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Marek Kasprzak, Andrzej Traczyk

Ukształtowanie
powierzchni
Wstęp
Rzeźba jest tym elementem przyrody, który decyduje o walorach krajobrazowych Karkonoskiego Parku
Narodowego (KPN) i jego otuliny. Do głównych elementów rzeźby na tym obszarze należy grzbiet wododziałowy, a w jego obrębie od zachodu Grzbiet Główny, zwany również Śląskim, Czarny Grzbiet, Kowarski Grzbiet
i Lasocki Grzbiet, a także Pogórze Karkonoskie oraz obniżenie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego (Ryc. 1).
Taką konfigurację terenu należy postrzegać jako efekt ewolucji liczonej w milionach lat, warunkowanej cechami strukturalnymi podłoża oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi procesami fizycznymi, w tym procesami
tektonicznymi i denudacyjnymi. Te ostatnie, reprezentowane m.in. przez wietrzenie skał i erozję wodną, są
silnie związane z warunkami klimatycznymi. Dlatego rozważania nad ukształtowaniem powierzchni nie mogą
być prowadzone bez wiedzy na temat budowy geologicznej, minionych zmian klimatycznych, pokrycia terenu i działalności człowieka w najmłodszym okresie rozwoju gór.
Krajobrazowi Karkonoszy nie można odmówić uroku. W terenie są widoczne cyrki polodowcowe i wały
morenowe po plejstoceńskich zlodowaceniach (Ryc. 2), rozległe zrównania wierzchowinowe, wyniesione do
1200–1400 m n.p.m. (Ryc. 3), osobliwe formy izolowanych skałek czy też jary rzeczne i progi wodospadów.
Pełna kontrastów, fantazyjnych kształtów i dalekich planów rzeźba Karkonoszy sprawia, iż góry te od wieków
przyciągają nie tylko badaczy przyrody, ale również rzesze turystów.
Badania nad rzeźbą terenu są domeną geomorfologii. Opracowania z tej dziedziny wiedzy, porównując je
z materiałami na temat pozostałych masywów sudeckich, są dla Karkonoszy stosunkowo liczne. Wiedza ta
została już zebrana w kilku opracowaniach monograficznych. Za pierwsze z nich można uznać krajoznawczą
publikację Stecia i Walczaka (1962). Typowo naukowy charakter miało późniejsze opracowanie Czerwińskiego
(1985) zawarte w książce Karkonosze Polskie pod red. A. Jahna. Nowsze spojrzenie na geomorfologię Karkonoszy przedstawili Migoń (2005) w monografii Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek pod redakcją
M. P. Mierzejewskiego, a później Migoń i Pilous (2007) w obszernej, czeskojęzycznej monografii Krkonoše.

Ryc. 1. Grzbiet Główny Karkonoszy góruje nad Karkonoskim Padołem Śródgórskim z widoczną zabudową
Szklarskiej Poręby. Od północy (po lewej stronie fotografii) wznoszą się kulminacje Pogórza Karkonoszy,
wyraźnie oddzielone morfologicznie od dna Kotliny Jeleniogórskiej (fot. M. Kasprzak).
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Ryc. 2. O specyfice krajobrazu Karkonoszy decyduje m.in. rzeźba poglacjalna, w tym rozpoznawalne z dużej
odległości cyrki polodowcowe wykształcone na stokach Grzbietu Głównego. Na wykonanej z powietrza fotografii
widoczne są ściany skalne Śnieżnych Kotłów, a u ich podnóża wały moren czołowych i jeziorka śródmorenowe
(fot. B. Schutty).

Příroda, historie, život, dotyczącej całego masywu Karkonoszy. Bardziej szczegółowe publikacje z zakresu geomorfologii Karkonoszy znajdują się w wydawanym od 1964 roczniku Opera Corcontica i innych czasopismach
naukowych.
Liczne opracowania geomorfologiczne, jakie ukazały się do tej pory, nie wyczerpują jednak problematyki
dotyczącej Karkonoszy. Nowością, jaką wprowadza niniejsze opracowanie, jest interpretacja rzeźby polskiej
części Karkonoszy na podstawie analizy danych cyfrowych, które nie były uwzględniane przez innych autorów.
Podstawą analizy były ortofotomapy z lat 2007 i 2008 oraz numeryczny model wysokości, zwany w dalszej
części tekstu DEM (ang. Digital Elevation Model). Przetwarzany DEM powstał z chmury punktów dostarczonych

Ryc. 3. Rozległe zrównanie wierzchowinowe na Grzbiecie Głównym Karkonoszy obserwowane
ze stoku Luční hory po czeskiej stronie gór. W tle widoczna Śnieżka (fot. M. Kasprzak).
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w procesie lotniczego skaningu laserowego powierzchni – LiDAR (ang. Light Detection and Ranging). Nie ma
tutaj miejsca na szczegółowe omówienie procedury pomiarowej, należy jednak wspomnieć, że pomiary LiDAR
umożliwiają, po usunięciu błędów, wydzielenie z otrzymanej chmury punktów oddzielnych cyfrowych warstw
tematycznych, np. powierzchni lasu, poszycia oraz powierzchni gruntu (Devereux & Amable 2009). DEM stworzony w oparciu o dane LiDAR może mieć rozdzielczość sub-metrową i przewyższa swoją precyzją wszystkie
wcześniejsze źródła danych o ukształtowaniu terenu, w tym dostępne wcześniej modele SRTM-3 (rozdzielczość
ok. 60x90 m), ASTER GDEM (ok. 25x25 m), DTED2 (ok. 30x30 m). Wykorzystane ortofotomapy i dane LiDAR
są własnością Karkonoskiego Parku Narodowego.
Przetwarzanie danych cyfrowych pozwoliło na parametryzację rzeźby i przedstawienie statystyki dotyczącej
ukształtowania powierzchni. Finalnie doprowadziło to także do stworzenia cyfrowej mapy geomorfologicznej
Karkonoszy, będącej jednym z pierwszych tego typu opracowań w Polsce, bo powstałym w całości w środowisku GIS. W tekście podsumowano również wcześniejsze analizy DEM prowadzone przez autorów. Treść
uzupełniono o przegląd charakterystycznych form terenu i czwartorzędowych osadów zwietrzelinowych. Odniesiono się także do dynamiki procesów geomorfologicznych działających współcześnie, z uwzględnieniem
zagadnienia antropopresji. Podrozdziały te powstały w oparciu o przegląd literatury oraz wyniki własnych
badań, prowadzonych również we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Karola w Pradze,
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Karkonoskiego Parku Narodowego.
Badania te wykorzystują nowoczesne metody i techniki, wśród których można wymienić datowania izotopowe,
ocenę wytrzymałości i stopnia zwietrzenia skał, rozpoznanie georadarowe, profilowanie elektrooporowe, naziemny skaning laserowy, czy mikroskopowe badania ziaren kwarcu.

Badania geomorfologiczne w Karkonoszach
Historia badań geomorfologicznych w Karkonoszach ma bogate tradycje, których początek sięga co najmniej
końca XVIII w. Już wtedy Christian Gottfried Assmann w dziele poświęconym Górom Olbrzymim, jak można
tłumaczyć niemieckojęzyczną nazwę Riesengebirge, próbował wyjaśnić ich osobliwe ukształtowanie (Żurawek
2003). Ówczesnych przyrodników intrygowała szczególnie geneza zrównania wierzchowinowego Karkonoszy
oraz znaczne wyniesienie gór ponad dno Kotliny Jeleniogórskiej.
Wśród badaczy, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju poglądów na temat morfogenezy
Karkonoszy, wymienić należy Hansa Cloosa i Georga Berga. Pierwszy z nich zasłużył się wieloma odkryciami
z zakresu geologii strukturalnej. Dokonał m.in. analizy tektonicznej ciał magmowych, obierając za przykład także
batolit karkonoski. Cloos (1925) wyróżnił w masywie granitowym Karkonoszy dwie kopuły – południową i wschodnią. Opisał występujące w granicie struktury fluidalne, powstałe podczas płynięcia magmy oraz nawiązujące do
ich przebiegu spękania skalne: Q (poprzeczne, o rozciągłości NNE–SSW) i S (podłużne względem ruchu magmy,
o rozciągłości WNW–ESE) oraz spękania ławicowe: L (ustawione prostopadle do obu poprzednich). Są one doskonale widoczne w obrębie karkonoskich skałek. Cloos (1925) wyrażał pogląd, że zróżnicowana struktura intruzji
magmowej w zdecydowany sposób warunkuje morfologię obecnego terenu. W myśl tej teorii jądro intruzji tworzyły granity drobno- i średnioziarniste, a okrywające je dwie warstwy zewnętrzne miały zawierać odpowiednio
dużą ilość szlirów biotytowych i żył aplitowych. Najbardziej odporne na działanie zewnętrznych procesów niszczących jądro miało mieć swój wyraz w postaci wyniesionego nad otoczenie Grzbietu Głównego, mniej odporne
granity budować Pogórze Karkonoskie, a odmiany najbardziej podatne na niszczenie – Kotlinę Jeleniogórską.
Współczesne poglądy na temat założeń rzeźby Karkonoszy bliższe są rozważaniom Berga (1927). Zróżnicowanie wysokościowe masywu wytłumaczył on działaniem młodych, trzeciorzędowych ruchów tektonicznych.
Wyróżnił dwie główne strefy dyslokacyjne, z których pierwsza oddzielać miała Kotlinę Jeleniogórską od Karkonoszy, a druga Pogórze Karkonoskie od Grzbietu Głównego, biegnąc wzdłuż kotlinowatych obniżeń Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, nazywanego wówczas Leiterwegsenke. Również schodowy profil północnych
stoków głównego grzbietu Karkonoszy, nazwanych przez Berga rampą, odzwierciedlać miał ruch zrzutowy
w obrębie granitowej intruzji.
Teorię Berga rozwijał Hermann Ouvrier (1933). Autor ten wyróżnił w Karkonoszach aż 16 odrębnych poziomów spłaszczeń wierzchowinowych i śródstokowych. Podobnie jak i inni geomorfolodzy epoki, powierzchnie tego typu interpretował jako efekt długotrwałego wietrzenia i denudacji w warunkach spokoju tektonicznego. W zróżnicowaniu wysokości między poziomami spłaszczeń doszukiwał się natomiast informacji odnośnie
wielkości ruchów pionowych w poszczególnych fazach tektonicznej aktywności masywu. Model Ouvriera (1933)
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cyklicznie przebiegającej ewolucji masywu jest jednak zbyt schematyczny i poddany został krytyce za nierozpatrzenie lokalnych uwarunkowań spłaszczeń stokowych (Jahn 1954a).
Wśród niemieckich opracowań geomorfologicznych na szczególną uwagę zasługują prace Josepha Partscha.
Ten wybitny śląski geograf, urodzony w Szklarskiej Porębie, zajmował się m.in. problematyką zlodowacenia
Karkonoszy. Swoje obserwacje konfrontował z istniejącą wiedzą na temat rzeźby glacjalnej i odniósł je do
innych masywów górskich (Tatr, Szumawy, Schwarzwaldu, Wogezów). Wykazał podobieństwo karkonoskich
kotłów polodowcowych z podobnymi, aktywnymi formami w Alpach i górach Skandynawii, opisał przyczyny
erozji glacjalnej, wskazując na czynniki orograficzne i klimatyczne (możliwość przewiewania i akumulacji śniegu przy górnym załomie stoku sąsiadującym ze spłaszczeniem wierzchowinowym), wyróżnił wały morenowe
różnych generacji, zaprezentował także koncepcję dwukrotnego zlodowacenia masywu (Partsch 1882, 1894;
Ryc. 4). Trzeba podkreślić, że jego poglądy były na owe czasy rewolucyjne i odrzucały wiele sformułowanych
wcześniej hipotez. Sprzyjały temu bez wątpienia otwarty umysł badacza, kontakty i wspólne wycieczki terenowe z czołowymi naukowcami epoki (np. glacjologami Albrechtem Penckiem i Eduardem Richterem),
ale także doskonała znajomość Karkonoszy. W 1994 r., a więc w stuletnią rocznicę wydania jego dzieła
Die Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit, zorganizowano w Karkonoszach konferencję naukową
(Kondracki 1995), na którą zaproszono najwybitniejszych geomorfologów niemieckich i członków rodziny badacza. Pamiątką po tym wydarzeniu jest tablica pamiątkowa umieszczona na drewnianym budynku dawnej
wzorcowni Huty Szkła Julia (niem. Josephinehütte), w której rodzina Partschów dawniej mieszkała.

Ryc. 4. Szkice geomorfologiczne z pracy Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen
Deutschalnds J. Partscha (1882). Na mapach przedstawiono moreny poniżej Małego i Wielkiego Stawu
(po lewej) oraz Śnieżnych Kotłów (po prawej).

Okres działania Partscha to czas, w którym dynamicznie rozwijała się niemiecka kartografia i powstawały
dokładne mapy topograficzne w skali 1:25 000 Meßtischblatt. Rosła również dostępność gór dzięki wysiłkom
Riesengebirsverein – Towarzystwa Karkonoskiego – zrzeszającego turystów i krajoznawców. Riesengebirsverein przyczyniło się do rozwoju infrastruktury turystycznej w górach, w tym do budowy wygodnych górskich
dróg (Dudziak & Potocki 1995).
Z poglądami Partscha dyskutował Berg (1915). Odrzucał on teorię Partscha o dwukrotnym zlodowaceniu
Karkonoszy, negował przy tym możliwość wystąpienia w starszej fazie glacjalnej zlodowacenia pokrywowego,
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obejmującego w całości najwyższe partie masywu. Brak zlodowaceń w starszych okresach plejstocenu tłumaczył niewystarczającymi opadami, charakterystycznymi dla zimnej i suchej strefy przedpola lądolodu skandynawskiego (pojęcie strefy peryglacjalnej nie zostało jeszcze wówczas ugruntowane w geomorfologii światowej).
Jego poglądy wyraża treść komentarzy do doskonałej pod względem edycyjnym mapy geologicznej – Geologische Karte w skali 1:25 000, ark. Krummhübel i Schneegrubenbaude (Berg 1940, 1941).
Procesom, formom terenu i osadom związanym z klimatem zimnym w czwartorzędowym etapie rozwoju
średniogórza, jednak bez związku z działalnością lodowców, swoją pracę poświęcił Julius Büdel (1937). Na
podstawie badań karkonoskich przedstawił w niej szczegółowy opis typowego profilu zwietrzelinowego na
stoku. Powstanie glin stokowych wiązał z procesem soliflukcji. Büdel (1937) wypowiedział się także na temat
żwirowo-piaszczystych pokryw (stożków napływowych) zalegających na przedpolu Karkonoszy w dnie Kotliny
Jeleniogórskiej. Wyraził pogląd, że osady te wykazują związek z aktywnością procesów denudacyjnych na
stokach górskich w plejstocenie. Analizując układ terasowy osadów u stóp Karkonoszy, podważył wcześniejsze
argumenty Partscha (1894) na jego wiekowe powiązanie z generacjami wałów morenowych w wyższych
partiach gór. Z uwagi na stosunkowo duże nachylenie stożków napływowych i brak materiału eratycznego,
odrzucał również poglądy Berga (1927) o podparciu stożków przez lądolód skandynawski.
Dziś powiedzielibyśmy, że badania Büdela (1937) dotyczyły procesów zachodzących w warunkach peryglacjalnych. Wprowadzenie do światowej literatury pojęcia peryglacjał zawdzięczamy W. Łozińskiemu (Jahn 1954b;
Mroczek 2010), który swoje koncepcje oparł także i na obserwacjach karkonoskich (Mazurski 2011). Ten
lwowski geograf i geolog odwiedził Karkonosze niejako przypadkowo, korzystając z nadarzającej się okazji
podczas swojej podróży po Europie Środkowej, w trakcie której badał pokrywy blokowe m.in. w Górach
Stołowych (Szczeliniec, skalne miasta w Teplicach i Adrszpachu), paśmie Jesztedu i w Czeskiej Szwajcarii (Tisá
koło Děčína). Prawdopodobnie w trakcie jednodniowej wycieczki z Wrocławia zwiedził on okolice Karpacza.
Był pod dużym wrażeniem granitowych rumowisk skalnych oraz śladów zlodowacenia górskiego w wyższych
partiach gór, czemu dał wyraz w pracy pt. Karkonosze a Tatry (Łoziński 1910a). Warto w tym miejscu nadmienić, że jest to prawdopodobnie pierwsze polskojęzyczne, specjalistyczne opracowanie dotyczące rzeźby
Karkonoszy. Występowanie rumowisk karkonoskich, podobnie jak piaskowcowych i kwarcytowych rozsypisk
w innych górach Europy Środkowej, Łoziński (1910b) wiązał z obecnością klimatu chłodnego i stosunkowo
suchego, sprzyjającego wietrzeniu mrozowemu, jakie działało na przedpolu lądolodu skandynawskiego. W Karkonoszach zainteresowała go również wyrazistość form polodowcowych, o których pisze w następujący sposób
(pisownia oryginalna): Kto pragnie zapoznać się z śladami lodowców dyluwialnych w górach, nie mógłby
wybrać po temu stosowniejszego terenu, aniżeli Karkonosze. Tutaj morfologiczne ślady lodowców dyluwialnych, jak przedewszystkiem moreny krańcowe i cyrki, nie tylko uderzają swą świeżością i wyrazistością, ale
są przytem skupione na przestrzeni tak niewielkiej, że tworzą niejako ogromny, plastyczny model form
glacjalnych. Co więcej, dzięki mozolnym badaniom Partscha należą dziś Karkonosze do gór, w których ślady
lodowców dyluwialnych zostały z największą dokładnością poznane, a jego monografia powinna zawsze
służyć za wzór, jak badać i opisywać ślady dyluwialnych lodowców w górach (Łoziński 1910a, s. 86).
Badania geomorfologiczne w Karkonoszach przerwała II wojna światowa. Mimo, iż skończyła się era niemieckich badań tego regionu, wypracowane przed 1945 r. poglądy długo będą jeszcze przewijać się w późniejszych, polskojęzycznych publikacjach naukowych. Pierwsi powojenni badacze Karkonoszy zajmowali się
ogólnym opisem morfologii gór (K limaszewski 1948a, 1948b). Podjęto także temat gleb strukturalnych (Walczak
1948), czyli form sortowania mrozowego gruntu, np. w postaci kamienistych wieńców. Wyrażono pogląd o ich
ciągłej aktywności, a nie charakterze reliktowym, co w zasadzie uznawane jest do dzisiaj (Traczyk 1992a). Do
najważniejszych prac powstałych w pierwszym okresie aktywności polskich geomorfologów w Sudetach należy przeglądowa publikacja Jahna (1954a), zawierającą nie tylko opis głównych rysów rzeźby Karkonoszy, ale
i nowe poglądy na rozwój masywu, a także wskazanie problemów czekających na rozwiązanie. Jahn (1954a)
przychylał się do teorii o tektonicznych uwarunkowaniach granicy morfologicznej między Karkonoszami a Kotliną Jeleniogórską i do jednokrotnego zlodowacenia Karkonoszy. O ile tektoniczne uwarunkowania wielu
krawędzi morfologicznych Karkonoszy zostały późniejszych latach udowodnione analizami morfotektonicznymi
(Mierzejewski 1986; Sroka 1991; Migoń 1992, 1993; Chmal & K asprzak 2009) i pomiarami geofizycznymi
(C acoń & Mąkolski 2005), o tyle poglądy na temat historii glacjalnej Karkonoszy muszą w świetle najnowszych
badań zostać zweryfikowane, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału.
Niektóre problemy badawcze wskazane przez Jahna (1954a) zostały podjęte już w latach 60. XX w.
Dumanowski (1961) wyróżnił wśród osadów stokowych Karkonoszy utwory homogeniczne (pola blokowe,
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ziarniste zwietrzeliny miejscowe, pokrywy torfowe) oraz utwory heterogeniczne (pokrywy stokowe, zawierające materiał różnych frakcji, o miąższości zależnej od nachylenia stoku i lokalnego ukształtowania terenu).
Odrzucił jednocześnie pojawiające się wcześniej poglądy, że pola blokowe powstały przez wymycie z profilu
utworów stokowych materiału o drobniejszych frakcjach. W innych pracach Dumanowski (1963, 1964, 1967,
1968) analizował zależności między rzeźbą Karkonoszy a strukturą podłoża. Rozpatrywał wpływ zróżnicowania
mineralogicznego granitu na tempo wietrzenia poszczególnych partii intruzji granitowej, wpływ spękań poziomych na kształt stoków i uwarunkowania powstawania spłaszczeń i stopni terenowych.
Do problematyki wykształcenia pokryw stokowych wrócił Jahn (1962, 1968), obserwując głęboki profil
zwietrzelinowy w Karpaczu. Autor ten, aktywnie działając w nurcie peryglacjalnym, wydzielił w profilu kilka
odrębnych horyzontów, które miały odpowiadać zmieniającym się warunkom środowiska w późnym plejstocenie. Twierdził on, że starszych utworów pokrywowych w Karkonoszach nie ma, co świadczyć ma o tendencji do niszczenia i obniżania podłoża w czwartorzędzie. Choć ten pogląd uznać można za kontrowersyjny,
zasług Jahna w dziedzinie poznania geomorfologii Karkonoszy nie można umniejszać. To on jako pierwszy
wytłumaczył sposób powstawania jakże charakterystycznych dla Karkonoszy skałek granitowych (Jahn 1962).
Wcześniej podkreślano jedynie ich związek z układem spękań granitu (Gürich 1914; Berg 1927). Jahn (1962)
połączył teorię Lintona (1955) dotyczącą dwufazowego rozwoju skałek granitowych w masywie Dartmoor w południowo-zachodniej Anglii z własnymi obserwacjami. Uznał, że zasadniczy kształt formy skałkowej tworzy się
jeszcze pod powierzchnią ziemi w wyniku wietrzenia selektywnego. Najbardziej odporne na wietrzenie partie
skały tworzą trzony i bloki, które zostają następnie wypreparowane z otaczającej zwietrzeliny dzięki procesom
erozyjnym. Jedno z najlepszych odsłonięć ilustrujących tego typu proces można obecnie oglądać w sztucznym
odsłonięciu na Szubienicznej Górze (Straconce) niedaleko Miłkowa (Ryc. 5).

Ryc. 5. Profil zwietrzelinowy granitu na Górze Szubienicznej nieopodal Miłkowa. W ścianie
odsłonięcia utworzonego na przełomie lat 70. i 80. XX w. widać efekty wietrzenia selektywnego:
bardziej odporne na wietrzenie trzony skały odróżniają się od zwietrzałego otoczenia, tzw. kaszy
granitowej. Profil znajduje się na liście pomników przyrody nieożywionej (fot. M. Kasprzak).

Problematyka wietrzenia granitu w Karkonoszach poruszana była jeszcze wielokrotnie. Zainteresowanie wzbudzały mikroformy wietrzeniowe na powierzchniach skałek, w tym kociołki wietrzeniowe (Szałamacha 1965; Chmal
1974), a w późniejszym okresie także struktury poligonalne i żłobki (Czerwiński & Migoń 1993). Ziarniste zwietrzeliny granitowe były natomiast badane granulometrycznie, teksturalnie i mineralogicznie (Jahn 1963; Kostrzewski 1968; Borkowska & Czerwiński 1973) pod kątem ich genezy i wieku. Późniejsze prace z tego zakresu pozwoliły na znaczne modyfikacje wcześniejszych teorii. Na podstawie badań Migonia i Czerwińskiego (1994), Migonia
(1997), Migonia i Augusta (2001) czy Jahna i in. (2000) można stwierdzić, że nieprzemieszczone produkty wietrzenia granitu znajdują się we wczesnym etapie rozwoju i nie powinny być wiązane, jak to robiono wcześniej,
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z ciepłym i wilgotnym środowiskiem trzeciorzędu. Mała zawartość części ilastych w zwietrzelinie czy jedynie
śladowe ilości kaolinitu świadczą o szybkiej denudacji stoków (głównie wskutek piętrzenia tektonicznego masywu),
która nie pozwala na daleko posunięte zmiany chemiczne i mineralogiczne osadu.
Sposoby wykształcenia utworów pokrywowych pochodzących z wietrzenia podłoża, w tym charakter pokryw
grubofrakcyjnych, były analizowane przez Traczyka (1995, 1996, 2007). Dokładne obserwacje rumowisk skalnych dostarczyły także dowodów na istnienie w Karkonoszach reliktowych form lodowców skalnych – wałów
i jęzorów głazowo-blokowych, które wskutek obecności w swoim wnętrzu lodu miały możliwość samodzielnego ruchu grawitacyjnego (Chmal & Traczyk 1993).
W latach 60. XX w. zapoczątkowano szereg badań nad dynamiką współczesnych procesów geomorfologicznych. Do największych osiągnięć należą bez wątpienia wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących
spływu powierzchniowego, przemieszczania gruzu skalnego, przesuwania się po powierzchni terenu bloków
skalnych (znanych z niemieckich opracowań jako
Wandere Blöcke) wskutek działania lodu gruntowego
(Cielińska 1961), czy też pełzania gruntu (Jahn &
Cielińska 1974a,b). Sposób podejścia do problemu
spełzywania gruntu oraz cierpliwość badaczy prowadzących 10-letnie obserwacje były w owych czasach
unikatowe (Ryc. 6).
Zaczęto podawać także konkretne wartości liczbowe dotyczące spłukiwania materiału stokowego i denudacji, obserwując m.in. aktywność procesów niszczących na obszarach wiatrołomów i wiatrowałów
(Hasiński 1971). Temat ten został znacznie rozwinięty w obliczu zamierania karkonoskich lasów w latach
80. XX w. Wskutek intensywnych prac leśnych tworzono wtedy nowe szlaki zrywkowe i użytkowano
górskie drogi, które sukcesywnie pogłębiane przybierały postać bruzd i rynien erozyjnych nacinających
pokrywy stokowe. Zaburzało to system krążenia wód
Ryc. 6. Deformacja profilu kołkowego będąca
skutkiem powolnego, grawitacyjnego ruchu
podziemnych i powierzchniowych, przyspieszając
gruntu zachodzącego głównie pod wpływem
w ogólności odpływ (Traczyk 1991; Parzóch 2001,
procesów mrozowych w górnym piętrze
2002; K asprzak 2005).
wysokościowym Karkonoszy (stoki Łabskiego
Szczytu, fot. A. Jahn).
Zmniejszenie aktywności procesów geomorfologicznych obserwowano natomiast na pasie drogi
granicznej na wierzchowinie Karkonoszy (Jahn 1979; Parzóch 1994), gdzie po 1956 r. zaniechano usuwania
roślinności (przez bronowanie). Rozpoczęła się tym samym sukcesja roślinna, wygaszająca stopniowo erozję
wodną i wietrzną. Zagadnienie erozji wietrznej było jednak marginalizowane i praktycznie nie zostało dotąd
w Karkonoszach dokładnie rozpoznane, za wyjątkiem zjawisk niweoeolicznych, związanych z długim zaleganiem
płatów śnieżnych (K lementowski 1975).
Z większym rozmachem, aczkolwiek tylko na pojedynczych stanowiskach, prowadzono badania procesów
fluwialnych (rzecznych) w celu określenia wielkości denudacji karkonoskich zlewni oraz transportu rumowiska
rzecznego (Kuźma 1972; Bieroński & Tomaszewski 1979; Bieroński 1993, 1994; K atrycz 1998). Obserwacje dotyczyły głównie zlewni i koryt Białego Strumienia, Łomniczki, Wilczego Potoku oraz Skałki – cieków znajdujących
się we wschodniej części masywu. Uzyskane wyniki pozwoliły udowodnić, że współcześnie w Karkonoszach
dominuje denudacja mechaniczna, a bilans denudacji chemicznej, po uwzględnieniu jonów pochodzących z dostawy z atmosfery, jest niemal zerowy (Bieroński i in. 1992). Zaobserwowano, że dominująca masa rumowiska
rzecznego w korytach zostaje dostarczona do dna doliny korytami cieków epizodycznych, głównie w trakcie intensywnych opadów. Pomiary rumowiska rzecznego pokazały, że jego zasadnicza masa, i to głównie mniejszych
frakcji, jest mobilna jedynie w warunkach ekstremalnie wysokich przepływów, a więc na dynamikę transportu
osadów fluwialnych wpływ ma częstość występowania wezbrań (K atrycz 1998). Podkreślono również duży udział
spływu śródpokrywowego (podziemnego) w przemieszczaniu się wody (Tomaszewski 1993), czemu sprzyja struktura pokryw stokowych i ich duże zdolności infiltracyjne. Powiększono także wiedzę na temat morfologii koryt
rzecznych w Karkonoszach (Tomaszewski 1994; Dąbrowska & K asprzak 2007; K asprzak 2009).
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Polscy geomorfolodzy podjęli temat zjawisk wyjątkowych, zwanych także ekstremalnymi, które mają znaczący wpływ na rozwój rzeźby Karkonoszy. Zaczęto rejestrować lawiny śnieżne (Mazurski & Warzecha 1969;
K lementowski 1977) oraz spływy gruzowo-błotne, zwane regionalnie murami (niem. die Mure), tak charakterystyczne dla ścian kotłów polodowcowych (Czerwiński 1967; Tomaszewski 1967; Migoń i in. 2006), a także
inwentaryzować minione zdarzenia tego typu (Migoń & Parzóch 2008). Studiowano również dostępną literaturę niemieckojęzyczną w poszukiwaniu informacji na temat historycznych epizodów powodziowych, które
wielokrotnie zadawały dotkliwe straty mieszkańcom regionu i powodowały wiele implikacji w rzeźbie dolin
rzecznych (Chmal 1979; Czerwiński 1991; K asprzak 2010a,b, 2011).
Postępujący rozwój metod i technik badawczych sprawił, że możliwe stało się modelowanie procesów
geomorfologicznych, np. spełzywania gruntu (Traczyk 2000). Do najistotniejszych osiągnięć ostatnich lat należą bez wątpienia datowania izotopowe osadów mineralnych i organicznych, uściślające wcześniejsze analizy
morfogenetyczne (Tab. 1). Pierwsze datowania tego typu w polskich Karkonoszach, prowadzone metodą radiowęglową (14C), dotyczyły torfowiska w Jakuszycach (Dumanowski i in. 1962) oraz próbek pobranych z dna
zagłębień bezodpływowych na przedpolu Śnieżnych Kotłów i torfowiska przy Domku Myśliwskim, wykształconego w miejscu zasypanego osadem jeziora (Bieroński i in. 1992; Chmal & Traczyk 1998). Wykorzystując
metodę datowania kosmogenicznym izotopem berylu (10Be), określano czas ekspozycji ścian skalnych, które
były poddane erozji glacjalnej i odsłoniły się po zaniku karkonoskich lodowców (Engel i in. 2011). Datowania
te miały na celu określenie ram czasowych dla schyłku ostatniego zlodowacenia i nawiązują do wyników
szczegółowego kartowania geomorfologicznego form morenowych (Traczyk 1989) oraz pomiarów wytrzymałości mechanicznej budujących je bloków skalnych (i pośrednio stopnia ich zwietrzenia) (Engel i in. 2007,
2008, 2011). Dotychczasowe rozpoznanie glacjalnych form akumulacyjnych oraz wykonane datowania bezwzględne, odnoszone również do przykładów z innych części średniogórza europejskiego (Chmal & Traczyk
1999), nie rozstrzygnęły jednak jednoznacznie problemu ilości i wieku zlodowaceń w Karkonoszach.
Elementy rzeźby glacjalnej i peryglacjalnej, jak wyraził się niegdyś Jahn (1980), są makijażem na właściwej morfologii Karkonoszy, kształtowanej w diametralnie odmiennych warunkach klimatycznych. Najnowsze datowania odnoszą się jednak również do wieku skał litych i umożliwiają kontynuowanie rozważań nad rozwojem Karkonoszy w bardziej odległych jednostkach czasu geologicznego. W ten sposób,
stosując metody termochronologiczne, pozwalające odtworzyć termiczną historię skał i moment ich przebywania na określonej głębokości w skorupie ziemskiej, Migoń i Danišík (2012) zrewidowali wcześniejsze
poglądy Mierzejewskiego (1985) na temat denudacji masywu. Autorzy ci uważają, że od przełomu dolnej
i górnej kredy z obszaru Karkonoszy zostały erozyjnie usunięte skały o miąższości od 3,6 do 6 km. Większa część tej masy uległa denudacji między 100 a 75 milionami lat temu. Po tym okresie nie ubyło
więcej niż 1,2 km skał, co zgadza się z zapisem sedymentacyjnym w sąsiednich basenach przyjmujących
odprowadzane produkty wietrzenia. Migoń i Danišík (2012) wyróżnili trzy fazy zwiększonej denudacji
Karkonoszy: wczesny perm, wczesny trias, i szczególnie późną kredę. Tempo erozji w tym ostatnim okresie dochodziło do 300 m na milion lat. Okres późnego neogenu (pliocenu?) według badań termochronologicznych nie był okresem wzmożonej erozji, co jest spójne z faktem ubóstwa gruboklastycznych osadów
w bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoszy, zwłaszcza w Kotlinie Jeleniogórskiej. Określono (Migoń & Danišík
2012), że karkonoskie zrównanie wierzchowinowe mogło powstać w okresie po środkowej kredzie w wyniku znacznego obniżenia powierzchni. Według danych termochronologicznych szybka erozja miałaby się
zakończyć na obszarze Karkonoszy około 75 milionów lat temu i ten okres można uznać za maksymalny
wiek powierzchni zrównania (minimalny wiek nie może być określony metodą termochronologiczną). Alternatywny scenariusz zakłada, że zrównanie wierzchowinowe może być pozostałością penepleny (prawie
równi) uformowanej w okresie permu i przykrytej osadami mezozoicznymi, a następnie ekshumowanej
i re-eksponowanej w późnej kredzie.
Przytoczone wyniki tych nowych badań przynoszą odpowiedzi na problemy podstawowe, dotyczące głównych założeń morfologicznych Karkonoszy. W ten sposób powrócono do pytań nurtujących pierwszych badaczy
gór. Bogatsze zestawienie dorobku publikacyjnego w dziedzinie rzeźby Karkonoszy czytelnik znajdzie w przeglądowym opracowaniu Migonia (2011). Badania geomorfologiczne w Karkonoszach będą z pewnością kontynuowane, czemu sprzyjają działania KPN, polegające na aktywnym wspieraniu wszelkich inicjatyw naukowych. KPN realizuje także program ochrony rzeźby górskiej i krajobrazu. Zadania te wspomogło utworzenie
na tym obszarze geoparku krajowego, którego celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej elementów nieożywionych Karkonoszy (K napik i in. 2011).
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Tab. 1. Zestawienie dat radiowęglowych dla polskiej części Karkonoszy.

Położenie
Wiek
Lp Lokalizacja
Datowany materiał Oznaczenie
n.p.m.
w latach BP1
1

1200
Kocioł
Małego
Stawu

2

1140

Namuł torfiasty
przykryty materiałem
spływów stokowych

Gd-4467

Namuły mineralnoorganiczne z brzeżnej
Gd-4926
partii niecki
kopalnego jeziora
polodowcowego
Namułu organicznego
wypełniającego
Gd-5574
jeziorko
śródmorenowe

3980±130

9970±180

Źródło
danych

Interpretacja

Początek fazy
zwilgotnienia klimatu
i aktywizacji stokowych
(1998)
ruchów masowych
Wiek kopalnego jeziora
Chmal &
koło Domku
Traczyk
Myśliwskiego –
(1998)
wytopienie lodowca
w Kotle Małego Stawu
Początek fazy
Chmal &
wzmożonej akumulacji
Traczyk
materiału organicznego
(1998)
w okresie atlanktyku
Początek
Dumanowski akumulacji torfów
i in. (1961)
w Karkonoszach (?)

Chmal &
Traczyk

3

Przedpole
Śnieżnych
Kotłów

1020

4

Jakuszyce

900

Spągowe partie
pokrywy torfowej

5

Dolina
Łomnicy

1030

Warstwa
pogorzeliskowa
No 14662
(węgle drzewne)
w osadach terasowych

6

Kocioł
Małego
Stawu

1135

Osady denne z niecki
kopalnego jeziora
Erl (Bd.)
polodowcowego

9914±100

7

Smogornia 1400

Spąg pokrywy
torfowej

Gd-194

<4900

8
9
10

Torfowisko
na W od B.d.
Szrenicy

Materiał z torfowiska
grzbietowego

Gd-9422
Gd-9424
Gd-9426

430±140
1540±120
1140±130

torfów
Skrzypek in. Akumulacja
w okresie
(2005)
subatlantyckim

4985

Wicik
(1986)

Zmiana tempa
zamulania zbiornika
Małego Stawu
w okresie atlantyku

9450

Wicik
(1986)

Wiek kopalnego jeziora
– wytopienie lodowca
w Kotle Małego Stawu
(preboreał)

11

1183
Mały
Staw

12

1183

No 14682

Fragmenty drewna ze
środkowej partii
Hv-11977
osadów
wypełniających misę
Małego Stawu
Fragmenty drewna ze
dolnej partii osadów
Hv-11978
wypełniających misę
Małego Stawu

5320±50

10075±210

150±100

Dumanowski Trzebież lasu
i in. (1961) w okresie XIX–XX w.
Wiek kopalnego jeziora
koło Domku
Myśliwskiego –
(2008)
wytopienie lodowca
w Kotle Małego Stawu
Początek akumulacji
Jahn – RDb
torfów na
(1972)
wierzchowinie (?)

Engel

i in.

Objaśnienia: (1) – BP (Before Present) – przed 1950 r., (2) – Humble Oil Refining Lab. Huston,Texas;
Erl – AMS C14-Labor Erlangen, RDb – Radiocarbon Database, Radiocarbon Laboratory, Silesian Univ. of
Technology, Gliwice (www.carbon14.pl/IB_Grdb); B.d. – brak danych

Rzeźba Karkonoszy w świetle analizy geomorfometrycznej
Regionalne badania geomorfologiczne prowadzone są zarówno na podstawie bezpośrednich obserwacji
terenowych, jak i analizy dostępnych syntetycznych informacji o ukształtowaniu powierzchni terenu. Aktualnie
w studyjnej analizie rzeźby głównym źródłem danych tego typu są wykonywane różnymi technikami zdjęcia
satelitarne i lotnicze oraz modele cyfrowe. To właśnie numeryczne modele wysokości (DEM) i rozwój technik
komputerowych wywołały rewolucję w badaniach geomorfologicznych i spowodowały szybki rozwój geomorfometrii (Pike i in. 2008). Do opisu rzeczywistości w geomorfometrii służą parametry i obiekty. Wśród parametrów wyróżnić można parametry pierwotne, takie jak wysokość bezwzględna, nachylenie, ekspozycja oraz
parametry wtórne, powstające z matematycznych przekształceń parametrów pierwotnych. Obiektami są fragmenty cyfrowych modeli wyróżnione na podstawie określonych cech.
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Zaletą analizy geomorfometrycznej jest uzyskanie obiektywnej informacji o rzeźbie terenu, bez zbędnej
nadinterpretacji czy nadmiernego wpływu indywidualnych przekonań autora. Podejście to pozwala na reinterpretację wcześniejszych poglądów i prowadzoną na wiele sposobów wizualizację reliefu, włącznie z opracowaniem pełnej mapy geomorfologicznej. Stworzone do tej pory opracowania kartograficzne dotyczące morfologii Karkonoszy cechowały się zbytnim uproszczeniem rzeczywistości (Ryc. 7).

Ryc. 7. Przykłady map geomorfologicznych Karkonoszy z publikacji: A – Czerwińskiego (1985),
B – Bierońskiego i in. (1992). Oprócz daleko idącego uproszczenia rzeczywistości i wydzielenia tylko
podstawowych form rzeźby, mapy wybiórczo traktują ich inwentarz (np. zbiór form skałkowych) oraz bazują
na starszych, niekoniecznie słusznych interpretacjach (dotyczy to choćby zasięgu utworów polodowcowych).

Dane cyfrowe, jakimi dysponuje KPN, tj. różnoczasowe ortofotomapy oraz dane LiDAR, umożliwiają wyróżnienie
parametrów i obiektów ze szczegółowością niedostępną dla autorów dotychczasowych opracowań geomorfologicznych. DEM powstały z przekształcenia danych LiDAR może mieć rozdzielczość poziomą nawet 0,6 × 0,6 m (Ryc. 8).
Precyzja taka jest przydatna przy inwentaryzacji pojedynczych form terenu, jednak do ogólnej parametryzacji rzeźby,
w skali całego masywu, wprowadza zbędny szum. Dlatego wyniki parametryzacji przedstawionej w dalszej części
rozdziału oparte zostały na DEM reinterpolowanym z danych LiDAR do rozdzielczości 30 × 30 m.
Przeprowadzona analiza odnosi się od obszaru KPN i jego otuliny oraz pasa (bufora) o szerokości 500 m,
przylegającego do granicy obszaru chronionego. Bufor ten wyznaczono celowo, ponieważ granica otuliny ma
skomplikowany przebieg i wewnętrzne enklawy, co utrudnia śledzenie parametrów charakteryzujących rzeźbę
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Ryc. 8. Wizualne porównanie numerycznych modeli wysokości (DEM) o różnych wielkościach komórek
rastrowych: A – SRTM-3 pochodzący z satelitarnych zdjęć radarowych, B – DTED2 stworzony przez digitalizację
map 1:25 000, C – reinterpolowany DEM na podstawie danych LiDAR, D – DEM na podstawie danych LiDAR.

terenu. Tak wyznaczony obszar opracowania obejmuje ponad 23,5 tys. ha,
a więc jest o 6,7 tys. ha większy (o około 30%) od powierzchni Parku i otuliny.
Powiększenie południowej części obszaru o pas szerokości 500 m biegnący
wzdłuż granicy państwowej sprawia, że
analiza dotyczy także niewielkiej części
obszaru położonego na terenie Republiki Czeskiej.
W tekście pominięto teoretyczne założenia zastosowanych parametrów geomorfometrycznych. Czytelnik znajdzie
więcej informacji na ich temat w podręcznikach z zakresu GIS i geomorfometrii
(np. Pike i in. 2008; Urbański 2009) oraz
dostępnej w sieci internetowej publikacji
K asprzaka i Traczyka (2010) Geomorfometria granitowej części Karkonoszy.
Rozpatrywane parametry zilustrowane
zostały na rycinach 9 i 10.

Hipsometria
Stosunki wysokościowe analizowanego
obszaru przedstawiono na rycinie 9A oraz
krzywej hipsograficznej (Ryc. 11). Jej przebieg wskazuje, że tereny położone poniżej
600 m n.p.m. zajmują około 19% powierzchni, a w strefie między 600
a 1000 m n.p.m. łącznie ponad 51% powierzchni. Piętro wysokościowe powyżej
1000 m n.p.m., które może być utożsamiane ze strefą górnoreglową i subalpejską, stanowi około 30% terytorium Parku
i jego otuliny. W obrębie otuliny obszary
położone powyżej 1000 m n.p.m. obejmują głównie najwyższą cześć Grzbietu
Lasockiego i północny skłon Kowarskiego

Ryc. 9. Parametryzacja rzeźby Karkonoszy: A – hipsometria,
B – ekspozycja, C – spadki (nachylenie stoków),
D – główne lineamenty rzeźby, E – energia rzeźby
w otoczeniu 250 m dla każdego rastra.
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Grzbietu (kulminacja Wołowej Góry). Piętro
alpejskie, powyżej 1400 m n.p.m., z pokrywami peryglacjalnymi i roślinnością naskalną zajmuje tylko 3,4% powierzchni Parku.

Ekspozycja
Informacje odnoszące się do ekspozycji
(wystawy) stoków podano na rycinie 9B
i 12. Na obszarze opracowania około 70%
powierzchni stokowych ma ekspozycje
w zakresie kierunków od N do E, odpowiednio dla N – 26, NE – 22, E – 13%.
Stoki eksponowane w kierunku NW zajmują 14% terenu. W sektorach od SE do
W grupuje się razem jedna czwarta stoków
– należy przy tym zauważyć, że wartość ta
jest zawyżona, ponieważ obejmuje stoki
położone w strefie buforowej, ale już poza
granicą państwową, a więc o ekspozycji
przeważnie południowej.
Dominacja stoków eksponowanych
w kierunkach N i NE jest dobrze widoczna
na mapie (Ryc. 9B). Takie kierunki ekspozycji przeważają w obrębie długich stoków
Grzbietu Głównego oraz Grzbietu Kowarskiego. Na Pogórzu Karkonoskim wyraźnie
zarysowują się, krótkie, równoleżnikowo
rozciągnięte strefy stoków eksponowanych
w kierunku S i SW. Odpowiadają one skłonom wzniesień ograniczającym od północy
Karkonoski Padół Śródgórski oraz większym
izolowanym kulminacjom w obrębie Pogórza (np. masyw Chojnika). Stosunkowo
duży udział stoków eksponowanych na S,
SW i SE występuje również w obrębie pasma Lasockiego Grzbietu. Stanowią one
tutaj prawie tak samo liczną grupę, jak
stoki eksponowane w kierunku wschodnim
i północnym. Fakt ten można wiązać z występowaniem w tej część Karkonoszy mniejszych grzbietów ustawionych poprzecznie
do osi Grzbietu Lasockiego.

Nachylenie stoków

Ryc. 10. Parametryzacja rzeźby Karkonoszy: A – podział na
główne zlewnie wyznaczony w sposób automatyczny,
B – topograficzny indeks wilgotności (TWI), C – indeks siły
spływu (SPI), D – zbieżność stoków (CI), E – automatyczna
klasyfikacja form rzeźby (TPI LC); 1 – grzbiety i kulminacje
wierzchowinowe, 2 – grzbiety boczne słabo zarysowane
kulminacje, 3 – drugorzędne grzbiety i lokalne kulminacje,
4 – górne partie stoków i spłaszczenia wierzchowinowe,
5 – stoki o nachyleniu powyżej 6°, 6 – spłaszczenia, stoki
o nachyleniu do 6° stopni, 7 – doliny nieckowate,
8 – zamknięcia dolin, 9 – płytkie małe doliny, niecki
stokowe, 10 – głęboko wcięte doliny i jary.

Na obszarze KPN i jego otuliny powierzchniowo dominują stoki o umiarkowanym nachyleniu. Stoki w klasach od 8 do
12° i od 12 do 16º zajmują po około 22% powierzchni (Ryc. 9C i 13). Stoki bardzo strome, o nachyleniach powyżej
28º, zajmują około 3% obszaru. Najwyższe wartości nachyleń występują jednak zaledwie w kilku strefach obejmujących ściany karów polodowcowych, zbocza doliny Łomniczki oraz stoki Śnieżki i Czarnego Grzbietu. Stoki o najmniejszym nachyleniu (poniżej 4º) stanowią nieco powyżej 8% powierzchni. Są one typowe dla zrównań wierzchowinowych,
spłaszczeń śródstokowowych oraz kotlinowatych obniżeń w obrębie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego.
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Ryc. 11. Krzywa hipsometryczna dla
obszaru poddanego analizie.

Ryc. 12. Udział stoków o różnej ekspozycji
w ogólnej powierzchni obszaru analizy.

Ryc. 13. Nachylenie stoków na badanej
powierzchni.

Ryc. 14. Wysokości względne dla obszaru
Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny
wyznaczone na podstawie DEM o rozdzielczość
30×30 m (otoczenie 250 m).

Główne lineamenty rzeźby
Topolineamenty zostały wyznaczone metodą automatyczną na podstawie DEM w programie MicroDEM
(Ryc. 9D). Ukazują one przebieg elementów linijnych w rzeźbie terenu. W sposób tradycyjny wyznaczano je
na podstawie map topograficznych metodą pomniejszania fotograficznego rysunku poziomic. W przypadku
procedury automatycznej istnieje możliwość sterowania ich zagęszczeniem przez zmianę kilku parametrów
wejściowych (np. minimalnej odległości punktów, między którymi prowadzone są obliczenia, wielkość pola
odniesienia, współczynnika wypłaszczenia itp.).
W rezultacie modelowania uzyskano mapę topolineamentów, które w obrębie północnego skłonu Grzbietu
Głównego układają się mniej więcej równolegle do osi bocznych grzbietów i większych dolin rzecznych skierowanych na NW i NE. We wschodniej części Karkonoszy wyraźnie zaznacza się układ topolineamentów
biegnących równolegle do strefy kontaktu batolitu granitowego z jego osłoną metamorficzną. Taka sytuacja
występuje w rejonie doliny Łomniczki. W regionie położonym na wschód od Śnieżki przeważają długie topolineamenty o przebiegu N-S. W strefie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego nie zaznacza się żaden wyraźny
układ elementów liniowych. Obszar ten przecinają poprzecznie w stosunku do rozciągłości Padołu nieliczne
topolineamenty związane z przebiegiem głównych dolin rzecznych (Wrzosówki, Podgórnej, Myi itp.). Jedynie
w okolicach Borowic widoczne są dwa długie topolineamenty układające się zgodnie z przebiegiem osi Padołu. Na obszarze Pogórza Karkonoskiego regularny układ topolineamentów widoczny jest jedynie w zachodniej
części, między doliną Kamiennej a Wrzosówki. Dominują tu topolineamenty skierowane na NW. Wyraźnie
zarysowuje się również wiązka linii biegnących równolegle do krawędzi Pogórza.
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Energia rzeźby
Energia rzeźby to parametr wskazujący na różnice wysokości w zadanym otoczeniu dla każdego rastra
modelu. Parametr energii rzeźby dla obszaru Karkonoszy został wyznaczony dla pola podstawowego o promieniu 250 m, tj. o powierzchni 6,25 ha. Rzeźba o wysokiej energii charakteryzuje się dużymi gradientami
wysokościowymi i na ogół znacznymi nachyleniami stoków. Teoretycznie więc obszary o wysokiej energii rzeźby cechują się nasileniem różnorodnych procesów niszczących, np. grawitacyjnych ruchów masowych czy
erozji rzecznej. Dla odmiany, w strefach o małej energii rzeźby, a więc tam, gdzie lokalne deniwelacje i nachylenie stoków są małe, natężenie procesów degradacyjnych będzie niewielkie.
Wartości energii rzeźby zmieniają się dla analizowanego obszaru w zakresie od 1,5 do ponad 250 m.
Minimalne wartości (poniżej 25 m) zajmują łącznie 6,7 % powierzchni i obejmują spłaszczenia na wierzchowinie i stokach oraz dna kotlinowatych obniżeń w obrębie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego (Ryc. 14).
Największy procentowy udział mają powierzchnie o przewyższeniach od 25 do 100 m. Łącznie na ten przedział
przypada aż 75% areału, głównie na północnych stokach Grzbietu Głównego i Kowarskiego (Ryc. 11E). Maksymalne wartości energii rzeźby, podobnie jak w przypadku spadków, przypadają na kary polodowcowe,
stoki Śnieżki i Czarnego Grzbietu oraz górne odcinki głęboko wciętych dolin Wrzosówki, Podgórnej oraz ich
głównych dopływów. Strefa krawędziowa Pogórza Karkonoskiego zaznacza się stosunkowo słabo. Wartości
energii rzeźby w zakresie 80–100 m widoczne są jedynie na odcinku między Kamienną a Wrzosówką oraz
po wschodniej stronie grzbietu Czoło – Grabowiec. Obszar położony na wschód od Sowiej Przełęczy, obejmujący Kowarski Grzbiet i Grzbiet Lasocki, cechuje się przewagą energii rzeźby w zakresie od 90 do ponad 120
m. Niewielkie obszary niższych wartości (poniżej 30–40 m) obejmują wąskie strefy w obrębie grzbietów
i największych dolin rzecznych (Srebrnika i Białej Wody). W ogólności obszar położony na wschód od Śnieżki
poprzypomina zatem pod względem dynamiki rzeźby południową, czeską część Karkonoszy (liczne grzbiety
o wysokości 1000–1100 m n.p.m. i głębokie, doliny rzeczne o wąskich dnach), co wynika z podobieństw
budowy geologicznej. We wschodniej części Karkonoszy zbudowanej z różnorodnych skał metamorficznych
(gnejsów i łupków) rzeźba jest silniej skontrastowana niż w obrębie obszaru granitowego Karkonoszy.

Zlewnie
Na podstawie DEM wygenerowano warstwę wektorową zlewni (Ryc. 10A) i scharakteryzowano je pod
kątem cech ukształtowania powierzchni (Tab. 2). Ze względu na przyjęty obszar opracowania granice dolnych
części zlewni mają przebieg sztuczny, co widać na przykładzie Podgórnej i Łomnicy. Dlatego też nie uwzględniono takich parametrów morfometrycznych jak powierzchnia i przeciętna ekspozycja. W zestawieniu tabelarycznym nie ujęto również najmniejszych wydzielonych automatycznie powierzchni (np. na północnym skłonie
Chojnika, czy też zlewni potoku przepływającego przez Miłków).
Najwyższe wysokości bezwzględne występują w zlewni Łomnicy i Łomniczki (Tab. 2). Jest to zrozumiałe, ponieważ na jej obszarze znajduje się najwyższa kulminacja całego masywu – Śnieżka. Najwyższe kulminacje
Tab. 2. Wybrane parametry morfometryczne zlewni na obszarze Parku i jego otuliny. Objaśnienia: Hmax – najwyżej
położony punkt zlewni (m n.p.m), Hśr – średnia wysokość zlewni w m n.p.m., Hmod – wysokość modalna w m n.p.m.,
Smax – maksymalne nachylenie zlewni w stopniach, Sśr – średnie nachylenie zlewni w stopniach.
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Zlewnia

Hmax

Hśr

Hmod

Smax

Sśr

Jedlicy
Kamiennej
Łomnicy i Łomniczki
Opawy
Podgórnej
Skałki
Sośniaka
Świdnika
Wrzosówki
Złotnej i Białej Wody

1266
1507
1602
908
1490
1282
873
936
1421
1188

744
842
999
716
804
855
545
768
799
816

476
645
1227
646
605
602
370
782
639
731

37
58
52
30
45
30
31
29
51
37

14
11
15
11
13
16
11
15
13
15
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znajdują się również w zlewni Kamiennej (fragment Grzbietu Głównego z Wielkim Szyszakiem). Więcej informacji
na temat zróżnicowania wysokościowego zlewni niosą ze sobą dwa kolejne parametry: przeciętna (średnia) wysokość
oraz wysokość modalna. Średnie wysokości większości zlewni karkonoskich wahają się od 700 do 1000 m. Wyjątkiem jest zlewnia Sośniaka (średnia wysokość 545 m), która w całości położona jest w obrębie Pogórza Karkonoskiego. Podobny rozkład mają wartości modalne. Zmieniają się one w zakresie od 370 (zlewnia Sośniaka) do ponad
1200 m (zlewnia Łomnicy i Łomniczki), jednak dla 7 innych zlewni wahają się w granicach 600–780 m.
Nachylenia maksymalne w poszczególnych zlewniach zmieniają się w zakresie od 29° (zlewnia Świdnika) do
58° (zlewnia Kamiennej). Tak znaczna rozpiętość wartości związana jest z tym, że w zlewniach obejmujących
stoki Grzbietu Głównego górne odcinki dolin przekształcone są przez procesy glacjalne i niwalne – występują tu
kary polodowcowe ze ścianami skalnymi i nisze niwalne. Średnie wartości nachyleń w poszczególnych zlewniach
nie wykazują już tak dużego zróżnicowania. Przeciętnie wahają się one od 11 do 16°. Zaznacza się przy tym
wyraźna tendencja do wzrostu nachyleń dla zlewni położonych we wschodniej części obszaru. Zmienność tą
można powiązać z charakterem podłoża. Dla zlewni wykształconych w obrębie granitów karkonoskich średnie
nachylenie wynosi 11–13°, natomiast dla zlewni zbudowanych ze skał metamorficznych wzrasta do 14–16°.

Topograficzny indeks wilgotności (TWI)
TWI (ang. Topographic Wetness Index) jest parametrem geomorfometrycznym, który określa warunki topograficzne dla gromadzenia wody (kumulacji spływu powierzchniowego). Pozwala on zatem z jednej strony na określenie
miejsc, w których ze względu na otaczającą konfigurację terenu dochodzić będzie do koncentracji wilgoci, z drugiej
zaś uwypukla strefy, z których woda będzie szybko odpływać. W odniesieniu do stanu gruntu i warunków glebowych
będą to potencjalne strefy saturacji i rozwoju warunków redukcyjnych w podłożu zwietrzelinowym lub też przeciwnie, strefy miąższych poziomów aeracji (przesuszenia gruntu) oraz rozwoju warunków oksydacyjnych.
Najwyższe wartości parametru TWI są charakterystyczne dla den dolin rzecznych, a szczególnie ich dolnych odcinków, w rzeczywistości faktycznie prowadzących więcej wody, poniżej punktów węzłowych sieci rzecznej. Przestrzenny rozkład parametru TWI (Ryc. 10B) pozwala ponadto na obszarze KPN i jego otuliny wyróżnić dwie odmienne pod tym względem strefy. Pierwsza z nich obejmuje stoki Grzbietu Głównego i Kowarskiego, druga zaś obszar
Pogórza Karkonoskiego oraz Grzbiet Lasocki. W obrębie pierwszej jednostki na przemian występują strefy, tworząc
prostopadle bądź skośnie biegnące w stosunku do linii Grzbietu Głównego pasy, w których indeks wilgotności
przyjmuje wartości w zakresach 4,5–6,5 oraz 7,5–10 (skala niemianowana). Pasy wartości maksymalnych rozszerzają się w dół stoku wraz z rozszerzaniem den dolinnych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w obrębie wierzchowiny.
Między Śnieżką a Smogornią widoczny jest rozległy obszar o sprzyjających warunkach dla gromadzenia wilgoci, co
dobrze koresponduje z występowaniem w tej części Karkonoszy najrozleglejszych subalpejskich torfowisk wysokich.
Drugi taki obszar zaznacza się, choć mniej wyraźnie, na zachód od Wielkiego Szyszaka (w tym przypadku strefa
występowania torfowisk leży na południe od granicy państwowej). Strefy wyraźnej dominacji maksymalnych wartości wskaźnika widoczne są także u podnóża Śnieżnych Kotłów – Łabskiego Szczytu, Szrenicy oraz w dolnych partiach
grzbietu granicznego z Mumlawskim Wierchem, opadającym stopniowo w kierunku przełęczy Szklarskiej.
Należy podkreślić występowanie miejsc, w których indeks wilgotności przybiera wartości skrajnie niskie
(poniżej 4). Są to głównie górne krawędzie karów polodowcowych (np. Śnieżnych Kotłów), Śnieżka i Czarny
Grzbiet, a także kulminacja Kopy i północne zbocza doliny Łomniczki. Obecność tej ostatniej strefy jest o tyle
intrygujące, że właśnie na północnym (orograficznie lewym) zboczu doliny Łomniczki tworzą się liczne i jedne
z największych w polskiej części Karkonoszy spływy gruzowo-błotne.
Drugi z wyróżnionych obszarów (Pogórze Karkonoskie i Grzbiet Lasocki) charakteryzuje się wyraźną dominacją stref, w których indeks wilgotności przyjmuje wartości z zakresu od 5 do 7. Przeważają zatem powierzchnie predysponowane do małego uwilgotnienia. Miejsca potencjalnie silniej uwilgocone pojawiają się jedynie
w obrębie większych, wyraźnie wciętych obniżeń dolinnych. Na tym tle wyróżnia się strefa Karkonoskiego
Padołu Śródgórskiego w rejonie Borowic i w pobliżu Szklarskiej Poręby. W miejscach tych widać wyraźną
dominację wysokich wartości wskaźnika. Ma to swoje odbicie w rzeczywistej sytuacji terenowej. Obie miejscowości znajdują się w kotlinowatych obniżeniach będących węzłami hydrograficznymi dla licznych cieków.

Wskaźnik zbieżności stoków (CI)
Wskaźnik zbieżności stoku (ang. Convergence Index) jest bezwymiarowym parametrem, który pozwala na
zróżnicowanie stoków ze względu na ich kształt. Można dzięki temu wyróżnić stoki zbieżne, rozbieżne
i pośrednie (prostoliniowe). Stoki zbieżne są miejscami koncentracji spływu powierzchniowego, natomiast stoki
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rozbieżne odpowiadają strefom rozpraszania spływu. Rozkład przestrzenny tego wskaźnika (Ryc. 10C) przedstawia wydłużone strefy, ułożone mniej więcej równolegle do siebie, przybierające wartości z zakresu od około 50
(maksymalna zbieżność) do ponad 144 (maksymalna rozbieżność). Układ tych stref nawiązuje odpowiednio do
rozciągłości obniżeń dolinnych oraz do przebiegu i położenia głównych form wypukłych (grzbietów). Taki rozkład
widoczny jest na północnym skłonie Grzbietu Głównego. W paśmie Grzbietu Lasockiego uwidacznia się natomiast
„drzewiasty” (dendrytyczny) układ dolin, mówiący także o odmiennym układzie grzbietów.
Analizując mapę parametru CI warto zwrócić uwagę na znaczny udział stoków prostoliniowych w obrębie
Grzbietu Głównego (wartości wskaźnika w zakresie 100–110). Rozległe powierzchnie tego typu charakterystyczne są dla obszaru położonego na zachód od doliny Wrzosówki. Są one również typowe dla północnego
skłonu Grzbietu Kowarskiego. Odmienny i silnie skontrastowany obraz rozkładu wartości minimalnych i maksymalnych wskaźnika zbieżności widoczny jest dla obszaru Pogórza Karkonoskiego. Liczne owalne lub nieznacznie wydłużone obszary maksymalnych wartości CI występują w otoczeniu skomplikowanego układu
pasów, w których przybiera on wartości poniżej 90. Sytuację tę można zinterpretować w następujący sposób:
na obszarze Pogórza Karkonoskiego występują liczne izolowane formy wypukłe porozdzielane stosunkowo
szerokimi formami wklęsłymi – dolinami i siodłami terenowymi tworzącymi charakterystyczną sieć obniżeń.

Indeks siły spływu (SPI)
Siła spływu (ang. Stream Power Index) jest parametrem będącym miarą potencjalnej siły erozyjnej spływu
powierzchniowego. Stosuje się go zazwyczaj w badaniach gleboznawczych jako składową do przewidywania
skutków erozji. Na przeważającym obszarze KPN i otuliny dominują niskie wartości SPI (Ryc. 11D), charakterystyczne dla krótkich odcinków stokowych i licznych obniżeń, gdzie droga potencjalnego spływu powierzchniowego jest krótka. Obraz taki wynika ze znacznego urozmaicenia morfologicznego masywu i w praktyce
wcale nie oznacza, iż są to miejsca nie narażone na erozję wodną.
Wskaźnik SPI przybiera najwyższe wartości na stokach Grzbietu Głównego oraz w nieco mniejszym stopniu
na stokach Grzbietu Kowarskiego i Lasockiego. W większości przypadków strefy te nawiązują swoim przebiegiem do układu większych dolin rzecznych o wyraźnie zaznaczonych zboczach. Tak jest np. w środkowej
części Karkonoszy, gdzie występują długie prostoliniowe w przebiegu doliny Wrzosówki, Podgórnej, Myi,
Czerwienia itp. Podobna sytuacja widoczna jest w rejonie Karpacza (Srebrny Potok, Bystrzyk, Wilczy Potok)
oraz w obrębie Grzbietu Lasockiego (Srebrnik, Biała woda, Złotnik). Na Kowarskim Grzbiecie oraz na zachód
od Śnieżnych Kotłów wyraźnie zarysowują się strefy maksymalnych wartości siły spływu o lejkowatym kształcie. Odpowiadają one rozległym nieckom stokowym – źródliskom Maliny, Skałki (Kowarski Grzbiet) czy też
Bystrego Potoku, Szrenickiego Potoku i Kamiennej (zachodnia część Grzbietu Głównego).
Uwagę należy zwrócić na dwie strefy wysokich wartości wskaźnika siły spływu. Pierwsza z nich położona
jest na przedpolu Śnieżnych Kotłów. Druga to północne stoki Śnieżki i Czarnego Grzbietu. W obu przypadkach
występują długie, prostoliniowe, słabo rozczłonkowane powierzchnie stokowe. Różnią się one jednak nachyleniem. W pierwszym przypadku wynosi ono przeciętnie 12–16°, w drugi zaś 28–32°. Na przedpolu Śnieżnych
Kotłów istnieje sieć licznych, drobnych cieków źródliskowych Płócznika, Bielnika, Białki, Wrzączki, Niedźwiady,
Górnej Szklarki i Brocza. Ta mnogość cieków wodnych świadczy o tym, że faktycznie jest to strefa, w której
panują bardzo dogodne warunki topograficzne dla rozwoju spływu powierzchniowego. Zastanawiająca jest
natomiast sytuacja drugiego z wyróżnionych przypadków. Na stokach Śnieżki i Czarnego Grzbietu nie ma
dolin ani sieci stałego drenażu powierzchniowego. Stoki te do wysokości około 1100–1200 m zajęte są przez
zwartą grawitacyjną pokrywę gruzowo-głazową. Ich znaczne nachylenie (przekraczające 30°) (a w rzeczywistości także obecność luźnej pokrywy grawitacyjnej) powoduje, że nie dochodzi tu do koncentracji spływu
powierzchniowego. Zapewne jest to zatem domena działania spływu podpowierzchniowego-śródpokrywowego, bądź zachodzącego w spągu pokrywy, po powierzchni podłoża skalnego.

Klasyfikacja form rzeźby (TPI LC)
Klasyfikacja form rzeźby (ang. Topographic Position Indeks Landform Clasiffication) przeprowadzona została metodą automatyczną opartą wyłącznie na danych wysokościowych w programie SAGA GIS. Jedynym elementem, który jest określany przed wdrożeniem niniejszej procedury analitycznej, jest bliższe i dalsze otoczenie każdego rastra, wymagane przez algorytm obliczeniowy. Wyniki działania procedury wdrożonej dla analizowanego obszaru w oparciu o parametry wejściowe 300 i 1200 m (odpowiednio bliższe i dalsze otoczenie)
zostały zaprezentowane na rycinie 10E oraz w tabeli 3.
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Tab. 3. Udział poszczególnych podstawowych form rzeźby na obszarze KPN i jego otuliny.

Formy rzeźby

% powierzchni

Głęboko wcięte doliny i jary

7,4

Płytkie małe doliny

4,7

Zamknięcia dolin

0*

Doliny nieckowate

5,0

Spłaszczenia, stoki o nachyleniu do 6º

8,5

Stoki o nachyleniu powyżej 6º

53,8

Górne partie stoków i spłaszczenia wierzchowinowe

7,8

Drugorzędne grzbiety i lokalne kulminacje

0*

Grzbiety boczne słabo zarysowane kulminacje

5,4

Grzbiety i kulminacje wierzchowinowe

7,5

* – poniżej 0,1%

Największy udział wykazują formy terenu wyróżnione w klasyfikacji wskaźnika TPI jako stoki o nachyleniu
przekraczającym 6º (około 54% powierzchni), czyli o umiarkowanym i dużym nachyleniu. Na drugim miejscu
są spłaszczenia i stoki łagodne (8,5%), a na trzecim górne odcinki stoków i spłaszczenia (zrównania) wierzchowinowe. Warto przy tym zauważyć, że równie liczne jak spłaszczenia wierzchowinowe są formy określane
jako głęboko wcięte doliny i jary (7,4%). O ile formy spłaszczeń dominują na wierzchowinie i w obrębie
górnych odcinków stoku, to głęboko wcięte doliny odpowiadają głównie przełomowym odcinkom dolin rozcinających obszar Pogórza Karkonoskiego. Zestawienie udziału poszczególnych form (Tab. 3) potwierdza wnioski z wcześniejszych opracowań dotyczących rzeźby Karkonoszy, które podkreślają fakt stosunkowo słabego
rozdolinnienia granitowej części masywu. Udział innych obniżeń dolinnych (płytkich małych dolin, dolin nieckowatych i obniżeń źródliskowych) w morfologii masywu wynosi sumarycznie około 10%. Większość wymienionych form przypada na obszar bardziej urozmaiconego pod względem morfologicznym Pogórza Karkonoskiego. Formy tego typu w obrębie stoków Grzbietu Głównego należą do rzadkości.

Podsumowanie
W tradycyjnym ujęciu wśród charakterystycznych cech rzeźby Karkonoszy wymieniano obecność zrównań
wierzchowinowych i stromych krawędzi morfologicznych, dobrze zachowanych śladów działalności lodowców
górskich, bogactwo skałek granitowych oraz form utworów pokrywowych genezy peryglacjalnej (Migoń 2005).
Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza rzeźby Karkonoszy pozwala na nowo, w sposób ilościowy
spojrzeć na tę charakterystykę. Proponujemy syntetyczne zestawienie wniosków płynących z takiej analizy
w odniesieniu do zastosowanych parametrów geomorfometrycznych (Tab. 4).
Przedstawione powyżej konkluzje odnoszą się do całego Parku oraz jego otuliny, a więc obszaru o zróżnicowanej litologii i tektonice. Podobną analizę autorzy wykonali również dla granitowej części Karkonoszy
(K asprzak & Traczyk 2010). Jej końcowym rezultatem było wyróżnienie w obrębie Grzbietu Głównego i Pogórza Karkonoskiego, kilku odrębnych, różniących się pod względem morfometrycznym, jednostek rzeźby (Ryc. 15).
Analiza pozwoliła m.in. na określenie charakterystycznych cech rzeźby Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego,
które ze względu na skomplikowaną topografię są trudne do przedstawienia przez tradycyjny opis. Na podstawie uzyskanych wyników obszar Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego można uznać za strefę morfologicznie
niejednolitą (Ryc. 16). W jego zachodniej części dominują rozległe powierzchnie spłaszczeń, natomiast w części położonej na wschód od doliny Wrzosówki przeważają izolowane kulminacje i obniżenia dolinne, pojawia
się tu także znacznie więcej stoków o nachyleniu poniżej 6º. Analiza GIS dostarcza także ciekawych spostrzeżeń na temat Pogórza Karkonoskiego. Obszar ten odróżnia od Grzbietu Głównego Karkonoszy nie tylko sytuacja wysokościowa, ale liczba kulminacji (Ryc. 15) i orientacja grzbietów (Ryc. 16).
Parametryzacja rzeźby KPN i jego otuliny potwierdza, że w analizie morfometrycznej nie można pominąć
litologii, a więc zróżnicowania podłoża geologicznego. Dlatego w rzeźbie całych Karkonoszy polskich wyróżnia
się pasmo Grzbietu Lasockiego. Jest to obszar o mniejszych wysokościach bezwzględnych, jednak silnie rozczłonko-
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Tab. 4. Główne cechy rzeźby Karkonoszy na podstawie parametryzacji geomorfometrycznej.

Hipsometria

Na obszarze KPN i jego otuliny dominują obszary w piętrze wysokościowym 600–1000
m (ponad 50% powierzchni) przy rozpiętości wysokościowej 300–1602 m n.p.m.

Ekspozycja

Teren KPN i otuliny cechuje się przewagą stoków o ekspozycji N i NE. W południowej
części Pogórza Karkonoskiego (przy granicy z Karkonoskim Padołem Śródgórskim) oraz
paśmie Lasockiego Grzbietu znaczny udział mają stoki eksponowane w kierunku S i SE.

Spadki

Stoki umiarkowanie nachylone (8–16º) zajmują 43% powierzchni Parku i jego otuliny.
Spłaszczenia (<4º) zajmują tylko 8% powierzchni, z tego zrównanie wierzchowinowe
obejmuje mniej niż 5% powierzchni. Stoki bardzo strome (>30º) występują w obrębie
karów polodowcowych oraz w obrębie zboczy dolin przełomowych (jarów rzecznych),
Wyjątek stanowią tu stoki Czarnego i Kowarskiego Grzbietu, Sowia Dolina oraz południowy skłon masywu Chojnika (stok skalny).

Topolineamenty

Większość głównych lineamentów rzeźby Karkonoszy ma składową północną – ich przebieg nawiązuje do spękań typu Q i uskoków ustawionych prostopadle do rozciągłości
intruzji granitowej. Topolineamenty te układają się zgodnie z przebiegiem dolin i grzbietów.
Takiej regularności nie ma w obrębie Pogórza Karkonoskiego, a zwłaszcza jego wschodniej
części. W rejonie Śnieżki zaznacza się wyraźnie strefa kontaktowa między granitową a metamorficzna partią masywu (kierunki NE-SW).

Energia
rzeźby

W granitowej części Karkonoszy największą energią rzeźby cechuje się północny skłon
Grzbietu Głównego. Znaczne wartości energii rzeźby występują także w zachodniej części
Pogórza Karkonoskiego między dolinami Wrzosówki i Kamiennej. Pod tym względem
wschodnia część Pogórza tylko w nieznaczny sposób odróżnia się od Padołu Śródgórskiego, gdzie wartości wskaźnika spadają poniżej 40 m. Strefa największego na całym analizowanym terenie zróżnicowania wysokościowego obejmuje obszar leżący na wschód od
Śnieżki (Czarny i Kowarski Grzbiet, Grzbiet Lasocki) – energia rzeźby dla zadanego pola
podstawowego 250 m lokalnie przekracza tu 200 m.

Zlewnie

Średnie wysokości większości zlewni karkonoskich wahają się od 700 do 1000 m n.p.m.,
a ich przeciętne nachylenia zmieniają się od 11 do 16°. Zlewnie wykształcone w obrębie
granitów karkonoskich mają średnie nachylenie rzędu 11–13°, a zbudowane ze skał metamorficznych 14–16°.

Topograficzny
indeks
wilgotności

Analiza topograficznego indeksu wilgotności prowadzi do wniosku, że na stokach Karkonoszy, a zwłaszcza w obrębie Pogórza i Grzbietu Lasockiego, warunki topograficzne nie
sprzyjają koncentracji wilgoci. Takie warunki istnieją głównie w strefie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, u podnóża Grzbietu Głównego oraz na wierzchowinie gór.

Indeks
siły spływu

Potencjalnie największa siła spływającej wody na analizowanym obszarze dotyczy dolnych
odcinków koryt rzecznych, poniżej węzłów hydrograficznych oraz odcinków koryt najsilniej
nachylonych. Wysokie wartości spływu powierzchniowego dotyczą także stoków Grzbietu
Głównego, Czarnego Grzbietu i Kowarskiego Grzbietu – długich i stromo nachylonych.

Wskaźnik
zbieżności
stoków

Na obszarze Karkonoszy dominują stoki rozbieżne i pośrednie, a więc na ogół powodujące rozproszenie i osłabienie spływu, a co za tym idzie transportu materiału stokowego.
Zbieżne powierzchnie morfologiczne dotyczą przeważnie większych dolin rzecznych – pod
tym względem wyróżnia się położona na zachód od Wrzosówki część Pogórza Karkonoskiego oraz pasmo Grzbietu Lasockiego.

Automatyczna
klasyfikacja form
rzeźby/jednostki
krajobrazu

Dominującym powierzchniowo elementem rzeźby Karkonoszy są umiarkowanie nachylone
i stosunkowo słabo rozczłonkowane stoki. Rozległe powierzchnie zrównania wierzchowinowego zaznaczają się w obszarze opracowania jedynie we Wschodnich Karkonoszach
(okolice Smogorni i Równia pod Śnieżką). Obszar Pogórza Karkonoskiego cechuje się występowaniem licznych izolowanych kulminacji. Na tym tle kontrastowo odróżnia się rzeźba pasma Lasockiego Grzbietu, gdzie przemiennie występują stromo nachylone grzbiety
i głębokie doliny. Jest to tzw. typ urzeźbienia range and valleys.

wany dolinami oraz licznymi wyrazistymi grzbietami. Pod tym względem rzeźba tego obszaru jest bliższa południowej części Karkonoszy, która ma podobną budowę geologiczną (obecność skał metamorficznych). Obszar granitowy
jest mniej zróżnicowany morfometrycznie w skali regionalnej, aczkolwiek posiada nieporównywalnie bogatszy inwentarz średnich i małych form urozmaicających stoki (formy polodowcowe, liczne formy skalne, stopnie krioplanacyjne etc.). Od tego schematu odstaje najwyższa część Karkonoszy ze Śnieżką i Czarnym Grzbietem, znów ze
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względu na inną budowę geologiczną. Te partie masywu, wytworzone w obrębie strefy metamorfizmu kontaktowego, cechują niespotykane gdzie indziej gradienty wysokościowe (różnica wysokości między Wilczą Porębą a Śnieżką
na odcinku około 3,5 km przekracza 900 m). Należy również podkreślić, że zrównania wierzchowinowe, mające
decydować o specyfice Karkonoszy, w rzeczywistości zajmują znikomy procent ich powierzchni.
Wykorzystane w analizie morfometrycznej źródła danych cyfrowych posłużyły do wykonania nowej mapy
geomorfologicznej Karkonoszy. Powstała ona na zlecenie KPN w ramach projektu Karkonosze w INSPIRE –
wspólny GIS w ochronie przyrody i w wersji oryginalnej zawiera ponad 35 wydzieleń form rzeźby zróżnicowanych genetycznie i wiekowo. Jej uproszczoną wersję, zgeneralizowaną przy zmniejszaniu skali pod kątem
formatu wydawnictwa, zaprezentowano na rycinie 17.

Ryc. 15. Podział granitowej części Karkonoszy na podstawie analizy morfometryczej (cyfry od 1 do 7).
Objaśnienia: 1, 2 – zachodnia i wschodnia część Grzbietu Głównego, 5, 6, 7 – Pogórze Karkonoskie,
odpowiednio odcinek zachodni, środkowy, wschodni; KPS – Karkonoski Padół Śródgórski.
Diagramy kołowe obrazują udział głównych elementów rzeźby 1 – dna dolin, 2 – stoki o nachyleniu poniżej
6º, 3 – stoki o nachyleniu powyżej 6º, 4 – spłaszczenia, 5 – grzbiety, kulminacje. W ramkach podano
przeciętną liczbę kulminacji przypadającą na 1 km² (źródło: K asprzak & Traczyk 2010).

Ryc. 16. Orientacja grzbietów (diagramy rozetowe) w granitowej części Karkonoszy – podział obszaru na
jednostki morfologiczne (1–7) jak na ryc. 15; A–D – podział Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego ze
względu na odmienne cechy rzeźby (źródło: K asprzak & Traczyk 2010).

Pr zyroda K arkonoskiego Parku Narodowego

65

66

Pr zyroda K arkonoskiego Parku Narodowego

Ryc. 17. Uproszczona wersja mapy geomorfologicznej Karkonoszy wykonanej całkowicie w środowisku GIS
w ramach projektu KPN Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody.
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Ryc. 18. Północne stoki Karkonoszy tworzą długie powierzchnie o zmieniającym się nachyleniu. Różnice
spadów i występowanie śródstokowych spłaszczeń wynikają ze strukturalnych uwarunkowań podłoża oraz
specyfiki działania zewnętrznych procesów niszczących (fot. B. Schutty).

Charakterystyczne elementy rzeźby Karkonoszy
Informacje przedstawione w poprzednim rozdziale pozwoliły na opis rzeźby Karkonoszy w sposób syntetyczny, dotyczący całego masywu lub jego charakterystycznych fragmentów. Aby dopełnić ten obraz, należy
przyjrzeć się rzeźbie w większej skali, a więc pojedynczym formom terenu, które niejednokrotnie są wyjątkowe
w skali całych Sudetów i decydują o charakterze rzeźby górskiej w Karkonoszach. W kolejnych podrozdziałach
zaprezentowano ich wybrane, typowe przykłady.

Formy pochodzenia strukturalnego, tektonicznego i denudacyjnego
Rzeźba Karkonoszy uwarunkowana jest strukturalnie, na co wskazywała przeprowadzona w poprzednim
podrozdziale analiza geomorfometryczna. Ma inne cechy na obszarze wykształconym ze skał metamorficznych
i w obrębie batolitu karkonoskiego. Badania wytrzymałości skał prowadzone przy użyciu młotka Schmidta
(Placek 2011) nie potwierdziły, aby najwyższe partie Karkonoszy zbudowane ze skał hornfelsowych, a więc
m.in. Śnieżka, miały podwyższoną w stosunku do skał otoczenia wytrzymałość mechaniczną, mimo iż tradycyjnie wspomniany szczyt określany jest jako lokalny twardziel (Berg 1927; Dumanowski 1963 i in.). Być może
przyczyn tak ukształtowanej rzeźby szukać należy więc w specyfice działania wietrzenia chemicznego. Pomiary Placek (2011) wskazały natomiast na zróżnicowanie wytrzymałościowe różnych odmian granitu. Partie skalne wytworzone z granitu porfirowatego (Karkonoski Padół Śródgórski, Pogórze Karkonoszy, dolne partie Grzbietu Głównego) są mniej odporne mechanicznie niż granity równoziarniste i granitognejsy (w ogólności grzbiety Karkonoszy). Ma to swoje odzwierciedlenie w ukształtowaniu powierzchni. Lokalne różnice odpornościowe
decydują także urozmaiceniu morfologii stoków masywu (Ryc. 18).
Przyjmuje się jednak, że za zróżnicowanie morfologii Karkonoszy odpowiadają w głównej mierze ruchy tektoniczne podłoża (Berg 1927; Migoń 1992). Młode ruchy tego typu, działające od neogenu praktycznie do dzisiaj, odnawiają tektoniczne założenia rzeźby masywu powstałe w starszych okresach geologicznych (Pilous & Migoń 2007).
Zasadniczo Karkonosze mają postać asymetrycznego zrębu tektonicznego, z bardziej stromą krawędzią opadającą ku północy, w kierunku Kotliny Jeleniogórskiej. Przyczyną asymetrii jest nierównomierne dźwiganie
masywu, silniejsze w jego części granitowej z uwagi na mniejszą gęstość granitu w stosunku do skał osłony
metamorficznej. Asymetria masywu spowodowała przesunięcie linii wododziałowej i zróżnicowanie efektywności procesów denudacyjnych po południowej i północnej stronie gór (Pilous & Migoń 2007).
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Ryc. 19. Profil geofizyczny wykonany metodą elektrooporową przedstawiający stok na wschód od gardzieli
Kamieńczyka, rozpoczynający się na wysokości ponad progiem wodospadu i kontynuujący się poniżej przez
krawędź morfologiczną na domniemanym uskoku tektonicznym (Mierzejewski i in. 1983). Interpretacja:
a – pokrywa stokowa z luźnymi blokami granitowymi, b – strefa głębszego podłoża, c – strefa nad
krawędzią morfologiczną o miejscowo obniżonej oporności elektrycznej.

Spośród form terenu związanych bezpośrednio z młodymi ruchami tektonicznymi wyróżniają się stoki uskokowe. Najwyraźniejsze i najlepiej zbadane z nich tworzą krawędź Pogórza Karkonoszy na granicy z Kotliną
Jeleniogórską. Ciągną się one od Piechowic na zachodzie po Kowary na wschodzie. Powstała w ten sposób
krawędź morfologiczna jest najwyraźniejsza między Piechowicami a Miłkowem, osiągając wysokość względną
130–150 m w okolicach Podgórzyna i 250 m nad Piechowicami. Ponad nią wznosi się zdegradowana pozostałość reliefu sprzed rozbicia blokowego tej części gór. Opisywana strefa uskokowa kontynuuje się na zachód
w postaci rowu Rozdroża Izerskiego (Oberc 1975).
Efekty ruchów blokowych Karkonoszy są dobrze widoczne w rzeźbie dolinnej (Migoń 1992), także na obszarze Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, będącego najprawdopodobniej również elementem tektonicznym,
mimo że wcześniej wskazywano na jego uwarunkowania strukturalne (Cloos 1925; Jahn 1954a). Na obszarze
Pogórza znajdują się opuszczone odcinki dolin rzecznych w położeniu wododziałowym i głębokie, mocno
wcięte odcinki przełomowe, wykształcone przez największe cieki.
Tektoniczne uwarunkowania mają
także progi wodospadów, choć
cofnięte są zapewne w wyniku
działania erozji wstecznej od samych linii uskokowych (Ryc. 19).
Skarpy uskokowe, które tną prostopadle główne doliny rzeczne
doprowadziły do zawieszenia
starszych (plejstoceńskich) poziomów terasowych. W przypadku
stożka napływowego Wilczej Poręby w Karpaczu dyslokacja ta
wynosi ok. 15 m. Na podobnej
wysokości zawieszona jest także
wysoka terasa Wrzosówki w Sobieszowie (Ryc. 20).
Ryc. 20. Krawędź morfologiczna w strefie uskokowej między
Pogórzem Karkonoszy a Kotliną Jeleniogórską na wysokości
O ciągłej aktywności tektoniczSobieszowa: a – Chojnik, b – dolina Wrzosówki, c – obcięta
nej obszaru Karkonoskiego świadtektonicznie krawędź terasy plejstoceńskiej,
czą relacje dotyczące zjawisk sejd – trójkątne lico skarpy tektonicznej.
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smicznych. W czasach historycznych odnotowano tu kilka trzęsień ziemi. Jedno z silniejszych z nich miało miejsce
w Kowarach w 1903 r. (Dyjor & Oberc 1983).
Obszar Karkonoszy wchodzący w skład Parku cechuje się specyficznym wykształceniem form denudacyjnych:
stoków, falistej wierzchowiny oraz ostańców denudacyjnych o różnych rozmiarach, głównie w postaci kopulastych wzniesień. Grzbiet Główny Karkonoszy w zasadzie nie jest typową formą grzbietową, ale pasem wysoko wyniesionych powierzchni zrównań o szerokości dochodzącej do 1,5 km (Ryc. 21). W najwyższej części
Karkonoszy nie ma grzbietów górskich o wyraźnie zarysowanych graniach i stromych skłonach. Po polskiej
stronie Karkonoszy jedynym przykładem grzbietu o cechach przypominających grzbiety gór wysokich jest Czar-

Ryc. 21. Górujący nad otoczeniem szczyt Śnieżki zbudowany jest z hornfelsów – skał metamorficznych
powstałych we wnętrzu skorupy ziemskiej na kontakcie z batolitem granitowym. Środkowy plan fotografii
przedstawia rozległą powierzchnię zrównania wierzchowinowego – falistą równię wyniesioną na wysokość
1400–1450 m n.p.m. wskutek ruchów blokowych masywu (fot. B. Schutty).

Fot. 22. Pielgrzymy są jedną z największych i najbardziej znanych grup skalnych w Karkonoszach.
Na granitowych skałkach widoczne są spękania układające się zgodnie z naturalnym, prostopadłościennym
ciosem granitu (fot. M. Kasprzak).
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ny Grzbiet na odcinku od Śnieżki do Czarnej Kopy. Cechuje się on występowaniem stromych załomowych
stoków oraz szeroką na 100 m, łagodnie nachyloną wierzchowiną. Bardziej wyraziste formy grzbietów, co
podkreślano w rozdziale dotyczącym geomorfometrii,
są typowe dla pasma Lasockiego Grzbietu.
Charakterystycznymi elementami rzeźby denudacyjnej
Karkonoszy są skałki (Ryc. 22). Na podstawie ortofotomapy i map topograficznych 1:10 000 zinwentaryzowano na badanym obszarze 936 tego typu obiektów,
głównie na obszarze granitowym. Skałki występują we
wszystkich piętrach wysokościowych, nawet na wierzchowinie (Ryc. 23). Najwyższe ich położenie zmierzono
na 1491 m n.p.m. Formy te są najliczniejsze na wysokościach 500–700 m n.p.m. – na kulminacjach Pogórza
Karkonoskiego, a także na wysokościach 1000–1100 m
n.p.m. – na powierzchni bocznych grzbietów międzyRyc. 23. Liczba skałek w różnych piętrach
dolinnych Grzbietu Głównego Karkonoszy.
wysokościowych Karkonoszy (obszar KPN

Formy pochodzenia glacjalnego
i peryglacjalnego

i jego otuliny) według inwentaryzacji
prowadzonej w oparciu o ortofotomapy
i mapy topograficzne 1:10 000.

Wyniesienie masywu Karkonoszy ponad poziom morza i odpowiednie warunki klimatyczne sprawiły, że
w okresie plejstocenu wykształciło się tu lokalne zlodowacenie górskie i powstawały różnorodne formy związane z wietrzeniem mechanicznym oraz działaniem procesów mrozowych. Zjawiska te zachodziły stosunkowo
niedawno, bo jeszcze nieco ponad 10 tysięcy lat temu, w schyłkowym okresie plejstocenu (tzw. późnym
glacjale). Dzięki temu wyraźne ślady tego etapu rozwoju rzeźby zachowały się do dzisiaj.
Spośród form, które zasługują na uwagę, należy przede wszystkim wymienić kary polodowcowe, doskonale widoczne w panoramie Karkonoszy obserwowanej z Kotliny Jeleniogórskiej i jej otoczenia. Kary są miejscami, w których współcześnie nawet w okresie późnowiosennym (na przełomie maja i czerwca) zalegają płaty
śnieżne. Są to zarazem miejsca, wraz z większymi niszami źródliskowymi, w których zachodzą współcześnie
procesy niwalne. Mniej czytelne w krajobrazie są formy morenowe, występujące już w piętrze lasów górnoreglowych. Elementem rzeźby związanym z zimnym klimatem są również grubofrakcyjne pokrywy stokowe
i rozwaliska wierzchowinowe, występujące w Karkonoszach przeważnie powyżej górnej granicy lasu. Z krajobrazowego punktu widzenia mniej spektakularne są mikroformy rzeźby związane z oddziaływaniem zjawisk
mrozowych – terasy krioplanacyjne, grunty strukturalne i tufury, niemniej jednak można je obserwować na
wierzchowinie w wielu miejscach położonych powyżej 1200 m n.p.m.
W Karkonoszach wyróżnia się 12 kotłów (karów) polodowcowych (Engel 1997), z tego po polskiej stronie gór
występuje 6 takich form: Mały i Wielki Kocioł Śnieżny, Czarny Kocioł Jagniątkowski, Kotły Wielkiego i Małego Stawu
oraz Kocioł Łomniczki. Kary polodowcowe położone po północnej stronie Grzbietu Głównego nie są tak duże jak
kary w dolinach Obří důl czy też Labský důl, posiadają za to dobrze wykształcone, pocięte żlebami ściany skalne.
U podnóża ścian rozciągają się liczne stożki usypiskowe. Typowy przykład morfologii tego typu prezentują Śnieżne
Kotły (Ryc. 24) o wysokościach litych ścian skalnych do 100 m i ich nachyleniu 65–70° (Ryc. 25).
Charakterystykę pozostałych karów po północnej stronie gór, opracowaną na podstawie analizy DEM, przedstawiono w tabeli 5. Wynika z niej, że górne krawędzie Śnieżnych Kotłów położone są o 80–90 m wyżej niż pozostałych karów, ich głębokości są również największe i osiągają 280–240 m. Najniższe położenie wysokościowe
zajmuje Czarny Kocioł Jagniątkowski. W odróżnieniu od pozostałych karów, które wżynają się w krawędzie wierzchowiny Grzbietu Głównego, Czarny Kocioł Jagniątkowski ma położenie przełęczowe, a ściany skalne osiągają wysokość zaledwie 40 m. Najrozleglejszym karem zlokalizowanym po północnej stronie gór jest Kocioł Łomniczki. Ze
wszystkich karów, poza Kotłem Małego Stawu, ma on też największą objętość. Należy przy tym zauważyć, ze zarówno formy erozji (ściany skalne) jak i akumulacji glacjalnej (moreny) są tu słabiej wykształcone niż w kotłach
Wielkiego i Małego Stawu, a nawet w Czarnym Kotle Jagniątkowskim. Znaczne rozmiary Kotła Łomniczki związane
są z jego położeniem w jednej z największych dolin Karkonoskich.
Osie karów położonych na obszarze Parku Narodowego skierowane są w kierunkach N i NE. Z wyjątkiem
Czarnego Kotła Jagniątkowskiego znajdują się one po wschodniej lub północno-wschodniej stronie rozległych
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Ryc. 24. Cyrki polodowcowe Małego i Wielkiego Śnieżnego Kotła wcięte w północne stoki Grzbietu
Głównego między Łabskim Szczytem a Wielkim Szyszakiem. Na przedpolu kotłów widoczne są wały
morenowe i jeziorka śródmorenowe. Na stokach występują zwarte pokrywy głazowo-blokowe – kolejny
relikt zimnych okresów plejstocenu (fot. B. Schutty).

powierzchni zrównania wierzchowinowego. Fakt ten
zauważył już Partsch (1882, 1894), który przypuszczał, że taka orientacja karów ma związek z warunkami sprzyjającymi w największym stopniu akumulacji śniegu. Zagadnienie to rozwinęli Jenik (1961)
i Migoń (1999).
Termin „kocioł” stosowany jest zwyczajowo w Karkonoszach również w przypadku dużych niecek rozmieszczonych w górnych partiach stoków i/lub w strefach źródliskowych większych potoków (Kocioł Szrenicki, Łabski Kocioł, Kocioł Smogorni itp.). Ze względu na
swoje położenie wysokościowe powstawały one zapewne wskutek procesów niwalnych – oddziaływania
płatów śniegu i firnu. Na stokach poniżej tych nisz nie
ma żadnych form akumulacyjnych, przypominających
moreny. Tak więc można sądzić, że w plejstocenie nie
wytworzyły się tutaj aktywne strumienie lodowe.

Ryc. 25. Przekrój morfologiczny przez Wielki
Kocioł Śnieżny. Objaśnienia: 1 – ściana
karowa, 2 – stożki usypiskowe u podnóża
ściany skalnej, 3 – pokrywa morenowa,
4 – rekonstruowany profil powierzchni
podmorenowej, 5 – rekonstruowany profil
stoku preglacjalnego (źródło: Traczyk 2009a).

Tab. 5. Charakterystyka morfometryczna karów polodowcowych Karkonoszy. Objaśnienia: L – długość,
W – szerokość, hk – położenie krawędzi karu, hd – wysokość dna karu, H – głębokość karu (różnica wysokości
między krawędzią górną a dnem), Hs – wysokość ścian skalnych (stoków wolnych), P – powierzchnia w km²,
V – przybliżona objętość karu (=W×L×H).
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Kar

L [m]

W [m]

Mały Śnieżny Kocioł
Wielki Śnieżny Kocioł
Czarny Kocioł Jagniątkowski
Kocioł Wielkiego Stawu
Kocioł Małego Stawu
Kocioł Łomniczki

400
480
340
350
420
460

560
630
680
750
1430
1060

hk [m
n.p.m.]
1470
1485
1335
1405
1400
1395
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hd [m
n.p.m.]
1190
1240
1125
1200
1175
1100

H [m]

Hs [m]

280
240
210
205
225
295

70
100
40
60
110
95

P [km²] V [km³]
0,22
0,32
0,15
0,24
0,59
0,34

0,062
0,073
0,049
0,054
0,135
0,144

W tym miejscu należy wspomnieć
o Kotle Łomniczki, który w opracowaniach Jahna (1960) czy też
Stecia i Walczaka (1962) nie był
uznawany za formę polodowcową. Za glacjalną genezą Kotła
przemawia jednak występowanie
wyraźnych moren bocznych (Traczyk 1992b).
Na obszarze KPN występują
najlepiej zachowane w całych
Karkonoszach skupiska form akumulacji morenowej (wały moren
bocznych i czołowych), szczególnie poniżej Małego i Wielkiego
Stawu oraz Śnieżnych Kotłów
(Ryc. 26 i 27). W wymienionych
obszarach najdalej położone moreny czołowe mają wysokość
20–30 m, a u wylotu karów występują formy większe, o wysokościach 40–60 m. W tym przypadku nie jest jednak wykluczone, że pod płaszczem pokrywy
morenowej skrywają się wypukłości podłoża – guzy granitowe –
będące efektem egzaracji podłoża
(Jahn 1960; Traczyk 2009a). Wysokość pośrednich moren czołowych i wałów moren bocznych
wynosi przeciętnie 10–15 m.
Sądząc po układzie wałów morenowych, można stwierdzić, że
zlodowacenie Karkonoszy przebiegało wieloetapowo. Na przedpolu
Wielkiego i Małego Stawu najstarszy etap (Ryc. 28) wyznaczają wały
morenowe położone u zbiegu Łomnicy i Złotego Potoku na wysokości
870 m n.p.m. W rejonie Śnieżnych
Kotłów etap ten wyznaczają wały
moren czołowych o wysokości
20–30 m, położone w odległości
ponad 1 km od wylotu karów. Kolejna faza w dolinie Łomnicy zaznaczyła się w postaci wałów moren
czołowych, których podstawy leżą
na wysokości 940–960 m n.p.m.
(II na rycinie 28). W rejonie Śnieżnych Kotłów ich odpowiednikiem
są moreny położone bezpośrednio
na zapleczu wałów z I etapu. Te
dwa pierwsze etapy są efektem

Ryc. 26. Formy rzeźby poglacjalnej nad Małym i Wielkim Stawem:
a – dolina Złotego Potoku, b – morena boczna (przy schronisku
Samotnia), c – Mały Staw, d – ściany skalne karów, e – wypełniony
osadem zbiornik śródmorenowy, f – Wielki Staw, g – skałka
Słonecznik, h – grupa skalna Pielgrzymy, i – dolina Łomicy, linią
przerywaną oznaczono zasięg utworów morenowych.

Ryc. 27. Morfologia Śnieżnych Kotłów i ich przedpola na podstawie
analizy danych LIDAR: 1 – krawędzie i ściany karów, 2 – skaliste
partie ścian karowych, 3 – moreny najstarszej fazy zlodowacenia,
4 – moreny młodszej fazy zlodowacenia, 5 – moreny najmłodszej
fazy zlodowacenia, 6 – osie wałów morenowych, 7 – lodowiec
gruzowy(?), 8 – obniżenia dawnych przepływów wód ablacyjnych,
9 – koryta erozyjne współczesnych cieków, 10 – stokowe pokrywy
głazowo-blokowe, 11 – kierunki nawiewania śniegu z wierzchowiny,
12 – ścieżki turystyczne i drogi (źródło: Traczyk 2009a).
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zlodowacenia typu karowo-dolinnego. W dolinie Łomnicy wytworzył się wówczas jęzor lodowcowy złożony
z dwóch strumieni lodowych spływających z karów
Wielkiego i Małego Stawu. Podobna sytuacja miała
miejsce na przedpolu Śnieżnych Kotłów, z tą jednak
różnicą, że strumienie lodowcowe oddzielone były wyraźną moreną środkową, przez co zachowały one pewną indywidualność – jęzor wypływającego z Małego
Kotła Śnieżnego był krótszy od jęzora Wielkiego Śnieżnego Kotła (Traczyk 2009a).
Najmłodszy etap zlodowacenia (III) znaczą w dolinie
Łomnicy moreny położone u wylotu Kotłów Małego
i Wielkiego Stawu na wysokości około 1070–1100 m
n.p.m. Są one pozostałością zlodowacenia typu karowego, kiedy to w kotłach istniały odrębne lodowce
wykraczające jęzorami jedynie nieznacznie na przedpole karów. Na przedpolu Wielkiego Stawu moreny
z tego etapu zlodowacenia tworzą strefę o szerokości
dochodzącej do 500 m składającą się z co najmniej 4
wyraźnych, przylegających do siebie ciągów wałów
morenowych. U wylotu Kotła Małego Stawu formy
moren czołowych z tego etapu zlodowacenia są słabo
zachowane, co należy wiązać z erozyjną działalnością
Łomnicy. Wyraźniejsze formy wałów moreny czołowej
o wysokości względnej 10–15 m, rozciętych jarem
Łomnicy, widoczne są w pobliżu Domku Myśliwskiego.
Powyżej Domku Myśliwskiego można wyróżnić jeszcze
kilka mniejszych wałów morenowych. Przy Małym
Stawie, nad schroniskiem Samotnia, wznosi się najmłodszy wał morenowy, który osiąga wysokość
względną 40–60 m. Podobny układ wałów morenowych znajdujemy również w Śnieżnych Kotłach, z tą
jednak różnicą, że najwyższe wały morenowe występują w nich u wylotu karów. W Małym Śnieżnym
Kotle brak wyraźniejszych wałów z kolejnych, młodszych faz zlodowacenia, są one natomiast dobrze
wykształcone w Wielkim Śnieżnym Kotle (Ryc. 27),
w którym tworzą 4 ciągi wałów moren czołowych.
Dno kotła zamyka najmłodsza morena, wykształcona
w formie regularnego łukowatego wału, który jest
doskonale widoczny z górnej krawędzi karu.
Moreny Śnieżnych Kotłów, Kotła Jagniątkowskiego
i w dolinie Łomnicy zbudowane są w przewadze
z głazów, bloków i gruzu granitowego z domieszką
piasku i pyłu. Największe elementy skalne spotykane
w morenach mają średnice przekraczające 3–4 m
(Ryc. 29). Przykładem mogą być bloki skalne widoczne w otoczeniu schroniska Samotnia. Niektóre z wałów morenowych zbudowane są prawie wyłącznie
dużych głazów i bloków granitowych (okolice Wielkiego Stawu, przedpole Śnieżnych Kotłów). W morenach tego typu między głazami i blokami istnieją
pustki o głębokości przekraczającej miejscami 3 m.
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Ryc. 28. Strefy morenowe w dolinie Łomnicy
wyznaczone na podstawie kartowania
geomorfologicznego (Traczyk 1989) oraz
DEM: 1 – krawędzie karów i nisz niwalnych,
2 – ściany skalne karów, 3 – koryta (łożyska)
głównych cieków, 4 do 6 – strefy morenowe I,
II, III (A i B – strefy morenowe związane
z etapem indywidualnego zlodowacenia karów).

Ryc. 29. Odsłonięcie pokrywy morenowej
w skarpie drogi schronisko Strzecha
Akademicka – Karpacz. Na bloku morenowym
widoczna płaskorzeźba związana z dawnym
torem saneczkowym (fot. A. Traczyk).

Ryc. 30. Schodowy profil południowych stoków Wielkiego Szyszaka przykrytych rumowiskiem skalnym
i podobnie północnych stoków Śmielca (na bliższym planie) jest wynikiem krioplanacji – specyficznego sposobu
wietrzenia w klimacie zimnym przy udziale procesów mrozowych i czynnika grawitacyjnego (fot. M. Kasprzak).

Dotychczasowe badania cech utworów morenowych, w tym najnowsze badania stopnia zwietrzenia powierzchni
bloków morenowych przy pomocy młotka Schmidta, datowania radiowęglowe osadów organogenicznych wypełniających dawne zagłębienia śródmorenowe i datowania 10Be nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do wieku (chronostratygrafii) karkonoskich zlodowaceń. Datowania radiowęglowe osadów kopalnych jezior polodowcowych w dolinie Łomnicy (Domek Myśliwski) i Łaby wskazują, że dna karów polodowcowych były wolne od lodu już około
10 tys. lat temu (Chmal & Traczyk 1998; Wicik 1986). Wyniki badań radioizotopowych 10Be sugerują jednak, że
najniżej położone wały morenowe w dolinie Łomnicy powstały około 17–16 tys. lat temu. Zgodnie z tymi datowaniami moreny zalegające w karach formowały się 14–12 tys. lat temu, a pozostałości lodowców karowych egzystowały w Kotłach jeszcze 9–8 tys. lat temu (Engel i in. 2011). Moreny w dolinie Łomnicy powstawałyby zatem
w schyłkowej fazie kontynentalnego zlodowacenia północnopolskiego (Wisły), a wszystkie etapy zlodowacenia trwały około 5 tys. lat (od 17 do 12 tys. lat temu). Wniosek ten stoi w sprzeczności z wcześniejszymi wynikami badaniami prowadzonych w rejonie Śnieżnych Kotłów (Chmal & Traczyk 1999), które wskazują, że moreny te powstawały w kilku odrębnych etapach zlodowacenia w przedziale czasowym od około 95 do 10 tys. lat temu.
Do specyficznych form rzeźby peryglacjalnej Karkonoszy należą terasy krioplanacyjne Tworzą one na stokach
o umiarkowanym nachyleniu systemy schodowych półek (wypłaszczeń), oddzielonych skarpami o wysokości względnej do kilku metrów (przeważnie 2–4 m). Powierzchnie teras pochylone są zgodnie ze stokiem pod kątem do 6–8°.
Nachylenie w obrębie skarp oddzielających poszczególne półki terasowe dochodzi natomiast do 28–30°. Na skarpach
zalega pokrywa luźnego, grubofrakcyjnego materiału zwietrzelinowego (mieszaniny gruzu i głazów), która okrywa
wychodnie podłoża skalnego (klif mrozowy). Przy nachyleniach poniżej 18–20° materiał ten formuje na skarpach
loby i jęzory gruzowo-głazowe, natomiast przy nachyleniach większych, na skarpach widoczne są nisze i małe
usypiska gruzowe. Powierzchnie półek terasowych urozmaicone są drobnymi formami spełzywania gruntu (teraskami soliflukcyjnymi) oraz sortowania mrozowego (gruntami strukturalnymi).
Opisane formy występują w najwyższych partiach Karkonoszy w przedziale wysokościowym 1315 do 1595 m
n.p.m. Najlepiej wykształcone formy tego typu można obserwować po stronie czeskiej, np. na stokach Luční i Studniční hory i południowych stokach Wielkiego Szyszaka (Ryc. 30). Na terenie KPN formy te są widoczne na wschodnim skłonie Śnieżki, po północnej i zachodniej stronie kulminacji Smogorni, na stokach Śmielca, Małego Szyszaka
oraz na odcinku Grzbietu Głównego między Czarną Przełęczą a Czeskimi i Śląskimi Kamieniami.
Typowym przykładem mikroform wietrzeniowo-denudacyjnych, które powstają w środowisku peryglacjalnym
na słabo nachylonych powierzchniach są grunty strukturalne (wieńce gruzowe, poligony kamieniste). Dla ich
powstania istotne są czynniki środowiskowe sprzyjające cyklicznemu przemarzaniu i rozmarzaniu podłoża (brak
zwartej pokrywy roślinnej oraz mała miąższość pokrywy śnieżnej) oraz cechy reologiczne gruntu (szczelinowatość, duża zawartość materiału we frakcji pyłu w zwietrzelinie). W Karkonoszach warunki sprzyjające rozwojowi gruntów strukturalnych w plejstocenie panowały na rozległych, płaskich i lekko wypukłych formach terenu w obrębie spłaszczenia wierzchowinowego i szerokich zaokrąglonych grzbietach (Traczyk 1995). Zwarte
pola wieńców gruzowo-głazowych znane są głównie z Czarnego Grzbietu. Formy te zostały częściowo zniszczone przez turystów, przemieszczających się poza szklakiem turystycznym. W polskiej części Karkonoszy było
to największe skupisko tego typu form wytworzonych na podłożu łupków metamorficznych, podatnym na
procesy pęcznienia i sortowania mrozowego. Formy sortowania spotykane są również na podłożu granitowym.
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Ryc. 31. Pokrywy głazowo-blokowe w rejonie Łabskiego Szczytu w Karkonoszach Zachodnich (wg
A. Traczyka 2007, zmienione); poniżej profile georadarowe wykonane przez A. Szynkiewicza (Inst. Nauk
Geologicznych UWr). Objaśnienia: 1 – krawędzie i ściany skalne karów polodowcowych, 2 – rynny stokowe
(żleby) i stożki usypiskowo-napływowe, 3 – krawędzie i zbocza nisz niwalnych, 4 – skałki, 5 – wypukłe
załomy stokowe (krawędzie teras krioplanacyjnych), 6 – pokrywy głazowo-blokowe częściowo porośnięte,
7 – zwarte nieporośnięte pokrywy głazowo-blokowe, 8 – jęzory, loby i stopnie w obrębie pokrywy głazowoblokowej, 9 – nisze niwalne w obrębie pokrywy głazowo-blokowej, 10 – klify skalne, 11 – grunty
strukturalne, 12 – cieki stałe i okresowe, 13 – drogi, ścieżki turystyczne, 14 – granica państwowa,
15 – linie profili georadarowych; Profile georadarowe: 1 – pokrywa stokowa i zwietrzelinowa, 2 – granit
pokruszony, 3 – lite podłoże granitowe, 4 – granit silnie spękany.
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W odróżnieniu od regularnych, kolistych struktur wykształconych na podłożu skał metamorficznych są one
większe (średnice do 2–3 m), ale mniej regularne. Formy tego typu istnieją na Smogorni, Wielkim Szyszaku,
spłaszczeniu wierzchowinowym nad Śnieżnymi Kotłami oraz po zachodniej stronie Łabskiego Szczytu.
Efektem działania procesów geomorfologicznych w klimacie zimnym są stokowe pokrywy grubofrakcyjne.
Termin ten oznacza pokrywy zbudowane z ostrokrawędzistego, luźno ułożonego materiału zwietrzelinowego
o wymiarach większych niż 2 mm (Traczyk 2009b), a więc gruzu (średnice od 2 do 100 mm), głazów (od 100
do 1000) i bloków (powyżej 1000 mm). W Karkonoszach pokrywy tego typu zazwyczaj składają się z mieszaniny elementów o różnych wymiarach (Migoń & Traczyk 1998). Na podłożu granitowym są to pokrywy
głazowo-blokowe (stoki Łabskiego Szczytu, Wielkiego i Małego Szyszaka, Śmielca) i rzadziej blokowo-głazowe
(stoki Szrenicy, Smogorni). Na wychodniach skał metamorficznych (łupkach i gnejsach) są to natomiast pokrywy gruzowe i gruzowo-głazowe (np. stoki Śnieżki i Czarnego Grzbietu).
Pokrywy grubofrakcyjne zajmują górne partie stoków Grzbietu Głównego powyżej 1200–1250 m n.p.m., a więc
powyżej górnej granicy lasu, tworząc często rozległe powierzchnie bez roślinności (np. pokrywa na Śnieżce i Czarnym
Grzbiecie). Mniejsze pola luźnego, nie porośniętego lasem materiału skalnego występują również w środkowych
partiach stoków (np. w dolinie Łomniczki, na północnych stokach Kopy). Poszczególne pola materiału grubofrakcyjnego mają powierzchnie od 0,004 do 77 ha. Łącznie ich areał w Karkonoszach polskich powyżej górnej granicy
obejmuje 3,1 km². Pokrywy grubofrakcyjne występują także w niższych położeniach wysokościowych, ale są one
osłonięte lasem (np. dolne odcinki stoków Szrenicy czy też Łabskiego Szczytu). Niewielkie pola tego typu pojawiają
się także w przełomowych – jarowych odcinkach dolin (np. odcinek doliny Kamiennej między Szklarską Porębą
Górną a Piechowicami).
Pokrywy położone powyżej górnej granicy lasu cechują się urozmaiconym mikroreliefem (Ryc. 31), na który
składają się loby, jęzory i stopnie głazowo-blokowe oraz linijne obniżenia i niecki stokowe (Traczyk 2007). Formy
te powstawały w warunkach klimatu peryglacjalnego wskutek działania soliflukcji. Można je obserwować np. na
północnych stokach Łabskiego Szczytu, który trawersuje ścieżka turystyczna od Schroniska pod Łabskim Szczytem
do Śnieżnych Kotłów.

Rzeźba fluwialna
Cieki górskie w Karkonoszach mogą mieć różną postać. Tomaszewski (1994) wyróżnił wśród nich potoki stokowe,
charakterystyczne dla dopływów niskiego rzędu bez wykształconego zagłębienia dolinnego, potoki śródrumowiskowe,
w których ruch wody odbywa się między przemytymi elementami skalnymi, potoki dolinne o nieustabilizowanych
korytach, ale płynące wyraźnymi zagłębieniami dolinnymi oraz potoki dolinno-wąwozowe, formujące się na odcinkach
rzek sprzyjających erozji wgłębnej. Te ostatnie poprawnie byłoby jednak nazywać potokami dolinno-jarowymi. Najlepszym przykładem takiego cieku jest Kamieńczyk, który powyżej Szklarskiej Poręby Marysina płynie doliną jarową
o wąskim dnie i stromych, skalnych zboczach. Jej najwęższy odcinek poniżej wodospadu Kamieńczyka ma
postać głębokiej (ok. 25 m) gardzieli skalnej (Ryc. 32).
Oprócz zróżnicowania form dolinnych, poszczególne
odcinki cieków cechują się odmiennymi typami morfologicznymi koryt. Dominująca część z nich to koryta
żwirodenne z brukiem korytowym – przemytym materiałem większych frakcji chroniącym głębsze podłoże
przed erozją i mobilnym jedynie podczas największych
wezbrań. Na odcinkach silnie nachylonych w korycie
mogą dominować największe frakcje rumowiska – głazy i bloki (Ryc. 33). W korytach funkcjonują naprzemienne odcinki erozyjne i akumulacyjne oraz powszechnie
występują kaskadowe sekwencje typu bystrze / przegłębienie lub próg / przegłębienie. Mikromorfologia koryt
żwirodennych jest bardzo złożona i nawiązuje do cech
Ryc. 32. Gardziel skalna poniżej wodospadu
podłoża, bocznej dostawy materiału zwietrzelinowego
Kamieńczyka wycięta erozyjnie w litej skale.
W dalszym odcinku Kamieńczyk płynie doliną
oraz cech hydraulicznych przepływu (Dąbrowska & K ajarową. Zwyczajowa nazwa Wąwóz
sprzak 2007). W ich kształtowaniu na obszarach leśnych
Kamieńczyka jest z punktu widzenia wydzieleń
pewną rolę odgrywa także rumosz drzewny i tworzone
form rzeźby błędna (fot. M. Kasprzak).
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przez niego zapory, a także sztuczna zabudowa hydrotechniczna. W strefie korytowej koryt naturalnych powszechne
są podcięcia erozyjne brzegów oraz śródkorytowe i przykorytowe odsypy piaszczysto-żwirowe (Ryc. 34). Odcinki,
gdzie dominują procesy erozyjne, mogą mieć postać koryt skalnych, w których woda płynie po wychodni litego
podłoża. Są one charakterystyczne dla rzeki Kamiennej w Szklarskiej Porębie czy Łomnicy w Karpaczu. W mikrorzeźbie koryt skalnych odznaczają się marmity – owalne zagłębienia powstałe w wyniku eworsji i tarcia rumowiska
wprawionego w ruch wirowy.
Pojedyncze odcinki karkonoskich cieków mogą
mieć charakter koryt krętych z wykształconymi zakolami i akumulacyjnymi odsypami meandrowymi. Występują one w strefie spłaszczeń śródstokowych, np.
na Szklarce czy Bielniku (Traczyk & K asprzak 2006).
Ogólna morfologia masywu decyduje także o rozmieszczeniu bardziej charakterystycznych elementów
rzeźby korytowej, a mianowicie systemów kaskad
i progów wodospadów (Ryc. 35). Wodospady występują w strefach krawędziowych Grzbietu Głównego i Pogórza Karkonoskiego. Największy z nich –
wodospad Kamieńczyka – ma 27 m wysokości. Ich
powstanie wiąże się z działaniem czynnika tektonicznego (Migoń 1992; Sobczyk i in. 2007).
Największymi w regionie formami akumulacji fluRyc. 33. Grubofrakcyjne rumowisko rzeczne
w korycie Łomniczki – wizualizacja fragmentu
wialnej są stożki sypane w czwartorzędzie przez kardanych naziemnego skaningu laserowego
konoskie cieki na przedpolu gór, sięgające po dolinę
(wykonanie: A. Borkowski, G. Jóźków, Uniwersytet
Bobru na północy (np. stożek Ściegien). Plejstoceńskie
Przyrodniczy we Wrocławiu, listopad 2011).

Ryc. 34. Przykład typowej morfologii koryta karkonoskiego cieku – górny odcinek potoku Skałka nad
Karpaczem Wilczą Porębą (źródło: Dąbrowska & K asprzak 2007).
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Ryc. 35. Karkonoskie cieki pokonują liczne progi
skalne, nieustannie cofające się w wyniku erozji
wstecznej. Na fotografii przedstawiono
wodospad Szklarki. Pod progiem wodospadu
znajduje się kocioł eworsyjny, powstający
w wyniku działania erozji wirowej. Poniżej
wodospadu Szklarka przepływa wyciętą przez
siebie gardzielą skalną i uchodzi do rzeki
Kamiennej (fot. M. Kasprzak).

Ryc. 36. Układ form akumulacji rzecznej na
przykładzie Karpacza Wilczej Poręby:
1 – holoceńskie aluwia rzeczne (poziomy
nierozdzielone), 2 – żwiry i piaski niższej terasy
plejstoceńskiej, 3 – żwiry i piaski wyższej terasy
plejstoceńskiej, 4 – młody stożek napływowy,
5 – szczyt i linia stokowa, 6 – próg tektoniczny,
7 – skałki, 8 – podcięcia brzegowe,
9 – paleokoryta młodsze i kanały powodziowe,
10 – paleokoryto starsze, 11 – obszary
zabudowane z głównymi drogami, 12 – zapory
przeciwrumowiskowe. Opracowanie: na
podstawie Berga (1940) i Büdela (1936),
z uzupełnieniami (źródło: K asprzak 2009).

stożki są porozcinane erozyjnie, a w rozcięcia włożone
zostały terasy młodsze (Ryc. 36 i 37). Na przedpolu
gór istnieje więc system dwóch poziomów teras plejstoceńskich (ok. 12–20 i 3–5 m n.p.rz., głównie grubofrakcyjne osady żwirowe) oraz dwóch poziomów
niższych teras holoceńskich (ok. 1,5–2,5 m i niższy
współczesny, osady średniożwirowe i piaszczyste
z wkładkami mułów). W wyższych partiach gór system
terasowy jest zachowany tylko fragmentarycznie. Najczęściej oprócz poziomów holoceńskich teras występują tu izolowane półki wyższej terasy plejstoceńskiej,
wyróżniające się grubookruchową budową. System
terasowy został także przemodelowany przez działanie
czynnika tektonicznego. W wyniku ruchów pionowych
podłoża doszło do jego dywergencji u podnóża krawędzi morfologicznych Karkonoszy. Najbardziej znane
przykłady takich procesów podawane w literaturze
dotyczą dolin Wrzosówki, Łomniczki (Ryc. 38) oraz
Jedlicy (Sroka 1991; Migoń 2005; Chmal & K asprzak
2009).
Ruchy blokowe wraz z innymi zjawiskami przyrodniczymi stały się przyczyną wielu zmian hydrograficznych, zarówno w obrębie wyższych partii Karkonoszy
(np. górnego odcinka Kamiennej i Kamieńczyka), jak
też na Pogórzu Karkonoskim (Ouvrier 1933; Migoń
1992). W ich wyniku dochodziło do istotnych zmian
kierunku odpływu. Ewolucji podlegają także stosunkowo młode zbiorniki poglacjalne. Mały i Wielki
Staw, będące największymi naturalnymi jeziorami
w całych Sudetach, są wypłycane przez zasypywanie
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Ryc. 37. Grubookruchowe żwiry budujące plejstoceńską terasę Łomnicy w Karpaczu odsłonięte przez rzekę
w erozyjnym podcięciu brzegowym (fot. M. Kasprzak).

Ryc. 38. Sytuacja morfologiczna stożka Wilczej Poręby: a – dźwignięty tektonicznie fragment stożka
napływowego, b – Buława, c – dolina Płomnicy, d – stoki Czarnej Kopy, e – dolina Łomniczki,
f – dolina Wilczego Potoku, g – dolina Łomnicy, strzałkami oznaczono hipotetyczne kierunki wcześniejszych
przepływów, linią ciągłą podkreślono podstawę skarpy uskokowej.

materiałem stokowym i w ich strefach brzegowych widać rozwijające się delty. Krótki jest czas istnienia jeziorek środmorenowych, wypełnianych sukcesywnie osadem mineralnym, a następnie osadem organicznym
(Ryc. 39). W ten sposób doszło do całkowitej likwidacji zbiornika istniejącego w dolinie Łomnicy, nieopodal
Domku Myśliwskiego.
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A

B
Ryc. 39. Fragmenty rdzenia pobranego podczas wierceń w osadzie o miąższości przekraczającej 9 m,
wypełniającym dawne jezioro w górnej części doliny Łomnicy obok Domku Myśliwskiego: A – osad
mineralny (iły) z dolnej części profilu, B – osad torfowy z górnej części profilu (fot. M. Kasprzak).

Współczesne procesy morfogenetyczne, ich dynamika
i obserwowane trendy
Procesy geomorfologiczne, jakie współcześnie działają na terenie KPN i jego otuliny, charakteryzować można na wiele sposobów. Wyróżnia się procesy sekularne, wolne, ale działające stale, rejestrowane dzięki długoletnim obserwacjom (np. wietrzenie skał, pełzanie gruntu) oraz procesy ekstremalne, zachodzące w wyjątkowych sytuacjach, trwające krótko, lecz mające znaczny wpływ na zmianę konfiguracji terenu (np. procesy
fluwialne podczas największych wezbrań rzecznych, spływy gruzowo-błotne, lawiny śnieżne).
Dynamika oraz morfologiczne efekty wielu procesów fizycznych są odmienne w poszczególnych piętrach
wysokościowych Karkonoszy. Warunkowane są także sposobem pokrycia terenu i specyfiką podłoża geologicznego. Dlatego wyróżniono tutaj trzy odrębne strefy geoekologiczne: podgórską, leśną (podzieloną na dolnoi górnoreglową) i subalpejską (Bieroński i in. 1992). W ich obrębie wydzielono z kolei pięć domen geomorfologicznych: (1) kulminacje i powierzchnię grzbietową, (2) ściany skalne kotłów polodowcowych, (3) stoki
z pokrywą gliniasto-gruzową, (4) dna dolin rzecznych i (5) powierzchnię podgórską.
Procesem, który modeluje rzeźbę Karkonoszy w najbardziej zauważalny sposób jest erozja wodna. Jej skutki widoczne są szczególnie na powierzchniach pozbawionych okrywy roślinnej, gdzie dochodzi do spłukiwania
materiału mineralnego. Według przeprowadzonych eksperymentów denudacja (obniżenie powierzchni) na
podłożu granitowym wywołana spłukiwaniem zwietrzeliny osiąga wartości rzędu 0,000293 mm·rok-1 na stokach
leśnych, 0,00266 mm·rok-1 na łące i 0,023 mm·rok-1 na powierzchniach bez okrywy roślinnej (Bieroński i in.
1992). Wyniki te różnią się o rzędy wartości. W piętrach leśnych, gdzie płaszcz zwietrzelinowy ma większą
miąższość, głównie wzdłuż nieutwardzonych dróg, mogą w wyniku działania spływu powierzchniowego rozwijać się formy erozji liniowej – bruzdy (żłobiny) i większe od nich rynny erozyjne. Tworzą się one w sposób
epizodyczny, głównie podczas roztopów lub opadów deszczu. Wieloletnie obserwacje wykazały, że formy te
mogą pogłębiać się o 0,2–0,5 m (maks. do 2 m) podczas każdego epizodu erozyjnego, aż do osiągnięcia
poziomu litej skały, a średnie tempo pogłębiania rynien erozyjnych wynosi 0,01–0,2 mm·rok-1 (Parzóch 2001).
Gdy dno rozcięć pokryje się brukiem erozyjnym, a zbocza zostaną ustabilizowane roślinnością, rynny erozyjne
przestają się rozwijać i stopniowo zanikają wypełniane osadem.
Sieć epizodycznego i stałego drenażu stoków dostarcza materiał mineralny do głównych cieków, które wynoszą
go poza obszar górski. Główne rzeki w miejscach załamania swojego profilu podłużnego, przede wszystkim w dnach
śródgórskich kotlin i na przedpolu gór, tworzą strefy akumulacji rumowiska rzecznego w formie stożków napływowych.
Choć aktywna nadbudowa takich stożków odbywała się przede wszystkim w okresach czwartorzędowych ochłodzeń,
dziś tendencje te są widoczne podczas największych wezbrań, zwłaszcza w momencie opadania fal wezbraniowych
(Bieroński i in. 1992; K asprzak 2011). Transport rzeczny odbywa się często w sposób redepozycyjny, przemieszczając
naprzemianległe strefy erozji i akumulacji w korycie rzecznym. O mocy strumienia płynącej wody decyduje jej przybór. Wezbrane górskie cieki prowadzą kilkadziesiąt razy więcej wody niż w stanach normalnych (K asprzak 2011).
Sytuacje takie mogą być następstwem gwałtownych roztopów, intensywnych opadów nawalnych, długotrwałych
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Ryc. 40. Zniszczenia zabudowy Kowar spowodowane katastrofalnym wezbraniem Jedlicy na przełomie lipca
i sierpnia 1897 r. (źródło: Die Hochwasser-Katastrophe... 1897, autor fotografii nieznany).

opadów rozlewnych, ale także opadów pojawiających się po długotrwałej suszy, kiedy to przesuszony grunt traci
zdolności infiltracyjne. Sytuacja taka miała miejsce w sierpniu 2006 r. (K asprzak 2007, 2010a).
Karkonosze, podobnie jak sąsiednie Góry Izerskie, cechują bardzo duże maksymalne dobowe sumy opadów,
stąd procesy fluwialne w ich następstwie mogą mieć wręcz katastrofalne skutki. Na podstawie istniejących
danych (Czerwiński 1991; K asprzak 2010a) nie można jednak jednoznacznie wskazać, aby w ostatnich latach

Ryc. 41. Tor lawiny i jęzor lawinowy u podnóża ścian skalnych przy Kotle Małego Stawu (marzec 2012).
Przy górnej krawędzi stoku widoczne są nawisy śnieżne, z których odrywają się płaty śniegu, inicjując
powstawanie lawin (fot. M. Kasprzak).
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procesy te nasiliły się lub występowały częściej. Najdotkliwsze zniszczenia powodziowe karkonoskich
miejscowości są znane bowiem z XVII i XIX w., a nie
z czasów nam współczesnych. Nie oznacza to jednak,
że dynamika procesów fluwialnych uległa zmniejszeniu. Należy mieć świadomość, jakiego typu zdarzenia
mogą rozgrywać się nad brzegami karkonoskich rzek
(Ryc. 40). Wystąpienie wód powodziowych poza
koryta skutkuje rozwojem niskiej terasy holoceńskiej.
Wykształcona w ten sposób pokrywa madowa
o przeciętnej miąższości 0,4–0,6 m jest efektem deforestacji i użytkowania stoków Karkonoszy przez
ostatnie 300–400 lat (Bieroński i in. 1992).
Procesy ekstremalne są także domeną wyższych
partii gór i strefy subalpejskiej. Dotyczy to głównie
górnych krawędzi i ścian kotłów polodowcowych,
gdzie mają miejsce obrywy skalne, lawiny śnieżne
(Ryc. 41) i spływy gruzowo-błotne. Te ostatnie, tak
charakterystyczne dla Karkonoszy, pojawiają się także
na nachylonych stokach nisz źródliskowych, dolin
i wzniesień (Ryc. 42). Ich powstaniu sprzyja nachylenie powyżej 25° i miąższa warstwa drobnoziarnistej
zwietrzeliny, która przesycona wodą może ruszyć
grawitacyjnie, ślizgając się po litej skale głębszego
podłoża. W całych Karkonoszach zinwentaryzowano
jak dotąd ślady ponad 250 różnowiekowych spływów gruzowo-błotnych, z czego ponad 70 po polskiej stronie gór (Pilous 1973, 1975, 1977; Migoń &
Parzóch 2008, 2010). Widoczne w morfologii terenu
rynny najdłuższych spływów mają kilkaset metrów
długości.
W piętrach wierzchowinowych mikrorzeźba powierzchni stokowych modelowana jest przez procesy
mrozowe. Procesom tym sprzyjają częste przejścia
temperatury powietrza przez punkt 0 °C, wywiewanie śniegu izolującego podłoże od zimna, silne uwilgocenie podłoża oraz sztuczne pozbawienie gruntu
okrywy roślinnej. W takich warunkach mogą w gruncie rozwijać się struktury lodowe (lód cementacyjny,
segregacyjny, soczewki lodowe etc.), a pęcznienie
mrozowe czy lód włóknisty (Ryc. 43) prowadzą do
przemieszczania się zwietrzeliny skalnej różnych, nawet największych frakcji (Mazurski 1971; K lementowski 1996). Formy sortowania mrozowego gruntu
znane są z piętra subalpejskiego Karkonoszy, np.
z Czarnego Grzbietu. Niemniej współcześnie najlepsze warunki do ich rozwoju panują w Śnieżnych
Stawkach w Wielkim Kotle Śnieżnym, a więc znacznie
niżej, w piętrze kosodrzewiny. W strefach przybrzeżnych zbiorników występuje drobnoziarnisty materiał
zwietrzelinowy zawierający znaczą ilość pyłu i iłu –
materiału podatnego na działanie mrozu i rozwój
zjawisk typu wysadzinowego (Traczyk 1992a).

A

B
Ryc. 42. Rynny spływów gruzowych na stoku
Śnieżki (A) – młodszego po stronie prawej
i starszego, po lewej stronie fotografii oraz rynna
spływu gruzowo-błotnego w Kotle Łomniczki (B),
przegrodzona niżej zaporą przeciwdziałającą
dalszej erozji (fot. M. Kasprzak).

Ryc. 43. Lód włóknisty powstaje w efekcie
zamarzania wody gruntowej. Pojawia się na
powierzchni terenu i rośnie w górę dzięki
ssaniu mrozowemu, czyli migracji wilgoci
w stronę frontu zamarzania.
Unosi jednocześnie materiał zwietrzelinowy,
który opadając po wytopieniu igieł zmienia
swoje położenie. Wielokrotne powtarzanie
tego mechanizmu na stoku powoduje ruch
typu creep, ale przygotowuje także
zwietrzelinę do spłukiwania i deflacji (Droga
Bronka Czecha, fot. M. Kasprzak).
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Zjawiska mrozowe przyspieszają grawitacyjny ruch pokrywy zwietrzelinowej. Dziesięcioletnie obserwacje
skutków spełzywania gruntu, który zaliczyć należy do grupy procesów sekularnych, dowiodły, że w górnych
partiach Karkonoszy przypowierzchniowe warstwy gruntu przemieszczają się w tempie 0,3–0,6 cm·rok-1 lub
prędzej, jeśli ruch ten odbywa się przez poślizg warstw (Jahn & Cielińska 1974a,b). W przemieszczaniu tym
prawdopodobnie ma swój udział pełznięcie pokrywy śnieżnej. Jeszcze szybszy ruch w dół stoku wykonują
bloki skalne zalegające luźno na stoku Szrenickiego Kotła (13,2 cm·rok-1). Bloki monitorowane w eksperymencie Jahna i Cielińskiej (1974a,b) są przykładem tzw. wędrujących kamieni, znanych z wielu miejsc Karkonoszy.
Intensywne ruchy masowe nie występują na spłaszczonych wierzchowinach. W obrębie istniejących tu torfowisk
wysokich działają natomiast procesy sufozyjne (K lementowski 1979), polegające na skoncentrowanym przepływie wody podpowierzchniowymi kanałami.
Przegląd procesów geomorfologicznych działających współcześnie w Karkonoszach prowadzi do wniosku,
że strefami przekształcanymi w sposób najbardziej aktywny są górne zamknięcia dolin i ściany kotłów glacjalnych. W specyficznych warunkach rzeźba zmienia się dynamicznie w dnach dolin rzecznych, szczególnie przy
dolnym załomie stoków. Uaktywnienie procesów fizycznych może być powodowane czynnikiem atmosferycznym, bądź też wynika z działalności człowieka, o czym będzie mowa w następnym podrozdziale.
Aktualnie dynamika procesów geomorfologicznych na karkonoskich stokach nie jest duża. Obserwuje się pewną
stabilizację środowiska i powrót do stanu jego równowagi po okresach deforestacji gór, spowodowanych tzw. klęską
ekologiczną lat 80. XX w., a w dłuższej perspektywie działalnością górniczą, przemysłową i rolniczą (Potocki 2000).
Nie dotyczy to jednak miejsc koncentracji ruchu turystycznego, w ostatnich latach coraz bardziej nasilonego.

Wpływ działalności człowieka na morfologię terenu
Antropopresja w Karkonoszach wiąże się ze sposobem zagospodarowania terenu na przestrzeni ostatnich
wieków. W wyniku rozwoju rolnictwa najsilniej przekształcone zostały niższe partie gór, do wysokości ok.
700 m, choć pojedyncze wsie lokowano także wyżej
(Potocki 2000; K asprzak & Szmytkie 2006). Tereny
gospodarcze były plantowane, a pola uprawne terasowane. Największe zmiany dotyczyły morfologii
dolin rzecznych, będących arteriami komunikacyjnymi
i głównymi obszarami zabudowy. Po wielkich klęskach powodzi 1888 i 1897 r., z inicjatywy ówczesnego nadprezydenta Śląska Hermanna Hatzfelta,
zaczęto wdrażać regionalny program ochrony przeciwpowodziowej prof. Otto Intzego (Budych & Majewicz 1999). W jego efekcie w Karkonoszach powstał
w latach 1910–1912 system zapór przeciwrumowiskowych oraz kaskadowej zabudowy koryt Łomnicy,
Łomniczki i Jedlicy, zapobiegający kumulowaniu się
fal wezbraniowych tych cieków. W efekcie żwirodenne koryta potoków zamieniono na kamienne żłoby
(Ryc. 44). Rozwiązania hydrotechniczne tego typu są
praktycznie nadal stosowane. Drobne regulacje sieci
rzecznej z tamtego okresu można spotkać nawet
w najwyższych partiach gór.
Przeprowadzone regulacje wodne spowodowały
drastyczne zmiany w działaniu procesów fluwialnych.
Ograniczono erozję den i brzegów karkonoskich rzek,
przyspieszając jednocześnie odpływ wód poza obszar
gór. Ponieważ dostawę materiału skalnego do koryt
zapewniały w dalszym ciągu wyższe odcinki cieków
Ryc. 44. Koryto Łomnicy w Karpaczu podczas
przebudowy na początku XX w. Koryto
oraz nieutwardzone, erodowane powierzchnie dróg
w stanie pierwotnym miało postać
leśnych i rynien zrywkowych, transport rumowiska
grubofrakcyjnego kamieńca o szerokości
wleczonego hamowały zapory przeciwrumowiskowe
kilkudziesięciu metrów (źródło: Sommer 1913).
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– wypełniające się stosunkowo szybko i wymagające
oczyszczania. Zagęszczenie karkonoskich dróg, powstałych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa poza obszarami zabudowanymi wynosi nawet 9–10 km·km-2
(K asprzak 2006). Kiedy zaniedbano konserwacji lub
zniszczono ich nawierzchnię, w specyficznych sytuacjach terenowych mogły zamienić się one w głębokie rozcięcia erozyjne. Dotyczyło to głównie tras
biegnących prostopadle do nachylonego stoku
(Ryc. 45).
Erozja wodna, prowadząca do degradacji powierzchni stokowych, towarzyszy obszarom poddanym presji turystycznej, która według monitoringu
KPN należy do największych w Polsce. W miejscach
koncentracji ruchu turystycznego dochodzi do zdarcia
okrywy roślinnej na poboczach wyznaczonych dróg,
zmiany gęstości podłoża wskutek udeptywania oraz
do mechanicznego przemieszczania zwietrzeliny. Zdegradowane powierzchnie szlaków oraz sąsiedztwa
schronisk i punktów widokowych wymagają zabiegów przeciwerozyjnych. Korzystając z małej architekRyc. 45. Przykład rynny erozyjnej w dolinie
tury, na drogach buduje się kamienne i drewniane
Jodłówki, stan w 2002 r. Rozwojowi tej formy
sprzyjała sytuacja morfologiczna, całkowite
stopnie, przepusty wodne oraz różnego rodzaju szyzdegradowanie nawierzchni drogi oraz
kany zniechęcające pieszych do zbaczania z drogi.
wcześniejsze zruszenie gruntu spowodowane
Istniejące rynny erozyjne przegradza się natomiast
przeprowadzeniem rury wodociągowej
(wskazana strzałką, fot. M. Kasprzak).
zaporami, które skutecznie wygaszają procesy erozyjne (Parzóch 2008).
Współczesna antropopresja może oddziaływać na system morfodynamiczny Karkonoszy także w sposób pośredni. Przykładem tego typu działań było silne zakwaszenie atmosfery przez spalanie dużych ilości zasiarczonego węgla brunatnego w elektrowniach tzw. czarnego trójkąta Polski, Czech i NRD. Wywołane w ten sposób
kwaśnawe i kwaśne deszcze, w połączeniu z posuchami kilku kolejnych sezonów letnich, gradacją szkodników
oraz nieodpowiednim składem gatunkowym lasów, doprowadziły do zamierania karkonoskich drzewostanów (R aj
1992; Jadczyk 1999). Osłabione drzewa obumierały bądź były łamane przez wiatr. Odsłonięte powierzchnie
stoku wraz z uniesionymi systemami korzeniowymi stały się wtedy źródłem materiału spłukiwanego w dół stoku.
Z uwagi na fakt, że powierzchnie zamierającego lasu zostały szybko skolonizowane przez inne rośliny, aktywizacja procesów geomorfologicznych była zdecydowanie mniejsza niż to przewidywano i dotyczyły one głównie dróg
użytkowanych w trakcie zrywki drewna poza KPN. Nie sprawdził się także scenariusz (Bieroński 1990), że wzmożona dostawa materiału zwietrzelinowego ze stoków do koryt rzecznych spowoduje ich agradację w śródgórskich
kotlinach i poniżej krawędzi morfologicznej gór, choć transport tego materiału mineralnego rejestrowano na
wypełniających się zaporach przeciwrumowiskowych (Traczyk 1991).

Wyjątkowość rzeźby Karkonoszy
na tle innych obszarów górskich
Karkonosze pod względem wykształcenia rzeźby są z pewnością wyjątkowe. Choć zalicza się je do gór
średnich (Kotarba & Migoń 2011), tworzą najwyższe pasmo Sudetów i zarazem najwyższy masyw górski w tej
części Europy. Na ich unikatowość wpływa wyraziste wykształcenie pięter morfodynamicznych, zarówno w obrębie skał granitowych, jak i metamorficznych. Występują tutaj dobrze czytelne relikty rzeźby glacjalnej z formami karów i moren polodowcowych. Nadają one fragmentom Karkonoszy cechy rzeźby alpejskiej. W piętrze
wierzchowinowym nietrudno odszukać form charakterystycznych dla strefy peryglacjalnej, takich jak rumowiska
skalne, terasy krioplanacyjne czy grunty strukturalne, a panujące tu warunki ekologiczne przypominają współczesne środowisko gór Skandynawii. Wszystkie piętra wysokościowe odsłaniają bogactwo rzeźby skalnej, w tym
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Ryc. 46. Zachwycający krajobraz Karkonoszy wynika m.in. ze specyficznego układu grzbietów górskich
i nakładaniu się na obserwowaną panoramę wielu planów (fot. B. Schutty).

najbardziej charakterystyczne dla Karkonoszy granitowe skałki. Do osobliwości gór zaliczają się także duże
kontrasty rzeźby – poczynając od stromych krawędzi morfologicznych, oddzielających Pogórze Karkonoskie od
Kotliny Jeleniogórskiej i stoki Grzbietu Głównego Karkonoszy od Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, po
zrównania wierzchowinowe o monotonnej, lekko falistej powierzchni. Niezwykle interesująco przedstawia się
także rzeźba dolinna z licznymi przełomami rzecznymi, odcinkami jarowymi i progami wodospadów, a także
śladami zmian hydrograficznych, jakie zachodziły w przeszłości.
Karkonosze są także interesujące pod względem zróżnicowania i dynamiki procesów geomorfologicznych,
zarówno tych ekstremalnych, występujących sporadycznie, ale cechujących się dużą energią (spływy gruzowo-błotne, lawiny śnieżne, przepływy wezbraniowe wód), oraz sekularnych, powolnych, ale działających przez
długi czas (wietrzenie skał, powolne ruchy grawitacyjne gruntu). Należy podkreślić, że Karkonosze to obszar
silnie zagospodarowany przez człowieka, gdzie na przestrzeni wieków sposób wykorzystania terenu zmieniał
się kilkukrotnie.
Piękno karkonoskiego krajobrazu (Ryc. 46) sprawiło, że obszar ten może się poszczycić wyjątkowo długą
tradycją turystyki, z czym w Sudetach konkurować może jedynie masyw Gór Stołowych. Rozwój ruchu turystycznego sprawił, że góry przecina najgęstsza w polskich Sudetach sieć znakowanych dróg i ścieżek. Wraz
z rozwojem infrastruktury turystycznej pojawiła się także potrzeba ochrony przyrodniczej najchętniej odwiedzanych miejsc. Finałem tych starań było utworzenie Karkonoskiego Parku Narodowego.
Fascynacja Karkonoszami ma swój wyraz nie tylko w opracowaniach krajoznawczych i naukowych, ale
także historycznych obrazach i grafikach. Choć wiele z nich uznać dziś można jedynie za romantyczną wizję
i przesadzoną kreację rzeczywistości (Ryc. 47), to trudno nie zgodzić się z ich autorami co do uroku karkonoskiego krajobrazu. Stosunek do rzeźby Karkonoszy w przeszłości dobrze wyraża m.in. niemiecka nazwa gór
– Riesengebirge, a więc Góry Olbrzymie. Choć dziś być może jesteśmy pod większym wrażeniem innych,
znacznie wyższych pasm górskich, Karkonosze potrafią jednak zachwycić i zafascynować.
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A

B
Ryc. 47. Mocno przerysowany karkonoski Landschaft w wykonaniu niemieckiego autora (A, źródło: Partsch
1889) oraz wizualizacja DEM z rzeczywistą skalą pionową (B).
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