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Wojanów-Trzcińsko
Góry Sokole, 14-15.XI .2009
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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 I I Biuletynie
Dnia Geomorfologa - archiwalne numery w formacie PDF dostępne
są na stronach internetowych Zakładu w dziale Archiwum (zakładka
w menu głównym).

Modlitwa:Boże Ty sprawiłeś, że święty Albert stał sięwielkim dzięki umiejętności godzenia ludzkiejmądrości z wiarą objawioną; daj, abyśmy wszkole takiego mistrza przez postęp wiedzydoszli do głębszego poznania i miłowaniaCiebie. 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.

VI Dzień Geomorfologa ponownie obchodzić będziemy
w Sudetach Zachodnich. Przypomnijmy, że I I I Dnia
gościl iśmy Górach Izerskich (Piechowice - Górzyniec) a IV
spędzil iśmy w dolinie i na stożku Łomniczki w
Karkonoszach.

W ubiegłym roku, ze względu na późną porę (29
listopada) oraz inne niesprzyjające okoliczności (wyjazdy,
inne imprezy organizowane w drugiej połowie listopada)
obchody, jubileuszowego, V Dnia Geomorfologa miały
skromny charakter. Ograniczyły się one do jednodniowej
wycieczki na Wzgórza Strzelińskie - idealne miejsce na
krótki wypad z Wrocławia, nawet przy niepewnej jesiennej
pogodzie. Główną atrakcją tego wyjazdu było zwiedzenie
tzw. Zakrzowskich Wąwozów położonych na zachodnich
zboczach Kalinki i Buczka - najwyższych wzniesień
środkowej części Wzgórz Strzelińskich. Tematyka wycieczki
nawiązywała głównie do antropogenicznych przekształceń
rzeźby. W rejonie Zakrzowskich Wąwozów zwiedzono
pozostałości jednego z większych wczesno-
średniowiecznych grodzisk. Końcowy odcinek trasy wiódł
natomiast malowniczą doliną Młynarza i Zuzanki, w których
oglądaliśmy naturalne odcinki koryt menadrowych oraz
pozostałości po dawnych rybnych stawach hodowlanych
założonych nieopodal wsi Skalice przez cystersów
henrykowskich.

Tegoroczne święto geomorfologów udało się po raz
pierwszy zorganizować w dniu naszego patrona - św.
Alberta. Dlatego mamy nadzieję, że pod jego opieką
sprzyjać nam będzie pogoda, tym bardziej, że pierwszy
atak zimy w Sudetach mamy już za sobą. Plan naszego
wyjazdu jest „ambitny“. Z Wojanowa nad Bobrem
wyruszymy przez Bobrów na wierzchołek (a właściwie
wierzchołki) Gór Sokolich, wznoszący się ponad 200 m
ponad otaczające obniżenia. Z Sokolików zejdziemy przez
Szwajcarkę do Trzcińska, gdzie w gościńcu "Joanna"
położonym tuż nad Bobrem odbędzie się kameralna część
obchodów (planowane są 2-3 wykłady - prezentacje). Drugi
dzień naszego wyjazdu poświęcimy na zwiedzenie form
skalnych położonych na grzbiecie Jańskich Garbów i dolinie
Janówki.

Przygotowany dla uczestników VI Dnia Geomorfologa
okolicznościowy Biuletyn (nr 6) zawiera mało informacji na
temat morfologii Gór Sokolich. Przyczyna tego stanu jest
prozaiczna - dla tej części Sudetów nie ma po prostu
szczegółowych opracowań. Jedyną publikacją na ten temat
(*) jest sprawozdanie z kursu terenowego geomorfologii
zamieszczone w XXV tomie Czasopisma Geograficznego z
1954 roku (zob. art. „Z morfologii Gór Sokolich“). Być może
luka ta, może nawet po naszym wyjeździe, zostanie
uzupełniona jakąś publikacją na temat geomorfologii tej
części Rudaw Janowickich.

Asi Remisz oraz Markowi Kasprzakowi składam
serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji VIDG.

Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk, 10.XI.2009

(*) Informacje na temat jaskiń granitowych zawiera publikacja
Robetra Szmytkie w Przyrodzie Sudetów (Szmytkie R., 2004,
Jaskinie granitowe Rudaw Janowickich, Przyroda Sudetów, t. 7).

Dzień 1
Zbiórka w Wojanowie ok. 10:15.
Trasa przejścia: zielonym szlakiem turystycznym, ze
stacji PKP w kierunku wsi obok dawnej Karczmy -
przez most na Bobrze do Bobrowa (pałac) i dalej
północnym zboczem Rudzika (500 m) na przełęcz
miedzy Sokoliem (629 m) a Krzyżna Górą (654) -
wejście na obydwa lub jeden z wierzchołków -
zejście do Schroniska "Szwajcarka" i dalej szlakiem
żółtym do Trzcińska.
W przypadku niepogody od Bobrowa przejście
wzdłuż lewego brzegu Bobru do Trzcińska.

Po południu: sesja referatowa (prezentacje nt.
przełomów Bobru, oraz współczesnych procesów
fluwialnych). Po sesji mniej formalne spotkanie . . .

Dzień 2
Wyjście po śniadaniu z Gościńca "Joanna" w
Trzcińsku około 9-9.30 i przejście do Janowic
Wielkich trasą przez Jańską Górę (565) za znakami
zielonymi a następnie niebieskimi przez dolinę
Janówki (w dolinie przełom - tzw. "Brama Juliusza
Teisseyre'a") i zamek Bolczów. Po drodze
różnorodne formy skałkowe i przykłady wietrzenia
granitów.

Zakończenie wycieczki koło stacji PKP w Janowicach
(odjazdy pociągów do Wrocławia o 12.10, 14.08,
16,07 i 17.12 ; przyjazdy odpowiednio o 15.30, 17.29,
19.22 i 20.27).

PATRON
GEOMORFOLOGÓW

�
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Obchody V Dnia Geomorfologa odbyły sięw sobotę29 listopada 2008. Niestetyze względu na Bal Geografa,który odbywał się dzieńwcześniej, reprezentacja geomorfologów i sympatykówgeomorfologii była nadzwyczaj skromna. W jednodniowej wycieczce na WzgórzachStrzelińskich uczestniczyło 9osób. Na stacji PKP w Henrykowie, umówionym miejscuspotkania, pojawiły się 2 osoby (Piotr K. i niżej podpisany), a więc zapowiadało sięciekawie. Po paru minutach

dołączył do nas kolega Bartek P., który przyjechał z Wrocławia samochodem. W trójkę przy padającym śniegu zdeszczem ruszyliśmy w drogę do Raczyc.
W Raczycach nastąpiło niespodziewane spotkanie zpozostałymi uczestnikami VDG, którzy dotarli tu z w Wrocławia własnymi autami. W zaciszu przy budynku wiejskiego sklepu (wiało nieprzyjemnie z zachodu i zacinałodeszczem i śniegiem) nastąpiło przywitanie i oficjalneotwarcie obchodów VDG. Po niezbędnej wizycie w sklepie (pieczywo, soki i wody na upały) udaliśmy sięw kierunku Witostowic. Tuż za wsią spotkała nas miłaniespodzianka. Zupełnie niespodziewanie zatrzymał siękoło naszej grupy autobus i uprzejmy pan kierowca zaproponował nam podwiezienie do Witostowic. Gdy po zaledwie 23 minutach dotarliśmy do centrum Witostowicpogoda zaczęła się nieco poprawiać. We wsi obejrzeliśmy, ale niestety z oddali zza ogrodzenia, zamek roduvon Stoch (własność prywatna  w remoncie).
Dalej trasa naszej wycieczki prowadziła drogą asfalto

wą przez Zakrzów na wierzchowinęWzgórz Strzelińskichdo Dobroszowa. Po drodze zwiedziliśmy pozostałości (fosy, wały ziemne) grodziska na Piekielnej Górze. Grodzisko to robi duże wrażenie i to nie tylko ze względu na

znaczne rozmiary, ale także ze względu na położeniemorfologiczne na bocznym grzbiecie otoczonym głębokimi suchymi dolinami denudacyjnymi.
Z grodziska nad krawędziąKrowiego Jaru dotarliśmydo Dobroszowic, malowniczej wsi położonej na grzbiecieWzgórz Strzelińskich. Za wsią czekał nas najtrudniejszyodcinek trasy. Czerwony szlak turystyczny trawersującyzachodnie zbocza Kalinki (388 m n.p.m.) prowadzi wąskim wąwozem drogowym o 23 metrowych stromychskarpach. Po wcześniejszych opadach śnieżnych i przy

mrozkach na dnie wąwozu utworzyło się błoto, po którym ślizgalismy się jak po lodzie. Na szczęście skończyłosię bez upadków ale z mocno zabłoconym obuwiem.
Następne kwadranse minęły nam na przejsciu grzbietem Wzgórz. Skracając szlak, który dziwnie kluczy zachodnim skłonem grzbietu, doszliśmy do drogi jezdnejJasienica  Skalice. Po przekroczeniu tej drogi weszliśmyw dolinę potoku spływającego z Jasienicy (piękne przykłady menadrowania, podcięcia erozyjne koryta itp.).Następnie przez szeroki działmiędzydolinny zeszliśmydo doliny Młynarza  Zuzanki. W górnej części tej doliny

Czapka, kaptur,
ciepłe rękawice i
można ruszać w
drogę (chociaż
górnicy wolą bez
czapek).
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widoczne były przykłady rzeźby antropogenicznej w postaci wałów, grobli i niecek po danych stawach hodowlanych.

W kierunku Skalic dolina wyraźnie zwężała się na najej północnym zboczy widoczne były liczne, chociażniewysokie skałki stokowe. W ten sposób dotarliśmydo Skalic.
W Skalicach zakończyliśmy nasząwycieczkę.Część jej uczestników udała się do Raczyc do zaparkowanych tam aut, a część "skrótem" przez pola nastację do Henrykowa i dalej przez Strzelin (zasłużonyobiad) do Wrocławia.
Pomimo początkowych trudności organizacyjnych i pogodowych V DzieńGeomorfologa możnauznać za udany. Podziękowania dla wszystkich zamile spędzone chwile ...

Andrzej Traczyk
Wrocław, grudzień 2008 r.

GEOMORFOLOGIA NA ŁAMACH
PRZYRODY SUDETÓW

Publikacje (%) wg
regionów
fizycznogeograficz
nych/obiektów: 1-
Pogórze
Kaczawskie, 2-
Karkonosze, 3-
Góry Stołowe, 4-
Kotlina
Jeleniogórska, 5-
Sudety
Zachodnie, 6-
Bóbr, 7-Góry
Izerskie, 8-Góry
Kaczawskie, 9-
Góry Kamienne,
10-Góry Sowie,

Publikacje wg
jednostek
geologicznych: 1-
Krystalinik
Karkonosko-
Izerski, 2-Granit
karkonoski, 3-
Niecka
północnosudecka,

4-Niecka śródsudecka, 5-
Kra gnejsowa Gór Sowich, 6-
Masyw granitowy Strzegom –
Sobótka, 7-Metamorfik Gór
Kaczawskich, 8-Rów Górnej Nysy
Kłodzkiej

11-Góry Wałbrzyskie, 12-Nysa Kłodzka, 13-
Pogórze Izerskie, 14-Rudawy Janowickie,
15-Wzgórza Strzegomskie, 16-Zawory

Od 1998 roku w Jeleniej Górze dzięki wysiłkowi pracowników
Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach ukazuje się Przyroda
Sudetów (1). Pierwszy numer tego czasopisma zawierał
wyłącznie prace dotyczące przyrody ożywionej. Od numeru 2 z
roku 1999 w Przyrodzie pojawiają się także artykuły dotyczące
geomorfologii Sudetów. Ogółem w 14 numerach (2) ukazało się
28 artykułów geomorfologicznych (2). Zazwyczaj w każdym
zeszycie/tomie zamieszczone było od 2 do 5 artykułów, a jedynie
w latach 1999, 2000, 2002 i 2005 były to pojedyncze prace (ryc.
1).

Struktura publikacji wg miejsca i tematyki przedstawia się
następująco. Największa liczba publikacji dotyczy Pogórza
Kaczawskiego (6 tj. ponad 21%), a następnie Karkonoszy (5
pozycji -18%). Podobne proporcje widoczne są w odniesieniu do
budowy geologicznej. Ponad 46% wszystkich artykułów odnosiło
się do krystaliniku karkonosko-izerskiego i granitu karkonoskiego
(21%). Natomiast ok. 40% z nich umiejscowione było na obszarze
niecek północno- i śródsudeckiej (odpowiednio 21 i 18%).

Ciekawie wypada zestawienie prac wg działów geomorfologii
– ok. jedna czwarta z nich (25%) poświęcona jest zagadnieniom
wietrzenia, ponad 28% to prace z dziedziny morfologii
peryglacjalnej (14%) i rzeźby strukturalnej (14%). Na pozostałe
działy geomorfologii (stok, rzeźba fluwialna, denudacyjna)
przypada po 11%, a na zagadnienia erozji i współczesnych
procesów rzeźbotwórczych łącznie 10%.

Autorzy publikacji geomorfologicznych w Przyrodzie Sudetów
zajmowali się głownie formami skałkowymi (28% prac) i
jaskiniowymi (14%). Elementy rzeźby denudacyjno-erozyjnej
(kuesty, doliny rzeczne) zostały opisane w ponad 22% artykułów,
a utwory pokrywowe (lessowe, pola blokowe, pokrywy stokowe)
stanowiły 17% spośród nich.

Z powyższego przeglądu wynika, że większość publikacji w
Przyrodzie dotyczyła rzeźby strukturalnej, czy też skalnej
(odpornościowo-wietrzeniowej) zachodniej części Sudetów. Prace
z rejonu Sudetów Środkowych pojawiały się w tym periodyku
rzadko. Natomiast żadna z nich nie prezentowała zagadnień
morfologicznych Sudetów Wschodnich. (oprac. AT)
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Góry Sokole podziwiane z okienpociągu, zdobywane z Trzcińska lubKarpnik i eksplorowane przez amatorów wspinaczki skałkowej, nigdy niedoczekały się szczegółowego opracowania geomorfologicznego. W latach80. ubiegłego wieku pod kierunkiemprof. A. Jahna powstała jedna pracamagisterska, której autor zajmowałsię ogólną morfologią Gór Sokolich(Wróblewski Krzysztof, 1983, Morfologia Gór Sokolich). Wyniki tegoopracowania niestety nie ukazały siędrukiem. Paradoksalnie, jedynym jakdo tej pory opracowaniem tematu jestsprawozdanie z ćwiczeń geomorfologicznych przeprowadzonych wczesnąjesienią 1953 roku w Trzcińsku kołoJanowic Wielkich (SzczepankiewiczS., 1954, Z metodyki geomorfologicznych ćwiczeń terenowych, Czas.Geogr., t. XXV, z. 12, s. 8393). Warto w tym miejscu przypomnieć jakwówczas odbywały się takie ćwiczenia i jaki był ichefekt szkoleniowy.
Kurs terenowy geomorfologii zorganizowanodla słuchaczy III roku i I roku specjalizacji geomorfologicznej w dniach 1214.X.1953 r. Opiekę naukową kursu sprawowali prof. A. Jahn oraz prof. S.Szczepankiewicz przy współpracy mgr M. Jahnowej i mgr H. Piaseckiego. Celem zajęć było przedstawienie zagadnienia stokowego bilansu

denudacyjnego. Był to pierwszy tego rodzaju kurszajęć terenowych na studiach geograficznych weWrocławiu. Jak pisał Szczepankiewicz "intencjąkierownictwa kursu było wdrożenie uczestnikówdo badań samodzielnych.", i dalej: "wycieczki nauczyły uczestników dopatrywania się związkówwzajemnych wśród zjawisk, nauczyły nawyków oznaczeniu praktycznym, jak posługiwanie się mapą, orientacji w terenie, oceny odległości na oko, ipołożyły w większości wypadków podwaliny umie

Pomiary nachylenia stoku (fot. z art. S. Szczepankiewicza, 1954)

Z geomorfologi i Gór Sokolich

Publikacje (%) wg form i
procesów: 1- Utwory
pokrywowe (lessy, pola
blokowe, pokrywy stokowe),
2 - Ruchy masowe, 3 –
Antropopresja, 4 - Doliny
rzeczne, 5 – Kuesty, 6 –
Jaskinie, 7 - Skałki

Publikacje (%)
wg działów

geomorfologii : 1-
Wietrzenie, 2-

Peryglacjał, 3-Rzeźba
strukturalna, 4-Stok, 5-Długookresowy rozwój rzeźby,
6-Rzeźba fluwialna, 7-Pozostałe (erozja, współczesne
procesy rzeźbotwórcze)

(1) – „Od 1998 roku Muzeum
razem z Zachodniosudeckim
Towarzystwem Przyrodniczym
wydaje własny rocznik pt. "Przyroda
Sudetów" (dawniej "Przyroda

Sudetów Zachodnich"). Publikowane są w nim artykuły naukowe i
popularnonaukowe autorstwa przyrodników prowadzących badania i
obserwacje na terenie Sudetów.” (inf. : http: //www.muzeum-cieplice.pl/)

(2 ) – Zestawienie to nie uwzględnia tomu specjalnego (Suplement 1 z
2002 r.) przygotowanego na VI Zjazd Geomorfologów Polskich, który w
całości poświęcony został morfologii Sudetów Zachodnich.
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jętności właściwego opisu zjawisk obserwowanych;"(s. 85).
W trakcie zajęć zastosowano metodę profilowaniastoków z równoczesnym wykonywaniem wkopów. Wterenie wyznaczono 5 linii profilowych (ryc.) i wykonano 5 wkopów. W czasie zajęć grupa studencka podzielona była na trzy zespoły: "geomorfologów","geologów" i "kartografów". Zespół kartografówzajmował się wytyczaniem linii przekrojów w terenie i lokalizacją wkopów. Zadaniem zespołu"geomorfologów" było natomiast prowadzenieobserwacji i zdjęcie form stokowych z uwzględnieniem takich elementów "jak skałki, większegłazy, "kociołki" na skałkach i głazach, a wreszcieustalenie ekspozycji skałek i głazów." (s. 87).Oprócz tego grupa ta dokonywała opisu ścianekwykonanych przez zespół "geologów" wkopów.
W kolejnych dniach zajęć przeprowadzanozmiany zadań w zespołach, tak, aby każdy ze studentów uczestniczył we wszystkich etapach opracowania. W każdym z zespołów wyznaczonoponadto osobę, która sprawowała funkcję, "tzw.korespondenta". Jej zadaniem było prowadzenieszczegółowych notatek, które stanowić miałypodstawę końcowego, zespołowego opracowaniawyników. Pomiary terenowe wykonywano przypomocy klinometru, łaty oraz altymetru Paulina.Dodatkowo wykorzystywano również celownikMepota do namierzania się na liniach profilowych.
Materiał zgromadzony w terenie porządkowano na miejscu w po powrocie z terenu do schroniska "Szwajcarka". Całkowite jego opracowanienastąpiło jednak dopiero po powrocie do Wrocławia. Wyniki kursu zostały zreferowane na specjalnym zebraniu, w trakcie którego istniałarównież możliwość prezentacji wykonanych szkiców geomorfologicznych, przekrojów, zestawieńporównawczych i materiału fotograficznego.
W końcowej części sprawozdania prof. S.Szczepankiewicz zamieścił wnioski naukowe, które zostały wypracowane na kanwie badań terenowych. Można je przestawić w trzech głównychpunktach:
I. Górne partie stoków Gór Sokolich noszą cechy stoków grawitacyjnych, generalnie jednakstoki wzniesień mają profile wklęsłe z malejącymispadkami ku dołowi.
II. W górnych partiach wzniesień w pokrywach stokowych stwierdzono znaczne nagromadzenie materiału pylastego, którego pochodzeniepowiązano z procesami wietrzenia plejstoceńskiego zachodzącego w środowisku peryglacjalnym. Obok zwietrzelin plejstoceńskich występująelementy pochodzące być może z trzeciorzędu, tj.skałki i głazy o wybitnie zaokrąglonych kształtach.Niektóre z tych głazów przecięte są świeżymi pęknięciami.
III. Z porównania przekrojów północnego (Sokolik  dolina Bobru) i południowego (Krzyżna  dolinaKarpnickiego Potoku) wynika, że ten pierwszy jest

"bardziej płaski", co może wiązać się z bliskością dużej rzeki, która względnie szybko usuwała materiałznoszony ze stoków.
Wynikiem przeprowadzonych badań jest także sugestia dotycząca pewnej rewizji obrazu utworówczwartorzędowych przedstawionych na mapie geolo

gicznej. Dotyczy ona błędnej klasyfikacji stożka zbocznego dopływu Bobru, jako fragmentu wysokiejterasy rzecznej.
W podsumowaniu sprawozdania znalazły się także ogólne uwagi dydaktyczne. Jego autor podkreśliłznaczenie "krótkich, lecz pouczających kursów, którewdrożyłyby adeptów poszczególnych specjalizacji w

Szkic morfologiczny Sokolikow: 1-terasy denne niższa i wyższa, 2-terasa
naddena, 3-stożek napływowy, 4-podcięcia zboczy przez rzekę, 5-góra
pseudomeandrowa, 6-wciosy erozyjne, 7-dolinki wód okresowych, 8-
spłaszczenia stokowe, 9-przełęcze, 10-twardziele, 11-dawny przepływ
Karpnickiego Potoku, 12-l inia przekroju, 13-wkop, 14-przeważające
nachylenie stoku (brak na mapie).



— Biuletyn VI . Dnia Geomorfologa 14-15.XI .2009 —

— 7 —

metodykę samodzielnych prac." (s. 92). Zastosowanie prostych metod badawczych i skupienie się na jednym zagadnieniu sprawiło, że student "szybkoprzyswajał sobie owe metody i równie szybko czuł siępanem sytuacji, samodzielnym "badaczem" terenowym". Przeciwieństwem tej sytuacji jest przypadek,gdy student posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu prowadzenia obserwacji "staje w terenie bezradny,z rozproszoną uwagą, po prostu obezwładniony swoją"wiedzą"" (s. 93).
W jakim stopniu powyższe uwagi metodyczne odnoszą się do współczesności? Pytanie to pozostawiampod rozwagę czytelników Biuletynu. Warto jednakprzy okazji VI Dnia Geomorfologa mieć na uwadze,że to chyba tutaj, przed 56 laty w Górach Sokolich,miał miejsce pierwszy studencki kurs terenowy geomorfologii. Należy mieć nadzieję, że na publikację naukową charakteryzująca ciekawą rzeźbę tego masywu

górskiego nie przyjdzie nam czekać kolejne pół wieku. (AT)

CIECHANOWICKI ODCINKEK

PRZEŁOMOWEJ DOLINY BOBRU

Fragment dol iny Bobru na
przełomowym odcinku między
Marciszowem a Wojanowem.
Objaśnienia: 1-osady rzeczne w
ogólności (holocen); 2 -piaski i żwiry
terasy 1-6 m n.p.rz. (zlodowacenie
bałtyckie); 3-formy akumulacj i rzecznej;
4-nasypy antropogeniczne na formach
akumulacj i rzecznej; 5-wały brzegowe;
6-koryta powodziowe; 7-stożki
napływowe (podcięte korytem
powodziowym); 8-podcięcia erozyjne;
9-suche dol iny denudacyjne; 10-koryta
rzeczne; 11-sztuczne zbiorniki wodne
(także aktualnie suche); 12-obszary
zalewowe, tereny stagnacji wód
powodziowych; 14-kierunki skrótów
powodziowych; 15-bystrza; 16-jaz; 17-
groble przeciwpowodziowe; 18-główne
drogi; 19-l in ia kolejowa (Wałbrzych-
Jelenia Góra). Czerwonymi ramkami
zaznaczono strefy, gdzie dochodzi do
depozycji rumowiska rzecznego w
czasie epizodów wezbraniowych.
Wydzielenia wiekowe osadów na
podstawie SzMGS ark. Janowice Wlk.
(ryc. M. Kasprzak 2008)
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• Na tworzenie torfowisk na wierzchowinach mają przede
wszystkim wpływ ruchy tektoniczne, które tworzą płaskie
szczyty, często nieco wklęsłe, co daje odpowiednie
warunki do tworzenia się torfowisk, . . .

• Ostaniec denudacyjny Mnich to "góra świadek" dawnego
zasięgu form rzeźby. Pierwszym etapem jest selektywne
wietrzenie. Następnie wyodrębnienie mniej spękanych, a
przez to twardszych trzonów brylowych. Etap drugi to
usunięcie zwietrzeliny przez procesy denudacji
powierzchniowej i ukazanie trzonu. Dalsze etapy to
nadanie charakterystycznego kształtu ostańcowi.

• Torfowiska, które powstają na wierzchowinie Gór
Stołowych mają genezę tektoniczna. Powstały one w
obniżeniu morfologicznym, ale nie w samym dnie doliny.
Są zasilane wodami stokowymi i opadowymi ale leżą z
dala od doliny rzecznej, stąd woda nie ma odpływu.

• Powstawanie lini i śnieżnej zalezne jest od warunków
termicznych - czynników lokalnych. Karkonosze są górami
niższymi niż Tatry, wobec tego las kończy sie niżej, a więc
i l inia śnieżna miała warunki do tego, aby przebiegać
inaczej niż w Tatrach. Również obecnośc płaskiej
wierzchowiny odegrała tutaj znacząca rolę - jest ona na
różnych wysokościach w obu pasmach.

• Metoda Hessa polega na wierceniach na obszarze
jęzora lodowca.

• Zróżnicowanie rzeźby glacjalneh Tatr i Karkonoszy
zależy od morfologii. Karkonosze są niższe i starsze. Tatry
to góry stare ale na wysokosci 2300 m n.p.m. nie ma tu
miejsc na gromadzenie sie lodu lodowcowego. W
przeciwieństwie do Karkonszy które są łagodniejsze.
Dlatego w Tatrach dochodziło do tego procesu na niższych
terenach. Jednak lodowiec tam powstał był większy i miał
większy zasięg. Stało się tak gdyż miał on naturalne
zasilanie, którego brakowało w Karkonoszach gdzie
lodowiec był mniejszy zasilany głównie opadami. Dlatego
więcej form glacjalnych możemy znależć na obszarze Tatr.

• Obecność zarówno drewna, jak i detrytusu roślinnego
związana jest z istnieniem niegdyś na tym terenie jeziora.
Gdy zostało ono zasypane, utworzyły sie te formy w
dogodnym dla nich środowisku. Skład wykonano w programie Scribus 1.3.5.1 - Open Source Desktop Publishing

Naprzemienne występowanie odcinków doliny o
skrajnie odmiennej morfologii dna (zwężenia i
rozszerzenia) wpływa na przebieg procesów fluwialnych
w czasie wezbrań Bobru oraz na rozwój fluwialnych form
erozyjnych i akumulacyjnych. Jak pokazano na ryc. ich
inwentarz może być bardzo bogaty, co stoi w opozycji do
utartych przekonań, że sudeckie odcinki przełomowe są
miejscem tranzytowym rumowiska rzecznego i dominują
tam procesy erozyjne. Całkowicie aluwialne dno koryta

Bobru, rozwinięty system terasowy i szerokość dna doliny
kilka-, kilkanaście i w wybranych miejscach kilkadziesiąt
razy przekraczająca szerokość koryta rzeki (ryc.)
umożliwiają w sytuacji powodziowej rozwój procesów
erozyjno-akumulacyjnych.

W rzeźbie dna doliny wyróżniają się obok krętego
koryta odsypy boczne i śródkorytowe zbudowane z
materiału żwirowego i piaszczysto żwirowego o długości
nadwodnej (obserwowanej przy średnim stanie wody)
dochodzącej do 20 m, proste odcinki korytowe bystrzy
obrukowane materiałem grubszej frakcji w stosunku
odcinków sąsiednich, wały brzegowe a także koryta
powodziowe ścinające biegnące po cięciwach zakoli
cieku oraz równia zalewowa z lokalnymi obszarami
depresyjnymi bądź ograniczonymi groblami, które
powodują stagnację wód powodziowych. Na odcinkach
akumulacyjnych, które wyróżniono na ryc. , zachodzi
selektywna segregacja rumowiska. W przeciwieństwie do
grubofrakcyjnych odsypów korytowych i piaszczysto-
żwirowych wałów brzegowych, na równi zalewowej
akumulowany jest osad piaszczysty i piaszczysto-
mułowy.

Terenowa inwentaryzacja podcięć erozyjnych
potwierdziła naturalną dominację odcinków
zlokalizowanych przy wklęsłych brzegach zakoli, gdzie
niszczeniu ulegają głównie nasypy drogowe prowadzone
wzdłuż koryta. Podcinaniu podlegają także krawędzie
terasy 1-6 m n.p.rz. po obu stronach koryta.

Między Marciszowem a Wojanowem Bóbr tworzy malowniczą dolinę
przełomową o długości ponad 15 km. Najbardziej znana jest
środkowa część tej doliny do Ciechanowic do Janowic Wielkich,
zwany Przełomem Janowickim. W tym na odcinku ok 5 km Bóbr
tworzy 5 pętli (zakoli) wcinających się amfiteatralnie w zbocza Gór
Ołowianych i Rudaw Janowickich. Za Janowicami, już w obrębie
granitu karkonoskiego, istnieją jeszcze 3 wydatne zwężenia dolinne,
jednak mniej znane ze względu na ich oddalenie od linii kolejowej do
Jeleneij Góry.
Charakterystyczą, a zarazem zagadkową cechą, Bobru na całym
jego odcinku przelomowym jest brak wychodni skalnych w korycie.
Dno doliny wyścielone jest aluwiami, w obrębie których widoczne są
liczne przykłady erozyjnej działalności wód powodziowych.

Porażki dydaktyczne




