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Słowo Wstępne

W

dniach 23–24 listopada 2013 r. odbędzie się
w Międzygórzu w Masywie Śnieżnika dziesiąta edycja Dnia Geomorfologa (X DG). Miejsce
obchodów X DG zostało już ustalone rok temu
w Rzeczce w Górach Sowich. Jest to nasze pierwsze
spotkanie w Sudetach Wschodnich. Do tej pory odbywały się one głównie w Sudetach Zachodnich
(Piechowice-Górzyniec, dwukrotnie w Karpaczu,
Trzcińsku). Trzykrotnie gościliśmy w Sudetach Środkowych (Rybnica Leśna, Jedlina Zdrój, Opolnica koło Barda Śląskiego) i raz na Przedgórzu Sudeckim
(Henryków-Skalice). Wydaje się to i sporo, i różnorodność duża, ale przecież jest jeszcze tyle innych
ciekawych miejsc w Sudetach i na Dolnym Śląsku,
które są godne „uwiecznienia” w ramach Dnia Geo-

morfologa. Ktoś mógłby zarzucić pewien brak konsekwencji w wyborze miejsc DG – kilka imprez „na
kupie”, a potem „skoki w bok”.
Oczywiste jest jednak, że przy naszych wyborach, które miały zazwyczaj charakter kolektywny
(zebranie Zakładu, lub też czas w drodze powrotnej
do Wrocławia z kolejnego DG), kierowaliśmy się
dostępnością komunikacyjną, oraz stopniem trudności terenowej/pogodowej odpowiednim dla krótkiego jesiennego dnia. Gdy spojrzymy bowiem na
terminarz Dni Geomorfologa, to najczęściej odbywały się one, zgodnie z założeniami, w pierwszej
i drugiej połowie listopada (odpowiednio: 4 i 3 spotkania). W dwóch przypadkach był to październik
(2 połowa miesiąca) i grudzień (1 połowa miesiąca).
Ciekawie wygląda również statystyka dni śnieżnych i z opadami śnieżnymi. Z zestawienia wynika,
że jeżeli Dzień Geomorfologa odbywał się w 1 połowie listopada, to w 3 na 4 przypadkach nie było
w terenie ciągłej pokryw śnieżnej, ani opadów
śnieżnych. Taka sytuacja wystąpiła również, gdy
nasze spotkanie odbyło się na początku grudnia
(bez pokrywy i bez opadów śniegu). W ogólności
Dni z pokrywą śnieżną było 3, a z opadami śnieżnymi 5. Wyjątkowy pod tym względem był październikowy Dzień Geomorfologa, gdy była

i pokrywa i padało (podobna sytuacja wystąpiła
tylko jednokrotnie w drugiej połowie listopada).
Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia
pogodowe oraz niepewne prognozy meteorologiczne (podobno od 24 listopada ma się zacząć „pierwsza” zima), program jubileuszowego Dnia
Geomorfologa ułożyliśmy tak, aby do najbliższej
osady – Międzygórza było jak najbliżej. Pierwszego
dnia pokonamy zatem 150 m wysokości krawędź
morfologiczną oddzielającą Masyw Śnieżnika od
Rowu Górnej Nysy Kłodzkiej i wejdziemy na niższy stopień morfologiczny masywu (750-800 m
n.p.m). Tego samego dnia zwiedzimy również Wodospad Wilczki i jarową dolinę Wilczego Potoku.
Zapewne będzie się to odbywać już przy szarówce.
Dolina Wilczki jest tak głęboko
wcięta i osłonięta grzbietami, że
pod koniec listopada i w grudniu,
promienie słonecznie nie docierają
do jej dna.
Wieczorem w Domu Nad Wodospadem odbędzie się tradycyjnie
już, sesja naukowa (szczegóły
w programie, w dalszej części Biuletynu), a potem nieformalne spotkanie towarzyskie, okraszone
zapewne anegdotkami i wspomnieniami z poprzednich spotkań.
Na tę część wieczoru przygotowaliśmy specjalną prezentację ukazującą historię Dnia Geomorfologa oraz
inne niespodzianki.
Mamy nadzieję, że jesienna aura będzie na tyle łaskawa, że rankiem następnego dnia, po
śniadaniu będziemy mogli wejść
na Igliczną (845 m n.p.m – ojojoj, to
już dosyć wysoko będzie). W wariancie optymistycznym zaplanowaliśmy przejście dolnym odcinkiem doliny
Bogoryji i trawers grzbietu Lesieńca. Jeśli pogoda
nie dopisze, to zapewne udamy się na Igliczną,
krótszą trasą. Dalekich widoków spod szczytu
Iglicznej pewnie nie będzie, ale ciekawostek międzygórskich zapewne nie zabraknie na naszej trasie.
Towarzyszyć nam bowiem będzie koleżanka Marzena – rodowita góralka z Międzygórza.
Jeśli zaś chodzi o tegoroczny Biuletyn, to, oprócz
relacji z IX Dnia Geomorfologa, zawiera on głównie
artykuły dotyczące „poważnych” zagadnień geomorfologicznych Masywu Śnieżnika – walorów
geomorfologicznych oraz problemów plejstoceńskiego zlodowacenia Masywu. Teksty zapewne
wydadzą się przydługie, ale może przydadzą się jako lektura w drodze powrotnej do Wrocławia.
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Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk
Wrocław, 19 XI 2013 r.
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PATRON GEOMORFOLOGÓW

Ś

Boże, Ty sprawiłeś,
że
święty Albert
stał się wielkim
dzięki
umiejętności
godzenia
ludzkiej mądrości z wiarą
objawioną;
daj, abyśmy w szkole takiego
mistrza przez postęp wiedzy
doszli do głębszego poznania
i miłowania Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A
Program X Dnia Geomorfologa
23 XI 2013
Po przyjeździe pociągiem do Domaszkowa, zmienimy
środek transportu na autobus PKS Kłodzko, aby dojechać do wylotu doliny Wilczki (przystanek Międzygórze nż).
Trasa terenowa wiodła będzie drogą jezdną do wsi Jaworek, wzdłuż podstawy krawędzi morfologicznej oddzielającej Masyw Śnieżnika od Rowu Górnej Nysy
Kłodzkiej. Od Jaworka pod górę, na spłaszczenie Jaworka Górnego (deniwelacja 150 m) - niższy stopień
morfologiczny Masywu. Stąd dalej żółtym szlakiem
turystycznym zejście do Międzygórza.
Po zakwaterowaniu w „Domu nad Wodospadem”
spacer i zwiedzanie jarowej doliny i wodospadu
Wilczki. Po obiedzie, około godziny 17 rozpocznie się
sesja naukowa. W programie sesji przewidziane są trzy
prezentacje:
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(1) Geomorfologiczne impresje z Australii – P. Migoń,
(2) Zgeomorfologii Masywu Śnieżnika – A. Traczyk,
(3) Nowe partie Jaskini Niedźwiedziej – film autorstwa
xxx zaprezentuje M. Kasprzak.
Po sesji naukowej spotkanie towarzyskie (z prezentacją dotyczącą historii DG, konkurs, ...).

24 XI 2013
Po śniadaniu, około godziny 9 wejście na Igliczną.
W zależności od warunków pogodowych planowane
są dwa warianty trasy. Dłuższy (około 9 km) doliną
Bogoryji, następnie trawersem grzbietu Lesieńca do
przysiółka Czarna Góra i dalej na drogą leśną na siodło
pod Igliczną, skąd na szczyt. Zejście czerwonym szlakiem turystycznym wprost do doliny Wilczki i przystanku PKS przy „Domu nad Wodospadem”. Wariant
krótszy z centrum Międzygórza dolinką dopływu Bogorji pod górę do
przysiółka Czarna Góra
i dalej jak w wariancie 1
na Igliczną, po czym zejście do Międzygórza
(PKS).
Ważne: W pierwszym
przypadku powrót do
Międzygórza planowany jest na godzinę 1313.30 (odjazd autobusu
do Kłodzka przez Domaszków i Bystrzycę
Kłodzką o godz. 14.45).
Wariant krótszy umożliwia powrót do Międzygórza około godziny
11.30-12 (odjazd autobusu PKS Kłodzko godz.
12.25).
Na rycinie obok proponowane trasy D1 (23 XI)
i D2 (24 XI), linia przerywana - wariant skrócenia D2; izolinie co 10 m.
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IX Dzień Geomorfologa

W

drugi weekend listopada (10-11 XI 2012 r.)
obchodziliśmy IX Dzień Geomorfologa
(w skr. IXDG). W imprezie uczestniczyło 25 osób –
pracowników Zakładu, studentów specjalizacji, absolwentów oraz sympatyków geomorfologii. Tradycyjnie już, obchody miały charakter
dwudniowego wyjazdu terenowego. Tym razem na
miejsce pobytu wybraliśmy Rzeczkę w Górach Sowich. Większość uczestników IXDG wyruszyła
w trasę do Rzeczki z Ludwikowic Kłodzkich. Dotarliśmy tam szynobusem Kolei Dolnośląskich z Wał-

Przy ruinach kompleksu przemysowego w Miłkowie

grubofrakcyjnych zlepieńców karbońskich oraz
dyskusji na temat ostańca, jak i pokrywy głazowej
rozścielającej się poniżej niego. Niektóre koleżanki
wykorzystały przerwę również na jakieś dziwne
ćwiczenia gimnastyczne w lesie, przypominające
zakazane w Chinach Falun Gong. Czyżby nowy element Dnia Geomorfologa?
Dalsza trasa prowadziła przez przysiółki Sowina
(liczne przykłady nowej zabudowy typu letniskowego), Dalków (terasy rolne na stokach Grzbietu
Włodarza) do Sokolca. Z centrum wsi, po ostatnim
zaopatrzeniu w sklepie spożywczym, „asfaltówką”
wspięliśmy się na przełęcz Sokolą (754 m n.p.m). Od
przełęczy już tylko 300 m dzieliło nas od ośrodka
wypoczynkowego „Rzeczka”. Do ośrodka dotarło już
wcześniej pięciu uczestników IXD (w tym kierownictwo), którzy przyjechali autami z Wrocławia
i Międzygórza. Późnym wieczorem dotarł również
do Reczki „białym terenowcem” kolega Michał.
Po zakwaterowaniu był posiłek – składający się
z zupy gulaszowej, co niektórym nie przypadło do
gustu, bo byli już głodni i oczekiwali pełnego obiadu. Niedostatki wyżywieniowe, co było wcześniej
uzgodnione z kierownikiem ośrodka Panem Jackiem, zostały uzupełnione później, tak więc nikt
głodny spać nie poszedł. Przy tej okazji składamy
Panu Jackowi Mikołajczakowi podziękowania za
miłe przyjęcie oraz cierpliwość w trakcie spotkania
wieczornego, które trwało znacznie dłużej niż to
było zaplanowane.
Wieczorem odbyła się sesja naukowa, na której
prezentowane były zagadnienia morfologii Gór
Sowich w świetle analizy geomorfometrycznej (A.
Traczyk), a Marek Kasprzak przedstawił rezultaty
badań elektrooporowych wieloletniej zmarzliny na
Spistbergenie. Ostatnim akcentem sesji była prezentacja o środowisku Spistbergenu (Jan Klementowski).

brzycha. Jak na jesienne warunki szynobusem
jechała też spora grupa turystów z Wałbrzycha, Jedliny i Głuszycy. Po drodze była nie lada atrakcja –
przejazd dwoma najdłuższymi czynnymi tunelami
kolejowymi w Polsce. Po przywitaniu na stacyjce
w Ludwikowicach Kłodzkich grupa udała się do
sklepu w centrum wsi po niezbędne zaopatrzenie
terenowe (słodkie bułki, soki itp.).
Z Ludwikowic doszliśmy do Miłkowa, gdzie do
lat 60. ubiegłego wieku działała kopalnia węgla
kamiennego Wacław, po drodze mijając dużą hałdę
kopalnianą w kształcie stromej pryzmy oraz pomnik upamiętniający wielką katastrofę górniczą
(więcej na ten temat w Biuletynie IXDG na stronach Zakładu Geomorfologii—>zakładka Archiwum). Na placu przed ruinami zabudowań kopalni
był pierwszy przystanek, na którym niżej podpisany omówił budowę geologiczną Wzgórz Włodzickich i historię wydobycia węgla kamiennego.
Po obejrzeniu pozostałości kompleksu przemysłowego (nie rozchodziliśmy się specjalnie na boki,
bo w czasie II wojny światowej była tu fabryka
amunicji) poszliśmy błotnistą drogą na grzbiet
Wzg. Włodzickich. Kolejnym punktem na trasie było bezimienne wzniesienie (627 m n.p.m) zwieńczo- Jesieny pejzaż (Wzg. Włodzickie)
ne skałką z rumowiskiem skalnym. Pod skałką
była dłuższa przerwa na posiłek – w ruch poszły
termosy i kanapki. Nie obyło się oczywiście bez
Po sesji rozpoczęło się spotkanie towarzyskie –
oglądania samej skałki zbudowanej z masywnych, tzw. „wieczorek namysłowski” (bar zaopatrzo–4–
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Tradycyjne sporty Dnia Geomorfologa

ny m.in. w wyroby Browaru Namysłów + szwedzki stół również z daniami na ciepło). Po tym jak
wszyscy się solidnie najedli, za długim stołem
trwały rozmowy przy nalewkach i piwie. Urozmaiceniem wieczoru był, zorganizowany ad hoc, konkurs wiedzy geomorfologicznej. Uczestnikom
konkursy zadano po 10 podchwytliwych i „na wesoło” pytań z różnych działów geomorfologii (pytania układali A. Traczyk i P. Migoń). Nagrody
stanowiły książki, które kol. Marek Kasprzak przywiózł z Wrocławia. Po wyczerpującej walce, zwyciężczynią konkursu została kol. Joanna Piorun –
nagroda główna (…). Nagrodę w postaci podręczni-

Krauze w Górzyńcu. W rozgrywkach brali także
udział kol. P. Kurek i M. Kasprzak. Dla części osób
spotkanie przedłużyło się do godzin wczesno-niedzielnych.
Następnego dnia, w niedzielę, po dobrym śniadaniu i dyskusji o przydatności łysiny jako receptora opadów (w roli receptora wystąpił kol.
Krzysztof), zebraliśmy się do wyjścia na Wielką Sowę. To „zbieranie się” niektórym osobom, tym od
„nocnych dyskursów”, szło wyjątkowo opornie.
W stosunku do zbyt opieszałych musiał nawet interweniować Kierownik. Po tych porannych przepychankach, nadal przy sprzyjającej aurze
(poprzedniego dnia było nieco mgliście, ale po południu okresowo nawet słonecznie, a temperatury
powietrza sięgały do +8 ºC), wyszliśmy na Wielką
Sowę. Po drodze był przystanek w Schronisku Sowa (napoje z Broumova), a potem mozolne podejście na szczyt. Na polanie szczytowej był czas na
tradycyjne zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników IXDG (zdjęcia robił m. in. nasz „etatowy” fotograf kol. Piotr Kurek). Trzeba było je powtarzać,
bo kilka osób wolało wejść na wieżę widokową,
niż piknikować na polanie, gdzie w międzyczasie
zrobiło się dosyć tłumnie. Z Wielkiej Sowy grupa
zmotoryzowana udała się z powrotem do Rzeczki
do samochodów. Większość uczestników IXDG zeszła piechotą przez Młyńsko do Kamionek. Po drodze przy skałkach Siedem Sówek natknęliśmy się
na stadko muflonów, które w popłochu wspięły się
na skalisty stok i zniknęły w lesie. Tak więc nasze

Uczestnicy IX Dnia Geomorfologa na szczycie Wielkiej Sowy

ka „Terenoznawstwa dla Wojska Polskiego” (książka sygnowana przez gen. W. Jaruzelskiego), za
prowadzenie wycieczki I dnia, otrzymał również
kol. Robert Szmytkie. Po części konkursowej, już po
północy, odbył się miniturniej bilardowy – poprzednie miały miejsce w Górzyńcu (2006 r.) oraz
w Trzcińsku (2009 r.). Kierownik Zakładu wziął tym
razem rewanż za przegraną z kolegą Michałem

spotkanie, w tym wymiarze, miało pewien charakter symboliczny – muflony na tle Gór Sowich.
Z Kamionek autobusem komunikacji miejskiej
przez Pieszyce dojechaliśmy do Dzierżoniowa, skąd
nastąpił już powrót do Wrocławia. Trzech kolegów
wybrało opcję kolejową (pociąg z przesiadką
w Kamieńcu Ząbkowickim). Pozostali czekali na

–5–

Biuletyn X Dnia Geomorfologa, 23-24.11 .201 3

autobus do Wrocławia. Nasze zaniepokojenie powodował rosnący z minuty na minutę tłumek
chętnych na ten kurs. Na szczęście wszyscy dostali
się do autobusu (miejsca siedzące) i już o godzinie
17 byliśmy we Wrocławiu. Tu nastąpiło krótkie pożegnanie, ale jak zwykle znalazła się grupka (6
osób), która przedłużyła obchody IX DG o wizytę
w jednej z knajpek pod estakadą kolejową. Trzeba
jednak dodać, że chodziło głównie o posilenie się
późnym obiadem. Niestety wcześniej ani w Kamionkach, ani w Dzierżoniowe (okolice dworca to
istna pustynia sklepowo- gastronomiczna) takiej
możliwości nie było i do Wrocławia przyjechaliśmy
już mocno wygłodzeni.
Podsumowując, podać należy, że w IXDG wzięło udział 25 osób, z tego dziesięciu pracowników
i doktorantów IGRR UWr oraz piętnastu studen-

M

asyw Śnieżnika kojarzy się przeważnie z Jaskinią Niedźwiedzią w Kletnie, która jest
jedną z największych atrakcji (geo-) turystycznych
Sudetów. Jest to jedyna udostępniona i wyposażona w odpowiednią infrastrukturę jaskinia krasowa
po północnej stronie Sudetów. W czeskiej części Sudetów są trzy takie jaskinie: Bozkovské dolomitové
jeskyně koło Żeleznego Brodu (1), Jeskyně na Pomezí koło Lipove-lázně oraz Jeskyně Na Špičáku
przy granicy z Polską w Písečnej.
Trudno porównywać urodę i wartości turystyczne wszystkich tych jaskiń. Każda ma inne
uwarunkowania geologiczne, mniej lub bardziej
bogatą szatę naciekową, oraz własną, czasami dramatyczną (2), historię odkrycia i eksploracji. Jaskinia Niedźwiedzia wyróżnia się na tym tle przede
wszystkim wielkością. Po ostatnich odkryciach
w 2012 roku, łączna długość jej korytarzy przekracza
3500 m (z tego udostępnione do zwiedzania jest
około 350 m). Dla porównania wymienione wyżej
jaskinie po południowej stronie Sudetów mierzą
odpowiednio: 1070 m (z tego udostępnionych
350 m), 1700 m (udostępnione 390 m) i 400 m
(220 m).
Jaskinia w dolinie Kleśnicy posiada również
największe walory poznawcze – w jej namuliskach
zalegają liczne kości zwierząt plejstoceńskich oraz
szczątki roślinne. Pozwoliło to na odtworzenie warunków środowiskowych jej toczenia w okresie
ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat (Pulina 1989).
Od momentu odkrycia w 1966 r. jest ona obiektem
różnorodnych badań naukowych oraz przedmiotem
stałego monitoringu środowiskowego. Efektem
tych prac są liczne opracowania w formie artykułów czy też monografii naukowych. Pierwsze prace
nt. jaskini ukazały się w latach 1970-1978 w 3 tomach Prac Instytutu Geograficznego, pod wspólnym tytułem „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie”.
W 1989 roku wydano nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich monografię pod tytułem
„Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie” (Jahn i in. 1989). Niedawno powstało

tów i absolwentów. Dziewiąty Dzień Geomorfologa, jak i poprzednie nasze spotkania, upłynął pod
znakiem dobrej pogody i miłej atmosfery. W opinii
jego uczestników był to Dzień nadzwyczaj udany
(ciekawa trasa, dobre przyjęcie w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzeczka”, itp.). W tym miejscu wyrażamy podziękowania dla wszystkich uczestników,
którzy poświęcili swój czas, aby spotkać się z „geomorfologią terenową”. Specjalne kierujemy je do
kolegi Roberta Szmytkie, który urozmaicił nasz program geomorfologiczny o informacje dotyczące zagadnień geografii osadnictwa sudeckiego.
Andrzej Traczyk
Wrocław 18 XI 2013

natomiast zbiorcze opracowanie dotyczące zjawisk
i form krasowych Wyżyny Częstochowskiej oraz
Sudetów Wschodnich (Stefaniak i in. 2009).
W książce tej opisane są wprawdzie wszystkie
„strefy jaskiniowe” polskiej części Sudetów
Wschodnich, jednak znaczną część „rozdziału su-
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Widok na dolinę Kleśnicy w latach 40. XX w. - nad
zabudowaniami wsi Kletno widoczny kamieniołom
mamurów (Artur Heinke: Die Grafschaft Glatz",
Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1 941 , S. 30; źródło:
http://www.grafschaft-glatz.de/)
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oddzielającej Masyw Śnieżnika
od Rowu Górnej Nysy. Morfologia doliny jarowej Wilczki
oraz wodospadu zdaje się nie
była jednak nigdy przedmiotem odrębnego, szczegółowego
opracowania geomorfologicznego.
Kolejne miejsce, w tej subiektywnej klasyfikacji atrakcji
geomorfologicznych Masywu,
zajmuje kopuła Śnieżnika, która
wystaje ponad górną granicę
lasu (4). Rozległość powierzchni
szczytowej Śnieżnika powoduje, że pomimo znacznej ekspozycji miejsce to nie jest, jak to
mogłoby się wydawać, idealnym punktem widokowym (5).
Z poziomu spłaszczenia widoczne są dalekie pasma Sudetów
(np. Karkonosze, Jeseniki). Widoki na bliższe okolice dostępne są natomiast dopiero
Wodospad Wilczki (autor Ferdinad Koska (1 808–1 862): Sudeten Album,
z krawędzi – załomu stokowego
Lithographische Anstalt von Mercier & Loeillot in Berlin ; Verlag von Eduard
oddzielającego wierzchowinę
Trewendt)
od skłonów kopuły. Dopiero
deckiego” poświęcono krasowi doliny Kleśnicy wybudowanie w latach 1895-1899 przez Glatzer Gebirgsverein, ponad 33 metrowej wysokości, kai Jaskini Niedźwiedziej (Migoń 2009).
Drugą, pod względem popularności, a przed od- miennej wieży widokowej sprawiło, że
kryciem Jaskini Niedźwiedziej pierwszoplanową, z wierzchołka Śnieżnika można było podziwiać doatrakcją Masywu jest Wodospad Wilczki w Mię- okolną panoramę Sudetów.
Wierzchołek Śnieżnika ograniczają od strony
dzygórzu. Był on zapewne znany już średniowieczu, gdy w Masywie Śnieżnika pojawili się zachodniej i południowej peryglacjalne skarpy
poszukiwacze rud metali
i kamieni szlachetnych.
W czasach nowożytnych,
kiedy w dolinie Wilczki rozwinęła się już osada,
wodospad był obiektem
odwiedzin pierwszych turystów i wczasowiczów.
Świadczą o tym chociażby
liczne jego zobrazowania na
pojedynczych szkicach, czy
w też zbiorach rycin przedstawiających atrakcje krajobrazowe Sudetów – Śląska.
Sławę wodospadowi przyniosło zapewne jego malownicze
(romantyczne)
położenie w wąskiej, jarowej, zacienionej gęstym lasem dolinie Wilczki oraz
znaczna wysokość kaskady
wodnej, sięgająca 22 m (3).
Można przypuszczać, że na
popularność tego miejsca Śnieżnik od strony południowo-zachodniej
wpływała również jego do- (widokówka z 1 931 r., źródło: http://www.grafschaft-glatz.de/)
stępność terenowa (łatwy
dojazd z Bystrzycy czy też
Długopola). Już za czasów królewny Marianny mrozowe z głazowo-blokowymi (-gruzowymi) poOrańskiej, tj. w pierwszej połowie XIX w., wodo- krywami stokowymi. Formy te szczegółowo opisał
spad udostępniono, budując nad nim mostek, ścież- Chábera (1956), a następnie Martini (1979). Nachylenie stoku w obrębie skarp dochodzi do 25-30º,
ki ze schodami i specjalne punkty widokowe.
Próg wodospadu i „kanion” Wilczki w wielu a ich wysokość osiąga 10-15 m. Na lokalnym
pracach wymieniany jest jako jeden z dowodów na spłaszczeniu położonym u podnóża skarpy ogranitektoniczne pochodzenie krawędzi morfologicznej czającej wierzchowinę Śnieżnika od zachodniej
–7–
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strony, stosunkowo niedawno zidentyfikowano dobrze wykształcone grunty strukturalne (Klementowski 1998). Formy te były przedmiotem
szczegółowych badan strukturalnych oraz pomiarów polowych pionowych ruchów podłoża, związanych z procesami mrozowego pęcznienia gruntu
(Hanik 1994, Klementowski 1995). Formy sortowania peryglacjalnego, tzw. wieńce kamieniste, na
spłaszczeniu szczytowym Śnieżnika opisał już ponad 40 lat wcześniej Chaberá (1956). Dzisiaj struktury te na szczycie Śnieżnika trudno jest odszykać. Po
zburzeniu kamiennej wieży widokowej materiał
budowlany rozwleczony został po wierzchowinie
kopuły i stanowił często surowiec dla „radosnej
twórczości” pseudoturystów (kopce – piramidy, napisy kamienne). Brak dobrego punktu widokowego
powoduje, że mino ochrony rezerwatowej turyści
„obchodzą” wierzchowinę Śnieżnika podziwiając
widoki z kolejnych sektorów. Przy znacznym natężeniu letniego ruchu turystycznego powoduje to
niszczenie pokrywy roślinnej i „rozdeptywanie”
struktur peryglacjalnych.
Po wschodniej, zawietrznej stronie kopuły
Śnieżnika wykształciły się w źródliskowy odcinkach Kamienicy trzy wyraźne nisze, zwane Lejami
(Małym, Średnim, Wielkim). Dna tych nisz zajęte są
przez pokrywy głazowe, a tylko częściowo są one
porośnięte przez roślinność subalplejską. Obserwowana współcześnie znaczna akumulacja śnieżna
w tych obniżeniach sugeruje, że powstały one
w efekcie działania procesów niwalnych. Akumulacja śnieżna była tu jednak w okresie plejstocenu
zbyt słaba, aby formy te przeobraziły się w kary lodowcowe (problematyka zlodowacenia Masywu
Śnieżnika omówiona została w odrębnym artykule
w niniejszym Biuletynie). W tym miejscu trzeba
stwierdzić, że podobnie jak to jest w przypadku jarowej doliny i wodospadu Wilczki, rzeźba kopuły
Śnieżnika, jak i pozostałych kulminacji, grzbietów,
oraz głębokich dolin rzecznych i załomowych stoków, nie jest dostatecznie rozpoznana i opisana. Na

tle szczegółowo „rozpracowanej” doliny Kleśnicy
pozostałe partie Masywu Śnieżnika pozostają nadal
w „cieniu” i czekają na zainteresowanie geomorfologów.
Andrzej Traczyk, 2013
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scher Sudeten Gebirgsverein (MSSGV).
(3) Przez lata wodospad Wilczki uznawany był ze względu wysokość za równorzędny Wodospadowi Kamieńczyka w Karkonoszach. Po powodzi w 1997 roku okazało
się jednak, że wodospad jest niższy o 5 m. Wezbrane
wody Wilczki zniszczyły 5 metrowej wysokości sztuczny próg kamienny wykonany na początku XIX w., który podpiętrzał wody Wilczki. Z biegiem czasu niecka za
progiem uległa zasypaniu rumowiskiem dennym i próg
„zrósł się” niejako z otoczeniem.
(4) Górna granica lasu w Masywie Śnieżnika przebiega
przeciętnie na wysokości 1350 m n.p.m. Dla porównania w Karkonoszach leży ona około 100 niżej, tj. w poziomie 1250 m n.p.m. Obszar położony powyżej górnej
granicy lasu zajmuje na Śnieżniku około 80 ha, a właściwe spłaszczenie wierzchowinowe (strefa położona
powyżej 1420 m n.p.m) obejmuje około 3,9 ha powierzchni, z czego ponad 2/3 położone jest na terytorium Polski.
(5) Wg czeskiej mapy topograficznej (http://geoportal.gov.cz/) Śnieżnik ma 1423,8 m wysokości – punkt
geodezyjny mający taką rzędną leży jednak około 11 m
na południo-wschód od linii granicznej. Właściwa kulminacja położona jest ok 19 m na NW od linii granicznej w miejscu, w którym stała kamienna wieża
widokowa. Na mapie topograficznej Polski w skali
1:10 000, kopuła Śnieżnika ma wysokość 1426 m n.p.m.

Przypisy

(1) W podziale geomorfologicznym Republiki Czeskiej
Bozkovská vrchovina należy do mezoregionu Pogórza
Karkonoskiego (Krkonošské podhůří).
(2) Jaskinia na Špičáku jest przypuszczalnie najstarszą
udokumentowaną pisemne jaskinią w Europie Środkowej. Wspomina o niej Anthonius Wale już w roku 1430.
Przez stulecia stanowiła miejsce schronienia i ukrycia,
o czym świadczą, najstarsze znane tego typu, inskrypcje
ścienne z 1519 r. Była ona zwiedzana turystycznie już
pod koniec XIX w. – w latach 1884-1885 prymitywne
prace udostępniające przeprowadził Märisch-Schlesi-

Zlodowacenie Masywu Śnieżnika Kłodzkiego

P

ołożony między Karkonoszami a Wysokim Jesionikiem Masyw Śnieżnika już na przełomie
XIX/XX w. był obiektem zainteresowania ze względu na możliwość rozwoju plejstoceńskiego, lokalnego zlodowacenia górskiego. Szczególna uwaga
badaczy skierowana była na źródliskowy obszar rzeki Morawy. W pracy Partscha z 1923 r. (za Cháberą
1956) jest wzmianka, że W. Volz (1), w dolnej części
niszy źródliskowej Morawy, w pobliżu Tvarožných
děr (pol. jaskinie Twarożne Dziury), znalazł ślady
zlodowacenia tej doliny. Partsch (1923) nie podaje
jednak żadnych bliższych szczegółów, o jakie ślady
miałoby chodzić (akumulacja morenowa, formy egzaracyjne?). O możliwości zlodowacenia górnej części
doliny Morawy nie wspomina również Fabiunke
(1916), który bodajże jako pierwszy scharakteryzował
rzeźbę Masywu Śnieżnika. Wzmianka o obserwacjach cytowanych w pracy Partscha (1923) pojawia
się również w artykule Vitáska (1924). Autor ten nie
zajął jednak żadnego stanowiska w tej sprawie.
Form polodowcowych na Śnieżniku nie dopatrzył
się również Schön (1928, za Cháberą 1956), a Rathsburg (1932-1935) całkowicie zanegował możliwość
zlodowacenia tego pasma górskiego Sudetów.
W okresie powojennym ukazał się krótki artykuł
Chábery (1956) dotyczący grubofrakcyjnych pokryw
peryglacjalnych w Masywie Snieżnika. Jej autor zabrał przy tej okazji głos w dyskusji nad zlodowaceniem Śnieżnika. Chábera (1956) stwierdził, że ze
względu na położenie plejstoceńskiej linii śnieżnej
w poziomie 1150 m n.p.m. w wierzchowinowej partii Masywu Śnieżnika mogła wytworzyć się pokrywa firnowa. Czynniki orograficzne powodowały, że
śnieg mógł się również gromadzić w górnej części
doliny Morawy. Jednakże ze względu na małą miąższość tej pokrywy, a także niekorzystną południowo-zachodnią ekspozycję doliny Morawy, nie
powstał tu lodowiec. Obecność płatów firnowych

Hipotetyczny lodowiec w górnej części doliny Morawy pod
Śnieżnikiem; Czerowna elipsa - rejon Tawrożnych Dziur
(podkład - mapa turystyczna: http://www.mapy.cz)

i bliskość czoła lądolodu skandynawskiego, który
w starszym plejstocenie wtargnął do Kotliny Kłodzkiej, stwarzała natomiast warunki klimatyczne korzystne dla rozwoju intensywnych procesów
mrozowych (Chábera 1956).
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W starszych opracowaniach syntetycznych doty- pochodzenia tych żwirów: „Byłyby to więc fluwioczących Sudetów (Walczak 1968, 1972) nie ma nawet glacjalne osady plejstoceńskie.” (Kozłowski
żadnej wzmianki o Masywie Śnieżnika jako miejscu, 1989, s. 104). Podążając tym tokiem myślenia można
gdzie teoretycznie mogło rozwinąć się zlodowacenie by wnioskować, że to wody ablacyjne z tającego logórskie. Przegląd dotychczasowych poglądów na ten du/firnu naniosły żwiry najwyższej terasy Kleśnicy.
temat, na podstawie publikacji autorów niemieckich Z powyższego stwierdzenia wynikałoby zatem, że
i czeskich, zawarty został dopiero w monografii w górnej partii doliny Kleśnicy istniał lodowiec.
„Masyw Śnieżnika: zmiany w środowisku przyrod- W dalszej części pracy Kozłowskiego (1989) nie ma
niczym” pod redakcją naukową A. Jahna, S. Kozłow- jednak żadnej wzmianki o zlodowaceniu doliny Kleskiego i M. Puliny (wyd. PAE, Warszawa
1998). W rozdziale 3 tej monografii, pt. „Zarys
rozwoju geomorfologicznego Masywu
Śnieżnika”, Migoń (1998) wskazuje, że problem obecności lokalnego zlodowacenia górskiego Śnieżnika, jest nierozstrzygnięty.
Podkreśla przy tym, że wysoko położone
górne odcinki dolin po polskiej stronie Masywu (Lej Wielki, Średni i Mały, Kleśnicy
i innych cieków) mają wyrównane profile
podłużne. Na ich dnie nie ma ponadto nagromadzeń głazów typu morenowego. Migoń (1998), podobnie jak to uczyniła
większość wcześniejszych badaczy, wskazuje,
że warunki orograficzne w Masywie Śnieżnika uniemożliwiły rozwój zlodowacenia.
Szczególnie istotny był przy tym brak rozległych spłaszczeń wierzchowinowych, które
stanowić mogły strefy deflacyjne – zwiewania śniegu z wierzchowiny do leżących powyżej linii śnieżnej peryglacjalnych nisz
źródliskowych potoków (Migoń 1998).
Zagadnienie preglacjalnych predyspozycji
zlodowacenia górskiego w Sudetach, w tym
i w Masywie Śnieżnika, zostało szczegółowo
omówione w kolejnej pracy Migonia (1999).
Autor ten zastosował analizę morfometryczną celem określenia wpływu rzeźby preglacjalnej na możliwość rozwoju zlodowacenia.
Porównał on wielkość wysoko położonych
potencjalnych powierzchni deflacyjnych ze
wskaźnikiem ich kształtu (wydłużenia). Powierzchnie te pogrupował następnie ze
względu na obecność na ich krawędziach
form glacjalnych i niwalnych. Na diagramie Położenie doliny Prudkeho pot. w Masywie Śnieżnika.
obrazującym zależność między wielkością Jasnoniebieska barwa - teren pow. 11 00 m npm, niebieską linią
powierzchni deflacyjnych a wskaźnikiem ich ząbkowaną oznaczono krawędź niszy firnowej, biała linia
wydłużenia większość obiektów wyznaczo- przerywana - oś doliny, czewone kreski ze strzałkami - strefa
nych w Masywie Śnieżnika znalazło się akumulacji morenowej wg Demka i Kopeckiego (1 998).
w polu „No glacial or nival relief” (6 obiektów). W polu opisanym jako „Glacio-nival
Można zatem przypuszczać, że zaklasyfikowarelief” przypadł tylko jeden obiekt z Masywu Śnież- śnicy.
nie
omawianych
żwirów jako fluwioglacjalnych jest
nika (3). Wyniki tej analizy wskazują, że istniejące oczywistą pomyłką
autora. Niemniej jednak sforw Masywie Śnieżnika wydłużone (grzbietowe) po- mułowanie to nie zostało
jak do tej pory zweryfikowierzchnie wierzchowinowe były zbyt wąskie, aby wane w nowszej literaturze
geomorfologicznej
po ich zawietrznej stronie mogły wytworzyć się pola Masywu Śnieżnika.
firnowe i lodowce.
Idea zlodowacenia Masywu Śnieżnika, stosunPewne zamieszanie w kwestii zlodowacenia Ma- kowo
ożyła w postaci hipotezy przedstasywu wprowadza praca Kozłowskiego (1989 – Budo- wionejniedawno
przez
Demka
Kopeckeho (1998). Autorzy ci
wa geologiczna otoczenie Jaskini), która stanowi wykonali kartowanie i geomorfologiczne
czeskiej częczęść monografii „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. ści Masywu Śnieżnika, wskazując przy okazji
na forBadania i udostępnianie” (Jahn i in 1989). Autor cha- my, które w ich mniemaniu są śladem po lodowcu
rakteryzuje m.in. pokrywy żwirowe w dolinie Kle- karowo-dolinym. Demek i Kopecký (1998) uważają,
śnicy. Kozłowski (1989) stwierdza w tej pracy, że że zlodowaceniu takiemu uległa górska część doliny
żwiry gnejsowe najwyższej terasy stanowią najstar- Prudkiego Potoku (Prudký pot., dopływ Krupy),
sze osady czwartorzędowe w dolinie Kleśnicy. Ich którego źródliska położone są po wschodniej stronie
depozycja przypadła na okres zlodowacenia środko- Mokrego Grzbietu (południkowe ramię grzbietowe
wopolskiego. W pewne zdumienie wprowadza nato- odchodzące od kopuły Śnieżnika), między kulminamiast czytelnika zdanie odnoszące się do cjami Podbĕlka (1308 m) a Sušina (1321 m). Górna
– 10 –
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krawędź niecki źródliskowej Prudkeho potoku przebiega na wysokości 1200-1263 m n.p.m., a jej dno leży w poziomie 1180-1144 m n.p.m. Dno niszy
wyścielone jest grubym na 4 m pokładem rdzawobrązowej gliny z głazami i obtoczonymi żwirami
(sic). Dolina potoku poniżej niszy jest wąska, ma
strome zbocza i niewyrównany profil podłużny (progi wodospadów, kaskady głazowo-blokowe).
W środkowym odcinku doliny, między rzędnymi
900 a 875 m, w dnie doliny wstępuje nagromadzenie głazów i ogromnych bloków gnejsowych. Prawdopodobnie stanowią one pozostałość po obrywie
skalnym. Na prawym ortograficznie zboczu doliny
znajdują się ścianki skalne, które były przypuszczenie strefą inicjacji tego obrywu.
Formy akumulacyjne zbudowane z głazów, bloków i żwirów z materiałem gliniastym występują
również w dolnym odcinku doliny w strefie wysokościowej 800-675 m n.p.m. Mają one postać równoległych, w stosunku do osi doliny, wałów
o wysokości dochodzącej do kilku metrów, między
którymi błądzi koryto Prudkeho potoku. Autorzy
oceniają, że miąższość tej akumulacji w dnie doliny
dochodzi do 15 m.
Na podstawie powyższych przesłanek, popartych przykładami literaturowymi, Demek i Kopecký
(1999) uważają, że w analizowanej dolinie w okresie
plejstocenu wytworzył się lodowiec karowo-doliny
z tzw. „zimną bazą erozyjną”. Hipotezę tą uzasadniają
w następujący sposób:
(i) Źródła Prudkeho potoku położone są w amfiteatralnym basenie (niecki – niszy) leżącego powyżej
plejstoceńskiej regionalnej linii śnieżnej. W niecce
istniał wieloletni płat firnowy bądź też lodowiec
z zimną bazą co związane było z obecnością w Masywie wieloletniej zmarzliny w zimnych fazach plejstocenu.
(ii) Obecność lokalnej cyrkulacji wiatrowej pozwala
przypuszczać, że na krawędziach niszy mogły tworzyć się nawisy (zaspy) śnieżne, a w konsekwencji
rozwijały się lawiny śnieżne i dochodziło do wzmożonej akumulacji śniegu na dnie nisz.
(iii) W dnie doliny Prudkiego Potoku zalega dużej
miąższości pokrywa źle bądź też zupełnie niewysortowanego materiału. Materiał ten formuje wyraźnie
zaznaczające się w morfologii wały równolegle biegnące do osi doliny. Wały te buduje materiał przypominający depozyty spływów gruzowo-błotnych
(mud-flows). Doświadczenia powodzi 1997 r. wskazują, jednak że nawet wyjątkowe zdarzenia opadowe i wezbraniowe nie są w stanie wywołać
procesów, które mogły by przyczynić się do powstania tego typu form, np. glacjalne.
Zgodnie z powyższą hipotezą za pokrywę morenową należało by uznać osady zalegające w dolnej
części odcinka górskiego doliny Prudkeho potoku.
Fakt zachowania w górnej części doliny progów i kaskad oraz pokrywy osadów na dnie niszy źródliskowej należało by wiązać z brakiem zdolności
erozyjnych lodowca, który w spągowej partii był
przymarznięty do podłoża. Autorzy nie podają jednak rozmiarów tego lodowca, ani zasięgu wysokościowego jego jęzora.
Weryfikacji teorii Demka i Kopeckeho (1999)
podjęli się geomorfolodzy z Uniwersytetu Karola
w Pradze: Treml, Křížek i Engel (2007). Badacze ci
wykonali szczegółowe kartowanie terenowe oraz
przeanalizowali stosunki wysokościowe w dolinie

Prudkeho potoku. Na tej podstawie uważają, że postulowany przez Demka i Kopeckeho (1989) lodowiec, miałby zbyt małą miąższość, aby za jego
przyczyną, w dnie doliny potoku doszło do akumulacji 15-20 m miąższości pokrywy morenowej. Za
nieglacjalnym pochodzeniem materiału formującego
opisane wcześniej wały w dolinie Prudkeho potoku
przemawiają ponadto badania sedymentologie,
w tym analizy powierzchni ziarn kwarcowych wykonane pod mikroskopem elektronowym. Na podstawie tych badań wykluczyć można glacjalną
genezę omawianych sedymentów. Mikrorelief tych
ziaren nie posiadał bowiem, żadnych elementów
obróbki typowej dla środowiska glacjalnego (Křížek,
inf. ustna).
Podsumowując powyższy przegląd publikacji,
odnoszących się do problematyki zlodowacenia
Masywu Śnieżnika stwierdzić należy, że nie wytworzyło się ono tutaj głównie za sprawą niekorzystnych warunków orograficznych (niewielkich
rozmiarów i rozmieszczenia powierzchni wierzchowinowych, a także dowietrznej bądź też solarnej
ekspozycji dolin). Jedynie w najwyżej położonych
zródliskowych partiach dolin egzystować mogły
wieloletnie płaty śnieżne bądź też firnowe, które
w połączeniu ze spękaniem podłoża i wietrzeniem
mrozowym stwarzać mogły korzystne warunki dla
rozwoju procesów krioniwalnych (Czudek
1997, s. 110). Można mieć przy tym nadzieję, że ostatnie przykłady zainteresowania tą problematyką
w konsekwencji zaowocują lepszym rozpoznaniem
peryglacjalnych pokryw stokowych i rzeźby Masywu Śnieżnika w ogólności.

Andrzej Traczyk, 2013
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Przypisy:
(1) Chodzi zapewne o Dr Wilhelma Volza ur. 1870 r.
w Halle (Salle), zm. 1958 r. w Markkleeberg. Volz
od 1890 r. studiował geografię, etnologię i geologię na Uniwersytetach w Berlinie, Lipsku i Wrocławiu. W 1895 r. doktoryzował się z geologii na
Uniwersytecie Wrocławskim nt. fauny koralowców Południowego Tyrolu. W latach 1897-1906
był organizatorem trzech (w tym jednej wieloletniej) wypraw badawczych do Azji PołudniowoWschodniej. Prowadził je w imieniu i przy
wsparciu Fundacji Humboldta Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. W 1899 r. habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim na
podstawie pracy dotyczącej budowy geologicznej
północnej Sumatry. W początkowym okresie
działalności naukowej na Uniwersytecie Wro-
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cławskim zajmował się głównie paleontologią
(m.in. prace dotyczące systematyki koralowców
na Górnym Śląsku). W 1896 r. na łamach „JahresBericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Enthält den Generalbericht über
die Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft
im Jahre 1896” opublikował wspólnie z R. Leonhardem obszerny artykuł nt. trzęsienia ziemi
11czerwca 1895 r., którego epicentrum znajdowało
się na Przedgórzu Sudeckim między Strzelinem a
Ciepłowodami. Po 1906 jego praca i działalność
wykładowa skupia się głównie na geografii Niemiec i teorii geografii. W latach 1904-1908 był
profesorem geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1908 do 1918 r. profesorem geografii na
Uniw. w Erlangen, po czym w latach 1918-1922
ponownie profesorem (geografii?) na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1922 do 1936 r. pełnił
funkcję prof. geografii na Uniwersytecie w Lipsku. W latach 20. XX w. wielokrotnie wypowiadał się publikacyjnie na temat negatywnych
skutków podziału Górnego Sląska. W 1922 r. wydał krytyczną, wobec postanowień Traktatu Wersalskiego, pracę dotyczącą przebiegu granicy
polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku (Oberschlesien und die Oberschlesische Frage – Zeitschrift der Ges. für Erdkunde zu Berlin, LVII). W
listopadzie 1933 roku był jednym z sygnatariuszy
„zaangażowania profesorów niemieckich ... dla
Adolfa Hitlera i państwa nazistowskiego”. Po II
wojnie światowej jego praca, opublikowana
wspólnie z Karlem Schmeißere w Instytucie
Wschodnim we Wrocławiu (Osteuropa-Institut
in Breslau), zawierająca krytyczne uwagi na temat arbitrażu genewskiego w sprawie podziału
Górnego Śląska, była zakazana w radzieckiej strefie okupacyjnej.
(2) Monografia nie jest datowana – w żadnym jej
miejscu nie ma zapisu z rokiem publikacji. Rok
1998 podany jest w bazie bibliograficznej Biblioteki Narodowej.
(3) Autor nie podaje lokalizacji tego spłaszczenia wierzchowinowego. Można się domyślać, że chodzi tu o
wierzchowinę kopuły Śnieżnika i położone po jej
wschodniej stronie Leje, bądź też o leżącą po południowej stronie szczytu niszę źródliskową Morawy.

