki kompozycji treści mapy p, a, t wyrażają zróżnicowa
nie udziałów komponentów przyrodniczych (P), antropogenicznych (A)
i tematycznych (T) w każdym z regionów geograficznych i pełnią rolę
uniwersalnych norm doboru elementów treści oraz przesłanek regionali
zacji kartograficznej obszarów.
Na potwierdzenie słuszności oraz praktycznej przydatności wprowa
dzonej teorii parametrycznego modelu struktury treści mapy podano me
todykę obliczania współczynników kompozycji treści p, a, t oraz wiel
kości zagęszczenia powierzchniowego komponentów treści GP, GA, GT
dla poszczególnych województw. Zestawienia wartości tych parametrów
zawierają wszechstronną informację o strukturze obrazu kartograficznego
województw o charakterze poznawczym i praktycznym. Na podstawie
tych danych stwierdzono na przykład, że zagęszczenie powierzchniowe
>na mapach topograficznych sześciu województw (wałbrzyskiego, jelenio
górskiego, krakowskiego, bielsko-bialskiego, krośnieńskiego i nowosądec
kiego) — przy zachowaniu faktycznej koncentracji obiektów i zjawisk —
przekroczy wielkość optymalną, która dla Polski wynosi 33,38 mm2/ l cm2.
Pośród map tych sześciu województw dwie (krośnieńskiego i nowosądec
kiego) miałyby zagęszczenie powierzchniowe większe od dopuszczalnego,
które dla Polski wynosi 61,14 mm2/ l cm2. W pracy zamieszczono też ma
pę Polski, sporządzoną według powyższych danych, na której wydzielono
pięć regionów, różniących się między sobą złożonością rysunku treści
i pracochłonnością jego wykonania.
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38. N o w a k - F e r d h u s E l ż b i e t a : Rozwój i kształtowanie się treś
ci polskich map turystycznych; ss. 134, ryc. 8, tab. 10. Uniwersytet
im. B. Bieruta we Wrocławiu, Wydział Nauk Przyrodniczych —
15 IX 1978.
Promotor: prof, dr Władysław Migacz
Celem pracy było prześledzenie ewolucji polskich map turystycznych
w zakresie i sposobie przedstawiania wybranych elementów ich treści,
która doprowadziła do współczesnego ich wyodrębnienia i zróżnicowania.
W tym celu przeprowadzano szczegółowe badania następujących podsta
wowych grup elementów: treści sytuacyjnej, rzeźby terenu i treści spe
cjalnej (turystycznej).
Badaniami objęto mapy turystyczne opracowane w języku polskim,
dotyczące ziem polskich oraz wydane w Polsce. Analizie poddano mapy
wydane w latach 1903— 1976.
Szczegółowe zapoznanie się z ich treścią pozwoliło stwierdzić, że
pomimo wspólnego miana „typy turystyczne”, nie tworzą one jedno
rodnej grupy klasyfikacyjnej. Zasadny jest zatem ich podział na gru
py w zależności od skali map i rodzaju turystyki. Przeprowadzenie ta 
kiego podziału umożliwiło następnie dokonanie analizy oraz porównanie
sposobu przedstawiania elementów treści wewnątrz grup map przezna
czonych dla określonych rodzajów turystyki. Zastosowano procedurę
klasyfikacji znaną i stosowaną w pracach geograficznych, polegającą
na grupowaniu map w klasy na podstawie podobieństwa ich cech.
W przypadku niniejszej pracy występowały cechy mające charakter
dychotomiczny oraz stopniowalny ze względu na zmienność cech. Stąd
zastosowano w pracy metodę taksonomiczną pozwalającą na podział
zbiorowości w oparciu o wiele cech (dających i nie dających się sumo
wać). W celu umożliwienia sumowania cech takie elementy jak treść
sytuacyjną i rzeźbę terenu rangowano i liczono w grupach, natomiast
w przypadku treści turystycznej zastosowano podział dychotomiczny.
Wszystkie badane mapy zostały zakodowane i sprawdzone na kartach
perforowanych. Analizę elementów treści przeprowadzono dla grup map
przeznaczonych dla określonych rodzajów turystyki, dla każdej two
rząc identyczne szeregi rozdzielcze, natomiast analizę chronologiczną
treści opracowano dla całego zbioru, tworząc szereg rozdzielczy dla każ
dej cechy. Przedstawiony sposób postępowania, poza indywidualnym,
wstępnym zinwentaryzowaniem każdej mapy, pozwolił na statystyczną
analizę całego ich zbioru jak i poszczególnych jego grup zarówno w uję
ciu merytorycznym jak i chronologicznym.
W wyniku przeprowadzonych badań, w ponad siedemdziesięcioletniej
historii polskich map turystycznych wydzielono okresy różniące się mię
dzy sobą zarówno ilością, jak i jakością wydawanych map. Analiza pod
stawowych grup elementów treści map turystycznych wykazała dużą
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różnorodność stosowanych metod i dowolność w ich doborze. Rozwój ele
mentów treści turystycznej niezależny był od rodzajów turystyki — no
we elementy pojawiające się na mapach określonych typów turystyki
adaptowano na mapy innych rodzajów turystyki.
Ponadto praca zawiera bibliografię polskich map turystycznych z lat
1903— 1976.

*39. P a w l a k W ł a d y s ł a w : Teoretyczne i techniczne problemy cie
niowania na mapach; ss. 148, map 14, ryc. 59. Uniwersytet
im. B. Bieruta we Wrocławiu, Wydział Nauk Przyrodniczych —
16 II 1978. Druk: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 362, se
ria Studia Geograficzne XXX, Wrocław 1979.
Cieniowanie, jako metoda prezentacji rzeźby terenu, jest przedmiotem
wielu dyskusji. Celem niniejszej pracy była analiza całokształtu teore
tycznych podstaw tej metody, ściślejsze określenie praktycznych zasad
opracowywania oryginału autorskiego, a także zastosowanie reprodukcji
opartej na wykorzystaniu półtonowych rastrów kontaktowych i półto
nowych masek.
W analitycznej części pracy wyróżniano podstawowe elementy uczest
niczące w konstrukcji obrazu rzeźby terenu na mapie, które traktowano
następnie jako określone wartości. W ten sposób przedstawiono geome
tryczne warunki powstawania cieniowania. Podobnie postąpiono ze świa
tłem jako istotnym elementem powodującym powstawanie ina mapie
wrażenia trzeciego wymiaru. Całe postępowanie dokumentowano za po
mocą wzorów matematycznych i ich interpretacji graficznej.
Część poświęcona redakcyjnym problemom została ograniczona tylko
do jednobarwnego oryginału cieniowania. Głównym jej celem było prak
tyczne przedstawienie i określenie możliwości wprowadzenia do cienio
wania wniosków wynikających z części analitycznej. Można tu jako naj
ważniejsze wymienić zasady opracowania cieniowania w zależności od
skali i przeznaczenia mapy oraz miejsca rzeźby terenu wśród innych ele
mentów jej treści. Oddzielną uwagę poświęcono problemowi generalizacji. Uogólnienie, jako proces towarzyszący powstawaniu każdej mapy,
występuje również przy opracowaniu cieniowania. Poza wieloma wspól
nymi cechami ma on szereg jemu tylko właściwych cech, co stwarza od
rębny problem, trudny do jednoznacznego określenia jego przebiegu. Po
dobnie jak w części analitycznej również i w tej zamieszczono szereg
rysunków i przykładów uzasadniających słuszność stosowania określonych
kryteriów i zasad konstrukcji cieniowania, jego możliwości prezentacji
rzeźby terenu, a także charakteru dokonanego uogólnienia.
Część trzecia obejmuje zagadnienia reprodukcji cieniowania. Włącze
nie reprodukcji, jako jednego z elementów kształtujących ostateczne wa
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lory cieniowania, jest spowodowane tym, że od jej rezultatów zależy
w znacznej mierze merytoryczna wartość obrazu rzeźby i jej walory użyt
kowe. W cieniowaniu techniczna poprawność reprodukcji nie oznacza au
tomatycznie poprawności przetworzenia obrazu półtonowego na rastrowy.
Za ^odstawowy sposób rastrowania przyjęto w niniejszej pracy rastrowanie kontaktowe pośrednie z użyciem półtonowych rastrów kontakto
wych. Głównym celem tej części pracy było uzyskanie obrazu rastrowego
nie wymagającego ręcznego retuszu tonalnego. Pracami eksperymental
nymi objęto również proces fotomechanicznego przejścia od jednobarw
nego oryginału cieniowania do rastrowych oryginałów do druku wielo
barwnego. Posłużono się przy tym półtonowymi maskami fotmedianicznymi i fotlitograficznymi. Zastosowano też wielokrotne naświetlanie
w jednym procesie rastrowania, co pozwoliło uzyskać w sposób fotmechaniczny rastrowe oryginały cieniowania odpowiadające zarówno potrzebom
danej mapy, jak też wymaganiom druku wielobarwnego.
Uzyskane w tym zakresie rezultaty zostały zilustrowane barwnymi
załącznikami przedstawiającymi możliwości, jakie kryje w sobie zastoso
wana metoda reprodukcji cieniowania.
W pracy tej objęto rozważaniami wszystkie najważniejsze zagadnie
nia związane z omawianą metodą prezentacji rzeźby terenu na mapie;
uściślono szereg dyskusyjnych problemów, rozszerzono niektóre z używa
nych pojęć oraz przedstawiono wiele elementów związanych z praktycz
nym stosowaniem proponowanej metody.
40. Z i ó ł k o w s k i J a n P i o t r : Studium osadnictwa wiejskiego woje
wództwa gdańskiego w świetle funkcji społeczno-gospodarczych wiej
skich jednostek osadniczych; ss. 95, map 20, rye. 1, tab. 14. Uniwer
sytet Gdański, Instytut Geografii — 22 VI 1978.
Promotor: prof, dr Franciszek Uhorczak
Druk: O sposobach przedstawiania osadnictwa na mapach, Zeszyty
Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskie
go, Geografia, nr 6, 1977; Stopień rozproszenia osadnictwa o n z roz
mieszczenie i gęstość ludności wiejskiej na ekwidystantnej po
wierzchni osadniczej, [w:] Problemy map społeczno-gospodarczych,
Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, t. 6, Lu
blin 1978; Analiza junkcji społeczno-gospodarczych wiejskich jed
nostek osadniczych woj. gdańskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia nr 10
(w druku).
Praca ma charakter kartograficznego studium osadnictwa wiejskiego
województwa gdańskiego, w ujęciu geograficzno-topograficznym i staty
stycznym oraz usługowo-funkcyjno-społecznym.
Przedstawiono w nim przestrzenne rozmieszczenie osadnictwa wiej
skiego za pomocą ekwidystantnej metody F. Uhorczaka. Rozmieszczenie
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budynków mieszkalnych w obrębie zarówno jednostek osadniczych, jak
i całego województwa ukazano za pomocą ekwidystanty 50 m od budyn
ków. Po raz pierwszy przy tej metodzie wykorzystano jako podkład mapę
topograficzną 1 : 25 000 dla przedstawienia większego obszaru. Geograficzno-statystyczny obraz wielkości oraz rozmieszczenia osadnictwa uzys
kano przy zastosowaniu sygnatury kołowej i skali ciągłej, w której liczba
budynków mieszkalnych poszczególnych jednostek osadniczych (wsi) jest
proporcjonalna do powierzchni koła.
Stopień rozproszenia osadnictwa przedstawiono na podstawie ekwidy
stantnej mapy osadnictwa (ekwidystanta 250 m), stosując nowy wzór,
w którym stopień rozproszenia osadnictwa wiejskiego jest wprost propor
cjonalny do procentowego udziału powierzchni osadniczej danej jednost
ki odniesienia, a odwrotnie proporcjonalny do liczby budynków miesz
kalnych
/>•100 %
R ~

-

P-B

’

p — powierzchnia osadnicza jednostki, P — powierzchnia geodezyjna
jednostki odniesienia, В — liczba budynków mieszkalnych jednostki od
niesienia.
Wielkość wskaźnika stopnia rozproszenia osadnictwa odniesienia do
ekwidystantnej powierzchni osadniczej uzależniona jest w tym przypadku
od stopnia nasycenia jednostki zabudowy; istotna jest również odległość
między budynkami. Wyznaczona powierzchnia osadnicza (ekwidystanta
250 m) posłużyła do opracowania mapy rozmieszczenia ludności wiejskiej
województwa. Mapę tę wykonano metodą kropkową (1 kropka = 25
mieszk.), rozmieszczając ludność topograficznie na ekwidystantnej po
wierzchni osadniczej w granicach wsi.
Ponadto przedstawiono gęstość ludności wiejskiej województwa w sto
sunku do powierzchni osadniczej. Odniesienie stopnia rozproszenia osad
nictwa, rozmieszczenia oraz gęstości ludności do ekwidystantnej po
wierzchni osadniczej jest próbą przedstawienia tych zagadnień w uję
ciu topograficzno-jakościowym, z uwzględnieniem związków ilościowych.
W pracy przedstawiono również wielkość i rolę jednostek osadniczych
w świetle pełnionych funkcji społeczno-gospodarczych. Zanalizowano
przy tym 45 rodzajów usług wpływających na rozwój tych jednostek.
Usługi te zgrupowano w 6 rodzajach funkcji społeczno-gospodarczych,
a mianowicie: 1 — administracyjno-prawnej, 2 — kulturalno-oświatowej,
3 — ochrony zdrowia, 4 — sportowo-turystycznej, 5 — rolniczej, 6 —
handlowo-usługowej. Wielkość tych funkcji przedstawiono jako stopień
obsługi ludności i rolnictwa. Obliczono w tym celu jednolity wskaźnik
dla wszystkich rodzajów usług, w którym stopień obsługi ludności jest
wprost proporcjonalny do udziału usług w określonej jednostce odnie-
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sienią, a odwrotnie proporcjonalny do udziału ludności tej jednostki w sto
sunku do ogólnej liczby tych elementów na badanym obszarze:
Wt
S= -^2,

u
gdzie W, = — • 100%,

l
W2 = — * 100%,

u — liczba usług w gminie, U — liczba usług w województwie, l — licz
ba ludności wiejskiej gminy, L — liczba ludności wiejskiej województwa.
Obliczone wielkości wskaźnika pozwalają na określenie stopnia obsługi
ludności przy jednoczesnym określeniu liczby ludności przypadającej na
jedną placówkę usługową. Wprowadzenie jednolitego wskaźnika dla okreś
lenia stopnia obsługi ludności i rolnictwa przez wiejskie placówki usłu
gowe i odniesienie ich do liczby ludności lub do liczby gospodarstw rol
nych umożliwia porównanie i wykazanie różnic wynikających z nierów
nomiernego rozmieszczenia usług względem liczby ludności oraz gospo
darstw rolnych.
W zakończeniu pracy określono rangę poszczególnych funkcji spo
łeczno-gospodarczych wszystkich jednostek osadniczych województwa.
Dokonano ponadto klasyfikacji tychże jednostek na podstawie analizy
zarówno liczby budynków mieszkalnych, liczby ludności, jak i funkcji
społeczno-gospodarczych poszczególnych jednostek osadniczych.
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INDEKS
NAZW ISK PROMOTORÓW ROZPRAW DOKTORSKICH
B artkow ski Tadeusz 7
C hojnicki Zbyszko 29, 32
D um anow ski Bolesław 36
Dylikow a A nna 3
G regorczuk M arek 23
Hess Mieczysław 19
Jelonek A dam 31
K iełczew ska-Z aleska M aria 26
K ondracki Je rz y 14
K ostrow icki A ndrzej Sam uel 2
K ukliński A ntoni 33
K usiński Witold 25
Leszczycki S tan isław 25
Migacz W ładysław 38

Mrózek W ładysław 12
Olszewski Tadeusz 30
Pióro Z ygm unt 34
Stankow ski Wojciech 13
S tark el Leszek 5, 11
Stopa-B oryczka M aria 22
Szukalski Jerzy 1, 4, 24
Szupryczyński J a n 17
Tomaszewski E dw ard Antoni
U horczak F ranciszek 40
Uziak S tan isław 10
Woś Alojzy 18
Wójcik G abriel 21

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

WYDAWNICTWO IG i PZ PAN
VARIA

В.

OLSZEWICZ — Dorobek polskiej

historii

geografii

i

kartografii w latach

1945 — 1969 , 1973, s. 172, zł 48,—

J. MISZALSKI — Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium
fotointerpretacyjne, 1973, s. 150 + nlb., zł 30,—
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Zeszyt 1. Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482—1800, 1961, s. 247, zł 72,—
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Zeszyt 4. Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1528—1945, 1968, s. 160, zł 48,—
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1975, s. 85, zł 24,—
2-3 M. PULINA — Zjawiska krasowe w Sudetach polskich, s. 48 + nlb., zł 48,—
4 PRACA ZBIOROWA — Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. II, s. 85,
zł 24,—
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1978
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5 A. MAKSIM IUK-PAZURA — Aglomeracje miejskie w Polsce jako bieguny
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PRACA ZBIOROWA — Kampinoski Park Narodowy i jego problematyka,
s. 60, zł 24,—
PRACA ZBIOROWA — Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej, Cz. III, s. 83,
zł 24,—
PRACA ZBIOROWA — Metody analiz geograficznych w planowaniu prze
strzennym, s. 100, zł 24,—
PRACA ZBIOROWA — Tendencje rozwoju i zmiany w organizacji przestrze
ni krajów Trzeciego Świata, s. 94, zł 24,—
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zł 24,—
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1980
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S. CHMIELEWSKI — Zmiany środowiska geograficznego w strefie oddziały
wania wielkiego miasta (na przykładzie północno-wschodniej części warszaw
skiego zespołu miejskiego), s. 85, zł 24,—
2 D. GOSPODAROWICZ — Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa
na terenie woj. koszalińskiego w latach 1950—1977, s. 74, zł 24,—
3 PRACA ZBIOROWA — Metody opracowań topoklimatycznych, s. 113, zł 24,—
4 M. KLAPA — Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmiana
mi pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach, s. 54 + nlb., zł 24,—
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6 PRACA ZBIOROWA — Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich —
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