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SŁOWO WSTĘPNE PROGRAM VII DNIA
GEOMORFOLOGA

DZIEŃ 1
Początek wycieczki terenowej po Pogórzu
Karkonoskim około godziny 11 . Start z
Podgórzyna Górnego (przystanek
autobusu nr 4 – dawna pętla tramwajowa).

Trasa: Podgórzyn Górny – Złoty Widok –
Wodospad Podgórnej – dolina Kaczej –
Borowice – (wariant bezpośrednio do
Karpacza z Borowic lub przez dolinę
Jodłówki) - Karpacz Górny (Ośrodek
Wypoczynkowy „Stokrotka”).
Stanowiska w trakcie wycieczki:
Podgórzyn Górny – ślady dawnych zmian
hydrograficznych,
wodospad Podgórnej – predyspozycje
strukturalne i tektoniczne,
dolina Kaczej – skałka Szachownica,
Borowice – Karkonoski Padół Śródgórski,
dolina Jodłówki – morfologia stoków
karkonoskich, erozja rynnowa na szlakach
turystycznych.
Do Ośrodka Wypoczynkowego
"Stokrotka" w Karpaczu Górnym
planujemy dotrzeć około godziny 16.

–·–
Po obiadokolacji około godziny 18 sesja
kameralna z wystąpieniami:
• Piotra Kurka – „Fotografia
przyrodnicza- jak najciekawiej zatrzymać
chwilę” oraz
• Marka Kasprzaka – „Geomorfologia
okolic Berela w Altaju”.
Po sesj i spotkanie towarzyskie, w
zależności od warunków pogodowych,
przy ognisku lub grillu. Zakończenie
spotkania i inne atrakcje wg woli i
pomysłów uczestników :)

DZIEŃ 2
Po śniadaniu wyjście z Ośrodka około
godziny 9. Na ten dzień planujemy krótką
wycieczkę po wschodniej części Pogórza
Karkonoskiego. Do rozważenia dwa
warianty:
(a) przez Czoło (874 m) – Grabowiec (784
m) – Dobre Źródło i dolinę Pogańską
zejście do Sosnówki skąd odjazd
autobusem PKS do jeleniej Góry;
(b) pętla Karpacz Górny – Czoło –
Grabowiec – Dobre Źródło – Karpacz
Górny i dojazd do Jeleniej Góry
autobusem PKS.
W obydwu przypadkach odjazd do Jeleniej
Góry ok godziny 11 -12.
Powrót do Wroclawia pociągiem PR lub
abutobusem PKS.

Minął rok i znów spotykamy się na Dniu Geomorfologa, ma-
jąc w pamięci mile spędzone chwile w czasie VIDG, który od-
bywał się w Górach Sokolich koło Jeleniej Góry. Trudno
opisać wszystkie wrażenia z tego poprzedniego Dnia, każdemu
z uczestników zapadły w pamięci różne wspomnienia, cześć
z nich już zapewne uleciała. Dla odświeżenia pamięci na stro-
nach 7 Biuletynu znajduje się obszerna relacja z naszego po-
przedniego wyjazdu (fotorelacja z VI DG zawierającą m.in.
zdjęcia kol. M. Kasprzaka i M. Rogowskiego, wkrótce znaj-
dzie się również na stronie internetowej Zakładu Geomorfolo-
gii).
W kręgu zainteresowań tegorocznego Dnia Geomorfologa,

zgodnie z tym, co zostało ustalone w 2009 r., pozostają nadal
Sudety Zachodnie. Może to już pora, aby udać się w „dziksze”
partie Sudetów, np. Góry Stołowe czy Masyw Śnieżnika? To
przyszłość, tymczasem zwiedzać będziemy mniej znany frag-
ment Karkonoszy, położony nieco na uboczu głównych ośrod-
ków turystycznych, jakim są Karpacz i Szklarska Poręba.
Nasze peregrynacje geomorfologiczne prowadzić będziemy po
Pogórzu Karkonoskim. Pogórze pomimo nieznacznej wysoko-
ści bezwzględnej jest, zwłaszcza w środkowej części, obsza-
rem bardzo o urozmaiconej rzeźbie. Składają się na nią liczne
głębokie, często przełomowe, doliny rzeczne, spłaszczenia,
małe kotliny śródgórskie oraz kopulaste ostańce denudacyjne.
W dużej liczbie występują tu skałki granitowe z ciekawą mi-
krorzeźbąwietrzeniową.
W czasie naszej wycieczki 1 dnia zapewne uda nam się zapo-

znać z tymi charakterystycznymi elementami morfologii Pogó-
rza Karkonoskiego. Największą atrakcją i geomorfologiczną
i krajobrazową będzie Wodospad Podgórnej, który na szczęście
jak na razie oparł się zakusom zwolenników tzw. czystej ener-
gii, którzy proponowali, aby w jego miejscu wybudować małą
elektrownię wodną (sprawa ta była głośna kilka lat temu).
Mniej pomyślne losy, jak to można wnosić z lektury artykułu
P. Migonia opublikowanego w Karkonoszu, a zamieszczonego
w dalszej części Biuletynu, dotyczą innego pomnika przyrody
– skałki „Szachownica” w dolinie Kaczej. Lektura tego opra-
cowania, w konfrontacji ze współczesnymi przeobrażeniami
krajobrazu w otoczeniu karkonoskich kurortów, skłania do re-
fleksji nad skutecznością ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
w tym szczególnie elementów tzw. przyrody nieożywionej.
Zagadnienia ochrony wartości geologicznych i geomorfolo-

gicznych Karkonoszy będzie dyskutowane w trakcie wycieczki
terenowej. W porze wieczornej na sesji kameralnej poznamy
natomiast tajniki warsztatu fotograficznego kolegi Piotra Kur-
ka, którego pasją jest dokumentacja tej „ruchomej” przyrody.
Będzie również mowa o dalekich podróżach do stepów i gór
Azji Środkowej. A późnym wieczorem spotkamy się przy
ognisku, oczywiście, jeśli nie będzie padało i wiało. Na szczę-
ście mamy plan awaryjny na złą pogodę, bo z nią jak zwykle
w czasie obchodów Dnia Geomorfologa należy się liczyć. Jak
pokazały ostanie dni w listopadzie można się spodziewać
wszystkiego. Kilka dni temu we Wrocławiu było +19 ºC, to
dlaczego teraz, zgodnie zresztą z pewną tradycją geomorfolo-
giczną, nie miał, by spaść w górach śnieg.

Z życzeniami miłych chwil w czasie VIIDnia Geomorfologa

Andrzej Traczyk, Wrocław, 2010-11-16



— Biuletyn VI I . Dnia Geomorfologa 20-21 .XI .201 0 —

— 3 —

PATRON
GEOMORFOLOGÓW
Święty Albert Wielki – biskup, doktor
Kościoła, wspomnienie obchodzimy
1 5 listopada. Patron górników,
studiujących nauki przyrodnicze i
uczonych.

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.

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.

Sprawozdanie

z VI Dnia Geomorfologa

VI Dzień Geomorfologa obchodzony był w dniach
14-15 listopada 2009 w pobliżu Jeleniej Góry w Górach
Sokolich. Wczesnym rankiem 14 listopada wyjechali-
śmy z Wrocławia, aby po trzech godzinach z okładem
dotrzeć pociągiem osobowym do Wojanowa. Po drodze,
w Trzcińsku, dosiadł się do pociągu
Kierownik Zakładu, który wyjechał z
Wrocławia samochodem. Za tunelem,
na stacji w Wojanowie było nas w su-
mie 12 osób, a można nawet powie-
dzieć, że 13 – bo była z nami Pani
Krysia, jak się okazało za jakiś czas,
przyszła szczęśliwa mamusia.

Po tradycyjnym zagajeniu i rozdaniu
materiałów (biuletyny, odbitki map
topograficznych) udaliśmy się drogą
asfaltową do wsi. Pierwszy przystanek
miał miejsce przy pałacu wojanow-

skim, który zachwycił wszystkich swoim malowniczym
widokiem (zwłaszcza tych, którzy pamiętają jeszcze ten
pałac za czasów PGR). Po rozważaniach dotyczących
ile to może kosztować nocleg w tym przybytku, a ile
trzeba zapłacić za „Spa & Wellness” itp. poszliśmy dalej

w kierunku centrum wsi. Po kilku minutach kolejny
przystanek, a to co najmniej z dwóch powodów. Należa-
ło się bowiem zatrzymać w pobliżu ostatniego przed
wieczorem sklepu na naszej trasie. Drugi powód zwią-
zany był z pogodą. Wyjeżdżając z Wrocławia nie spo-
dziewaliśmy się, że Kotlinie Jeleniogórskiej będzie taka
piękna, ciepła i słoneczna pogoda. Należało zatem dopa-
sować sorty do wysokiej jak na listopad temperatury po-
wietrza.

Dalej nasza trasa wiodła przez most na Bobrze (tu
chwila refleksji nad morfologią doliny Bobru i procesa-
mi korytowymi) obok kamiennych murów zabudowań
zamku Bobrów i trawersem południowego skłonu

Początek VI DG - na stacji w
Wojanowie

Pogoda nam dopisała -
przystanek w Wojanowie
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Buczka (456 m) na wierzchowinę niższego stopnia mor-
fologicznego Gór Sokolich. Z wierzchowiny tej, zaro-
śniętą drogą leśną, doszliśmy do podnóża Rudzika (500

m), który wraz z pobliskąBrowarówką (525 m) stanowi
najwyższąpartię zachodniej części Gór Sokolich.

Wybór Rudzika, jako kolejnego punktu naszej trasy,
wiązał się z zamiaremzwiedzenia form skalnych określa-
nych na mapach i w przewodnikach turystycznych mia-
nem „Skalna Rodzina”. Podejście miejscami nie było

łatwe, ale nasz trud zostałwynagrodzonywidokami pięk-
nych form skalnych – ścian, baszt, ogromnych bloków
skalnych, które wieńczyły kulminację Rudzika. Z wierz-
chołka wzniesienia mogliśmy podziwiać panoramę oko-
licznych wzgórz, a po zachwytach nad krajobrazem
wysłuchać ciekawego wykładu nt. rzeźby granitowej
(nie trudno się chyba domyśleć czyjego autorstwa).

Zejście z Rudzika było już łatwiejsze, chociaż zjazd w
dół stromego stoku w grubej pokrywie liści do bezpiecz-
nych nie należy. Wschodnie stoki kulminacji Rudzika
opadająwysokimi ścianami skalnymi. Była to okazja do
porównania celności oka terenowego z precyzją dalmie-
rza laserowego. Nie było jednak tak „tragicznie” – błąd
oszacowania nieuzbrojonym okiem wahał się od 2 do 4
m przy wysokości ścian dochodzącej do 20 metrów.

Po ćwiczeniach zręcznościowych w ocenie wysokości
skałek, na przełaj przez mieszany las z gęstym podszy-
tem (dobrze, że już nie było liści), dotarliśmy do rozle-
głej polany z pięknym widokiem na Sokolik i Krzyżną
Górę. Nie pozostawało nic innego jak wejść na te
wzniesienia. Mijając po drodze głazowo-blokowy stru-
mień solifkukcyjny, weszliśmy na przełęcz nazwaną, a
jakże, „Przełączka”. Z siodła skierowaliśmy się na So-
kolik (642 m). Okazało się, że ładna pogoda przyciągnę-
ła w Góry Sokole wielu miłośników spacerów,
widoków i wspinaczy; tak więc po odczekaniu swojej
kolejki udało nam się wejść na szczytową skałkę Soko-
lika. Rekompensatą za chwile oczekiwania była dookol-
na panorama roztaczająca się z wierzchołka Sokolika i
chociaż jej podziwianie zakłócał porywisty wiatr, to
każdy zaopatrzył się w serię jesiennych widoków Ru-
daw Janowickich, Bobru czy też Karkonoszy.

Po zejściu ze Sokolika zostało już tylko krótkie podej-
ście na KrzyżnąGórę – panie pod opieką niżej podpisa-
nego wolały jednak podziwiać Husyckie Skałki na
Przełączce. Pora stawała się już późna, a więc należało
czym prędzej zejść do Schr. Szwajcarka. Przy schroni-
sku był jeszcze przystanek na zwiedzenie tzw. jaskini
pegmatytowej, a potem już bez zbędnego „ociągania
się” zeszliśmy najkrótszą drogą na nocleg do Trzcińska
do „Gościńca Joanna”.

W Trzcińsku, po późnym obiedzie odbyła się, po
pewnych perypetiach związanych z brakiem odpowied-
niego kabla, sesja naukowa z czterema prezentacjami:

• Zlodowacenie Sudetów a problem dolin przełomo-
wych (A. Traczyk),

• Morfologia przełomu janowickiego (M. Kasprzak),
• Etiopia (M. Kasprzak),
• Niedzwiedź polarny (J. Klementowski).
Sesja referatowa trwała, aż do godziny 23. Niektórym

było jednak i to za mało – koledzy Piotr i Mateusz jesz-
cze do północy grali w bilarda.

Kolejnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy do zamku
Bolczów. Rano opuścił nas Kierownik, który udał się do
Wrocławia. Kolega Piotr o mały włos nie straciłby rów-
nież swojego sprzętu fotograficznego i nogawek od
spodni – jeden z miejscowych „piesków” nie lubił być
fotografowany.

Pogoda nadal nam sprzyjała i po przekroczeniu Bo-
bru, idąc zgodnie z mapą topograficzną, dotarliśmy na
Jańską Górę (566 m), gdzie w lesie mogliśmy podzi-
wiać licznie rozsiane skałki granitowe. Z Jańskiej Góry,

Na wierzchołku
Rudzika

Widoki z
Sokolich Gór (na
dalszym planie
panorama Gór
Kaczawskich)

Droga
powrotna do
Wrocławia - za
oknem
jesienne
Sudety, a w
wagonie dobre
towarzystwo
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błotnistą i zniszczoną w trakcie prac leśnych drogą, ze-
szliśmydo doliny Janówki. Przechodząc dalej przez prze-
wężenie dolinne ze ściankami skalnymi (jeden z
geologów wrocławskich proponuje dla tego przewęże-
nia, trochę z tatrzańska brzmiącą, nazwę – Brama Juliu-
sza Teisseyra) doszliśmy do podnóża zamku Bolczów.
Zwieńczeniem naszej wędrówki było zdobycie zamku
Bolczów, gdzie zatrzymaliśmy się na dłużej dla podzi-
wiania widoków i drugiego śniadania.

Zakończenie wycieczki nastąpiło w Janowicach Wiel-
kich, skąd kolejąudaliśmy sięw drogępowrotnądoWro-

cławia. W trackie podróży czekały nas jednak dwie miłe
niespodzianki: w okolicach Marciszowa – mały konia-
czek Jasia, a w Świebodzicach placek dostarczony do
pociągu przez Rodziców pani Magdy (ukłony).

Nie trzeba chyba na koniec dodawać, że nasz wyjazd
w ramachVI Dnia Geomorfologa był udany...

Andrzej Traczyk
Wrocław, 18.XI. 2010.

(...) Wśród licznych skałek zaznaczonych na ogólnodo-
stępnych mapach Karkonoszy [4, 5] jest skałka nazwana
Szachownicą. Ma się ona znajdować w głęboko wciętej
dolinie Kaczej, pomiędzy Borowicami a Podgórzynem
Górnym na Pogórzu Karkonoskim. Istotnie, idąc w dół
tej doliny, niemal zaraz po wejściu w las, napotykamy
liczne ścianki skalne, występujące zwłaszcza po prawej
stronie. Im dalej w dół doliny, tym staja się one wyższe,
osiągając w rejonie ostrego zakrętu w połowie jej długo-
ści do 12-15 m. Która z nich ma być zaznaczoną na ma-
pie Szachownicą? Odpowiedzi na to pytanie nie
ułatwiają objaśnienia do wymienionych map turystycz-
nych, gdzie hasło „Szachownica” w ogóle się nie poja-
wia; o Szachownicy milczą także przewodniki
turystyczne po Karkonoszach [1 , 6, 7, 10].
Wzmiankę o niej znajdziemy dopiero w przewodniku T.
Stecia [7], który tak ją charakteryzuje (s. 197): „ Są to
dwa niewielkie, luźne bloki granitu powstałe z rozłupania
jednego większego bloku wzdłuż żyły aplitowej. Aplit jest
spękany w regularne, kwadratowe kostki i stąd nazwa.”
Zachęconego tym opisem poszukiwacza spotka jednak

niespodzianka, gdy zacznie przyglądać się poboczu szo-
sy Podgórzyn Górny - Borowice. Pojedynczy blok skal-
ny, o górnej powierzchni spękanej w regularną kostkę,
zauważy bez trudu - znajduje sięw odległości 2 m od dro-
gi, po przeciwnej stronie, niż płynie Kacza. Jest więc nie-
zgodność z informacja, podaną przez T. Stecia: zamiast
dwóch spękanych bloków, na miejscu jest tylko jeden. Ja-
ki los spotkał drugi fragment (…).
Na szczęście, w miarę dokładnie wiadomo, czego szu-

kać. Zapomniana po wojnie Szachownica była w czasach
niemieckich powszechnie znana i uważana za pomnik
przyrody wysokiej klasy. Jej opis zamieścił w swoim ka-
talogu pomników przyrody nieożywionej w Karkono-
szach G. Gürich [3], opisał ją też G. Dittrich [2] w

krótkiej notatce o spękaniach skał aplitowych. G. Gürich
nazwał ją ,,Warcabnicą” (niem.: Damenbrettstein – taka
nazwa figuruje na wspomnianej mapie topograficznej) i
opublikował chyba najstarsze istniejące zdjęcie obiektu.
Widać na nim dwa bloki oddalone od siebie o ok. 1 ,5 m,
leżące na poboczu drogi. Prawy z nich znajduje się w
tym miejscu do dziś, umożliwiając opisanie zjawiska
uznanego za unikatowe z punktu widzenia ochrony przy-
rody.
Zachowany fragment Szachownicy jest niewielki: ma
przy podstawie ok. 1 ,5 m długości i 1 ,3 m wysokości.
Zbudowany jest z typowego dla Pogórza Karkonoskiego
gruboziarnistego granitu porfirowatego, fragment jego
górnej powierzchni jest tworzony przez jasną żyłę aplito-
wa,3 o grubości do 5 cm. Aplit jest spękany w regularna,
kostkę wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie kierun-
ków spękań, Największe kostki mają wymiary 15 x 18
cm, najmniejsze – 7 x 7 cm; najmniejsze występują z le-
wej strony bloku. W prawym dolnym rogu kostek aplito-
wych nie ma i odsłonięta jest powierzchnia
podścielającego aplit granitu. Ujawnia ona „negatyw”
spękań aplitu, w postaci lekko wypukłych rys, przecina-
jących się pod kątem prostym.
O drugim, zaginionym bloku niewiele można powie-

dzieć. Sądząc po fotografii, był on nieco większy od za-
chowanego, lecz spękania aplitu były na nim mniej
wyraźne. G. Gürich porównując oba bloki pisał, że na
jednym z nich warstwa aplitu ma grubość ręki, na dru-
gim tylko grubość palca (s. 242). Niżej spotykamy nato-
miast informację, że po rozpadzie skałki na dwa bloki

Zagadki Pogórza
Karkonoskiego

Szachownica w 1914 r.

CO SIĘ STAŁO Z POŁÓWKĄSZACHOWNICY?

Piotr Migoń
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żyła aplitowa zachowała się na prawym bloku, podczas
gdy na lewymwidoczne są tylko rysy po usuniętych kwa-
dratowych kostkach. Potwierdził to G. Dittrich pisząc,
że:
„jedna połowa bloku pokazuje więc typową „ kostkę apli-
tową”, druga natomiast negatyw kostekna przyległej ska-
le granitowej” (s. 243).
Zaginiony blok miał więc prawdopodobnie mniej czytel-
nie wykształcony kwadratowy wzór, natomiast – w prze-
ciwieństwie do zachowanego – mógł być stosunkowo
łatwo usunięty, gdyż nie tkwił tak głęboko w ziemi, a po-
niżej partii spękanej znajdowała się głęboka szczelina,
która umożliwiała jego odspojenie.
Kiedy i dlaczego został usunięty? Czy było to działanie

czysto przypadkowe, np. związane z budowa Drogi Su-
deckiej na przełomie lat 30. i 40. (choć trudno stwierdzić,
w czym głaz miałby przeszkadzać), czy celowe. Niezwy-
kle interesującą informację można znaleźć porównując
dwa przewodniki T. Stecia [8, 9]. Opis zamieszczony w
Sudetach Zachodnich był już cytowany, natomiast w
przewodniku Karpacz i okolice wygląda on następująco:
". . . niewielki luźny blok granitu z regularnie spękaną żyłą
aplitu" (s. 143).
Oba przewodniki zostały napisane w odstępie jednego

roku, pierwszy w 1964 r. (wyd. w 1965), drugi w 1965 r.
(wyd. w 1966). Czyżby więc w tym czasie zniknęła po-
lówka Szachownicy, czy po prostu autor uaktualnił wia-
domości? Powodów jej celowego zabrania mogło być
kilka; najbardziej prawdopodobne wydaje się późniejsze
użycie głazu jako elementu dekoracyjnego. Może warto
przyjrzeć się pod tym katem ogrodom przy willach i pen-
sjonatach w Jeleniej Górze i miejscowościach Pogórza
Karkonoskiego, gdzie często urządzano skalniaki. Jeśli
część Szachownicy zabrano już przed wojna, może jest o
tym wzmianka w lokalnych czasopismach. Zniszczenie
(bo tak to trzeba nazwać) pomnika przyrody nie mogło
chyba ujść niezauważone.
Odnalezienie brakującej polówki Szachownicy nie tyl-

ko zaspokoiłoby ciekawość krajoznawców, mogłoby
mieć też istotne znaczenie naukowe. Powstanie tak regu-
larnego systemu spękań akurat na tej żyle aplitowej nie
jest wyjaśnione – na terenie całego masywu granitowego

karkonosko-izerskiego znajduje się wiele żył aplito-
wych, które jednak tak spektakularnych form nie dają.
Odpowiedź na pytanie o przyczynę byłaby łatwiejsza,
gdybyśmy dysponowali oboma fragmentami pierwotnie
jednolitego bloku.
Na koniec kilka uwag o losie lego obiektu jako pomni-

ka przyrody. G. Gürich zakończył swój opis Szachowni-
cy słowami:
„. . .dlatego Szachownica jest wybitnym pomnikiem przy-
rody, a opiekę nad nią należy pilnie polecić właścicielom
tego obszaru leśnego. Ponieważ bloki skalne nie są zbyt
duże, zwłoka w każdym razie grozi niebezpieczeństwem
[dla zachowania tych form]” (s. 243).
Niestety, okazały się one prorocze. Również zachowa-

ny fragment Szachownicy uległ od czasu opisu Güricha
uszkodzeniom. Zwrócił na to uwagę już G. Dittrich, po-
równując zdjęcia zrobione w odstępie ok. 20. lat. W la-
tach 30. brakowało kilkunastu kostek aplitu w prawym
dolnym rogu bloku, dalsze ,,zniknęły” w późniejszym
czasie, co widać z porównania zdjęcia z pracy G. Güri-
cha, ze zrobionym obecnie. Aby wydobyć Szachownicę
z zapomnienia i równocześnie uchronić ja przed dalszym
niszczeniem, zaproponowano objęcie jej ochrona praw-
ną w formie pomnika przyrody nieożywionej. Dewasta-
cji już dokonanej jednak się w ten sposób nie cofnie...
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Karkonosz. Sudeckie
materiały krajoznawcze,
Studenckie Koło
Przewodników Sudeckich,
Komisja Krajoznawcza
Oddziału wrocławskiego
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W poprzednim Biuletynie VI Dnia Geomorfologa (2009) zamieściliśmy
zestawienie dotyczące prac z zakresu geomorfologii opublikowanych w
roczniku Przyroda Sudetów (dawniej Przyroda Sudetów Zachodnich).
Tym razem sięgamy do starszej historii, a związanej z przełomem lat 80.
i 90. XX w. W okresie tym Studenckie Koło Przewodników Sudeckich
wydawało przy wsparciu O/Wrocławskiego PTTK własne materiały kra-
joznawcze pod tytułem „Karkonosz”.
Od roku 1984 ukazało się 10 tomików Karkonosza. Na jego łamach pre-
zentowana była bardzo różna problematyką związana z Sudetami: od hi-
storii, architektury, …, po geologię. W 1994 r. wydano bibliografię

zawartości tego pisma (winieta
bibliografii powyżej). Z prze-
glądu zawartości tej bibliogra-
fii wynika, że ogółem w
Karkonoszu ukazało się 17
prac z zakresu geomorfologii.
Są to zróżnicowane opracowa-
nia: od prac przeglądowych
ukazujących stan rozpoznania
geomorfologicznego Sudetów
po oryginalne artykuły/notki
zapoznające czytelnika z naj-
ciekawszymi obiektami przyro-
dy nieożywionej tych gór.
Zamieszczony obok wykaz pu-
blikacji pozwala zorientować
się, czym zajmowała się „mło-
dzież geomorfologiczna”
(określenie stosowane przez
MP) w tzw. trudnych czasach
przełomu.

Karkonosz z mapy
Helwiga z 1 561 r.
(Tabula geographia
sive mappa
Silesiae)

Erozja
rynnowa w
Karkonoszach



— Biuletyn VI I . Dnia Geomorfologa 20-21 .XI .201 0 —

— 8 —

Skład wykonano w programie Scribus 1 .3.8 - Open Source Desktop Publishing

© Zakład Geomorfologii IGRR UWr.
Opracowanie: A. Traczyk,
Wrocław — 1 8 listopada 201 0 r.

Materiały do użytku wewnętrznego

Erozja rynnowa w
Karkonoszach

Rozcięcia erozyjne na szlaku turystycznym w dolinie Jo-
dłówki (H2) wytworzyły się na powierzchni drogi biegną-
cej wzdłuż potoku (por. ryc. i tab. na poprzedniej stronie).
Dolny odcinek dłuższej rynny erozyjnej ma głębokość prze-
kraczającą 2 m: 1 – szlak turystyczny, 2 – droga, 3 – potok,
4 – krawędzie rozcięcia erozyjnego. (...)
Największe obniżenie powierzchni zaobserwowano na

Drodze Bronka Czecha – 169 cm i w dolinie Jodłówki
(H1) 223 cm. Choć nie stwierdzono zależności między
maksymalną głębokością a wiekiem form erozyjnych, to
jednak starsze rozcięcia erozyjne – Droga Bronka Czecha,
szlak w Dolinie Jodłówki (H1) – są szersze od młodszych,
a ich przekrój poprzeczny ma z reguły kształt skrzynkowy.
Nie zaobserwowano także wyraźnego związku między
spadkiem a maksymalną głębokością, długością czy śred-
nim obniżeniem rozcięć erozyjnych, (…).
Obliczone tempo obniżania się powierzchni szlaków tury-

stycznych w Karkonoszach wynosi od 1 ,72 mm rok-1 –
szlak czerwony na wierzchowinie do 21 ,06 mm rok-1 –
młodsze rozcięcie na Drodze Bronka Czecha, przyjmując
średnie wartości 10,86 mm · rok-1. Wyraźnie rysuje się
zmniejszenie tempa obniżania powierzchni w czasie. Zależ-
ność ta wynika ze zwiększenia szkieletowości niżej leżą-
cych warstw gruntu. Obniżenie dna rozcięcia do poziomu
blokowego glin soliflukcyjnych lub litej skały powoduje
wygaszenie erozji wgłębnej na rzecz erozji bocznej i podci-
nania ścian rynien erozyjnych.
Konsekwencją degradacji powierzchni szlaków jest

zwiększony ubytek mas ziemnych w górnych odcinkach
stoków. Badania w podszczytowym obszarze Pilska (Łaj-
czak 1996) dowodzą, że objętość wyerodowanego materia-
łu skalnego w obszarach degradowanych turystycznie
stanowi aż 90,3 % wielkości erozji na stoku. Prezentowane
w pracy wyniki wskazują na podobną sytuację w Karkono-
szach – na stanowisku H1 odcinek drogi o długości 410 m
dostarczył w ciągu kilkudziesięciu lat 715 m3 zwietrzeliny,
zatem z 1 m takiego rozcięcia ubywa przeciętnie 1 ,7 m3 ma-
teriału skalnego, z innych rozcięć nawet do 3,7 m3 na 1 m
długości.
Wnioski:
1 . Degradacja szlaków turystycznych polega na erozyj-

nym rozcinaniu i sukcesywnym obniżaniu ich powierzchni,
co utrudnia wędrówkę i zmusza turystów do poszukiwania
łatwiejszej drogi wzdłuż poboczy. Za degradację odpowia-
da w głównej mierze spłukiwanie powierzchniowe i linijne,
procesy kriogeniczne oraz mechaniczne tarcie ściąganymi
dłużycami. Intensyfikacji procesów naturalnych sprzyjają

nagłe roztopy i opady, wylesienie, wydeptywanie roślinno-
ści wzdłuż poboczy oraz sposób wytyczenia drogi czy
ścieżki.
2. Bruzdy i rynny erozyjne na powierzchni szlaków tury-

stycznych rozwijają się w różnych piętrach wysokościo-
wych i roślinnych na stokach o nachyleniu od 5°.
W Karkonoszach osiągają one do 410 m długości i 2,23 m
maksymalnej głębokości. Nie istnieją jednak wyraźne za-
leżności między spadkiem i ekspozycją a rozmiarami form.
Objętość pojedynczej rynny erozyjnej i tym samym obję-
tość wyerodowanego materiału skalnego może wynosić
nawet 715 m3.
3. Teoretyczne tempo obniżania się powierzchni szlaków

turystycznych w Karkonoszach sięga maksymalnie
21 ,06 mm · rok-1, przy średniej wartości 10,86 mm · rok-1.
Tym samym są to największe obliczone do tej pory wskaź-
niki denudacji fragmentów karkonoskich stoków, wyłącza-
jąc obrywy skalne i spływy gruzowo-błotne.
4. Degradacja szlaków turystycznych nie przebiega jed-

nostajnie i jest w dużej mierze uzależniona od częstości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, jednak
uśrednione tempo degradacji może pomóc typowaniu szla-
ków mocniej narażonych na niszczenie i długotermino-
wym planowaniu remontów ich nawierzchni.
5. W warunkach górskich niszczenie dróg i ścieżek trze-

ba uznać za zjawisko nieuniknione. Zmniejszenie tempa
degradacji może polegać na odpowiednim wytyczeniu tra-
sy, umiejętnym odprowadzaniu wody z jej powierzchni
i budowie odpornej nawierzchni.

Tekst dotyczący erozji i rynnowej
pochodzi z artykułu M. Kasprzaka
opublikiwanego w Opera Corcontica.
(Kasprzak M., 2005: Tempo
degradacji powierzchni dróg i ścieżek
turystycznych w Karkonoszach
Wschodnich. – Opera Corcontica, 42:
17–30.)




