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SŁOWO WSTĘPNE

Polsko-czeskie seminarium geomorfologiczne odbywa się w Sokołowsku w 
śródgórskiej kotlinie otoczonej wulkanicznymi wzniesieniami Gór Suchych, 
które w odróżnieniu od Karkonoszy czy Wysokiego Jesionika, nigdy nie by-
ły obiektem szczególnego zainteresowania geomorfologicznego.

Nie jest to pierwsze spotkanie czeskich i polskich badaczy zajmujących 
się geomorfologią Sudetów. Odbywały się one już wcześniej przy okazji kon-
ferencji organizowanych czy to przez jedną czy też drugą stronę. Warto 
przy okazji wspomnieć o sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów 
Czwartorzędowych INQUA w 1972 r., II Zjeździe Geomorfologów Polskich 
w Lądku Zdroju w 1993 r., warsztatach terenowych poświęconych „Stoko-
wemu systemowi wietrzeniowo-denudacyjnemu w obszarach górskich” 
(Karpacz – Sobótka, czerwiec 1999), VI Zjeździe Geomorfologów Polskich, 
który odbywał się jesienią 2002 w Cieplicach Zdroju, czy też o konferencji 
Českej asociace geomorfologů w Pecu pod Śnieżką w 2004 r.

Miejscem wymiany informacji naukowej były również cykliczne, orga-
nizowane przez dyrekcje obydwu karkonoskich Parków Narodowych od 
przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, konferencje geoekologiczne. Pre-
zentowano podczas nich jednak głównie różnorodne zagadnienia przyrody 
żywej Karkonoszy, a problematyka środowiska abiotycznego prezentowana 
była w ich trakcie jedynie marginalnie, poza tym w sposób oczywisty doty-
czyły tylko Karkonoszy. Z drugiej strony wspomnieć należy o inicjatywie 
warsztatów terenowych prezentujących wpływy człowieka na środowisko 
przyrodnicze gór średnich, której pomysłodawcami byli geomorfolodzy. 
Warsztaty dotyczące interpretacji zapisu działalności człowieka w środowi-
sku przyrodniczym, które odbyły się w maju 2006 r. w Lądku Zdroju w Gó-
rach Złotych, skupiły nie tylko przyrodników, ale również specjalistów z 
różnych dziedzin nauk humanistycznych, m.in. archeologów i historyków.

Spotkania te dawały możliwość przyjrzenia się wynikom badań geo-
morfologicznych prowadzonych przez koleżanki i kolegów z Wrocławia, 
Pragi, Brna czy też Sosnowca. Rzadko owocowały one jednak trwałą i wy-
mierną współpracą bilateralną. „Granica przyjaźni”, która powstała w Sude-
tach po II wojnie światowej nadal, często nie tylko fizycznie ale i mentalnie, 
stanowiła przeszkodę dla przekraczania grzbietów i wododziałów i pozna-
wania Sudetów w całej ich złożoności.

Nowa sytuacja geopolityczna, a zwłaszcza przystąpienie Republiki Cze-
skiej i Rzeczpospolitej Polskiej do układu z Schengen znosi tą ostatnią ba-
rierę. Jej zniesienie unaoczniło nam zarazem jak dalece niepełne jest nasze 
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poznanie Sudetów. Świadomość tego faktu sprawiła, że od pewnego czasu 
nosiliśmy się z ideą organizacji spotkania naukowego, które miałoby przede 
wszystkim służyć prezentacji aktualnie prowadzonych badań sudeckich. Ma-
my nadzieję, że wspólnie spędzony czas obrad, dyskusji kameralnych i tere-
nowych doprowadzi do realizacji nowych projektów, które swoim zasięgiem 
obejmować będą śląską i czeską część Sudetów.

Organizatorzy,
Wrocław-Sokołowsko, 16-17 października 2008 r.
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KRAS RYCHLEBSKÝCH HOR A JEHO VÝZNAM PRO POZNÁNÍ 
VÝVOJE RELIÉFU

Viola Altová

Výzkum krasových jevů v Rychlebských horách si klade za cíl definovat 
vztahy mezi vývojem krasových jevů a okolního reliéfu, přinést nové 

poznatky o geomorfologických procesech ovlivňující formování reliéfu 
Rychlebských hor a na jejich základě rekonstruovat vývoj daného území.

Ryc. 1: Krasová území a vybrané krasové jevy JV části Rychlebských hor.
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Kras v Rychlebských horách je vyvinut vnevelkých ostrůvcích a 
pruzích krystalických vápenců. Krasové jevy, především jeskyně, se nejlépe 
vyvinuly v oblastech Na Pomezí, Vápenná a Vápenná – Lesní čtvrť (ryc. 1). 
Tomuto krasovému území bylo nejvíce pozornosti věnováno v 50. a 60. 
letech 20. století, po objevu a zpřístupnění jeskyní Na Pomezí. Krasovou 
problematikou se zde zabývali především Panoš (1959a, 1962) a Král 
(1958), v pozdější době také Morávek (1986). Z novějších studií je potřeba 
zmínit práce Bruthanse et al. (2003) a Kukačky et. al (in press), kteří se 
však tímto územím zabývali z hlediska hydrogeologie. Ani geomorfologie 
této oblasti (JV část Rychlebských hor) nebyla dosud podrobně řešena. 
Vybranými problémy nebo lokalitami se zde zabývali hlavně Panoš (1959b) 
nebo Demek (1976).

Studovaná krasová území v Rychlebských horách jsou z geologického 
hlediska řazena ke skupině Branné, která tvoří obalovou skupinu 
keprnické klenby. Skupinu Branné tvoří úzký protáhlý pruh ve směru SSV 
– JJZ ležící v podloží ramzovského nasunutí a k východu navazuje na 
pestré souvrství keprnické klenby. Vápence skupiny Branné jsou 
devonského stáří, slabě metamorfované a tvoří pruhy, jejichž souvislost je 
porušena příčnou zlomovou tektonikou (ryc. 1).  Na severu je skupina 
Branné výrazně tektonicky omezena okrajovým sudetským zlomem 
(Vocílka, 1981). Sudetský okrajový zlom je výraznou poruchou, podle které 
docházelo a stále dochází k vertikálním i horizontálním pohybům. Velké 
množství podélných i příčných zlomových systémů je jednou z příčin 
intenzivního krasovění zdejších vápenců. Podle Panoše (1963) docházelo k 
tomuto krasovění již na konci druhohor, především však za příznivých 
srážkových a teplotních podmínek na konci paleogénu a začátku neogénu. 
Velký vliv na vývoj a morfologii krasových jevů mělo podle Panoše (1959b) 
mělo elsterské a sálské zalednění, kdy pevninský ledovec pravděpodobně 
zasahoval až k Vápenné. V tomto období předpokládá Panoš hlubokou 
kongelifrakci, která se projevila na modelování jak povrchových krasových 
jevů, tak podzemních prostor.

Studium je v prvé řadě zaměřeno na krasové jevy v JV části 
Rychlebských hor. Jak vyplývá z úvodu, otázky krasového vývoje v této 
oblasti jsou známy na úrovni vědeckého poznání 50. a 60. let 20. století. 
Dosavadní poznatky je potřeba prověřit moderními metodami, upřesnit je 
a doplnit o nové studie.

Jednou z moderních a v současné době hojně využívaných metod, 
která může pomoci osvětlit vývoj jeskyní a jejich etapy, je datování 
speleotém. Za tímto účelem bylo odebráno několik vzorků sintrových kůr z 
jeskyní Na Pomezí a jeskyně Rasovna pro určení stáří pomocí datovací 
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metody U-series. Tyto vzorky jsou v současné době analyzovány v 
laboratoři Polské akademie věd ve Varšavě. První výsledky však ukazují, že 
velká část vzorků má velmi nízký obsah uranu (0,01 – 0,02 ppm) nebo se v 
nich vyskytuje detritické thorium. To má za následek vysokou nepřesnost 
až nemožnost určit stáří.

Pro poznání vývoje jeskyní je velmi důležité také podrobné 
geomorfologicko-speleologické mapování. Zde se bohužel ukázalo, že téměř 
všechny jeskyně v této oblasti (včetně zpřístupněných j. Na Pomezí) jsou 
pro potřeby odborného výzkumu zmapovány nedostatečně a je potřeba 
rozsáhlých kartografických prací. V současné době probíhá ve spolupráci s 
místními speleology tvorba podrobných speleologických map, do kterých je 
pečlivě zakreslována morfologie jeskyní. Rekognoskační průzkum 
významných jeskyní již nyní ukazuje na komplikovanost vývoje. 
Pravděpodobně se zde vyskytlo několik vývojových etap, které se několikrát 
opakovaly v celém vertikálním profilu jeskyní. Datování sintrových kůr 
může pomoci upřesnit a časově zařadit tyto etapy.

Téměř pominuta zůstávala doposud problematika vazeb mezi 
tektonikou a vývojem jeskyní a to i přesto, že většina jeskyni leží na 
významně dislokační poruše, kterou představuje okrajový sudetský zlom. 
Ve všech jeskyních v oblasti byla tedy provedena strukturně tektonická 
měření, jež ukázala výraznou tektonickou predispozici těchto jevů a to 
nejen podle hlavních tektonických linií. Naměřené údaje budou 
porovnávány a studovány spolu s výsledky měření extenzometrických 
měřidel TM 71, které zde byly nainstalovány v rámci mezinárodního 
výzkumného programu COST 625 „3D monitoring on active tectonic 
structures“ (Stemberk, Štěpančíková, 2003) v roce 2000 (j. Na Pomezí), 
resp. 2006 (j. Rasovna). Tyto měření ukazují recentní aktivitu sudetského 
okrajového zlomu. Na pohyby podél této poruchy ukazují také výrazné 
pukliny sintrových náteků. Byl zde změřen sinistrální pohyb o cca 1 cm, 
vertikální pohyb od 0,8 do 1 cm (Altová, Štěpančíková, in press). Již dnes 
lze říci, že tektonické poměry tohoto území sehrály ve vývoji podzemních 
krasových jevů primární úlohu. A to nejen pasivně, kdy tektonická 
porušenost vápenců umožnila intenzivní krasovění, ale velmi významnou 
roli zde hrály především pohyby podle okrajového sudetského zlomu, které 
s největší pravděpodobností měly vliv na výkyvy hladiny podzemní vody a 
tím také na změny erozní báze. Určení stáří sintrů a vytvoření a analýza 
podrobné speleologické mapy může také pomoci zpětně poznat tektonické 
pochody.

Součástí studie je také geomorfologický výzkum. Je prováděna 
geomorfologická analýza v prostředí GIS zaměřená především na 
morfostrukturní prvky.  Je prováděná tzv. fotogeologie, kdy jsou prováděny 
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analýzy DMR, leteckých měřických snímků a radarového snímku daného 
území. Tato metoda by měla pomoci k lepšímu poznání tektonických 
struktur v oblasti.

Z nedostatečného geomorfologického poznání JV části Rychlebských hor 
vyplynula potřeba nového geomorfologického a karsologického výzkumu s 
využitím moderních vědeckých metod a poznatků současné vědy. Podrobné 
studium krasových jevů v této oblasti v návaznosti na geomorfologickou 
analýzu území může přispět k vytvoření modelu vývoje reliéfu tohoto 
území. Hlubší pochopeni problematiky vývoje izolovaných krasových 
oblasti v návaznosti na vývojokolního reliéfu a naopak také pomůže poznat 
možnosti a způsoby využiti metod karsologie a speleologie při 
geomorfologických výzkumech v analogických oblastech.

Výzkum je podporován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, číslo 
projektu 142/2007/B-GEO/PřF  a také ÚSMH AV ČR, v.v.i. (VOZ 
30460519).
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WYZNACZENIE GŁÓWNYCH FAZ TEKTONIKI NA PODSTAWIE 
ANALIZY SIECI DOLINNEJ NA POGÓRZU SUDECKIM (SUDETY 

ŚRODKOWE)
Henryk Chmal1, Marek Kulczyński2

W pierwszym etapie badań zliczono długości odcinków dolin w 
poszczególnych przedziałach azymutowych. Mimo, że badany obszar składa 
się z czterech jednostek geotektonicznych reprezentujących rozwój budowy 
geologicznej Sudetów Środkowych od prekambru-kambru do dolnego 
permu, układ tych dolin okazał się wielodzielnie zorientowany, co skłoniło 
nas do wstępnego wniosku, że odzwierciedla on fazy tektoniki 
dysjunktywnej, tym bardziej, że frekwencja dolin subsekwentnych jest w 
tym rejonie niewielka (ryc. 1).

W następnym etapie wyznaczono lineamenty geomorfologiczno-

geologiczne według zasady, że na wydzielenie danego lineamentu muszą się 
składać: odcinek osi dna doliny i wzdłuż tej samej linii pobliski uskok 
tektoniczny lub granica litologiczna.

Wszystkie pomiary wykonano na pięciu arkuszach Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Sudetów w skali 1: 25 000. Łącznie zmierzono lineamenty o 
długości rzeczywistej ok. 510 km. Pomiary te wykazały wyraźną 
dwudzielność.

Na badanym obszarze w przewadze występują lineamenty o azymucie 

Ryc. 1. Orientacja i sumaryczna 
długość (w 10-stopniowych 
przedziałach azymutowych) osi 
dolin rzecznych na Pogórzu 
Wałbrzyskim. 
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w przybliżeniu N i NE.

Wnioskujemy, że wydzielone systemy lineamentów (ryc. 2 i 3) 
odpowiadają dwóm głównym orogenezom, waryscyjskiej i alpejskiej. Układ 

Ryc. 2. Układ lineamentów nawiązujący do przebiegu sudeckiego uskoku brzeżnego.
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lineamentów neogeńskich wykazuje  zgodność wobec przebiegu sudeckiego 
uskoku brzeżnego. Natomiast lineamenty generacji waryscyjskiej tną 
wychodnie karbonu i permu. Ważnym wynikiem tej pracy jest stwierdzenie, 
że sieć dolinna jest współcześnie dostosowana nie tylko do młodych, ale 
także do starych dysjunkcji, i że dysjunkcje te można ustalać na podstawie 
badań geomorfologicznych.

Ryc. 3. Układ lineamentów odzwierciedlający dysjunkcje waryscyjskie.
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GEOMORFOLOGICZNE PROCESY FLUWIALNE W SUDETACH, 
STARE PROBLEMY I NOWE METODY BADAWCZE

Marek Kasprzak

Badania w zakresie geomorfologii fluwialnej w Sudetach zapoczątkowano 
pod koniec XIX w. Najnowsze publikacje tematyczne skupiają się głównie 
wokół paleogeograficznych przemian środowiska w młodszym kenozoiku, 
uwarunkowań rzeźby przedczwartorzędowej, wpływu ruchów tektonicznych 
na kształt sieci rzecznej i współczesnych procesów ekstremalnych. Ich 
lektura skłania do wniosku, że rzeczowa dyskusja omawianych tematów 
zamyka się w bardzo wąskim gronie badaczy, mających niemal monopol na 
rozstrzyganie spornych kwestii w swoim regionie badawczym. Nie 
wszystkie problemy związane z kształtowaniem się obecnych rysów rzeźby 
dolinnej zostały także rozwiązane (Traczyk, Kasprzak 2006). Na dodatek 
niewiele wiemy o dynamice sudeckich procesów fluwialnych, mimo rozwoju 
w ostatnich dziesięcioleciach nowych metod i technik badawczych. Dotyczy 
to zarówno procesów współczesnych jak i wnioskowania o natężeniu 
procesów z przeszłości geologicznej.

Metodyczne pomiary zjawisk hydrologicznych prowadzono na Śląsku 
od początku XIX w. Od 1951 r. na kilkudziesięciu posterunkach 
wodowskazowych w Sudetach pod zarządem Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej (IMGW) prowadzone są regularne odczyty stanów wód 
(w automatycznych limnigrafach 3 wskazania na godzinę). Wartości 
przepływów odczytywane są z krzywych konsumcyjnych, nie prowadzi się 
regularnych pomiarów transportu rumowiska. Dodatkowo w 1983 r. 
zamknięto ogólnodostępną serię wydawniczą Roczników hydrologicznych, a 
dane IMGW stały się produktem komercyjnym. Przyrodnicy nie doczekali 
się jak dotąd także informacji o parametrach przepływu pełnokorytowego, 
niezbędnego w stosowaniu szeregu podstawowych wzorów hydraulicznych, 
czy estymacji maksimów absolutnych przepływów w czasach historycznych, 
mimo iż w sudeckich miejscowościach zachowało się niemało tzw. znaków 
wielkiej wody.

Z naukowych opracowań, powstających po większych wezbraniach 
sudeckich cieków, można wnioskować o ich naturalnych tendencjach 
erozyjno-akumulacyjnych, redukowanych w normalnych warunkach 
zabudową hydrotechniczną. O zdolnościach transportowych górskich 
potoków świadczą obserwacje ruchu grubofrakcyjnych elementów koryta 
(tab. 1). Dynamikę zmian rzeźby fluwialnej łatwo zaobserwować choćby na 
stanowisku Byczeń, gdzie od VII 1997 r. doszło do transformacji krętego 
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koryta Nysy Kłodzkiej w epizodycznie czynny system rzeki roztokowej lub 
jak chce Zieliński (1998) rzeki typu wandering river. Zmiany te mają 
jednak podłoże antropogeniczne, czego nie wykazały badania 
sedymentologiczne wspomnianego autora i rozgrywają się w nieczynnym 
wyrobisku żwiru Byczeń (w opracowaniu publikacja na ten temat).

W nowoczesnych badaniach rzeźby fluwialnej nie może zabraknąć 
narzędzi GIS i numerycznego modelu terenu. Modele tworzone z 
digitalizacji map rastrowych obarczone są wielokrotnym błędem (pomiar 
geodezyjny, interpolacja kartograficzna i skala opracowania, 
zniekształcenie skanu, precyzja rejestracji obrazu, niedokładność 
digitalizacji, ponowna interpolacja). Obecnie najdokładniejszym 
rozwiązaniem są modele powstałe z lotniczego skaningu laserowego w 
technice LIDAR (Light Detection and Ranging) o rozdzielczości 
dochodzącej do 10-25 cm.

W pracy terenowej tradycyjną taśmę domiarową wypierają praktyczne 
dalmierze laserowe, np. TruPulse firmy Laser Technology. Samo 
kartowanie można z powodzeniem wspomagać pomiarami opartymi o 
system GPS. W opinii autora dobre efekty daje wykorzystanie komputera 
polowego z aplikacją ArcPad, umożliwiającą zbieranie i przetwarzanie 
danych przestrzennych. Precyzja kartowania będzie jednak zależała od 
klasy odbiornika. Urządzenia ze standardowym dziś modułem SiRFstarIII 
montowanym w urządzeniach cywilnych dają przy dobrej widoczności 
satelitów dokładność 3-10 m, co z reguły wystarcza do oznaczania 
stanowisk. Dla porównania można dodać, że szerokość linii poziomicowej 
na mapie 1:10 000 odpowiadałaby w rzeczywistości pasowi o szerokości 5-
10 m.

Tab. 1. Przykłady rekordowych wielkości elementów skalnych transportowanych w 
sudeckich korytach rzecznych. Podano oryginalny zapis jednostek bez próby 
standaryzacji (oprac. własne).
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W niepamięć odchodzi już klasyczna kartometria. Programy GIS, np. 
bezpłatny MicroDEM (Guth 2007) zawierający pełną dokumentację 
stosowanych algorytmów, ułatwiają i wielokrotnie przyspieszają pomiary 
długości, obwodu i objętości form geomorfologicznych. W geomorfologii 
fluwialnej nie bez znaczenia będzie także możliwość automatycznego 
wykreślanie profilów zdigitalizowanych cieków lub nawet automatycznego 
wykreślenia sieci rzecznej i granic zlewni (np. aplikacja TauDEM jako 
plugin programu MapWindow GIS).

Kolejną nowością ostatnich lat jest oprogramowanie zastępujące 
czasochłonne pomiary rumowiska dennego automatyczną parametryzacją 
na podstawie zdjęć cyfrowych. Przykładem jest tu program Digital 
Gravelometer firmy Sedimetrics pracujący w oparciu o metodę pomiaru 
Wolmana. Na zadanej sfotografowanej powierzchni rumowiska wyznacza 
on granulometrię (w skali Wenwortha) i jej podstawowe cechy statystyczne, 
orientację ziaren, automatycznie wykreśla odpowiednie wykresy i 
zestawienia tabelaryczne. Nadaje się do obliczeń na materiale o ziarnach 
przekraczających na odwzorowaniu fotograficznym rozdzielczość 23 pikseli. 
Jego precyzja wzrasta po wprowadzeniu poprawki na zniekształcenia 
obiektywu aparatu cyfrowego.

Na koniec warto wspomnieć o narzędziach do pomiaru przepływu. Dla 
młynka hydrometrycznego alternatywą stały się mierniki elektrooporowe a 
przy ciekach wyższego rzędu montowane statycznie radary dopplerowskie.

Rozwój technik badawczych z jednej strony pozwala na 
doprecyzowanie istniejących już teorii badawczych, a z drugiej na zbieranie 
i przetwarzanie informacji w sposób masowy, co powinno wyeliminować 
błędne wnioski powstałe na podstawie pojedynczych obserwacji. Być może 
w przyszłości wzbogaci się inwentarz danych ilościowych, który pozwoliłby 
na rzeczowe porównania systemu fluwialnego Sudetów i Karpat, eliminując 
powszechnie funkcjonujące sformułowania typu „lepsze obrukowanie”, 
„mniejsze obciążenie rumowiskiem” itp.

Bugaj T., 1988, Klęski żywiołowe (w XVIII i XIX w.), [w:] Kowary. Szkice z dziejów 
miasta, t. I, Prace Karkonoskiego Tow. Nauk., Nr 39, s. 111-122.

Czerwiński J., 1991, Powodzie w rejonie Karkonoszy od XV w. do czasów 
współczesnych, Prace Inst. Geogr., ser. A, t. VI, Acta. Univ. Wratislav., No 1237, 
s. 8-104.

Czerwiński J., Żurawek R., 1999, Geomorfologiczne skutki powodzi na obszarze 
górskim, [w:] A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (red.), Dorzecze Odry. 
Monografia powodzi lipiec 1997, Seria Atlasy i Monografie, IMGW Warszawa, 
s. 191-200.



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

22 

Guth P. L., 2007, MICRODEM, strona domowa: 
http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/website/microdem.htm, dostęp: 
10 X 2008.

Kasprzak M., 2006, Floods after droughts: geomorphic changes in the valley floors 
of the Western Sudetes Mountains caused by a catastrophic flood event in 
August 2006, Extreme hydrometeorological events in poland and their impacts 
- European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9.12.2006, 
Book of Abstracts, s. 118-119.

Łach J., 2000, Geomorfologiczne skutki gwałtownej ulewy i powodzi w dolinie 
Bystrczycy Dusznickiej w lipcu 1998 r., Środowisko przyrodnicze i gospodarka 
Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, Referaty, Komunikaty i Postery, 
49 zjazd PTG, Szklarska Poręba, 20-24 IX 2000, s. 33-35

Traczyk A., Kasprzak M., 2006, Perspektywy badań dolin rzecznych w rejonie 
Karkonoskim, [w:] I. Smolová [red.], Geomorfologické výzkumy v roce 2006, 
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 288-293.

Zieliński T., 1998, Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych, [w:] E. Mycielska-
Dowgiałło (red.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach 
czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, Warszawa, s. 195-253.



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

23 

MAŁE ZLEWNIE W GÓRACH ŚREDNICH STREFY UMIARKOWANEJ 
(ŹRÓDŁEM WIEDZY O KLIMATYCZNO-HYDROLOGICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO REKONSTRUKCJI 

PRZESZŁYCH I WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW 
RZEŹBOTWÓRCZYCH)

Kazimierz Klimek

Góry średnie położone w strefie klimatów umiarkowanych Europy 
Środkowej ukształtowane zostały przez procesy tektoniczne i czynniki 
klimatyczne, z których istotną rolę odegrała wody płynące rozcinające 
wypiętrzane masywy głębokimi dolinami. Dorzecza mniejszych dolin mają 
zazwyczaj dobrze wykształcone strome leje źródłowe, zbocza o zmiennym 
nachyleniu oraz dna o szerokości kilkudziesięciu do kilkuset metrów. 
Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża, zróżnicowane wysokości 
względne oraz warunki topo-klimatyczne w obrębie tych zlewni w różny 
„zapisywały” w ich obrębie zmiany klimatu zaistniałe co najmniej od 
kilkudziesięciu tysięcy lat jak również zdarzenia spowodowane 
zróżnicowaną ingerencją człowieka w ich środowisko, szczególnie w czasie 
ostatnich kilku wieków.

Na wyrównanych wierzchowinach, na wąskich grzbietach przetrwały 
ślady morfogenezy peryglacjalnej w formie gruntów sortowania 
mrozowego, ostańców skalnych/skałek i teras krioplanacyjnych. Rozległe 
leje źródłowe wypełniają pokrywy stokowe przemieszczone okresach 
chłodnych z wyższych części stoków. Są one zróżnicowane pod względem 
petrografii i składu granulometrycznego. Na zboczach dolin obok wychodni 
podłoża występują głazowiska/piargi peryglacjalne oraz młodsze formy 
osuwiskowe lub rozcięcia erozyjne. W partiach gór, eksploatowanych w 
przeszłości lub współcześnie przez człowieka, pozostały drogi leśnych, ślady 
często zaniechanych upraw rolnych, a w dnach dolin ślady zapór, grobli, 
przyczółków mostowych i innych konstrukcji.

W miarę zmniejszania powierzchni zlewni wzrasta jednorodności ich 
środowiska przyrodniczego: budowy geologicznej, orografii, cech klimatu. 
W znacznym stopniu ułatwia to identyfikację roli tych elementów, które w 
różny sposób decydowały o przeszłym i współczesnym przebiegu procesów 
geomorfologicznych. Interpretacja współczesnej roli dynamicznych 
elementów środowiska przyrodniczego, a szczególnie ilości i natężenie 
opadów oraz zmienność przepływów wody i wahań wodostanów, wymaga 
odniesienia do bieżących i niedawnych zapisów stacji opadowych i 
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wodowskazowych. Stacje opadowe występują w wybranych dorzeczach. 
Posterunki wodowskazowe „zamykają” dorzecza z reguły o powierzchni 
powyżej 100 km2, rzadziej mniejszej. W badaniach przeszłych i 
współczesnych zmian środowiska wymaga to kompromisu pomiędzy 
wielkością małych zlewni a ich reprezentatywnością.

W Sudetach, w obrębie Republiki Czeskiej, pomiędzy Bramą 
Morawską a doliną Nysy Łużyckiej, istnieje około 14 wodowskazów 
zamykających zlewnie poniżej 100 km2, a w kilku przypadkach poniżej 60 
km2 oraz 5 stacji zamykających zlewnie do 300 km2. Pomiary stanów wody 
i przepływów, wykonywane w odstępach godzinowych, są na bieżąco 
dostępne w internecie. Można je korelować z ilością i natężeniem opadów 
„równolegle” udostępnianych tą drogą. Podobna ilość posterunków 
wodowskazowych znajduje się po polskiej stronie, z których 6 zamyka 
dorzecza o powierzchni poniżej 50 km2. Jednakże wyniki tych pomiarów są 
niedostępne dla odbiorców. Można je kupić, ale z dużym opóźnieniem w 
stosunku do czasu wystąpienia tych zjawisk.

Z tego powody badania nad bieżącą i przeszłą dynamiką procesów 
geomorfologicznych wymagają rozpatrywania tych zagadnień w skali 
reprezentatywnych małych zlewni oraz łatwej dostępności bieżących 
informacji hydro-meteorologicznych.
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ZBIORNIKI ZASTOISKOWE W SUDETACH NA PRZYKŁADZIE 
ZASTOISKA KŁODZKIEGO

Anna Kowalska, Dariusz Krzyszkowski

Współczesne pojezierza europejskie w znacznej części są obszarami, które 
w epoce plejstocenu były pokryte lądolodami. Rzeźbotwórcza działalność 
lądolodów skandynawskich odcisnęła piętno na morfologii tych obszarów. 
Rzadkie są jednak opisy rozległych kompleksów jeziornych (pojezierza), 
będących genetycznie powiązanymi z działalnością lądolodów, w strefie 
górskiej.

Osady glacilimniczne pozostawione w dolinach rzecznych i kotlinach 
górskich Sudetów, przez jeziora glacjalne istniejące tu w czasie plejstocenu, 
reprezentowane są przez: warwity (dna dolin/kotlin), piaski i żwiry o 
genezie deltowej czy plażowej (stoki dolin/kotlin) jak i różne typy glin 
glacjalnych stanowiących dopełnienie utworów klastycznych tego 
zadziwiająco dynamicznego środowiska depozycyjnego. Obszar Sudetów, 
stanowi w tym względzie, unikalny w skali Europy teren do badań 
sedymentologicznych nad rekonstrukcją środowisk glacigenicznych, dzięki 
dobrze zachowanym sekwencjom osadowym, w których zapisane jest m.in. 
tworzenie się, funkcjonowanie i zanik jezior.

Wykorzystanie metod kompleksowej analizy litofacjalnej umożliwiło 
konstruowanie modeli depozycji glacjalnej, co dostarczyło wielu nowych 
danych ułatwiających interpretację genetyczną i paleośrodowiskową 
kopalnych osadów glacigenicznych jak i dróg migracji strumieni lodu 
lodowcowego w obszarze górskim.

W Sudetach, lądolody stagnujące głównie w dolinach rzek tamowały 
ujścia odpływom proglacjalnym czy ekstraglacjalnym, wskutek czego 
tworzyły się jeziora, które zazwyczaj cechowały się wieloletnią egzystencją. 
Takie jeziora (autorka udokumentowała dotychczas istnienie 12 zbiorników 
zastoiskowych o powierzchniach przekraczających 1 km2) otrzymywały 
większość swego osadu podczas okresów ciepłych (ablacja wiosenno-letnie) 
z cieków roztopowych odzwierciedlających reżim hydrologiczny lodowca. 
Podczas zim, gdy zastoiska pokrywała kra, zanikała dostawa materiału, a 
najdrobniejszy osad unoszący się w toni wodnej mógł rozpocząć opadanie 
na dno zbiornika. Zastoiska były ubogie w materię organiczną, ślady 
bytowania organizmów notowano sporadycznie, były to zbiorniki ultra-
oligotroficzne.

Jednym z kluczowych regionów pod względem występowania osadów 
glacjalnych w Sudetach jest Kotlina Kłodzka. Obszar ten poddano 
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szczegółowemu kartowaniu geologicznemu celem udokumentowania 
osadów wieku plejstoceńskiego uzyskując 17 punktów badawczych. 
Wykonano m.in. 3 rdzeniowane wiercenia sondą GEOPROBE: Leszczyna – 
9,6 m; Ścinawka Dolna – 6 m; Bystrzyca Kłodzka – 4,8 m. Celem 
wydzielenia i interpretacji typów facji litologicznych wykonano: analizy 
granulometryczne w tym metodą dyfrakcji optycznej, analizy chemiczne 
(metoda Tiurina, metoda Scheiblera), analizy mineralogiczne (RTG, DTA, 
TG), analizy petrograficzne klasków, warwogramy. Zastosowano 
trójstopniowy podział jednostek litofacjalnych (Zieliński, 1995).

Zastoisko kłodzkie było najrozleglejszym akwenem wodnym w 
plejstoceńskich Sudetach osiągając w swym maksymalnym stadium 
kilkadziesiąt km2. Wody tego zbiornika pokrywały obszar kotlinnego 
obniżenia od południowych zboczy łańcuchów górskich (Góry Bardzkie), 
poprzez Obniżenie Ścinawki po Kłodzko i dalej na S aż do Bystrzycy 
Kłodzkiej. Jezioro miało ameboidalny kształt linii brzegowej i maksymalną 
głębokość rzędu 40 m. Był to zbiornik o charakterze zaporowym – masy 
lodu lodowcowego stacjonujące w dolinie pra-Nysy Kłodzkiej 
uniemożliwiały wypływ wód ku północy.

W świetle przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, 
że: w pierwszym etapie glacjalnym spiętrzone masy lodu lodowcowego 
przedostały się przez barierę górską pozostawiając tam płaty glin i eratyki 
(horyzonty 400-580 m n.p.m.). Lądolód wkroczył do kotliny, drastycznie 
zmniejszając swoja miąższość w obszarze górskim, połączy loby 
lodowcowe (?) tworząc zwartą masę zasilaną głównie przełomową doliną 
pra-Nysy Kłodzkiej. Dodatni bilans mas sprawił, że czoło lądolodu dotarło 
na południe od Szalejowa Dolnego gdzie w strefie marginalnej utworzył się 
basen sedymentacyjny o charakterze terminoglacjalnym (Bystrzyca 
Kłodzka), w którym deponowane były osady zastoiskowe wprost na 
residuum wieku kredowego. Uformowany zbiornik był płytki i trwał kilka 
sezonów (brak warwitów sensu stricto), brak również jakichkolwiek 
przesłanek o istnieniu w tej części Kotliny cieków ekstraglacjalnych, co 
sugerowałoby istnienie pustyni lodowej na S od Bystrzycy Kłodzkie.

Drugi etap objął proces deglacjacji, z którym związana jest miąższa 
pokrywa supraglacjlanych glin wytopnieniowych (ang. melt-out till) 
widoczna w spągu profilu z Leszczyny. Morenowa masa osadu utworzyła 
urozmaicony morfologicznie relief, fosylizując jednocześnie osady cieków 
inglacjalnych drenujących lodowiec. Skład petrograficzny oraz struktura 
glin wskazują, iż lądolód inkorporował olbrzymie ilości zwietrzałych skał 
Gór Bardzkich. Czoło lądolodu ustabilizowało się w tym czasie na wysokości 
Ustronia a następnie w okolicach Wojborza i Podtynia (formowanie delty 
typu Gilberta w poziomie 360-370 m n.p.m.). Zbiornik znacznie powiększył 
swoje rozmiary.
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Trzeci etap glacjalny był zapisem maksymalnego stadium istnienia 
wielkiego zbiornika zastoiskowego. Jezioro, gromadzące wody powstałe z 
wytopienia olbrzymich mas lodu, objęło obszar leszczyńsko-ścinawski, na 
co wskazuje wyraźna zbieżność litofacjalna osadów zastoiskowych oraz 
układ warwogramów z Leszczyny (38 i 53 warwy) i Ścinawki Dolnej (432 
warwy). Reżim termiczny lądolodu uniemożliwił uwalnianie dużych ilości 
materii mineralnej stąd miąższość warw z tych stanowisk jest znikoma 
(kilka, kilkanaście cm). Linia brzegowa misy jeziornej była wybitnie 
nieregularna, cechująca się obecnością licznych i dobrze rozwiniętych 
klifów mrozowych i półek abrazyjnych, których obecność łączyć należy nie z 
falowaniem (zachowane residuum skalne) a z periodycznością procesów 
odmarzania i zamarzania tafli zbiornika zastoiskowego (być może nawet do 
2-5 m miąższości). Zastoisko funkcjonowało tu (Ścinawka Dolna), co 
najmniej 432 lata (warwogram).

Warwity zastoiska kłodzkiego dowodzą dystalności środowiska 
sedymentacyjnego, co oznaczało znaczną (kilkanaście, kilkadziesiąt km) 
odległość badanych profili osadowych od miejsca dostawy materiału. 
Warwity te okazały się być utworami polimineralnymi a w ich skład 
wchodziły minerały będące fizycznymi i chemicznymi produktami rozkładu 
skał skandynawskich i lokalnych w tym ‘iłów poznańskich’. Wyraźna 
koncentracja tlenków i tlenowodorotlenków żelaza w osadach była 
związana z egzaracją i inkorporacją przez stopę lodu lodowcowego utworów 
tzw. formacji czerwonych żwirów z Gorzuchowa. Letnie składowe warw 
(piaski i piaski pylaste) były generowane przez spływy gęstościowe o różnej 
reologii (spływy kolizyjne, kohezyjne, fluidyzacyjne) bądź prądy o małej 
gęstości ośrodka (turbidyty z doskonale zachowanymi członami sekwencji 
boumowskiej). Zimowe składowe warw – masywne iły – akumulowane 
były w czasie gdy jezioro pokrywała tafla lodu, przerwaniu ulegała 
termoklina a suspens powoli opadał na dno basenu sedymentacyjnego 
(ruchy Browna). Niejednokrotnie w profilach notowano obecność 
dropstonów czy materiału eolicznego.

Kolejny etap dokumentował wyraźną, nagłą fluktuację bilansu mas 
lodu wywołaną bądź sukcesywnym ochładzaniem klimatu, bądź zmianami 
w obszarze rezerwuarowym (strefa akumulacji śnieżnej). Nastąpił szybki 
awans jednego z aktywnych strumieni lodowych (ang. fast ice streams, 
surge). Stopa lodu wkroczyła częściowo na drobnoziarniste osady 
zastoiskowe (Leszczyna), które osadzone były na diamiktycie 
wytopnieniowym, erodując dużą ich część (ok. 400 warw?). Z tą fazą 
utożsamiać należy ogniwo glin bazalnych (ang. lodgement till) z Leszczyny. 
Brak znacznych zaburzeń osadów pylasto-ilastych można upatrywać w 
szybkim ruchu mas lodu jak również w fakcie ułatwionego nasuwania się 
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strumienia lodowego poprzez ślizg po zamarzniętym(!) podłożu – tafla 
jeziora. Ze stagnującego czoła lobu lodowcowego wytapiał się dodatkowo 
materiał morenowy - glina spływowa (ang. flow till) pogrążając się z czasem 
w osadach zastoiskowych – charakterystyczna ‘mozaika’ jak i odkładając się 
na osadach gliny bazalnej. Fragment jeziora, którego osady można dziś 
oglądać w cegielni, w Leszczynie przestał funkcjonować w związku z 
przykryciem go przez koluwium lodowcowe. Zatoka zachodnia zbiornika 
(okolice Ścinawki) nadal egzystowała.

Ostatni etap glacjalny łączy się z ociepleniem klimatu i całkowitym 
zanikiem lądolodu w Kotlinie. Wytopieniu czy przerwaniu uległa wówczas 
zapora lodowo-morenowa tamująca od północnego-wschodu zastoisko 
kłodzkie. Spiętrzone masy wód gwałtownie wylały się (isl. jökulhlaups) poza 
obszar Sudetów, pozostawiając powodziowo zmieniony horyzont osadów w 
stropie sekwencji ze Ścinawki Dolnej. Zastoisko kłodzkie przestało istnieć.

Obecność zastoiska w Kotlinie Kłodzkiej łączyć należy ze schyłkiem 
zlodowacenia Odry i traktować je jako ostatni akcent zlodowaceń 
skandynawskich w Sudetach.

Zieliński T., 1995, Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie, 
[w:] E. Mycielska-Dowgiałło (red.), Badania osadów czwartorzędowych. 
Wybrane metody i interpretacja wyników, Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 220-235.
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PROSTOROVÉ ROZŠÍŘENÍ PERIGLACIÁLNÍCH TVARŮ 
ALPINSKÉHO BEZLESÍ VYSOKÝCH SUDET

Marek Křížek, Václav Treml, Zbyněk Engel

Alpinské bezlesí Vysokých Sudet zaujímá nejvyšší polohy Krkonoš, 
Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Zde se dochovalo mnoho 
klimatogenetických forem, které dokumentují přítomnost periglaciální 
zóny v průběhu glaciálu, ale i výraznou regelační aktivitu během holocénu.
Od roku 2003, kdy jsme ve Vysokých Sudetech zahájili systematický 
výzkum,  zde nalezeny, geneticky roztříděny a lokalizovány, následující 
základní skupiny periglaciálních tvarů (Treml, Engel, Křížek, 2003): tory, 
mrazové sruby, kryoplanační terasy (stupně), kamenná moře, balvanové 
proudy, blokové pokryvy a proudy, strukturní půdy (tříděné - tříděné 
kruhy, tříděné polygony, tříděné pruhy, tříděné sítě, netříděné - půdní a 
rašelinné kopečky a netříděné pruhy) (Křížek, Treml, Engel, 2005), 
putující bloky, nivační deprese, nivační valy, soliflukční laloky, soliflukční 
stupně, soliflukční pokryvy a polygenetické akumulace. Prostorové 
rozmístění jednotlivých periglaciálních tvarů je znázorněno v mapách 
zveřejněných na
http://prfdec.natur.cuni.cz/~kfggsekr/pers/krizek/vyzkum/gaav03.html

Rozmístění jednotlivých genetických skupin periglaciálních tvarů, ale i 
jednotlivých tvarů v rámci příslušných lokalit není rovnoměrné. Projevuje 
se u nich vliv expozice, celkové konfigurace reliéfu a geologických poměrů. 
U pasivních i aktivních periglaciálních forem je zřejmý vztah k množství 
sněhové pokrývky, která je nerovnoměrně distribuována v závislosti na 
převládajícím směru větru. Tedy u periglaciálních tvarů se projevuje 
expoziční závislost, kdy nejčetnější a nejlépe vyvinuté periglaciální tvary se 
nacházejí v místech, kde probíhala nejintenzivnější regelace, tedy na Z-SZ 
orientovaných svazích. Zřejmě se to projevuje u neaktivních periglaciálních 
forem, které se vyvíjely během posledního glaciálu, např. nejlépe vyvinuté 
kryoplanační terasy s dobře vyvinutými tříděnými půdami jsou orientovány 
k západu. U /v současné době/ aktivních forem je tato závislost výrazně 
modifikována tvarem mikfroreliéfu. Například jediná lokalita tříděných 
kruhů v Krkonoších se nachází v Modrém sedle, která je orientována k jihu. 
Ovšem zdejší poloha se vyznačuje extrémními větrnými podmínkami, které 
odnášejí sníh a umožňují v zimě hluboké promrzání. Naopak nivační 
deprese jsou nejlépe vyvinuty v místech, kde dochází k dlouhodobému 
hromadění sněhu a kde sníh zůstává do počátku léta.
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Práce vznikla za podpory projektů GAAV B311302, GAAV KJB 301110804, 
GAČR 205/06/0587 a MŠM 0021620831.

Křížek M., Treml V., Engel Z., 2005, Periglaciální tvary Hrubého Jeseníku z 
hlediska jejich aktivity, Campanula – Sborník referátů z konference k 35. výročí 
CHKO Jeseníky, Správa CHKO Jeseník, Jeseník, s. 9-15.

Treml V., Engel Z., Křížek M., 2003, Periglaciální tvary v alpinském bezlesí 
Vysokých Sudet, Geografie – Sborník české geografické společnosti, 108, č. 4, 
Česká geografická společnost, Praha, s. 304-305.
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GENEZE AKUMULAČNÍCH FOREM RELIÉFU V DOLE BÍLÉHO 
LABE

Marek Křížek1, Hana Baláková1, Lenka Lisá2

Poster se zabývá genetickou klasifikací blokových akumulací v dole Bílého 
Labe. Důl Bílého Labe v Krkonoších je spornou oblastí z hlediska 
případného výskytu zalednění, resp. reliktů ledovcových akumulací 
(Partsch 1894, Scholtz 1888, Rathsburg 1932, Králík, Sekyra 1969, Treml 
1972, Sekyra 1964, Sekyra, Sekyra 2002, aj.).

Ve studovaném území byly zmapovány všechny akumulační tvary. 
Tyto tvary byly primárně rozděleny na základě morfologie. Dále byla 
charakterizována jejich poloha v reliéfu a byly určeny zvětrávací 
charakteristiky materiálu, který je tvoří. Hlavní použitou metodou bylo 
stanovení stupně zvětrání bloků pomocí Schmidt-hammerového měření 
(Engel 2006, Goudie 2006). Doplňujícími údaji sledující další zvětrávací 
charakteristiky akumulačních tvarů byly: určení stupně zaoblenosti bloků, 
vyvinutosti zvětrávacích jamek a míry selektivního zvětrávání. Na základě 
Schmidt–hammerového měření bylo vymezeno 6 skupin akumulací, z 
nichž bylo 5 morfologicky ztotožněno s reálnými typy tvarů: morénami, 
kamennými moři, murovými akumulacemi, dejekčními kužely a fluviálními 
akumulacemi.

Všechny údaje o akumulačních tvarech byly statisticky zpracovány 
pomocí diskriminační analýzy a analýzy rozptylu (ANOVA). Těmito 
statistickými metodami se podařilo prokázat, že akumulační tvary 
identifikované jako morény mají zcela odlišné charakteristiky než ostatní 
tvary a žádnému se nepodobají. Ukázalo se, že vzhledem ke zřejmým 
rozdílům hodnot Schmidt-hammerových měření mezi jednotlivými typy 
akumulací, obzvlášť u tvarů identifikovaných jako morény, je použití této 
metody korektní umožňující v příhodných podmínkách napomoci při 
stanovení geneze. Přítomnost morén potvrzuje nález stop glaciálního 
transportu na povrchu křemenných zrn v odebraných vzorcích, jež byly 
analyzovány v rámci exoskopické analýzy, kterou provedla Mgr. Lenka Lisá, 
Ph.D. z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Uvedené 
výsledky dokládají přítomnost zalednění v Dole Bílého Labe.
Práce vznikla za podpory projektů GAUK 227/2005/B-GEO/PRF, GAČR 
205/06/0587 a MŠM 0021620831.
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MODELACE VÝVOJE TŘÍDĚNÝCH PŮD VE VYSOKÝCH SUDETECH

Marek Křížek, Petra Nyplová

Ve Vysokých Sudetech nad alpinskou hranicí se nacházejí následující typy 
strukturních půd (Treml, Křížek, Engel, 2005): tříděné polygony, sítě, 
kruhy, pruhy, rašelinné kopečky a netříděné pruhy. Z tříděných 
strukturních půd vykazují aktivitu pouze tříděné kruhy (Křížek, 2007). 
Přímo studovat projevy aktivity našich tříděných strukturních půd je 
vzhledem k jejich poloze a technickým omezením téměř nemožné. Je to o 
to komplikovanější, že se jedná pouze o několik unikátních tvarů ve dvou 
nevelkých lokalitách – Modré sedlo v Krkonoších (Sekyra a Sekyra, 1995) a 
na Keprníku v Hrubém Jeseníku, které není možné vzhledem k jejich 
jedinečnosti poškodit či zničit.

Poster pojednává o laboratorní modelaci regelačních cyklů, mrazového 
třídění a vymrzání úlomků, které se podílejí na vzniku a vývoji tříděných 
kruhů. Laboratorní modelace mrazového třídění a jevů souvisejících je 
sledována za pomoci měřící a fotogrammetrické metody. Regelační aktivita 
na zmíněných lokalitách je kontinuálně sledována prostřednictvím 
teplotních dataloggerů od roku 2004.

Ukázalo se, že hlavní regelační aktivita v lokalitě Modré sedlo probíhá 
na jaře od poslední dekády března do druhé poloviny dubna. Sekundární 
maximum, s menším počtem regelačních cyklů než na jaře, se vyskytuje na 
podzim v listopadu. I když během extrémně teplé zimy 2006/2007 se 
podzimní sezóna protáhla až do druhé poloviny ledna a jarní regelační 
sezóna začala již v první dekádě března.

Laboratorní pokusy ukázaly, že jehlový led se vytváří již během 
prvního regelačního cyklu, po dvou regelačních cyklech dochází k rotaci na 
povrchu uložených klastů, po čtyřech regelačních cyklech se objevují první 
klasty orientované kolmo k povrchu, po pěti regelačních cyklech vystupují 
na povrch klasty z níže položených vrstev. Během laboratorního sledování 
regelačních cyklů se podařilo zachytit změnu zrnitostních charakteristik 
(nárůst podílu hrubší složky substrátu o 22% ve svrchním horizontu) 
souvisejících s procesem vymrzání úlomků, recipročně došlo k poklesu 
zastoupení této hrubší složky ve spodním horizontu. Po 12 regelačních 
cyklech dochází u klastů k tomu, že se otáčejí na druhou stranu. Úhel mezi 
pozicí klastu a povrchem osciloval mezi jednotlivými regelačními cykly 
mezi 5-10°.
Práce vznikla za podpory projektů GAAV KJB 301110804 a MŠM 
0021620831.
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REGULARITIES OF SPATIAL DISTRIBUTION OF PATTERNED 
GROUND IN THE CZECH PART OF THE HIGH SUDETES

Marek Křížek, Václav Treml, Zbyněk Engel

Our research of patterned ground focused on the Czech part of the area 
above alpine timberline in the High Sudetes, which means the highest 
places of the Giant Mts., the Hrubý Jeseník Mts. and the Kralický Sněžník 
Mts. Patterned ground is basic spatial information about the location and 
an extent of areas of individual kinds of patterned ground was gained by 
terrain GPS geomorphologic mapping.

Classification of patterned ground was executed based on morphology 
of shapes of this landforms (Křížek, Treml, Engel, 2007), dig profiles and 
bores. There can be found two basic groups of patterned ground (sorted and 
non-sorted) above alpine timberline in the High Sudetes (Křížek, Treml, 
Engel, 2007). In the study area stripes, circles, polygons and nets of sorted 
patterned ground were identified. Non-sorted patterned ground is 
represented by frost hummocks and non-sorted stripes. The origin of 
patterned ground involves a complex interaction of several 
geomorphological processes, including frost sorting, frost heaving, and 
mass movement (Křížek, 2007). Patterned ground is located on summit 
plateaus and adjacent ridges where they form more or less symmetrical 
shapes (circles, ovals, polygons). The shapes of these landforms gradually 
elongate and turn to sorted or non-sorted stripes with high inclination of 
slopes. It is evident that spatial distribution of the constituent types of 
patterned ground in the High Sudetes is significantly dependent on 
lithological conditions, inclination of slopes, aspect and altitude (Křížek, 
Treml, Engel, 2008).
This investigation is supported by GAAV KJB 301110804, GAČR 
205/06/0587, MŠM 0021620831.
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GENETICKÉ TYPY ÚDOLNÍCH UZÁVĚRŮ HLAVNÍHO HŘBETU 
HRUBÉHO JESENÍKU

Marek Křížek, Václav Treml, Zbyněk Engel, Libor Petr

Poster je zaměřen na popis základních typů údolních uzávěrů hlavního 
hřbetu Hrubého Jeseníku a procesů, které se podílely na jejich modelaci. 
Popisován je glacigenně přemodelovaný údolní uzávěr Moravice s relikty 
morén. Dalším genetickým typem jsou přehloubené údolní uzávěry 
Volárky a Kotelního potoka. Sedimenty na jejich dně však vypovídají o 
vývoji těchto oblastí pouze ve svrchním holocénu. V údolním uzávěru 
Volárky (Mezikotlí) se nachází výrazný stupeň hradící rašeliniště. Stupeň je 
tvořen po svahu usměrněnými, špatně opracovanými klasty s písčitou 
výplní. Kontinuální tvorba rašeliny v depresi hrazené stupněm začala před 
1520±39 radiokarbonovými lety před současností. Splachy na bázi deprese 
jsou však nejméně o 1000 let starší (2696±40 14C uncal. BP).

Geneze daného tvaru je s největší pravděpodobností spojená se 
geomorfologickými procesy probíhajícími zde nejpozději před starším z 
radiokarbonových dat. Dalším popisovaným typem jsou údolní uzávěry, 
jejichž dno je vyplněno mocnými akumulacemi rychlých svahových 
procesů. Takovýto typ je reprezentován např. uzávěrem Černého potoka 
(Sněžná kotlina, např. Malik, Owczarek 2007) nebo Vražedného potoka.
Práce jsou podporovány grantovým projektem GAAV KJB 301110804 a 
Výzkumným záměrem MŠMT 0021620831.

Malik I., Owczarek P., 2007, Dendrochronologiczny zapis erozji koryt potoków 
górskich w sąsiedztwie zapór przeciwrumowiskowych na przykładzie Černego 
Potoku (Jeseniki - Sudety Wschodnie), Przegląd Geograficzny, t. 79, z. 2, s. 313-
334.
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ANTROPOGENICZNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Agnieszka Latocha

Badania prowadzone aktualnie na ziemi kłodzkiej, dotyczące zmian 
środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka, stanowią 
kontynuację kilkuletnich badań nad antropopresją w Sudetach 
Wschodnich. Dotychczas koncentrowały się one na zagadnieniach 
związanych z wyludnianiem obszarów górskich i zanikiem gospodarki, 
przede wszystkim rolniczej, w wyżej położonych terenach górskich, co jest 
procesem powszechnie obserwowanym także w innych regionach górskich 
w Europie. W badaniach analizowano wpływ spadku zaludnienia i zmian 
użytkowania ziemi na procesy przyrodnicze, takie jak rozwój wtórnej 
sukcesji roślinnej na nieużytkowane grunty porolne, przyrost powierzchni 
leśnych, zmiany natężenia procesów stokowych (ograniczenie spłukiwania 
ze stoków i erozji gleby) i fluwialnych (intensyfikacja erozji wgłębnej w 
wyniku zmian użytkowania ziemi).

Aktualnie prowadzone badania z jednej strony stanowią poszerzenie 
wcześniejszych, obejmując cały region ziemi kłodzkiej, ze wskazaniem na 
lokalne zróżnicowanie i uwarunkowania zmian środowiska w kontekście 
zmian społeczno-gospodarczych. Z drugiej strony badania analizują nowy, 
rozwijający się aktualnie w Sudetach trend zmian ludnościowych i 
zagospodarowania terenu. W miejsce dotychczasowego trendu wyludniania 
i zaniku wielu wyżej położonych osiedli wiejskich, na całym terenie 
obserwuje się gwałtowny przyrost nowego budownictwa, przede wszystkim 
zabudowy domków jednorodzinnych. Jednocześnie przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej i dostęp do różnych funduszy związanych ze sposobem 
użytkowania ziemi spowodowało także zmiany w wykorzystaniu 
nieużytkowanych w poprzednich dekadach gruntów i ponownego włączenia 
ich do aktywnego użytkowania. Oba obserwowane od niedawna trendy – 
rozwój zabudowy jednorodzinnej, wkraczającej na coraz wyżej położone 
tereny, oraz kolejna zmiana kierunku użytkowania ziemi przyczyniają się w 
sposób bezpośredni i pośredni do zmian środowiska przyrodniczego, w tym 
zmian krajobrazu, szaty roślinnej, form rzeźby terenu oraz nasilenia 
procesów rzeźbotwórczych, takich jak erozja rzeczna czy spłukiwanie.

Celem prowadzonych aktualnie badań jest wskazanie przestrzennych 
relacji pomiędzy obserwowanymi procesami społeczno-ekonomicznymi a 
ich środowiskowymi efektami oraz wskazanie uwarunkowań ich 
występowania, zróżnicowania oraz odmiennej intensywności.



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

38 

O MOŻLIWOŚCI USTALENIA RELACJI MIĘDZY TRANSPORTEM 
MATERIAŁU DENNEGO I UNOSZONEGO W RZEKACH 

BESKIDZKICH NA PODSTAWIE UZIARNIENIA OSADÓW 
ZAKUMULOWANYCH POWYŻEJ URZĄDZEŃ PIĘTRZĄCYCH

Adam Łajczak

Ustalenie relacji między rozmiarami transportu materiału dennego i 
unoszonego w rzekach górskich na podstawie badań procesów fluwialnych 
wydaje się niemożliwe z następujących powodów: (1) o ile transport 
materiału unoszonego podlega w wielu rzekach pomiarom, to transport 
materiału dennego z wyjątkiem nielicznych odcinków cieków nie jest 
mierzony, (2) nawet stosunkowo gęsta sieć posterunków pomiaru materiału 
unoszonego, jak na przykład w polskich Karpatach w latach 70. i 80. XX w., 
nie pozwala na względnie dobre rozpoznanie wielkości transportu, co 
należy tłumaczyć stosowaną techniką pomiaru (pomiary jednopunktowe w 
korycie i zbyt rzadkie pomiary wielopunktowe), rzadkimi pomiarami 
zmącenia wody nie pozwalającymi ocenić szybkich zmian koncentracji 
zawiesiny podczas wezbrań, zbyt rzadką liczbą posterunków kontrolnych 
wzdłuż rzek, obowiązującymi metodami obliczeniowymi często 
krytykowanymi jako niewłaściwe, zbyt krótkim okresem pomiarowym nie 
pozwalającym na ustalenie miarodajnych rozmiarów transportu w możliwie 
szerokiej gamie uwarunkowań hydrometeorologicznych.

W efekcie oszacowane rozmiary transportu materiału unoszonego, jako 
średnie nawet z kilkudziesięciu lat, są zaniżone w stosunku do wielkości 
rzeczywistych. Można założyć, że im dłuższy okres pomiarowy, tym 
zbieżność obu wielkości jest większa. W większości posterunków okres 
pomiarowy jest tak krótki, że ustalone wielkości transportu nie powinny być 
brane pod uwagę. O zaniżeniu oszacowanych średnich wielkościach 
transportu materiału unoszonego, w przypadku większych rzek w polskich 
Karpatach nawet dwukrotnie, informuje szybsze tempo zamulania 
głębokich zbiorników zaporowych od wielkości prognozowanych na 
podstawie obliczonej wielkości dostawy tego materiału (Łajczak 1995).

Próby szacowania wielkości transportu materiału dennego z biegiem 
rzek w ujęciu bilansowym dają wyniki jeszcze bardziej odbiegające od 
rzeczywistych, niż w przypadku materiału unoszonego. Są one niemożliwe 
do zweryfikowania, gdyż z wyjątkiem nielicznych punktów kontrolnych na 
ogół na niewielkich ciekach, nie prowadzi się systematycznych badań 
wielkości transportu wzdłuż rzek górskich.
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Nieznane rozmiary średnich wielkości transportu materiału dennego i 
znaczne zaniżenie wielkości transportu materiału unoszonego było 
przyczyną niewłaściwie oszacowanych relacji między tymi składowymi 
transportu w karpackich dopływach Wisły, co skutkowało błędnymi 
prognozami zamulania zbiorników zaporowych (Łajczak 1995). Wyrażane 
były opinie o zdecydowanie zawyżonym udziale materiału dennego w 
ogólnej masie materiału klastycznego w tych rzekach. Przyczyną takiego 
podejścia były obserwacje uziarnienia osadów korytowych, stropowej 
warstwy osadów zakumulowanych powyżej zapór przeciwrumowiskowych, 
a także osadów okresowo odsłanianych na obszarze delt w zbiornikach 
zaporowych. W każdej z tych sytuacji widoczne osady nie reprezentują pod 
względem uziarnienia całości ładunku materiału klastycznego rzek.

Jedną z typowych cech osadów akumulowanych powyżej urządzeń 
piętrzących jest tendencja do zwiększania grubości ziaren od warstwy 
spągowej do stropowej, co wynika ze zmniejszania możliwości 
sedymentacji zawiesiny w miarę wypłycania zbiornika. Tak zróżnicowane 
osady w zbiornikach zaporowych można obserwować na okresowo 
odsłanianych deltach. Przyjmuje się, że w zbiornikach zaporowych na 
karpackich dopływach Wisły frakcja ilasto-pylasta stanowi około 90% masy 
zakumulowanego materiału. Pozostałe 10% to piasek transportowany w 
formie dennej lub w unoszeniu oraz żwir pokrywający koryto na obszarze 
delty i w miarę wypłycania zbiornika wnikający coraz dalej w stronę zapory 
(Łajczak 1995). Im płytszy zbiornik, tym udział materiału unoszonego w 
zakumulowanej masie materiału jest mniejszy. W płytkich podpiętrzeniach 
potoków i rzek karpackich powyżej zapór przeciwrumowiskowych często 
akumulowany był prawie wyłącznie materiał transportowany w formie 
dennej i tylko w głębszych zbiornikach osady zawierają znaczny udział 
frakcji drobniejszej od piasku. W profilach osadów w tych miniaturowych 
zbiornikach wyraźnie zaznacza się tendencja do grubienia ziaren w 
kierunku stropu wypełnień. Pojawia się problem wyznaczenia granicznej 
średniej początkowej głębokości zbiornika, powyżej której możliwa jest 
znacząca akumulacja materiału unoszonego. Wielkość tą w rozległych 
zbiornikach zaporowych ustalono na około 5 m, w przypadku zapór 
przeciwrumowiskowych zależnie od wielkości cieku można ją ustalić na 2-3 
m (największa głębokość przy zaporze jest dwukrotnie większa). Ponieważ 
początkowa głębokość większości takich spiętrzeń na ciekach nie osiągała 
podanych wielkości, materiał unoszony nie został w nich zakumulowany, a 
w pozostałych głębszych zbiornikach tylko częściowo. Efektywność tych 
obiektów w zatrzymywaniu drobnoziarnistego materiału jest minimalna i w 
miarę wypełniania grubym materiałem szybko osiąga wartość zerową. 
Stanowi to przeciwieństwo głębokich zbiorników zaporowych, które 
długotrwale zatrzymują znacznie ponad 90% wpływającej zawiesiny. Z 
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płytkich zbiorników zaporowych lub znacznie wypłyconych spiętrzeń 
powyżej zapór przeciwrumowiskowych, z upływem czasu w coraz większej 
ilości odprowadzany jest także materiał denny.

We wszystkich spiętrzeniach rzek i potoków w długim okresie z 
upływem czasu istotnie zmieniają się proporcje między zakumulowanym 
materiałem dennym i unoszonym. Stanowi to kolejne utrudnienie przy 
szacowaniu proporcji między przeciętnym transportem materiału dennego 
i unoszonego w ciekach. W tej sytuacji można założyć, że tylko w 
początkowym okresie funkcjonowania każdego spiętrzenia o głębokości 
średniej większej od wielkości granicznej, proporcje między zakumulowaną 
masą materiału reprezentującą transport denny i unoszony mogą być brane 
pod uwagę przy ustalaniu przybliżonych relacji między tymi dwoma 
formami transportu fluwialnego. Osady reprezentujące coraz bardziej 
zaawansowaną fazę zamulenia zbiorników w ogóle nie powinny być w tej 
sytuacji brane pod uwagę. Kolejne pytanie wynikające z tego problemu, to 
dla jak długiego odcinka cieku ustalone wyniki badań można uznać za 
obowiązujące. Tę sprawę należy uznać za otwartą.

Do tej pory nie były znane proporcje między transportem dennym i 
unoszonym w źródłowych odcinkach rzek beskidzkich. Analiza uziarnienia 
osadów wypełniających dawne spiętrzenia potoków zlokalizowanych 1-2 
km poniżej źródeł wskazuje na dominację frakcji ilasto-pylastej i piasku 
(ponad 95%). Pozostałe 5% stanowią różnej wielkości otoczaki i głazy, 
których ilość zwiększa się w kierunku delty i w stronę stropu wypełnień. Te 
spiętrzenia wody związane z XIX-wiecznym spławem drewna (tajchy 
powyżej klauz) miały początkową średnią głębokość w granicach 2-3 m i 
mogły w bardzo dużym stopniu trwale zatrzymywać zawiesinę i w całości 
materiał denny. Ponieważ te obiekty funkcjonowały do około 60 lat, nie 
uległy zbyt zaawansowanemu zamuleniu. Dlatego oszacowane dla tych 
spiętrzeń relacje między objętością drobnego i grubszego materiału mogą z 
dużym przybliżeniem odzwierciedlać proporcje między transportem 
materiału dennego i unoszonego w najwyżej położonych odcinkach rzek 
beskidzkich. Absolutna dominacja transportu zawiesiny nad grubym 
materiałem zupełnie nie odzwierciedla uziarnienia materiału w korytach, co 
wskazuje na bardzo dużą kompetencję tych cieków i całkowite 
odprowadzanie zawiesiny w warunkach swobodnego przepływu.

Wyniki badań nad uziarnieniem osadów wypełniających różnej 
wielkości spiętrzenia wody na ciekach w Beskidach pośrednio wskazują na 
zdecydowaną przewagę transportu materiału unoszonego nad dennym, 
przy czym procentowy udział materiału unoszonego w transporcie 
materiału klastycznego zwiększa w kierunku źródeł. Z kolei wzrost udziału 
materiału dennego z biegiem tych rzek wynika m.in. ze wzrastających w 
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tym kierunku rozmiarów transportu frakcji piasku, który w górnych 
odcinkach rzek jest w większym stopniu przenoszony w zawieszeniu.

Zaprezentowane wyniki badań uzupełniają lukę w znajomości relacji 
między transportem materiału dennego i unoszonego w profilu podłużnym 
Wisły i dopływów karpackich. Materiał unoszony stanowi w tym ciągu 
cieków ponad 95% materiału klastycznego transportowanego przez 
źródłowe odcinki rzek beskidzkich, około 90% w ich środkowych biegach, 
około 70% w Wiśle na przedpolu Karpat, 50% w Wiśle środkowej i około 
25% w Wiśle dolnej (por. Łajczak 1999). Takie zróżnicowanie proporcji 
między wymienionymi składowymi transportu fluwialnego odbiega od 
ogólnie przyjętego modelu dla profilu podłużnego rzeki odwadniającej 
obszary górskie i nizinne.

Łajczak A., 1995, Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w 
dorzeczu Wisły, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. 8, 1-105.

Łąjczak A., 1999, Współczesny transport i sedymentacja materiału unoszonego w 
Wiśle i głównych dopływach, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 
z. 15, 1-215.
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DENDROCHRONOLOGICZNY ZAPIS RUCHÓW MASOWYCH W 
STREFIE GÓRNEJ GRANICY LASU W KOTLE ŁOMNICZKI, 

KARKONOSZE WSCHODNIE

Marcin Matyja

Kocioł Łomniczki położony jest we Wschodnich Karkonoszach. Jego stoki 
północno-zachodnie i zachodnie mają największe nachylenie, powyżej 25º, 
miejscami powyżej 45º, z wychodniami granitowych skał podłoża w postaci 
urwistych ścian skalnych o wysokości do kilkudziesięciu metrów. Są one 
głównie usytuowane w strefie podcięcia glacjalnego, od 50 do 150 m 
powyżej górnej granicy lasu. Na stoku zalega pokrywa zwietrzelinowa i 
koluwialna o średniej miąższości do 1m. Wszystkie wyżej wymienione 
czynniki morfologiczne sprzyjają powstawaniu takich ruchów masowych 
jak spływy gruzowe, lawiny i obrywy skalne. Rozwijają się one powyżej 
górnej granicy lasu, wnikając następnie drzewostan świerkowy regla 
górnego, gdzie następuje akumulacja przemieszczanego rumoszu skalnego. 
W strefie górnej granicy lasu ma miejsce oddziaływanie ruchów masowych 
na drzewa, które są przechylane, obalane i ranione.

Badania objęły strefę górnej granicy lasu, gdzie za pomocą świdra 
Presslera pobierano rdzenie ze świerków po ich stronie dostokowej i 
odstokowej. Analizowane były drewno reakcyjne i traumatyczne przewody 
żywiczne. Badaniami zostało objętych ok. 70 drzew. Wynikiem jest zapis 
ruchów masowych w czasie ostatnich 150 lat. Brak wyraźnych skupień 
rejestrowanych ruchów masowych może świadczyć o ich umiarkowanej 
aktywności. Ponadto większość z nich charakteryzuje się małą energią i 
zasięgiem oddziaływania, a więc niewielką szansą pozostawienia po sobie 
śladów w drzewostanie. Ponieważ na niewielkim obszarze występują 
jednocześnie różne rodzaje ruchów masowych, w większości przypadków 
niemożliwe jest oddzielenie ich aktywności w przestrzeni i w czasie na 
podstawie zmian anatomicznych w przyrostach drzew.
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HOLOCEŃSKA I WSPÓŁCZESNA MORFOGENEZA STOKÓW 
SUDECKICH

Piotr Migoń

Rzeźba Sudetów jest w aktualnych warunkach środowiskowych 
kształtowana przez dwa rodzaje procesów morfogenetycznych, różniących 
się częstotliwością występowania i natężeniem. Tradycyjnie w 
geomorfologii są one określane mianem procesów sekularnych i 
ekstremalnych, aczkolwiek właściwsze dla tych drugich byłoby określenie 
„epizodycznych” (Starkel 1986). Różnice między nimi ujawniają się także 
w skutkach ich działania. O ile procesy sekularne nie tworzą nowych 
spektakularnych form rzeźby w krótkim czasie i wyznaczają pewien 
długookresowy stan równowagi dynamicznej w systemie 
morfogenetycznym (sensu Chorley i Kennedy 1971), to procesy pojawiające 
się epizodyczne często posiadają znaczne, ponadprzeciętne natężenie i są 
odpowiedzialne za powstawanie nowych elementów morfologicznych, 
których obecność modyfikuje kierunki dalszego rozwoju rzeźby. Stan 
rozpoznania obu grup procesów kształtujących rzeźbę Sudetów jest 
niejednakowy i do geomorfologicznej syntezy współczesnej morfogenezy w 
ujęciu ilościowym jest wciąż daleko. Dysponujemy jedynie ujęciami 
jakościowymi, zaproponowanymi dla konkretnych obszarów w ramach 
Sudetów lub dla regionu jako całości (Bieroński i in. 1992, Latocha 2006, 
Migoń 2008).

Tempo i efekty procesów sekularnych – powszechnie występujących 
w czasie i przestrzeni – są łatwiejsze do pomiaru i dysponujemy pewnymi 
danymi ilościowymi na temat niektórych z nich. Pionierski charakter miały 
badania spełzywania gruntu, prowadzone początkowo w Karkonoszach 
(Jahn, Cielińska 1974), a następnie rozszerzone na Masyw Śnieżnika i 
Góry Stołowe (Jahn 1989). Dzięki równoczesnej instalacji stanowisk 
pomiarowych na różnych wysokościach, stokach o różnym nachyleniu i 
sposobie użytkowania możliwe było wykazanie wpływu czynników 
środowiskowych na tempo spełzywania. W ujęciu ilościowym, ruch 
pełzający gruntu odbywa się w tempie maksymalnie 2-2,5 cm na rok, 
najczęściej jednak rejestrowano wartości rzędu 1 cm na rok. Wgłębny 
zasięg pełzania jest ograniczony do przypowierzchniowych 20-30 cm. 
Jakkolwiek uzyskane wyniki miały istotne znaczenie dla rozpoznania 
natury procesu pełzania, to jednak należy stwierdzić, że jego udział w 
morfogenezie stoków w holocenie jest nieznaczny. Podobnie rzecz ma się 
ze spłukiwaniem, które jest kolejnym procesem często badanym przez 
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geomorfologów posługujących się poletkami eksperymentalnymi i 
chwytaczami materiału. Klementowski (1997) akcentuje wielokrotnie 
większą efektywność spłukiwania na stokach pozbawionych darni w 
stosunku do stoków zadarnionych, jednak w ujęciu ilościowym nawet 
maksymalne zmierzone wielkości spłukiwania są niewielkie. Prosta 
ekstrapolacja wyników uzyskanych w trakcie krótkich okresów 
pomiarowych daje maksymalną wielkość obniżenia stoku w ciągu 100 lat o 
niecały 1 cm. Do procesów sekularnych kształtujących stoki i wierzchowiny 
sudeckie zaliczamy także spływ śródpokrywowy, denudację chemiczną i 
odpadanie gruzu z odsłoniętych ścian skalnych, ale o tempie tych procesów 
i ich skutkach rzeźbotwórczych nie ma praktycznie żadnych informacji. Pod 
tym względem Sudety są niestety „białą plamą” na geomorfologicznej 
mapie Polski. Cechy procesu sekularnego ma również deflacja, z tym że 
zachodzi na tylko w pewnych specyficznych warunkach, głównie na stokach 
użytkowanych rolniczo (Jahn 1969, Kida, Jary 2002). Ilościowe pomiary 
materiału zdeponowanego na śniegu wskazują na nieznaczną efektywność i 
tego procesu.

Wyniki badań pokryw deluwialnych u stóp stoków użytkowanych 
rolniczo, prowadzonych głównie przez A. Latochę (2006, 2007), pozwalają 
przypuszczać, że efektywność spłukiwania i innych procesów erozyjnych na 
stokach znacząco rośnie w warunkach użytkowania rolniczego. Grubość 
drobnoziarnistych pokryw deluwialnych w dolinach wschodniej części 
Ziemi Kłodzkiej sięga 1 m, co jest minimalną miarą denudacji, jako że 
nieznana część materiału odprowadzanego ze stoków dociera do koryt i jest 
włączana w rumowisko rzeczne. Mając na uwadze wiek rozpoczęcia 
depozycji deluwiów (XVI-XVII w.) można sformułować hipotezę, że 
ostatnie 300-350 lat przyniosło obniżenie powierzchni stokowej o 
przynajmniej kilkadziesiąt cm. Nie wiadomo niestety, jaki był w tym udział 
zdarzeń wyjątkowych, gdy opady o dużym natężeniu generowały 
intensywny spływ powierzchniowy. Na kluczowe znaczenie takich epizodów 
wskazano na przykładzie kotliny Broumova (Demek, Kopecký 1997), a 
także kilku miejsc na Przedgórzu Sudeckim, na Wzgórzach Niemczańsko-
Strzelińskich (np. Górecki, Klementowski 1989, Teisseyre 1994). 
Jednorazowe średnie obniżenie powierzchni może wówczas przekraczać 1 
cm, a żłobiny erozyjne dochodzić do 20-40 cm głębokości. Te ostatnie są 
jednak nietrwałe i szybko likwidowane przez przeoranie i zasypywanie. 
Epizodyczność spłukiwania i erozji żłobinowej rodzą zresztą pytania, czy 
procesy te w realiach sudeckich słusznie zaliczamy do sekularnych, czy też 
mają one cechy procesów ekstremalnych.

Drugą grupą procesów kształtujących stoki sudeckie są procesy 
zdarzające się sporadycznie, niekiedy nawet z częstotliwością mniejszą niż 
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100 lat. Do nich należą spływy gruzowe, obrywy i potoki błotno-gruzowe w 
osiach niecek stokowych i dnach dolin 1. rzędu. Jeszcze rzadsze są 
osuwiska, a Sudety są w Polsce postrzegane jako góry, w których osuwiska 
nie występują, co ma stanowić jedną z fundamentalnych różnic w stosunku 
do Beskidów. Spływy gruzowe występują w najwyższych masywach 
sudeckich, gdzie są generowane najczęściej powyżej górnej granicy lasu, ale 
część z nich dociera do piętra leśnego, w którym pozostawia wyraźny ślad w 
postaci nowych form rzeźby i liniowych stref zniszczeń (Pilous 1977, Migoń 
i in. 2002, Hrádek i in. 2006, Migoń, Parzóch 2008). Najdłuższe ze 
spływów w Karkonoszach i Hrubym Jeseniku pokonywały odległość do 1 
km. Analiza form depozycyjnych i osadów w dnach wysoko położonych 
odcinków dolin w masywie Hrubego Jesenika (Klimek i in. 2003) pozwala 
sądzić, że w przeszłości spływy gruzowe miały większy zasięg, docierając do 
den dolin i ulegając transformacji w potoki błotno-kamieniste. Na dużą, a 
wcześniej niedocenianą rolę takich epizodów wskazują analizy 
dendrochronologiczne (Chrost 2006, Malik, Owczarek 2006, Wistuba 
2008). Znacznie mniej wiadomo o częstotliwości obrywów, jednak nie 
ulega wątpliwości, że są one znacznie rzadsze niż spływy gruzowe. 
Odgrywają one dużą rolę w kształtowaniu rzeźby skalnych ścian kotłów 
polodowcowych w Karkonoszach, zwłaszcza Wielkiego Śnieżnego Kotła, 
gdzie występują rozległe, świeże stożki usypiskowe.

Szczególna uwaga winna być poświęcona osuwiskom, ponieważ 
procesy osuwiskowe przekształcają jednocześnie znaczne powierzchnie 
stoków, nawet jeśli pojawiają się w danym miejscu tylko raz na setki lub 
nawet tysiące lat. Pouczający jest przykład głębokiego skalnego osuwiska 
ześlizgowego ze stoków Kalwarii w Bardzie, które miało miejsce w 1598 r. 
Objęło ono fragment stoku o długości około 200 m i szerokości do 150 m, a 
łączna długość strefy ubytku materiału i strefy akumulacji wynosi około 
350 m. Powierzchnia ześlizgu znajdowała się na głębokości przynajmniej 
20 m (Migoń i in. 2002). Pasmem sudeckim, w którym osuwiska nabierają 
znaczenia głównego procesu kształtującego stoki są Góry Kamienne, w 
których zarejestrowano ponad 30 zespołów form osuwiskowych 
zajmujących powierzchnię do 25 ha (Synowiec 2003, Migoń i in. 2008). Z 
osuwiskami są związane także wtórne procesy grawitacyjne: obrywy, lawiny 
kamienne i odpadanie, prowadzące do powstania spektakularnych form 
depozycyjnych. Określenie wieku tych form, a zatem i procesów, jest 
trudne. Nieliczne oznaczenia wieku bezwzględnego z jeziorek 
osuwiskowych wskazują na środkowy holocen, ale uzyskane daty trudno 
utożsamiać z momentem inicjacji osuwisk (Synowiec 2005).

Przegląd opublikowanych materiałów i danych ilościowych mógłby 
prowadzić do wniosku, że stoki sudeckie w warunkach klimatu 
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umiarkowanego przekształcają się bardzo powoli, a ich rzeźba jest w 
znacznym stopniu odziedziczona z chłodnych okresów plejstocenu. Pewne 
przyspieszenie procesów stokowych i zwiększenie ich efektywności jest 
rejestrowane na stokach użytkowanych rolniczo, ale w Sudetach 
antropopresja rolnicza obejmuje okres zaledwie kilkuset lat, zwykle około 
300 lat. Równocześnie na wielu stokach uprawa została zaniechana, 
miejscami już pod koniec XIX w., a w innych obszarach odbywa się to 
współcześnie.

Równocześnie wydaje się, że w dotychczasowych badaniach kładziono 
niedostateczny nacisk na pewne procesy i zjawiska, które mogą mieć 
istotne znaczenie dla rozpoznania kierunków rozwoju rzeźby stoków i 
tempa denudacyjnych procesów stokowych w aktualnych warunkach 
środowiskowych. Do nich należą:

– odpadanie gruzu ze ścian skalnych, wywołane krótkookresowymi 
zmianami temperatury skały (Krauze 2006) lub mechanicznym 
oddziaływaniem korzeni drzew;
– obrywy ze skalnych zboczy dolinnych i urwisk, które wcale nie muszą 
być ograniczone do wspomnianych wcześniej ścian kotłów 
polodowcowych. W 2008 r. zjawisko tego typu odnotowano w dolinie 
Kamiennej w Karkonoszach, na wysokości około 500 m n.p.m. (Knapik 
2008);
– przeobrażanie struktury utworów pokrywowych towarzyszące 
wiatrowałom. Obserwacje pokazują, że podczas przewracania drzew 
mogą być podnoszone nawet bloki skalne, a morfologia wykrotowa ma 
duże rozprzestrzenienie;
– epizodyczny skoncentrowany spływ powierzchniowy w suchych 
dolinach i nieckach stokowych;
– powstawanie potoków błotno-kamienistych w dolinach o dużym 
spadku podłużnym. Należy pamiętać, że plejstoceński wiek form 
akumulacji głazowej w osiach dolin nie został jak dotąd udowodniony;
– spływ śródpokrywowy i sufozja, zwłaszcza w obszarach zbudowanych 
ze skał piaskowcowych.

Konkludując, geomorfologiczny status stoków sudeckich w warunkach 
klimatu umiarkowanego wciąż oczekuje na rozpoznanie, a ich generalna 
stabilność może być pozorna. Zakładane, często implicite, odziedziczenie 
peryglacjalnej rzeźby plejstoceńskiej nie zawsze i nie wszędzie musi być 
wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości.
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REGIONALIZACJE POLSKICH I CZESKICH SUDETÓW, POTRZEBA I 
MOŻLIWOŚCI ICH UJEDNOLICENIA

Jacek Potocki

Sudety z racji bogatej historii i skomplikowanej budowy geologicznej są sys-
temem górskim o silnie zróżnicowanej rzeźbie – zarówno pod względem ge-
nezy jak i cech morfologicznych. Ta różnorodność sprawia, że geografowie 
fizyczni wyróżnili tu dużą liczbę regionów o różnej randze. Charakterystycz-
ne jest, że jednostki wydzielane na gruncie geografii fizycznej komplekso-
wej właściwie można utożsamiać z regionami geomorfologicznymi. Na 
terenach górskich bowiem cechy środowiska determinowane są przede 
wszystkim warunkami orograficznymi, zatem nawet w ogólnych podziałach 
fizycznogeograficznych rzeźba stanowi przewodnie kryterium wydzielania 
regionów.

Warto zauważyć, że fizjograficzna (w górach de facto geomorfologicz-
na) regionalizacja obok waloru naukowego ma ważny aspekt praktyczny. 
Nazwy jednostek fizjograficznych umieszczane są bowiem na mapach, uży-
wając ich określa się położenie rozmaitych miejsc czy obiektów topograficz-
nych. Ważne jest zatem, aby zasięg poszczególnych regionów był ustalany 
możliwie precyzyjnie, a nazewnictwo było jednoznaczne i w miarę możliwo-
ści nawiązywało do określeń funkcjonujących w języku potocznym.

W przypadku Sudetów tej jednoznaczności wyraźnie brakuje. Trzeba 
przy tym zaznaczyć, że obok czynnika obiektywnego, jakim jest silne zróżni-
cowanie rzeźby i rozmijanie się granic wyznaczanych przy pomocy różnych 
kryteriów (budowa geologiczna, struktury tektoniczne, morfologia, podziały 
hydrograficzne itp.), dodatkową przeszkodą w wyznaczeniu spójnego po-
działu regionalnego jest graniczne położenie gór, sprawiające, że delimita-
cją jednostek przestrzennych zajmują się geografowie z dwóch krajów 
stosując odmienne kryteria czy różną rangę przypisując poszczególnym 
czynnikom będącym podstawą podziałów.

O ile więc po obu stronach granicy wypracowano fizjograficzne regio-
nalizacje, to jednak prawdopodobnie były one opracowywane bez żadnych 
konsultacji. W efekcie, choć na poziomie makroregionów można je uznać za 
w miarę spójne, istotne różnice pojawiają się w zasięgu poszczególnych me-
zoregionów.

Najbardziej jaskrawym przykładem rozbieżności w podziałach regio-
nalnych na sudeckim pograniczu są okolice Broumova (stanowiące czeski 
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cypel z trzech stron otoczony granicą państwową) i przyległe do niego tere-
ny Polski. Według polskiej regionalizacji (Walczak 1968, Kondracki) obszar 
ten dzieli się na kilka jednostek fizycznogeograficznych, (Góry Stołowe, Ko-
tlina Broumowska lub Obniżenie Ścinawki, Góry Kamienne), podczas gdy 
w czeskiej geografii funkcjonuje jako jeden region Broumovská vrchovina 
(dawniej Sudetské mezihoří). Szerzej o tym problemie pisałem na łamach 
Czasopisma Geograficznego (Potocki 1994).

Dodatkową komplikacją jest niejednokrotnie odmienność stosowane-
go w obu krajach nazewnictwa. Na kształtowanie się sudeckiej toponoma-
styki miały wpływ burzliwe dzieje polityczne regionu, sprawiające, że 
w przeszłości kilkakrotnie zmieniał się język używany przez większość 
mieszkańców Sudetów. W efekcie szereg obiektów geograficznych posiada 
odrębne nazwy w różnych językach (Potocki 2000). Również i w tej dziedzi-
nie można podać przykłady z Sudetów Środkowych, gdzie polskie Góry Su-
che w czeskiej geografii funkcjonują jako Javoří hory (co niezorientowani 
tłumacze czeskich tekstów przekładają czasami na Góry Jaworowe).

Niefortunnym dziedzictwem okresu politycznej „normalizacji” w Cze-
chach jest także wprowadzony wówczas do map i podręczników termin 
Krkonošsko-jesenická subprovincie, który miał zastąpić historyczną nazwę 
Sudetów. Termin ten, umieszczony m.in. w leksykonie Hory a nížiny…, 
traktowanym przez czeskich autorów jako podstawowa pozycja w zakresie 
nazw topograficznych i podziału geomorfologicznego, szeroko rozpowszech-
nił się w podręcznikach i atlasach. Jest on jednak absolutnie niezrozumiały 
za granicą, gdzie góry na polsko-czeskim pograniczu jednoznacznie określa 
się jako Sudety (niem. Sudeten, ang. Sudetes) (Jeník 1998). Do przywróce-
nia nazwy Sudety w czeskiej geografii wzywał m.in. V. Král (1992), jednak 
Krkonošsko-jesenická subprovincie tak się zakorzeniła w literaturze, że ter-
min ten, całkowicie nieznany polskiej geografii, pozostawiono nawet w tłu-
maczeniu czeskiego podręcznika geografii na język polski, przygotowanym 
dla polskich szkół mniejszościowych (Voženílek, Szczyrba 2003).

Problemy niespójnej regionalizacji i rozbieżności nazewniczych na pol-
sko-czeskim pograniczu nie miały praktycznego znaczenia do czasu ożywie-
nia wzajemnych kontaktów oraz otwarcia na zachód. Obecnie, dobie 
otwartych granic, różnice te utrudniają pracę kartografom opracowującym 
coraz liczniej wydawane mapy transgranicznych terytoriów, nauczycielom, 
naukowcom (w tym zwłaszcza nie-geografom), przewodnikom turystycz-
nym i krajoznawcom.

W świetle powyższych uwag celowe wydaje się powrócenie do zarzuco-
nej przed laty w pracach geomorfologicznych tematyki regionalistycznej dla 
uporządkowania niejasności w dziedzinie regionalizacji i nazewnictwa, a 
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także opracowania nazw angielskich zalecanych do stosowania w tekstach 
w tym języku. Takie działanie byłoby dobrym polem do współpracy pol-
skich i czeskich geomorfologów, geografów i toponomastów.

Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR, Academie, Praha 1987.
Jeník J., 1998, Názvy středoevropských pohoří rozdělených státní hranicí, Geogra-

fie – Sborník ČGS, 103, 2, s. 101-107.
Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
Král V., 1992, Rehabilitujme název Sudety, Geografické rozhledy, r. 2, č. 4, s. 105.
Potocki J., 1994, Uwagi do fizjograficznej regionalizacji Sudetów, Czasopismo Geo-

graficzne, LXV, 2, s. 189-197.
Potocki J., 2000, Problemy regionalizacji geograficznej i nazw topograficznych w 

Sudetach na polsko-czeskim pograniczu, [w:] Środowisko przyrodnicze i gospo-
darka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, 49 Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego, s. 297-300.

Voženílek V., Szczyrba Z., 2003, Geografia 4. Republika Czeska – przyroda, społe-
czeństwo, gospodarka, Prodos, Olomouc.

Walczak W., 1968, Sudety, PWN, Warszawa.
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MORFODYNAMIKA STOKÓW USYPISKOWYCH W SUDETACH – 
ZARYS PROBLEMU

Joanna Remisz

Pokrywy stokowe Sudetów wielokrotnie stanowiły przedmiot 
zainteresowania geomorfologów. Jednak zainteresowanie to dotyczyło 
jedynie utworów gliniasto-gruzowych, które dominują na obszarze 
Sudetów. Pokrywy o charakterze usypiskowym są znacznie rzadsze i 
trudniej dostępne. Do tej pory, poza stwierdzeniem ich peryglacjalnej 
genezy, nie powstały żadne opracowania dotyczące ich dynamiki w okresie 
po ich utworzeniu. Projekt doktorski realizowany przez autorkę w 
Zakładzie Geomorfologii UWr będzie pierwszą próbą kompleksowego 
ujęcia tematu.

Geneza usypisk sudeckich, związana jest z warunkami peryglacjalnymi 
panującymi w Sudetach (koniec plejstocenu). Zatem głównym procesem 
odpowiedzialnym za ich powstanie było wietrzenie mechaniczne, 
powodujące dezintegracje ścian skalnych, a następnie odpadanie materiału 
skalnego, jego transport w dół stoku oraz akumulacje u podnóży ściany. 
Należy zaznaczyć, iż okruchy skalne tworzące sudeckie stoki usypiskowe ze 
względu na swoją wielkość zaliczają się do frakcji gruzowej. Istnieje ścisły 
związek pomiędzy wielkością materiału skalnego tworzącego usypisko a 
systemem spękań ściany skalnej (gęstością, szerokością oraz płaszczyznami 
wzdłuż, których powstają szczeliny) jako źródła materiału dla usypiska.

Celem projektu jest zbadanie współczesnej (holoceńskiej) dynamiki 
usypisk. Wiąże się to z identyfikacją stoków o różnym stopniu rozwoju i 
aktywności. Analiza tego problemu wymaga badań w dwóch nieco 
odmiennych zakresach. Jednym z nich jest stwierdzenie, czy istnieje ciągła 
dostawa materiału do usypiska, czyli czy efektywnie zachodzą procesy 
odpadania i akumulacji okruchów skalnych, drugim zaś stwierdzenie czy 
następuje przemieszczanie się całego osypiska dół stoku. Do określenia 
stopnia aktywności i rozwoju poszczególnych stoków planowane jest 
wykorzystanie metod bioindykacyjnych – dendrochronologii i 
lichenometrii. Dendrochronologia umożliwia stwierdzenie istnienia ruchu 
całego usypiska poprzez analizę przyrostów. Pozwala także na 
wydatowanie ewentualnych zranień drzewa przez odpadające od ściany 
skalnej okruchy. Udowodniłoby to istnienie aktywnego procesu 
dostarczania materiału do stożka. Lichenomeria natomiast pozwala na 
ocenę czasu wkroczenia porostów (jako pierwszych kolonizatorów) na 
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materiał skalny. Na tej podstawie można w przybliżeniu określić, kiedy 
usypisko przestało wykazywać oznaki aktywności. Planowane jest także 
oszacowanie miąższości pokrywy usypiskowej metodami geofizycznymi.

Obszar badań obejmować będzie Sudety, ze szczególnym 
uwzględnieniem Karkonoszy, Pogórza Kaczawskiego, Gór Suchych, rejonu 
osuwiska na górze Kalwarii (Bardo Śląskie) oraz Ślęży. Stoki w tych 
obszarach znajdują się w różnych kontekstach geologicznych, co pozwoli 
spojrzeć na zagadnienie ich morfodynamiki w szerszym aspekcie. Badane 
będą zarówno stoki znajdujące się w obrębie kotłów polodowcowych 
(Karkonosze), jak i te związane z nekami wulkanicznymi (Ostrzyca 
Proboszczowicka na Pogórzu Kaczawskim), a także stoki przemodelowane 
przez ruchy masowe (rejon osuwiska bardzkiego), oraz związane z głębokim 
wcinaniem się cieków w podłoże skalne (dolinki Pogórza Kaczawskiego), 
jak i stoki utworzone w obrębie wychodni skalnych znajdujących się na 
stokach. Również litologicznie obszar badań jest dość mocno zróżnicowany. 
Stoki karkonoskie utworzone są w granitach, rejon Pogórza Kaczawskiego 
związany jest z podłożem zieleńcowym oraz bazaltami neków 
wulkanicznych, rejon Gór Suchych budują ryolity, stoki ślężańskie 
wypreparowane zostały w gabrze, a stok na Górze Kalwarii (Góry Bardzkie) 
utworzony został w szarogłazach.

Szczególne znaczenie dla określenia morfodynamiki usypisk będą 
miały metody badawcze wykorzystujące bioindykatory. Pozwalają one na w 
miarę dokładne (w niektórych przypadkach nawet na podanie daty) 
określenie czasu występowania lub zaniku aktywności stoków. Jest to 
bardzo cenna i pożądana informacja, która wraz z opisem 
morfometrycznym będzie stanowiła istotny zbór danych umożliwiający 
kompleksowe ujęcie tematu. Problematyka morfodynamiki stoków 
usypiskowych w Sudetach będzie w toku dalszych badań rozwijana i 
analizowana.
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JASKINIE KOCHANOWSKIE NA TLE STANU POZNANIA KRASU 
SUDECKIEGO - ZNACZENIE DLA REKONSTRUKCJI 

PALEOGEOGRAFICZNYCH SUDETÓW ŚRODKOWYCH - STAN 
BADAŃ

Wojciech Rogala

Ostatnie lata dostarczyły wielu nowych odkryć i danych o jaskiniach i 
formach krasowych w polskiej części Sudetów. Jednak w opracowaniach 
geomorfologicznych przytaczanych się nadal wiele nieaktualnych danych. 
W świetle nowych, pełniejszych, danych o krasie i geomorfologii Sudetów, 
wiele danych i tez dotyczących rozwoju krasu i jego związku z rozwojem 
paleogeograficznym musi zostać zmodyfikowanych. Na przykład, w wyniku 
lepszego poznania jaskiń na górze Połom, okazało się, że dotychczas 
przyjmowana teza rozwoju krasu w trzech cyklach planacyjnych (Pulina, 
1977) nie ma poparcia w materiale obserwacyjnym i należy ją zastąpić tezą 
o rozwoju jaskiń w warunkach stałego różnicowania się rzeźby (Rogala, 
2003).

Od ostatniej inwentaryzacji jaskiń sudeckich wykonywanej niezależne 
przez dwa zespoły (Pulina, 1996; Wojtoń, 1998) długość poznanych 
korytarzy jaskiniowych w skałach krasowiejących wzrosła dwukrotnie; wg 
stanu na wiosnę 2008 r. łączna długość 126 jaskiń krasowych przekraczała 
10,5 tys. m, podczas gdy na wiosnę 1998 r. wynosiła nieco ponad 5200 m 
(Rogala, 1998). Spośród nich 31 jaskiń o łącznej długości blisko 2500 m, 
zostało zniszczonych lub pozostaje trwale niedostępna. Jeszcze większy 
postęp odnotowano w dokumentowaniu jaskiń rozwiniętych w skałach 
uważanych za niekrasowiejące (89 jaskiń o łącznej długości 1800 m do 
2008 r., w stosunku do 12 jaskiń o długości 135 m - do 1998 r.).

Spośród okrytych w minionym dziesięcioleciu jaskiń kilka 
przekraczało długość 100 m. Są to jaskinie: Imieninowa (177 m), 
Kryształowa (130 m), Zimowa (103 m), Suche Wywierzysko (120 m). 
Ponadto w wyniku nowych okryć w znanych już wcześniej jaskiniach 
długość udokumentowanych korytarzy istotnie wzrosła, dotyczy to jaskiń: 
Niedźwiedziej (długość znanych obecnie korytarzy wynosi 3300 m), 
Radochowskiej (długość znanych obecnie korytarzy wynosi 502 m), 
Porcelanowej (211 m), Białego Kamienia (120 m).

Jednak najdonioślejszym okryciem ostatniego 10–lecia są Jaskinie 
Kochanowskie (Wojtoń, 2001, Rogala i Wojtoń, 2003, Rogala, 2005) w 
dolomitach cechsztyńskich w Kotlinie Krzeszowskiej.
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Mimo znacznych rozmiarów wychodni i licznych łomów, obszar 
wychodni dolomitów cechsztyńskich w Kotlinie Krzeszowskiej wcześniej nie 
był uwzględniany w analizach sudeckich obszarów krasowych. Od 2001 r. w 
dolomitach i piaskowcach dolomitycznych udokumentowano osiemnaście 
jaskiń o łącznej długości korytarzy 1025 m. 10 z nich położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie, których sumaryczna długość wynosi 960 m (tab. 
1, ryc. 1), tworzy system Jaskiń Kochanowskich, z najdłuższą Jaskinią z 
Filarami (656 m).

Jaskinie Kochanowskie położone są w południowej części Kotliny 
Krzeszowskiej, ok. 1 km na północ od zabudowań Kochanowa, na przełęczy 
pomiędzy wzniesieniami Czerep (581 m) i Trębna (590 m), w obrębie 
rozległego zrównania. Od strony południowej podcięte jest ono i stromo 
opada do doliny potoku Kochanówki, która zmienia tu kierunek z 
północnego na zachodni i przełamuje się przez grzbiet zbudowany z 
piaskowców górnokredowych, oddzielając Krzeszowskie Wzgórza od 
Zaworów. W kierunku północnym zrównanie kontynuuje się na długości 

Ryc. 1. Zestawienie planów Jaskiń 
Kochanowskich, stan na lipiec 2008.
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kilku kilometrów, aż do Przełęczy Grzędzkiej (531 m) i wioski Grzędy.

Otwory jaskiń znajdują się w starym kamieniołomie, u podnóża lub w 
ścianie eksploatacyjnej, a poszczególne otwory oddalone są od siebie o 3-65 
m.

Jaskinie rozwinięte są w cechsztyńskich skałach klastyczno-
węglanowych należących do „warstw z Chełmska Śląskiego”, o łącznej 
miąższości ok. 20 m (Śliwiński, 1998). Warstwy te zbudowane są z 
dolomitów litych i leżących na nich piaskowców z cementem 
dolomitycznym. Dolomity te są skałami masywne i zwięzłymi, barwy od 
białej, poprzez szarą do beżowej. Cechują się małą porowatością i masywną 
budową ze słabo zaznaczonym warstwowaniem. Piaskowce dolomityczne, 
barwy pomarańczowej, czerwonej po brunatną, są wyraźnie uławicone i 
mają dużą porowatość.

Większość poznanych korytarzy jest wąska i prosta. Ich szerokość 
waha się od 30 do 300 cm, przeciętnie wynosi ok. 60-80 cm, przy podobnej 
wysokości. Korytarze poszczególnych jaskiń rozwinięte są w większości 
równolegle do siebie, nawiązując bardzo wyraźnie do spękań o kierunkach 
90-110 stopni. Liczne są też korytarze rozwinięte na szczelinach o kierunku 
0-20 stopni. Nieliczne są korytarze o innych kierunkach, co sprawia, że 
poziomy układ korytarzy jest regularny (ryc. 1).

Jaskinie są rozwinięte poziomo i lekko nachylone w kierunku 
zachodnim i południowym, zgodnie z kierunkiem zapadania skał. W 
przekroju pionowym zaobserwować można dwa horyzonty korytarzy, 
rozwinięte bezpośrednio jeden ponad drugim (na tych samych spękaniach), 
które sporadycznie połączone są wąskimi studzienkami o rozmiarach 
zapewniających dostępność dla człowieka.

Tab. 1 Jaskinie systemu Jaskiń Kochanowskich, stan na lipiec 2008
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Korytarze wykazują wyraźny związek z profilem litologicznym, tzn. 
powstały w strefie kontaktu dolomitów litych (w spągu) z piaskowcami 
dolomitycznymi (w stropie). W wyniku wtórnych procesów zawaliskowych 
całość profilu poprzecznego niektórych korytarzy znajduje się w 
piaskowcach.

Wiele korytarzy ma kształt w przekroju zbliżony do litery „T”, z 
najszerszym miejscem wypadającym na granicy piaskowców i dolomitów i 
względnie wąską „rynną denną”. Strop korytarzy przeważnie jest płaski i 
pokrywa się ze spągiem warstwy piaskowców. Wówczas w stropie bardzo 
często widoczna jest szczelina inicjalna. W kilku miejscach górna część 
korytarza ma profil owalny i charakter zbliżony do rury krasowej, z 
najszerszym miejscem na kontakcie skał. W innych miejscach w górnej 
części piaskowce w pobliżu szczeliny zostały odwapnione, co umożliwiło 
osypanie się ziaren klastycznych na spąg jaskini i w ten sposób utworzone 
zostało górne rozwinięcie korytarza.

W jaskiniach występują osady o zróżnicowanej genezie i wieku. Są to: 
osady deponowane w środowisku wodnym, rezidua krasowe, zawaliska oraz 
osady chemiczne. Znaleziono także kości ssaków (jeszcze nie oznaczone). 
Pośród osadów wodnych rozpoznano: czerwone zlepieńce, z ziarnami 
kwarcowymi o średnicy do 2-3 cm, wiśniowe mułowce o wyraźnym 
warstwowaniu i dobrym wysortowaniu oraz piaski. Osady te sądząc na 
podstawie ich położenia, wypełniały kiedyś cały przekrój korytarzy. W 
jaskiniach bardzo mało jest nacieków węglanowych, natomiast szczeliny w 
stropie często wypełnione są tworzącym naskorupienia pałygorskitem.

Geneza i historia rozwoju jaskiń nie jest jeszcze w pełni wyjaśniona. Z 
uwagi na położenie na przełęczy, w obrębie obszernego zrównania, znaczny 
wpływ na obecny kształt jaskiń musiały mieć wody autogeniczne, 
przesączające się przez porowate warstwy piaskowców i koncentrujące się 
po dotarciu do pozbawionych porowatości dolomitów. Obecność osadów 
deponowanych przez cieki, w tym obtoczonych żwirów oraz owalne formy 
freatyczne (?) w niższym horyzoncie sugerują złożoną przeszłość i genezę 
jaskiń. Prawdopodobne jest, że w czasie formowania się jaskiń, potok 
Kochanówka, dzisiaj przełamujący się przez Wzgórza Krzeszowskie, 
przepływał przez szerokie zrównanie na przełęczy pomiędzy Czerepem a 
Trębną, dzięki czemu możliwe było zasilanie systemu wodami 
allochtonicznymi.
Jaskinie Kochanowskie nadal są w trakcie poznawania i dokumentowania. 
Dalsze badania będą koncentrować się na:

– poznawaniu i dokumentowaniu przebiegu dalszych korytarzy (na 
podstawie gęstości poznanych do tej pory korytarzy oszacowano, że 
długość systemu może wynosić do 2500 m)
– dokumentowaniu genezy poszczególnych form krasowych w jaskiniach 
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i ich związku ze strukturą
– poznawaniu osadów, w szczególności na określeniu źródła 
zdeponowanego w jaskini materiału żwirowego oraz osadów 
chemicznych, a także określeniu warunków paleogeograficznych w 
trakcie ich powstawania
– wieku szczątków kostnych

Celem badań będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– jaka jest geneza jaskiń – jakie było zasilanie masywu w trakcie 
tworzenia jaskiń (poziomo rozwinięte jaskinie znajdują się obecnie w 
położeniu przełęczowym); czy w tworzeniu jaskiń uczestniczyły wody pre-
Kochanówki?
– jaki był kierunek drenażu i odwodnienia jaskiń w trakcie ich tworzenia 
– czy zgodny z dzisiejszym odwodnieniem na pd czy też zgodny z 
nachyleniem zrównania na pn-zach (korytarze nachylone są w kierunku 
zachodnim, ale najniższe poznane miejsce systemu znajduje się w pd-
wsch części)
– jaki jest związek wystąpień dolomitów z powstaniem Przełomu 
Kochanówki – czy i w jaki sposób obecność skał ulegających krasowieniu 
i związane z tym odwodnienie podziemne przyczyniło się do powstania 
przełomu Kochanówki pomiędzy Zaworami i Krzeszowskimi Wzgórzami
– jak następował rozwój sieci rzecznej w północnej części niecki 
śródsudeckiej (obserwuje się tu wiele przełomów oraz wiele kolan 
kaptażowych).
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WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY MORFOTEKTONICZNEJ SUDETÓW 
W REJONIE KOTLINY KAMIENNOGÓRSKIEJ

Artur Sobczyk, Paweł Aleksandrowski

Terminem "morfotektonika" określamy odzwierciedlenie zjawisk i 
procesów tektonicznych w rzeźbie terenu (por. np. Migoń 2004, 
Zuchiewicz 2002). Poniżej prezentujemy wstępne wyniki analizy 
morfotektonicznej wykonanej w oparciu o wybrane metody badawcze dla 
fragmentu Sudetów Zachodnich.

Badaniami został objęty rejon Kotliny Kamiennogórskiej wraz z 
otaczającymi pasmami wzniesień górskich Rudaw Janowickich, Lasockiego 
Grzbietu, Gór Kruczych, Zaworów oraz Gór Kaczawskich a także fragment 
Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy (ryc. 1A). Ze względu na złożoną i 
niejednorodną budowę geologiczną, obszar ten stanowi szczególnie 
interesujący obiekt badań. W pracach wcześniejszych autorów 
wskazywano, że charakteryzuje się on tzw. rzeźbą strukturalną, w głównej 
mierze uwarunkowaną czynnikami litologicznymi (por. Synowiec, Migoń 
2002) oraz tektoniką blokową (Migoń 1996). W geologii tego obszaru 
można wyróżnić kilka odmiennych kompleksów litologicznych. Na 
zachodzie kompleksy te są reprezentowane są przez granity intruzji 
Karkonoszy oraz przez skały metamorficzne zespołu jednostek 
strukturalnych jej osłony, w centralnej części obszaru – przez klastyki 
kulmu osadzone w karbońskim basenie śródgórskim, zwanym niecką 
śródsudecką, oraz na wschodzie – przez skały wyższego piętra 
strukturalnego tego basenu, reprezentowane przez osady klastyczne i 
wulkanity permskie oraz piaskowce triasu i górnej kredy.

W opracowaniu wykorzystano autorski cyfrowy model terenu 
przygotowany w oparciu o zdygitalizowane arkusze mapy topograficznej 
Polski w skali 1:10 000 (PUWG 1965). W oparciu o materiały 
kartograficzne przeprowadzono również dygitalizację sieci hydrograficznej 
oraz układu uskoków na obszarze badań. Uzyskany model został 
zintegrowany z warstwą geologiczną pochodzącą z rastrowych obrazów 
Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000. W oparciu o 
cyfrowy model terenu stworzono mapę zagęszczonych poziomic, która 
posłużyła do wyznaczenia morfolineamentów. Przeprowadzono również 
badania terenowe polegające na określeniu przestrzennej orientacji spękań 
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tnących różne formacje geologiczne oraz ich zestawieniu na 
rozetowych diagramach kierunków.

W analizie wykorzystano zdygitalizowane obrazy kartograficzne 
uskoków w oparciu o dane pochodzące z 10 arkuszy Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000. Na badanym obszarze 
przeanalizowano łącznie 244 uskoki o łącznej długości 190 kilometrów 
(ryc. 1B).

Najważniejszą i najbardziej czytelną strukturą nieciągłą badanego 
obszaru jest fragment śródsudeckiej strefy uskokowej, dla której wykazano 
dekstralny ruch przesuwczy zachodzący wzdłuż granicy terranów sudeckich 
w okresie od schyłku dewonu po górny wizen (por. Aleksandrowski 1995, 
2003). Na badanym obszarze zdecydowanie dominują uskoki o tzw. 
kierunku sudeckim (NW–SE), które są odpowiedzialne m.in. za schodkowe 
obniżanie stoków Skalnika w kierunku NW (Szałamacha i in. 1994) i 
których reaktywacja reprezentuje najmłodszy etap blokowego wypiętrzania 
Sudetów. Nielicznie występują uskoki o orientacji W–E oraz NE–SW, które 
reprezentują struktury poprzeczne względem śródsudeckiej strefy 
uskokowej.

Pomiary orientacji powierzchni spękań skalnych wykonano w 21 
stanowiskach zlokalizowanych w obrębie wszystkich głównych wydzieleń 
litologicznych. W celu sporządzenia diagramów rozetowych spośród 
zebranych danych wyeliminowano spękania o kącie upadu mniejszym niż 
45°. Uzyskany zbiór 1091 pomiarów został zaprezentowany na zbiorczym 
diagramie spękań (ryc. 1B). Orientacja spękań w obrębie różnych litologii 
jest zmienna, przy czym zbiorczy diagram wskazuje na silną dominację 
składowej NW–SE (wpływ spękań podłużnych Q w granicie) oraz w 
mniejszym stopniu zaznaczający się udział składowej N-S oraz W-E, 
charakterystyczny głównie dla okrywy metamorficznej oraz zlepieńców 
kulmu.

Badany obszar należy niemal w całości do dorzecza Odry i w 
zdecydowanej większości jest odwadniany przez Bóbr. Wyjątek stanowi 
rejon położony na NE obszaru badań, który jest odwadniany przez Nysę 
Szaloną (zlewnia Kaczawy), oraz fragment położony na południu w okolicy 
Okrzeszyna wchodzący w obręb dorzecza Łaby.

Analiza sieci dolinnej badanego obszaru wskazuje na brak wyraźnego 
ścisłego związku pomiędzy zmiennością litologiczną podłoża a cechami 
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geometrycznymi dolin rzecznych. Potwierdza to słabo rozwinięty układ 
dendrytyczny, który jest charakterystyczny dla mało zróżnicowanych 
litologicznie obszarów (por. Sroka 1997). Dendrytyczny układ sieci rzecznej 
najlepiej wykształcił się w zachodniej części Rudaw Janowickich na 
względnie jednorodnym, granitowym podłożu. Na pozostałym obszarze 
dominuje kombinacja układu kątowego (prostokątny) oraz dendrytycznego. 
Układ kątowy najlepiej czytelny jest w osiowej części Kotliny 
Kamiennogórskiej. W północnej części obszaru w strefie uskoku 
śródsudeckiego zauważalna jest lokalna zmiana układu sieci dolinnej 
wywołana obecnością strefy krawędziowej uskoku. Początkowo sieć ma 
cechy właściwe dla typu dendrytycznego, ulega to zmianie w strefie 
krawędzi morfologicznej związanej z uskokiem, gdzie doliny są równoległe 
do tej struktury, natomiast poniżej nabierają cech właściwych dla typu 
widlastego. Podobne zjawiska jednakże o nierozpoznanych przyczynach 
został stwierdzone również w innych rejonach obszaru badań.

Mapa morfolineamentów (ryc. 1C) została przygotowana w oparciu o 
mapę zagęszczonych poziomic a jej wyniki skonfrontowano z cyfrowym 
modelem terenu. W oparciu o wykonaną mapę sporządzono diagram 
rozetowy orientacji morfolineamentów o długości większej niż 500 metrów 
(ryc. 1B). Analiza diagramu uwidoczniła duży udział składowej NW–SE oraz 
N–S, mniej wyraźnie zaznacza się składowa NE–SW. Znaczący udział 
morfolineamentów o orientacji N–S jest w głównej mierze związany z 
wpływem fleksury wschodnich Karkonoszy na kształt topografii i był 
interpretowany jako odzwierciedlenie strefy głębokiego rozłamu 
tektonicznego zlokalizowanego w obrębie Rudaw Janowickich (por. 
Mroczkowski 1992). Przewaga orientacji morfolineamentów NW–SE 
pozostaje w zgodzie z wynikami analiz pozostałych struktur linijnych 
obszaru badań.

Główne znaczenie w ukształtowaniu współczesnej topografii rejonu 
Kotliny Kamiennogórskiej miała, jak się wydaje, najmłodsza, 
późnokenozoiczna faza blokowego, nierównomiernego dźwigania Sudetów. 
Na istotną rolę ruchów blokowych wskazuje analiza struktur linijnych w 
postaci uskoków i morfolineamentów oraz układ sieci dolinnej a także 
związana z elementami rzeźby orientacja spękań. Lokalnie zauważalny jest 
wpływ czynników litologicznych na ukształtowanie rzeźby terenu, 
odzwierciedlający się głównie w geometrii sieci dolinnej oraz rozwoju form 
denudacyjnych.
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ZASTOSOWANIE SONDOWAŃ GEOELEKTRYCZNYCH DO 
OKREŚLENIA MIĄŻSZOŚCI POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ORAZ 

ICH PODŁOŻA

Dominika Stan

Obszar badań zlokalizowany na grzbiecie  Masywu Orlika (1204 m n.p.m.) 
położonego w paśmie Hrubý Jesenik, (Sudety Wschodnie).  Masyw ten 
wchodzi w skład metamorfiku wschodniosudeckiego – a dokładniej 
masywu Desny. Zbudowany jest  z zalegającej na grzbiecie czapy 
kwarcytowej, łupków metamorficznych, migmatytów oraz mylonitów. 
Najliczniej spotykane są gnejsy. Są to odmiany drobnoziarniste, biotytowo-
plagioklazowe, laminowane gnejsami gruboziarnistymi, mikowymi, 
miejscami zmigmatyzowanymi ( Stupnicka 1997).

W okresie ostatniego zlodowacenia (Vistulian) ok. 20 000 lat temu 
czoło lądolodu skandynawskiego znajdowało się w odległości 100-200 km 
na północ od głównego grzbietu Sudetów. Odsłonięte skały podłoża pokryte 
jedynie zbiorowiskami tundry, w bardzo surowych warunkach 
klimatycznych (bliskie sąsiedztwo lądolodu), podlegały intensywnemu 
wietrzeniu mechanicznemu. W obrębie zboczy dolin i grzbietów górskich 
na wychodniach bardziej odpornych kompleksów skalnych powstawały 
klify mrozowe, a u ich podnóży terasy krioplanacyjne. Cofanie klifów 
prowadziło do rozczłonkowania ich zwartości, a w dalszym rozwoju do 
utworzenia odizolowanych ostańców. W wyniku tego powstawały 
odizolowane baszty skalne. Pokrywy zwietrzelinowe pochodzące z ich 
niszczenia okrywają zarówno podnóża tych form skalnych jak również 
niższe części grzbietu masywu Orlika.

Celem podjętych badań  była wstępna analiza możliwości 
zastosowania pomiarów geoelektrycznych do określenia zasięgu i 
miąższości pokrywy kwarcytowej oraz miąższości i zasięgu pokryw 
zwietrzelinowych.

Badania terenowe obejmowały pomiary geometryczne spękań oraz 
pomiary geoelektryczne. Pomiary geometryczne spękań wykonywane były 
na dwóch prostopadłych do siebie ścianach (ściana południowa i 
zachodnia) skał rezydualnych usytuowanych na grzbiecie. Do wykreślenia 
powierzchniowych diagramów spękań zostały wykorzystane azymuty biegu 
spękań, natomiast do sporządzenia diagramów konturowych – azymuty 
upadu oraz upady spękań. Diagramy zostały wykonane w programie 
RockWorks99.
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Badanie zmienności przestrzennej struktur na podstawie położenia 
warstw w połączeniu z analizą geometrii zespołów spękań pozwoli na 
wyciągnięcie szeregu wniosków dotyczących pola naprężeń 
odpowiedzialnego za ich powstanie. Otrzymane diagramy spękań umożliwią 
określenie powierzchni o zwiększonej podatności na wietrzenie i 
odtworzenie pierwotnych warunków panujących na tym obszarze.

Powierzchniowe diagramy spękań odzwierciedlają dwa główne systemy 
spękań skałek znajdujących się na grzbiecie masywu. Wyznaczono w 
bezpośrednich pomiarach dwa główne kierunki spękań  NE-SW oraz NW-
SE. Interpretacja diagramów konturowych pozwala sądzić, że badany 
obszar jest obszarem fałdowym, gdzie występują poziome osie fałdów 
(Jurewicz 2000).

Zastosowana metoda geoelektryczna polega na badaniu wywołanych 
sztucznie w ziemi pól elektrycznych, które umożliwiają określenie 
zróżnicowanej budowy geologicznej badanego obszaru (Stenzel, Szymanko, 
1973). Do rozpoznania morfologii i głębokości zalegania warstw 
wykorzystano metodę sondowania. Pozwoliła ona na rozpoznanie 
następujących po sobie w przekroju pionowym warstw o różnym oporze 
właściwym oraz ich miąższości w wybranym punkcie terenu. Do wykonania 
pomiarów oporu pozornego zastosowano układ Schlumbergera. W układzie 
tym kolejne pomiary oporu pozornego wykonano  utrzymując stałe 
położenie elektrod pomiarowych M i N aż do osiągnięcia wartości stosunku 
AB/MN w granicach 20 – 30 i następnie zwiększano odległość między 
elektrodami MN tak, by osiągnąć wartość stosunku AB/MN nie mniejszą 
niż 5, i kontynuowano pomiary przy stałym położeniu elektrod M i N 
(Burger 1992). Zmiany oporu wskazywały na następstwo warstw. Pomiary 
wykonano przy wykorzystaniu systemu do automatycznych pionowych 
sondowań oporności MULTIMAC szwedzkiej firmy ABEM.

Na badanym obszarze wykonano cztery sondowania, trzy wzdłuż linii 
grzbietu oraz jedno w poprzek. Współrzędne punktów pomiarowych zostały 
wyznaczone przy użyciu odbiornika GPS firmy Garmin. W wyniku 
interpretacji uzyskanych sondowań otrzymano dwa punkty pomiarowe, 
które zinterpretowano jako ośrodek czterowarstwowy, jeden jako 
trójwarstwowy i jeden – dwuwarstwowy. Porównując uzyskane wyniki z 
mapą geologiczną badanego terenu (Geologicka Mapa 1997) warstwę 
pierwszą o oporze 1500 - 5300 Ωm zinterpretowano jako zwietrzelinę 
kwarcytową, warstwę drugą o oporze 9500- 16500 Ωm jako kwarcyty 
dewońskie a warstwę trzecią o oporze 1900 - 2500 Ωm jako proterozoiczne 
muskowito - biotytowe ortognejsy. Warstwa czwarta niskooporowa o oporze 
100-200 Ωm to prawdopodobnie warstwa zawodniona. W punkcie 
czwartym nie stwierdzono występowania warstwy trzeciej - 
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proterozoicznych muskowito - biotytowych ortognejsów  i czwartej - 
warstwy zawodnionej, natomiast pojawiła się warstwa wysokooporowa o 
oporze 24000 Ωm. Można przypuszczać, że są  to migmatytowo – biotytowe 
paragnejsy.
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PROJEVY MLADOKVARTERNÍ TEKTONIKY V ZÓNĚ OKRAJOVÉHO 
SUDETSKÉHO ZLOMU

Petra Štěpančíková

Cílem představovaného projektu je zkoumání projevů mladokvartérní 
tektoniky v reliéfu a geologii včeské části zóny okrajového sudetského 
zlomu (OSZ), směru SZ – JV, který představuje jednu z nejvýznamnějších 
tektonických zón ve střední Evropě (srv. Badura et al. 2003), o délce více 
než 300 km, která se na vzdálenost 150 km projevuje morfologicky velmi 
výrazně jako okrajový zlomový svah omezující sudetská pohoří vůči 
sudetskému předpolí od polské Zlotoryje až po Jeseník. V nejsevernější 
části na našem území je na něj vázán okrajový svah vymezující Rychlebské 
hory vůči Vidnavské nížině a Žulovské pahorkatině, patřícím již 
předsudetskému bloku. Podle Pouby red. (1962) se zde jedná o poruchové 
pásmo, či systém až tří poruch. Podle Skácela (1989), kulisovité zastupování 
dílčích zlomů tohoto pásma (en echelon), výrazného zejména mezi 
Javorníkem a Vápennou, dokazuje existenci systému tahových zlomů.

Kvartérní tektonika v zóně OSZ pak byla doložena mnoha autory 
zejména na polském území. V pleistocénu se v reliéfu projevuje zejména po 
ústupu posledního ledovce, který na naše území dospěl k úpatí sudetských 
pohoří v elsteru 2 (Žáček et al. 2004, Pecina et al. 2005), zatímco 
předsudetský blok pak poslední zalednění zasáhlo ještě v sále 1. Pro tato 
území je charakteristický diferenciální posálský (po sále 1) výzdvih (Dyjor 
1983, Przybylski 1998, Badura, Przybylski 2000, Štěpančíková et al. 2008), 
který je výsledkem jak glacioizostaze, tak tektonické extenze, zděděné podle 
Badury et al. (2003) z pozdního neogénu. V polské části sudetských pohoří 
na základě výškových rozdílů v terasách Kladské Nysy a Bystrzyce dosáhl 
výzdvih po oderském zalednění 20 – 35 m, přičemž výškové deformace na 
mladších terasách klesají na 2 – 5 m (Badura et al. 2004). Na našem území 
na předsudetském bloku došlo k posálskému výzdvihu alespoň o 20 m v 
Žulovské pahorkatině, pro což svědčí anomálie v podélném profilu 
fluviálních akumulací Vidnavky a jejích přítoků (Štěpančíková 2007, 
Štěpančíková et al. 2008). Intenzita tohoto výzdvihu se snižuje směrem ke 
konci pleistocénu a podle autorů Krzyszkowski et al. (1995) se různí také 
prostorově, kdy se její intenzita snižuje v polské části směrem k JV. Celkový 
výzdvih podél OSZ během středního a svrchního pleistocénu se pak 
odhaduje na 20 – 30 m až 60 – 80 m (Migoń 1993, Krzyszkowski, Pijet 
1993). V oblasti průlomového údolí Kladské Nysy u Barda naopak hlavní 
fáze tektonického výzdvihu v této části sudetských pohoří proběhla již ve 
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spodním pleistocénu, jak zde dokládají pliocenní sedimenty až o 60 – 70 m 
vyzdvižené. Podle hodnocení morfotektonických charakteristik okrajového 
zlomového svahu sudetských pohoří vázaného na OSZ bylo stanoveno 
alespoň 5 epizod výzdvihu úpatí svahu, ke kterým docházelo nejdříve po 31 
Ma (bazalty Sichów porušeny OSZ) a zřejmě také v mladší době než 7 – 5 
Ma (fission-track datování v Sovích horách), přičemž kvarterní výzdvih se 
nejvíce projevil v morfologii Sovích a Rychlebských hor (Badura et al. 
2007).

Také v holocénu pokračuje tektonická aktivita v zóně OSZ. V polské 
části sudetských pohořích ji dokládají Krzyszkowski et al. (1995) na základě 
náhlé změny v mocnosti nivních sedimentů, zachování lomů v podélných 
profilech toků stále na zlomových liniích, tedy neustupujících zpětnou 
erozí, jakož i některých výskytů svahových deformací vázaných 
pravděpodobně na zemětřesení. Holocenní tektonické pohyby v zóně 
okrajového sudetského zlomu naznačují také zatím nepublikovaná data 
získaná ze zemních rýh provedených v okolí Vlčic u Javorníka na podzim r. 
2006 pracovištěm autora, které byly vedeny napříč zónou OSZ na 
okrajovém svahu Rychlebských hor. Na seismickou aktivitu jednotlivých 
zlomů v zóně OSZ poukazují předběžné závěry z těchto rýh a z reliéfu v 
bezprostředním okolí, které jsou založeny na holocenních korelátních 
sedimentech doprovázejících výškové skoky na dílčích přesmykových 
zlomech, ke kterým muselo patrně dojít při náhlém pohybu, tzn. 
zemětřesení. Na seismickou aktivitu v minulosti poukazují také přímé 
nálezy v rýhách přetínajících OSZ v oblasti Bílé Vody u polských hranic, 
realizovaných v létě r. 2008 v rámci prezentovaného projektu. Výsledky 
ukazují, že se jedná o složitou zlomovou zónu, kterou jsme odkryli v šířce 
22 m, s opakovanými fázemi pohybů, projevujících se na různých 
jednotlivých zlomech různou kinematikou (přesmyky, horizontální 
pohyby). Nejmladší fáze pohybů mají celkový charakter šikmého 
horizontálního pohybu (strike-slip v transpresi), přičemž nejmladší pohyb 
zaznamenaný na jednom horizontálním zlomu s přesmykovou 
komponentou porušuje pravděpodobně velmi mladé kvarterní sedimenty a 
svým charakterem svědčí o rychlém pohybu, tzn. patrně zemětřesení. 
Výsledky datování by měly blíže určit časové zařazení událostí, ke kterým 
na této lokalitě v minulosti došlo.

Současnou aktivitu v zóně OSZ a výzdvih některých částí sudetských 
pohoří potvrzují také výsledky 3D monitoringu mikropohybů měřených 
přímo na tektonických strukturách v jeskyních Na Pomezí a Na Špičáku v 
Rychlebských horách pomocí terčového měřidla TM71 (Stemberk, 
Štěpančíková 2005, Štěpančíková et al. 2008). Podle těchto výsledků je jv. 
část zájmového území kolem okrajového sudetského zlomu vystavena tlaku 
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vycházejícího generelně z jižního kvadrantu (JZ – SV až JV – SZ). Také 
měření GPS potvrzují, že oblast při OSZ podléhá systematické kompresi 
(Kontny 2003, 2004, Cacoń et al. 2005) ve směru JZ – SV, která odpovídá 
tlaku od Alp. O pokračující tektonické aktivitě v širokém okolí svědčí také 
epicentra historických zemětřesení, která v nejbližším okolí postihla 
především Kladskou kotlinu a oblast okolo Strzelina (Olczak 1962, 
Pagaczewski 1972). K OSZ jsou situována epicentra pouze asi tří 
historických zemětřesení (Bardo 1598, 1786 [I0=3,5] a Złotoryja 1594,; 
Badura, Przybylski 2000).

V rámci prezentovaného projektu by na základě geomorfologického 
mapování, detailních terénních prací ve vybraných lokalitách a metod 
paleoseismického výzkumu, zejména zemních rýh a jejich dokumentace 
včetně datace získaného vhodného materiálu, měl být formulován 
nejmladší tektonický vývoj a posouzena dynamika vývoje modelových 
lokalit. Takto získané nové poznatky mohou mít velký význam pro 
zhodnocení ohrožení zkoumané oblasti tektonickou/seismickou aktivitou. 
Zjištěné poznatky budou dále srovnány s nejmladším geologickým vývojem 
širšího okolí a zasazeny do celkového neotektonického vývoje reliéfu, který 
bude porovnán s výsledky výzkumů prováděných v polské části OSZ a 
korelován s výsledky monitoringu současných pohybů.
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GLACJALNA I PERYGLACJALNA PRZESZŁOŚĆ SUDETÓW

Andrzej Traczyk1, Marek Křížek2, Zbyněk Engel2, Daniel Nývlt3

Czwartorzędowy rozwój rzeźby Sudetów znamionują trzy ważne wydarze-
nia: lokalne zlodowacenie górskie, transgresja lądolodu skandynawskiego 
oraz procesy wietrzenia i denudacji zachodzących w warunkach środowiska 
peryglacjalnego.

Historia badań nad peryglacjalną i glacjalną przeszłością Sudetów jest 
długa i bogata. Celem pracy nie jest jednak jej szczegółowa analiza, a pre-
zentacja najnowszych osiągnięć i nowych kierunków badań w zakresie za-
gadnień glacjalnych i peryglacjalnych tej części Masywu Czeskiego. Warto w 
tym miejscu wspomnieć jednak o prekursorach tych badań w Sudetach. Za-
liczyć do nich należy przede wszystkim J. Partscha (1894) i W. Łozińskiego 
(1910). Do pracy Partscha „Die Vergletscherung des Riesengebirges zur 
Eiszeit” (1894) odwoływali zarówno niemieccy, czescy jak i polscy badacze 
Karkonoszy.

Przegląd poglądów dotyczących zlodowacenia Karkonoszy opublikował 
niedawno Engel (1997). Z przeglądu tego wynika, że w większości opraco-
wań autorzy w dużej mierze potwierdzają hipotezę Partscha, o co najmniej 
dwukrotnym zlodowaceniu Karkonoszy. W nieco zapomnianych już dzisiaj 
publikacjach Łozińskiego (1910a, -b), bodaj po raz pierwszy, geneza grubo-
frakcyjnych pokrywy stokowych (tzw. gołoborzy) Gór Stołowych i Karkono-
szy powiązana została z zimnym klimatem panującym w tej części Europy 
podczas zlodowaceń plejstoceńskich. Teoria ta została później aplikowana 
również dla innych masywów Średniogórza Europejskiego.

W odniesieniu do zlodowacenia kontynentalnego Sudetów podkreślić 
należy natomiast znaczenie szczegółowego kartowania prowadzonego przez 
geologów niemieckich pod koniec XIX i na początku XX w. W jego rezulta-
cie powstały niezwykle precyzyjne, jak na ówczesne czasy, mapy geologicz-
ne w skali 1:25 000 obejmujące swoim zasięgiem niemalże cały obszar 
północnej – śląskiej – części Sudetów. Mimo znacznego postępu w dziedzi-
nie badań czwartorzędu stanowią one do dzisiaj cenne źródło informacji na 
temat rozmieszczenia i zasięgu osadów polodowcowych w Sudetach zwłasz-
cza w sytuacji, gdy część dawnych odkrywek, wyrobisk i stanowisk doku-
mentacyjnych w skutek eksploatacji surowców i przekształceń 
antropogenicznych została bezpowrotnie utracona.
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Ślady modelacji przez firn i lód lodowcowy znajdujemy w najwyższych par-
tiach Sudetów w masywach Karkonoszy i Wysokiego Jesionika. Podkreślić 
jednak należy, że najczytelniejsze pod względem interpretacyjnym, formy 
erozji i akumulacji związanej z tą modelacją występują jedynie w Karkono-
szach. W Wysokim Jesioniku wyróżnia się kilkanaście form przypominają-
cych kary polodowcowe (Prosová, Sekyra 1961). W karach tych nie ma 
jednak form akumulacyjnych, których genezę można by w sposób jedno-
znaczny powiązać z lokalnym zlodowaceniem górskim (Treml i in. 2008). Z 
podobną sytuacją mamy do czynienia w Masywie Śnieżnika. Przyczyn ogra-
niczonego zlodowacenia masywów położonych we wschodniej części Sude-
tów należy upatrywać w preglacjalnych predyspozycjach rzeźby (Migoń 
1999), a także kontynentalizacji klimatu i podnoszeniu się linii firnowej z za-
chodu na wschód (Traczyk 1989).

Większość publikacji dotyczących zlodowacenia górskiego Sudetów ba-
zowała na wynikach kartowania geologicznego lub geomorfologicznego. Po-
ważnym mankamentem tych prac było również to, że schematy 
zlodowacenia górskiego konstruowano w oparciu o stratygrafię zlodowaceń 

Ryc. 1. Schemat zlodowacenia 
Karkonoszy na podstawie badań w 
rejonie Śnieżnych Kotłów (wg. 
Chmala i Traczyka 1999).
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niżowych. W rezultacie takiego podejścia w latach 60. XX w. uznawano, że 
na północnych stokach Karkonoszy zlodowacenie górskie rozwinęło się tyl-
ko wówczas, gdy do Kotliny Jeleniogórskiej dotarł lądolód skandynawski 
(Jahn, Szczepankiewicz 1967). Pogląd ten pozostawał w sprzeczności z pu-
blikacjami czeskimi, w których nawiązywano do hipotezy Partscha (1894) o 
zlodowaceniu Karkonoszy podczas ostatnich dwóch okresów glacjalnych 
(Sekyra 1964, Králík, Sekyra 1969).

Postęp w badaniach glacjalnej historii Karkonoszy nastąpił dopiero 
pod koniec lat 90. XX w. gdy opublikowane zostały wyniki prac prowadzo-
nych w rejonie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich (Chmal, Tra-
czyk 1999). W publikacji tej zamieszczono schemat stratygraficzny 
zlodowaceń Karkonoszy (ryc. 1), który został opracowany na podstawie wy-
ników kartowania terenowego, badań stopnia zwietrzenia materiału bloko-
wego moren oraz datowań termolumenscencyjnych osadów wypełniających 
śródmorenowe zagłębienia bezodpływowe na przedpolu Śnieżnych Kotłów. 
Prezentowana w tym schemacie hipoteza odnośnie najstarszych etapów zlo-
dowacenia Karkonoszy nadal budzi pewne wątpliwości, ze względu na brak 
dostatecznych danych obserwacyjnych. Należy jednak podkreślić, że, podob-
nie jak to określono dla doliny Łomnicy (Traczyk 1989), wykazano, iż pod-
czas ostatniego zlodowacenia lodowce karkonoskie osiągnęły największy 
zasięg w starszym glacjalne. Od pesimum klimatycznego ostatniego glacjału 
następowała stała tendencja recesyjna recesja lodowców. Ten etap zlodowa-
cenia Karkonoszy znajduje zapis w postaci zespołu form moren recesyjnych 
składających się z 4-5 wałów morenowych położonych w dnie karu Małego 
Stawu i Wielkiego Kotła Śnieżnego (Traczyk 2004). W karze Małego Stawu 
w dolinie Łmnicy wykazano ponadto obecność kopalnego jeziora poglacjal-
nego (Chmal, Traczyk 1998), którego początki sięgają ok. 10 tys. lat BP.

Znaczący postęp w dziedzinie poznania historii glacjalnej Karkonoszy 
nastąpił w okresie ostatnich kilku lat. Osiągnięty on został dzięki zastosowa-
niu nowych, jakościowych i ilościowych, metod badań terenowych, m.in. 
sondowań GPR, badań palinologicznych, datowań radiowęglowych, OSL i 
Be10. Dla celów określenia stopnia zwietrzenia moren, jako względnego 
wskaźnika wieku materiału morenowego, wykorzystano badania młotkiem 
Schmidta (Engel 2007). Podjęto również próbę bezpośredniego datowania 
materiału skalnego moren i wyglądów morenowych metodą Be10 (Braucher 
i in. 2006). Wyniki tych badań sugerują, że w górnych partiach karów jesz-
cze w najstarszym holocenie mogły egzystować po zawietrznych stronach 
wierzchowiny płaty firnowe lub niewielkie lodowce wiszące (ryc. 2).

Badania moren prowadzone w dolinie Łomnicy, Łomniczki i w dolinie 
Upy wskazały, że stopień zwietrzenia bloków morenowych z odpowiadają-
cych sobie stref morenowych położonych na przeciwległych skłonach gór 
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jest porównywalny. Można na tej podstawie przypuszczać, że zlodowacenie 
północnej i południowej części gór, co najmniej w schyłkowej fazie ostatnie-
go glacjału, przebiegało synchronicznie.

Do niewątpliwych osiągnięć w badaniach przeszłości glacjalnej Karko-
noszy zaliczyć należy także potwierdzenie wieku spągowych partii osadów 
jeziornych występujących w karze Małego Stawu (Engel i in. 2008) oraz wy-
kazanie obecności podobnego jeziora polodowcowego na dnie karu Łaby w 
zachodniej części gór (Engel i in. 2004, 2007).

Datowania radiowęglowe spągu osadów wypełniających zagłębienia na 
dnie karów Łaby i Łomnicy wskazują, że lodowce niezależnie od ekspozycji, 
zaczęły się wytapiać już w schyłkowym okresie plejstocenu. W okresie około 
10-9,5 tysiąca lat temu kary karkonoskie w znacznej części były już wolne od 
lodu. Deglacjacja lodowców karkonoskich zachodziła, zatem synchronicznie 
z wielkimi globalnymi zmianami klimatycznymi zachodzącymi na przełomie 
plejstocenu i holocenu.

Transgresja lądolodu w Sudetach miała złożony przebieg warunkowany spe-
cyficzną morfologią tego obszaru. Z jednej strony wyraźny próg morfologicz-
ny rozwinięty w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego powodował 
zatrzymanie i spiętrzenie mas lodowych. Z drugiej zaś występowanie we 

Ryc. 2. Zlodowacenie doliny Upy we 
Wschodnich Karkonoszach (wg 
Braucher i in 2006, zmienione). 
Objaśnienia: 1-wierzchowina, 2-
krawędzie karów, 3-stopnie 
dolinne (progi egzaracyjne), 4-
ciągi morenowe (WA-starszy, WB-
młodszy etap ostatniego 
zlodowacenia), 5-zasięg lodowca 
Upy podczas starszego 
zlodowacenia (riss?), 6-daty Be10.
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wnętrzu gór rozległych kotlin i obniżeń sprzyjało szerokiemu rozpływaniu 
się strumieni lodowych, które pokonały barierę orograficzną krawędzi Sude-
tów. W rezultacie w Kotlinie Kamiennogórskiej czy też Kłodzkiej masy lo-
dowe sięgnęły aż 25 km na południe od brzegu Sudetów.

Ślady pobytu lądolodu w Sudetach są jednak nikłe. Na stokach są to 
skupiska głazów eratycznych i miejscowych przesuniętych przez lądolód, 
rzadziej płaty glin czy też utworów zastoiskowych. Znacznie częściej spoty-
kane są natomiast położone w różnych sytuacjach morfologicznych osady 
budujące formy akumulacji wodnolodowcowej (kemy zboczowe, przełęczo-
we). Rozleglejsze strefy akumulacji utworów lodowcowych spotykane są na-
tomiast w dnach kotlin. Tworzą one często równiny zbudowane z utworów 
zastoiskowych przykrytych glinami lodowcowymi. Poza kemami brak jed-
nak w Sudetach form akumulacji morenowej, które stanowiłyby jednoznacz-
ne wyznaczniki zasięgu lądolodu.

Na bazie tych nikłych przesłanek geologicznych i geomorfologicznych 
od ponad stu lat prowadzona jest dyskusja dotycząca ilości i maksymalnego 
zasięgu zlodowaceń skandynawskich w Sudetach. W odniesieniu do literatu-
ry polskiej syntezę tych zagadnień przedstawił pod koniec lat 60. XX w. 
Jahn (1960, 1961). Autor ten dokonał krytycznego przeglądu wcześniejszych 
podglądów na genezę niektórych utworów polodowcowych w Sudetach oraz 
przedstawił koncepcję deglacjacji arealnej, której efektem miała być m.in. 
bogata morfologia kemowa w dolinie Bobu poniżej Jeleniej Góry. W póź-
niejszym oporowaniu zajął się również problematyką przebiegu i kierunków 
transgresji lądolodu skandynawskiego w Sudetach (Jahn 1981).

Badania czeskie nad problematyką pobytu lądolodu północnego w Su-
detach ze względów geograficznych ograniczone są do dwóch regionów. 
Pierwszy z nich obejmuje zachodnią cześć Sudetów w rejonie źródliskowego 
odcinka doliny Nysy Łużyckiej i jej dopływów. Drugi to obszar Bramy Mo-
rawskiej oraz północnego skłonu Jesioników (Šibrava 1961). Problematyka 
zlodowacenia skandynawskiego tych regionów Republiki Czeskiej została 
szczegółowo omówiona w pracy Czudka (2005).

W obszarach tych jednym z głównych problemów badawczych jaki roz-
wiązywano okresie ostatnich kilkudziesięciu lat było zagadnienie poziome-
go i pionowego zasięgu lądolodu. O ile jednak problem ten w obrębie Bramy 
Morawskiej w zasadzie został rozwiązany (Macoun 1989), to nadal pozosta-
je on otwarty w odniesieniu do obszaru Sudetów. Nowe badania przedsię-
wzięte w północnej części masywu Gór Izerskich (Nývlt 2003, Engel, 
Traczyk 2006) wskazują, że do wcześniejszych rekonstrukcji pionowego za-
sięgu lądolodu w Sudetach, opartych np. na zasięgu form egzaracji lodowco-
wej należy podchodzić z dużą ostrożnością. Przykładowo odtworzona na 
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podstawie stopnia zwietrzenia podłoża skalnego i form denudacyjnych tzw. 
linia trim-line przebiega na północnym skłonie Gór Izerskich w rejonie Hej-
nic o ok. 50-100 m niżej niż to wcześniej postulował Králik (1989).

W polskiej części Sudetów podobną rekonstrukcję, ale bazującą na ana-
lizie przestrzennej osadów polodowcowych na mapach geologicznych, prze-
prowadzono dla rejonu Kotliny Kamiennogórskiej (Traczyk 2004). 
Najważniejszym osiągnięciem ostatnich lat jest jednak stwierdzenie na pod-
stawie wierceń i badań geofizycznych wykonanych w kopalnych dolinach 
Sudetów Zachodnich śladów pobytu tylko, starszego lądolodu skandynaw-
skiego (Michniewicz 1998). Fakt ten stawia w zupełnie innym świetle do-
tychczasową dyskusję odnośnie przebiegu procesów transgresji iż zaniku 
lądolodu skandynawskiego w Sudetach.

Plejstoceńskie przeobrażenia rzeźby Sudetów, poza obszarami zlodowa-
conymi, dokonały się na skutek działania procesów peryglacjalnych. Objęły 
one swoim zasięgiem cały obszar i wszystkie piętra wysokościowe gór. Musi-
my przy tym jednak uwzględnić, że w brzeżnej części Sudetów okres morfo-
genezy krio-niwalnej przerwany został co najmniej jednokrotnie przez 
transgresję lądolodu skandynawskiego. Tym niemniej większość obserwo-
wanych form i pokryw peryglacjalnych Sudetów ukształtowana została w 
okresie ostatniego peryglacjału podczas zlodowacenia północnopolskiego 
(Jahn 1960) co związane jest przede wszystkim z dynamiką i skalą zmian 
środowiskowych zachodzących w schyłkowym okresie ostatniego glacjału 
(Traczyk 2002).

Badania prowadzone w okresie ostatnich kilku lat skutkowały m.in. 
rozpoznaniem w Karkonoszach form lodowców gruzowych (Chmal, Traczyk 
1993) oraz wałów podstokowych położonych u podnóża ścian karowych 
(Traczyk 2004). Uściślono również stratygrafię pokryw grubofrakcyjnych 
występujących w wierzchowinowych partiach Karkonoszy (Traczyk 2004). 
Zwrócono także większą uwagę na strukturalne uwarunkowania rozwoju i 
wykształcenia form i struktur peryglacjalnych (Migoń, Traczyk 2003). No-
wą jakość w zakresie peryglacjału Sudetów stanowią natomiast badania 
morfologii i współczesnej dynamiki form i struktur mrozowych prowadzone 
na wierzchowinie Karkonoszy, Masywu Śnieżnika i Wysokiego Jesionka 
(Křížek 2007, Křížek i in. 2007, Křížek i in. 2008). Wykorzystano w nich za-
równo tradycyjne metody badań terenowych i datowań radiowęglowych, de-
szyfrację zdjęć lotniczych itp., ale pozyskane zbiory informacji analizowano, 
wykorzystując metody statystyczne oraz techniki GIS (ryc. 3). W rezultacie 
tych badań określono relacje pomiędzy rozmieszczeniem i cechami morfolo-
gicznymi form sortowania i pęcznienia mrozowego a poszczególnymi kom-
ponentami środowiska najwyższych partii Sudetów.
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W oparciu od przegląd dotychczasowych wyników można sformułować kil-
ka ogólnych wniosków i postulatów dotyczących nowych badań nad glacjal-
ną i peryglacjalną morfogenezą Sudetów.

W okresie późnego plejstocenu, ze względu na dynamikę zmian środo-
wiska, istniały w wyższych partiach Sudetów korzystne warunki dla intensy-
fikacji procesów wietrzenia mrozowego oraz rozwoju soliflukcji (lodowce 
gruzowe) i ruchów masowych (spływy grawitacyjne, obrywy skalne). Przy-
najmniej część form i osadów w wierzchowinowej partii Karkonoszy po-
wstała w okresie późnego plejstocenu.

Potrzebne są szczegółowe badania geomorfologiczne (kartowanie, da-
towania względne oparte o różnorodne wskaźniki wietrzeniowe i datowania 
radiometryczne), które pozwoliłyby na korelację etapów zaniku zlodowace-
nia górskiego z fazami rozwoju form i osadów peryglacjalnych.

Poważnym, nie rozwiązanym do tej pory w dostateczny sposób, proble-
mem pozostaje ocena wielkości peryglacjalnej denudacji Sudetów oraz jej 
powiązania z systemem fluwialnym (problem tzw. wysokiego zasypania).

W badaniach dotyczących rekonstrukcji plejstoceńskiego zlodowace-
nia Sudetów, zarówno w doniesieniu do zlodowacenia górskiego i kontynen-
talnego, istnieje możliwość szerszego zastosowania metod ilościowych (np. 
badań stopnia zwietrzenia materiału skalnego i substratu skalnego) oraz 
modelowania GIS bazującego na numerycznych modelach wysokościowych 
i różnorodnych warstwach tematycznych (np. zasięgu, miąższości utworów 
czwartorzędowych).

Ryc. 3. Morfologia peryglacjalna 
kopuły Śnieżnika Kłodzkiego 
(wg. Křížka i in. 2007)
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HOLOCEŃSKA TRANSFORMACJA MAŁYCH DOLIN W ŚREDNIO -
GÓRSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA ODRY

Małgorzata Wistuba

W plejstocenie, w maksimum ostatniego zlodowacenia średniogórska część 
dorzecza Odry znajdowała się około 200 km na południe od czoła lądolodu, 
w strefie peryglacjalnej. W dnach dolin zdeponowane zostały wówczas miąż-
sze pokrywy osadów koluwialnych, deluwialnych i aluwialnych. Ich stabili-
zacja nastąpiła wraz ze wzrostem temperatury i wkroczeniem roślinności na 
przełomie plejstocenu i holocenu. Późniejszy okres cechował się osłabie-
niem zależności geomorfologicznej stok-koryto pod zwartą pokrywą leśną 
(Latocha 2005). Ponowne uruchomienie pokryw peryglacjalanych (redepo-
zycja osadów i zmiany w rzeźbie) nastąpiło w ostatnich stuleciach. Na okres 
ten przypadają: (a) ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu Małej Epoki Lodo-
wej, (b) wzrost ingerencji człowieka w środowisko gór średnich.

Przedmiotem badań będą doliny małych potoków, o zlewniach po-
wierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Dna dolin zostaną przeanalizo-
wane od lejów źródłowych po wyloty do dolin głównych. Głównym 
obiektem zainteresowania będą strefy morfologicznie uprzywilejowane do 
akumulacji materiału klastycznego, gdzie przeanalizowana zostanie rzeźba 
terenu, zmiany jakim ulegała, ich kierunek, przyczyny oraz czas wystąpienia 
zjawisk modelujących rzeźbę. Badania będą dotyczyły szczególnie ostatnich 
300-400 lat.

Głównym problemem badawczym będzie: jak w holocenie, w zmieniają-
cym się, z przyczyn naturalnych i antropogenicznych, środowisku, zachodzi-
ła transformacja rzeźby i struktury wypełnienia wybranych fragmentów 
małych dolin w obszarze badań?

Wytypowanych zostanie osiem stanowisk badawczych, po cztery w Su-
detach Wschodnich (Hrubý Jeseník, Góry Opawskie/Zlatohorská vrchovi-
na, Góry Złote/Rychlebské hory, Masyw Śnieżnika/Králický Sněžnik) i w 
Karpatach (Beskid Śląski/Moravskoslezské Beskydy).

W wytypowanych stanowiskach zostaną przeprowadzone: kartowanie 
geomorfologiczne, profilowanie powierzchni, analiza osadów w odsłonię-
ciach. W ramach badań kameralnych planowane są: analiza map współcze-
snych i archiwalnych, datowania radiowęglowe i analizy paleobotaniczne 
biogenicznych wypełnień paleokoryt, analiza prób dendrochronologicznych 
oraz danych hydrometeorologicznych.
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Lokalizacja stanowisk badawczych w Beskidach i Sudetach Wschod-
nich – po obu stronach obniżenia Bramy Morawskiej – daje możliwość po-
równania ze sobą przebiegu transformacji małych dolin w tych dwóch 
masywach. Dzieląca je odległość jest niewielka, co pozwala założyć podo-
bieństwo klimatyczne i hydrologiczne obszarów. Podstawowymi różnicami 
są: litologia oraz czas rozpoczęcia i charakter ingerencji człowieka w środo-
wisko. W Beskidach deforestacja była związana głównie z pasterstwem, a w 
Sudetach – z górnictwem i hutnictwem. Porównanie ze sobą wyników po-
chodzących z tych dwóch obszarów pozwoli być może na określenie wzajem-
nych proporcji czynnika naturalnego, klimatycznego (Mała Epoka Lodowa) 
i antropogenicznego w przebiegu transformacji pokryw peryglacjalnych w 
ostatnich 300-400 latach. Wzajemne zależności i ewentualna dominacja 
jednego z tych dwóch elementów są obecnie przedmiotem licznych dyskusji 
w literaturze polskiej i zagranicznej (min. Coulthard i in. 2002, Klimek i in. 
2003, Klimek Malik 2005, Latocha 2005, Chiverrell i in. 2007, Klimek La-
tocha 2007, Schneider i in. 2007).
Dotychczas przeprowadzone podobnymi metodami badania zmian układu 
koryt na trzech stożkach aluwialnych dopływów Černej Opavy (potoki Sluči, 
Sokolí i Rudná, Hrubý Jeseník, Ryc. 1.) pozwoliły na wyróżnienie szeregu 
etapów rozwoju ich rzeźby (Ryc. 2.):

(a) koniec XVIII w. – koryta o dużej krętości, miejscami meandrujące,
(b) pierwsza poł. XIX w. – wyprostowanie koryt i zmiana biegu potoków 
Sluči i Rudná,
(c) druga poł. XIX/ pocz. XX w. – zmiana biegu potoków Sokolí i Rudná,
(d) 1927-1990 – porzucenie odnogi potoku Sluči.

Krętość potoków u schyłku XVIII w. jest efektem równowagi pomiędzy do-

Ryc. 1. Lokalizacja dopływów Černej 
Opavy, potoków: Sluči, Sokolí i Rudná.
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stawą i odprowadzaniem materiału w systemie fluwialnym, która rozwinęła 
się pod pokrywą lasów, prawdopodobnie buczyn, w środowisku niemal po-
zbawionym ingerencji człowieka.

Na przełomie wieków XVIII i XIX antropopresja w obrębie zlewni po-
toków wzrosła – dla pozyskania węgla drzewnego wylesiono zbocza doliny 
Černej Opavy. Zmiana obiegu wody i odsłonięcie plejstoceńskich pokryw 
spowodowały wyprostowanie koryt potoków na stożkach. Wcześniejszej 
równowagi nie przywróciło późniejsze wprowadzenie monokultur świerko-
wych (ze względu na ich niższy w stosunku do buczyn wskaźnik transpira-
cji).

W XIX w. deforestacja spowodowała także awulsję koryt potoków. 
Przerzucanie koryt odbywało się prawdopodobnie podczas większych wez-
brań, jak te z lat: 1813, 1829, 1845, 1880, 1897, 1903 i 1921 (Polách Gába 
1998, Štekl i in. 2001). W przeanalizowanym przypadku prawdopodobne 
wydaje się, że wpływ wylesienia na system geomorfologiczny zlewni został 
wzmocniony przez fluktuacje klimatu schyłku Małej Epoki Lodowej. Bezpo-
średnimi przyczynami porzucania starych i tworzenia nowych koryt mogły 

Ryc. 2. Zmiany aktywności i układu kort na stożkach aluwialnych potoków Sluči, Sokolí i 
Rudná w latach 1780-1990; linie cienkie – granice stożków aluwialnych, linie grube 
– koryta aktywne w danym okresie.
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być: (a) podatność odsłoniętej powierzchni stożków na erozję fluwialną, (b) 
dostępność gruboziarnistego rumowiska mineralnego i pni drzew, które 
podczas wezbrań mogły zatykać koryta i wymuszać przelewanie wód poto-
ków na powierzchnie stożków.

Dodatkową przesłanką do podjęcia przedstawionego tematu jest klu-
czowa rola średniogórskiej części dorzecza Odry dla systemu hydrologiczne-
go zachodniej Polski. Zjawiska zainicjowane w obszarze badań mogą mieć 
rozległe skutki na terenach położonych niżej, co pokazuje przykład powodzi 
z 1997 roku. Istotne wydaje się poznanie mechanizmów sterujących syste-
mem małych zlewni we wspomnianym obszarze: ich reakcji na ekstremalne 
opady w warunkach zmian klimatu lub użytkowania terenu.

Opisany projekt będzie realizowany jako praca doktorska, będąca czę-
ściowo kontynuacją wykonanej w latach 2006-2008 pracy magisterskiej: 
„Holoceńska transformacja stożków aluwialnych dopływów Černej Opavy 
(Masyw Orlíka, Sudety Wschodnie)”, z której pochodzą przytaczane powy-
żej wyniki.
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PROCESY KORYTOWE RZEK ZIEMI KŁODZKIEJ W WARUNKACH 
ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ

Matylda Witek

Tematyka funkcjonowania i rozwoju koryt rzecznych w warunkach 
regulacji w odniesieniu do rzek sudeckich nie była dotąd szerzej 
podejmowana, a w literaturze można znaleźć tylko rozproszone wzmianki. 
Badania z zakresu ewolucji koryt uregulowanych oraz procesów w nich 
zachodzących prowadzone były natomiast na szeroką skalę w Karpatach i 
mogą stanowić cenny materiał porównawczy. Znaczna część rzek sudeckich 
w mniejszym lub większym stopniu poddana została regulacji w ostatnich 
200 latach , która zwykle wywołuje różnorodne skutki w środowisku 
przyrodniczym, m.in. pogłębianie koryt, obniżanie zwierciadła wód 
podziemnych, zwiększenie ryzyka powodzi, itp. Działania regulacyjne są 
prowadzone nadal, a koryta górskie intensywnie zabudowywane, wbrew 
podnoszonej konieczności renaturyzacji cieków i niezupełnie zgodnie 
z dyrektywami wodnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Konieczne 
wydaje się zatem podjęcie próby rozpoznania funkcjonowania koryt 
uregulowanych w warunkach sudeckich oraz określenie prawidłowości w 
relacji koryto rzeki górskiej – regulacje hydrotechniczne, a także dokonanie 
porównania z wynikami otrzymanymi w Karpatach, gdzie charakter rzek i 
koryt jest odmienny.

W pierwszym etapie pracy zostanie przeprowadzona szczegółowa 
inwentaryzacja i klasyfikacja obiektów hydrotechnicznych w wybranych 
zlewniach Kotliny Kłodzkiej, w efekcie czego powstanie obraz 
przestrzennego rozmieszczenia różnych typów regulacji oraz „nasycenia” 
poszczególnych zlewni obiektami hydrotechnicznymi. Koryta objęte 
szczegółowymi badaniami zostaną wyłonione na etapie rekonesansu 
terenowego. Pod uwagę brane są obecnie następujące rzeki: Bystrzyca 
(Łomnicka), Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka, Wilczka, Biała Woda, Biała 
Lądecka i Morawka. Na podstawie archiwalnych materiałów, głównie 
technicznych projektów regulacji, zostanie przeprowadzona klasyfikacja 
obiektów ze względu na ich wiek oraz czas funkcjonowania 
(z uwzględnieniem prowadzonych remontów oraz modernizacji), co 
pozwoli dokonać oceny ich stanu i sposobu funkcjonowania, a przede 
wszystkim wpływu różnych form regulacji na system korytowy zarówno 
poniżej, jak i powyżej obiektu. Historia przeprowadzonych prac 
regulacyjnych, odtworzona na podstawie archiwalnych projektów regulacji, 
starych map oraz zdjęć, w tym lotniczych, pozwoli na stopniową 
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rekonstrukcję zmian, jakie zachodziły w analizowanych korytach na skutek 
prowadzonych prac regulacyjnych. Analizie poddane zostanie także 
rozmieszczenie obiektów hydrotechnicznych na tle warunków zlewni (od 
morfologii koryta po sposób jej użytkowania), co pozwoli na podjęcie próby 
odnalezienia zależności pomiędzy sposobem zagospodarowania zlewni, a 
rodzajami stosowanych regulacji.

Wybór koryt, w których prowadzone będą badania szczegółowe, 
zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących charakterystyk: 
stopnia uregulowania koryta, okresu, w którym prowadzone były prace 
regulacyjne, budowy geologicznej zlewni, sposobu jej użytkowania. 
Przeprowadzona zostanie także typologia koryt, pozwalająca na poznanie 
prawidłowości w funkcjonowaniu koryt uregulowanych oraz umożliwiająca 
analizę wpływu prac regulacyjnych i pośrednio ich ocenę. Procesy korytowe 
będą analizowane przede wszystkim poprzez formy. Na wybranych 
stanowiskach w trakcie pracy prowadzony będzie ich stały monitoring 
(morfometria, położenie, itd.). Układ odnotowanych form korytowych 
zostanie porównany z korytem modelowym (metody modelowania 
matematycznego zachowania koryta). Podjęta zostanie także próba analizy 
zróżnicowania materiału dennego w profilu podłużnym koryta w zależności 
od sposobu regulacji.

Dokonana zostanie także ocena systemów regulacji w nawiązaniu do 
„Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich” 
(opracowania sporządzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 
mającego na celu wzmocnienie ochrony ekosystemów wodnych i wodno-
lądowych) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, której podstawowym celem 
jest poprawa stanu ekologicznego wód. Ocena systemów regulacji, 
tendencji rozwoju koryt rzecznych oraz wskazanie działań prowadzących 
do poprawy ich warunków środowiskowych pociąga za sobą konieczność 
poznania reakcji systemów korytowych na różne rodzaje regulacji.
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ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA BYSTRZYCY DUSZNICKIEJ W 
WARUNKACH ZMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH OSTATNICH 

100 LAT

Matylda Witek, Agnieszka Latocha

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian społeczno-
gospodarczych na obszarze zlewni Bystrzycy Dusznickiej na sposób 
zagospodarowania koryta rzecznego różnego typu zabudową 
hydrotechniczną oraz jej wpływem na procesy fluwialne i tworzące się 
formy korytowe. Podjęto także próbę oceny, na ile rozmieszczenie 
przestrzenne zróżnicowanych procesów rzeźbotwórczych oraz 
różnorodnych form korytowych warunkowane jest obecnością zabudowy 
hydrotechnicznej, czy inną działalnością człowieka, a na ile o dynamice 
procesów decydują uwarunkowania naturalne (morfologia doliny, spadki, 
litologia, itp.). Za cel postawiono również przedstawienie funkcjonalności 
danych urządzeń hydrotechnicznych oraz ocenę, na ile ich obecny stan 
techniczny pozwala na pełnienie założonych funkcji. 

Do analizy wybrano jedną z ważniejszych rzek górskich regionu 
kłodzkiego, Bystrzycę Dusznicką - największy lewobrzeżny dopływ Nysy 
Kłodzkiej, (długość rzeki – 35 km, powierzchnia zlewni – 205 km2) - której 
koryto jest na znacznej długości zagospodarowane i częściowo poddane 
procesom regulacji. Badania przeprowadzono w oparciu o szczegółowe 
kartowanie geomorfologiczne oraz szerokie studium literatury.

Na obszarze całych Sudetów, w tym także na obszarze zlewni Bystrzycy 
Dusznickiej, wyraźnie zaznaczyły się odrębne okresy historyczne, o 
odmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, w tym m.in. 
całkowita wymiana ludności po II wojnie światowej, zmiana narodowości 
mieszkańców, przynależności państwowej regionu czy zmiany ustroju 
gospodarczego). W efekcie zmienny był również stosunek człowieka do 
środowiska naturalnego oraz stopień jego wykorzystania.

Przejawy antropopresji w zlewni Bystrzycy Dusznickiej odnotowano już 
w okresie średniowiecza, czego efektem jest kształt dzisiejszej sieci 
osadniczej, ściśle związanej z korytem rzeki. W korycie rzeki pojawiły się 
wówczas pierwsze konstrukcje hydrotechniczne w postaci prymitywnych 
tam, przegrodzeń koryta, itp. Na przestrzeni ostatnich 100 lat można 
wyróżnić trzy główne okresy, kiedy zmieniała się zarówno przynależność 
terytorialna obszaru, jego funkcja, sposób wykorzystania rzeki, a także 
technologia i standardy zabudowy koryta.
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W okresie trwającym do 1945 r., kiedy obszar badań leżał w granicach 
Niemiec, pełnił on głównie funkcję przemysłową i rolniczą. 
Charakterystyczny dla regionu był drobny przemysł związany z 
wykorzystaniem rzeki. Dynamicznie rozwijało się młynarstwo (często kilka 
młynów w jednej wsi), papiernictwo, a także hutnictwo szkła i jego obróbka 
(szlifiernie). Efektem tej działalności są obserwowane do dzisiaj w 
krajobrazie sztuczne koryta, przekopy, młynówki, lokalne podpiętrzenia, 
itp. Z tego okresu zachowały się również przeprawy przez rzekę oraz 
najstarsze obecnie obserwowane formy zabezpieczeń przeciwerozyjnych. 
Większość konstrukcji do dnia dzisiejszego pozostaje w dobrym stanie i 
funkcjonuje zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Nie obserwuje się 
oddziaływania negatywnych procesów rzeźbotwórczych w związku z 
obecnością w korycie tych konstrukcji. Stan ten wynika z dwóch 
podstawowych czynników: uwzględnienie warunków środowiskowych przy 
budowie obiektów (świadomość funkcjonowania środowiska i potrzeba 
wznoszenia odpowiednich zabezpieczeń, dostosowanie się do 
obserwowanych warunków, np. brak zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie koryta rzeki, zabezpieczenia brzegów w miejscach 
najczęstszych zniszczeń, itp.) oraz większa kultura techniczna wykonania 
(pomimo posługiwania się prymitywnymi, w porównaniu ze 
współczesnymi, metodami i gorszymi materiałami, obiekty wykonane były 
bardzo dokładnie, solidnie i starannie, co sprawiło, że do dziś pozostają w 
dobrym stanie, są estetyczne i dobrze wkomponowane w naturalny 
krajobraz).

W okresie powojenny, kiedy omawiany obszar znalazł się w granicach 
Polski, nastąpił zupełny zanik funkcji przemysłowej. Było to efektem 
prawie całkowitej wymiany ludności, a co za tym idzie brakiem 
przekazywania tradycji zagospodarowania terenu, co jest szczególnie 
istotne na obszarach górskich. Z krajobrazu doliny Bystrzycy Dusznickiej 
zniknęły młyny oraz inne drobne zakłady przemysłowe. Rozwinęła się 
przede wszystkim funkcja rolnicza oraz turystyczna. Rzeka przestała być 
wykorzystywana do celów gospodarczych. Wraz z rozwojem osadnictwa 
powstawały nowe obiekty związane z infrastrukturą komunikacyjną 
(mosty, kładki). Coraz większe fragmenty koryta zaczęto zabezpieczać 
masywnymi murami oporowymi, lokalizując je często w niewłaściwych 
miejscach (wewnętrzne zakola rzeki, odcinki znacznie oddalone od dróg i 
siedzib ludzkich, nienarażone na erozyjną działalność rzeki). Okres ten 
charakteryzuje się powstaniem obiektów, które bardzo szybko uległy 
zniszczeniu (podmyte przeprawy zlokalizowane na zakolach rzeki, spękane, 
osiadające mury oporowe, itp.) lub na skutek ludzkich zaniedbań straciły 
swą funkcjonalność (nieoczyszczane przepusty, niekonserwowane jazy, 
itp.). W tym czasie, na skutek niewłaściwego użytkowania, doszło także do 
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niszczenia konstrukcji pochodzących jeszcze sprzed wojny, np. rozmywanie 
zapór przeciwrumowiskowych spowodowane nieusuwaniem zatrzymanego 
rumowiska. Najwięcej negatywnych procesów, głównie w postaci 
wzmożonej erozji brzegów w obrębie peryferyjnych fragmentów umocnień 
czy przy filarach mostów, zaobserwowano w sąsiedztwie konstrukcji 
pochodzących z lat 1945-1990.

Okresem przełomowym dla doliny Bystrzycy Dusznickiej były lata 90. 
XX w., a szczególnie dwie powodzie z lat 1997 i 1998. Na skutek 
katastrofalnych wezbrań całkowitemu zniszczeniu lub poważnym 
uszkodzeniom uległa większość obiektów wzniesionych po 1945 r., 
natomiast konstrukcje przedwojenne w większości przypadków przetrwały. 
Odbudowa i modernizacja prowadzona była w oparciu o nowe technologie 
(obudowa brzegów gabionami, mosty rurowe) i zgodnie z aktualnymi 
wymogami ekologicznymi. Jak na razie w sąsiedztwie tych konstrukcji nie 
stwierdzono występowania negatywnych procesów (podcinania brzegów i 
budowli, wzmożonej erozji wgłębnej czy nadmiernej akumulacji korytowej), 
pamiętać należy jednak o krótkim okresie ich funkcjonowania.

Podsumowując, w zlewni Bystrzycy Dusznickiej na przestrzeni 
ostatnich 100 lat, na skutek przemian politycznych, społecznych i 
gospodarczych, istotnym zmianom uległ sposób wykorzystania rzeki. 
Największe przekształcenia w korycie rzeki związane są z najstarszymi 
obiektami hydrotechnicznymi, których funkcja dawno zanikła. Z obserwacji 
wynika, że o sposobie, w jaki obecnie funkcjonują konstrukcje 
hydrotechniczne, decyduje przede wszystkim stan ich utrzymania, 
natomiast wiek konstrukcji zdaje się nie odgrywać roli. Największe szkody 
(głównie uruchomienie zbyt intensywnych procesów erozyjnych w korycie) 
wywołało nie tyle wzniesienie obiektów, co przede wszystkim ich 
zaniedbanie (istotna rola obecnego stanu technicznego konstrukcji). W 
ostatnich latach, w związku z rozwojem nowych, przyjaznych środowisku 
technologii oraz wzrostem świadomości ekologicznej,w korycie Bystrzycy 
Dusznickiej powstają obiekty niebędące uciążliwymi dla środowiska. 
Przełomowym momentem okazała się powódź, która niejako zweryfikowała 
stan i funkcjonalność większości obiektów hydrotechnicznych. Pomimo 
znaczącego stopnia przekształceń koryta (blisko połowa jego długości 
obudowana konstrukcjami oporowymi, liczne przeprawy, stopnie i inne 
obiekty hydrotechniczne), procesy rzeźbotwórcze, które zostały lokalnie 
wywołane lub uległy intensyfikacji, nie miały dużego zasięgu - nie 
obserwuje się ich wpływu na cały system koryta, a wywołane zmiany mają 
charakter jedynie lokalny, w bezpośrednim sąsiedztwie konkretnej 
konstrukcji. Regulacje dokonane na Bystrzycy Dusznickiej w minionych 
wiekach nie spowodowały istotnego skrócenia koryta rzeki i nie wywołały 
większych zaburzeń stosunków wodnych w dolinie rzeki.
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GEODYNAMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU RZEŹBY 
SUDETÓW

Jurand Wojewoda

Przydatnym narzędziem opisu morfometrycznego są digitalne modele 
hipsometryczne (DEM). Ostatnio coraz częściej analiza obrazów DEM 
wykorzystywana dla oceny jest kinematyki obszarów aktywnych 
tektonicznie. Również w analizie morfometrycznej wybranych obszarów 
Sudetów DEM wykorzystane były z powodzeniem (Grygar i Jelínek, 2003; 
Wojewoda 2004, 2005 i 2007a, -b, -c, -d, -e, -f, -g).

Do analizy morfometrycznej wytypowany został obszar Sudetów blisko 
23000 km2 wyznaczony współrzędnymi: N-51°05’32”, N-49°56’26”, E-
15°02’42” oraz E-17°37’57”. Obszar ten nie obejmuje całych Sudetów, jak w 
definicji podanej przez H. Teisseyre (1957), ale ich znaczny fragment. 
Analiza wykonana została w oparciu o procedury dostępne w programie 
Microdem 2006.12.1.2 (Guth 2003 i 2006).

Powierzchnia trendu 8-stopnia wyznaczona dla obszaru masywu 
czeskiego w oparciu o zdjęcia SRTM 90 m wykazuje kształt typowy dla 
stabilnych płyt litosferycznych podlegających długotrwałej denudacji (por. 
Bense i in. 1998) i nie ujawnia żadnych szczególnych cech obszaru 
sudeckiego (ryc. 1a). Jednak po wyznaczeniu powierzchni trendu 8 stopnia 
oddzielnie dla obszaru Sudetów wyraźnie ujawniają się cechy lokalne. 
Powierzchnia wykazuje 2 elipsoidalne w zarysie elewacje, zlokalizowane na 
północnym zachodzie obszaru (elewacja karkonosko-izerska) oraz na 
południowym wschodzie (elewacja orlicko-śnieżnicka) (ryc. 1b). Centra 
elewacji mają współrzędne odpowiednio: N-50°46’24” – E-15°29’24” i N-
50°07’24” – E-17°13’07”. Ponadto, zaznaczają się dwie wyraźne depresje, 
jedna na południowym zachodzie i druga na północnym wschodzie, których 
centra mają współrzędne odpowiednio: N-50°05’41” – E-15°46’58” i N-
50°29’39” - E-17°28’30”.

Wykonano próby znalezienia takiej powierzchni pionowej, która po 
przecięciu z powierzchnią trendu 8-stopnia wyznaczy krzywą o 
najmniejszej maksymalnej amplitudzie między wartościami skrajnymi. Jak 
się okazało dla testowanego obszaru istnieje tylko jedna taka płaszczyzna. 
Jej bieg wynosi w przybliżeniu 115°-295°, a maksymalna amplituda 
odchylenia nie przekracza 60 m na dystansie ponad 180 km. Średnia 
wysokość dla tej linii wynosi ok. 418 m n.p.m. co jednocześnie stanowi 
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średnią wysokość n.p.m. dla wytypowanego obszaru Sudetów. Linię tę 
umownie nazwano linią neutralną powierzchni trendu 8-
stopnia.Wyznaczone wcześniej elewacje oraz depresje na powierzchni 
trendu 8-stopnia są zlokalizowane parami po przeciwnych stronach tak 
wyznaczonej linii.

Ryc. 1. Schemat strukturalno-kinematyczny Sudetów. A – trend morfologiczny 8-go rzędu 
dla obszaru masywu czeskiego, B – trend morfologiczny 8-go rzędu dla obszaru 
Sudetów z zaznaczoną linią neutralną (ln) i śródsudecką strefą ścinania (ISSZ), C – 
główne uskoki, elewacje i obniżenia na tle DEM obszaru Sudetów, E – uskoki 
ramowe i jednostki basenowe (czarne – permo-mezozoiczne, białe – mezo-
kenozoiczne) w Sudetach na tle powierzchni trendu morfologicznego 8-go rzędu. 
Objaśnienia symboli: masywy: KG – masyw granitowy Karkonoszy, SKK – południowa 
osłona metamorficzna Karkonoszy, ISB – masyw granitowy Strzelina, NZ – jednostka 
metamorficzna Niemczy, OM – masyw Orlicy, KZM – masyw Kłodzka i Złotego Stoku, 
ZM – masyw granitowy Žulowej, ŚM – masyw Śnieżnika; ESM – masyw Wschodnich 
Sudetów; jednostki basenowe: BU – basen Barda, BCB – basen czeski, NSB – basen 
północnosudecki, ISB – basen śródsudecki, NTB – basen rowu Górnej Nysy Kłodzkiej, 
VB – podbasen Vrchlabi, TB – podbasen Trutnova, NB – basen Nachodu, PG – 
podbasen rowu Paczkowa; ISSZ – śródsudecka strefa ścinania, ITZ – śródsudecka 
strefa tensji.
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Zestawienie głównych elementów budowy geologicznej na tle powierzchni 
trendu 8-stopnia obszaru Sudetów sugeruje wyraźny związek elewacji, 
depresji oraz linii neutralnej z pasem strukturalnym – południowosudecką 
strefą ścinania (ISSZ). W obrębie tego pasa występują charakterystyczne 
romboidalne zapadliska tektoniczne.

Dwie wspomniane wyżej elewacje na powierzchni trendu 8-stopnia 
oraz sąsiadujące z nimi obniżenia, obejmują obszary bardzo zróżnicowane 
litologicznie, zbudowane ze skał krystalicznych po osadowe. Tym samym 
mało prawdopodobne jest, aby te  formy trendu morfologicznego w 
Sudetach powstały w następstwie selektywnej denudacji. Obszary te 
występują na tyle blisko siebie, że można również wykluczyć wpływ 
zróżnicowania klimatu zarówno w przeszłości, jak i obecnie na sposoby 
wietrzenia i erozji podłoża (ryc. 1c).

Zapadliska zlokalizowane w zachodnim segmencie ISSZ (basen Vrchlabi 
[KB], basen Trutnova [TB], basen Nachodu [NB]) wypełnione są utworami 
permo-triasu, kredy i neogenu (ryc. 1d). Kształt zapadlisk sugeruje 
prawoskrętny reżim przesuwaczy, a utwory permu i neogenu nawiązują 
zmiennością facjalną do ram zapadlisk (Martinek i in. 2006, Wojewoda 
2006 i 2007a). Z kolei zapadliska w segmencie wschodnim występują 
przede wszystkim na obszarze rowu Górnej Nysy Kłodzkiej (NTB), są 
wypełnione utworami kredy i neogenu i wskazują na lewoskrętny kierunek 
przemieszczeń (Wojewoda 2005). Sinistralny zwrot przemieszczeń podłoża 
potwierdza się w miejscach, gdzie współcześnie obserwujemy wyraźne 
anomalie kształtu doliny Nysy Kłodzkiej ponad udokumentowanymi 
strefami uskokowymi (Wojewoda, 2004, 2005).

Przesuwaczy charakter ISSZ dokumentują liczne zjawiska strukturalne 
niższego rzędu występujące w jej obrębie. W osiowej części ISSZ biegnie 
równoległy do osi uskok ramowy basenu Nachodu (uskok Žďarky-
Jakubowice), który stanowi naturalne przedłużenie strefy uskokowej 
Pořiči-Hronov (phf). Zjawiska strukturalne udokumentowane ostatnio w 
obrębie tego uskoku jednoznacznie potwierdzają prawoskrętny charakter 
uskoku oraz związek kopuły strukturalnej Pstrążnej i granitoidu Kudowy 
z tym uskokiem (Wojewoda 2007b).

W obrębie ISSZ występuje niemal cały główny masyw Gór Stołowych. 
Wspomniany wyżej uskok ramowy zapadliska Kudowy przedłuża się w 
kierunku wschodnim i na obszarze Gór Stołowych wyznacza południową 
granicę rowu tektonicznego Czerwonej Wody o osi równoległej do ISSZ 
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(Wojewoda 2007g). Rów tworzy podłużne obniżenie w osi wododziału Gór 
Stołowych i wyznacza granice doliny potoku Czerwona Woda. W obrębie 
rowu występują niewielkie romboidalne obszary podwyższonej akomodacji 
wypełnione utworami neogenu. Jednym z takich obszarów jest Wielkie 
Torfowisko Batorowskie, gdzie od plejstocenu odbywa się sedymentacja 
fitogeniczna (Marek 1998). Kształt zapadlisk, zniszczenia nawierzchni dróg 
ponad czynnymi współcześnie uskokami i wskaźniki kinematyczne w 
skałach podłoża sugerują przesuwczy charakter uskoków ramowych rowu 
Czerwonej Wody, prawoskrętny w segmencie zachodnim i lewoskrętny w 
segmencie wschodnim. Taką pozornie niespójną kinematykę w obrębie tej 
samej strefy uskokowej można wytłumaczyć obecnością regionalnej strefy 
ekstensji w Sudetach Środkowych (śródsudecka strefa tensji [ITZ] – 
Wojewoda 2007e), która przecina ukośnie centralną część rowu Czerwonej 
Wody (ryc. 1d).
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RUCHY MASOWE I WSPÓŁCZESNA MORFODYNAMIKA STOKÓW W 
GÓRACH SUCHYCH (SUDETY ŚRODKOWE)

PRZEWODNIK SESJI TERENOWEJ

Piotr Migoń1, Tomaš Pánek2, Jan Hradecký2, Ireneusz Malik3, Piotr 
Owczarek1, Karel Šilhán2, Veronika Smolková2, Joanna Remisz1, 

Marek Kasprzak1

1. Wstęp (P. Migoń)
2. Góry Suche – opis fizjograficzny (P. Migoń)
3. Budowa geologiczna (P. Migoń)
4. Ruchy masowe (P. Migoń)
5. Różnorodność przekształceń stoków na wybranych przykładach (P. 
Migoń, J. Remisz, M. Kasprzak)
6. Analýza vnitřní struktury vybraných svahových deformací  Gór 
Kamiennych s využitím elektrické odporové tomografie  (T. Pánek, J. 
Hradecký, K. Šilhán, V. Smolková)
7. Perspektywy i wstępne wyniki badań dendrochronologicznych w 
Górach Kamiennych (I. Malik, P. Owczarek)

Stan rozpoznania geomorfologicznego Sudetów pozostaje od wielu lat 
nierównomierny. Obok stosunkowo dobrze poznanych regionów w ich 
obrębie, jak Karkonosze, Góry Stołowe czy Masyw Śnieżnika, istnieje wiele, 
których znajomość jest fragmentaryczna lub które wręcz pozostają swoistą 
„białą plamą”. Do takich skromnie rozpoznanych pod względem rzeźby 
części Sudetów należą Góry Kamienne w Sudetach Środkowych, a w 
szczególności ich środkowa, najwyższa część, określana mianem Gór 
Suchych (ryc. 1). Pewne wzmianki o ich morfologii znalazły się wprawdzie 
w obszernym opracowaniu przygotowanym przez S. Szczepankiewicza 
(1954) dla tzw. Sudetów Wałbrzyskich, ale obszarem opisywanym 
szczegółowo był teren dzisiaj nazywany Górami Wałbrzyskimi i Pogórzem 
Wałbrzyskim. Ten sam autor opisał również pewne elementy sieci dolinnej 
na północnym przedpolu Gór Suchych, interpretując gwałtowny skręt 
doliny Rybnej w Rybnicy Leśnej ku wschodowi jako efekt kaptażu i 
przechwycenia górnego biegu Ścinawki (Szczepankiewicz 1952). W latach 
późniejszych o geomorfologii Gór Kamiennych wspominano jedynie 
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zdawkowo, przy okazji ogólnego charakteryzowania rzeźby Sudetów 
(Walczak 1968), podczas gdy w tym samym mniej więcej czasie tworzyły się 
zręby wiedzy o budowie geologicznej Gór Kamiennych, a w szczególności o 
stanowiącym ich jądro grubym kompleksie wulkanitów wieku permskiego 
(Kozłowski 1963, Grocholski 1966, Nowakowski 1968,).

Na początku lat 70. XX w. ukazała się krótka notatka o charakterze 
popularno-naukowym, w której doniesiono o obecności dużego, 
reliktowego osuwiska koło wsi Grzmiąca, w północno-wschodniej części 
Gór Suchych (Pulinowa, Mazur 1971). Ponownie osuwisko to zostało 
opisane przez M. Z. Pulinową (1972) w większym opracowaniu 
poświęconym procesom osuwiskowym w Sudetach, gdzie znalazła się także 
wzmianka o innym osuwisku w sąsiedztwie, na zboczu przełomu Rybnej. 
Na istnienie dużego kompleksu osuwiskowego w Masywie Lesistej 
wskazywał też A. Grocholski (1972) w niskonakładowym i niemal 
nieznanym szerzej wydawnictwie. Prace te sygnalizowały, że w Górach 
Kamiennych występują formy powstałe w wyniku wielkoskalowych ruchów 
masowych na stokach, dotąd wiązane przede wszystkim z Beskidami, a w 
Sudetach uważane za nieobecne. Opublikowany w 1973 r. arkusz 
Mieroszów Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 

Ryc. 1. Podział fizycznogeograficzny Gór Kamiennych
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zawierał liczne oznaczenia terenów osuwiskowych i złaziskowych, 
obejmujących duże powierzchnie w okolicach Sokołowska, Przełęczy Trzech 
Dolin, Rogowca i w masywie Lesistej Wielkiej (Grocholski 1973). Na duży 
zasięg dawnych osuwisk wskazał też Jońca (1987) w odniesieniu do 
grzbietu Turzyna – Jeleniec Wielki – Rogowiec. Mimo opublikowania tych 
wszystkich informacji Góry Kamienne pozostawały nadal poza zasięgiem 
zainteresowania geomorfologów, a natura, wiek i aktywność form 
określanych jako osuwiskowe pozostawała w sferze ogólników i 
przypuszczeń.

Znaczący postęp w rozpoznaniu geomorfologicznym Gór Kamiennych, 
a Gór Suchych w szczególności, został osiągnięty dopiero w ostatnich latach 
dzięki pracom G. Synowca, opublikowanych fragmentarycznie w postaci 
artykułów (2003a, 2003b), a podsumowanych w rozprawie doktorskiej 
(2005). Udokumentował on w Górach Kamiennych łącznie ponad 20 
osuwisk i zespołów osuwisk różnej wielkości, dokonał ich klasyfikacji ze 
względu na prawdopodobny mechanizm ruchu, a przede wszystkim poddał 
datowaniu kilka próbek osadów pobranych z niewielkich jeziorek w obrębie 
osuwisk. Na uwagę zasługuje także niewielkie opracowanie z czeskiej części 
Gór Suchych, zwanej Javoří hory, w którym opisano dużą formę 
depozycyjną w dnie jednej z dolin rozcinających południowe stoki pasma, 
interpretując ją jako jęzor soliflukcyjny wieku plejstoceńskiego (Smolová 
2002). Mniej więcej w tym samym czasie powstały nowe opracowania 
budowy geologicznej Gór Suchych (Awdankiewicz 1999).

Szczegółowe badania form osuwiskowych zapoczątkowane przez G. 
Synowca zostały wznowione w 2007 r. w zespole polsko-czeskim, 
reprezentującym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski i 
Uniwersytet w Ostrawie. Ich celem jest uzyskanie pełnego obrazu skali 
przekształceń rzeźby Gór Suchych wskutek ruchów masowych różnego 
typu, rozpoznanie wgłębnej struktury form osuwiskowych, określenie 
dynamiki wtórnych przekształceń form osuwiskowych przez obrywanie i 
odpadanie oraz analiza współczesnej dynamiki stoków przy wykorzystaniu 
wskaźników biotycznych, w szczególności metody 
dendrogeomorfologicznej. Wstępne wyniki tych prac zostaną 
zaprezentowane na wybranych stanowiskach w bezpośrednim pobliżu 
Sokołowska.

Góry Suche są jedną z części składowych Gór Kamiennych – długiego 
pasma górskiego o krętym przebiegu, ciągnącego się od Bramy 
Lubawskiej na zachodzie początkowo na północ w kierunku Kamiennej 
Góry, a następnie na południowy wschód, aż po przełomową dolinę 
Włodzicy koło Nowej Rudy. Długość pasma wynosi około 55 km, 



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

100

szerokość jest zróżnicowana i wynosi 4-8 km. Góry Kamienne są dzielone 
przez geografów na cztery części (ryc. 1). Od zachodu są to:
– Góry Krucze (czes. Vrání hory) o orientacji południe-północ, z 
najwyższymi kulminacjami w części południowej, nie przekraczającymi 
jednak 900 m n.p.m. (Královecký Špičák – 881 m, Szeroka – 842 m). Ku 
północy wysokość pasma obniża się. Podstawowe informacje natury 
geomorfologicznej o Górach Kruczych są zawarte w pracach Synowca i 
Traczyka (2004) i Vítka (1999), natomiast nowsze dane o budowie 
geologicznej przynosi praca Awdankiewicza i in. (1998).
– Czarny Las, pomiędzy doliną Zadrnej koło Kamiennej Góry a doliną 
Grzędzkiego Potoku. Jest to najdalej wysunięta na północ część Gór 
Kamiennych i równocześnie najniższa (Czuba – 660 m), o rzeźbie 
znacznie przekształconej przez eksploatację surowców skalnych. Czarny 
Las nie doczekał się dotąd żadnego publikowanego opracowania 
geomorfologicznego.
– Pasmo Lesistej (zwane też Masywem Dzikowca i Lesistej Wielkiej) 
pomiędzy doliną Grzędzkiego Potoku i przełomową doliną Ścinawki, 
złożone z dwóch części: rozłożystego masywu Lesistej Wielkiej (851 m) w 
części południowej, o szerokiej, spłaszczonej powierzchni szczytowej oraz 
wydłużonego grzbietu Dzikowca (836 m) nad Boguszowem. Na 
wschodnich stokach Lesistej Wielkiej znajduje się duży zespół osuwisk, 
bliżej opisany w dalszej części przewodnika.
– Góry Suche na wschód od doliny Ścinawki, stanowiące największą 
powierzchniowo część Gór Kamiennych i biegnące wzdłuż granicy 
państwowej na długości około 22 km. Są one równocześnie ich najwyższą 
częścią (Waligóra 936 m), z pięcioma szczytami przekraczającymi 900 m 
n.p.m. Dużo bardziej złożona jest morfologia zachodniego fragmentu Gór 
Suchych, gdzie można wyróżnić kilka grzbietów o ogólnym przebiegu 
wschód-zachód, z licznymi bocznymi ramionami, a także izolowane 
stożki i kopuły. Część wschodnia to jeden długi, stosunkowo wąski 
grzbiet obniżający się ku południowemu wschodowi

Za wyjątkiem Czarnego Lasu, pozostałe części Gór Kamiennych bardzo 
wyraźnie odróżniają się od obszarów przyległych, a morfologiczne progi 
zewnętrzne Gór Kamiennych osiągają do 300 m wysokości, przy 
nachyleniach stoków nierzadko przekraczających 30° (ryc. 2). Przyczyn tej 
sytuacji należy upatrywać w zróżnicowaniu litologicznym i wynikającym z 
niego zróżnicowaniu odpornościowym. Morfologiczną granicę Gór 
Kamiennych niemal na całej długości, po obu stronach, stanowi strefa 
kontaktu skał wulkanicznych ze skałami osadowymi.

Góry Suche (Javoří hory) w swojej zachodniej części tworzą silnie 
rozczłonkowany masyw, w którym poszczególne grzbiety i wzniesienia są 
porozdzielane głębokimi erozyjnymi dolinami rzecznymi lub obniżeniami o 
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charakterze denudacyjnym, odzwierciedlającymi zróżnicowaną odporność 
skał wulkanicznych i osadowych. Tradycyjnie wyróżnia się południowy 
grzbiet graniczny opadający do Obniżenia Górnej Ścinawki (czes. 
Broumovská kotlina), takimi z kulminacjami jak Ruprechtický Špičák (880 
m), Široký (839 m), Kopica (803 m) i Garbatka (797 m), zespół krótkich 
grzbietów i wzniesień w części środkowej, z Waligórą, Suchawą (928 m), 
Kostrzyną (906 m) i Granicznikiem (801 m) oraz grzbiet północny, 
oddzielony od pozostałych dolinami Sokołowca i Złotej Wody, z Bukowcem 
(898 m) na zachodzie i Jeleńcem (902 m), Turzyną (895 m) i Rogowcem 
(870 m) na wschodzie. Na północnym zachodzie wznosi się odosobniony 
masyw Stożka Wielkiego (841 m). Wyraźny próg morfologiczny o 
wysokości około 200 m stanowi północną granicę Gór Suchych, oddzielając 
je od wysoko położonego śródgórskiego zrównania Wyżyny Unisławskiej. 
Na północnym wschodzie przez przełom Rybnej Góry Suche łączą się z 
grzbietami Gór Wałbrzyskich.

Ryc. 2. Rzeźba Pasma Lesistej i zachodniej części Gór Suchych na tle obszarów 
sąsiadujących: 1 – przełom Ścinawki, 2 – przełom regresyjny Rybnej, 3 – Szczeliny 
Wiatrowe, 4 – Garbatka, 5 – Suchawa, 6 – Rogowiec, 7 – Heřmánkovické údolí.



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

102

Na tle Sudetów Góry Suche wyróżniają się kilkoma cechami. Jedną z 
nich jest bardzo duża energia rzeźby (ryc. 3). Różnice wysokości w obrębie 
kwadratów o rozmiarach 1 x 1 km powszechnie przekraczają 200 m, a 
miejscami nawet 300 m. Skutkuje to nachyleniami zboczy dolinnych rzędu 
25-40°. Inną cechą szczególną jest ubóstwo wód powierzchniowych, przy 
równocześnie dość gęstej sieci dolinnej, co dało asumpt nazwie tej części 
Sudetów. Szerokie zrównania wierzchowinowe zajmują w Górach Suchych 
bardzo ograniczone powierzchnie, a niewielkie istniejące fragmenty mogą 
być wiązane raczej ze zbliżonym do poziomego zaleganiem kompleksów 
skał wulkanicznych niż z powierzchniami zrównania w klasycznym 
znaczeniu. Większy zasięg przestrzenny ma szczytowe zrównanie w Paśmie 
Lesistej, ale i tu czynnik litologiczno-strukturalny odegrał główną rolę. 
Najwyższe partie tego pasma tworzy gruby pakiet tufów riolitowych.

Góry Kamienne są w ogólności zbudowane ze skał wulkanicznych i 
osadowych wieku permskiego, pochodzących z dolnego piętra permu 
tradycyjnie nazywanego czerwonym spągowcem. W nawiązaniu do 
formalnego podziału dziejów Ziemi ich wiek określa się na autun 
(Awdankiewicz 1999).
Skały wulkaniczne były w przeszłości przedmiotem licznych opracowań 
geologicznych i petrograficznych. Poniżej przedstawiony skrócony rys 
budowy geologicznej członu wulkanicznego jest oparty na publikacji 
Awdankiewicza (1999). W Górach Kamiennych wyróżniane są trzy główne 

Ryc. 3. Wysokości względne 
w Sudetach Środkowych, 
obliczone w siatce 
kwadratów o boku 1x1 km 
(oprac.:  A. Placek).
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kompleksy skał wulkanicznych:
– asocjacja Gór Kruczych, którą tworzą bazaltowe trachyandezyty 
Kamiennej Góry i riolity Gór Kruczych,
– asocjacja Unisławia Śląskiego, w skład której wchodzą głównie 
trachyandezyty, z podrzędnym udziałem trachyandezytów bazaltowych i 
riolitów, tworzących kilka odrębnych jednostek strukturalnych,
– asocjacja Rybnicy Leśnej, na którą składają się wyłącznie skały kwaśnie 
(riolity) i obojętne (trachyandezyty).
Samodzielną jednostką w obrębie kompleksu wulkanicznego są tufy 
riolitowe Gór Suchych.

Miejsca opisane dokładniej w niniejszym przewodniku są zbudowane ze 
skał należących do asocjacji Unisławia Śląskiego i Rybnicy Leśnej oraz 
kompleksu tufowego (ryc. 4, 5) , które zostaną scharakteryzowane nieco 
dokładniej.
W bezpośredniej bliskości Sokołowska występują następujące jednostki 
wchodzące w skład wyżej wymienionych asocjacji:

Ryc. 4. Budowa geologiczna środkowej części Gór Suchych (za: Awdankiewicz 1999, Fig. 
30, s. 38).



— Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy · Sokołowsko, 16-17.10.2008 —

104

– trachyandezyty Stożka Wielkiego (część asocjacji Unisławia Śląskiego) 
na zachód i południowy zachód od miejscowości;
Trachyandezyty występują w zwartym pasie o długości około 6 km i 
szerokości do 2 km, przy rozciągłości NNW-SSE. Na nich spoczywają 
niezgodnie tufy riolitowe Gór Suchych. Grubość kompleksu rośnie w 

Ryc. 5. Budowa geologiczna zachodniej części Gór Suchych i Pasma Lesistej 
(za: Awdankiewicz 1999; Fig. 24, s. 34).
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kierunku południowo-wschodnim, od 200-300 m do prawdopodobnie 
około 600 m. Struktura skał w dolnej i środkowej części kompleksu jest 
masywna, w części górnej obserwuje się zazębianie z innymi skałami 
wulkanicznymi oraz skałami osadowej formacji Słupca. Rejon Stożka 
Wielkiego był zapewne miejscem działalności eruptywnej.
– tufy riolitowe Gór Suchych, z których zbudowany jest grzbiet graniczny 
Gór Suchych i najwyższe części Pasma Lesistej. Występują one między 
innymi w górnej części dolinki pod Garbatką (zob. 5.1.);
Kompleks tufów riolitowych występuje w pasie o długości prawie 50 km, 
sięgając na południowym wschodzie poza geograficzne Góry Suche. W 
środkowej części grubość zapadających na SW pakietów tufów dochodzi 
do 300 m. W obrębie tufów wyróżniono od dołu tufy warstwowane, tufy 
masywne, nie spieczone, o największej miąższości (do 200 m) oraz tufy 
masywne, spieczone (ignimbryty). Powstały one przez lityfikację 
utworów piroklastycznych powstałych wskutek potężnej erupcji typu 
pliniańskiego.
– riolity Waligóry (część asocjacji Unisławia Śląskiego), ciągnące się 
pasem o zróżnicowanej szerokości od Sokołowska przez wzniesienia 
Włostowa – Kostrzyna – Suchawa po Waligórę. W obrębie tego członu 
kompleksu wulkanicznego znajdują się osuwiska i stożki usypiskowe pod 
Suchawą (zob. 5.2.).
Riolity Waligóry tworzą odrębne ciało wulkaniczne o charakterze kopuły 
o wysokości około 500 m w części wschodniej, przechodzącej w zgodnie 
zalegającą pokrywę o grubości 100-150 m w części zachodniej. Riolity są 
masywne i mechanicznie wytrzymałe, ale gęsto spękane. W dolnej części 
kompleksu występują lawy o oddzielności płytowej, w górnej przeważają 
riolity o teksturze pęcherzykowatej, ze śladami płynięcia. Erupcja miała 
miejsce we wschodniej części kompleksu, w rejonie dzisiejszej Waligóry.
– trachyandezyty Bukowca (część asocjacji Rybnicy Leśnej), budujące 
północną część pasma, górującą nad Wyżyną Unisławską, w tym masyw 
Rogowca w północno-wschodnim zakończeniu tego pasma (zob. 5.3.).
Trachyandezyty tworzą kilka pokryw przedzielonych skałami osadowymi 
formacji Słupca, zapadających w kierunku południowym. Grubość jest 
oceniana na około 200 m. W rejonie Rogowca znajdowało się centrum 
eruptywne, a komin doprowadzający lawę miał około 100-250 m 
średnicy. Trachyandezyty są skałami masywnymi, o znacznej 
wytrzymałości mechanicznej, zdarzają się odmiany pęcherzykowate. 
Erupcja miała charakter subwulkaniczny, a powstanie kompleksu 
Bukowca było najmłodszą fazą aktywności magmowej w Górach Suchych.
Poniżej, w obrębie i powyżej skał kompleksu wulkanicznego występują 
skały osadowe zaliczane do formacji ze Słupca. W jej skład wchodzą 
różnorodne skały klastyczne, od zlepieńców przez piaskowce, mułowce 
po iłowce, powstałe w środowisku lądowym.
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Pomijając wzmianki w starszych pracach (Pulinowa, Mazur 1971, Pulinowa 
1972, Grocholski 1972, Jońca 1987), pierwsze kompleksowe opracowanie 
form osuwiskowych sensu lato w Górach Kamiennych, w tym w Górach 
Suchych, zawdzięczamy pracom G. Synowca (2003a, 2003b, 2005).

Na podstawie badań terenowych i analizy materiałów kartograficznych 
zostało stwierdzonych 25 miejsc występowania form rzeźby związanych z 
wielkoskalowymi ruchami masowymi, z czego najwięcej – 19 – w środkowej 
i północnej części Gór Suchych. Największy ze stwierdzonych zespołów 
form osuwiskowych znajduje się na wschodnich stokach Rogowca, zajmując 
powierzchnię około 25 ha. Znaczne rozmiary posiada również sąsiedni 
kompleks osuwiskowy na północnych stokach Jeleńca Małego (około 10 
ha), a cały masyw zalicza się do najbardziej przekształconych przez ruchy 
masowe w całym paśmie Gór Kamiennych (ryc. 6). Drugim pod względem 
powierzchni jest zespół form związany z ruchami masowymi na krawędzi 
płaskowyżu Lesistej Wielkiej – około 17 ha.

Podstawowym kryterium identyfikacji form osuwiskowych było 
kryterium geomorfologiczne i obecność takich form rzeźby jak amfiteatry 
skalne i skarpy w górnej części stoku, rozpadliny powyżej wypukłych 

Ryc. 6. Rozmieszczenie form 
osuwiskowych w masywie 
Rogowca.
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załomów stokowych, systemy półek biegnących w poprzek stoku 
interpretowanych jako osunięte i rotowane bloki, zagłębienia 
bezodpływowe, w tym wypełnione przez płytkie jeziorka oraz formy 
jęzorowe w dolnej części stoku.

Analiza rozmieszczenia powyższych form rzeźby pozwoliła postawić 
tezę o genetycznym zróżnicowaniu form powstałych wskutek ruchów 
masowych. Część z nich to głęboko zakorzenione osuwiska rotacyjne, z 
powierzchnią ścięcia zapewne w obrębie podścielających skały wulkaniczne 
skałach osadowych. Taki charakter mają między innymi tereny osuwiskowe 
na północnych stokach Suchawy. Znane „Szczeliny Wiatrowe” na Lesistej 
Wielkiej (Dudziak 1984) są związane z procesem rozciągania bocznego 
(lateral spreading), będącego często prekursorem osuwisk typu 
rotacyjnego. Z kolei wydłużone jęzory w obrębie form dolinnych są 
uważane za efekt ruchów typu spływowego. Największe obszary 
osuwiskowe są prawdopodobnie skutkiem nakładających się na siebie 
ruchów różnego rodzaju.

Rekonesanse terenowe przeprowadzone w 2007 roku w kolejnych 
dolinach Gór Suchych, w tym w okolicach Sokołowska, w masywie Rogowca 
i Lesistej Wielkiej, ujawniły istnienie dalszych zespołów form i cech rzeźby, 
nie opisywanych przez G. Synowca, których geneza jest zapewne związana z 
ruchami masowymi różnego typu.

O wieku procesów osuwiskowych w Górach Kamiennych wiadomo 
niewiele. Nieliczni opisujący je autorzy wskazywali na brak śladów 
aktywności form i wiązali powstanie osuwisk z odległą przeszłością: 
plejstocenem lub ewentualnie przełomem plejstocenu i holocenu. Z czasów 
historycznych nie ma żadnych wzmianek o aktywnych procesach 

Ryc. 7. Wyniki oznaczeń radiowęglowych próbek osadów z jeziorek osuwiskowych pod 
Jeleńcem Małym (po lewej) i Rogowcem (po prawej) (za Synowicem 2005).
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osuwiskowych w tym rejonie. Nieliczne oznaczenia wieku radiowęglowego 
próbek pobranych z osadów wypełniających jeziorka osuwiskowe pod 
Jeleńcem Małym i Rogowcem wskazują na środkowy holocen (Synowiec 
2005; ryc. 7), ale wyniki te niewiele mówią o wieku osuwisk jako całości, a 
w szczególności o czasie ich inicjacji.

5.1. Dolina pod Garbatką

Na południe od Sokołowska, w południowym grzbiecie Gór Suchych, 
wznosi się zalesiony masyw Garbatki (797 m). Północne stoki tego masywu, 
posiadające nachylenie rzędu 20-30°, są rozcięte kilkoma krótkimi 
dolinami, otwierającymi się niżej do Kotliny Sokołowska. Cechują się one 
osobliwą morfologią, kontrastującą z często spotykaną rzeźbą głębokich 
wciosów dolinnych. O tej osobliwości stanowią szerokie, wypłaszczone dna 
dolinek o szerokości od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Najbardziej 
wschodnia z tych dolinek (wiedzie nią niebieski szlak z Sokołowska na 
Garbatkę), jako reprezentatywna, została wybrana jako obiekt 
szczegółowych badań geomorfologicznych i geofizycznych (ryc. 8). 
Szerokość spłaszczonego dna wynosi od 100 m w części górnej do ponad 
200 m w części dolnej, w pobliżu tzw. Groty Hermana. Długość dna doliny 
wynosi 700 m, a średni spadek podłużny około 10°.

Szerokie dno dolinki pod Garbatką jest efektem procesów 
depozycyjnych i będzie dalej nazywane jęzorem akumulacyjnym. Nigdzie w 
jego obrębie nie odnotowano wychodni skał podłoża, które pojawiają się 
dopiero na zboczach doliny. W rzeźbie dna warto zwrócić uwagę na 
następujące elementy:

–  lekko wypukły profil poprzeczny dna doliny, z licznymi mniejszymi 
zagłębieniami, progami i garbami;
–  obecność nagromadzeń dużych głazów i bloków riolitowych, 
pochodzących z górnej części doliny. Długość największych z nich 
dochodzi do 4,6 m, a rozmiary przekraczające 2 m nie należą do 
rzadkości (tab. 1);
–  obecność na pewnych odcinkach lateralnego obniżenia pomiędzy 
powierzchnią jęzora a zboczem doliny, wykorzystywanego przez cieki.

W dolnej części doliny, gdzie strome zbocza oddalają się od siebie i 
przyjmują rozciągłość równoleżnikową, płasko-wypukłe dno doliny 
rozszerza się na kształt szerokiej „łapy” o niewyraźnym zakończeniu. W 
pobliżu Groty Hermana na powierzchni jęzora wciąż są częste duże głazy 
riolitowe, dochodzące do 1 m długości. Powyższe cechy rzeźby 
powierzchniowej wskazują, że mamy do czynienia z rozległym i 
prawdopodobnie dość grubym pakietem osadów gruzowo-gliniastych, z 
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licznymi głazami i blokami, który wypełnia najniższą część doliny o 
pierwotnie V-kształtnym profilu podłużnym.
Na akumulacyjną genezę dna doliny wskazują także wyniki badań 
geofizycznych, przedstawione szerzej w rozdziale 6.

Geneza wypełnienia doliny pod Garbatką jest problematyczna i będzie 
przedmiotem dalszych badań. W obrazie zewnętrznym istnieją pewne 
podobieństwa do dużej formy akumulacyjnej w dolinie Heřmánkovické 
údolí po czeskiej stronie pasma, opisywanej przez Smolovą (2002) jako 
jęzor soliflukcyjny. Niemniej wielkość formy, zwłaszcza jej szerokość, a 
także prawdopodobnie ponad 20-metrowa grubość osadów w osi doliny są 
trudne do pogodzenia z genezą soliflukcyjną. Bardziej uzasadniona wydaje 
nam się interpretacja zakładająca, że mamy do czynienia z akumulacją 
wywołaną przez osuwisko spływowe (ang. flowslide), gdzie podczas ruchu 
obecny był zarówno komponent ześlizgiwania się po podłożu, jak i spływu 
przesyconej wodą masy. Na związek z wielkoskalowymi ruchami masowymi 
wskazują nagromadzenia materiału blokowo-głazowego w różnych 
częściach jęzora, które mogą być „echem” fragmentów stoku skalnego, 
który uległ oberwaniu. Interpretację dodatkowo komplikuje brak wyraźnej 
strefy źródłowej w postaci niszy czy amfiteatru skalnego, czy nawet 
wyeksponowanych ścian skalnych w górnej części dolinki.

Ryc. 8. Ukształtowanie terenu w okolicach Sokołowska i lokalizacja obiektów omawianych 
w sesji terenowej.
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Podobną sytuację obserwujemy zresztą w przypadku innych dolin 1. 
rzędu na północnych stokach Garbatki, gdzie również stwierdzono 
występowanie w całkowitej izolacji wielkich bloków riolitowych na 
fragmentach powierzchni stokowej o niewielkim nachyleniu (ryc. 9).

Tab. 1. Wymiary bloków riolitowych na czterech polach pomiarowych w dnie doliny pod 
Garbatką. Na każdym polu mierzono 15 największych bloków.

Ryc. 9. Wielkie bloki riolitowe w dnach dolin 1. rzędu na północnych stokach Garbatki.

5.2. Północne stoki Suchawy
Riolitowe wzniesienie Suchawa (928 m m n.p.m) jest drugim, po Waligórze 
(936 m n.p.m.), najwyższym szczytem Gór Suchych. Znajduje się ono na 
południowy wschód od Sokołowska (ryc. 8). Od zachodniej strony Suchawa 
oddzielona jest przełęczą od szczytu Kostrzyna (906 m n.p.m), w części 
wschodniej – od strony Waligóry – jest ograniczona wąską i głęboką 
doliną. Wzniesienie ma charakter rozległej kopuły o asymetrycznym 
kształcie, której południowe stoki są łagodnie nachylone, pod kątem około 
10°, stoki północne natomiast opadają ostro pod katem 35-40°. Na stromej, 
północnej części wzniesienia znajdują się Czerwone Skałki, u podnóża 
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których utworzyły się stoki usypiskowe (ryc. 10), będące przedmiotem 
zainteresowania i badań geomorfologicznych.

Na szczyt Suchawy można dotrzeć niebieskim szlakiem łączącym 
schronisko „Andrzejówka” z Sokołowskiem przez Kostrzynę i Włostową. 
Idąc jednak szlakiem na szczyt nie zobaczymy stoku usypiskowego 
utworzonego poniżej Czerwonych Skałek, a zejście do niego z góry jest 
niemożliwe i niebezpieczne z powodu dużego nachylenia stoku. Do 
usypiska łatwo natomiast dojść, idąc od strony Sokołowska szeroką drogą 
leśną, którą poprowadzony jest również czerwony szlak rowerowy w 
kierunku „Andrzejówki” a następnie skręcając w niewielką dolinkę 
znajdującą się bezpośrednio na zachód przed Suchawą.

Północne stoki Suchawy reprezentują złożoną rzeźbę osuwiskową, w 
obrębie której wyróżnić można przynajmniej dwa zespoły form (Synowiec 
2005). Po wschodniej stronie znajduje się rozległe osuwisko typu 
rotacyjnego, z kilkoma zrzuconymi blokami nachylonymi wstecznie, 
całkowicie porośnięte lasem. Jego dolne części sięgają doliny bezimiennego 
potoku płynącego u podnóża. Po stronie zachodniej u podnóża stromego 
stoku przekształconego w stożek usypiskowy znajduje się wyraźne 
spłaszczenie o prawdopodobnie akumulacyjnej genezie. Określenie 
pierwotnej natury tego osuwiska wymaga dalszych studiów.

Ryc. 10. Stożki usypiskowe pod Suchawą.
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Czerwone Skałki są prawie pionową ścianą skalną o urozmaiconej 
morfologii. Wysokość ścianki wzrasta ze wschodu na zachód od około 10 
metrów w najniższym miejscu do około 40 metrów w miejscu najwyższym. 
Ściana jest mocno spękana, a przez to niestabilna. System pionowych 
spękań o przebiegu NW-SE wyznacza jej zasadniczy przebieg (Synowiec, 
2005), natomiast spękania poprzeczne i ukośne tworzą mikrorzeźbę. W 
wyniku odrywania i odpadania fragmentów skalnych od ścianki, a 
następnie akumulacji odpadającego materiału, u podnóża Czerwonych 
Skałek utworzył się stok usypiskowy. Kształt i wielkość gruzu tworzącego 
usypisko są ściśle związane z systemem spękań ścianki skalnej powyżej. 
Materiał jest ostrokrawędzisty, raczej spłaszczony i wydłużony, jego długość 
waha się w przedziale 15-70 cm.

Po bliższej analizie morfologii północnego stoku Suchawy zauważyć 
można, iż znajdują się tam dwie generacje usypisk – nieaktywna (część 
wschodnia) oraz aktywna (część zachodnia). O ich aktywności, czyli ciągłym 
dostarczaniu nowego materiału skalnego, świadczy różny stopień 
kolonizacji przez roślinność (porosty, krzewy, drzewa) poszczególnych 
fragmentów stożka (szczegółowe badania dendrochronologiczne z tego 
miejsca są przedstawione w rozdziale 7).

Część aktywna ma około 19 m szerokości, 63 m długości i nachylenie 
sięgające 38°. W wielu miejscach występują odłamki skalne nie 
skolonizowane przez porosty, co dobitnie świadczy o współczesnej, dużej 
dostawie materiału ze ścian skalnych. W czasie dłuższych obserwacji 
prowadzonych w tym rejonie zaobserwowano także odpadanie 
pojedynczych okruchów skalnych od ściany podczas odstrzału w pobliskim 
kamieniołomie w Rybnicy Leśnej. O przemieszczaniu się materiału 
skalnego w obrębie stożka świadczą z kolei zdeformowane pnie drzew 
rosnących u podnóża stoku. W brzeżnych partiach stożek usypiskowy 
stopniowo zarasta. Jednak jego główna powierzchnia poza pojedynczymi 
drzewami wolna jest od roślinności.

Stok nieaktywny przy podobnym nachyleniu jest nieco mniejszy. 
Porośnięty jest w całości roślinnością – drzewami o zróżnicowanej 
wysokości i grubości pnia, licznymi krzewami, na powierzchni okruchów 
skalnych rosną liczne gatunki mchów i porostów. W tej części stoku ścianka 
skalna jest najniższa na całym odcinku. Materiał skalny prawdopodobnie 
nie ulega przemieszczaniu, a czynnikami stabilizującymi są gęsta sieć 
korzeni i mchów konsolidujących gruz.

Usypisko pod Suchawą nie zostało jeszcze dostatecznie zbadane. Nie 
zebrano wystarczającej ilości danych świadczących jednoznacznie o wieku 
obydwu usypisk. Istotna wydaje się też kwestia ustalenia, kiedy przestał być 
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dostarczany materiał do obecnie nieaktywnej, porośniętej roślinnością 
części stoku. Zadaniem badawczym pozostaje także ustalenie miąższości 
pokrywy gruzowej tworzącej usypisko. Planowane jest tu wykorzystanie 
metod geofizycznych.
5.3. Północne stoki Rogowca
Rogowiec w północno-wschodniej części Gór Suchych jest masywem 
szczególnie przekształconym przez ruchy masowe (ryc. 6). Przedmiotem 
niedawnych szczegółowych badań jest zespół form denudacyjnych i 
akumulacyjnych w obrębie doliny rozcinającej północno-zachodnie stoki 
wzniesienia, oznaczonej na ryc. 6 kolorem szarym. W obrębie doliny 
wykonano wstępne kartowanie geomorfologiczne, trzy profile 
elektrooporowe oraz rozpoczęto kompleksową analizę 
dendrogeomorfologiczną. Wyniki kartowania geomorfologicznego 
przedstawia ryc. 11, natomiast wyniki badań geofizycznych są omówione w 
rozdziale 6.

Ryc. 11. Szkic geomorfologiczny zespołu 
form denudacyjno-akumulacyjnych 
pod Rogowcem. Objaśnienia: 1-zasięg 
form, 2-wały boczne, 3-obniżenia 
lateralne i  rynny erozyjne, 4-progi 
rumowiskowe, 5-drogi leśne i skarpy 
drogowe, 6-ściany skalne w 
amfiteatrze, 7 - ozwaliska skalne w 
amfiteatrze, 8-wały i nagromadzenia 
bloków i głazów, 9-jeziorka i cieki, 10-
zagłębienia bezodpływowe, 11-kopiec 
prawdopodobnie antropogenicznego 
pochodzenia; A'-A - lokalizacja profilu 
elektrooporowego (ryc. 15).
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Omawiana forma ma około 500 m długości i rozciąga się w przedziale 
wysokościowym 780-620 m n.p.m. Jej środkowa i dolna część, o 
charakterze ewidentnie akumulacyjnym (ryc. 12a-c), jest związana 
przestrzennie ze starszą formą dolinną i tworzy jej wypełnienie na odcinku 
około 300 m. W powierzchniowym obrazie morfologicznym mamy do 
czynienia z jęzorem o wyżej wzniesionej części środkowej i wyraźnymi 
obniżeniami po obu stronach, u stóp zboczy dolinnych. Rzeźba powierzchni 
jęzora jest urozmaicona, z licznymi stopniami, garbami, zamkniętymi, 
podmokłymi obniżeniami i nagromadzeniami głazów i bloków 
trachyandezytu. Osiągają one do 3-4 m długości, występując także w izolacji 
na niemal zupełnie płaskich fragmentach terenu. Miejscami między wałami 
blokowymi znajdują się niewielkie jeziorka. Szerokość jęzora wynosi od 40-
50 do 80 m, w środkowym odcinku towarzyszą mu podłużne wały boczne. 
Jęzor kończy się stromym czołem o wysokości około 15 m, w obrębie 
którego licznie występują zdeformowane pnie drzew (ryc. 12d). Część 
akumulacyjna wykazuje pod względem morfologicznym podobieństwo do 
jęzorów osuwisk spływowych poruszających się w dół dolin, ograniczonych 

a b

c d

Ryc. 12. Rzeźba dolnej części osuwiska spływowego (?) pod Rogowcem. Objaśnienia: (a) 
podłużne wały głazowe i jeziorka, (b) pojedyncze bloki trachyandezytu w dolnej 
części jęzora, (c) urozmaicona topografia dolnej części jęzora, (d) zdeformowane 
buki na czole jęzora.
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przez strome zbocza. Trudno się wypowiadać na temat tempa ruchu, 
niemniej wały blokowo-głazowe i obecność jeziorek mogą wskazywać na 
stosunkowo szybki ruch i gwałtowne wyhamowanie przemieszczającego się 
materiału.

Górna część omawianego zespołu form ma charakter obszernego 
amfiteatru na wysokości 780-740 m n.p.m., otoczonego 
trachyandezytowymi ścianami skalnymi o wysokości do 10 m i 
rozwaliskami bloków, z których największe osiągają 5-6 m długości (ryc. 
13). Dalsze progi skalne i rumowiska bloków znajdują się wewnątrz 
amfiteatru, zwłaszcza w jego wschodniej części. Pomiędzy nimi występują 
zamknięte obniżenia, ale bez obecności wody stojącej. Cały amfiteatr ma 
wymiary około 120 x 80 m. Odcinek stoku o długości około 100 m oddziela 
jego dolną część od najwyżej położonych wyraźnych form akumulacyjnych 
jęzora.

Geneza amfiteatru i jego związek z jęzorem są niejasne i na obecnym 
etapie badań trudno o przedstawienie uzasadnionej hipotezy. Wydaje się 
nie ulegać wątpliwości, że mamy do czynienia z geomorfologicznym 
zapisem ruchów masowych, ale już natura impulsu do ich wystąpienia i 
tempo przemieszczeń pozostają w sferze przypuszczeń. Nie bez znaczenia 
jest zapewne fakt, że bezpośrednio poniżej trachyandezytów zalegają skały 
osadowe i to płytkie ruchy masowe w ich obrębie mogły w dalszej kolejności 

Ryc. 13. Ściany skalne i rozwaliska w amfiteatrze pod Rogowcem.
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doprowadzić do wielkoskalowego kolapsu górnej części stoku, zbudowanej 
ze skał wulkanicznych.

Elektrická odporová tomografie (ERT) je efektivní geofyzikální metodou 
pro analýzu připovrchových (nejčastěji do ~100 m ) odporových vlastností 
horninového prostředí. V posledních letech se ERT stává efektivním 
nástrojem i při studiu svahových deformací různého typu a stáří (např. 
Bichler et al. 2004, Van Den Eeckhaut et al. 2007 etc.). Studie zaměřené na 
porovnání výsledků jednotlivých geofyzikálních metod dokonce považují 
ERT pro studium svahových deformací za nejvýhodnější z nejčastěji 
aplikovaných geofyzikálních technik (Schrott, Sass 2007).

V oblasti Gór Kamiennych byla aplikována metoda ERT při studiu 
několika svahových deformací různé geneze. Měření bylo provedeno jak na 
komplexní hluboké svahové deformaci (Lesista Wielka), tak v 
akumulačních částech starých svahových deformací typu stékání 
(flowslides Sokołowsko a Rogowiec). Aplikován byl systém ARES (firmy GF 
instruments) s využitím Schlumbergrova uspořádání elektrod umožňujícím 
relativně dobrou detekci horizontálních i vertikálních změn v odporových 
vlastnostech podloží. Výsledky terénního měření byly zpracovány v 
programu RES2Dinv (Geotomo... 2004).

Na lokalitě Lesista Wielka byly realizovány tři profily o délce 315 m 
situované v horní části hluboké svahové deformace (ryc. 14). Cílem měření 
bylo analyzovat vnitřní strukturu deformace typu „lateral spread“ 

Ryc. 14. Jeden z ERT profilů (Lesista Wielka).
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přecházející v dolní části svahu v hluboce založený rotační sesuv. Jedním z 
cílů bylo ověřit možnou existenci pseudokrasových („crevice-type“) jeskyní 
těsně pod vrcholovou plošinou elevace. Výsledky ERT profilování velmi 
dobře vykreslují několik izolovaných zón velmi vysokých odporů (>4000 
ohm.m ) v hloubce 5-10 m pod povrchem. Tyto odporové anomálie 
považujeme za projev bočního rozvolnění tufových vrstev ležících na 
podloží plastických jílovců vedoucím k vývoji pseudokrasových jeskyní. 
Odporový záznam indikuje, že celková hloubka svahové deformace se 
pohybuje mezi 40-50 m.

Ryc. 15. Nejnižší ze série příčných ERT profilů v údolí na severním svahu elevace 
Rogowiec.

Ryc. 16. Příčný profil širokým údolím jižně od obce Sokolowsko.
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Další aplikací ERT profilování bylo zjištění mocností a geometrie 
podloží rozsáhlých akumulačních jazyků sesuvů proudového typu 
(„flowslides“), které mnohdy vyplňují v celé šířce údolí studovaného území. 
Velmi dobré výsledky přineslo měření v údolí nacházejícím se na severních 
svazích elevace Rogowiec. Akumulace typu „debris flow“ vyplňuje v délce 
asi 400 m údolí s plochým dnem dosahujícím šířky cca 100 m. ERT 
profilování bylo na této lokalitě realizováno ve třech příčných profilech.  U 
všech profilů se akumulační těleso sesuvu projevuje jako výrazně 
nízkoodporová zóna (<60 ohm.m) s ostrým ohraničením vůči podložnímu 
skalnímu podkladu vyznačujícím se relativně vysokými hodnotami 
měrných odporů (>500 ohm.m). Zejména nejníže situovaný profil (ryc. 15) 
naznačuje, že akumulační jazyk sesuvu pohřbil do hloubky ~20 m údolí 
tvaru „V“ a výrazně změnil jeho původní morfologii.

Podobných výsledků jako v předchozím případě bylo dosaženo 
profilováním v údolí jižně od obce Sokolowsko. Sesuv proudového typu 
vyplnil údolí o šířce až 150 m. ERT záznam na této lokalitě není tak 
jednoznačný jako na lokalitě Rogowiec, ale i zde lze předpokládat pohřbení 
původního údolního dna o tvaru „V“, v tomto případě až do hloubky >50 m 
(ryc. 16).

7.1. Uwarunkowania  badań dendrochronologicznych
Kilka czynników sprawia, że Góry Kamienne to obszar bardzo interesujący 
w perspektywie badań dendrochronolocznych. Znaczne nachylenia stoków 
oraz występowanie skał o zróżnicowanej odporności i przepuszczalności 
sprawia, że stoki są podatne na występowanie w ich obrębie ruchów 
masowych.  Pnie świerków i buków rosnących na stokach gór są silnie 
powyginane, co oznacza, że współcześnie w Górach Kamiennych z 
pewnością pojawia się pełzanie. Na niektórych stokach występują aktywne 
osypiska i obrywy skalne. W obrębie podcinanych zboczy dolin odsłaniane 
są liczne korzenie dokumentujące poszczególne epizody erozyjne. W 
porośniętych często drzewami dnach dolin widoczne są ślady zarówno 
erozji, transportu, jak i depozycji materiału.  Dodatkowo, 150-letnie świerki 
rosnące w Górach Kamiennych mają szczególnie niekorzystne warunki 
siedliskowe, co przejawia się wykształcaniem przez nie relatywnie wąskich 
przyrostów rocznych. Drzewa rosnące w trudnych warunkach zapisują w 
swoich wąskich słojach nawet niewielkie impulsy, np. chłodne lata lub 
okresy intensywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W sekwencjach 
przyrostów rocznych pojawiają się wtedy lata wskaźnikowe. Słoje 
wykształcane w tych latach są znacznie węższe w stosunku do przyrostów 
rocznych wykształconych w okresie wcześniejszym i późniejszym.
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7.2. Zakres badań denrochronologicznych
Obserwacje terenowe oraz rozpoznawcza analiza około 50 sekwencji 
przyrostów rocznych pobranych z drzew pozwoliła wyróżnić następujące 
problemy badawcze:

1) Dynamika funkcjonowania osypisk i obrywów skalnych (czasowa i 
przestrzenna zmienność ich funkcjonowania, rozpoznanie czynników 
decydujących o ich współczesnej aktywności).
2) Rozpoznanie skali występowania, tempa oraz warunków pełzania 
zwietrzeliny na stokach (czasowa i przestrzenna zmienność pełzania, 
rozpoznanie czynników decydujących o występowaniu pełzania).
3) Dynamika i warunki występowania erozji i depozycji materiału w 
dolinach rzecznych (czasowe i przestrzenne zróżnicowanie występowania 
erozji i depozycji w dolinach rzek i rozpoznanie czynników 
warunkujących zmiany morfologii dolin rzecznych).
4) Analiza dendroklimatologiczna (wyłonienie lat wskaźnikowych, 
konstrukcja lokalnej chronologii, próba korelacji szerokości przyrostów 
rocznych z wybranymi składowymi klimatu, w tym ilością opadów w 
poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego).
5) Analiza wpływu emisji zanieczyszczeń na zmienność szerokości 
przyrostów rocznych drzew (analiza czasu funkcjonowania zakładów 
przemysłowych położonych w pobliżu Gór Kamiennych, porównanie 
ewentualnych zmian w anatomii drewna oraz zmian szerokości 
przyrostów rocznych w okresach nasilenia oddziaływania przemysłu na 
środowisko).

7.3. Przebieg i wyniki badań dendrochonologicznych

Obecnie prowadzone są badania dendrochronologiczne w zakresie 
dynamiki funkcjonowania osypisk i obrywów skalnych. Równocześnie 
wprowadzono pewne elementy analizy dendroklimatologicznej, 
stanowiącej tło do badań geomorfologicznych.

Badania prowadzono na północnych stokach Suchawy (ryc. 8). 
Występuje tutaj rozległy, aktywny stożek osypiskowy, rozwijający się u 
podnóża wychodni silnie spękanych riolitów (ryc. 10).

Materiał skalny odpadając od wietrzejącej ściany skalnej rani i 
zasypuje pnie świerków rosnących u jej podnóża oraz wzdłuż pobocznicy 
stożka. Obecność nagromadzeń kanałów żywicznych w przyrostach 
rocznych pozwala wydatować okres, w którym drzewo transportowało 
żywicę do niezabliźnionej rany.  Świerki pochylają się także pod wpływem 
przemieszczającej się po stoku zwietrzeliny. Pojawienie się drewna 
reakcyjnego w przyrostach świerków pozwala określić rok, w którym doszło 
do pochylenia drzewa (ryc. 17).
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Prace terenowe
Po scharakteryzowaniu zwietrzeliny i oszacowaniu jej miąższości pobrano 
po 3 rdzenie z 16 drzew rosnących w obrębie osypiska. W celu identyfikacji 
drewna reakcyjnego pobrano po dwa rdzenie z każdego drzewa zgodnie z 
kierunkiem nachylenia stoku. Rdzeń w pozycji poprzecznej do nachylenia 
stoku pobrano dla zidentyfikowania sygnałów pozageomorfologicznych 
(klimat, wpływ zanieczyszczeń itp.). Pobrano także po 1 rdzeniu z  10 drzew 
rosnących na niewielkim spłaszczeniu położonym około 150 m na wschód 
od osypiska. Dzięki temu możliwe było utworzenie chronologii lokalnej z 
drzew rosnących poza obszarem działania współczesnych procesów 
stokowych.
Prace laboratoryjne
Pobrane rdzenie wklejono w deseczki, następnie wyszlifowano papierem 
ścierny o granulacji kolejno 60, 240, 800 i 1000. Używając przyrostomierza 
wyznaczono szerokości słojów we wszystkich pobranych rdzeniach, 
następnie zgodnie ze standardową procedurą dendrochronologiczną 
zbudowano skale dla drzew rosnących u podnóża osypiska i poza nim 
(Schweingruber 1996). Pod binokularem zidentyfikowano lata, w obrębie 
których występuje drewno reakcyjne oraz nagromadzenia kanałów 
żywicznych.
Wyniki badań i ich interpretacja
Drzewa zostały zasypane warstwą gruzowej zwietrzeliny o grubości 0,5-1 m. 
Uniemożliwia ona wzrost drzew, dlatego należy założyć, że zwietrzeliny nie 
było w danym miejscu, gdy drzewa te kiełkowały. Ich wiek wynosi obecnie 
około 150 lat. Oznacza to, że w ciągu tego czasu zasięg osypiska poszerzył 

Ryc. 17. Świerki pochylone 
pod naporem 
przemieszczanej 
zwietrzeliny 
porastające stożek 
przedstawiony na 
ryc. 10.
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się o co najmniej 30-40 m, bo taki obszar porastają drzewa. Musiało to być 
związane z dostawą zwietrzeliny ze ściany i jej przemieszczaniem po stoku. 
O odpadaniu okruchów skalnych ze ściany świadczą liczne blizny 
zidentyfikowane na pniach drzew oraz występowanie nagromadzeń 
kanałów żywicznych w słojach drzew, zwłaszcza na przełomie XIX i XX 

wieku (ryc. 18). W tym czasie drzewa były często ranione przez odpadające 
fragmenty skalne. Drewno reakcyjne pojawia się w pniach drzew głównie od 
strony ściany skalnej. Drzewa wykształcały drewno reakcyjne głównie w 
drugiej połowie XX wieku, szczególnie w latach 1946, 1985 i 1997-1998 (ryc. 
19). Ten ostatni okres wskazuje, że duża miąższość zwietrzeliny 
przemieszcza się podczas ekstremalnych epizodów opadowych. W efekcie 
drzewa pochylają się zgodnie z kierunkiem nachylenia stoku.

Porównanie sekwencji przyrostów rocznych z drzew rosnących poza 
oddziaływaniem osypywania oraz drzew rosnących w osypisku wykazało, że 
drzewa będące pod presją ruchów masowych zaczęły wykształcać relatywnie 
mniejsze przyrosty roczne od 1890 roku. Zjawiska tego nie obserwuje się w 
przypadku drzew rosnących poza osypiskiem (rys. 20). Jest kolejna 
przesłanka przemawiająca za nasileniem ruchów masowych na stoku 
Suchawy na przełomie XIX i XX w.

Ryc. 18. Wykres prezentujący pojawienie się drewna reakcyjnego i kanałów 
żywicznych w sekwencjach przyrostów rocznych drzew rosnących w obrębie 
osypiska.
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Ryc. 19. Lata występowania drewna reakcyjnego w obrębie przyrostów rocznych 
jednego z drzew rosnących na osypisku.

Ryc. 20. Krzywe przyrostów rocznych I lokalne chronologie (A - zróżnicowanie 
szerokości przyrostów rocznych drzew rosnących w osypisku, B - 
zróżnicowanie szerokości przyrostów rocznych drzew rosnących poza 
osypiskiem).
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Badania sekwencji przyrostów rocznych drzew rosnących poza 
osypiskiem pozwoliły wyznaczyć lata wskaźnikowe związane z 
oddziaływanie czynników poza-geomorfologicznych. Rok, w którym drzewa 
w Górach Kamiennych wykształciły szczególnie niewielkie przyrosty, to 
1904, natomiast fałszywy przyrost był wykształcony przez drzewa w czasie 
okresu wegetacyjnego w 1915 roku. Zdecydowanie zredukowane w 
stosunku do lat sąsiednich są lata 50. XX w., a w szczególności lata 1956 i 
1957. Trudno jednoznacznie określić czynniki, które spowodowały 
występowanie poszczególnych lat wskaźnikowych, jednak można 
przypuszczać, że redukcja przyrostów rocznych w latach 50. XX w. 
związana jest z emisją zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery. 
Wcześniejsze  lata wskaźnikowe pojawiły się w prawdopodobnie w wyniku 
oddziaływania czynników klimatycznych.
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