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Słowo Wstępne
o raz drugi w ramach obchodów Dnia GeomorP
fologa zdobędziemy najwyższy szyt jednego z
masywów górskich Sudetów. Do tej pory nasze

wschodu ma się wrażenie, że to ten wschodni
wiechołek jeﬆ wyższy. Do wieży widokowej na
Wielkiej Sowie schodzi się łagodnie w dół na siodło między wiechołkami, a potem prawie po płaskim podchodzi się pod wieżę. Czyżby znowu jakiś
akram, albo miejsce osobliwe jak na ul. Strażackiej
w Karpau?
Sprawa zapewne wyjaśniłaby się dawno, gdyby nie peszkody natury materialnej. W 69. numee „Sudetów” możemy peytać bowiem, że „Na
poątku lat pięćdziesiątych XX w. powﬆały pierwsze plany wrocławskich aﬆronomów dotyące Gór
Sowich związane z lokalizacją tam ...- obserwatorium aﬆronominego ..., podas jednej z wycieek grupy naukowców-aﬆronomów na szyt
Wielkiej Sowy, zrodził się pomysł, by iﬆniejący
tam obiekt (wieżę widokową) wykoyﬆać do inﬆalacji tzw. słonenego teleskopu wieżowego. Z
koleji aﬆronomowie z UWr na swoje ﬆronie internetowej piszą, że „W latach 70-tych powﬆała idea
budowy Obserwatorium na Wielkiej Sowie, która z
braku funduszy zoﬆała zaucona”. Jak wiadomo, z
budową takich obiektów wiążą się również dokładne pomiary geodezyjne i aﬆronomine. Tych
jednak, ze względu na upadek projektu aﬆronomów chyba jednak nie wykonano. Ale od ego nasza zakładowa Total Station, którą obsługuje kolega
Marek...

drogi zazwyaj, ze względu na obawę ped atakiem zimy, wiodły raej dolinami, podnóżami
gbietów i kulminacji. W ubiegłym roku zdobyliśmy już na najwyższy szyt Gór Wałbyskich i kawałek korony Sudetów, a yjała temu doskonała
pogoda (można się o tym pekonać ytając relację
z VIII DG na ﬆr. 4 Biuletynu). Tak można powiedzieć, również dzięki pewnej korekcie pomiarowej.
Na ﬆarszych mapach turyﬆynych za najwyższy
szyt G. Wałbyskich uważany był Chełmiec (869
m). Pomiary wykazały jednak, że Chełmiec jeﬆ o 18
m niższy, a prym wysokości wiedzie Borowa (854
m). Co ciekawe wysokość 869,2 m dla Chełmca podaje jesze mapa topograﬁna, którą można wyświetlić w Geopoalu.Gov.Pl.
Jesienna aura skłania nas do ciągłej ujności.
Pierwszego dnia VIIIDG z odległości pyjymy się
kulminacji Gór Sowich, mieąc siły ped oﬆatenym atakiem. Drugiego dnia planujemy bowiem
wejście na ponad 1000 m n.p.m.
Wielka Sowa to dziwny szyt. Jeﬆ to dosyć
rozległa kopuła o łaszonej wiechowinie. Obszar położony powyżej 1000 m zajmuje, wg. pomiarów na MTP 1:10 000, około 19 ha. W obrębie
kopuły wyróżnić można dwie kulminacje. Wyższa
zachodnia wznosi się, jak można sądzić po poziomicach, powyżej 1015 m (punkt geodezyjny położony
ok. 45 m na SW od wieży widokowej ma 1013,33
m), niższa wschodnia pekraa 1010 m n.p.m, ale z
mapy trudno ﬆwierdzić, jaka jeﬆ jej faktyna wysokość. Podchodząc na kulminację G. Sowich od

Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk
Wrocław, 8 XI 2012 r.

Program IX Dnia Geomorfologa
Po referatach kolacja i otkanie namysłowskie.
11 XI 2012: Po śniadaniu wejście na Wielką Sowę
(morfologia G. Sowich) – zejście do skałek Siedem
Sówek, z Kamionek odjazd aut. MPK do
Dzierżoniowa skąd powrót do Wrocławia.

10 XI 2012: Z Ludwikowic Kłodzkich pez Miłków
(dawna KWK Wacław) i Sierpnicę (terasy rolne) do
Rzeka. Obiad około godz. 15-16.
Sesja wieorna – prezentacje: (1) A. Trayk –
Geomorfometria Gór Sowich, (2) M. Kaak –
Badania elektrooprowe na Spiﬆbergenie

PATRON GEOMORFOLOGÓW
więty Albe Wielki – biskup,
doktor Kościoła, womnienie
obchodzimy 15 liﬆopada. Patron
górników, ﬆudiujących nauki
pyrodnie i uonych. Kanonizowany pez Piusa XI 6 grudnia 1931 r., w
1942 r. ogłoszony pez Piusa XII patronem ﬆudiujących nauki pyrodnie.

Ś

A

lbe – imię pochodzenia
germańskiego, będące skróceniem
formy Adalbe, ta zaś składa się z
łonu adal – szlachetny, dobry i
beraht – błyszący, lśniący. Całość
może więc oznaać – (mąż) słynący ze
szlachetności, dobroci, doskonałości.
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Boże Ty rawiłeś, że
święty Albe ﬆał
się wielkim dzięki
umiejętności godzenia ludzkiej mądrości z wiarą
objawioną; daj, abyśmy w szkole takiego miﬆa pez poﬆęp wiedzy doszli
do głębszego poznania i miłowania
Ciebie.
Pez Chryﬆusa Pana naszego.
Amen.
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Węgiel kamienny u stóp Gór Sowich

W

zgóa Wyrębińskie pylegające od południowego-zachodu do masywu gnejsowego
Gór Sowich zbudowane są z osadowych skał karbońskich i permskich niecki śródsudeckiej. Utwory
karbońskie reprezentują dwie formacje: kulmu sudeckiego (karbon dolny) i węglonośną (karbon
górny) należącą do serii Nowej Rudy. Obecność
skał serii Nowej Rudy rawia, że w bruździe morfologinej między gbietem Wzgó Wyrębińskich
a skłonem Gór Sowich, rozwinęło się górnictwo
węgla kamiennego.
Jako ciekawoﬆkę hiﬆoryną należy womnieć, że górnictwo to w okolicah Nowej Rudy zapoatkowane zoﬆało już w pierwszej połowie XV
w. Jak podaje E. Piątek (Organizacyjne zasady działania dolnośląskiego górnictwa węglowego od XV
wieku do 1769 roku; źródło: http://www.teberia.pl)
najﬆarsze wzmianki o dolnośląskim górnictwie węglowym znane są z księgi miejskiej Nowej Rudy. Z
roku 1434 w księdze tej iﬆnieje zapisek dotyący
transakcji związanych z kopalnią węgla. Fakt ten
potwierdza, że węgiel był w tym rejonie od pewnego asu już znany i użytkowany.
Węgiel kamienny okolic Nowej Rudy należy
do najbardziej kalorynych na świecie, ale py
tym również najbardziej zagazowanych. Duża gazonośność węgli noworudzkich była pyyną linych kataﬆrof górniych. Wraz z poﬆępem
wydobycia i rozraﬆaniem się wyrobisk górniych
wzraﬆało zagrożenie wyutami gazów i skał.
Pierwszy zarejeﬆrowany wypadek zwiazny z wyutem gazów miał miejsce w 1908 r. (wyut dwutlenku węgla). W 1930 r. w kopalni Wenceslaus
(Wacław) wyut metanu i skał w pobliżu szybu
Ku zabił 151 górników. Dziesięć lat później dochodzi do jesze większej tragedii: w wyucie CO2 w
kopalni Ruben (Nowa Ruda Piaﬆ) ginie 187 górników! W kopalni tej od pocatku XX w. wyﬆępują
największe i bemienne w skutkach wyuty gazów i skał. Do 1945 roku zanotowano tu ogółem
596 wyutów gazowo-skalnych o łąnej masie
wyuconego węgla wynoszącej 114 770 ton.
W tej ęści niecki śródsudeckiej, poza Nową
Rudą i Słupcem, kopalnie działały m.in. w Ludwikowicach Kłodzkich, Sowinie, Pygóu. Spośród
nich, największą była kopalnia w LudwikowicachKłodzkich. Kopalnia położona była, w należącym
do Ludwikowic, Miłkowie, w wąskiej pełomowej
dolinie cieku rozcinającego popenie gbiet
Wzgó Wyrębińskich między Gontową (685 m), a
Włodyką (662 m). W pełomie tym na odcinku
ponad 1 km odsłaniają się zlepieńce, piaskowce i
łupki z węglem warﬆw žaclerskich.
Najﬆarsze wzmianki o kopalni Wacław pochodzą z 1771 r. Działała ona ze zmiennym powodzeniem do połowy XX w. Szyt jej funkcjonowania
pypadł na lata 20-30. XX w. W 1921 roku na bazie
kilku innych małych kopalń utwoono pedsiębiorﬆwo „Wenceslausgrube” z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich. Obszar kopalni o powiechni
34 km2 obejmował tereny Sokolca, Jugowa i Ludwikowic. W tym okresie kopalnia „Wacław” była
najbardziej nowoesną kopalnią węgla w całym

regionie dolnośląskim i jedną z najnowoeśniejszych w Europie. Kopalnia miała dołową trakcję
elektryną obsługującą różnego rodzaju uądzenia
kopalniane. Pracowało tu 25 wrębiarek elektrynych, a pewóz urobku i skał płonych odbywał się
elektrynymi lokomotywami ślizgowymi. Węgiel
tranoowano rynnami wﬆąsowymi i penośnikami taśmowymi. Wentylację w kopalni zapewniały wentylatory o łąnej wydajności 9000 m3/
min. Kopalnia miała również zmechanizowane
składowiska naziemne i nowoesny osadnik. W
1929 roku rone wydobycie węgla osiągnęło ponad 900 tysięcy ton. Kopalnia była połąona pomoﬆami i kolejką łańcuchową z zakładem
peróbym. Wysoki ﬆopień mechanizacji urabiania pozwalał na produkcję grubych soymentów
węgla. Z miału węglowego po wysuszeniu i wzbogaceniu produkowano brykiety.
Szybki wzroﬆ wydobycia węgla powodował
jednak wyerpywanie się płycej położonych pokładów. Wymuszało to potebę schodzenia z
ekloatacją na coraz głębsze poziomy, co jednak
wiązało się z coraz ęﬆszymi i gwaowniejszymi
wyutami gazów i skał. W sumie w latach 19151930 wyﬆąpiły w kopalni Wacław 92 wyuty.
Najtraginiejszy z nich miał miejsce dnia 9 lipca
1930 roku o godzinie 16 w rejonie szybu „Ku” w
Jugowie. Wyut naﬆąpił na ścianie za poziomem
III (+160 m). Wielkość wyuconych mas skalnych
wyniosła 3354 tony. W wyniku kataﬆrofy i prowadzonej akcji ratowniej zginęło ponad 150 górników.
Oﬁary kataﬆrofy pochowane zoﬆały we
wólnym grobie na cmentau w Jugowie. W pogebie ueﬆniyło około 20 tysięcy osób. Pomoc
dla rodzin oﬁar płynęła niemal z całego świata. Kataﬆrofa podcięła podﬆawy ﬁnansowe pedsiębiorﬆwa i tak już nadwątlone pez rozpoynający się
właśnie światowy kryzys goodary. W efekcie
kopalnia zbankrutowała i w dniu 28 ﬆynia 1931
roku zoﬆała zamknięta.
Źródło: http://www.redbor.pl/wyprawy/lokalizacje/
ludwikowice.htm

Akcja ratownicza w kopalni Wacław
–3–
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VIII Dzień Geomorfologa
orone otkanie geomorfologów odbyło się
D
w dniach 12-13 liﬆopada w Jedlinie Zdroju w
Górach Czarnych (Wschodnia ęść Gór Wałbyskich). Tradycyjnie dni geomorfologa organizowane
są w połowie liﬆopada, gdy pypada womnienie św. Albea – patrona ﬆudiujących nauki pyrodnie.
Zazwyaj również nasze obchody rowadzały,
pynajmniej w górach, zimę. Tak było I, II, III, IV
Dnia. Tym razem pogoda nas zupełnie zaskoyła.

Góry Czarne w jesiennym słońcu

Jedlinie Zdroju oraz wjazd szynobusu do najdłuższego w kraju tunelu kolejowego pod Wołowcem.
Wieorem w Kamieńsku (dzielnica Jedliny) w „Zaciszu Tech Gór” po kolacji, py bece piwa odbyła się sesja naukowa. Składały się na nią ty
prezentacje. Pierwsza z nich dotyyła morfologii
Gór Czarnych (A. Trayk), druga zagadnień zoogeomorfologii pod znamiennym tytułem „Czy Jońca
miał rację?” (Ł. Pawlik), a tecia zagrożeniom śro-

Uczestnicy VIII Dnia Geomorfologa w parku w
Rusinowej

W górach panowały idealne warunki do uprawiania turyﬆyki pieszej – pez dwa dni mieliśmy
piękną słoneną i bardzo ciepłą jak na liﬆopad pogodę (temperatura zarówno ciągu dnia dochodziła
zarówno górach od +10-12 ºC, było słonenie, sucho zarówno bezwietnie) . Trasa zarówno pierwszego (Wałbych – Rusinowa – Klasztoysko –

Z której strony nadjedzie szynobus?

Pan Jan po badaniach głazu narzutowego

Jedlina Zdrój – Kamieńsk) jak i drugiego dnia (Kamieńsk – Borowa – zamek Nowy Dwór – Wałbych) obﬁtowała w dalekie widoki na Góry
Sowie, Masyw Ślęzy, Karkonosze itp. Trasę pierwszego dnia wzbogaciły dodatkowe atrakcje: pejażdżka torem sanekowym w Parku rozrywki w
–4–

dowiskowym (tęsienia ziemi, ruchy masowe itp.)
na Tajwanie (P. Migoń). Spotkanie, po ęści referatowej, jak zwykle pedłużyło się do późnych godzin nocnych. Tym razem jednak nie było jak rok
weśniej w Karpau w DW Stokrotka tańców.
Naﬆępnego dnia, rano większa ęść ueﬆników VIII DG wybrała się na Borową (854 m npm)
– najwyższy szyt Gór Wałbyskich. Mniej lina
grupa pod pewodnictwem Kierownika Zakładu
odwiedziła kamieniołom na ﬆokach Wołowca
(miejsce widokowe – panorama Karkonoszy – pokłosiem tej ęści DG jeﬆ aykuł P. Migonia, który
ukazał się w miesięniku Sudety w 2012 r.).
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Główny „nu” VIII DG pokonał ﬆrome podejście na szyt Borowej, gdzie ekały nas nieodzianki. Pierwszą z nich było upejme pyjęcie
pez turyﬆów, któy nieco weśniej weszli już na
wiechołek (zaproszenie do ogniska i poęﬆunek
…). Drugą było nieoekiwane otkanie z kolegą
Jurkiem Speilem, absolwentem wrocławskiej geograﬁi, który jeﬆ pracownikiem Inﬆytutu Geoﬁzyki
PAN i od wielu lat prowadzi ﬆację sejsmologiną
w Książu. Wiechołek Borowej jeﬆ zarośnięty gęﬆym lasem świerkowym i widoków żadnych z niego nie ma, ale żal było odchodzić od ogniska i
rozﬆawać się z miłym towayﬆwem. Czas jednak
naglił.
Ze szytu Borowej udaliśmy się na Zamkową
Górę do ruin zamku Nowy Dwór. Zejście z Zamkowej Góry do Wałbycha okazało się najtrudniejszym odcinkiem całego wyjazdu (ﬆromy ﬆok

zasłany grubą pokrywą liści), ﬆąd tez
ęść
ueﬆników
wyjazdu preferowała
zjazd na tzw. „tech
literach”… W drodze
powrotnej do Wrocławia ekała nas
jesze jedna tego
dnia nieodzianka –
pyszne rogaliki doﬆarone nam do pociągu
w
Świebodzicach pez
rodziców pani Magdy
Duchnowskiej
(ukłony i podziękowania). W tak miłej
atmosfee dalsza podróż powrotna do
Fot. P. Migoń
Wrocławia
minęła
nam tak szybko, że z
pewnym
zaskoeniem opuszaliśmy skład PR na 6 peronie wrocławskiego dworca. Naﬆąpiły pożegnania …
W opinii osób, które dotarły do Wrocławia,
nasz wyjazd był ze wszech miar udany. Cieszy również fakt, że po okresie małego zainteresowania,
pojawili się na nim również ﬆudenci z pierwszego
roku ecjalizacji. Wszyﬆkim serdenie dziękujemy
i zapraszamy za rok, może już gdzieś dalej na
wschód od Jedliny Zdroju.
Andej Trayk
Wrocław, 2 XII 2011 r.

Mieczysław Klimaszewski o Górach Sowich

D

o nielinych prac dotyących wyłąnie eźby Gór Sowich należy opracowanie Mieysława Klimaszewskiego z 1995 r. pt. „Zarys
geomorfologii Gór Sowich” (Geographia Studies et
Disseationes, t. 19, Wyd. UŚ, Katowice). Dla większości geomorfologów autor ten kojay się ze słynnym już,
liącym ponad 1000 ﬆron,
podręnikiem „Geomorfologia”. Wao w tym
miejscu pypomnieć, że krótko po II wojnie światowej M. Klimaszewski pebywał we Wrocławiu i
prowadził badania terenowe w Sudetach.
Hiﬆoria powﬆania pracy o Górach Sowich jeﬆ
długa, bo ma ona bez mała 50 lat. Jej autor pisze
we wﬆępie: „W latach 1947 i 1948, będąc profesorem uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu
oraz kierownikiem Zakładu Geograﬁi Fizynej
Uniwersytetu Wrocławskiego (1948-1949), prowa-

dziłem badania geomorfologine m.in. w Górach
Sowich. Inne regiony górskie Sudetów były już lepiej albo goej poznane, natomiaﬆ o Górach Sowich, poza rozprawą H. Arnolda (1938), nie było
opracowań geomorfologinych. Pod koniec 1949 r.,
po powrocie do Krakowa, prowadziłem szegółowe badania geomorfologine w Tatrach Polskich.
W 1991 r. pypomniałem sobie o badaniach
geomorfologinych w Górach Sowich; odszukałem
dwa zeszyty ęściowo opracowanych notatek z badań terenowych oraz mapy, jakimi posługiwałem
się w asie badań. Peﬆudiowałem późniejszą,
wydaną po 1950 r., literaturę dotyącą eźby tego
i sąsiednich obszarów, ale zakres i tematyka późniejszych badań nie w pełni pokrywały się z moimi ﬆudiami.”
Okres sudeckiej aktywność badawej M. Kli–5–
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as sztunych odsłonięć, y też na pykład pomiary ękań masywu gnejsowego. Inna rawa,
że materiały te zawae są w pracy głównie w poﬆaci tekﬆowej. Ryciny iluﬆrujące proﬁle odsłonięć
należą do adkości, a te, które są zamieszone, cechują się wielkim schematyzmem. Być może jeﬆ to
efekt „rosyjskiej” maniery (dużo tekﬆu i jak najmniej albo zupełny brak rycin), a może wpływ
cenzury (badania prowadzone były w latach 50.
ubiegłego wieku w terenie bogatym w wyﬆąpienia różnorodnych rud metali).
Porównując obydwie prace, można zadać pytanie: y krytyka dokonań Dumanowskiego jeﬆ zasadna? Po lektue publikacji Klimaszewskiego
pozoﬆaje wrażenie, że jeﬆ ona poświęcona głównie opisowi morfologinemu dolin i działów międzydolinych.
Autor
drobiazgowo
wylia
poszególne kulminacje i podaje długości kolejnych odcinków gbietów głównych i bonych.
Zgodnie z jednolitym schematem opisuje też bieg
dolin, dodatkowo iluﬆrując te opisy schematynymi proﬁlami morfologinymi. Ta ęść zajmuje
około 18 (w tym zawae jeﬆ 5,5 ﬆrony rycin i jedna półﬆronicowa tabela) z 26 ﬆron pracy.
Z tego szegółowego opisu nie wynika jednak
nic nowego. Konkluzje autora dotyą bowiem
głównie podziału sudeckiej ęści masywu gnejsowego na Góry Sowie i Wyżynę Sowiogórską. Nazwa tej drugiej jednoﬆki, użyta jak do tej pory w
literatue regionalnej tylko pez M. Klimaszewskiego, odnosi się do niżej położonego (500-700
m) obszaru rozciągającego się między pełomową
doliną Byﬆycy a północnym skłonem masywu
Wielkiej i Małej Sowy, który wyznaają równoleżnikowo rozciągnięte doliny cieków ływających od pełęy Walimskiej. Za takie
zróżnicowanie wysokościowe eźby Gór Sowich w
opinii M. Klimaszewskiego (1995) odpowiedzialne
były procesy tektonine. Autor w podsumowaniu
ﬆwierdza, że „Wyżyna Sowiogóska nie jeﬆ «pogóem», a więc produktem degradacji geomorfologinej,
ale
powﬆała
wskutek
słabszego
podniesienia północnej ęści zrębu sowiogórskiego – co naﬆąpiło w neogenie.” Dalej, w oﬆatnich
kilku zdaniach, dowiadujemy się, jaki był pebieg
zlodowacenia tego obszaru, i jaki jeﬆ wiek głównych poziomów terasowych. Te oﬆatnie wnioski
autor opiera jednak głównie na wiedzy zaerpniętej z weśniejszych opracowań, w tym również B..
Dumanowskiego, A. Jahna i S. Szepankiewia.
Powracając do weśniejszego pytania odnoszącego się do oceny pracy Dumanowskiego (1961),
można ﬆwierdzić, że aykuł Klimaszewskiego, który powﬆał 30 lat później, nie wnosi iﬆotnych, nowych informacji na temat morfologii Gór Sowich.
Opinia ta wynika z faktu, iż pod koniec lat 90. ubiegłego wieku ukazało się około 10 prac traktujących
o ﬆrukturalno-tektoninych uwarunkowaniach
rozwoju dolin na sowiogórskim odcinku progu
morfologinego Sudetów (wykaz tych prac znajduje się na ﬆronie 8). W większości z nich dzieło
M. Klimaszewskiego jeﬆ jedynie cytowane, ale już
nie ecjalnie komentowane.
Autoy tych najnowszych publikacji zajmowali
się głównie ﬆrefą krawędziową Sudetów. Nie
omawiają oni jednak szegółowo zagadnień dotyących wnęta Gór Sowich, nie analizują górnych,
źródliskowych odcinków dolin, łaszeń, ﬆoków

Fragment „Mapy morfologicznej południowej Polski”
autorstwa M. Klimaszewskiego (rok nieznany  lata 40.
XX w., druk Prac. Rep. GUPP Wrocław – F. 12478,
oprac graficzne T. Walewski). Objaśnienia: Góry
zbudowane ze skał 1krystalicznych, 2kwarcytowych,
łupkowych, 3wulkanicznych, 4piaskowcowych, 5
pogórza, 6wzgórza, 7progi denudacyjne i tektoniczne;
grube czerwone linieprzełomy, oznaczenia
miejscowości WWałbrzych, ŚŚwidnica, KKłodzko.

maszewskiego trwał zatem tylko 2-3 lata i dopiero
po kolejnych terdzieﬆu kilku latach, wyniki jego
peregrynacji terenowych ukazały się drukiem. W
tym miejscu wao womnieć, że w tym samym
asie do pedwojennych (wojennych?) zapisków
sięgnął również A. Jahn. W 1992 r. na ich podﬆawie
opublikował on monograﬁę na temat morfologii
Karpat (Z morfologii Karpat Wschodnich. Acta
Univ. Wratisl. 1371, Prace Geologino- Mineralogine 27). Powróćmy jednak do wątku sudeckiego
i Gór Sowich.
W pierwszej ęści „Zarysu geomorfologii” Klimaszewski (1995) dokonuje omówienia dotychasowych badań niemieckich i polskich. W
omówieniu tym znalazły się także uwagi odnoszące się do jego własnych dokonań badawych: „W
1958 r. twierdziłem, że m.in. «Góry Sowie były lądem od karbonu, a więc od tego asu były ﬆale
modelowane pez siły niszące.» (Klimaszewski
1958)”. Autor krytynie odniósł się zwłasza do
opracowania Dumanowskiego (1961) ﬆwierdzając,
że „Cała praca omawia o wiele większy obszar, bo
zarówno pedpole, jak i Góry Sowie. Nie jeﬆ ona
rezultatem syﬆematynych badań geomorfologinych, a raej wycinkowych, ...” (s. 28). To sformułowanie trochę dziwi zważywszy, że B. Dumanowski
prezentuje całkiem oro różnorodnego materiału
obserwacyjnego, w tym opisy iﬆniejących wów–6–
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pokrywami peryglacjalnymi i skałek, a więc
wszyﬆkich tych elementów eźby, o których
womina B. Dumanowski (1961).
Mając na uwadze nasze obecne zainteresowanie obszarem Gór Sowich (w ramach wieloletniego
projektu badań geomorfologinych), można pypuszać, że wkrótce pyjdzie nam zmieyć się z
„pracą kandydacką” B. Dumanowskiego i ocenić/
docenić ówesne dokonania jej autora w zakresie
poznania tej ęści Sudetów. Służyć temu będą
również zaplanowane w trakcie IX Dnia Geomorfologa trasy, które pecinają popenie pasmo
Wzgó Włodzickich i Gór Sowich.
A. Trayk

Klimaszewski M., 1958, Rozwój geomorfologiny
terytorium Polski w okresie pedwaoędowym, Pegl. Geogr., XXX(1), s. 3–43.

Rycina z pracy Dumanowskiego (1961) – róża spękań
masywu gnesjowego Gór Sowich

Góry Sowie w literaturze geomorfologicznej
óry Sowie ﬆanowiące drugie pod względem
G
wysokości pasmo górskie Sudetów Środkowych, zajmujące ponad 220 km powiechni (co

skiego. Góry Sowie, których eźba ksztaowana
jeﬆ nieperwanie od 250-250 mln lat, ekają ...

2

ﬆanowi około 7% obszaru Sudetów Środkowych),
nie są terenem szególnie popularnym wśród geomorfologów. Dwie „fundamentalne” prace na temat ich morfologii to dyseacje H. Arnolda (1938 –
Periglaziale Abtargung im Eulengebirge, Diss. Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Breslau, 42 s.) i B.
Dumanowskiego (1961 – poz. nr 3). W pierwszej
omawiane są problemy morfogenezy peryglacjalnej, w drugiej zaś podjęto zagadnienia długookresowego rozwoju eźby Gór Sowich. Do poątku
lat 90. ubiegłego wieku ukazała się jedna (sic) publikacja – traktująca o mrozowych ruchach gruntu
(Jońca 1966 – poz. nr 4). Prawdziwy „wysyp” prac
miał miejsce na pełomie XX i XXI w. Opublikowano wówas 8 aykułów, które dotyyły głównie morfologinych pejawów neotektoninej
aktywności sudeckiego uskoku beżnego (poz. nr 1,
2, 6, 7, 8, 9). Cztery kolejne prace poświęcone były
formom skałkowym (13), oraz wółesnym procesom ﬆokowym (poz. nr 10, 11, 12).
Pegląd tytułów niżej zeﬆawionych publikacji
wskazuje, że w Górach Sowich jeﬆ jesze wiele
niepodjętych pól dla aktywności geomorfologinej. Na uwagę zasługuje chociażby morfologia górnych odcinków dolin, wykształcenie pokryw
ﬆokowych, a w dalszej kolejności kontraﬆy eźby
związane z kontaktem gnejsów i skał osadowych
kulmu sudeckiego, y też nadal nierozﬆygnięty
problem pionowego zasięgu lądolodu skandynaw–7–
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