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Święty Albert Wielki – 
biskup, doktor Kościoła, 
wspomnienie 
obchodzimy 15 
listopada.
Patron górników, 
studiujących nauki 
przyrodnicze i 
uczonych.

Więcej na temat św. Alberta przeczytać można w I i II 
Biuletynie Dnia Geomorfologa  - archiwalne numery w 
formacie PDF dostępne są na stronach internetowych 
Zakładu w dziale [Archiwum]

Modlitwa:
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. 

 SŁOWO WSTĘPNE

ALBERT - imię pochodzenia 
germańskiego, będące skróceniem formy Adalbert, ta zaś 
składa się z członu adal- - szlachetny, dobry i beraht – 
błyszczący, lśniący. Całość może więc oznaczać – (mąż) 
słynący ze szlachetności, dobroci, doskonałości. 

W bieżącym roku przypada już piąty - jubileuszowy 
Dzień Geomorfologa. Zwykle w takich sytuacjach 
wspomina się wydarzenia z minionych spotkań. W tym 
roku, ze względu na skromny wyraz obchodów, takiej 
retrospekcji nie będziemy jednak dokonywać. Nie ma na to 
ani miejsca ani czasu. Skromność V Dnia Geomorfologa 
wynika z kilku przyczyn:
- brak nowego rocznika specjalizacji
- liczne wyjazdyi (Beskidy, Szklarska Poręba, + planowany 
wyjazd nad rzekę do Kamieńca Ząbkowickiego) i imprezy 
rozrywkowe (Bal Geografa, a w zanadrzu są przecież tzw. 
andrzejki)
- wyjazdy i zajęcia kadry (w tym tygodniu przypada zjazd 
studentów zaocznych)
- brak wcześniejszych wolnych terminów dla organizacji 
spotkania (długi weekend, seminarium sudeckie w 
Sokołowsku, konferencja w Poznaniu itp.).

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości czasowe i 
warunki pogodowe (jak zwykle w listopadzie – tym razem w 
trzeciej dekadzie — zapanowała zima) tegoroczne 
obchody ograniczą się do jednodniowej wycieczki 
terenowej w okolicach Henrykowa na Przedgórzu 
Sudeckim.

Dolina Oławy i Wzgórza Strzelińskie, którymi prowadzić 
będzie trasa naszej wycieczki znane są nam najczęściej 
krajobrazowo – z okien pociągu zmierzającego do gór 
Kotliny Kłodzkiej. Pomimo nieznacznej wysokości i połogich 
kształtów są one jednak ciekawe pod względem 
geologicznym, geomorfologicznym i historycznym - 
krajoznawczym. Warto w tym miejscu wspomnieć o 
publikacjach naukowych, które powstały w rezultacie badań 
prowadzonych w tej części Przedgórza. Należą do nich 
prace nad lessami (W. Raczkowski, Z. Jary, J. Kida), 
utworami pokrywowymi (Z. Jary, A. Traczyk), 
współczesnymi procesami stokowymi (A. K. Teisseyre, J. 
Klementowski, A. Górecki), ewolucją dolin (A. K. Teisseyre, 
S. W. Aleksandorwicz, D. Ciszek), oraz antropogenicznymi 
przekształceniami rzeźby (A. Solarska, K. Parzóch). Tak 
jak i w innych częściach obszaru przedsudeckiego w 
okolicach Wzgórz Strzelińskich jest jeszcze wiele miejsc, 
które czekają na naukową eksplorację. Co zresztą już ma 
miejsce - o zainteresowaniu Wzgórzami świadczy fakt, że 
na ich terenie realizowane są badania w ramach dwóch 
prac doktorskich przygotowywanych w Zakładzie Geografii 
Fizycznej.

Jeśli pogoda dopisze, a mam nadzieję, że nasz patron 
św. Albert o to zadba, to w czasie wycieczki zobaczymy 
kilka elementów środowiska stanowiących o specyfice tej 
części Przedgórza (zob. program wycieczki oraz artykuł 
autostwa A. Solarskiej i K. Parzocha). Szkoda jednak, że 
nie będzie wśród nas nowych adeptów specjalizacji 
geomorfologicznej. Takie spotkania terenowe są, bowiem 
doskonałą okazją do, nieskrępowanej murami Alma Mater, 
wymiany poglądów i dyskusji naukowej.

Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na dłużej i w 
liczniejszym gronie pracowników, studentów i sympatyków 
geomorfologii. Zawiedzionych sposobem organizacji V 
Dnia Geomorfologa przepraszam i oczekuję jednocześnie 
na propozycje gdzie takie kolejne spotkanie za rok mogłoby 
się odbyć i jaka była by jego tematyka naukowa.

Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk, 27.XI.2008

Trasa wycieczki:
Henryków PKP – Raczyce - Witostowice – Dobroszów – 
Kalinówka (388) - Mlecznik (312) – Skalickie Skałki – 
Skalice  Henryków
Co zobaczymy:
- Odsłonięcia utworów czwartorzędowych w dolinie 
Oławy
- Dawne kamieniołomy grafitu (Witostowice)
- Suche doliny denudacyjne i formy antropogeniczne 
(grodziska koło Witostowic) – Zakrzowskie Wąwozy
- Skałki gnejsowe – Skalickie Skałki
Powrót do Wrocławia:
W zależności od czasu trwania wycieczki przyjazd do 
Wrocławia ok. 16.20 lub 18.20.

Henryków– lata 30. XX w.
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   IV Dzień Geomorfologa rozpoczął się 19 października w 
ośrodku „Wodomierzanka” w Karpaczu - Wilczej Porębie. 
Uczestniczyła w nim rekordowa liczba ok. 40 osób, co 
ewidentnie dowodzi, iż geomorfologia jest „Królową Nauk” i 
przyciąga coraz więcej młodych adeptów i sympatyków. 
Uroczystego otwarcia w zastępstwie Kierownika Zakładu 
(który w tym czasie dzielnie zmierzał w kierunku Karpacza, 
wioząc nam zagranicznego gościa) dokonał Andrzej Traczyk. 
Po krótkim wprowadzeniu w cel i charakter imprezy ekipa 
pod wodzą nieustraszonego Krzysztofa Parzócha (którego 
mądrą, doktorską głowę ozdabiał stosowny i efektowny 
kapelusz) udała się na wycieczkę terenową stokami Kopy do 
doliny Łomniczki. Niestety, z powodu konieczności 
wcześniejszego powrotu do ośrodka celem zjedzenia 
zamówionego posiłku i wynikających z tego ograniczeń 
czasowych, planowana trasa wędrówki musiała ulec dość 
znacznej modyfikacji.
   Tradycyjnie już pogoda „nie zawiodła” i można było 
doświadczyć (dwa tygodnie wcześniej niż w roku ubiegłym) 
pierwszego ataku zimy tej jesieni. W odróżnieniu od 
ubiegłego roku śnieg nie towarzyszył grupie przez cały czas i 

wycieczka przebiegała na granicy dwóch pór roku, co dodało 
jej dodatkowego kolorytu. Napotkano zarówno złotą polską 
jesień, mieniącą się kolorami w blasku słońca (buki wyglądały 
pięknie!) jak i panią zimę, ozdabiającą płatkami śniegu 
wszystko, co znalazło się na jej drodze.
Z „Wodomierzanki” uczestnicy wyprawy przeszli obok Stacji 
Ekologicznej „Storczyk” Instytutu Botaniki UWr. przez 
eksperymentalną zlewnię Wilczego Potoku. Przy skarpach 
drogowych z niszami degradacyjnymi Krzysztof Parzóch 
omówił morfogenezę tych form, pozostawiając uczestnikom 
wycieczki czas na indywidualną zadumę nad niszami. Na 

dalszym etapie 
wędrówki podziwiano 
również rynny 
erozyjne, 
odprowadzające wody 
stokowe i materiał 
skalny z północnych 
stoków Kopy. Podczas 
całej drogi 
dostrzegano także 
walory widokowe 
Karkonoszy, jakie co 
jakiś czas ukazywały 
się oczom idących oraz 
niesamowite barwy 
jesiennych liści.
    Przy schronisku Nad 
Łomniczką (gdzie 
grupa wcale się nie 
schroniła) doszło do 

długo oczekiwanego spotkania się z Kierownikiem Zakładu, 
Piotrem Migoniem, który dokonał prezentacji (in English of 
course) gościa specjalnego tegorocznego Dnia Geomorfologa – 
dr Adriana Hall’a, pracującego na Uniwersytecie w Edynburgu 
i Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji. Już pod czujnym 
okiem Kierownika (wyłapującym każdą głowę bez czapki) 
wszyscy udali się podziwiać karkonoskie mury, czyli spływy 
gruzowe, gdzie kolega Parzóch wygłosił przemówienie na 
okoliczność obronionego jakiś (dość długi już) czas temu 
doktoratu, dotyczącego zagadnienia mur właśnie. Ostatnią 

wycieczkową atrakcją geomorfologiczną było 
uroczyste wkroczenie na powierzchnię stożka 
napływowego Wilczej Poręby, rozcinanego przez 
wody Łomniczki. Powrotowi do „Wodomierzanki” 
towarzyszyły dość intensywne opady śniegu.
    Po obiadokolacji zaplanowana była sesja 
referatowa, podczas której miały mieć miejsce 
cztery wystąpienia dotyczące: północnej Szwecji 
(Kasia Kotula), południowej Norwegii (Mariola 
Borecka), Kazachstanu (Ania Solarska i Tomek 
Szuszkiewicz) oraz geomorfologii Szkocji (Adrian 
Hall). Niestety, z powodu złośliwości rzeczy 
martwych, w tym przypadku rzutnika, odbyła się 
tylko prezentacja gościa ze Szkocji, który przybliżył 
nam geomorfologiczne aspekty  północnej części 
krainy zamków i wrzosowisk, mówiąc m.in. o 
mikroformach w granitach. Wystąpienie to 
pozwalało również sprawdzić własny poziom 
zaawansowania w rozumieniu ze słuchu języka 
angielskiego, co było tym bardziej atrakcyjne, iż 
przemawiał native speaker. Przy okazji wyraża się 

nadzieję, że referaty, które nie doszły do skutku, zostaną 
zaprezentowane szerszemu gronu w innym terminie
   Po skróconej sesji referatowej rozpoczął się wieczorek 
towarzyski, który dla części osób przeciągnął się do 
wczesnych godzin rannych dnia następnego. Warunki 
pogodowe uniemożliwiły urządzenie planowanego ogniska, 
więc spotkanie miało charakter „nasiadówy” w piwnicy 
ośrodka, a następnie w gościnnym pokoju nr 2. Najmniej 
godną uwagi część wieczoru stanowiły niezjadliwe, zielone 
chrupki, które nie przypadły do gustu nawet zakładowej 
miłośniczce zielonych rzeczy. Podziękowania należą się 

IV DZIEŃ 
GEOMORFOLOGA
Karpacz – Wilcza Poręba, 19-20.10.2007 r.
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natomiast Krysi Górze za przepyszny jabłecznik własnej 
roboty.
   Następnego dnia odbyły się dwie wycieczki fakultatywne. 
Pierwszą z nich poprowadzili Andrzej Traczyk i Marek 
Kasprzak, a wiodła ona zielonym szlakiem przez podnóże i 
stoki Kowarskiego Grzbietu od Wilczej Poręby przez  dolinę 

Skałki, dawną osadę Budniki, dolinę Maliny, skałkę Kazalnicę, 
Niedźwiedzie Skały, Krzaczynę do Kowar. Wycieczka niemal w 
całości przebiegała w zimowej scenerii. Na wysokości 
powyżej 600-700 m n.p.m. zalegała pokrywa śnieżna. Podczas 
wędrówki Marek Kasprzak przybliżył uczestnikom 
problematykę morfologii koryt potoków górskich, zaś 
zgromadzeni na własne oczy mogli zobaczyć różne formy 
erozji i akumulacji korytowej. Po drodze spotkano także 
drwali ściągających drewno za pomocą koni i powstałe 
wskutek takiej działalności szlaki zrywkowe. Najciekawszy 
odcinek stanowiło przejście głęboką doliną Maliny, gdzie 
krajobraz był najbardziej dziki. Zaobserwowano tam 
zniszczenia po powodziach z początku XXI w. W Krzaczynie 
zaczął padać śnieg z deszczem i w takiej oto aurze, dzielnie 
wędrując torami kolejowymi nieczynnej linii Mysłakowice – 
Kamienna Góra, grupa dotarła do Kowar, gdzie uzupełniła 
zapas płynów złocistym trunkiem.

   Drugą załogą dowodził Krzysztof Parzóch. Chętni udali się 
wraz z nim podziwiać koryto Łomnicy w dolnej części 
Karpacza. Koryto to jest obecnie obudowane, ale dobrze 
widać, że było wcięte w litą skałę. Znajduje się w nim 
naturalna przeszkoda – granitowa grzęda.

   Najbardziej wytrwali uczestnicy imprezy wrócili do 
Wrocławia późnym wieczorem. I tak ostatecznie zakończył się 
IV Dzień Geomorfologa. Na koniec warto odnotować fakt, iż 
tegoroczny Dzień Geomorfologa zbiegł się czasowo (zupełnie 
przypadkowo) z II Dniem Pajaca, którego uroczyste obchody 
polegały tym razem na przytulaniu się.

K. Kozina, grudzień 2008

Lewo-góra - 
prezentacja A. Halla
Lewo-dół - 
zakończenie w 
Kowarach
Prawo - w dolinie 
Łomniczki  A. Hall i 
P. Migoń
Prowo-dół - okolice 
stacji ekologicznej 
na Wilczej Porębie
Prawo-dól - widoki z 
drogi do doliny 
Łomniczki
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ANTROPOGENICZNE ZMIANY RZEŹBY WZGÓRZ 
STRZELIŃSKICH
Środowisko przyrodnicze i zarys historii gospo-
darczej regionu

Wzgórza Strzelińskie znajdują się we wschodniej czę-
ści Przedgórza Sudeckiego. Geologicznie obszar ten 
określany jest jako metamorfik strzeliński, który łącznie 
z metamorfikiem kamienieckim leży w obrębie bloku 
przedsudeckiego (Żelaźniewicz 2005). Obszar ten zbu-
dowany jest z jądra gnejsowego, rozdzielonego usko-
kiem o przebiegu NW-SE. Osłonę gnejsów stanowią 
kwarcyty i łupki kwarcytowe, łupki łyszczykowe, marmu-
ry i amfibolity. Karbońskie intruzje granitoidów, a wśród 
nich: granitów, tonalitów i diorytów kwarcowych przewa-
żają w części północnej, ale liczne są również w części 
środkowej tego obszaru (Oberc-Dziedzic 1991, Żelaźnie-
wicz 2005). W części centralnej Wzgórz występują dol-
nooligoceńskie bazalty (Badura et al. 2006). 
Dziedzictwem plejstocenu są częściowo zdegradowane 
pokrywy glin zwałowych, fluwioglacjalne oraz lessowe 
(Jary et al. 2002). Metamorfik strzeliński odsłania się 
spod tych osadów w postaci największej w obrębie me-
tamorfiku kamieniecko-strzelińskiego krystalicznej wy-
spy.

Na tak złożonej strukturze geologicznej rozwinęła się 
rzeźba wyżynna, o zrównanych na wysokości ok. 200-
300 m n.p.m. grzbietach oraz zaokrąglonych wierzchoł-
kach, która urozmaicona jest głęboko wciętymi dolinami 
(ryc. 1B). Główny grzbiet, od którego odchodzą krótsze 
grzbiety drugorzędne, rozciąga się południkowo na dłu-
gości 15 km. Najwyższymi szczytami Wzgórz Strzeliń-
skich są Gromnik (392,6 mn.p.m.), Kalinka (389 m 
n.p.m.) oraz Nowoleska Kopa (383 m n.p.m.). Duże de-
niwelacje właściwe są przede wszystkim dla centralnej, 
silnie rozdolinnionej części Wzgórz. W lejach źródło-
wych dolin występują często suche dolinki nieckowate 
lub wąwozy, niżej przechodzące w krótkie i wąskie doli-
ny wciosowe, przyjmując w dolnym biegu postać form 
szerokich i płaskodennych.

Na lessach, które zajmują środkową część Wzgórz, 
rozwinęły się urodzajne gleby brunatne, co zdecydowa-
ło o wyjątkowo korzystnych warunkach dla rozwoju rol-
nictwa (Drozd 2005). Na podłożu granitowym i 
gnejsowym w ekosystemach leśnych występują gleby 
brunatne kwaśne.

Klimatycznie Wzgórza Strzelińskie nie wyróżniają się 
na tle Przedgórza Sudeckiego (Sobik 2005). Średnia 
temperatura roczna wynosi 7,8°C, dlatego też długość 
okresu wegetacyjnego sięga 213-227 dni (Nietupski 
2005). Roczne sumy opadów dochodzą tu do 650 mm. 
Pokrywa śnieżna zalega około 60-100 dni w roku.

Szata roślinna Wzgórz jest urozmaicona, bogata w 
gatunki zarówno nizinne jak i górskie. Kompleksy leśne 
zajmują największe obszary wzdłuż głównego grzbietu. 
Są one w różnym stopniu przekształcone przez człowie-
ka, jednak ich skład odzwierciedla podgórski charakter 

terenu (Pender 1988, 1990). Najpowszechniejsze są 
grądy, wyróżniające się obecnością gatunków górskich, 
ale stwierdzono tu również zespoły bukowe o charakte-
rze pogórskim, które występują w najwyższej central-
nej części. Pola uprawne dochodzą maksymalnie do 
wysokości około 340 m n.p.m. Doliny zajęte są głównie 
przez łąki i pastwiska.

Zapis antropopresji w środowisku przyrodniczym wią-
że się nierozłącznie z rozwojem osadnictwa, które na 
Przedgórzu Sudeckim zaczęło się neolicie (Żerelik 
2002). Pojawienie się pierwszych rolników w dolinie 
Oławy (5480 ± 100 lat BP) zapoczątkowało antropoge-
niczne przemiany rzeźby Wzgórz Strzelińskich (Teis-
seyre 1994). Trzebież lasów celem uzyskania gruntów 
pod uprawy była znaczącą ingerencją w dotychczaso-
wy system geomorfologiczny, efektem czego była m.in. 
we wczesnej epoce żelaza transformacja meandrujące-
go koryta Oławy w system anastomozujący.

Od neolitu stopień i zasięg przeobrażania rzeźby te-
go obszaru sukcesywnie wzrastał, zarówno w obrębie 
dolin rzecznych, jak i łagodniej nachylonych stoków wy-
soczyzn, sięgając po wyższe partie izolowanych 
wzgórz. W średniowieczu powierzchnia terenów zale-
sionych zmniejszyła się znacząco (Goliński 2007), a po-
la uprawne sięgnęły górnych partii stoków Gromnika 
(Biały et al. 1974). Jednocześnie rozwijał się przemysł, 
bazujący na dostępnych surowcach skalnych. Pod ko-
niec XIII wieku zintensyfikowano wydobycie granitu w 
Strzelinie, na przełomie XV i XVI wieku rozpoczęto eks-
ploatację złoża wapieni krystalicznych w Przewornie, a 
w połowie XIX w. kwarcytów w Jegłowej. W drugiej po-
łowie XVIII wieku na dużą skalę rozwinęła się hodowla 
karpia, a liczba stawów hodowlanych na obszarze 
Wzgórz Strzelińskich sięgnęła wówczas 112 (Strauss 
1981). Najsilniejszy rozwój sieci osadniczej, w tym sieci 
dróg bitych i linii kolejowych miał miejsce na przełomie 
XIX i XX wieku.

Zapis działalności człowieka w rzeźbie – formy 
antropogeniczne

Rozwój osadnictwa i działalność gospodarcza czło-
wieka w rejonie Wzgórz Strzelińskich doprowadziły do 
powstania wielu zróżnicowanych genetycznie i wieko-
wo antropogenicznych form rzeźby. Spośród nich naj-
większe powierzchnie zajmują formy związane z 
rozwojem sieci osadniczej i eksploatacją surowców 
skalnych.

Łączna powierzchnia zajęta przez formy antropoge-
niczne na badanym terenie wynosi ok. 7,64%. Spośród 
występujących na obszarze badań antropogenicznych 
form agradacyjnych należy wymienić przede wszyst-
kim: hałdy powstałe na skutek eksploatacji skał podło-
ża lub prac budowlanych, nasypy drogowe i kolejowe, 
wały przeciwpowodziowe oraz wały i groble zbiorników 
wodnych . Nieliczne są natomiast formy związane z 
działalnością rolniczą: terasy rolne i kopce kamieniste.

Największą powierzchnię spośród form agradacyj-
nych na Wzgórzach Strzelińskich zajmują hałdy pogór-
nicze, z których 90% stanowią zwały zewnętrzne skał 
litych. Dominują wśród nich hałdy o wysokości 2-3 m, 
mające kształt zaokrąglonych pagórów. W większości 
są to formy stare, których pierwotne kształty uległy zła-
godzeniu. Największe hałdy, osiągające 30 m wysoko-
ści występują w kamieniołomach eksploatowanych od 
dłuższego czasu i obecnie czynnych. Hałdy w miej-

Z MORFOLOGII WZGÓRZ 
STRZELIŃSKICH
Anna Solarska, Krzysztof Parzóch
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scach eksploatacji skał luźnych osiągają wysokości od 2 
do 8 m. W małych wyrobiskach, z których materiał pobie-
rany był wyłącznie na lokalne potrzeby, hałdy nie wystę-
pują.

Nasypy kolejowe i drogowe, groble i wały występują 
na terenie badań powszechnie. Największe ich zagęsz-
czenie notowane jest w dolinach Oławy i Krynki, a w przy-
padku grobli stawów hodowlanych również w dolinach 
bocznych.

Wśród form degradacyjnych powierzchniowo dominu-
ją wyrobiska poeksploatacyjne, obszary po dawnych sta-
wach oraz współczesne zbiorniki wodne. Mniejsze 
powierzchniowo, ale istotnie zmieniające rzeźbę terenu 
są przekopy i skarpy drogowe oraz przekopy kolejowe.

Wyrobiska skał litych (81 znanych obiektów) stanowią 
61% sumarycznej powierzchni wszystkich wyrobisk na 
Wzgórzach Strzelińskich. Najgłębsze kamieniołomy zgru-
powane są przede wszystkim w północnej i środkowej 
części, ale pojedyncze, choć płytsze obiekty znajdują 
się również na południu. Niezależnie od podłoża geolo-
gicznego, najczęściej głębokość kamieniołomów osiąga 
1,5-6 m. W zasięgu występowania granitoidów i kwarcy-
tów znajdują się najgłębsze wyrobiska: w Strzelinie (120 
m), w Gęsińcu (35 m), w Jegłowej (33 m) oraz w Prze-
wornie (20 m). Formy tak znacznych rozmiarów prowa-

dzą często do całkowitego 
przekształcenia szczytowych części 
wzniesień, czego przykładem są ka-
mieniołomy w Strzelinie i w Jegło-
wej.

Wyrobiska skał luźnych (138 
obiektów) występują powszechnie 
na całym obszarze, jednak znaczną 
ich przewagę obserwuje się w czę-
ści południowej oraz w dolinach 
Krynki i Oławy. Niewielkie wyrobiska 
mają przeważnie charakter wciętych 
w stok półkoli i powstają na skutek 
pobierania piasku i żwiru na skalę lo-
kalną. Większe odkrywki stanowią 
żwirownie, których łączna po-
wierzchnia wynosi prawie 70 % po-
wierzchni wszystkich wyrobisk skał 
luźnych. Wyróżniają się one również 
największymi głębokościami (do 8 
m), podczas gdy pozostałe – pia-
skownie i glinianki – od 1,1 do 6 m.

W ogólności wyrobiska, mimo że 
powodują znaczną transformację 
rzeźby, na Wzgórzach Strzelińskich 
nie odznaczają się wybitnie w krajo-
brazie, ponieważ najczęściej wystę-
pują na obszarach leśnych. Obiekty 
nie użytkowane, zarośnięte a zlokali-
zowane poza obszarami leśnymi za-
znaczają się w krajobrazie jako 
zagajniki rozmieszczone wśród pól. 
Obecnie obserwuje się zjawisko po-
wracania eksploatacji do miejsc kie-
dyś z różnych przyczyn 
zarzuconych. Nowym trendem staje 
się również nadawanie obszarom 
dawnej eksploatacji nowych funkcji. 
Przykładem może być nieczynne od 
XVIII wyrobisko wapieni krystalicz-
nych w Gębczycach, które wraz z 
pozostałościami po dawnej infra-

strukturze zostało na nowo odsłonięte, na skutek zago-
spodarowania obiektu w celach turystycznych (Biały et 
al. 1974).

Formy degradacyjne powszechne są w dolinach 
rzecznych. Na obszarze głównych dolin zmiany związa-
ne są z regulacją rzek i zabiegami melioracyjnymi. Kryn-
ka w dużym stopniu zachowała swój naturalny bieg. 
Tylko na niewielu odcinkach jej koryto zostało pogłębio-
ne, a brzegi umocnione faszyną. Natomiast duże zmia-
ny zaszły w dolinie Oławy, gdzie od XIII wieku 
gospodarowali cystersi. Wówczas wody Oławy na odcin-
ku od Ziębic do Henrykowa zostały skierowane do kana-
łów utworzonych w obrębie wysoczyzn. Współcześnie 
Oława jest uregulowana na całym badanym odcinku, 
dno jej doliny pokryte jest siecią kanałów i rowów melio-
racyjnych.

Zmiany den dolinnych odnoszą się przede wszystkim 
do różnego przeznaczenia zbiorników: stawów hodowla-
nych, polderów, osadników, itp. W dolinach Oławy i 
Krynki oraz w dolinach bocznych istnieje lub istniało w 
przeszłości wiele stawów hodowlanych. Największy z 
nich, tzw. Wielki Staw, wybudowany przez cystersów, 
funkcjonował w dolinie Oławy powyżej Henrykowa od 
połowy XIV do połowy XIX wieku (Grüger 1978) i zajmo-
wał powierzchnię blisko 4 km2. Obecnie na Wzgórzach 

Wybrane formy antropoge-
niczne na tle rzeźby 
Wzgórz Strzelińskich. Ob-
jaśnienia: 1 – wierzchołki, 
2 – zrównania, 3 – grzbiet 
główny i grzbiety boczne, 
4 – stoki, 5 – doliny, 6 – su-
che doliny, 7 – górne od-
cinki dolin o charakterze 
wciosów lub wąwozów, 8 
–rzeźba denudacyjna w 
skałach luźnych, poza te-
renem badań: a – wyso-
czyzna pagórkowata, b – 
równina polodowcowa.
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Strzelińskich obserwuje się pozostałości po wałach i gro-
blach, które przegradzając całe doliny, umożliwiały pię-
trowe ułożenie stawów rybnych.

Zespół form związanych z rozwojem pierwszego osad-
nictwa, którego zapis w morfologii terenu przetrwał do 
dziś, stanowią powierzchnie po dawnych grodziskach z 
IX wieku. W obrębie 3 założeń grodowych o łącznej po-
wierzchni 0,06 km2 występują pozostałości po wałach i 
fosach obronnych oraz piecach (Jaworski 2005). Budow-
le tego typu, umieszczane na wierzchołkach, dostosowy-
wane były do lokalnej orografii, wykorzystując jej atuty 
obronne. Powierzchnia szczytowa Gromnika była prze-
kształcana przez osadnictwo nieustannie od IX do dru-
giej połowy XIX wieku (Jaworski i Pankiewicz 2007). 
Wczesnośredniowieczny gród na Gromniku był jednym 
z największych założeń grodowych w Sudetach i na 
Przedgórzu, zajmując powierzchnię powyżej 1 ha.

Formy seminaturalne
Do największych form seminaturalnych na Wzgó-

rzach Strzelińskich należą wąwozy, które rozwinęły się 
w obrębie płatów utworów lessopochodnych i wodnolo-
dowcowych. Rozwój erozji wąwozowej należy wiązać z 
deforestacją stoków, która w tym rejonie osiągnęła mak-
simum w XIII-XV wieku (Biały i in. 1974). Pozbawienie 
stoków osłony roślinnej spowodowało nasilenie proce-
sów spłukiwania wzdłuż dróg gruntowych i na polach or-
nych.

Największe skupiska wąwozów występują głównie w 
środkowej części Wzgórz Strzelińskich, w rejonie miej-
scowości Samborowiczki (tzw. Diabelska Kręgielnia), Ro-
manów (Wąwozy Pogródki), Zakrzowa (Zakrzowskie 
Wąwozy) i Nowolesie. Wąwozy te zgrupowane są głów-
nie w górnych odcinkach dolin rzecznych rozcinających 
płaty lessów. Gęstość sieci wąwozów jest zróżnicowa-
na i waha się w przedziale 0,6-2,9 km·km-2.

Głębokość wąwozów sięga od kilku do 20 m, przy sze-
rokościach w przedziale 10-40 m. Ich zbocza ustabilizo-
wane są roślinnością, jedynie punktowo występują 
ślady współczesnego modelowania, zarówno poprzez 
spłukiwanie powierzchniowe jak i sufozję. Erozja wód 
epizodycznych w wielu przypadkach doprowadziła do od-
słonięcia w dnach wąwozów podłoża krystalicznego, co 
nierzadko skutkuje pojawieniem się w nich stałych cie-
ków. Część wąwozów założona została prawdopodob-
nie w osiach dawnych dolin, wyciętych w skałach 
krystalicznych. Profile podłużne den wąwozów cechują 
się schodowością, z progami założonymi często na na-
gromadzeniach głazów i bloków skał podłoża. Duża 
część wąwozów posiada jednak płaskie dno, co upodab-
nia je do parowów.
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Z geografii osadnictwa (o typach osiedli) – „układ 
bipolarny w układzie lokalnym”

Kategorie badaczy Spistbergenu (z filmu popularno-
naukowego o polskich badaniach w Arktyce) – 
„naukowcy, glacjolodzy i geodeci”

Skrucha badacza – „przepraszam za te dziury w danych”
Dobry zwrot na zakończenie wystąpienia – „no i te 

wnioski”
Coś dla badaczy lessu - „Wiemy, że less to utwór 

eoliczny, tak żeśmy to ustalili i w to wierzymy.”
Co przedstawia rycina – „ta mapa przedstawia mapę”
O pracy terenowej – „trzeba było jakoś sobie radzić i 

robiłam to sama”
Nie chwalący się – „co małe bywa czasem piękne”
Przesadna etykieta – „doktor koleżanka (tu pada 

nazwisko)”
Jak opisać te wyniki badań geochemicznych? – 

„widzimy tu wąski stosunek węgla do azotu”
Dobra rada dla tych, którzy szukają tematu badań – 

„należy robić rzeczy, których się nie umie”
Problemy w bilansowaniu (opad) – „to co jest zapisane 

to nie jest to co spadło”
Gdy chcemy zadać kilka pytań jednemu referentowi 

warto poprzedzić je takim zwrotem 
grzecznościowym – „mam kilka pytań z rodzaju 
upierdliwych”

Gdy nie mamy pomysłu na to jakie pytanie zadać – 
zadaj pytanie „a kiedy powstały Sudety?”

  Ze  świata nauki - zasłyszane na 
  konferencjach, zjazdach...

BURY ALEKSANDRA - Wpływ środowiska odpadów komunalnych na stan 
środowiska przyrodniczego na przykładzie Swojczyc
BURY PAWEŁ - Udział procesów geomorfologicznych w przekształcaniu 
brzegów Odry na odcinku Kamieniec Wrocławski - Bartoszowice
DUCHNOWSKA MAGDALENA - Antropogeniczne przekształcenia rzeźby 
masywu Wielkiej Kopy (Rudawy Janowickie) wywołane działalnością 
górniczą
KOBYŁECKA ANNA - Ocena wykorzystania walorów turystyczno-
przyrodniczych Ślężańskiego Parku Krajobrazowego
KOROL MARTA - Walory turystyczno-przyrodnicze oraz ich wykorzystanie 
w okolicy Lwówka Śląskiego
PASZKIEWICZ OLGA - Antropogeniczne przekształcenia stoków w rejonie 
nartostrad w polskiej części Karkonoszy
SMERTYGA AGNIESZKA - Wpływ turystyki na rezerwat Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie
SUPEŁ EWELINA - Wpływ składowiska odpadów komunalnych na Maślicach 
 na środowisko przyrodnicze
SZUSZKIEWICZ TOMASZ - Procesy renaturalizacyjne w środkowym odcinku 
Doliny Kamionki na Pojezierzu Poznańskim
ŚLUFARSKA AGNIESZKA - Rola gospodarki leśnej w przekształcaniu 
środowiska przyrodniczego w rejonie Pogórza Kaczawskiego na terenie 
Leśnictwa Chełmiec
TARNAWA DANIEL - Wpływ zwałowisk odpadów pohutniczych byłej huty 
,,Siechnice" na środowisko
ZIELENIECKA ŻANETA - Wpływ wydobycia granitów na przekształcenia 
rzeźby terenu oraz rekultywacja nieczynnych wyrobisk w okolicy 
Strzelina
ZIMOCHÓD WIOLETTA - Uwarunkowania rozwoju procesów 
geomorfologicznych w Wąwozie Z Krakowską Bramą i Wąwozie Ciasne 
Skałki

Mapa topograficzna 1:25000 (Messtischblatt -
Münsterberg) i wizualizacja DEM (30x40 m) rejonu 
wycieczki terenowej Henryków - Witostowice - 
Doboszyce - Skalice.




