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LANDSCAPES OF THE OKA PLATEAU (EASTERN SAYAN)  
AND THEIR RECREATIONAL POTENTIAL 
 
Alioszina I. N. Krajobrazy Wyżyny Okińskiej (Wschodnie Sajany) i ich potencjał rekreacyjny. Wyżyna Okińska (Oki), 
położona w południowej części Sajanów Wschodnich, jest jednostką charakteryzującą się znacznym zróżnicowaniem 
krajobrazowym. Jest ono uwarunkowane cechami budowy geologicznej i rzeźbą tego regionu, a także prawami piętro-
wości. W rzeźbie Wyżyny Oki są wyraźnie widoczne ślady dawnego wulkanizmu, co pozwala na wydzielenie unikato-
wych krajobrazów wulkanogenicznych. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę krajobrazów badanego 
obszaru i przeanalizowano ich potencjał rekreacyjny. 
 
Алешина И. Н. Ландшафты Окинского плоскогорья (Восточный Саян) и их рекреационный потенциал. 
Окинское плоскогорье, (южная часть Восточного Саяна) – территория с богатым ландшафтным разнообразием, 
обусловленным особенностями геоморфологического, геологического строения региона и законами высотной 
поясности. В рельефе Окинского плоскогорья четко прослеживаются следы древнего вулканизма, что позволяет 
говорить о существовании на его территории уникальных вулканогенных ландшафтов. В статье дана краткая ха-
рактеристика ландшафтов изучаемой территории и проанализирован их рекреационный потенциал. 
 
Key words: landscape, a landscape variety, lava flow, a recreation, recreational potential 

 
Abstract 
 
The Oka Plateau (southern part of the Eastern Sayan) 
is a territory with a rich landscape diversity, resulting 
from the peculiarities of the geomorphological and geo-
logical structure of the region, and the laws of altitudi-
nal zonality. Traces of an ancient volcanic activity are 
clearly seen in the relief of the Oka Plateau, which sug-
gests the existence of the unique volcanogenic landsca-
pes within its territory. The paper summarizes characte-
ristics of the landscapes of the study area and analy-
zes their recreational potential. 
 

 
INTRODUCTION 
 
The Eastern Sayan Mountains are the largest moun-
tainous country in the system of mountains of Sou-
thern Siberia. Due to its boundary location between 
North and Central Asia, this area is characterized 
by a unique combination of landscapes of the moun-
tain-taiga, mountain-steppe, and mountain-tundra 
geosystems of North-Asian and Central-Asian type 
(Landscapes..., 1977). At the heart of the richest land-
scape diversity of the region are the laws of latitu-
dinal and altitudinal zonality, resulting from the 
mountainous terrain. Deep gorges and narrow valleys, 

sharp ridges with bare tops, and sheer cliffs predeter-
mined the alpine type of relief of the Eastern Sayan, 
where mountain peaks rise up to the elevations of 
3000–3500 m (MIKHAILOV, 1961; VOSKRESENSKII, 1962). 

 

 
 

Fig. 1. Location of investigated area 
Rys. 1. Położenie obszaru badań 
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The Oka Plateau, with the area of more than 10 000 
km2, is situated in the southern part of the Eastern 
Sayan (fig. 1). It is a slightly hilly, gently sloping 
surface with elevations from 1800 to 2500 m a.s.l, 
framed by a number of short ranges and golets, dis-
sected by narrow and deep, often inaccessible gor-
ges with steep precipitous slopes. In the north of 
the Oka Plateau, within the Oka depression (in the 
valley of the Oka river and its left tributary Zhom-
bolok river), unique geomorphological formations 
are well represented; they are extensive lava flows, 
being the result of Cainozoic volcanism (phot. 1). 
Up to date, in the upper reaches of the Zhombolok 
river ancient volcanic forms have preserved. It is 
the Kropotkin’s volcano (2080 m above sea level) in 
the shape of a frustum of a cone 530–550 m in dia-
meter and 120 m high with a small crater at the top 
(phot. 2). The depth of its crater is up to 50 m, and 
the diameter of the bottom is 26 m. Stary volcano is 
located nearby; it consists of three fused cones. To 
the northeast from the Kropotkin’s volcano at an 
altitude of 2030 m volcano there is the Peretolchin’s 
volcano (phot. 3). Basaltic cinder cone of this volca-
no reaches 530 m in diameter and more than 110 m 
in height; on its top a small crater has also rema-
ined. From the mentioned volcanoes, along the Zhom-
bolok river valley, a basaltic lava flow extends up 
to 70 km in length. The thickness of lavas reaches 
100–150 m, while the area and the volume are 120 km2 
and 5 km3, respectively (IMETKHENOV, KHOLBOEVA, 
SHARASTEPANOV, 2006). 

 

 
 
Photo 1. A basalt (lava) flow in the Zhombolok river  
valley (phot. by I. Aleshina) 
Fot. 1. Bazaltowy potok lawowy w dolinie rz. Żombołok 
(fot. A. I. Alioszina) 
 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
The research is based on the materials of the Eas-
tern Sayan complex geographic expedition. During 
the last two years we have worked within the 
territory of the Oka Plateau. Specialists in different 

 
 
Photo 2. “Valley of Volcanoes”:  Kropotkin’s  volcano 
(phot. by A. Fadeev) 
Fot. 2. “Dolina Wulkanów”: Wulkan Kropotkina (fot. A. 
Fadiejew) 
 

 
 
Photo 3. “The valley of Volcanoes”: Peretolchin’s volcano 
(phot. by A. Fadeev). 
Fot. 3. “Dolina Wulkanów”: Wulkan Pierietołczina (fot. 
A. Fadiejew) 
 
areas of geography (geomorphologists, landscape 
scientists, cartographers, soil scientists, as well as 
hydrologists and meteorologists) are participants 
of our expedition. The task of a geographer-land-
scape scientist was to study hardly accessible moun-
tain landscapes, the peculiarities of their formation, 
functioning, aesthetic appeal, and accessibility for 
recreational use. In the course of the field work five 
key areas were formed; about 60 complex descrip-
tions were made on them. Further, landscape maps 
of different scales for the selected key areas were 
compiled with the help of mapping techniques 
using the ArcViewGIS software package. 
 
 
LANDSCAPES OF THE OKA PLATEAU 
 
As noted above, the territory of the Oka Plateau is 
characterized by a high degree of landscape diver-
sity, resulting from the peculiarities of geomorpho-
logical and geological structure of the region cou-
pled with the laws of altitudinal zonality (fig. 2). 
On flat areas of the Oka depression and in the 
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lower parts of the southern slopes, mountain-step-
pe landscape complexes are well-developed. In the 
Oka river valley and along its tributaries, poplar 
and spruce-poplar geosystems occur as narrow ri- 
 

parian strips, in the grass layer of which forbs and 
a small amount of mosses are found. Here, in the 
bottoms of the valleys, meadow and meadow-bog 
complexes are of wide occurrence. 
 
 

 

 

 

 

Fig. 2. Landscapes of a valley of the Zhom-
bolok river 
 
Rys. 2. Krajobrazy doliny rzeki Żombołok:
1–2 – turniowe alpejskie, 
3 – turniowe tundrowe, 
4 – podturniowe krzewiaste, 
5 – podturniowe rzadkich lasów modrze-
      wiowych, 
6–7 – modrzewiowe górskiej tajgi, opty-
      malne stadium rozwoju, 
8 – 10 – modrzewiowe górskiej subtajgi, 
11–12 – górskie stepowe, 
13–14 – terasy zalewowej, 
 
jeziora 
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Mountain-taiga and foothill subtaiga landsca-
pes with larch forests of the park type with well-
developed grass layer of forbs are characterized by 
a large area of distribution. In the scheme of alti-
tudinal belts of the Oka Plateau Siberian stone pine 
appears in their composition on the western and 
northwestern slopes. 

Mountain-taiga spruce geosystems in the study 
area are poorly developed and only occasionally 
found in the river valleys and on the slopes of nor-
thern aspect. An exception is a large territory along 
the valley of the Oka river and its tributary Zhom-
bolok river, representing a vast lava flow of basal-
tic outpourings that occurred during the Neogene. 
Here, on the fragmentary, thin, not fully formed 
soils, with a thick moss-lichen cover there occur 
sparse spruce forests with an inclusion of birch and 
larch. Landscapes of basaltic lava flows in this re-
gion are a unique natural formation, which makes 
it possible to observe the process of their formation 
in the present conditions. 

A study into primary plant successions of lava 
flows of different ages makes it possible to track 
the progress of landscape formation. The rate of 
overgrowing of lava plateaus depends on several 
factors, namely: the age of a lava flow, its chemical 
composition, type of its surface, micro-climatic con-
ditions, and characteristics of the microrelief. The 
progress of primary successions, located in similar 
climatic conditions, has been studied by the exam-
ple of vegetation of a series of lava flows of the 
Zhombolok river. In the course of the field research 
(July, 2010 and 2011) four stages of vegetation for-
mation have been distinguished: 
1. The pioneer stage. The composition and number 

of species, the ratio of life forms, and the area of 
the projective cover here depend on the charac-
teristics of the underlying surface: chemical com-
position of lava, the presence of loose substrate, 
proximity to sources of seeding and their types, 
etc. Pioneer species of the lava fields of the Zhom-
bolok river are first and foremost diverse crusto-
se lichens (Cladonia, Cetraria, etc.) as well as some 
individual specimens of petrophytic species of 
higher plants. 

2. The stage of open phytocenosis or group-brush-
wood communities (stage of development of the 
predominant part of the surface, and formation 
of fragmentarily pronounced primitive soil). At 
this stage there appear subshrub and shrub synu-
siae (crowberry, Lonicera altaica, Berberis sibirica, 
etc.) as well as microgroups of the grass layer 
(Saxifragae, Bergenia, Sphagnum fescue, etc.) and 
larch-spruce undergrowth. 

3. The stage of undeveloped phytocenosis (early dif-
ferentiation of the vegetation cover). Incomplete 
phytocoenoses of species of the immediate envi-
ronment are formed. Shrub and wood layers ap-
pear, and abundant undergrowth of alder and 
birch occurs here and there. Thin soil cover is 
formed. 

4. The stage of formation of full-fledged plant com-
munities with the altitudinal differentiation of 
species and an increase in thickness of the soil ho-
rizon. In the study area larch (with the inclusion 
of spruce) and more rarely spruce forests with a 
developed shrub (Spiraea media, different species 
of currants) and sparse grass layer are observed. 
The majority of plant communities in the middle 
and lower reaches of the lava flow are at this stage. 

In general, the landscapes of the Zhombolok 
lava flow are characterized by immediate proximi-
ty of successions of different ages (phot. 4). 

 

 
 
Photo 4. Stages of restoration of vegetation of the lava flow 
in the Zhombolok river valley (phot. by I. Aleshina) 
Fot. 4. Stadia odnawiania się roślinności na potoku lawo-
wym w dolinie rzeki Żombołok(fot. I. Alioszina) 
 

In the structure of altitudinal zones of the Oka 
Plateau, mountain-taiga forest belt is replaced by 
high-mountain golets (and sub-golets) and alpine-
type complexes. Golets landscapes are characteri-
zed by flat, well-drained landforms and predomi-
nance of mountain tundras in the vegetation cover. 
Alpine type landscapes are confined to the alpine 
landforms (kars, troughs) with a sufficiently steep 
slopes, and can be located on slopes of different 
aspects. As a rule, these are sub-alpine and alpine 
mountain meadows and wastelands in areas with 
excessive moistening of the substrate, and good 
drainage on relatively well-developed soils. 
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RECREATIONAL POTENTIAL OF THE OKA 
PLATEAU LANDSCAPES  
 
Diverse and unique in their beauty landscapes of 
the Oka Plateau, along with such natural attrac-
tions as the Oka volcanoes and lava flows, mys-
terious signs pictographs, the Zhombolok ʺrock gar-
denʺ, caves, waterfalls, and mineral springs of the 
Oka Plateau have formed the recreational value 
and attractiveness of the area for the flow of holi-
day-makers (phot. 5). Recreational potential of the 
Oka Plateau consists of its resources for 
- sightseeing and educational tourism (including 
    scientific expeditions); 
- sports (adventure) tourism (hiking, water activities,   
   trekking, exploration of underground caves); 
- sports-hunting-and-fishing tourism; 
- mass (picnic) tourism; 
- therapeutic recreation on mineral springs; 
- walking and such recreation as collection of medi-
   cinal  herbs and picking  of mushrooms, nuts and 
   berries. 
 

 
 
Photo 5. Waterfall in the mouth channel of the Zhom-
bolok river (phot. by I. Aleshina) 
Fot. 5. Wodospad przy ujściu odnogi rzeki Żombołok 
(fot. I. Alioszina) 
 

Landscapes of the Oka river valley and its tri-
butaries (Zhombolok, Tissa, and Sentsa) can be con-
sidered the most popular in terms of recreation. 
These rivers are widely used by water tourists from 
across the country for categorical (4–5 categories) 
rafting on mountain rivers. Among sports or adven-
ture tourism enthusiasts, visiting the area, transit 
travelers predominate; their routes begin on the 
Oka Plateau and finish beyond its limits. They are 
mainly water-tourists, whose rafting on the Oka 
river includes overcoming rapids of the Orkha-
Bom gorge (Bolshoi Okinsky, Buryatsky, Tryekh 
Geologov, Kalandarashvili, Pronesi Gospodi, etc.) 
(phot. 6 and 7). Very often they start rafting on the 

left tributaries of the Oka river (Tissa, Sentsa, and 
Zhom-Bolok) and finish it, reaching large popula-
tion centers in the Irkutsk-Cheremkhovo plain. 
Smaller in terms of the number of tourists, but mo-
re challenging routes are associated with the travel 
along the valleys of the Tissa and Sentsa rivers to 
Tuva and rafting on the tributaries of the Yenisei. 

 

 
 
Photo 6. The Oka river, “Tryeh Geologov” rapid 
(http://angara.net/text/10/0608/) 
Fot. 6. Rzeka Oka: próg “Trzech geologów” 
(http://angara.net/text/10/0608/) 

 

 
 
Photo 7. The Oka river, “Bolshoi Okinsky” rapid  
(http://www.russiadiscovery.ru/tours/6634.html) 
Fot. 7. Rzeka Oka: próg “Wielki okiński” 
(http://www.russiadiscovery.ru/tours/6634.html) 

 
Unique landscapes of the so-called ʺValley of  

Volcanoesʺ in the upper reaches of the Zhombolok 
river also do not remain without attention of tou-
rists. The Oka Plateau caves are a popular place 
among speleologist: both scientists and tourists. 
Mineral springs, both cold and thermal, are one 
more center of concentration of holiday-makers in 
the Eastern Sayan, and on the Oka Plateau, in par-
ticular. Most mineral springs are well known to the 
local population from the earliest times, although a 
description of their chemical composition and the 
study into balneological characteristics took place 
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in the recent period. The Hoito Gol and Zhoigan 
mineral springs are the most important and most 
frequently visited. The majority of sources, except 
for the two above mentioned, where there are hou-
ses for bathing and swimming pools, as well as a 
spacious accommodation for tourists, do not have 
adequate infrastructure for visitors. Hence, there 
are a lot of so-called ʺwild touristsʺ (campers) that 
get to a place by foot paths (or hiring horses of lo-
cal residents), pitch tent camps, and rest in the vi-
cinity of mineral springs. 

Considering the uniqueness and special aesthe-
tic value and attractiveness of landscapes of the Oka 
Plateau for tourists, a well-developed, controlled 
eco-tourism could become appropriate for this area. 
Currently, a work is underway to create a natural 
park “Gornaya Oka” within this area. It is planned 
that the park within its boundaries will incorporate 
well-known and promising (for recreational and 
tourism development) territories, the valleys of the 
Sentsa, Tissa and Zhombolok rivers, and the upper 
reaches of the Khoito-Oka, Balakta, Sarkhoi, Zabit 
and Dibi rivers as well as the most frequently visi-
ted sites: the territories of mineral springs; the 
Valley of the Volcanoes; the Topografov Peak; the 
lakes: Dozor-nur and Shutlukhai-nur, Khara-nur 
and Olon-nur; Urochishche Mongolzhon; the area 
near the mouth of the Zhombolok river, and a tract 
of the lava field. Creation of the “Gornaya Oka” 
natural park provides several functional zones: the 
reserved zone, the zone of temporary stay of tou-
rists, the zone of permanent stay of tourists, and 
the zone of traditional nature management (KALIKH-
MAN, KALIKHMAN, SHARASTEPANOV, 2011). Natural 
park with a developed infrastructure and a well-
planned system of environmental measures, on the 
one hand, will help to preserve and protect the 
landscape attractions and natural monuments of 
this amazing region, on the other hand, it can form 
an accessible tourist base, control the activities of 
tourists, and create additional jobs for local popu-
lation. 

 

CONCLUSIONS 
 
The Oka Plateau is a territory with a unique com-
bination of mountain-steppe, mountain-taiga and 
mountain-tundra (golets and sub-golets) landsca-
pes. Due to its specific location and development 
features the Oka Plateau landscapes are characte-
rized by high aesthetic appeal and significance for 
recreational use. The main areas of recreational acti-
vities are sports tourism, and therapeutic recrea-
tion on mineral springs. Currently, scientists of the 
Irkutsk Region and Buryatia, together with repre-
sentatives of the local administration are working 
to create “Gornaya Oka” natural park. It is the 
stable pattern of ecological tourism on the territory 
of “Gornaya Oka”, fully meeting the interests of 
tourists, that will make possible reconciling the eco-
nomic interests of the local population and environ-
mental protection measures, and provide a steady 
stream of tourists. 
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE I FUNKCJONALNE MAŁYCH MIAST 
GÓRNICZYCH (NA PRZYKŁADZIE BIERUNIA I LĘDZIN) 
 
Xедер A., Ткоч M: Демографические и функциональные изменения небольших шахтерских городов (на 
примере гг. Берунь и Лендзины). В статье представлены демографические и функциональные изменения  
в городах Лендзины и Берунь, расположенных в непосредственной близости от Kатовицкой конурбации,  
в центральной части Силезского воеводства. Речь идет о небольших городах с доминантой горнодобывающей 
промышленности, которая в значительной мере сформировала экономику города. Проанализированы демо-
графические процессы в городах, т.е. изменения численности населения и его причины, чистая миграция, 
общий прирост населения и возрастная структура населения. Функциональные изменения были проанализи-
рованы на основе числа работающих в городе и в горнодобывающей промышленности, по секторам и секциям 
экономической деятельности. В выводе статьи был сделан сравнительный анализ небольших шахтерских городов 
в Силезском воеводстве. 
 
Heder A., Tkocz M.: Demographic and functional changes of small mining towns a case study of Bieruń and Lędziny. 
The article presents demographic and functional changes of the towns of Bierun and Ledziny, situated in the vicinity of 
the Katowice conurbation, in the central part of the Ślaskie Voivodship. These are small towns, with the domination of 
mining functions, which have shaped the economy of these towns to a large extent. Demographic processes in the towns 
have been analyzed, i.e., changes in populations and their causes, migration balance, actual growth, and the age 
structure of their inhabitants. Functional changes have been analyzed on the basis of the number of people working in 
the town and in mining, according to sectors and sections of economy. The summary contains a comparison of small 
mining towns in the Śląskie Voivodship. 
 
Słowa kluczowe: demografia, funkcje miasta, miasto górnicze 
 
Zarys treści 
 
W artykule przedstawiono zmiany demograficzne i fun-
kcjonalne miast Bieruń i Lędziny, położonych w po-
łudniowo-wschodniej części województwa śląskiego. 
Są to małe miasta o dominującej funkcji górniczej, 
która kształtowała w dużym stopniu ich gospodarkę. 
Przeanalizowano  procesy demograficzne w miastach, 
czyli zmiany liczby ludności i jej przyczyny, salda mi-
gracji, przyrostu rzeczywistego oraz struktury wieku 
mieszkańców. Zmiany funkcjonalne analizowano na 
podstawie liczby pracujących w mieście i w górnic-
twie, według sektorów i sekcji gospodarki. W podsu-
mowaniu dokonano analizy porównawczej małych 
miast górniczych w województwie śląskim.  
 
WPROWADZENIE 

 
Charakterystyka demograficzna oraz funkcje mias-
ta stanowią zasadniczy element opisu tej jednostki 
osadniczej. Są podstawą do określenia jej wielkości, 
zmian liczby ludności, charakterystyki funkcjonal-

nej i jej zmian. Badane ośrodki są miastami poło-
żonymi w południowo-wschodniej części wojewódz-
twa śląskiego, w sąsiedztwie konurbacji katowic-
kiej. W latach 1975–1991 oba miasta funkcjonowały 
w granicach administracyjnych Tychów. Jednak 
rozwój lokalnych ruchów rewindykacyjnych przy-
zynił się do restytuowania praw miejskich Bierunia 
i Lędzin. Elementem wiążącym te dwa ośrodki 
gminne jest również ich wielkość: pod względem 
ludnościowym: zarówno Bieruń jak i Lędziny na-
leżą do miast małych (do 20 tysięcy mieszkańców).  

Miasta te są ośrodkami górniczymi, związany-
mi z wydobyciem węgla kamiennego. Jest to szcze-
gólny typ specjalizacji miast, która powstaje w związ-
ku z eksploatacją złóż. Ośrodki te charakteryzują 
się specyficznym krajobrazem z szybami, składowi-
skami skały płonnej (hałdami), sortowniami oraz  
z rozbudowaną infrastrukturą transportową i miesz-
kaniową (ZUZAŃSKA-ŻYŚKO, 2006). Górnictwo węgla 
kamiennego było jednym z głównych czynników 
miastotwórczych wielu miast Górnośląskiego Okrę-
gu Przemysłowego. Budowa kopalń powodowała 

 11



wzrost istniejących osad, proces scalania osiedli  
i powstania nowych miast (TKOCZ, 2005). Ten pro-
ces powodował również żywiołowy napływ lud-
ności i bardzo duże zmiany w strukturze demogra-
ficznej. Dokonały się również zmiany w charakte-
rze funkcji miast oraz strukturze zawodowej miesz-
kańców. Ten proces dotyczył zarówno ośrodków 
dużych, takich jak Katowice, Zabrze, Ruda Śląska 
i Sosnowiec, ale również szeregu wsi o charakterze 
rolniczym, przekształconych w miasta pod wpływem 
rozwoju górnictwa. Do tych ośrodków można zali-
czyć m. in. Lędziny, Wesołą, Zagórze, Wojkowice, 
czy Knurów. W przypadku Bierunia sytuacja jest 
nieco odmienna. Współczesny Bieruń składa się z dwu 
dzielnic: Starego Bierunia – o charakterze miasta 
handlowego, kupieckiego, o prawach miejskich już 
w XIV wieku, a także Bierunia Nowego – o cha-
rakterze rolniczym, przekształconego w ośrodek gór-
niczy. Obecnie w gospodarce Lędzin i Bierunia do-
konują się zmiany charakterystyczne dla całego obsza-
ru konurbacji katowickiej, polegające na wzroście 
udziału usług. Wzrost ten dokonuje się zarówno 
przez rozwój podmiotów gospodarczych jak i zwięk-
szenie udziału pracujących w usługach kosztem 
przemysłu. 

Górnictwo na terenach obu miast ma długą tra-
dycję, szczególnie w przypadku Lędzin: od połowy 
XIX wieku, w przypadku Bierunia: od lat 70. XX 
wieku. Kopalnia „Ziemowit” w Lędzinach i „Piast” 
w Bieruniu należały do największych kopalń pod 
względem wydobycia i zatrudnienia nie tylko  
w Polsce, ale również w Europie. W latach 80. XX 
wieku odnotowano największą wielkość wydoby-
cia: w KWK „Ziemowit” ponad 8 mln ton, w KWK 
„Piast”: ponad 7,5 mln ton. Restrukturyzacja, której 
głównym celem było zmniejszenie wydobycia i za-
trudnienia, dotknęła wszystkie kopalnie, również 
„Ziemowit” i „Piast”. Obecnie wydobycie jest o 40–
50% mniejsze niż w połowie lat 1980. Analogiczna 
sytuacja występuje w wypadku zatrudnienia: w la-
tach 80. XX wieku kształtowało się ono na pozio-
mie prawie 12 tys. pracowników w KWK „Ziemo-
wit” (obecnie 4,5 tys.), a w KWK „Piast” – prawie 
11 tys. (obecnie 6 tys.). Mimo dużego spadku wy-
dobycia i zatrudnienia, KWK „Ziemowit” i „Piast” 
na tle innych kopalń węgla kamiennego, pozostają  
jednymi z największych ośrodków górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce. Pod względem wydobycia 
kopalnia „Piast” w 2006 roku zajmowała 2 miejsce 
(ponad 5,3 mln ton rocznie), natomiast kopalnia 
„Ziemowit” – 4 miejsce (ponad 4,4 mln ton rocznie).  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
roli kopalń węgla kamiennego w rozwoju małych 
miast województwa śląskiego na przykładzie Bieru-

nia i Lędzin oraz przemian demograficznych i funk-
cjonalnych tych miast w okresie transformacji ustro-
jowej. Bazę empiryczną stanowiły materiały źródło-
we uzyskane w kopalniast „Piast” i „Ziemowit”,  
a także w urzędach miast Bieruń i Lędziny.  
 
 
PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE 
 
Ważnym wskaźnikiem ilustrującym rozwój miasta 
jest ogólna liczba ludności. Na początku XX wieku   
w Bieruniu i Lędzinach wynosiła ona około 3 tysię-
cy (rys. 1 i 2). Powodem takiego stanu jest zapewne 
początkowy rozwój górnictwa, przez uruchomienie 
kopalni „Radość Henryka”. Następnie w obu osa-
dach następuje wzrost liczby ludności. II Wojna 
Światowa przyczyniła się do zahamowania wzros-
tu ludności, a w przypadku Lędzin – do spadku. 
Od 1946 r. następuje wzrost ludności. Jest on jed-
nak w obu miastach nierównomierny. Uruchomie-
nie kopalni „Ziemowit” i związana z tym potrzeba 
zatrudnienia pracowników, rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, przyczyniły się do wzrostu liczby 
ludności, głównie płci męskiej, szczególnie w la-
tach 1949–1953, 1957–1960, 1990–1995. Populacja 
Bierunia wzrastała do roku 1970 nie tak żywiołowo, 
jak miało to miejsce w Lędzinach. Od roku 1970 na-
stępuje gwałtowny wzrost liczby ludności, związa-
ny z rozpoczęciem działalności kopalni „Piast” i  du-
żą imigracją do Bierunia. Restrukturyzacja kopalń, 
zmniejszenie wydobycia, redukcja zatrudnienia, 
przyczyniły się do zmniejszenia liczby mieszkań-
ców. Po dużym spadku liczby ludności między 
1995 a 2000 rokiem, w XXI wieku obserwuje się 
niewielki spadek ludności Bierunia, związany z pro-
cesem odpływu mieszkańców i niewielki wzrost 
populacji Lędzin, związany z przyrostem natural-
nym i saldem migracji oscylującym w okolicy zera. 

Analiza przemian demograficznych miast górni-
czych, jakimi są Bieruń i Lędziny, powinna uwzglę-
dniać ważny czynnik analizy przyrostu rzeczywis-
tego – saldo migracji. Element ten odgrywa istotną 
rolę jako wskaźnik ogólnych tendencji dotyczące 
sytuacji gospodarczej, mieszkaniowej, przyjaznego 
środowiska, warunków i jakości życia w miastach. 

Analizując dane spisu powszechnego ludności 
z 2002 roku można zauważyć, że liczba ludności 
przybyłej do Bierunia przekracza 46% (z tego 70% 
ludności – przed 1988 rokiem), w przypadku Lę-
dzin 40% (z tego 65% – przed 1988 rokiem). Wska-
zuje to na powiązanie napływu ludności z rozwo-
jem kopalń na obszarze badanych miast. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat sytuacja do-
tycząca salda migracji ulegała zmianom (rys. 3 i 4).
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Rys. 1. Liczba ludności Bierunia w obecnych granicach. 
Fig. 1. The population numbers of Bieruń based on the current borders 

[źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki... (1991–2001), KANTYKA (1975), 
 MUSIOŁ (1999)] 
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Rys. 2. Liczba ludności Lędzin w obecnych granicach. 
     Fig. 2. The population numbers of Lędziny based on the current borders 

[źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki... (1991–2001), KANTYKA (1975), SERAFIN  (1998)] 

 
Początek lat 90. XX wieku to napływ ludności do 
miast związany z pracą w kopalni, ale również z mo-
żliwością osiedlenia się w danym miejscu. Szcze-
gólnie uwidacznia się to w przypadku Lędzin, 
zwłaszcza w 1993 roku, gdy saldo migracji wynios-
ło 431 osób i było rekordowe od momentu resty-
tuowania praw miejskich. Przyczyn należy szukać 
w oddaniu do użytku osiedla, oraz w możliwoś-
ciach uzyskania pracy. Kolejne lata przynoszą dwie 
różne sytuacje w badanych miastach. W Lędzinach 
od 1995 roku następuje nieznaczny odpływ lud-
ności na poziomie do -65 w 2001 roku (oprócz 2000 
roku, kiedy odnotowano saldo migracji na pozio-
mie dodatnim). Od roku 2002 do 2007 następuje 
przyrost migracyjny, osiągający w 2007 i 2008 roku 
prawie 3,5 osób na 1000 ludności, a w ostatnich 
dwóch badanycy latach – nieznaczny odpływ. Na-
tomiast w Bieruniu od 1997 roku następuje stały 
odpływ ludności. Przyczyn można szukać zarów-
no w braku możliwości znalezienia pracy, braku 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego, braku w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe, w tym jednorodzinne 
oraz w zanieczyszczeniu środowiska. Pomimo więk-
szego zróżnicowania rynku pracy, w Bieruniu nas-
tępuje odpływ ludności.  

Drugim czynnikiem kształtującym liczbę ludnoś-
ci jest przyrost naturalny. W badanych miastach od 
1991 obserwuje się dodatni przyrost naturalny we 
wszystkich latach. Jest to sytuacja z punktu widze-
nia rozwoju miasta bardzo korzystna, zapewnia bo-
wiem pewien poziom roczników najmłodszych, gwa-
rantujących w przyszłości stały poziom ludności pra-
cującej (pod warunkiem dodatniego salda migra-
cji). Obserwowana sytuacja jest zjawiskiem wyjąt-
kowym, zarówno w skali całego województwa, jak 
i kraju, gdzie występuje ubytek naturalny. Przyrost 
naturalny w badanym okresie można scharaktery-
zować w trzech okresach. Pierwszy – do 1996 roku, 
kiedy uwidacznia się przyrost na poziomie 60 osób,  
 

 

 13



 
 

Rys. 3. Ruch migracyjny w Lędzinach 
Fig. 3. The migratory movement in Lędziny 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lędziny i GUS) 
 
 

 
 

Rys. 4. Ruch migracyjny w Bieruniu 
Fig. 4. The migratory movement in Bieruń 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bierunia i GUS) 
 
związany z napływem ludności młodej do pracy 
w kopalni. Kolejne lata przynoszą zmniejszenie przy-
rostu naturalnego, co szczególnie jest widoczne  
w Lędzinach. W tym przypadku przyczyn należy 
szukać, zarówno w  sytuacji  krajowej: wejścia w wiek 
prokreacyjny mało licznych roczników początku 
lat 1970., jak i sytuacją na lokalnym rynku pracy, na 
którym następuje redukcja zatrudnienia w najwięk-
szych zakładach, jakimi są kopalnie, co skłania do 
emigracji ludność w wieku 25–35 lat. Ponowny wzrost 
przyrostu naturalnego obserwuje się w obu mias-
tach w ostatnich 2–3 latach. Sytuacja ta jest spowo-
dowana zapewne wejściem w wiek prokreacyjny lud-
ności urodzonej w latach 80. XX wieku. 
Kolejnym czynnikiem analizy procesów demogra-
ficznych jest struktura wieku. W przypadku Bie-
runia i Lędzin można zauważyć podobną sytuację: 
zmniejszenie się udziału ludności w wieku przed-
produkcyjnym oraz zwiększenie udziału ludności 
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (tab. 1 i 2). 

Porównując wskaźniki obciążenia demograficznego 
w 2009 roku, czyli odsetek ludności w wieku po-
produkcyjnym na 100 osób w wieku produkcyj-
nym, wynoszący w Bieruniu 17,5, w Lędzinach 20,1,  
z odpowiednim odsetkiem w województwie śląs-
kim (26,4) i w skali całej Polski (25,6) można stwier-
dzić, że sytuacja w Polsce, a przede wszystkim  
w województwie śląskim, jest dużo bardziej nie-
korzystna niż w badanych miastach. Ten wskaź- 
nik pokazuje sytuację obecną, natomiast liczba lud-
ności poprodukcyjnej na 100 osób w wieku przed-
produkcyjnym mówi niejako o oddziaływaniu na 
przyszły rynek pracy, kiedy w wiek produkcyjny 
wejdzie grupa przedprodukcyjna ludności. Ten 
wskaźnik wynosił w 2009 roku: w Bieruniu 61,2,  
w Lędzinach 66,6, w województwie śląskim 89,3  
w skali Polski 87,3. I ten wskaźnik pokazuje dużo 
lepszą sytuację w badanych miastach niż w skali 
województwa czy kraju.  
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Tabela 1. Struktura wieku mieszkańców Bierunia w latach 1946–2009 
Table 1. Structure of the age of residents of Bieruń in 1946–2009 years 
 

Grupy wiekowe lata 
0-17 18-29 30-59 60 lat i więcej 

1960 33,3* 57,8** 8,9 
1992 31,4 15,4 42,8 10,4 
2000 28,0 18,9 42,2 10,9 
2009 19,6 21,7 44,8 14,0 

           

           *- 0–15 lat 
           **- 16–59 lat 
           źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki... (1991–2001), Internetowa baza danych regionalnych GUS 

 
Tabela 2. Struktura wieku mieszkańców Lędzin w latach 1946–2009 
Table 2. Structure of the age of residents of Lędziny in 1946–2009 years 
 

Grupy wiekowe lata 
0-17 18-29 30-59 60 lat i więcej 

1960 34,0* 60,3** 5,8 
1992 31,2 16,9 42,1 9,9 
2000 28,8 16,6 41,2 13,4 
2009 20,1 21,1 43,7 15,1 

             

           *- 0–15 lat 
           **- 16–59 lat 
   źródło: opracowanie własne na podstawie: F.SERAFIN (1998), Roczniki... (1991–2001), Internetowa baza danych regionalnych GUS 

 

PRZEMIANY FUNKCJONALNE 
 
Przemiany funkcjonalne prześledzono na podstawie 
kilku ważnych elementów. Pierwszym z nich jest 
rynek pracy, kolejnymi – struktura sektorowa oraz  
analiza zmian według sekcji gospodarki w latach  
1996–2005. 

Rynek pracy stanowi jeden z najważniejszych 
elementów rozwoju miasta i jego funkcji. Charakte-
ryzując rynek pracy badanych miast warto zwrócić 
uwagę na dominację kopalń. Istnienie tak dużego 
obiektu przemysłowego na obszarze małych miast, 
jakimi są Bieruń i Lędziny, wiąże się z wieloma ko-
rzyściami, ale również i konsekwencjami dla miast, 
głównie problemem monofunkcyjności. Chodzi o od-
powiedź na pytanie, w jakim stopniu rynek pracy 
jest uzależniony od kopalń (rys. 5 i 6). 

W badanych miastach stwierdzono różną sy-
tuację. W Bieruniu rynek pracy nie jest w bardzo 
wielkim stopniu uzależniony od kopalni: w 1992 
roku zatrudnienie w tym zakładzie wynosiło 70% 
w stosunku do ogółu pracujących, w 1997 – 60%, 
w 2009 roku natomiast – 57%.  Wzrost zatrudnienia 
w Bieruniu od 2004 roku nie był spowodowany 
zwiększeniem zatrudnienia w KWK „Piast”, wręcz 
przeciwnie – w tym czasie zatrudnienie w kopalni 
spadło. Z kolei w Lędzinach wielkość rynku pracy 
jest silnie skorelowana z zatrudnieniem w KWK 
„Ziemowit”. W 1993 roku odnotowano największy 
– 89% – udział zatrudnienia w kopalni w stosunku 
do całego rynku pracy miasta. Była to sytuacja, kie-

dy prawie 9 na 10 zatrudnionych w Lędzinach pra-
cowało w kopalni. Była to sytuacja pozytywna z pun-
ktu widzenia generowania ogromnej liczby miejsc 
pracy przez kopalnię, ale również niepokojąca, uza-
leżniająca rynek pracy od jednego pracodawcy. Ana-
lizując rys. 6 można zauważyć zależność, między 
rynkiem pracy miasta a zatrudnieniem w kopalni. 
Spadek czy wzrost zatrudnienia w kopalni powodu-
je natychmiastowe zmiany w liczbie zatrudnionych 
w mieście. 

Przyczyny odmiennej sytuacji rynku pracy w obu 
miastach są złożone. Bieruń, dzięki funkcjonowaniu 
przez długi okres zakładów chemicznych Erg SA 
oraz zakładów mleczarskich Mildes, już na począt-
ku lat 1990. był miastem dającym większe możliwoś-
ci zatrudnienia. W ostatnich latach, w związku z do-
brym położeniem komunikacyjnym oraz sąsiedz-
twem Tychów, a zwłaszcza tyskiej specjalnej pod-
strefy ekonomicznej, nastąpiła dywersyfikacja ryn-
ku pracy w Bieruniu, powodująca rozwój tego mia-
sta. Odmienna sytuacja występuje w Lędzinach.  
W tym mieście rynek pracy w zdecydowanej więk-
szości opiera się na kopalni. Taki stan jest spowo-
dowany w dużej mierze przez mniej dogodne po-
łożeniem względem dużego miasta czy strefy eko-
nomicznej. Należy jednak podkreślić, że przez pół-
nocną część miasta przebiega droga S1, dająca moż-
liwości lokowania centrów logistycznych lub in-
nych zakładów. Do takiego stanu przyczyniają się 
również władze, nieco „uśpione” dobrą kondycją 
kopalni z w miarę stabilnym zatrudnieniem i nie    
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Rys. 5. Pracujący ogółem w Bieruniu na tle zatrudnienia w KWK „Piast” 
Fig. 5. The labour market of Bieruń relating to the employment in MHC „Piast” 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta, GUS i kopalń) 
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Rys. 6. Pracujący ogółem w Lędzinach na tle zatrudnienia w KWK „Ziemowit” 
Fig. 6. The labour market of Lędziny relating to the employment in MHC „Ziemowit” 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta, GUS i kopalń) 

 
szukają alternatywnych możliwości tworzenia miejsc 
pracy. Prognozy długiej eksploatacji w KWK „Zie-
mowit”, nawet do 2050 roku, nie mobilizują władz 
do podejmowania działań w kierunku tworzenia no-
wych miejsc pracy. 

Ważnym elementem w badaniu struktury ryn-
ku pracy jest analiza według sektorów gospodarki:  
rolnictwa, przemysłu i budownictwa oraz usług. 
Współczesny rozwój miast opiera się na dużym 
udziale sektora III – usługowego. W badanych 
miastach w okresie od 1960 roku zaszły zmiany 
(rys. 7 i 8). Udział pracujących w rolnictwie, który 
szczególnie w Bieruniu na początku lat 60. XX wie-
ku wynosił około 20%, zmniejszył się do poziomu 
poniżej 1%. Zdecydowanie największą rolę w bada-
nych miastach odgrywają pracujący w przemyśle. 
Jednak ten udział z biegiem lat zmniejszał się na 
rzecz pracujących w usługach: od około 10% na po-
czątku lat 1990. do ponad 20% w 2009 roku.  

Podstawę ustalenia funkcjonalnych typów miast 
stanowi zatrudnienie ludności. W badaniach tego 

typu dąży się do ustalenia szczegółowego podziału 
i opisu miast na podstawie wskaźników charakte-
ryzujących zatrudnienie oraz do określenia dominu-
jącej funkcji miasta. 

Jednym z przykładów klasyfikacji funkcjonal-
nej miast, opartej na strukturze zatrudnienia jest 
propozycja W. William-Olssona, który wyróżnił 
różne typy jednostek osadniczych (SŁODCZYK, 2001). 
Przyporządkowując badane miasta, można zaliczyć 
strukturę pracujących zarówno w Bieruniu jak i w Lę-
dzinach, w obu przedziałach czasowych (1996 i 2005 
rok) do typu miasta przemysłowego, silnie wyspe-
cjalizowanego w jednej gałęzi przemysłu. 

M. JERCZYŃSKI (1977) wyróżnił 10 funkcjonal-
nych typów miast. Wielkości zatrudnienia w posz-
czególnych działach zostały pogrupowane według 
trzech sektorów gospodarki: 1. rolnictwa i leś-
nictwa, 2. przemysłu i budownictwa, 3. usług. 
Badane miasta można było w 1996 roku zaliczyć 
do typu miasta przemysłowego. 
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Rys. 7. Struktura sektorowa gospodarki Bierunia według liczby pracujących 
Fig. 7. Sector structure of the economy of Bieruń according to the number working 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych GUS) 
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Rys. 8. Struktura sektorowa gospodarki Lędzin według liczby pracujących 
Fig. 8. Sector structure of the economy of Lędziny according to the number working 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych GUS) 
 
 

W analizowanym okresie 1996–2005) nastą-
piły zmiany (rys. 9–12), polegające na zmniejsze-
niu udziału zatrudnionych w sektorze przemys-
łowym i wzroście, powyżej 25%, udziału w usłu-
gach. W Bieruniu wzrost nastąpił w sekcjach: 
handel hurtowy i detaliczny, transport, gospodar-
ka magazynowa i łączność oraz edukacja, w Lę-
dzinach natomiast – w handlu hurtowym i deta-
licznym, obsłudze nieruchomości oraz edukacji. 
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Rys. 9. Struktura pracujących według sekcji PKD, 
Bieruń 1996 
Fig. 9. Structure working according to the section PCA, 
Bieruń 1996 
(źródło: opracowanie własne na podstawie tabulogra-
mów US) 
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Rys. 10. Struktura pracujących według sekcji PKD, 
Bieruń 2005 
Fig. 10. Structure working according to the section PCA, 
Bieruń 2005 
(źródło: opracowanie własne na podstawie tabulogramów US) 
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Rys. 11. Struktura pracujących według sekcji PKD, 
Lędziny 1996 
Fig. 11. Structure working according to the section PCA, 
Lędziny 1996 
(źródło: opracowanie własne na podstawie tabulogra-
mów US) 
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Rys. 12. Struktura pracujących według sekcji PKD, 
Lędziny 2005 
Fig. 12. Structure working according to the section PCA, 
Lędziny 2005 
(źródło: opracowanie własne na podstawie tabulogra-
mów US) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda do rys. 9–12 
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UWAGI KOŃCOWE 
 
Badane elementy demograficzne i funkcjonalne moż-
na porównać z miastami o podobnym potencjale 

ludnościowym i o funkcji górniczej. W tab. 3 przed-
stawiono wybrane wskaźniki reprezentatywne dla 
czterech miasta (dwa analizowane w niniejszej pra-
cy oraz dwa dodatkowe: Pszów i Radlin). 

 

Tabela 3. Wybrane elementy demograficzno-gospodarcze małych miast górniczych w województwie śląskim w 2009 roku 
Table 3. Chosen demographic-economic elements of small mining cities in the Silesian province in 2009 

 
Wyszczególnienie Bieruń Lędziny Pszów Radlin 
Liczba ludności 19534 16282 14045 17739 
Współczynnik feminizacji 103 102 105 107 
Przyrost naturalny  0,4% 0,4% 0,1% 0,3% 
Saldo migracji  -0,4% -0,1% -0,1% -0.2% 
Ludność w wieku 
- przedprodukcyjnym 
- produkcyjnym 
- poprodukcyjnym 

 
19,6% 
68,4 % 
12.0 % 

 
20,1% 
66,5% 
13,4% 

 
18,7% 
64,3% 
17.0% 

 

 
19,3% 
64,2% 
16,5% 

Rynek pracy 10840 6772 3483 5814 
Pracujący (2003) 
- rolnictwo 
- przemysł 
- usługi 

 
0,1% 
88,0% 
18,8% 

 
0,3% 
77.0% 
22.5% 

 
0% 

79.3% 
20.7% 

 
0% 

79.6% 
20,4% 

Bezrobocie 3,2% 3,1% 4,8% 5,2% 
Zatrudnienie w kopalni 6164 4562 1800 3136 
Wydobycie 4,7 mln ton 4,3 mln ton 1,8 mln ton 2,5 mln ton 
Podmioty gospodarcze ogółem 1177 1070 777 1076 
Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

20 5 3 9 

 

1 2003 rok, 2 2011 rok, 3 2003 rok przed połączeniem w 2004 roku z kopalnią „Rydułtowy”, 4 2005 rok 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz informacji z kopalń) 
 

Do małych miast z funkcją górniczą w woje-
wództwie śląskim można zaliczyć cztery: Bieruń, 
Lędziny, Pszów i Radlin. Wymienione ośrodki leżą 
w dwóch powiatach: Bieruń i Lędziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim oraz Pszów i Radlin –  
w Rybnickim Okręgu Węglowym, w powiecie wo-
dzisławskim. Oprócz Bierunia, pozostałe miasta są 
ośrodkami górniczymi od połowy XIX wieku.  
W Pszowie działa KWK „Anna” połączona w 2004 
roku z KWK „Rydułtowy”, natomiast w Radlinie – 
KWK „Marcel”. Są to kopalnie mniejsze od KWK 
„Piast” i KWK „Ziemowit”. W miastach powiatu wo-
dzisławskiego obserwuje się większą stopę bezro-
bocia, relatywnie mniejszą liczbę podmiotów gos-
podarczych w porównaniu do miast powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. Zatrudnienie w poszczegól-
nych sektorach gospodarki we wszystkich bada-
nych miastach występuje na podobnym poziomie. 
Analizując spółki z kapitałem zagranicznym, (któ-
ry to wskaźnik pokazuje dokonujące się zmiany 
gospodarcze) można stwierdzić, że pod tym wzglę-
dem zdecydowanie wyróżnia się Bieruń, pozostałe 
miasta przy podobnym potencjale ludnościowym 
mają ich znacznie mniej (tab. 3): Lędziny – 5, 

Pszów – 3 i Radlin – 9. W zakresie zmian demo-
graficznych można stwierdzić, że w miastach po-
wiatu wodzisławskiego, dużo bardziej zaawanso-
wany jest proces starzenia się mieszkańców, mniej-
szy przyrost naturalny (szczególnie w Pszowie), 
natomiast wszystkie badane miasta (oprócz Bieru-
nia) wykazują podobny ubytek migracyjny.  

Podsumowując, można wyróżnić pozytywne 
oraz negatywne elementy zmian demograficznych 
i funkcjonalnych. Procesy restrukturyzacji górnic-
twa odbiły się na zmniejszeniu liczby ludności, 
jednak ten proces nie przebiegał tu tak gwałtownie 
jak w innych miastach województwa śląskiego. 
Obecna liczba ludności badanych miast jest sta-
bilna, w przypadku Lędzin wykazuje lekki wzrost. 
Bardzo pozytywnym zjawiskiem w Bieruniu i Lę-
dzinach jest ruch naturalny wykazujący od 1991 r. 
dodatnią wartość, w ostatnich latach wzrastający. 
Przyczyną tej sytuacji jest ogólna tendencja wzro-
stu przyrostu naturalnego, ale przede wszystkim 
sytuacji „młodości miast”, bowiem udział ludności 
poniżej 18 roku życia wynosi aż 20%, ludności  
w wieku powyżej 60 lat tylko 14–15%, a w przy-
padku wielu miast, szczególnie województwa śląs-
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kiego, sytuacja jest odwrotna. Stan „młodości 
miast” badanych wynika z bardzo dużego napły-
wu ludności młodej w latach 80. XX wieku, ale 
również na początku lat 1990. Aktualnie rozwój 
budownictwa indywidualnego, migracja ludności, 
przede wszystkim młodej, wpływają na utrzyma-
nie na dość wysokim poziomie liczby ludności  
w wieku przedprodukcyjnym. Jednak analizując struk-
tury wieku dla Bierunia i Lędzin z lat 1995 i 2009 
można dostrzec początki procesu starzenia się spo-
łeczeństwa obu miast. Elementem dotyczącym zmian 
liczby ludności miasta jest również saldo migracji, 
które w zdecydowanym stopniu przyczyniło się do 
rozwoju demograficznego miast. Jeszcze do roku 
1994 można obserwować proces dużego napływu 
ludności, związanego z zatrudnieniem w kopalni. 
W następnych latach w obu miastach element salda 
migracji jest zmienny. W Lędzinach występuje fluk-
tuacja, w Bieruniu od 1997 roku obserwuje się emi-
grację. Ten proces jest zastanawiający, ze względu 
na rozwój miejsc pracy w wielu przedsiębiorstwach 
tego miasta. Analizując przyrost rzeczywisty moż-
na zauważyć, że w Lędzinach jest on stały, w Bie-
runiu natomiast przez wiele lat emigracja nie była 
rekompensowana przyrostem naturalnym, z tego po-
wodu utrzymywał się ubytek rzeczywisty. 

Analizując rynek pracy miast i zatrudnienie w ko-
palniach, można zauważyć dużą korelację, a nawet 
zgodność przebiegu tych elementów w Lędzinach. 
Niepokojącym zjawiskiem jest niewielka różnica war-
tości między zatrudnieniem w kopalni a liczbą pra-
cujących w mieście, która wynosi tylko 3 tys. W Bie-
runiu zmiany dwu badanych cech nie wykazują tak 
dużej zależności, w ostatnich latach zatrudnienie  
w kopalni utrzymuje się na stałym poziomie, nato-
miast liczba pracujących w mieście zwiększa się, co 
odzwierciedla się w zróżnicowaniu rynku pracy. 
Ten element różnicuje badane miastach. Struktura 
pracujących wykazuje zmiany przez wzrost liczby 
pracujących w usługach, oraz spadek pracujących 
w przemyśle. Proces ten jest interpretowany jako 
rozwój i pozytywna zmiana gospodarcza. Jednak 
wciąż udział pracujących w przemyśle jest bardzo 
duży i wynosi w obu miastach ponad 70%. 

Pozytywnym aspektem zmian funkcjonalnych 
miast jest: wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

o ponad 70%, spadek liczby podmiotów związa-
nych z branżą przemysłową, wzrost liczby podmio-
tów związanych z usługami. Rozwój działalności 
przemysłowej pokazuje różnice w badanych mias-
tach. W Bieruniu struktura przemysłu jest repre-
zentowana przez wiele branż: nie tylko górnictwo, 
ale również branżę chemiczną, spożywczą, czy sa-
mochodową. W strukturze gospodarczej Lędzin 
nadal dominuje górnictwo. Zmiany gospodarcze  
w badanych miastach, polegające na dywersyfika-
cji gospodarki, postępują w szybszym tempie w Bie-
runiu. Jednak wpływ górnictwa jest decydujący  
i aktualnie determinuje gospodarkę w obu mias-
tach, a szczególnie w Lędzinach. Można postawić 
pytanie, czy opieranie gospodarki tylko na jednej 
gałęzi jest zjawiskiem pozytywnym? Kopalnia za-
pewnia dużą liczbę miejsc pracy nie tylko dla mie-
szkańców danego miasta, ale również dla ludności 
miast sąsiednich, stanowi również źródło docho-
dów dla miasta, możliwość rozwoju dla gałęzi świad-
czących usługi dla górnictwa. 
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ROZWÓJ IRKUCKA A EFEKTY ANTROPOPRESJI 
 
Кадетова А. В., Козырева Е. А., Пэлка-Госьциняк Й., Рыбченко А. А., Щипек Т. Развитие г. Иркутска и результаты 
антропогенного прессинга. Нa основании анализа архивных и картографических материалов выделены 5 
основных этапов развития Иркутска: 1) 1652–1750; 2) 1750–1879, 3) 1879–1903, 4) 1903 – дo 1950-ых гг., 5) с 1950-ых гг. 
– до настоящего времени. В результате 350-летней деятельности человека принципиально изменилась геоси-
стема города. Природные условия и постоянно увеличивающиеся техногенные нагрузки привели к образованию 
новой природно-техногенной системы. При этом воздействие природных факторов уменьшается, некоторые 
процессы, развивавшиеся под действием именно этих факторов, прекратили свое существование, а многие со-
временные процессы развиваются под действием техногенных факторов или в новой техногенной среде. 
 
Kadetova A. V., Kozyreva E. A., Pełka-Gościniak J., Rybchenko A. A., Szczypek T. Development of Irkutsk city and 
results of human impact. On the base of analyses of archival and cartographic materials 5 stages of Irkutsk development 
were distinguished: 1) 1652–1750; 2) 1750–1879, 3) 1879–1903, 4) 1903 – till the 1950s., 5) since the 1950s. – till the present 
time. In result of 350-years lasting human activity geosystem of Irkutsk essentially changed. Natural conditions and 
permanently increasing anthropogenic load caused the formation of new natural-anthropogenic system. One should 
notice, however, that the significance of natural factors clearly decreases and some processes connected with them com-
pletely stopped functioning. Whereas numerous contemporary phenomena develop under the influence of anthropo-
genic factors in new technogenic environment. 
 
Słowa kluczowe: Irkuck, antropopresja, etapy rozwoju miasta, środowisko geograficzne, procesy geomorfologiczne 

 
 

Zarys treści 
 
Na podstawie analiz materiałów archiwalnych i karto-
graficznych wyróżniono 5 etapów rozwoju Irkucka:  
1) 1652–1750; 2) 1750–1879, 3) 1879–1903, 4) 1903 – do 
lat 1950., 5) od lat 1950. – do współczesności. W re-
zultacie 350-letniej działalności człowieka zasadniczo 
zmienił się geosystem Irkucka. Warunki naturalne  
i stale zwiększające się obciążenia antropogeniczne 
doprowadziły do ukształtowania się nowego syste-
mu przyrodniczo-antropogenicznego. Należy jednak 
zauważyć, że znaczenie czynników naturalnych wy-
raźnie zmniejsza się, a niektóre procesy z nimi zwią-
zane zupełnie przestały funkcjonować. Liczne współ-
czesne zjawiska natomiast rozwijają się pod wpły-
wem czynników antropogenicznych w nowym śro-
dowisku technogennym. 

 
 

WSTĘP 
 
Irkuck leży w południowej części Wyżyny Środko-
wosyberyjskiej. Jest zlokalizowany nad Angarą w od-

ległości około 67 km od Bajkału (rys. 1). Obecnie 
(2011) miasto to liczy około 587 tys. mieszkańców. 
 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja Irkucka 
Fig. 1. Location of Irkutsk city 
 

Irkuck jest jednym ze starszych miast Syberii 
Wschodniej: został założony w 1661 roku na prawym 
brzegu Angary, naprzeciwko ujścia do niej Irkuta, 
chociaż już w roku 1652 Kozacy, penetrujący tere-
ny dzisiejszej Syberii Wschodniej, zbudowali obóz 
zimowy, a z biegiem czasu maleńką twierdzę na nie-
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wielkiej wysepce przy ujściu Irkuta do Angary (czy-
li po lewej stronie tej rzeki) (KNIAZIEW, SIERGIEJEW, 
1995). Później – we wspomnianym roku 1661 –  twier-
dzę tę przeniesiono. Początkowo była ona również 
niewielka, drewniania, lecz stopniowo rozwijała się 
i poszerzała. W roku 1686 Irkuck otrzymał prawa 
miejskie, a nieco później – swój herb. Już pod ko-
niec XVII wieku był niewielkim miastem, w którym 
kształtowały się przedmieścia, budowano monastery, 
a wokół niego pojawiały się wioski. 

Dynamiczny rozwój Irkucka w kolejnych wie-
kach wynikał głównie z powodu dogodnego poło-
żenia na szlaku handlowym z Chinami, Mongolią  
i Japonią, dobrych warunków naturalnych (w mia-
rę żyzne gleby, drogi wodne, sąsiedztwo tajgi ze 
zwierzętami futerkowymi) oraz z faktu, że przyleg-
łe tereny zajmowała rdzenna ludność (Buriaci, Ewe-
nkowie, Jakuci), z którą Rosjanie mieli dobre kon-
takty. Zatem Irkuck szybko przeobraził się w jedno 
z największych handlowych, administracyjnych i kul-
turalnych centrów Wschodniej Syberii. Należy zau-
ważyć, co można prześledzić na rys. 2, że inten-
sywniej były zabudowywane tereny po prawej, 
wschodniej stronie Angary, ponieważ brzeg rzeki 
był tu, jak i obecnie, wyższy i obszar ten w mniejszym 
stopniu był zalewany podczas wezbrań Angary. 

Celem niniejszej pracy, wykonanej przede wszyst-
kim metodą analizy materiałów archiwalnych i kar-
tograficznych oraz częściowo własnych obserwacji 
terenowych, jest próba wykazania, w jaki sposób śro-
dowisko geograficzne rozszerzającego się Irkucka 
zmieniało się pod wpływem działalności człowieka. 
       W artykule zamieszczono fotografie typowego 
budownictwa z wcześniejsych etapów rozwoju mias-
ta: są to oczywiście fotografie współczesnie istnie-
jących budynków, pochodzących z końca XIX i po-
czątku XX wieku, ale materiały archiwalne wskazują, 
że taka właśnie architektura dominowała w tam-
tym czasie. 

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
GŁÓWNYCH ELEMENTÓW FIZYCZNO-
GEOGRAFICZNYCH  IRKUCKA 
 
Podłoże geologiczne obszaru Irkucka i jego okolic 
stanowi jurajska formacja węglonośna. Składają się 
na nią silnie zwietrzałe i uszczelinione piaskowce, 
aleuryty i argility, przewarstwione horyzontami 
węgli kamiennych o różnej miąższości oraz iłów. 
Utwory te są przykryte osadami czwartorzędowy-
mi o maksymalnej miąższości do 30 m. Cechują się 
one różnym pochodzeniem: aluwialnym, deluwial-
nym, proluwialnym i eluwialnym (TRZCINSKIJ, KO-

ZYRIEWA, WIERCHOZIN, 2005). Szczególną cechą 
obszaru miasta jest obecność utworów lessowych, 
występujących tu praktycznie wszędzie (RIASZ-
CZENKO, AKUŁOWA, 1997; AKUŁOWA, 2000). 

Obszar, który budują wspomniane wyżej ska-
ły, i na którym jest zlokalizowane miasto, stanowi 
sfalowaną równinę o charakterze erozyjno-denuda-
cyjnym. Zasadnicza część Irkucka  leży na wysokiej 
terasie zalewowej i na terasach nadzalewowych 
Angary, Irkuta, Uszakowki, Kai i innych, zbudo-
wanych z utworów aluwialnych o miąższości  od 5 
do 15 m. Są one przykryte materiałem stokowym. 
Nowe dzielnice natomiast powstają na przyległych 
stokach równiny i powierzchniach wododziałowych 
(fot. 1). Zbocza dolin rzecznych są ogólnie słabo 
nachylone, a między Angarą i Uszakowką – bardzo 
słabo. Najszerzej w granicach miasta są rozprzes-
trzenione powierzchnie subhoryzontalne (do 2°)  
i słabo nachylone (do 10°), które zajmują około 80% 
powierzchni Irkucka. Amplitudy wysokości między 
działem wodnym a dnami dolin wynoszą 100–170 m.  

Wspomniane wyżej cechy budowy geologicz-
nej oraz cechy ukształtowania powierzchni obszaru 
Irkucka tworzyły i tworzą przesłanki do rozwoju 
procesów stokowo-erozyjnych i osuwiskowych 
(TRZCINSKIJ, KOZYRIEWA, WIERCHOZIN, 2005). 
 

 
 
Fot. 1. Irkuck na obrazie satelitarnym (NASA 2006 Landsat 7B) 
Photo 1. Irkutsk at satellite image (NASA 2006 Landsat 7B) 

 
Klimat obszaru Irkucka jest umiarkowany wy-

bitnie kontynentalny, chociaż od ponad 50 lat jest 
nieco łagodzony przez masy wodne Zbiornika Irkuc-
kiego i leżących powyżek innych zbiorników. Śred-
nia roczna temperatura powietrza wynosi tu 0,6°C 
(inne źródła: 0,9°C). Średnia temperatura powietrza 
w lipcu sięga 17,6°C (inne źródła: 17,7°C lub 16,7°C), 
gdy zazwyczaj maksymalne notowane dochodzą do 
30–32°C (najniższa stwierdzona: 0,4°C), stycznia 
natomiast: -24,3°C (inne źródła: -20,6°C lub -18,3°C), 
a minimalne corocznie notowane spadają nieco po-
niżej -40°C (najwyższa zaobserwowana: +2,3°C, mi-
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nimalna po złagodzeniu klimatu: -49,7°C). Skrajne 
zanotowane temperatury na obszarze tego miasta 
wynosiły: +37,2°C (w lipcu 1915 roku) oraz -54,5°C 
(w styczniu 1915 roku): tak więc maksymalna 
roczna różnica temperatur osiągnęła 91,7°C (na 
długo przez powstaniem Zbiornika Irkuckiego). 

Średnio w ciągu roku miasto otrzymuje 472 mm 
opadów, przy czym około 80% tej sumy przypada 
na cieplejszą porę roku (od kwietnia do września), 
a w samym tylko okresie VI–VIII jest ich 276 mm, 
czyli 58%, przy czym maksymalna zanotowana su-
ma opadów wyniosła 797 mm (w roku 1938), naj-
niższa natomiast – 209 mm (w roku 1884). 

 Średnia roczna wilgotność powietrza w Irkucku 
wynosi 72%; prędkość wiatru – 2,1 m/s (Sowietskij..., 
1982; www.pogoda.ru.net). 
 
 
ETAPY ROZWOJU IRKUCKA 
 
Historyczna i chronologiczna analiza ekosystemu 
miejskiego Irkucka pozwala na wydzielenie 5 podsta-
wowych etapów jego rozwoju, w których kolejno 
miał miejsce mniej lub bardziej istotny wzrost 
presji antropogenicznej (rys. 2): 

 
 
 

 
I                              II                            III                         IV                                                        V 
        
Rys. 2. Etapy rozwoju Irkucka: 
I – 1652–1750, II – 1750–1879, III – 1879–1903, IV – 1903–lata 1950., V – lata 1950.–do współczesności 
Fig. 2. Stages of  Irkutsk city development: 
I – 1652–1750, II – 1750–1879, III – 1879–1903, IV – 1903–till the 1950s., V – since the 1950s. – till the present time 
 
Etap I – 1652–1750 – założenie pierwszej twierdzy 
     irkuckiej (Irkutskij ostrog) i pierwsze zagospodaro-
     wywanie terenu, 
Etap II – 1750–1879 – od początków rolnictwa, 
Etap III – 1879–1903 – od Wielkiego Pożaru w 1879 
     roku, po którym rozpoczęła się głównie budowa 
     domów z cegły i kamienia, 
Etap IV – 1903–1950. lata – od powstania linii kolejo-
     wej do uruchomienia Irkuckiej Elektrowni Wodnej, 
Etap V – od połowy lat 1950. – od zapełnienia 
     Zbiornika Irkuckiego i uruchomienia elektrowni 
     wodnej.  

W każdym z tych etapów miał miejsce istotny 
wzrost presji antropogenicznej. 
 
Etapy I i II (1652–1879) 
 
W dwóch pierwszych etapach rozwoju miasta wpływ 
człowieka na środowisko geologiczne był minimal-
ny i powodował nieznaczne zmiany naturalnej sytu-
acji geodynamicznej (rys. 4 i 5). Wpływ ten wyrażał 
się w postaci wyrębu lasu, początkowym zagospo-
darowywaniu terenu dla rolnictwa, minimalnej in-

gerencji przy przygotowywaniu terenu dla budow-
nictwa (osuszanie niewielkich terenów zabagnionych) 
oraz w pierwotnej zabudowie drewnianej (fot. 2 i 3). 
Podczas niwelacji terenu dla budownictwa miało 
miejsce odsłonięcie podłoża, co w efekcie mogło sprzy-
jać wietrzeniu skał, erozji, rozwojowi spływu po-
wierzchniowego oraz procesów osuwiskowych. 

Przez długi czas zasady oddziaływania człowie-
ka na środowisko geologiczne miasta właściwie się 
nie zmieniały, zwiększeniu ulegała jedynie powierz-
chnia tych oddziaływań. 

 
Etap III (1879–1903) 
 
Etap ten cechuje się początkiem zabudowy obszaru 
przede wszystkim w postaci gmachów murowanych 
(fot. 4), co zostało wymuszone pojawieniem się w ro-
ku 1879 ogromnego pożaru, który strawił 2/3 powie-
rzchni miasta. Na tym etapie kształtowania się eko-
systemu miasta działalność człowieka polegała na 
odpowiednim zagospodarowywaniu obszaru i likwi-
dacji czynników niekorzystnych. Na przykład, w celu 
poprawy warunków  dla budownictwa kontynuowa- 
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Photo 2.  Typical building  of period I (phot. by A. V. 
Kadetova) 

 
Rys. 4. Schemat geomorfologiczny i dominujące procesy na tere-
nie Irkucka i jego okolic w etapie I: 
1 – terasa zalewowa Angary, Irkuta i Uszakowki, 2 – I terasa nad-
zalewowa, 3 – II terasa nadzalewowa, 4 – III terasa nadzalewo-
wa, 5 – IV terasa nadzalewowa, 6 – III i IV terasa nadzalewowa, 7 – 
tereny odwadniane, 8 – stoki średnionachylone, 9 – dna małych 
dolin i okresowych potoków, 10 – zbocza dolin, 11 – strome sto-
ki, 12 – stare osuwiska, 13 – osuwiska, 14 – deformacje na sto-
kach, 15 – degradacja linii brzegowej, 16 – terasy osuwiskowe, 17 – 
suffozja, 18 – erozja  (objaśnienia do rys. 4–8) 
Fig. 4. Geomorphological sketch-map and predominating pro-
cesses in the Irkutsk city and adjacent areas (I stage of city deve-
lopment): 
1 – flood plain of Angara, Irkut and Ushakovka rivers, 2 – 1st 
terrace above Angara floodplain, 3 – 2nd terrace, 4 – 3th terrace, 5 – 
4th terrace, 6 – 3th and 4th terraces , 7 – drainage areas, 8 – middle-
gradient slopes, 9 – beds of creek valleys and intermitted stre-
ams, 10 – valley sides, 11 – steep slope, 12 – old landslides, 13 – 
landslides, 14 – deformation on slopes, 15 – degradation of sho-
res, 16 – landslips, 17 – suffosion, 18 – erosion (explanation for 
figs 4–8) 

 

 
 
Rys. 5. Schemat geomorfologiczny i dominujące procesy 
na terenie Irkucka i jego okolic w etapie II  (objaśnienia – 
por. rys. 4) 
Fig. 5. Geomorphological sketch-map and predominating 
processes in the Irkutsk city and adjacent areas (II stage 
of city development) (for explanations – see fig. 4) 

 
 
Fot. 2. Budownictwo typowe dla etapu I (fot. A. W. Ka-
dietowa) 

 

 
 
Fot. 3. Budownictwo typowe dla etapu II (fot. A. W. Ka-
dietowa) 
Photo 3. Typical building of period II (phot. by A. V. 
Kadetova) 

 

 
 
Fot. 4. Budownictwo typowe dla etapu III (fot. A. W. Ka-
dietowa) 
Photo 4.  Typical building of period III (phot. by A. V. 
Kadetova) 
 
no zmiany stosunków wodnych, wyrażające się osu-
szaniem – jak w przeszłości – obszarów podmo-
kłych. Na przełomie XIX i XX wieku Uszakowka 
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miała jeszcze warkoczowe, szerokie  koryto, co 
znacznie utrudniało budownictwo, a obfite letnie 
opady powodowały powodzie. Sytuacja ta zmusiła 
do przeprowadzenia regulacji koryta tej rzeki (PIE-
ŻEMSKIJ, KROTOW, 1911; ROMANOW, 1994; Irkutskaja 
lietopis’..., 2003). 

W omawianym etapie zwiększyły się wpływy 
człowieka na środowisko również z powodu bu-
dowy Transsyberyjskiej Magistrali Kolejowej i gma-
chu dworca kolejowego (lata 90. XIX wieku). Budo-
wa kolei spowodowała rozwój terytorialny miasta, 
a jednocześnie spowodowała podcinanie zboczy do-
liny Angary i ożywienie zamarłych procesów osu-
wiskowych i innych zjawisk stokowych (MASŁOW, 
1933).   

Ingerencja antropogeniczna w III etapie rozwo-
ju miasta miała charakter lokalny, jednak prowa-
dziła już do zmian zarówno pozytywnych, jak i ne-
gatywnych, jak np. pogorszenie się stabilności grun-
tów dla budownictwa (rys. 6). 

 

 
 
Rys. 6. Schemat geomorfologiczny i dominujące procesy 
na terenie Irkucka i jego okolic w etapie III  (objaśnienia – 
por. rys. 4) 
Fig. 6. Geomorphological sketch-map and predominating 
processes in the Irkutsk city and adjacent areas (III stage 
of city development) (for explanations – see fig. 4) 
 
Etap IV (1903–lata 1950.) 
 
Główne zmiany środowiska geologicznego miasta 
w tym etapie były związane z początkiem budowy 
i eksploatacji linii kolejowej. Przyczyniły się one do 
wzrostu powierzchni Irkucka, а także spowodowa-
ły zupełnie nowe obciążenia antropogeniczne, zwią-
zane z układaniem torów kolejowych. Przykładem 
niebezpiecznych zjawisk stokowych w strefie wpły-
wu linii kolejowej może być powstanie latem 1948 
roku osuwiska na starej linii. Głównymi czynni-
kami, które spowodowały utworzenie się tej formy – 
pomijając występowanie silnie uwilgotnionych de-
luwialnych piasków gliniastych i glin piaszczystych 

oraz znaczne nachylenie stoku – były obciążenia dy-
namiczne związane z ruchem pociągów (ŁOMTA-
DZE, 1977). 

Oprócz tego, na początku wieku rozpoczęto ko-
lejne prace związane z zagospodarowaniem obsza-
ru miasta. W latach 1903–1905 miała miejsce budo-
wa w Irkucku pierwszego wodociągu na central-
nych ulicach miasta. Od tego momentu poszerza 
się system wodnych połączeń podziemnych, co 
stwarza dodatkowe warunki do rozwoju procesów 
suffozyjnych i osiadania gruntu (ROMANOW, 1994). 

W latach 30. XX wieku wpływy antropogenicz-
ne na środowisko Irkucka znacznie wzrosły, bowiem 
miasto przybrało charakter przemysłowy i pojawi-
ły się wielkie zakłady przemysłowe. Rozwija się 
budownictwo na przedmieściach, poszerza się sieć 
wodociągów. 

 W latach 1940. przeprowadzono pierwsze asfal-
towanie ulic, co spowodowało przede wszystkim 
zmianę parowania i odpływu, a w konsekwencji – 
zmianę bilansu wodnego. Sytuacja geodynamiczna 
cechuje się intensyfikacją procesów przyrodniczo-
antropogenicznych i przyrodniczych (zatapianie i pod-
tapianie terenu, osiadania powierzchni na central-
nych ulicach miasta) (rys. 7). 

 

 
 
Rys. 7. Schemat geomorfologiczny i dominujące procesy 
na terenie Irkucka i jego okolic w etapie IV  (objaśnienia – 
por. rys. 4) 
Fig. 7. Geomorphological sketch-map and predominating 
processes in the Irkutsk city and adjacent areas (IV stage 
of city development) (for explanations – see fig. 4) 

 
Dominuje budownictwo murowane i kamien-

ne (fot. 5). 
W omawianym czwartym etapie rozwoju Ir-

kucka, wskutek bardziej skomplikowanej działal-
ności inżynierskiej, geosystem miejski w całości,  
a warunki hydrologiczne, bilans wodny i grunty  
w szczególności, uległy wyraźnym przeobrażeniom. 
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Fot. 5. Budownictwo typowe dla etapu IV (fot. A. W. Ka-
dietowa) 
Photo 5.  Typical building of period IV (phot. by A. 
V. Kadetova) 

 
Etap V (lata 1950. – do współczesności) 
 
Początek tego etapu rozwoju Irkucka zbiega się z od-
daniem do eksploatacji w połowie lat 50. ХХ wieku 
Irkuckiej Elektrowni Wodnej i zapełnieniem Zbior-
nika Irkuckiego w górnej części Angary. Powstanie 
wspomnianego zbiornika spowodowało zmianę re-
żimu rzeki i bilansu wodnego na przyległym obsza-
rze. W ciągu całej historii rozwoju miasta miały 
miejsce częste powodzie w trakcie wiosennego top-
nienia śniegu, latem – po ulewach, a zimą – w wy-
niku pojawiania się lodu dennego i lodu z zamarza-
nia wody między krami (KADIETOWA, RYBCZENKO, 
2007). W trakcie tego etapu, po uregulowaniu od-
pływu Angary przez Zbiornik Irkucki, sytuacja 
zmieniła się. Z drugiej jednak strony, po zbudo- 
waniu zapory elektrowni wodnej, w wyniku infil-
tracji bocznej w prawej części miasta podniósł się 
poziom wód gruntowych, w związku z czym zin- 
tensyfikowały się procesy suffozji i osiadania (SZEŃ-
KMAN, SZEŃKMAN, 1997). Oprócz tego, wraz z po-
jawieniem się sztucznego zbiornika wodnego, zaczął 
się rozwijać nowy proces – abrazja. Jego efekty 
można obserwować w przybrzeżnej strefie osiedla 
mieszkaniowego Sołniecznyj (OWCZINNIKOW, PAW-
ŁOW, TRZCINSKIJ, 1999). 

Budowa nowych wielopiętrowych osiedli (fot. 6) 
oraz wielkich pojedynczych budowli prowadzi do 
wzrostu obciążeń statycznych. Jednocześnie przy 
zabudowie znacznych obszarów są prowadzone 
prace niwelacyjne, niszczeniu ulega pokrywa roś-
linna, ma miejsce podcinanie stoków: całkowitej 
zmianie ulega rzeźba powierzchni terenu. Budowa 
wielkich obiektów i wielopiętrowych bloków miesz-
kalnych, które cechują się głębokim założeniem fun-
damentów, sprzyja zakłócaniu naturalnego drena- 

 
 
Fot. 6. Budownictwo typowe dla etapu V (fot. A. W. Ka-
dietowa) 
Photo 6.  Typical building of period V (phot. by A. V. 
Kadetova) 
 
żu obszaru. Przemieszczaniu ulegają wielkie masy 
gruntu. Pod ciężarem zbudowanych gmachów (obcią-
żenia statyczne) zachodzi zagęszczanie gruntów na-
turalnych i statycznych, wskutek czego pojawiają się 
osiadania i deformacje powierzchni Ziemi: tworzą 
się zapadliska, szczeliny i leje. Podczas budowy 
obiektów linijnych (drogi, linie kolejowe) podcina-
ne i łagodzone są stoki, ma miejsce zmiana struk-
tury elementarnych zlewni, powstają nasypy: two-
rzy się więc nowe środowisko dla rozwoju proce-
sów geomorfologicznych (rys. 8).  

 

 
 
Rys. 8. Schemat geomorfologiczny i dominujące procesy 
na terenie Irkucka i jego okolic w etapie V  (objaśnienia – 
por. rys. 4) 
Fig. 8. Geomorphological sketch-map and predominating 
processes in the Irkutsk city and adjacent areas (V stage 
of city development) (for explanations – see fig. 4) 
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Zatem na współczesnym etapie rozwoju geosy-
stemu miejskiego Irkucka, sytuacja inżyniersko-
geodynamiczna cechuje się aktywizacją procesów 
naturalnych i naturalno-antropogenicznych, а także 
rozwojem procesów czysto antropogenicznych, 
które stały się dominujące. 

 
 

ZMIANY EGZOGENICZNYCH 
PROCESÓW GEOMORFOLOGICZNYCH 
 
Analiza rozmieszczenia egzogenicznych procesów 
geologicznych (geomorfologicznych) wykazała, że 
pod wpływem czynników naturalnych, kiedy presja 
antropogeniczna na środowisko była jeszcze mini-
malna, procesy związane z działalnością wód po-
wierzchniowych i podziemnych (suffozja i osiadanie, 
wypływy wód gruntowych, zabagnienie, podtapia-
nie) występowały w centralnej części miasta, na po-
wierzchni teras zalewowych i pierwszej terasy nad-
zalewowej Angary. Na terenie współczesnego skweru 
Kirowa, gdzie dzisiaj znajduje się gmach administra- 
cji miasta, w XVII wieku istniało starorzecze, osu- 
 

 

szone później za pomocą odprowadzenia jego wód 
do Angary (Irkutskaja lietopis’..., 2003). Plac, na któ-
rym aktualnie są położone budynki centralnego 
rynku i kompleksu handlowego, w XVIII stuleciu 
był zajęty przez bagno, zlikwidowane wskutek za-
sypania odpadami materiałów budowlanych (RO-
MANOW, 1994). Po osuszeniu tych dwu wspomnia-
nych powierzchni, na ich miejscu znów zaczęły od-
działywać procesy zatapiania i zabagniania w okre-
sie obfitych opadów. Pojawianie się na powierz-
chni wód gruntowych i związane z nim osiadania 
gruntu były rozprzestrzenione w byłym korycie 
rzeki Griaznuchy, która płynęła przez teren dzi-
siejszych ulic: Urickiego, Karola Marksa i 5. Armii. 
(Irkutskaja lietopis’..., 2003; rys. 9).  

Obecnie praktycznie cały obszar Irkucka jest 
objęty siecią podziemnych wodociągów. Niedostate-
cznie zagęszczony grunt po ich zasypaniu podlega 
z biegiem czasu osiadaniu, a także powierzchnio-
wemu lub wewnętrznemu rozmywaniu. Pustki  
i ubytki w gruncie sprzyjają rozwojowi procesów  
suffozyjnych i osiadania wzdłuż linii wodociągo-
wych, co stwierdzono w trakcie obserwacji tere-
nowych. 
 

 
 
 

 
 

Rys. 9. Obszar współczesnej zabu-
dowy miasta (czerwony szraf) na tle 
sieci hydrograficznej (wg Irkutsk..., 
1997) z zaznaczonymi niektórymi 
zmianami warunków hydrologicz-
nych: 
1 – lokalizacja twierdzy irkuckiej, 2 – 
obszar występowania dawnego sta-
rorzecza Angary, 3 – obszar wystę-
powania dawnej rzeczki Griaznu-
cha, 4 – Centralny Rynek i okolice 
Fig. 9. Area of contemporary city 
development (red hachure) against 
the background of hydrographic net 
(after Irkutsk..., 1997) with marked 
some changes in hydrological con-
ditions: 
1 – location of Irkutsk fortress, 2 – 
area of occurrence of old river bed of 
the Angara, 3 – area of occurrence of 
old river Gryaznukha, 4 – Central 
Market and surroundings 
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Podtopienia terenu, będące dla Irkucka, zwłasz-
cza dla jego centralnej części, procesem odziedzi-
czonym, obecnie potęgują się pod wpływem czyn-
ników antropogenicznych. Należą do nich: niezado-
walający stan tras podziemnych sieci przesyłowych 
wody (straty z rur wodociągowych, kanalizacyjnych 
i ciepłowniczych); podpiętrzenie wód grunto-
wych w strefie infiltracji bocznej przy bocznych 
częściach zapory Irkuckiej Elektrowni Wodnej 
(SZEŃKMAN, SZEŃKMAN, 1997); nadmierny przepływ 
wody przez tamę; podpiętrzenie wód gruntowych 
w strefach głębokich fundamentów wielkich gma-
chów; budownictwo na terasach zalewowych rzek 
i potoków; zakłócenie naturalnego drenażu; budo-
wa linii kolejowej i sieci dróg kołowych, zmie-
niających charakter spływu powierzchniowego 
(BURDUKOWSKIJ, 1997); prawie całkowite pokrycie 
obszaru asfaltem, powodujące niedostateczne paro-
wanie. 

Procesy erozyjne i spłukiwanie były rozprzes-
trzenione na słabo nachylonych powierzchniach dzia-
łów wodnych i krawędziach terasowych, zbudowa-
nych z glin piaszczystych. Według źródeł latopiso-
wych (PIEŻEMSKIJ, KROTOW, 1911; ROMANOW, 1994), 
na obszarach sąsiedztwa Lisichy, osiedli hydroelek-
trowni, miasteczka studenckiego, а także na lewym 
brzegu Аngary, przed okresem ich zagospodaro-
wania obserwowano liczne procesy: spłukiwanie 
powierzchniowe, rozwój żłobków deszczowych i wą-
wozów, podmywanie zboczy koryt. Obecnie, w związ-
ku ze wspomnianym zagospodarowywaniem i pla-
nowaniem powierzchni, większe formy będące efek-
tem tych procesów zostały na wspomnianych obsza-
rach usunięte, a same procesy miejscami zahamowane. 
Niszczące procesy wodne rozwijają się nadal już 
tylko na terenach niezagospodarowanych i w stre-
fach rekreacyjnych, nа zboczach teras zbudowanych 
z luźnych utworów. Do głównych czynników 
uaktywniających wspomniane procesy należą: znisz-
czenie pokrywy roślinnej, zmiana rzeźby i antropo-
geniczne ubytki w szlakach komunikacyjnych. Gór-
ne części niektórych wąwozów przyrastają w wyni-
ku procesów suffozyjnych i osiadania gruntu. 

W początkowych etapach rozwoju miasta pro-
cesy osuwiskowe rozwijały się na stromych nieste-
rasowanych stokach, zbudowanych z piaskowców 
jurajskich. Wszystkie te procesy były i są atkualnie 
związane ze zboczami dolin rzecznych, a ich akty-
wizacja wynika z erozyjnej działalności rzek, pod-
wyższonego poziomu wód gruntowych i usz-
czelinienia skał jurajskich. Osuwanie się gruntu 
ma na obszarze Irkucka zarówno charakter odzie-
dziczony, naturalny, jak i antropogeniczny. Jako 
przykład może służyć tzw. osuwisko jerszowskie 

w południowej części miasta. Według W. MAS-
ŁOWA (1933) nа lewym brzegu Angary powyżej 
Irkucka występowały trzy obszary starych osuwisk. 
W trakcie wypełniania wodą zbiornika formy te 
zostały podtopione. Na jednym z tych obszarów,  
w wyniku podcięcia górnej części zbocza w trakcie 
budowy ujęcia wodnego, została zachwiana równo-
waga i rozwinęło się osuwisko zagrażające budowie. 
Udało się je unieruchomić za pomocą nasypanego 
na jego dolną część wału (TRZCINSKIJ, KOZYRIEWA, 
WIERCHOZIN, 2005). Odziedziczony charakter mają 
też osuwiska w sąsiedztwie uzdrowiska „Angara” 
i na prawym brzegu rzeki Irkut (RYBCZENKO, 2001). 
W pobliżu wspomnianego uzdrowiska występują 
zarówno osuwiska stare, nieaktywne, jak i współ-
czesne – aktywne. Formy te rozwijają się w skałach 
podłoża: oba fragmenty zboczy cechują się identy-
czną budową geologiczną – tworzą je piaskowce 
jurajskie, przewarstwione argilitami i aleurytami. 
Zbocze doliny Kai cechuje się profilem schodko-
wym, wynikającycm z obecności starych form osu-
wiskowych. Bloki osuwiskowe mają długość 15–50 m 
i szerokość 5–10 m, wyraźnie widoczna jest nisza 
osuwiskowa, ściany oderwania, główna krawędź, 
chociaż wszystkie elementy rzeźby osuwiskowej są 
złagodzone i zadarnione. Skały podłoża są przy-
kryte pylastymi lessopodobnymi piaskami słabogli-
niastymi oraz lekkimi glinami piaszczystymi o nie-
wielkiej miąższości 1–1,5 m (RIASZCZENKO, AKU-
ŁOWA, 1997; AKUŁOWA, 2000).  

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Przedstawione wyżej informacje wskazują, że wa-
runki naturalne terenu Irkucka od samego po-
czątku sprzyjały rozwojowi i rozprzestrzenieniu 
procesów denudacyjno-erozyjnych i suffozyjnych, 
a także powodowały naturalne podtapianie i zata-
pianie powierzchni. W rezultacie 350-letniej działal-
ności człowieka geosystem Irkucka zmienił się w spo-
sób zasadniczy. Warunki naturalne i stale zwięk-
szające się obciążenia antropogeniczne doprowa-
dziły do ukształtowania się nowego systemu 
przyrodniczo-antropogenicznego. Należy jednak za-
uważyć, że znaczenie czynników naturalnych wy-
raźnie zmniejsza się, a niektóre procesy z nimi zwią-
zane zupełnie przestały funkcjonować. Liczne 
współczesne zjawiska natomiast rozwijają się pod 
wpływem czynników antropogenicznych w nowym 
środowisku technogennym. 
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PARKI NARODOWE W REPUBLICE CZESKIEJ 
 
Кирхнер К., Демек Я., Маковчин П. Национальные парки на территории Чешской республики. Чешская рес-
публика принадлежит к странам, отличающимся долгой традицией охраны природы и ландшафта. Как член Ев-
ропейского Союза, имеет современный Закон по охране природы и ландшафта, выполняющий все требования 
ЕС. Согласно данному Закону, на территории Чешской республики находятся в настоящее время 4 нацио-
нальных парка. Национальные парки выступают в Чехии высшей формой охраны природы. Старейшим на-
циональным парком является НП Крконоше на границе с Польшей, основанный в 1963 г. Очередные парки 
появились только после политической трансформации 1989 года: в 1991 г. были основаны НП Шумава и НП 
Подыйи, в 2000 г. же – НП Чешская Швейцария. В статье дана общая характеристика отмеченных парков с 
учетом их специфических черт. 
 
Kirchner R., Demek J., Makovčin P. National parks of the Czech Republik. The Czech Republic belongs to the countries 
having the longest traditions of nature conservation in the World. The Czech Republic as a Member State of the 
European Union has a modern Law on Nature and Landscape Conservation which includes the EU legislation 
requirements. The Law recognizes various categories of territorial protection in which 4 National Parks represent larger 
territorial entities consuming the most precious territories where natural phenomena have been preserved and self-
control processes still have high potential. The oldest Czech National Park Krkonoše (Giant Mts.) was established in 
1963 and represents an important region of nature on the frontier to Poland. National Park Šumava established in 1991 is 
the largest Czech national park in forested mountain range along the Czech-German-Austria border. The national Park 
Podyjí established in 1991 on the frontier to Austria is an example of an extraordinary well preserved river valley. The 
youngest National Park České Švýcarsko established in 2000 protect the unique geomorphology of the sandstone 
castellated rocks and biodiversity along the frontier to Germany. 
 
Słowa kluczowe: Republika Czeska, ochrona przyrody, parki narodowe 

 
 

Zarys treści 
 
Republika Czeska należy do państw o długich trady-
cjach ochrony przyrody i krajobrazu. Jako członek Unii 
Europejskiej dysponuje nowoczesnym Prawem Czes-
kiej Rady Narodowej č. 114/92 Sb. o ochronie przy-
rody i krajobrazu, które spełnia warunki UE. Zgodnie 
z tym Prawem na terenie Republiki Czeskiej istnieją 
obecnie 4 parki narodowe. Parki narodowe są w Cze-
chach najwyższą formą ochrony przyrody. 

Najstarszym parkiem narodowym jest Karkonoski 
PN na granicy z Polską, utworzony w roku 1963. Ko-
lejne parki pojawiły się dopiero po zmianach politycz-
nych w roku 1989: w roku 1991 – Szumawski PN oraz 
Podyjski PN, w roku 2000 natomiast – PN Czeska 
Szwajcaria.  

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę 
wspomnianych parków narodowych, zwracając szcze-
gólną uwagę na ich specyficzne cechy. 

 

WSTĘP 
 
Republika Czeska należy do państw o długich trady-
cjach ochrony przyrody i krajobrazu. Jako członek 
Unii Europejskiej dysponuje nowoczesnym Prawem 
Czeskiej Rady Narodowej č. 114/92 Sb. o ochronie 
przyrody i krajobrazu, które spełnia wymagania UE. 
Zgodnie z tym Prawem na terenie Republiki Czes-
kiej istnieją obecnie – jako najwyższa forma ochro-
ny przyrody i krajobrazu – 4 parki narodowe (tab. 1, 
rys. 1). Parki narodowe w Czechach zajmują rozle-
głe obszary, których znaczną część stanowią ekosy-
stemy naturalne lub w niewielkim stopniu zmienio-
ne przez człowieka, bardzo istotne w skali krajowej 
lub międzynarodowej, w których rośliny, zwierzę-
ta oraz przyroda nieożywiona mają wyjątkowe zna-
czenie naukowe i edukacyjne.  
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Najstarszym parkiem narodowym w Republice 
Czeskiej jest PN Karkonoski, funkcjonujący od roku 
1963 (por. tab. 1). Kolejne parki były tworzone już 
po transformacji w roku 1989: Szumawski PN (1991), 
Podyjski PN (1991) i najmłodszy – PN Czeska Szwaj-
caria (2000). Wszystkie wspomniane parki narodowe  

znajdują się w przygranicznych fragmentach teryto-
rium Republiki Czeskiej: z Polską, Niemcami i Aus-
trią. Z fizycznogeograficznego punktu widzenia  oma-
wiane parki narodowe znajdują się w granicach 
starego systemu górskiego Masyw Czeski. 
 
 

 
 
 
Tabela 1. Parki narodowe w Republice Czeskiej  
Table 1. National parks of the Czech Republic  
 
 Polska nazwa parku Oficjalna czeska nazwa 

parku 
Rok 

utworzenia
Rok ogłoszenia re-
zerwatem biosfery

Powierzchnia 
(km2) 

Siedziba 

1. Karkonoski Park 
Narodowy 

Krkonošský národní park 
(KRNAP) 

1963 (1991) 1992 549,69 Vrchlabí 

2.  Park Narodowy 
Szumawa 

Národní park Šumava 1991 1990 680,64 Vimperk 

3. Park Narodowy 
Doliny Dyi 

Národní park Podyjí 1991 - 63,00 Znojmo 

4. Park Narodowy 
Czeska Szwajcaria 

Národní park České 
Švýcarsko 

2000 - 79,00 Krásná Lípa 

 
 
 

 

 
Rys. 1. Parki Narodowe (2) i parki krajobrazowe (1) w Republice Czeskiej: 

1 – Karkonoski PN, 2 – PN Szumawa, 3 – PN Dolina Dyi, 4 – PN Czeska Szwajcaria (Autor: M. Havlíček) 
Fig. 1. National parks (2) and protected landscape areas (1) of the Czech Republic:  

1 – National Park Krkonoše, 2 – National Park Šumava, 3 – National Park Podyjí, 4 – National Park České Švýcarsko 
(Author: M. Havlíček)   
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CHARAKTERYSTYKA CZESKICH PARKÓW 
NARODOWYCH 
 
Karkonoski PN (Krkonošský NP – KRNAP) 
 

 

Najstarszy czeski park narodowy zo-
stał utworzony na podstawie decyzji 
rządu Czechosłowackiej Republiki Socja-
listycznej č. 41/1963 Sb. w roku 1963, 
strefa ochronna natomiast – w roku 

1986. Powtórnie park ten został utworzony 20.03.1991 
roku decyzją rządu Republiki Czeskiej č. 165/1991. 
Głównym celem funkcjonownia parku jest ochrona 
przyrody na obszarze parku i jego strefy ochronnej. 
Chroniony obszar stanowi od 1992 roku rezerwat 
biosfery UNESCO.  

Karkonoski Park Narodowy jest położony w pół-
nocno-wschodniej Czech przy granicy z Polską. 
Pod względem administracyjnym znajduje się na 
terenie kraju (województwa) libereckiego i hradec-
kiego. Z punktu widzenia fizycznogeograficznego 
natomiast obejmuje znaczną część pasma Karkono-
szy, a strefa ochronna – podgórze Karkonoszy. 
Podłoże skalne tworzą łupki krystaliczne oraz ska-
ły wulkaniczne Masywu Czeskiego. Na obszarze 
wspomnianego podgórza występują również osady 
pokrywy platformowej. Omawiany park narodowy 
chroni wyjątkowo cenny obszar Czech zarówno 
w celu zachowania wartości przyrodniczych, jak  
i śladów ludzkiej działalności na tym terenie. W gra-
nicach KRNAP znajduje się najwyższy wierzchołek 
Republiki Czeskiej – Śnieżka (Sněžka 1602,5 m 
n.p.m. – fot. 1). Wierzchołki Karkonoszy wyraźnie 
wznoszą się ponad górną (alpejską) granicę lasu,  

 

 
 
Fot. 1. Karkonoski Park Narodowy. Na drugim planie 
Śnieżka (fot. K. Vopičková) 
Photo. 1. Landscape of the National Park Krkonoše. In 
background Mt. Sněžka – the highest peak of the Czech 
Republic (phot. by K. Vopičková) 

która aktualnie znajduje się tu na wysokości około 
1250 m n.p.m. Wysokogórskie cechy przyrody wierz-
chołków i grzbietów są wynikiem panującego tu kli-
matu chłodnego z bardzo zimnymi wiatrami północ-
nymi i północno-zachodnimi, niskimi temperatura-
mi powietrza i wysokimi sumami opadów atmosfe-
rycznych. Średnie roczne opady na Śnieżce osiąga-
ją wartość 1227 mm. W Karkonoszach ma swe 
żródła największa czeska rzeka – Łaba, która bez-
pośrednio odwadnia 1/3 czeskiej części pogórza. 
W jej dolinie występują wspaniałe wodospady 
W zimnych okresach plejstocenu w Karkonoszach 
znajdowały się lodowce, a w ich sąsiedztwie – zbio-
rowiska tundrowe, z których do dzisiaj zachowały 
się roślinne oraz zwierzęce relikty glacjalne. Karko-
nosze, dzięki swej małej powierzchni, obfitują w nie-
zwykle bogatą florę i w stosunku do pozostałych 
wyżyn hercyńskich zajmują wyjątkowo znaczące 
miejsce. Wielka różnorodność gatunkowa roślinnoś-
ci w poszczególnych piętrach warunkuje także skład 
fauny karkonoskiej.  

W pierwszym tysiącleciu naszej ery czeskie Kar-
konosze były pokryte rozległymi i gęstymi lasami, 
budowanymi przez świerk, jodłę i buk. Lasy te stop-
niowo przechodziły w piętro kosodrzewiny. Jedy-
nie na szlakach lawin,  powierzchniach gruzowych 
i najwyższych grzbietach istniała tundra górska.  

W XIII wieku rozpoczęła się w Karkonoszach 
eksploatacja rud, która spowodowała wielkie wyrę-
by lasów. Mimo to zachowały się tu unikatowe pier-
wotne ekosystemy.  

Od końca XVIII stulecia zaczęła się w Karkono-
szach rozwijać turystyka, która już wtedy prowadzi-
ła do początków ochrony przyrody i krajobrazu. 

Głównymi atrakcjami KRNAP są: Labský důl 
(dzikie wąwozy skalne), górska dolina Obří důl, tor-
fowisko Úpská rašelina, szczyt Czarnej Góry,  Doli-
na Białej Łaby, G. Kotel (1435 m n.p.m.), wspom-
niana Śnieżka, Wodospad Łabski Labský vodopád 
i inne. 

Od 1992 roku KRNAP i polski Karkonoski Park 
Narodowy stanowią Bilateralny Rezerwat Biosfery 
UNESCO Karkonosze/ Krkonoše (MAB). 
 
Park Narodowy Szumawa (Národní park 
Šumava) 
 
 

Park Narodowy Szumawa jest pod 
względem powierzchni największym 
takim obiektem w Czechach (tab. 1, 
rys. 1). Strefę buforową dla tego parku 
tworzy Park Krajobrazowy Szumawa

(CHKO Šumava – 996,24 km2), który otacza go po 
czeskiej stronie. 
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Omawiany park narodowy został utworzony  
20.03. 1991 roku decyzją rządu Republiki Czeskiej, 
č. 163/1991 Sb. Park ten leży w południowo-za-
chodnich Czechach na granicy z Niemcami. Pod 
względem administracyjnym wchodzi w skład kraju 
pilzeńskiego i południowo-czeskiego, pod względem 
fizycznogeograficznym natomiast obejmuje fragment 
pasma górskiego Szumawy. Strefa ochronna z kolei 
leży przede wszystkim na terenie Pogdórza Szu-
mawskiego. 

 Obszar PN Szumawa zajmuje większość najcen-
niejszych naturalnych zbiorowisk Szumawy, wyma-
gających ścisłej ochrony. Są to, na przykład, resztki 
pierwotnych lasów górskich, jeziora polodowcowe, 
torfowiska z bogatą florą i fauną, grzbiety górskie 
czy też doliny. 

Szumawa należy do największych i najstar-
szych gór Europy Środkowej. Podłoże skalne budu-
ją skały krystaliczne oraz głębinowe skały wulkani-
czne Masywu Czeskiego. Typową cechę gór stano-
wią rozległe pozostałości po zrównanych powierz-
chniach grzbietowych, leżących na kilku poziomach 
na wysokości ponad 1000 m n.p.m. Są one zacho-
wane przede wszystkim w środkowej części gór i są 
nazywane Równiną Szumawską (fot. 2). Przez Szu-
mawę biegnie europejski dział wodny między Mo-
rzem Czarnym i Morzem Północnym.  

 

 
 
Fot. 2. Park Narodowy Szumawa – stara powierzchnia 
zrównania Równina Szumawska (fot. J. Demek) 
Photo 2. National Park Šumava. Old uplifted planation 
surface called Šumavské pláně. (phot. by J. Demek) 
 

W omawianym parku narodowym ma swe 
źródła Wełtawa, stanowiąca główną oś odwadnia-
jącą południowych Czech. W zimnych okresach 
plejstocenu istniały w Szumawach lodowce górskie. 
Pasmo to cechuje się klimatem chłodnym z wysoki-
mi opadami atmosferycznymi. Suma opadów roś-
nie wraz ze wzrostem wysokości nad poziom mo-
rza, przy czym najwyższe obserwuje się w środko-
wej części Szumawy (Březník 1486–1552 mm – 

średnia w okresie 30-letnim). Specyficznym zjawis-
kiem w Szumawach są jeziora polodowcowe, wys-
tępujące w cyrkach na wysokości około 1000 m 
n.p.m. Świat roślinny parku narodowego Szumawa 
jest typowy dla średnich gór środkowej Europy, 
ma  jednak swe specyficzne cechy, wynikające ze 
względnej bliskości Alp. Zatem w roślinności Szu-
maw duży udział mają relikty glacjalne górskiej 
tundry, która dominowała tutaj w plejstocenie i któ-
rej fragmenty zachowały się do dzisiaj na ekstremal-
nyh siedliskach. W omawianym parku narodowym, 
który jest typowym obszarem leśnym  gór średnich 
(80% parku zajmują lasy), do dzisiaj żyją pierwot-
ne gatunki zwierząt. Z atrakcyjnych gatunków jest 
obecnie najbardziej znany ryś Lynx lynx, z powodze-
niem introdukowany od lat 80. XX wieku. 

W krajobrazie parku narodowego występują 
znaczne powierzchnie mało zmienionej przyrody. 
Jednocześnie obserwuje się na nich ślady długolet-
niej działalności człowieka, jakimi są np. opusz-
czone kopalnie albo górskie chaty. Zatem krajobraz 
w parku narodowym Szumawa jest kształtowany 
zarówno przez czynniki naturalne, jak kulturowe. 
W krajobrazie kulturowym celem działalności par-
ku jest zachowanie typowego krajobrazu szumaws-
kiego ze wszystkimi tradycyjnymi elementami, 
łącznie ze sposobami gospodarowania. Biorąc pod 
uwagę ochronę przyrody, park Szumawa jest po-
dzielony na trzy strefy i kilka spokojnych obsza-
rów, cechujących się różnym reżimem ochrony.  
       W ostatnim latach problem stanowią klęski 
korników.  

Po niemieckiej stronie istnieje Park Narodowy 
Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald), który 
razem z parkiem Szumawa stanowi bilateralny trans-
graniczny obszar chroniony. 

 
Park Narodowy Doliny Dyi (Národní park 
Podyjí) 
 
 

Park Narodowy Doliny Dyi jest powie-
rzchniowo najmniejszym tego typu 
obiektem w Czechach. Znajduje się 
w południowo-zachodniej części Mo-
raw, na terenie kraju południowomo- 

rawskiego przy granicy z Austrią. Został powołany 
01.07.1991 roku na podstawie decyzji rządu Repub-
liki Czeskiej č. 164/1991 Sb. Po stronie austriackiej 
do tego parku nawiązuje Nationalpark Thayatal 
(utworzony w roku 2000), tworząc łącznie transgra-
niczny bilateralny obszar chroniony.  

Pod względem fizycznogeograficznym Park Na-
rodowy Doliny Dyi jest usytuowany na południo-
wo-wschodnim skraju Wyżyny Czesko-Morawskiej, 
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tylko wschodnia część parku należy do Kotliny Dyj-
sko-Swrateckiej. Podłoże buduje krystalinikum Ma-
sywu Czeskiego, które we wschodniej części parku 
jest częściowo przykryte neogeńskimi osadami za-
padliska karpackiego. Najwyższym punktem w parku 
jest Býčí hora (536 m n.p.m.), najniższym natomiast 
– dolina Dyi w Znojmie (207 m n.p.m.). 

Głównym przedmiotem ochrony jest typowy 
krajobraz głębokiej doliny rzecznej rzeki Dyi i skraj 
regionalnej powierzchni zrównania, łącznie z unika-
towymi formami skalnymi i charakterystyczną roślin-
nością (fot. 3). Kanionopodobna dolina Dyi stanowi 
oś omawianego parku i stanowi unikatowy przy-
kład niezniszczonej głębokiej doliny rzecznej z me-
andrami, stromymi zboczami, wychodniami całego 
spektrum skał oraz piargami i rumowiskami skal-
nymi. Specyficznym zjawiskiem w zachodniej części 
parku są jaskinie lodowe. Występuje w nich nagro-
madzenie różnych form grawitacyjnych i kriogeni-
cznych, włącznie z jaskiniami szczelinowymi, w któ-
rych istnieje lód podziemny. Do tej pory skarto-
wano tu 17 jaskiń o łącznej długości około 2000 m.  

Kanionopodobna dolina Dyi ciągnie się w gra-
nicach parku narodowego na odcinku około 40 km, 
z czego praktycznie 35 km nie jest dotknięte wyraź-
niejszymi śladami działaności ludzkiej. Tylko 4-kilo-
metrowy odcinek doliny we wschodniej części parku 
zajmuje zbiornik wodny Znojmo.  

 

 
 
Fot. 3. Park Narodowy Doliny Dyi – kanionopodobna 
dolina rzeki Dyi wcina się w regionalną powierzchnię 
zrównania w zachodniej części parku (fot. K. Kirchner) 
Photo 3. National Park Podyjí – canyon-like valley of the 
Dyje River incised into regional planation surface in the 
western part of the Park (phot. by K. Kirchner) 

 
Park Narodowy Doliny Dyi cechuje się wielką 

mozaiką wychodni skalnych, meandrów rzecznych, 
głębokich jarów, a także łąk na terasie zalewowej 
Dyi i nasłonecznionych lasostepów z ciepłolubną roś-
linnością. Duże zróżnicowanie gatunkowe roślinnoś-
ci oraz bezkręgowców przy wielu gatunkach relik-
towych i chronionych powoduje, że teren ten nale-
ży do najcenniejszych w Europie Środkowej.  

Park Narodowy Doliny Dyi, jako jeden z mniej-
szych europejskich parków, chroni dolinę rzeczną 
na ważnym pograniczu między starym Masywem 
Czeskim i młodym zapadliskiem karpackim. W efek-
cie do doliny Dyi przenikają z południo-wschodu 
ciepłolubne gatunki roślin i zwierząt z panońskiego 
regionu biogeograficznego. Z zachodu natomiast mi-
grują doliną gatunki podgórskie, które zajmują frag-
menty chłodniejszych i zacienionych północnych 
zboczy doliny.  

Na obszarze parku narodowego występuje kil-
ka pomników przyrody, m. in. Fládnitzské vřesov-
iště (Wrzosowiska fladnickie) o powierzchni 4,03 ha. 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zali-
cza Park Narodowy Dolina Dyi do kategorii II –parki 
narodowe uznawane w skali międzynarodowej. 

 
Park Narodowy Czeska Szwajcaria 
(Národní park České Švýcarsko) 
 
 Najmłodszy park narodowy w Cze-

chach powstał w wyniku wyodręb-
nienia najcenniejszych fragmentów 
Parku Krajobrazowego Labské pískovce 
(decyzja rządu Republiki Czeskiej č. 

161/1999 Sb. k 01.01. 2000).  
Park leży w północnych Czechach w kraju us-

teckim na granicy z Niemcami. Pod względem fi-
zycznogeograficznym obejmuje fragment Wyżyny 
Děčínskiej, zbudowanej głównie z piaskowców kre-
dowych. Celem funkcjonowania parku narodowego 
jest zachowanie i poprawa warunków środowiska 
przyrodniczego, ochrona wyjątkowych wartości geo-
morfologicznych, roślin i dziko żyjących zwierząt, 
a także zachowanie typowego wyglądu krajobrazu. 
Krajobraz czeskiej płyty kredowej i jej obrzeży na 
Wyżynie Děčínskiej jest wzbogacony przez neogeń-
skie skały wulkaniczne, wśród których dominuje 
najwyższy wierzchołek na terenie parku – Růžovs-
ký vrch (619 m n.p.m.) będący rezerwatem przyro-
dy, zbudowany z nefelinowego bazanitu, z natural-
nymi ekosystemami. Kanion Łaby w Hřensku z kolei 
stanowi najniższy punkt w Republice Czeskiej (114 m 
n.p.m.; fot. 4). Na stromych zboczach kanionu za-
chodzi proces odspajania kredowych piaskowców 
od masywu skalnego i tworzenia się wyraźnych 
form pseudokrasowych z jaskiniami pseudokraso-
wymi włącznie.  

Głównym przedmiotem ochrony w parku na-
rodowym Czeska Szwajcaria są unikatowe pias-
kowcowe formy skalne i związana z nimi różno-
rodność roślin i zwierząt. Typow dla tego parku są 
niezliczone skalne grzbiety piaskowcowe, kaniony, 
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Rys. 4. Park Narodowy  Czeska Szwajcaria. Kanion rzeki  
Łaby na piaskowcowej Wyżynie Děčínskiej vrchovině 
(fot. V. Širlo) 
Photo 4. National Park České Švýcarsko. Canyon of the 
Labe River in the sandstone highland Děčínská vrchovi-
na (phot. by V. Širlo) 
 
piaskowcowe baszty i góry stołowe widoczne nad 
zalesionymi terenami, które zajmują aż 97% powie-
rzchni parku narodowego. Na niedostępnych skal-
nych występach zachowały się pozostałości natural-
nych zbiorowisk leśnych. 

Ważnym elementem krajobrazowym parku na-
rodowego jest pomnik przyrody Pravčická brána. 
Pod względem swych rozmiarów (wysokość  skle-
pienia wynosi 16 m, szerokość niemal 27 m, szero-
kość łuku – 7–8 m) stanowi największą skalną bra-
mę w Europie. Stała się ona symbolem parku naro-
dowego i została umieszczona w jego logo. Do bar-
dzo wartościowych i interesujących elementów par-
ku należą głębokie jary rzeki Kamenice z wysokimi 

i prawie pionowymi ścianami piaskowcowymi.  
W obrębie tych form można obserwować inwersję 
pięter roślinnych. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Parki narodowe w Republice Czeskiej stanowią – 
jak już wcześniej wspomniano – najwyższą formę 
ochrony przyrody i krajobrazu. Mają one znaczenie 
ponadnarodowe. Dyrekcje tych jednostek współ-
pracują z międzynarodowymi organizacjami na ca-
łym świecie.  

Obecnie trwają prace dotyczące powołania ko-
lejnego parku narodowego: Křivoklátsko na za-
chód od Pragi. Znaczenie tego projektowanego, pią-
tego parku narodowego polega m. in. na tym, że – 
w odróżnieniu od obecnie istniejących – jest poło-
żony bezpośrednio w centrum starego krajobrazu 
kulturowego Czech.  
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GŁÓWNE CENTRA METROPOLII „SILESIA” 
 
Петрышин Я. Основные центры Метрополии „Силезия”. Сделана попытка определить центры формирующейся 
метрополии на территории Верхней Силезии, которую в последнее время называют Метрополией „Силезия ”. 
Учитывая распределение городов с чертами конурбации, а также существующее деление функций между раз-
ными городами, мы пытались определить все главные центры данной метрополии. Они были определены на 
основании наличия учреждений, представляющих метрополитальные функции. Были выбравны: вузы, научно-
исследовательские институты, салоны продажи дорогих автомобилей и комфотрабельные гостиницы. В резуль-
тате комплексного анализа распределения данных учреждений, из группы нескольких десятков городов наме-
чено несколько центров Метрополии „Силезия”. Основной, хорошо развитый центр сформировался в Катови-
цах. Вторым, частично комплементарным относительно Катовиц, выступает г. Гливице на западной окраине  
метрополии. В свою очередь Сосновец, Забже, Хожув и Tыхы являются вспомогательными, слабее сформиро-
ванными центрами в Метрополии „Силезия”. 
 
Petryszyn J. Main centres of the Metropolis “Silesia”. The main purpose of the article is the need to determine precisely 
the centres of the currently forming Upper Silesia metropolis, quite frequently called Metropolis ‘Silesia’. Due to the 
typical conurbation arrangement of the cities a hypothesis has been formulated that in the contemporary forming 
metropolis main centres exist. It can be expected that within the Upper Silesian conurbation not only Katowice will 
build the metropolis, but also other cities of a well developed high-order (metropolitan) functions. Location of colleges, 
research and development institutions, showrooms selling expensive cars and luxurious hotels are the right institutions. 
Due to a complex analysis of four selected factors determining development of the metropolis, a few potential 
metropolitan centres have been chosen out of several dozens of cities. First of all the centre of Metropolis ‘Silesia’ is very 
distinctly formed in Katowice. As the second centre, although with lesser significance and in some part complementary 
to Katowice, Gliwice at the western end of the metropolis could be appointed. On the other hand Sosnowiec, Zabrze, 
Chorzów and Tychy appear as auxiliary and constantly developing centres of the vast Metropolis ‘Silesia’. 
 
Słowa kluczowe: centrum metropolii, funkcja metropolitalna, instytucja, Metropolia „Silesia” 
 
 

Zarys treści 
 
W artykule podjęto próbę określenia centrów tworzą-
cej się metropolii na Górnym Śląsku, dla której używa 
się ostatnio nazwy Metropolia „Silesia”. Ze względu 
na układ miast o cechach konurbacji i istniejący po-
dział funkcji pomiędzy różne miasta starano się wska-
zać wszystkie główne centra w metropolii. Centra wy-
znaczono na podstawie występowania instytucji repre-
zentujących funkcje metropolitalne. Wybrano: szkoły 
wyższe, instytucje naukowo-badawcze, salony sprze-
daży drogich samochodów i luksusowe hotele. W wy-
niku kompleksowej analizy występowania tych insty-
tucji z grupy kilkudziesięciu miast wytypowano kilka 
ośrodków, które wspólnie tworzą centra Metropolii 
„Silesia”. Główne, dobrze rozwinięte centrum ukształ-
towało się bardzo wyraźnie w Katowicach. Jako dru-
gie centrum, częściowo komplementarne w stosunku 
do Katowic, można wskazać Gliwice na zachodnim krań-
cu metropolii. Z kolei Sosnowiec, Zabrze, Chorzów i Ty-

chy jawią się jako pomocnicze, słabiej ukształtowane 
centra w Metropolii „Silesia”. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Prowadząc studia geograficzne na obszarach o zwię-
kszonej koncentracji ludności, a są to przede wszyst-
kim duże miasta wraz z towarzyszącymi im aglome-
racjami lub konurbacjami, należy pamiętać o właś-
ciwej ocenie zachodzących tam procesów urbaniza-
cyjnych. Jednym z przejawów intensywnej 
urbanizacji, lub – jak pisze S. LISZEWSKI (2010) – jej 
kolejnym etapem, jest metropolizacja. Przyjmując, 
że stanowi ona kolejną fazę w procesie urbanizacji 
przestrzeni geograficznej można pokusić się o jej 
zdefiniowanie. 

Metropolizacja odznacza się procesem koncen-
tracji funkcji metropolitalnych w powstającym cen-
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trum metropolii oraz procesem dekoncentracji i prze-
noszenia się ludności, wybranych dziedzin działal-
ności gospodarczej, aktywności wypoczynkowej itp. 
na obszary zewnętrzne, nazywane obszarem metro-
politalnym (LISZEWSKI, 2010). Jak podkreślają T. 
MARKOWSKI i T. MARSZAŁ (2006), jest to głównie 
pojęcie funkcjonalne, związane z koniecznością speł-
nienia określonych kryteriów funkcjonalnych, a kon-
kretnie – z rozwojem funkcji metropolitalnych. Wo-
bec tego zachodzi proces tworzenia metropolii, co 
w dalszej konsekwencji może oznaczać wpływ me-
tropolii na otaczającą przestrzeń, zarówno tę naj-
bliższą, jak i obejmującą cały świat. Podobnie uwa-
ża D. SZYMAŃSKA (2009), która wiąże procesy me-
tropolizacji z koncentracją funkcji metropolitalnych 
w jednym lub kilku centrach (metropolii) oraz z de-
koncentracją niektórych działalności gospodarczych 
i przenoszeniem się zamożniejszej ludności na pery-
ferie obszaru metropolitalnego. Metropolizację trak-
tuje ona jako jedną z faz urbanizacji, gdy dochodzi 
do rozwoju przestrzennego, gospodarczego i spo-
łecznego danego obszaru metropolitalnego, składa-
jącego się z metropolii (centrum, centrów) i obsza-
ru zewnętrznego. 

Istotne jest również określenie pojęcia metro-
polii i obszaru metropolitalnego, co sprawia więcej 
trudności różnym autorom. W definicjach i opraco-
waniach UE metropolią może być aglomeracja miej-
ska (konurbacja) licząca nie mniej niż 0,5 mln miesz-
kańców, o pewnym natężeniu powiązań migracyj-
nych z gminami peryferyjnymi na odcinku „dom-
praca”. Inne kryteria uwzględniają m.in. doskona-
łość usług, instytucji i wyposażenia materialnego; 
potencjał innowacyjny w zakresie technicznym, 
ekonomicznym, społecznym, politycznym i kultu-
ralnym oraz wyjątkowość i specyfikę miejsca (BAS-
SAND, 1997, za JAŁOWIECKI, SZCZEPAŃSKI, 2002). 
Niektórzy badacze przyjmują liczbę co najmniej  1 mln 
mieszkańców dla metropolii światowych (SZYMAŃ-
SKA, 2009). W warunkach polskich miasto, aby zna-
leźć się w gronie metropolii, powinny być spełnio-
ne następujące kryteria (MARKOWSKI, MARSZAŁ, 2006): 
wielkość co najmniej 500 tys. mieszkańców, znacz-
ny potencjał ekonomiczny, rozwinięty sektor usług 
wyższego rzędu, duży potencjał innowacyjny, wys-
tępowanie jednostek naukowych i badawczo-rozwo-
jowych, pełnienie roli węzła w systemie powiązań 
komunikacyjnych, posiadanie funkcji metropolital-
nych, tj. funkcji centralnych o zasięgu co najmniej 
krajowym. Metropolia powinna cechować się dużą 
dostępnością przestrzenną, przede wszystkim w ska-
li międzynarodowej, a także stymulować rozwój 
sieciowego modelu gospodarki.  

W licznych pracach podkreśla się, iż metropo-
lia stanowi część składową obszaru metropolital-
nego. S. LISZEWSKI (2008) określa obszar metropo-
litalny jako formę wielkiego skupiska miejskiego, 
która składa się z dwu części o różnej skali przes-
trzennej i znaczeniu funkcjonalnym. Jedną stanowi 
centrum, czasami kilka pobliskich centrów, gdzie 
dochodzi do koncentracji funkcji metropolitalnych, 
a drugą obszar zewnętrzny, w którym dokonuje się 
proces intensywnej urbanizacji – metropolizacji. 
Obszar metropolitalny jest gęsto zaludniony: skła-
da się z kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
miast położonych blisko znaczącego ośrodka wiel-
komiejskiego (metropolii), w którym koncentrują się 
funkcje metropolitalne (SZYMAŃSKA, 2009). Obszar 
metropolitalny, stanowiąc pewien typ aglomeracji, 
jest zwykle głównym wielofunkcyjnym ośrodkiem 
centralnym danego regionu; dominują w nim fun-
kcje wyższego rzędu: gospodarcze, naukowe, kul-
turalne itd. 

Powstanie obszaru metropolitalnego wynika bez-
pośrednio z rozwoju funkcji metropolitalnych w cen-
trum, czemu towarzyszy migracja ludności i prze-
noszenie podstawowej działalności produkcyjnej na 
peryferia skupisk miejskich (MARKOWSKI, MARSZAŁ, 
2006). Obszar metropolitalny można również okreś-
lić jako wielkomiejski układ osadniczy (monocen-
tryczny lub policentryczny), złożony z wielu jed-
nostek osadniczych oraz terenów o wysokim stop-
niu zurbanizowania. Obejmuje on strefę o znacznym 
bezpośrednim zasięgu codziennego oddziaływania, 
głównie ze względu na miejsca pracy i zamieszka-
nia, oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojo-
wych. W obszarze tym zachodzą procesy metropo-
lizacji i występuje wystarczające nagromadzenie 
działalności uzupełniających metropolitalne funkcje 
ośrodka centralnego. Obszary metropolitalne cechuje 
duża skala wewnętrznej integracji funkcjonalnej  
o silnych powiązaniach i dobrze rozwinięta sieć 
transportowa. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej opisów, 
obszar metropolitalny zwykle obejmuje swym zasię-
giem najczęściej całe aglomeracje miejskie, a jądro 
(centrum) takiego zespołu miast może stanowić sa-
mą metropolię, w której dochodzi do koncentracji 
większości funkcji metropolitalnych. Jednak nie każ-
da aglomeracja lub konurbacja stanie się w przysz-
łości obszarem metropolitalnym i nie każde duże 
(wielkie) miasto ma predyspozycje do pełnienia 
roli metropolii. W tym celu muszą być spełnione 
odpowiednie warunki. Najważniejsza jest obecność 
funkcji metropolitalnych i towarzyszących im powią-
zań funkcjonalnych, zarówno wewnętrznych (krajo-
wych), jak i zewnętrznych o zasięgu globalnym.  
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W literaturze podkreśla się, iż metropolią może być 
nie tylko wielki monocentryczny ośrodek, lecz tak-
że kilka pobliskich miast, co stwarza potencjalne 
możliwości rozwoju na terenie rozległej konurbacji 
technicznej metropolii o kilku centrach, a jedno-
cześnie z jednym, wspólnym obszarem metropoli-
talnym (PETRYSZYN, ZUZAŃSKA-ŻYŚKO, 2008). Takie 
podejście badawcze jest bardzo istotne z punktu 
widzenia oceny stopnia zaawansowania i przebie-
gu procesu metropolizacji na obszarze konurbacji 
górnośląskiej. 

Przedmiotem niniejszej pracy są wybrane funkcje 
występujące w miastach, które wraz z otaczającymi 
je gminami tworzą zwarty obszar konurbacji górno-
śląskiej w środkowej części województwa śląskiego. 
Przyjęto wyjściowe założenie, iż obszar badań nie 
wykracza poza granice województwa i obejmuje 14 
miast na prawach powiatu, tworzących obecnie 
Górnośląski Związek Metropolitalny, a także tere-
ny sąsiadujących z nimi powiatów: będzińskiego, 
bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskie-
go, pszczyńskiego i tarnogórskiego. 

Wiodącym celem badania jest potrzeba precyzyj-
nego określenia centrów tworzącej się metropolii 
na Górnym Śląsku, dla której coraz częściej używa 
się nazwy Metropolia „Silesia”. Problematyka nazew-
nicza oraz zadań i korzyści tworzącej się metropolii 
poruszona została w licznych publikacjach (HIB-
SZER, PETRYSZYN, RUNGE, 2008; CHMIELEWSKA, SZAJ-
NOWSKA-WYSOCKA, 2010; SZAJNOWSKA-WYSOCKA, 2011). 
Ze względu na istniejący od ponad stulecia wielooś-
rodkowy układ miast o typowych cechach konurbacji 
postawiono hipotezę, że w kształtującej się współ-
cześnie metropolii istnieją dodatkowe ważne centra, 
poza niewątpliwie najważniejszymi i największymi 
Katowicami. Innymi słowy możemy się spodziewać, 
iż w ramach konurbacji górnośląskiej metropolię 
tworzyć będą nie tylko same Katowice, lecz dodat-
kowo kilka innych miast o wysokiej randze i do-
brze rozwiniętych funkcjach wyższego stopnia. 

Przyjęte założenie wynika z wieloośrodkowej 
genezy konurbacji oraz dotychczasowych obserwacji 
podziału funkcjonalnego pomiędzy różne miasta  
i osiedla zurbanizowane na Górnym Śląsku w okre-
sie ich industrialnego rozwoju. W pracy nie koncen-
trowano się szczególnie nad wyznaczaniem granic 
kształtującego się obszaru metropolitalnego. Tego 
typu badanie wymaga szczegółowych danych o po-
wiązaniach funkcjonalnych i przepływach ludności 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami przestrzen-
nymi. Próbę delimitacji obszaru metropolitalnego 
na podstawie analizy rozkładu przestrzennego war-
tości  wybranych sześciu cech podjęła niedawno E. 
ZUZAŃSKA-ŻYŚKO (2011), a o ośrodkach wzrostu  

w województwie śląskim, głównie na obszarze kon-
urbacji piszą K. GWOSDZ i A. SOBALA-GWOSDZ (2010). 
 
 
SZKOŁY WYŻSZE I ICH STRUKTURA  
W METROPOLII 
 
Zgodnie z podanymi określeniami, metropolia po-
winna cechować się występowaniem na jej terenie 
funkcji metropolitalnych, co jest warunkiem konie-
cznym, lecz nie jedynym, jaki ją charakteryzuje. 
Wśród instytucji reprezentujących funkcje wyso-
kiego rzędu bardzo często wymienia się szkoły 
wyższe i różnorodne instytucje zajmujące się nauką 
i działalnością badawczo-rozwojową. Specjalistycz-
ne badania często znajdują praktyczne zastosowa-
nie w działalności produkcyjnej, a także w wielu 
wyspecjalizowanych usługach. Istotne z punktu wi-
dzenia rozwoju metropolii są wszelkiego rodzaju 
usługi wysokich poziomów o bardzo specyficznej  
i wymagającej klienteli, czyli usługi, które są nazy-
wane luksusowe. 

W niniejszym opracowaniu jako wyjściowy 
wskaźnik stopnia rozwoju funkcji metropolitalnych 
przyjęto obecność szkół wyższych na terenie mias-
ta, przy czym im większa ich liczba i bogatsza 
oferta kształcenia, tym większe jest znaczenie danego 
ośrodka. Miasta wystarczająco wyposażone w zróż-
nicowane kierunki studiów sprawdzono następnie 
pod względem występowania instytucji naukowo-
badawczych. Oceniono również możliwości doko-
nania zakupu ekskluzywnych samochodów i wyna-
jęcia pokoju w luksusowym hotelu. 

Największe skupienie szkół wyższych, zarówno 
publicznych, jak i niepublicznych, charakteryzuje 
Katowice (tab. 1), zwłaszcza ich część śródmiejską. 
Znajdują się tam rektoraty i większość wydziałów 
trzech uczelni uniwersyteckich (jedynych w regio-
nie), na czele z Uniwersytetem Śląskim, który spo-
śród ogólnej liczby dwunastu wydziałów aż osiem 
ma w Katowicach. Wszystkie trzy wydziały Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i dwa największe wydziały 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz po dwa 
wydziały Akademii Wychowania Fizycznego, Aka-
demii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych także 
rozwinęły się na obszarze Katowic. Pozostałe uczel-
nie publiczne obejmują niewielkie, lecz o dużym 
znaczeniu Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne  
i dwa wydziały zamiejscowe Politechniki Śląskiej, 
która od początku swoją główną siedzibę ma w Gli-
wicach.  
      Istotne znaczenie dla rangi Katowic mają także 
uczelnie niepubliczne, na czele z Górnośląską Wyż-
szą Szkołą Handlową i Śląską Wyższą Szkołą Zarzą-
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dzania, które dysponują wieloma kierunkami nau-
czania z dwuwydziałową strukturą organizacyjną. 
Kolejnych sześć szkół wyzszych w Katowicach ce-
chuje się przynajmniej dwoma kierunkami studiów 

stacjonarnych, a dalszych pięć szkół kształci w wy-
branych kierunkach lub specjalnościach, co raczej 
nie wskazuje na ich zbyt duże znaczenie. 

 
Tabela 1. Szkoły wyższe w miastach Metropolii „Silesia” 
Table 1. Colleges in cities of the Metropolis „Silesia” 
 

Miasta1 Szkoły wyższe2 

Katowice 
(308 548) 

Uniwersytet Śląski – 8 wydziałów, 
Uniwersytet Ekonomiczny – 3 wydziały, 
Śląski Uniwersytet Medyczny – 2 wydziały, 
Akademia Wychowania Fizycznego – 2 wydziały, 
Akademia Muzyczna – 2 wydziały, 
Akademia Sztuk Pięknych – 2 wydziały, 
2 wydziały zamiejscowe Politechniki Śląskiej, 
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - 2 wydziały, 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania - 2 wydziały, 
Wyższa Szkoła Techniczna – 5 kierunków, 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy – 3 kierunki, 
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Humanistyczna – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych – 2 
     kierunki, 
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna – 1 kierunek, 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa – 1 kierunek, 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wydział Zamiejscowy – 1 kierunek, 
Wyższa Szkoła Mechatroniki – 3 specjalności, 
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – 3 specjalności 

Sosnowiec 
(219 300) 

3 wydziały zamiejscowe Uniwersytetu Śląskiego, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Wyższa Szkoła Humanitas – 10 kierunków, 
Wyższa Szkoła Medyczna – 3 kierunki, 
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii – 2 kierunki 

Gliwice 
(196 167) 

Politechnika Śląska – 10 wydziałów, 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – 4 kierunki, 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Wydział Zamiejscowy w Gliwicach – 1  kierunek 

Zabrze 
(187 674) 

1 wydział zamiejscowy Politechniki Śląskiej, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Zabrzu – 1 kierunek 

Bytom 
(182 749) 

2 wydziały zamiejscowe (ośrodek dydaktyczny) Politechniki Śląskiej, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Wydział Teatru Tańca, 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – 6 kierunków, 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Wydział Zamiejscowy Informatyki – 3 
     kierunki, 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Zam. Ośr. Dydaktyczny – 1 kierunek 

Ruda Śląska 
(143 394) 

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych – 2 wydziały, 3 kierunki, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 2 kierunki  
     niestacjonarne 

Tychy 
(129 449) 

1 wydział zamiejscowy (ośrodek dydaktyczny) Politechniki Śląskiej, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych – 1 wydział, 3 kierunki, 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Zam. Wydział Nauk o Zdrowiu – 1 kierunek 

Dąbrowa Górnicza 
(127 686) 

Wyższa Szkoła Biznesu – 8 kierunków, 
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego – 1 wydział, 7 kierunków, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 4 kierunki  
     niestacjonarne 
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Chorzów 
(113 007) 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy – 6 kierunków, 
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna – 2 wydziały, 4 kierunki, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – 3 kierunki, 
Uniwersytet Śląski. Szkoła Zarządzania – 1 kierunek 

Jaworzno 
(95 036) 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 5 kierunków 
     niestacjonarnych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 2 kierunki  
     niestacjonarne 

Mysłowice (74 893) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – 2 kierunki 
Tarnowskie Góry (60 746) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Wydział Zamiejscowy – 1 kierunek, 7 specjalności 
 
1 – w nawiasach liczba mieszkańców w dn. 31.12.2009; 2 – wg stanu na 1.10.2010 r.; kursywą wyróżniono w tabeli szkoły 
niepubliczne. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ditel.pl i stron internetowych poszczególnych uczelni. 
 

Wobec tego potencjalny student ma do wyboru 
kilkadziesiąt różnorodnych kierunków studiów  
w ośmiu dużych i wiodących katowickich uczel-
niach oraz dalszych ponad 20 kierunków prowadzo-
nych przez kilkanaście szkół wyższych o mniejszej 
liczbie studiujących. Biorąc pod uwagę, że w Kato-
wicach studiuje ponad 75 tysięcy osób oraz uzna-
ną, wysoką rangę ośrodka akademickiego, można 
oczekiwać głównego centrum metropolii właśnie 
w tym mieście. 

Drugim istotnym ośrodkiem kształcenia akade-
mickiego są Gliwice, gdzie wprawdzie są tylko trzy 
szkoły wyższe, ale jednocześnie wśród nich jest Po-
litechnika Śląska, druga największa uczelnia w re-
gionie. Politechnika Śląska ma w Gliwicach swój 
rektorat i aż dziesięć wydziałów, na których można 
uzyskać wyższe wykształcenie techniczne (tab. 1). 
Nie jest to możliwe w większości pozostałych 
uczelni badanego obszaru, w tym także w wielu 
katowickich. W takim razie Gliwice, jako ośrodek 
akademick,i dają możliwość wyboru technicznych 
kierunków kształcenia, których nie można studio-
wać w innych miastach Metropolii „Silesia”, przez 
co wyraźnie wzbogacają ofertę edukacyjną całego 
badanego obszaru. Dwie pozostałe gliwickie szko-
ły wyższe łącznie proponują zaledwie pięć innych 
kierunków studiów. 

Sosnowiec jest drugim, po Katowicach, najważ-
niejszym ośrodkiem uniwersyteckim w wojewódz-
twie śląskim. Umiejscowione są tu trzy wydziały 
Uniwersytetu Śląskiego, w tym większość kierun-
ków filologicznych, oraz jedyny w regionie wy-
dział farmacji w ramach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W mieście tym intensywnie rozwija 
swoją działalność niepubliczna Wyższa Szkoła Hu-
manitas (10 kierunków), a także dwie inne szkoły 
wyższe kształcące na pięciu kierunkach studiów. 

Bytom i Zabrze prezentują zbliżoną ofertę edu-
kacyjną, przy czym pierwsze z tych miast daje więk-
szą możliwość wyboru różnorodnych kierunków 
kształcenia (tab. 1). W obu ośrodkach funkcjonują 

zamiejscowe wydziały Politechniki Śląskiej i Śląs-
kiego Uniwersytetu Medycznego. Zabrzański wy-
dział lekarski jest najstarszym wydziałem tej reno-
mowanej uczelni medycznej, gdzie w ciągu kilku-
dziesięciu lat wykształcono wielu lekarzy medycy-
ny. Z kolei w Bytomiu w ostatnich latach poszerzył 
się zakres możliwości studiowania. Rozwinęła się 
niepubliczna Wyższa Szkoła Ekonomii i Adminis-
tracji (6 kierunków), nowy Wydział Teatru Tańca 
otworzyła tam Państwowa Wyższa Szkoła Teatral-
na z Krakowa, działają również trzy kierunki na 
wydziale zamiejscowym Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkoły Technik Komputerowych. 

Prężnie rozwijającymi się ośrodkami kształce-
nia jawią się Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Tychy, 
w których swoje siedziby znalazło kilka niepublicz-
nych szkół wyższych. W Chorzowie sześć kie-
runków studiów w ramach wydziału zamiejscowe-
go oferuje Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania, 
cztery kierunki na dwóch wydziałach proponuje 
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna  
i trzy kierunki ma Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości. Dodatkowo swoją szkołę zarzą-
dzania otworzył Uniwersytet Śląski, który planuje 
rozwinąć Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edu-
kacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. 
Jeszcze większe możliwości wyboru istnieją w Dą-
browie Górniczej, gdzie Wyższa Szkoła Biznesu 
proponuje aż osiem kierunków studiów, a Wyższa 
Szkoła Planowania Strategicznego – siedem kierun-
ków (tab. 1). Zajęcia na studiach niestacjonarnych 
w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym prowa-
dzi tam Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. 
Analogiczne ośrodki dydaktyczne uczelnia ta po-
siada jeszcze w Rudzie Śląskiej i Jaworznie. 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych  
w Tychach daje możliwość studiów na trzech kie-
runkach. Swój ośrodek dydaktyczny utworzył tam 
jeden z wydziałów zamiejscowych Politechniki 
Śląskiej. 
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Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie 
Śląskiej ma wprawdzie tylko trzy kierunki, ale za 
to zorganizowane na dwóch wydziałach. Z kolei 
Mysłowice mają u siebie Górnośląską Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną, na której prowadzone są 
dwa kierunki studiów. W pobliskim Jaworznie za-
jęcia odbywają się tylko na studiach niestacjonar-
nych i to w zamiejscowych ośrodkach dydaktycz-
nych, co niezbyt wskazuje na funkcje metropolit-
alne. Z pozostałych średnich miast tylko w Tar-
nowskich Górach można studiować na jednym kie-
runku, otwartym przez Wyższą Szkołę Zarządza-
nia i Administracji z Opola. 

 
 

INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE  
W MIASTACH 

 
Drugą innowacyjną funkcją, obok szkół wyższych, 
charakterystyczną dla metropolii jest obecność 
instytucji naukowo-badawczych. Wśród miast ana-
lizowanego obszaru Metropolii „Silesia” tylko  
w przypadku sześciu ośrodków odnotowano wys-
tąpienie jakiejkolwiek instytucji prowadzącej działal-
ność badawczą lub naukową, niezależnie od wyty-
powanych wcześniej szkół wyższych. Zdecydowa-
na ich większość miała jednak swoje siedziby na te-
renie Katowic lub Gliwic (tab. 2). W zasadzie tylko 
te dwa ośrodki jawią się jako poważne centra nauki 
i prowadzenia badań w różnych dziedzinach. 
 

 
Tabela 2. Wybrane funkcje metropolitalne w miastach Metropolii „Silesia” 
Table 2. Chosen metropolitan functions in cities of the Metropolis „Silesia” 
 

 
Miasta 

 

 
Instytucje naukowo-badawcze 

Salony drogich 
marek samochodów 

Hotele 
4. i 5. gwiazdkowe 

Katowice Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
     Elektrycznych, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
     Izolacji Budowlanej, 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, 
Centrum Gospodarki Odpadami. Oddział zamiejscowy 
IMBIGS, 
EMAG. Instytut Technik Innowacyjnych, 
Główny Instytut Górnictwa, 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ośrodek 
     monitoringu jakości wód, 
Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Gospodarki Leśnej 
     Rejonów Przemysłowych, 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Instytut Języka Polskiego PAN, 
Instytut Matematyczny PAN. Oddział, 
Instytut Prawa Sp. z o.o., 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Oddział 
     Śląski, 
Polska Akademia Nauk (PAN). Oddział w Katowicach, 
Polski Komitet Normalizacyjny – Zespół Hutnictwa  
     i Górnictwa 

Alfa Romeo, 
Audi, 
BMW, 
Jaguar, 
Lancia, 
Land Rover, 
Lexus, 
Porsche 

Monopol***** 
Angelo**** 
Best Western 
Premier**** 
Novotel**** 
Qubus**** 

Sosnowiec Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Audi, 
Mercedes-Benz 

- 

Gliwice Centrum Mechanizacji Górnictwa CMG KOMAG, 
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 
Europejski Instytut Rozwoju Technologii GCOP, 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warsza-
     wie. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, 
Instytut Chemii Nieorganicznej, 
Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy, 
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, 
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, 
Instytut Metali Nieżelaznych, 
Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, 
Instytut Spawalnictwa, 
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA, 

Alfa Romeo – filia - 
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Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 
Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski, 
MODUS Sp. z o.o. Instytut Ekonomiczny, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych 
OBRUM, 
PAN Zakład Karbochemii, 
Technopark Gliwice Sp. z o.o. Park naukowo-techno-
     logiczny 

Zabrze Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
ITAM. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 

Chrysler – Dodge – 
Jeep, 
Lancia, 
Mercedes-Benz 

- 

Tychy  - Piramida***** 

Dąbrowa Górnicza LTB. Laboratorium techniki budowlanej - - 
Chorzów Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

     Interdyscyplinarnych 
- - 

Tarnowskie Góry „Ecoplant” Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Kotłów  
     i Instalacji Energo-Ekologicznych, 
Instytut Tarnogórski. Placówka Naukowo-Badawcza 

- - 

Czeladź - - Szafran**** 

Pszczyna Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział Alfa Romeo – filia Imperium**** 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ditel.pl i stron internetowych poszczególnych instytucji. 

 
W Katowicach doliczono się 16 instytucji nau-

kowo-badawczych, przy czym niektóre spełniają 
szczególną rolę lub podkreślają górniczą specyfikę 
regionu. Do wiodących i rozbudowanych placówek 
naukowych z pewnością można zaliczyć katowicki 
oddział Polskiej Akademii Nauk (PAN) wraz z ist-
niejącymi tam instytutami, Główny Instytut Górnic-
twa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych, czy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska. Wśród 18 gliwickich instytucji naukowo-
badawczych duża część nastawiona jest na współ-
pracę z przemysłem chemicznym, maszynowym, 
metalowym i górnictwem (tab. 2). Ważną rolę dla 
mieszkańców Metropolii Silesia i dla całego regio-
nu śląskiego pełni Centrum Onkologii w Gliwi-
cach. Swoje instytuty, z dziedziny chemii i infor-
matyki, ma tam PAN, powstał również park nau-
kowo-technologiczny („Technopark Gliwice”), aby 
ułatwić współpracę naukowców z przedsiębiorca-
mi. Spośród pozostałych miast wyróżnia się 
Zabrze, gdzie funkcjonują dwie placówki PAN  
i dwie inne instytucje naukowo-badawcze, związa-
ne z przetwórstwem węgla i aparaturą medyczną. 
Tarnowskie Góry posiadają ogółem także dwie 
takie instytucje, a Chorzów, Dąbrowa Górnicza  
i Sosnowiec tylko po jednej instytucji, co jednak 
świadczy pozytywnie o ich randze. 

Z punktu widzenia możliwości podjęcia stu-
diów wyższych na wielu różnorodnych kierunkach 
oraz prowadzenia prac badawczych i naukowych 
jako silne i prężnie działające centrum metropolii 
niewątpliwie jawią się Katowice, a także komple-
mentarne dla nich Gliwice. Zdecydowanie słabiej 

na tym tle wypadają Sosnowiec i Zabrze, chociaż 
można je potraktować jako pomocnicze centra szkol-
nictwa wyższego i badań naukowych. Natomiast 
kilka innych dużych miast, takich jak Bytom, Cho-
rzów, Dąbrowa Górnicza i Tychy, chociaż poczy-
niło już kroki w tym kierunku, to jako ośrodki nau-
kowe nie mają jeszcze zbyt dużego znaczenia. 

 
 

SALONY SAMOCHODOWE I LUKSUSOWE 
HOTELE W METROPOLII 
 
Kolejne miary metropolitalności miast mogą stano-
wić salony sprzedaży drogich samochodów i luksu-
sowe hotele. Do analizy wybrano dziesięć rzadko 
spotykanych, ze względu na wysoką cenę, marek 
samochodów, które jednak można kupić w najwięk-
szych polskich miastach. Ustalono również lokali-
zację hoteli mających kategorię pięciu lub czterech 
gwiazdek (tab. 2), co wskazuje na ich wysoki stan-
dard i zachęca do przebywania tam osób z tzw. kla-
sy metropolitalnej, często z innych państw. 

Spośród odrębnie występujących salonów drogich 
marek samochodów, aż osiem jest zlokalizowanych 
na terenie Katowic. W pierwszej kolejności trzeba 
wymienić takie marki jak BMW, Jaguar, Land Rover 
i od niedawna – Porsche, gdyż na badanym obsza-
rze salony firmowe tych marek są tylko w Katowi-
cach, a w Polsce można je nabyć w kilku zaledwie 
miastach. Z kolei katowicka firma handlująca sa-
mochodami Alfa Romeo posiada filialny salon w Gli-
wicach, w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A4. 
Marka Lancia jest sprzedawana zarówno w Kato-
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wicach, jak i w Zabrzu. Natomiast jedyny, a zara-
zem wspólny salon trzech amerykańskich marek 
Chrysler – Dodge – Jeep znalazł dogodną siedzibę 
w Zabrzu. W tym mieście można również nabyć 
nowe auta Mercedes-Benz, które głównie sprzeda-
wane są w Sosnowcu, tuż przy granicy z Katowi-
cami, gdzie w dużym i nowoczesnym salonie sprze-
daje się również samochody ciężarowe. W obu wy-
mienionych miastach salony marki Audi istnieją  
w ramach grupy Volkswagen (tab. 2). 

Na obszarze Metropolii „Silesia” zaobserwowa-
no ogólną prawidłowość, iż salony sprzedaży naj-
droższych samochodów, ale i wielu innych marek, 
mniej są związane z konkretnym miastem, a bar-
dziej z bliskością głównej drogi, np. ekspresowej, 
czy autostrady. Tak jest w przypadku katowickich 
i sosnowieckich salonów zlokalizowanych przy dro-
dze ekspresowej S86 oraz drogich marek w Zabrzu, 
które można nabyć w pobliżu Drogowej Trasy Śred-
nicowej (DTŚ). 

Rozmieszczenie wysokiej klasy hoteli, 5-gwiazd-
kowych i 4-gwiazdkowych, wykazuje jeszcze więk-
szą koncentrację niż pozostałe badane funkcje me-
tropolitalne. W ścisłym centrum Katowic znajduje 
się 5-gwiazdkowy hotel „Monopol” oraz 4-gwiazd-
kowy „Qubus” i zupełnie nowy „Angelo”. Podob-
nie w 2010 r. rozpoczął działalność 4-gwiazdkowy 
hotel „Best Western Premier”, znajdujący się obok 
katowickich terenów targowych i wypoczynko-
wych na północy miasta. Z kolei tej samej klasy 
„Novotel” funkcjonuje od wielu lat w pobliżu 
słynnego „Spodka” i DTŚ. Na badanym obszarze 
metropolitalnym jeszcze w Tychach swoje usługi 
świadczy 5-gwiazdkowy hotel „Piramida”. Jego lo-
kalizacja wyniknęła z bliskości terenów zielonych  
i emocjonalnych związków właściciela z Tychami. 
Na terenie Czeladzi i Pszczyny istnieją wprawdzie 
dwa hotele 4-gwiazdkowe (tab. 2), ale ich umiejs-
cowienie tuż przy głównych drogach krajowych 
(S86 i DK1) wskazuje na potrzeby turystyczne, a nie 
na ważne centra w tych miastach. Jak widać jedyne 
centrum metropolii pod względem umiejscowienia 
luksusowych hoteli stanowi śródmieście Katowic, 
gdyż pozostałe szczegółowe lokalizacje wyniknęły 
z innych przyczyn. 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Metropolia „Silesia” jest niezbędnym podmiotem 
integrującym zespół miast i zurbanizowanych osie-
dli w centrum województwa śląskiego ze względu 
na ich genezę (konurbacja techniczna) i policen-
tryczny charakter. W wyniku kompleksowej anali-

zy występowania czterech wybranych czynników 
określających rozwój metropolii, z grupy kilkudzie-
sięciu miast wytypowano kilka potencjalnych ośrod-
ków, które wspólnie tworzą centra metropolitalne. 
Przede wszystkim centrum Metropolii „Silesia” 
kształtuje się bardzo wyraźnie w Katowicach, głów-
nie na obszarze ich części śródmiejskiej i wokół 
autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej. Jako 
drugie centrum metropolii, lecz o mniejszym zna-
czeniu i częściowo komplementarne w stosunku 
do Katowic, można wskazać Gliwice na zachodnim 
krańcu metropolii. Z kolei Sosnowiec i Zabrze, a w 
mniejszym stopniu również Tychy i Chorzów, ja-
wią się jako pomocnicze i stale rozwijające się cen-
tra w rozległej Metropolii „Silesia”. 

Kształtująca się metropolia i jej obszar metro-
politalny ulegają ciągłym zmianom i potrzebują 
ścisłej współpracy współtworzących ją miast. Ana-
liza rozkładu przestrzennego wybranych wskaźni-
ków świadczy o bardzo wysokiej randze Katowic, 
znacznie przewyższającej inne miasta na badanym 
obszarze, co nie wynika tylko ze zwykłej nadwyżki 
liczby mieszkańców, lecz jest pochodną lokalizacji 
wielu ważnych funkcji metropolitalnych oraz cen-
tralnego położenia tego miasta w tworzącym się 
obszarze metropolitalnym. Wśród pozostałych du-
żych miast niezwykle słabo rozwinęły się funkcje 
metropolitalne w Bytomiu, który w przeszłości sta-
nowił jeden z największych i wiodących ośrodków 
miejskich konurbacji technicznej. 
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и национальных парков Беларуси. Cистема особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Беларуси 
включает 1285 объектов различного статуса и ранга, общей площадью 1595,7 тыс. га (7,7% от площади страны). 
Ключевыми компонентами экологической сети служат крупные по площади территории, экологически ста-
бильные природные экосистемы с высоким ландшафтным и биологическим разнообразием: Березинский био-
сферный заповедник, национальные парки „Беловежская пуща”, „Браславские озера”, „Нарочанский”, „При-
пятский”. Их общая площадь составляет 30,1% от общей площади ООПТ. Охрана территорий осуществляться 
национальным законодательством с опорой на существующие международные документы (Бернская, Рамсарс-
кая и Боннская Конвенции, Директивы ЕС о Птицах и Местообитаниях, Европейские экологические сети, Natura 
2000, Конвенция о всемирном наследии). 
 
Pirozhnik I. I., Vlasov B. P., Poleshchuk N. I. Geoecological problems of development of nature reserves and national 
parks net of Belarus. The system of specially protected natural reservations (SPNR) of Belarus includes 1285 objects of 
different statue and range, with total square 1595.7 thous. hectares (7.7% from the country square). The key components 
of ecological network are vast square territories, ecologically stable natural ecosystems with rich landscape and 
biological diversity: Berezinski Biosphere Reserve, National parks “Belovezhskaya Pushcha”, “Braslavskie Ozera”, 
“Narochanski”, “Pripyatski”. These territories occupy 30.1% from total square of SPNRs. Nature protection is managed by 
National legislation based on existing International statements (Bern, Rasmar and Bonn Conventions, Birds Di-
rective, Habitats Directive of the European Union and Natura 2000, Convention on World Heritage). 
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Zarys treści 
 

W skład systemu naturalnych obszarów (ściśle) chro-
nionych (SNOCh) Białorusi wchodzi 1285 obiektów 
różnej rangi. Zajmują one powierzchnię 1595,7 tys. hа 
(7,7% powierzchni kraju). Кluczowymi elementami sieci 
ekologicznej są obszary duże pod względem powierz-
chni, ekologicznie stabilne, cechujące się znaczną różno-
rodnością krajobrazową i biologiczną: Berezyński Rezer-
wat Biosfery, Parki Narodowe: „Puszcza Białowieska”, 
„Jeziora Brasławskie”, „Naroczański”, „Prypecki”. Ich 
ogólna powierzchnia stanowi 30,1% powierzchni SNOCh. 
Оchronę obszarów kluczowych SNOCh gwarantuje pra-
wo państwowe, poparte istniejącymi dokumentami mię-
dzynarodowymi: Konwencją Ramsarską, Berneńską  
i Bońską, Dyrektywą Ptasią Unii Europejskiej, Konwen-
cją o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Naturalnego, Natura 2000. 
 
 

WSTĘP 
 

W celu zachowania różnorodności biologicznej i kraj-
obrazowej utworzono na Białorusi system natural-
nych obszarów (ściśle) chronionych (SNOCh), w któ-
rego skład wchodzi 1285 obiektów różnej rangi (re-
zerwat-zapowiednik, parki narodowe, rezerwaty-za-
kazniki i pomniki przyrody) o znaczeniu ogólnopańs-
twowym oraz lokalnym. Ogólna powierzchnia SNOCh 
wynosi 15 957 km2 (7,7% powierzchni państwa), z cze-
go na rezerwat-zapowiednik i parki narodowe przy-
pada 4 809 km2, na rezerwaty-zakazniki o znaczeniu 
ogólnopaństwowym – 8 371 km2, na rezerwaty-za-
kazniki o znaczeniu lokalnym – 2 634 km2 i na pom-
niki przyrody – 143 km2.  

Wszystkie obszary chronione tworzą sieć ekolo-
giczną, obszary największe pod względem powierz-
chni, czyli ekosystemy naturalne ekologicznie sta-
bilne stanowią natomiast jądra (obszary kluczowe) 
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tej sieci. Na obszarze Białorusi są nimi: Berezyński 
Rezerwat Biosfery oraz parki narodowe: Puszcza 
Białowieska, Jeziora Brasławskie, Naroczański i Pry-
pecki. Dla tych obiektów jest charakterystyczna du-
ża różnorodność krajobrazowa i biologiczna, boga-
ctwo gatunków flory i fauny, mających szczególne 
znaczenie w zakresie ochrony przyrody w skali 
państwowej i międzynarodowej. Оchronę obszarów 
kluczowych SNOCh gwarantuje prawo państwowe, 

poparte istniejącymi dokumentami międzynarodo-
wymi: Konwencją Ramsarską 1971(1975), Berneńską 
1979 i Bońską 1979, Dyrektywą Ptasią Unii Europejs-
kiej 1979, Konwencją o Ochronie Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Naturalnego 1972 (1975). 

Оgólna powierzchnia rezerwatu i parków narodo-
wych stanowi 30,1% powierzchni SNOCh (tab. 1, rys. 1). 

 

 
Tabela 1. Parki narodowe na obszarze Białorusi  
Table 1. National parks of the Belarus Republic  
 
 Polska nazwa parku Oficjalna białoruska (i ro-

syjska) nazwa parku 
Rok 

utworzenia
Rok ogłoszenia re-
zerwatem biosfery

Powierzchnia 
(km2) 

Siedziba 

A. Rezerwat Berezyński 
(Berezyński Rezerwat 
Biosfery) 

Бярэзiнскi бiасферны 
запаведнiк (Березинский 
биосферный заповедник) 

1925 1979 809,0 Domżericy 

1.  Park Narodowy 
Jeziora Brasławskie 

Нацыянальны парк 
„Браслаўскiя aзёры” 
(Национальный парк 
„Браславские озера”) 

1995  715,0 Brasław 

2. Naroczański Park 
Narodowy  

Нацыянальны парк 
„Нарачанскі” 
(Национальный парк 
„Нарочанский”) 

1999  940,0 Narocz 

3. Park Narodowy 
Puszcza Białowieska 

Нацыянальны парк 
„Белавежская пушча” 
(Национальный парк 
„Беловежская пуща”) 

1990  1522,4  Kamieniuki 

4. Prypecki Park 
Narodowy 

Нацыянальны парк 
„Прыпяцкі” 
(Национальный парк 
„Припятский”) 

1996  823,0 Liaskowiczy 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja rezerwatu-
zapowiednika (A – Berezyński 
Rezerwat Biosfery) i parków 
narodowych (B – 1 – Jeziora 
Brasławskie, 2 – Naroczański, 
3 – Puszcza Białowieska, 4 – 
Prypecki) na tle rezerwatów-
zakazników o znaczeniu ogólno-
państwowym (C) i obszarów 
leśnych (D) Białorusi 
Fig. 1. Location of reserve-
zapowiednik (A – Berezinski 
biosphere reserve) and natio-
nal parks (B – 1 – Braslavskie 
Ozera, 2 – Narochanski, 3 – 
Belovezhskaya  Pushcha, 4 – 
Pripyatski) against the back-
ground of reserves-zakaznik of 
allnational importance and fo-
rest areas of Belarus 
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W celu stwierdzenia ogólnych przestrzennych 
prawidłowości lokalizacji SNOCh na tle regionów 
fizycznogeograficznych oraz oceny stopnia repre-
zentatywności naturalnych cech regionów w sieci 
SNOCh metodą analizy taksonomicznej wydzielono 
6 typów regionów różniących się pod względem po-
wierzchni i rodzajów obszarów chronionych, cech 
geomorfologicnych i charakteru roslinności, a także 
zagospodarowania rolniczego:  
1. Regiony, gdzie występują wszystkie formy ochro-

ny przyrody, ze znacznymi kompleksami leśny-
mi, z niewielkim udziałem gruntów ornych (Po-
lesie Prypeckie), obfitością rzek i jezior (region 
brasławsko-oswiejski); 

2. Regiony z dużymi kompleksami leśnymi o cha-
rakterze naturalnym (puszcze), gdzie na znacz-
nej powierzchni występują obiekty komplekso-
wej ochrony przyrody (rezerwaty biosfery, park 
narodowy), а także wyspecjalizowane obiekty 
ochrony zasobów przyrody (rezerwaty-zakazniki 
hydrologiczne i jeziorne) – Polesie Brzeskie, Ni-
zina Górnoberezyńska; 

3. Regiony z pojedynczymi chronionymi obiektami 
historyczno-kulturowymi oraz pomnikami przy-
rody (rezerwat-zakaznik memorialny, pomnikowe 
parki, pojedyncze pomnikowe drzewa) – Równi-
na Stołpecka; 

4.Regiony w różnych prowincjach fizycznogeo-
   graficznych o charakterze wyżynnym (prowincja 
   Zachodniobiałoruska), równinnym (Równina Środ-
   kowoberezyńska, Płaskowyż Orszańsko-Mohylew-
   ski) i nizinnym (Nizina Połocka) o wysokim po-
   ziomie rolnictwa i z pojedynczymi obiektami 
   ochrony zasobów przyrody (powierzchnie roślin-
   ności cennej i reliktowej, parki, pomniki geolo-
   giczne, pojedyncze drzewa); 
5.Regiony ze znacznymi powierzchniami lasów  
   w dolinach rzek, z obiektami ochrony zasobów 
   przyrody (rezerwaty-zakazniki łowieckie, botanicz-
   ne) i pomnikami przyrody (Polesie Homelskie, 
   Równina Czeczerska, Nizina Górnoniemeńska); 
6.Regiony Wyżyny Białoruskiej i Pojezierza o wy-
   sokim poziomie rolnictwa i pojedynczymi, nie-
   wielkimi powierzchniowo, obiektami ochrony za-
   sobów przyrody (rezerwaty-zakazniki krajobrazo-
   we i hydrologiczne) oraz pomnikami przyrody 
   (15 regionów). 

Powyższa klasyfikacja odzwierciedla szereg 
dysproporcji w rozmieszczeniu obiektów chronio-
nych i kategorii tych obiektów. Szczególnie brak 
obiektów kompleksowej ochrony na obszarze Przed-
polesia i prowincji Wschodniobiałoruskiej podkreś-
la deficyt obszarów chronionych o charakterze stre-
fowym. Taka sytuacja wymaga przyspieszenia prac 

nad utworzeniem Swisłocko-Berezyńskiego Parku 
narodowego na terenie Przedpolesia (obszar ujścia 
Swisłoczy do Berezyny), ekotonizacji szeregu regio-
nów prowincji Wschodniobiałoruskiej drogą roz-
drobnienia użytków rolniczych i wydzielenia mię-
dzy nimi obiektów chronionych. Po utworzeniu 
parków narodowych: Suraskiego i Nalibockiego 
podniesie się ekologiczna wartość Niziny Nadnie-
meńskiej i Suraskiej, wzrośnie ich reprezentatyw-
ność wśród obszarów chronionych prowincji Za-
chodniobiałoruskiej i Pojezierza Białoruskiego. 

W celu poprawy warunków życia ludności wiel-
kich aglomeracji miejskich, konieczne jest poszerze-
nie areału wyspecjalizowanych obszarów rekrea-
cyjnych, ponieważ pojawienie się masowych form 
rekreacji na SNOCh rodzi szereg problemów eko-
logicznych. W istniejącej sytuacji dojrzało zadanie 
opracowania ogólnej klasyfikacji obszarów rekrea-
cyjno-turystycznych, cechujących się reżimem ochro-
ny zasobów przyrody, które – łącznie z parkami 
narodowymi – będą stanowić bazę przestrzenną 
rozwoju usług rekreacyjno-turystycznych. W tym 
celu w pierwszej kolejności powinny zostać utwo-
rzone parki krajobrazowe, których status mogą 
przyjąć wszystkie istniejące do tej pory rezerwaty-
zakazniki krajobrazowe i strefy wypoczynku o zna-
czeniu ogólnopaństwowym. 
 

 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

 
Rezerwat-zapowiednik Berezyński 
(Бярэзiнскi бiасферны запаведнiк / 
Березинский биосферный заповедник) 
 
 Jest jedynym na obszarze Białorusi 

obiektem tej rangi. Leży na pograni-
czu obwodu witebskiego i mińskiego. 
Został utworzony w roku 1925 w celu 
zachowania cennych gatunków dzikich 

zwierząt, zwłaszcza bobrów. Od roku 1979 ma mię-
dzynarodowy status rezerwatu biosfery, w roku 1993 
został przez Radę Europy włączony do sieci rezer-
watów-zapowiedników biogenetycznych, w 1995 – 
uhonorowany Dyplomem Europejskim za efektyw-
ną pracę w dziedzinie zachowania naturalnych kom-
pleksów i bioróżnorodności, w roku 1998 natomiast – 
wpisany na listę Kluczowych Obszarów Ornitologi-
cznych (IBA). Ogólna powierzchnia rezerwatu wy-
nosi 809,0 km2 (fot. 1). 

Теrytorium rezerwatu leży w strefie ostatniego 
zlodowacenia poozierskiego (wisły). Współczesna 
rzeźba została ukształtowana przez lądolód sożski 
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(warty) oraz wody roztopowe lądolodu pooziers-
kiego. Obserwuje się tu rzadko spotykane przeplata-
nie się wysoczyzn morenowych, równin jeziorno-
lodowcowych i głębokich kotlin. W sumie jest to 
rozległa równina limno- i fluwioglacjalna na dziale 
wodnym między zlewiskami Bałtyku i Morza Czar-
nego. 

 

 
 
Fot. 1. Fragment Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery 
(źródło: internet) 
Photo 1. Fragment of Berezinski Biosphere Reserve 
(source: internet) 

 
Sieć hydrograficzną omawianego obiektu two-

rzy 69 rzek, z których największymi są Berezyna 
(110 km długości) i Essa, jeziora Оlszyca, Pławno, 
Маniec, Domżerickie, Моskowica, Postrieżskie i naj-
większe – Palik (712 hа). Ogólna powierzchnia je-
zior rezerwatu wynosi 1 748 hа. W dolinie Berezy-
ny występuje dużo starorzeczy i innych zbiorników 
wodnych na terasie zalewowej. W latach 1797–1805 
zbudowano tu – na miejscu starej drogi wodnej od 
„Waregów do Greków” – Berezyński System Wod-
ny, którym transportowano towary do portów bał-
tyckich i czarnomorskich. Zachowały się resztki ka-
nałów Serguckiego, Berezyńskiego i innych, które 
stanowią dzisiaj walor historyczny.  

Warunki glebowe są zróżnicowane: występuje 
tu 5 genetycznych typów gleb – darniowo-bieli-
cowe, darniowo-bielicowe zabagnione, darniowe za-
bagnione, aluwialne (na terasie zalewej) i najbar-
dziej rozprzestrzenione − torfowo-bagienne, zajmują-
ce około 60% powierzchni rezerwatu.  

Większość część powierzchni rezerwatu (86%) 
zajmują lasy. Składają się na nie 4 grupy formacji: 
borealne iglaste, liściaste bagienne, liściaste wtórne 
oraz szerokoliściaste. Dominują lasy sosnowe, brzo-
zowe, olchowe i świerkowe. 

Na obszarze omawianego rezerwatu biosfery 
stare drzewostany iglaste występują na przemian  
z torfowiskami wysokimi i niskimi. Istnieje tu 17 ba-
gien, które zajmują 50,7 tys. hа i stanowią szcze-
gólną wartość tego obiektu. Rozległe systemy bagien-
ne, cechujące się dużą różnorodnością gatunkową 
świata roślinnego, który zachował swoje naturalne 
oblicze, czynią obszar rezerwatu unikatowym dla 

całej Europy Zachodniej. Największymi bagnami 
są tutaj: Domżerickie − 10,9 tys. hа, Коrolińskie − 
7,4 tys. hа, Żary − 4,8 tys. hа, Оlszanik − 3,4 tys. hа, 
Postrieżskie − 3,1 tys. hа. 

Łąki zajmują powierzchnię 8,8 tys. hа i 78%  
z nich jest skoncentrowane na terasie zalewowej 
Berezyny.  

Wjątkowo bogaty jest świat roślin i zwierząt: 
liczba gatunków biologicznych żyjących w grani-
cach Rezerwatu Berezyńskiego przekracza 6 000. 

Świat roślin rezerwatu liczy ponad 2000 gatun-
ków, z których 37 umieszczono w Czerwonej Księ-
dze Republiki Białoruś. Z roślin rzadkich i zagrożo-
nych wyginięciem występują: brzoza karłowata Be-
tula nana, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, 
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, buławnik 
czerwony Cephalanthera rubra, zimoziół północny 
Linnaea borealis, kosacieć syberyjski Iris sibirica, 
ozorka zielona Coeloglossum viride, miodokwiat krzy-
żowy Herminium monorchis, podejźrzon marunowy 
Botrychium matricariifolium, lilia złotogłów Lilium 
martagon, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, 
paprotnica sudecka Cystopteris sudetica i in. 

W rezerwacie żyje 56 gatunków ssaków, a wśród 
nich rzadkie gatunki z Czerwonej Księgi Białorusi: 
żubr białowieski, niedźwiedź brunatny, ryś, bor-
suk i inne. W składzie fauny jest duża grupa zwie-
rząt łownych, wędrujących też na tereny przyległe: 
dzikie świnie, jelenie, łosie, sarny, wydry, norki 
amerykańskie, kuny, gronostaje, łasice, tchórze zwy-
czajne. Bobrów jest około 400–500  sztuk.  

W granicach rezerwatu zaobserwowano 230 
gatunków ptaków, spośród których gnieździ się tu 
179, а 56 wpisano do Czerwonej Księgi: nur czar-
noszyi, rybołów, wężojad, orliki: grubodzioby i krzy-
kliwy, orzeł przedni, bielik, sokół wędrowny, kuro-
patwa, puchacz, puszczyki: mszarny i uralski i inne. 
Rezerwat Berezyński odgrywa ważną rolę dla za-
chowania zagrożonych i rzadkich gatunków euro-
pejskich (wężojad, sokół wędrowny, cietrzew, żu-
raw szary i in.), z tego względu jest on od 1998 
roku uznawany za Kluczowy Obszar Ornitologicz-
ny (IBA).  

W faunie rezerwatu jest też 5 gatunków ga-
dów, 11 gatunków płazów (w tym gatunki chro-
nione − ropucha paskówka, traszka zwyczajna) i 34 
gatunki ryb, a z minogowatych spotyka się minoga 
rzecznego. 

Nа obszarze rezerwatu znajduje się stacja moni-
toringowa, prowadząca obserwacje satelitarne, geo-
chemiczne, leśne, zoologiczne. Istnieje tu też Mu-
zeum Przyrodnicze, woliery ze zwierzętami, organi-
zowane są wycieczki, i różnorodne miejsca do wy-
poczynku. 
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Park Narodowy Jeziora Brasławskie 
(Нацыянальны парк „Браслаўскiя 
aзёры”/ Национальный парк „Брас-
лавские озера”) 
 
 

 

Park narodowy leży w zachodniej 
części obwodu witebskiego, w rejonie 
brasławskim. Został utworzony w ro-
ku 1995 w celu zachowania natu-
ralnego krajobrazu i racjonalego wyko- 

rzystania jednej z najbardziej malowniczych grup 
jezior Pojezierza Białoruskiego – Jezior Brasławs-
kich oraz puli genetycznej roślinności i świata zwie-
rząt. Krajobraz omawianego parku narodowego 
może służyć jako wzorzec krajobrazów Pojezierzy 
Bałtyckich. Ogólna powierzchnia parku wynosi 
715,0 km2. 

Charakterystyczną cechą rzeźby polodowcowej 
jest szerokie rozprzestrzenienie młodych jezior, wa-
łów morenowych, wzniesień, obniżeń i kotlin, któ-
re powstały 15−14 tys. lat temu (stadiał brasławski 
ostatniego zlodowacenia). Rzeźbę różnicuje mnóstwo 
kemów i ozów, wykształconych w postaci zespołów 
wzniesień o wysokości do 25–30 m w sąsiedztwie 
jezior i na działach wodnych, z których roztaczają 
się malownicze widoki na jeziora z wieloma wy-
sepkami, labirynty kanałów i przytulne zatoki. Naj-
lepszym punktem widokowym na obszarze parku 
narodowego jest G. Majak, stanowiąca wierzchołek 
kemu przy jez. Strusto, z wierzchołka kemu w Mas-
kowiczach natomiast można obserwować panoramę 
jeziora Niespisz i Niedrowo.  

Głównym bogactwem parku narodowego są je-
ziora: jest ich tu 61. W okolicach Brasławia leży jed-
na z większych na Białorusi − brasławska grupa je-
zior (ponad 30 zbiorników); największe z tych je-
zior to: Drywiaty, Snudy, Strusto, Wojso, Niespisz, 
Niedrowo, Pociech, Wołoso Północny, Wołoso Połud-
niowy, Dubro, Оbabje, Мiеdwiedno i in. Drenuje je 
i łączy rzeka Drujka. Znaczna część jezior ma głę-
bokość 15–25 m, а Wołoso Południowy –  40,4 m 
(fot. 2). 

W północnej i środkowej części parku leży bra-
sławska wysoczyzna morenowa, gdzie dominują 
krajobrazy większych lub mniejszych wzniesień 
oraz równiny wodno-lodowcowej z lasami iglasty-
mi na pylasto-piaszczystych glebach darniowo-bie-
licowych. W południowej części parku natomiast 
istnieją krajobrazy płaskiej niziny jeziorno-lodow-
cowej z jeziorami i ostańcami morenowymi, pokry-
te lasami iglastymi i częściowo liściastymi na za-
bagnionych pylasto-piaszczystych glebach darnio-

wych, darniowo-węglanowych, darniowo-bielicowych 
oraz torfowo-bagiennych.  
 

 
 
Fot. 2. Park Narodowy Jeziora Brasławskie – jezioro 
Snudy (fot. I. I. Pirożnik) 
Photo 2. Braslavskie Ozera National Park – lake Snu-
dy (phot. by I. I. Pirozhnik) 

 
Na obszarze parku narodowego zachowało się 

kilka dużych kompleksów leśnych: Bogiński, Wi-
dzowski, Drujski, Belmont, Racki Bór. Ponad 65% 
powierzchni leśnej stanowią drzewostany iglas-
te z przewagą sosny (48%). Udział gatunków liś-
ciastych dochodzi do 35%. 

We florze parku narodowego stwierdzono po-
nad ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, z któ-
rych 20 wpisano do Czerwonej Księgi Białorusi: 
skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata, malina 
moroszka Rubus chamaemorus, zimoziół północny 
Linnaea borealis, widłak wroniec Lycopodium selago, 
brzoza karłowata Betula nana, aldrowanda pęche-
rzykowata Aldrovanda vesiculosa, mieczyk dachów-
kowaty Gladiolus imbricatus, zawilec wielkokwiato-
wy Anemone sylvestris, driakiew gołębia Scabiosa co-
lumbaria; w jeziorach występuje przesiąkra okółko-
wa Hydrilla verticillata, Caulinia minor, C. flexilis. 

W skład fauny parku wchodzi około 45 ga-
tunków ssaków, 200 gatunków ptaków, 10 gatun-
ków płazów i 6 – gadów. 

Nа analizowanym obszarze żyje 85% całego 
gnieżdżącego się składu gatunkowego ornitofauny 
Białorusi. Najwięcej jest przedstawicieli grup siew-
kowatych, kurowatych i wielkich ptaków drapież-
nych. Do Czerwonek Księgi Białorusi wpisano 45 
gatunków, m. in.: nur czarnoszyi, podgorzałka, 
kulik kanadyjski, siewka złota, sokół drzemlik, so-
wa włochata, dzięcioły: trójpalczasty, zielony i bia-
łogrzbiety, zięba jer, rybołów, orzeł przedni, bielik, 
orlik krzykliwy, puszczyk uralski, sokół kobuz, bo-
cian czarny, żuraw szary, czapla biała, perkoz rdza-
woszyi, perkozek, rożeniec, bąk zwyczajny, zimo-
rodek, kraska, mewa siwa i inne.  
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Spośród wielkich ssaków ochronie podlegają: 
borsuk, ryś i niedźwiedź brunatny.  

W jeziorze Wołoso zachował się zespół gatun-
ków reliktowych z czasów ostatniego zlodowace-
nia: skorupiaki Limnocalanus, Pontoporeia, Mysis re-
licta, Pallassiola quadrispisnosa oraz rzadki rak szla-
chetny Astacus astacus.  

W jeziorach parku narodowego żyją różne ga-
tunki ryb, w tym cenne, jak np. stynka, sielawa, 
węgorz, sandacz i in. 

Obszar Parku Narodowego Jeziora Brasławskie 
dysponuje wielkim potencjałem do rozwoju turys-
tyki i wypoczynku. Występują tu, między innymi, 
obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego i natu-
ralnego.  

Do obiektów historyczno-kulturowych prawnie 
chronionych należą pomniki archeologiczne, obiek-
ty architektury monumentalnej i ludowej, а także 
historyczne zespoły parkowo-pałacowe. 

Nа obszarze omawianego parku narodowego 
stwierdzono 24 pomniki archeologiczne, w tym 15 
o znaczeniu ogólnopaństwowym. Są to kurhany-
cmentarzyska, grodziska, zamczyska, zlokalizowa-
ne przede wszystkim na brzegach rzek i jezior  
w środkowej części parku. Ich wiek obejmuje wiel-
ki wachlarz czasowy: оd VII w. p.n.e. do XVI w. 
Należą one do kultury dnieprowskiej, kultury ce-
ramiki kreskowej i późniejszych. 

Lądolód zostawił na omawianym terenie wiel-
ką liczbę głazów, w tym 21 o dłuższej osi liczącej 
ponad 3 m. Nа zachodnim brzegu jez. Strusto znaj-
duje się największy głaz Brasławszczyzny: ma on 
4,5 m długości 4,4 m szerokości, 13,8 m obwodu  
i waży ponad 40 t). Interesujące są głazy „Krowi 
kamień”, „Diabelski ślad”. 

Ludową architekturę drewnianą reprezentuje 
m. in. piękny przykład tradycyjnej chłopskiej cha-
łupy –  domu wiankowego we wsi Ikaźń, zbudowa-
nego w 1909 roku. Dom wiankowy jest najstarszym 
typem domu chłopskiego, w którym zabudowa two-
rzy zamknięty krąg-wianek. W Brasławiu zachował 
się spichlerz z początku XX wieku i szatior (daszek 
nad studnią). Pomnikiem tradycyjnej architektury 
„przemysłowej” jest młyn wodny z XVIII–XIX wieku.  

Monumentalna architektura kultowa jest repre-
zentowana przez wiele murowanych i drewnia-
nych świątyń, pochodzących z XVII – początku XX w.  

Istnieją tu też pomniki architektury parkowo-
pałacowej: tworzą je zachowane zespoły lub ich 
pozostałości, mające swoją historię i indywidualną 
wartość. 

W celu racjonalnego wykorzystania potencjału 
PN Jeziora Brasławskie oraz zachowania unikato-
wych krajobrazów, obiekt ten został podzielony 

na strefy funkcjonalne. Dominuje w nim strefa gos-
podarcza (37,3%) i rekreacyjna (17,6%), strefa ścisłej 
ochrony natomiast ma rozmiary nieznaczne (3,8% 
całej powierzchni), а strefa regulowanego wyko-
rzystania zajmuje 41,3%. Z tego względu głównym 
zadaniem przy turystycznym zagospodarowaniu oma-
wianego parku jest przestrzeganie reżimu strefy 
ściśle chronionej i jej stopniowe powiększanie.  

  W celu rozszerzenia spektrum usług ekologi-
czno-rekreacyjnych utworzono ekologiczną ścieżkę 
dydaktyczną wzdłuż ozu w Słobodce, a także inne 
trasy turystyczne obejmujące unikatowe krajobrazy 
i obiekty naturalne. Dyrekcja parku proponuje też 
tury łowieckie oraz obserwowanie dzikich zwierząt. 

 
 
Naroczański Park Narodowy (Нацыя-
нальны парк „Нарачанскі” / Нацио-
нальный парк „Нарочанский”) 
 

Park jest zlokalizowany na pograni-
czu obwodu witebskiego (rejony: mia-
dziołski, wilejski, postawski) i gro-
dzieńskiego (rejon smorgoński). Pows-
tał w 1999 roku w celu zachowania 

unikatowej przyrody oraz pełniejszego i bardziej 
efektywnego wykorzystania potencjału rekreacyj-
nego, tkwiącego w warunkach naturalnych rejonu 
miadziołskiego. W skład parku weszły wcześniej 
funkcjonujące tu państwowe rezerwaty-zakazniki: 
krajobrazowy − Gołubyje oziora (Błękitne Jeziora), 
biologiczne − Rudakowo, Pasynki, Niekasieckij 
oraz hydrologiczny – Czeriemszica. Ogólna powie-
rzchnia parku wynosi 94 tys. hа (fot. 3). 

 

 
 
Fot. 3. Naroczański Park Narodowy – widok ogólny 
(źródło: internet) 
Photo 3. Narochanski NP – general view (sourve: in-
ternet) 

 
Na ukształtowanie powierzchni omawianego 

obiektu składa się w większości wysoczyzna more-
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nowa z różnej wysokości wzniesieniami, z kema-
mi, ozami i obniżeniami jeziornymi. W środkowej 
części parku występuje falista równina wodno-lo-
dowcowa z wydmami, kemami i obniżeniami, we 
wschodniej − płaska nizina jeziorno-bagienna. 

Strome stoki wielkich wzgórz kemowych i wa-
łów, sięgających 20–30 m wysokości, są pokryte la-
sami sosnowymi świerkowymi, w kotlinach i kory-
tach rzecznych występują olszyny i zarośla brzozo-
we. Liczne jeziora w wielu przypadkach tworzą 
unikatowe w skali ogólnokrajowej krajobrazy kemo-
wo-morenowo-jeziorne, powstałe w czasie ostatnie-
go zlodowacenia poozierskiego (15–14 tys. lat temu). 
Кemowo-morenowo-jeziorny kompleks krajobrazo-
wy „Błękitnych Jezior” należy do unikatowych kraj-
obrazów, niezwykle rzadko występujących na Biało-
rusi. Na tym wyjątkowo malowniczym terenie wys-
tępują na przemian wysokie, porośnięte lasami 
iglastymi wzniesienia kemowe, wały morenowe  
i ozowe oraz jeziora, obniżenia i najczęściej odwad-
niane doliny. 

Na obszarze parku rozwinęły się piaszczyste  
i pylaste gleby darniowo-bielicowe, pylaste gleby 
darniowo-węglanowe oraz torfowo-bagienne. 

Sieć hydrograficzną parku tworzą rzeki i poto-
ki o ogólnej długości ponad 80 km, 43 jeziora o róż-
nej genezie oraz stawy rybne. Te obiekty wodne 
zajmują 17,1% powierzchni parku. Jeziora są sku-
pione w grupach. W skład grupy naroczańskiej 
wchodzą jeziora: Batorino, Miastro, Narocz i Bie-
łoje, połączone naturalnymi kanałami. Brzegi tych 
jezior, pokryte lasem sosnowym, stanowią podsta-
wę zasobów rekreacyjnych parku narodowego. Naj-
większym i najbardziej malowniczym zbiornikiem 
wodnym jest jezioro Narocz o powierzchni 79,6 km2 
i maksymalnej głębokości 24,8 m. Do wspomnianej 
grupy jeziornej należy też kilka maleńkich jezior  
w strefie chronionej − Podszapje, Wydrienik, Мły-
nok, Коzje, Griadskoje. Kolejna, bołducka grupa je-
zior obejmuje następujące obiekty − jeziora Bołduk 
(maksymalna głębokość 39,7 m), Głublia (26,8 m), 
Głubielka (17 m) i kilka małych − Imszariec, Jacz-
mieniok, Каrasik, Оkuniok, Wilczinija, Głuchoje, Swi-
na. Obszar przyległy do tych jezior znajduje w stre-
fie chronionej, a same jeziora tylko częściowo są 
udostępniane do działalności rekreacyjnej. 

Świat roślinny parku narodowego odzwiercie-
dla typową strukturę subtajgowych liściasto-świer-
kowych lasów południowo-zachodniej części Poje-
zierza Białoruskiego. Lasy zajmują tu prawie 50% 
powierzchni parku, a w ich  składzie gatunkowym 
obserwuje się sosnę, brzozę, świerk, dąb, jesion, 
osikę, olchę szarą i olchę czarną. 

Flora na obszarze parku narodowego liczy oko-
ło 900 gatunków roślin wyższych, z których 30 za-
licza się do rzadkich i do zagrożonych wyginię-
ciem. Wśród nich są: brzoza karłowata Betula nana, 
Thlaspi alpinum, kłoć wiechowata Cladium mariscus, 

tulipan dziki Tulipa sylvestris, obuwik pospolity Cy-
pripedium calceolus, gruszyczka jednokwiatowa Mo-
neses uniflora, zawilec wielkokwiatowy Anemone syl-
vestris, podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum, 
irga czarnoowocowa Cotoneaster melanocarpus, fio-
łek mokradłowy Viola stagnina, sasanka łąkowa 
Pulsatilla pratensis, kruszczyk rdzawoczerwony Epi-
pactis atrorubens, listera jajowata Listera ovata, gory-
czuszka gorzkawa Gentianella amarella, goryczka 
krzyżowa Gentiana cruciata, rosiczka pośrednia Dro-
sera intermedia, grzybień biały Nymphaea alba, żura-
wina drobnolistkowa Oxycoccus microcarpus i in.  

Fauna parku liczy co najmniej 243 gatunki na-
ziemnych kręgowców, w tym co najmniej 179 ga-
tunków gniazdujących ptaków. Spośród rzadkich 
gatunków, wpisanych do Czerwonej Księgi Biało-
rusi, na obszarze parku żyją: nur czarnoszyi, per-
kozek, kuropatwa, gągoł, tracz długodzioby, tracz 
bielaczek, kulik wielki, puchacz, puszczyk uralski, 
zimorodek, sowa mszarna, rybołów, bielik, bekas 
dubelt, sokół drzemlik, bocian czarny, wężojad, bąk 
zwyczajny, dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety, 
borsuk, ryś, orzesznica. 

Nа obszarze Naroczańskiego Parku Narodo-
wego na powierzchni 16 ha utworzono Dendra-
rium im. S. А. Gamzy, w którym zebrano kolekcję 
ponad 280 gatunków drzew i krzewów.  

Istnieje tu też największe na Białorusi uzdro-
wisko „Narocz”, w którego skład wchodzą sanato-
ria: „Biełaja Rus’”, „Narocz”, „Naroczanskij bie-
rieg”, „Sosny”, „Sputnik”, „Prioziornyj”, „Żurawusz-
ka”, a także kompleks turystyczny „Narocz”, baza 
lecznicza „Czajka”, baza wypoczynkowa „Rudako-
wo”, państwowy dziecięcy obóz leczniczy „Zubrio-
nok” i in. Na brzegach jezior przygotowano 26 
przystani turystycznych, ścieżkę ekologiczną i miej-
sca wypoczynku, a także komfortowe domki tu-
rystyczne. Realizowane są wycieczki: „Po ziemi na-
roczańskiej”, „Architektura ziemi naroczańskiej”, 
„Świątynie Białorusi. Historia Bazyliki Budsławs-
kiej”, „Narocz – uzdrowisko”, „Po chronionych 
miejscach ziemi naroczańskiej” i inne.  

Ocena potencjału rekreacyjnego Naroczańskiej 
Strefy Uzdrowiskowej wskazuje, że najbardziej 
sprzyjającymi do zagospodarowania rekreacyjno-
turystycznego są kompleksy borów sosnowych i so-
snowo-świerkowych nа równinach sandrowych, przy-
legających do zachodniegо i południowo-zachod-
niego brzegu jeziora Narocz, а także lasy sosnowe 
z udziałem brzozy w południowo-wschodniej częś-
ci zlewni tego jeziora. Z ogólnej powierzchni anali-
zowanej strefy na najbardziej sprzyjające obszary 
przypada 25%, nа których najbardziej zagospoda-
rowanej części (11,3%) działa 12 instytucji uzdro-
wiskowych i turystycznych. Należy też zauważyć, 
że stosunkowo niewielka pojemność naturalnych 
krajobrazów, która wynosi około 8 tys. miejsc, pra-
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wie całkowicie została wyczerpana już na początku 
zagospodarowywania tego obszaru. 

 
 

Park Narodowy Puszcza Białowieska 
(Нацыянальны парк „Белавежская 
пушча” / Национальный парк „Бело-
вежская пуща”) 
 
 

 

Jest największym z parków narodo-
wych Białorusi. Leży na pograniczu 
obwodu brzeskiego (rejon kamienie-
cki i prużański) i grodzieńskiego (re-
jon swisłocki). Powstał w 1990 roku

w wyniku przekształcenia gospodarstwa rezerwato-
wo-myśliwskiego o tej samej nazwie. Celem istnie-
nia parku jest zachowanie unikatowego naturalne-
go krajobrazu i w celu prowadzenia komplekso-
wych badań wzorcowych naturalnych krajobrazów 
i obiektów typowych dla Białorusi i Europy, a także 
w celu zabezpieczenia naturalnych procesów ewo-
lucji. W 1992 roku Puszcza Białowieska została włą-
czona do spisu światowego dziedzictwa UNESCO, 
w roku 1993 natomiast rezerwatowa część parku 
narodowego znalazła się w spisie transgranicznych 
rezerwatów biosfery. W 1997 roku park narodowy zo-
stał uhonorowany dyplomem Rady Europy. W ro-
ku 1998 znalazł się w spisie Kluczowych Obszarów 
Ornitologicznych (IBA). Ogólna powierzchnia par-
ku wynosi 152,24 tys. ha (fot. 4). 
 

 
 
Fot. 4. Park Narodowy Puszcza Białowieska – widok 
ogólny (źródło: internet) 
Photo 4. Belovezhskaya Pushcha NP – general view 
(source: internet) 
  

Na obszarze parku narodowego (i funkcjonu-
jącego na terenie Polski jego odpowiednika – 
Białowieskiego Parku Narodowego) istnieje najstar-
szy i największy w Europie kompleks dziewiczych 
lasów, zachowanych do dzisiaj.  

Główną część obszaru parku zajmują krajobra-
zy wodno-lodowcowe, rzadziej występują natomiast 

krajobrazy aluwialne terasowe i morenowe z domi-
nacją bagien. Współczesna rzeźba ukształtowała się 
po ustąpieniu lądolodu sożskiego (warty), kiedy  
w południowej części puszczy powstał wał moreny 
czołowej. Na pozostałym obszarze występuje rów-
nina wodno-lodowcowa z wydmami, terasami, do-
linami i niziną jeziorno-aluwialną. 

Klimat obszaru parku jest dość łagodny i ce-
chuje go najkrótsza na Białorusi zima i najdłuższy 
okres wegetacyjny.  

Gleby Puszczy Białowieskiej są zróżnicowane  
i należą do 8 typów (brunatne leśne, darniowo-bie-
licowe, darniowo-płowo-bielicowe, darniowe, darnio-
wo-glejowe, torfowe niskie, torfowe wysokie, teras 
zalewowych).  

Lasy parku narodowego mają charakter pier-
wotny, o czym świadczą stare drzewostany jesio-
nowe, lipowe, klonowe i olchowe. Ponad 50% po-
wierzchni leśnej stanowią drzewa dojrzewające, 
dojrzałe i stare. Występują zarówno gatunki iglas-
te, jak i liściaste. Średni wiek drzewostanu w pusz-
czy wynosi 90 lat, ale spotyka się bory sosnowe  
i dąbrowy liczące 160–180 lat, а także poszczególne 
sosny w wieku od 200 do 530 lat i dęby-giganty li-
czące od 330 do 550 lat. 

Otwarte bagna mszyste i trawiaste zajmują 3.8 
tys. hа. Powierzchnia bagien z warstwą torfu o miąż-
szości > 0,3 m wynosi 20,5 tys. hа, z czego na tor-
fowiska niskie przypada 83%, przejściowe – 3% i na 
wysokie – 14%. 

W Puszczy Białowieskiej rośnie ponad 900 ga-
tunków roślin naczyniowych, ponad 500 gatunków 
grzybów, liczne mchy i porosty. Nа obszarze parku 
stwierdzono obecność 40 rzadkich i zagrożonych 
wyginięciem gatunków, które wpisano do Czerwo-
nej Księgi Białorusi. Wśród nich są m. in.: dąb bez-
szypułkowy Quercus petraea, jodła pospolita Abies 
alba, janowiec ciernisty Genista germanica, czosnek 
niedźwiedzi Allium ursinum, miodownik melisowa-
ty Melittis melissophyllum, zdrojówka rutewkowata 
Isopyrum thalictroides, wierzba borówkolistna Salix 
myrtilloides, zimoziół północny Linnaea borealis,  
а także 4 gatunki chronionych mchów, 16 gatun-
ków porostów i 7 gatunków grzybów. 

Fauna Puszczy Białowieskiej składa się z 59 ga-
tunków ssaków (w tym 6 chronionych), 253 ga-
tunków ptaków, występują tu liczne płazy i gady, 
28 gatunków ryb i ponad 11 tys. gatunków bez-
kręgowców. Spośród 75 gatunków ptaków wpisa-
nych do Czerwonej Księgi Białorusi, w lasach i na 
bagnach puszczy gnieżdżą się gatunki zagrożone 
całkowitym wyginięciem: bielik, orlik grubodzioby, 
orlik krzykliwy, orzeł przedni, orzełek, rybołów, 
błotniak zbożowy, wodniczka, wężojad, puszczyk 
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uralski, puszczyk mszarny, sowa błotna, nur czar-
noszyi i in.  

Spośród ssaków najważniejsze znaczenie ma 
stado żubrów złożone z około 300 оsobników, poza 
tym żyją tu: jeleń, łoś, sarna, dzika świnia, wilk, lis, 
wydra, kuna, bóbr, a do gatunków z czerwonej księ-
gi należą: ryś, borsuk, chomik, orzesznica i żołęd-
nica, popielica, nietoperze: mroczek pozłocisty, boro-
wiaczek, mopek, nocek Brandta, nocek Natterera. 

Nа obszarze Puszczy Białowieskiej i w jej są-
siedztwie zachowały się pomniki archeologiczne i ar-
chitektury – stanowiska z epoki kamiennej, kurha-
ny, miejsca obrzędów (święte źródła, drzewa i in.), 
a spośród zabytków architektury − np. Biała Wieża 
w Kamieńcu, pałac w Wiskulach, w którym pod-
pisano „Układ Białowieski” o rozwiązaniu Związ-
ku Radzieckiego i powołaniu WNP. 

 
 

Prypecki Park Narodowy (Нацыянальны 
парк „Прыпяцкі” / Национальный парк 
„Припятский”) 
 
 

 

Park ten funkcjonuje w obwodzie 
homelskim (rejony: żitkowicki, lel-
czycki i petrikowski). Powstał w ro-
ku 1996 w wyniku przekształcenia 
rezerwatu-zapowiednika o tej samej 

Nazwie. Jego celem jest zachowanie w stanie natu-
ralnym unikatowego dla Polesia Białoruskiego kraj-
obrazu oraz badanie zmian przyrodniczych w związ-
ku z osuszeniem ziem Niziny Poleskiej. Ogólna po-
wierzchnia parku wynosi 82 300 hа.  

Park jest położony w dolinie rzeki Prypeć w środ-
kowej części wielkiej zabagnionej Niziny Poleskiej. 
W jego skład wchodzi terasa zalewowa oraz pokry-
ta starymi lasami terasa nadzalewowa wspomnia-
nej rzeki. Dominuje tu rzeźba równinna z wydmami, 
obniżeniami, dolinami i lekko wypukłą równiną jezior-
no-aluwialną z rzadkimi ostańcami terasowymi (fot. 5). 

Gleby na terenie parku należą do typu darnio-
wo-bielicowych piaszczystych, torfowo-bagiennych, 
terasy zalewowej, darniowo-węglanowych.  

Na sieć hydrograficzną opisywanego obszaru 
składa się ponad 300 niewielkich jezior w starorze-
czach i w innych zagłębieniach terasy zalewowej, 
rzeki: Prypeć, Stwiga, Uborć, Swinowod, Mutwica, 
Bielianka, kanały-potoki: Główny, Byczok, Kruszyn-
nyj, Łucziniec oraz system melioracyjny, zbudowa-
ny głównie w końcu XIX w.  

Największą i najbardziej zasobną w wodę rzeką 
Polesia jest Prypeć. Nie jest ona w stanie odpro-
wadzić ogromnych otrzymywanych mas wody,  

w związku z czym działy wodne są tu zabagnione. 
Bagna z kępami wierzb i brzóz czasami ciągną się 
tu dziesiątkami kilometrów.  

 

 
 
Fot. 5. Dolina Prypeci w Prypeckim Parku Narodowym 
(fot. S. Płytkiewicz – internet) 
Photo 5. Pripyatski NP – valley of Pripyat river (phot. by 
S. Plytkevich – internet) 

 
Głównym walorem parku narodowego są lasy, 

które zajmują ponad 70% jego powierzchni. Lasy 
poleskie, w porównaniu z pozostałymi regionami 
Białorusi, są bogatsze pod względem składu oraz 
różnorodności gatunków drzewiastych. Wykształciły 
się tu lasy mieszane (liściasto-sosnowe), sosnowe, 
dąbrowy, jesionowe, grabowe. Szczególnie cenne są 
dąbrowy na terasach zalewowych, istotne znacze-
nie mają też inne skupienia drzew liściastych i krze-
wów na tych terenach, a wśród nich – populacje 
wiązu pospolitego Ulmus minor (U. suberosa) i wią-
zu górskiego U. glabra,  topoli czarnej Populus nigra, 
tarniny Prunus spisnosa, różanecznika żółtego Rho-
dodendron luteum. Znaczne powierzchnie na terenie 
parku narodowego zajmują unikatowe otwarte tor-
fowiska wysokie i przejściowe, zajmujące 11,6% te-
rytorium tego obiektu. Wydziela się tu 60 typów 
ekosystemów bagiennych i leśno-bagiennych, które 
zajmują ponad 40% powierzchni parku. 

Wyjątkową bioróżnorodnością cechują się kraj-
obrazy terasy zalewowej parku, rozległe łąki moza-
ikowo przeplatają się z kompleksami krzewów, za-
bagnionymi równinami, fragmentami rzadkich la-
sów, pojedynczymi starymi drzewami, licznymi 
jeziorami, pojedynczymi wałami piaszczystymi i wyd-
mami. 

Obszar parku zasiedla 246 gatunków ptaków. 
Szczególnej wartości parkowi narodowemu przy-
dają liczne kolonie nadwodnych ptaków:  ostrygo-
jadów, rybitw, czapli, mew. W lasach na terasie za-
lewowej żyją dość znaczne populacje takich rzad-
kich gatunków, jak bocian czarny, bielik, orlik krzy-
kliwy, dzięcioł zielony; stwierdzono też gniazdo-
wanie orlika grubodziobego. Spośród wszystkich 
gatunków ptaków parku narodowego, w Czerwo-
nej Księdze Białorusi zamieszczono 66 gatunków, 
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m. in.: orlika gruboziobego i krzykliwego, orła 
przedniego, rybołowa, sokoła wędrownego, bielika, 
wężojada, kobczyka. 

W lasach parku żyje dużo gatunków kopyt-
nych zwierząt łownych, np. łoś, jeleń, sarna, dzika 
świnia; park zasiedlają także: wilk, lis, kuna, gro-
nostaj, tchórz, łasica, bóbr, wydra, norka, jenot i in. 
Do gatunków chronionych należą: borsuk, ryś, 
żubr (75 sztuk – wyniku reaklimatyzacji), orzesz-
nica, żołędnica, popielica, nietoperze: nocek duży, 
nocek Hatterera, nocek kosmaty, mopek, borowia-
czek, mroczek pozłocisty. Z gadów i płazów spo-
tyka się tu 3 rzadkie gatunki: traszkę, ropuchę pas-
kówkę i żółwia błotnego.  

Florę Prypeckiego Parku Narodowego tworzy 
826 gatunków roślin naczyniowych, w tym 18 ga-
tunków z czerwonej księgi: skrzyp olbrzymi Equi-
setum majus, widłak torfowy Lycopodiella inundata, 
widłak wroniec Huperzia selago, salwinia pływająca 
Salvinia natans, kokorycz wątła Corydalis intermedia, 
wawrzynek główkowy Daphne cneorum, obuwik 
pospolity Cypripedium calceolus, grzybień biały Nym-
phaea alba, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis i wie-
le innych. 

Nа obszarze parku narodowego znajdują się 
pomniki archeologiczne, m. in. stare słowiańskie 
osady Dregowiczów. Najstarszym miastem na te-
renie zamieszkałym przez to plemię jest Turów. 
Powstał on w sąsiedztwie najbardziej urodzajnych 
gleb. Znaczna liczba wczesnosłowiańskich pomni-
ków z VI–IX w., а także liczne kurhany-cmenta-
rzyska i stanowiska archeologiczne świadczą  
o wczesnym zasiedleniu ziemi turowskiej (25–30 
tys. lat temu). Stwierdzono tutaj 11 stanowisk  
z przedmiotami kultury miłgorodzkiej oraz ponad 
25 grodzisk z epoki wczesnofeudalnej. W Turowie 
działa Muzeum Krajoznawcze z zespołem histo-
ryczno-kulturowym „Skripta”, gdzie można zoba-
czyć odsłonięty fundament XII-wiecznej świątyni, 
pomnik wielkiego krzewiciela oświaty Cyryla Tu-
rowskiego, postawiony na Górze Zamkowej. W gra-
nicach parku narodowego funkcjonuje Muzeum 
Przyrodnicze, kompleksy turystyczne „Liaskowicze”, 
„Chłupińska Buda”, dom rybaka i myśliwego „Cze-
rietianka”. Przygotowano trasy samochodowe i pie-
sze np. do „Cara-dębu”, „Cara-sosny”, na torfo-
wisko wysokie, wzdłuż Prypeci. Organizowane są 
wycieczki turystyczne, w których trakcie można 
obserwować 120–140 gatunków ptaków, wycieczki 
wędkarskie nа szczupaka, leszcza, suma. W ra-
mach realizacji „Państwowego programu rozwoju 
społeczno-ekonomicznego i kompleksowego wyko-
rzystania zasobów naturalnych Polesia Prypeckie-
go na lata 2010–2015”, na rozwój obiektów infra-

struktury turystycznej planowane jest przeznacze-
nie bardzo dużych środków. 

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Zachowanie i umiarkowane wykorzystanie bioróż-
norodności jest traktowane jako jeden z prioryte-
towych kierunków i warunków zrównoważonego 
rozwoju kraju. Ochrona różnorodności krajobrazo-
wej i biologicznej ma wyraźny aspekt przestrzen-
ny. Parki narodowe i rezerwat biosfery stanowią 
centra współczesnej sieci naturalnych obszarów 
chronionych. Obiektami ochrony są naturalne kraj-
obrazy o znaczeniu państwowym i europejskim, 
unikatowe i wartościowe obiekty hydrologiczne, 
rzadkie chronione gatunki roślin i zwierząt wpisa-
ne do Czerwonej Księgi Białorusi, а także prioryte-
towe kompleksy biotyczne (wodne, leśne, krzewia-
ste, łąkowe i bagienne). 

Istniejący system naturalnych obszarów chronio-
nych nie zawsze jest dostatecznie efektywny i ma 
duże możliwości optymalizacji: obszary te nie są 
połączone w sieć ekologiczną; szereg powierzchni 
mających znaczenie narodowe i międzynarodowe 
dla ochrony różnorodności krajobrazowej i biologi-
cznej, nie ma odpowiedniego statusu ochronnego; 
system niedostatecznie reprezentatywnie odzwier-
ciedla główne naturalne ekosystemy regionów bio-
geograficznych: obszary chronione o znaczeniu 
ogólnopaństwowym w Prowincji Poleskiej zajmują 
maksymalne powierzchnie, w Prowincji Białorus-
kiej Wyżynnej – minimalne, w Prowincji Wschod-
nio-Białoruskiej do dzisiaj nie ma ani jednego du-
żego obszaru chronionego o znaczeniu krajowym. 
Sytuację może poprawić optymalizacja istniejącej 
sieci SNOCh i nadanie statusu obszaru chronio-
nego wielkim naturalnym kompleksom przestrzen-
nym o wysokiej różnorodności biologicznej i kraj-
obrazowej w granicach Prowincji Wschodnio-Bia-
łoruskiej i Białoruskiej Wyżynnej. Zakończy to pro-
ces kształtowania narodowej sieci ekologicznej dla 
jej integracji z podobną siecią ogólnoeuropejską. 
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Кrasnaja kniga Riespubliki Biełarus’. Żiwotnyje. Riedkije 
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WALORYZACJA ZIEMI WODZISŁAWSKO-KARWIŃSKIEJ POD 
WZGLĘDEM KULTUROWYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH 
 
Пуковец К. Оценка Водиславско-Карвинского региона с точки зрения культурных туристических досто-
примечательностей. В статье обсуждается необходимость оценки географического пространства для туристи-
ческих целей. В ней содержится описание такой оценки при помощи бонитационного (балльного) метода с ис-
пользованием программных средств ГИС. Посредством оценки культурных достопримечательностей района,  
с помощью указанного метода можно определить участки с высоким потенциалом для развития т. н. культур-
ного туризма, а результаты исследования представить в виде цифровых карт или трехмерных моделей. 
 
Pukowiec K. Valorisation of the Wodzisław Śląski and Karvina areas with regard to cultural tourist attractions. The 
article discusses the need for a valorisation of a geographic area for tourism purposes. It comprises a description of the 
valorisation of the area executed by means of  GIS software and point  bonitation method.  Through the assessment of 
cultural attractions one can outline areas with high cultural tourism development potential and present the results in the 
form of digital maps or three-dimensional models. 
 
Słowa kluczowe: ziemia wodzisławsko-karwińska, turystyczne walory kulturowe, waloryzacja przestrzeni 
 
 

Zarys treści 
 
Artykuł omawia potrzebę dokonywania waloryzacji 
przestrzeni geograficznej do celów turystycznych. Za-
wiera on opis waloryzacji przestrzeni metodą bonita-
cji punktowej przy użyciu oprogramowania GIS. Po-
przez ocenę walorów kulturowych wyznaczyć można 
obszary o wysokim potencjale do rozwoju turystyki 
kulturowej, a wyniki zaprezentować w postaci map 
cyfrowych lub modeli trójwymiarowych. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
W dzisiejszych czasach turystyka staje się poważną 
gałęzią gospodarki. Jej rozwój gwarantuje oży-
wienie gospodarcze regionu, zwłaszcza zasobnego 
w odpowiednie walory. Ostatnio można obserwo-
wać zwiększoną popularność turystyki kulturowej, 
czyli zwiedzania wartościowych obiektów, w pow-
szechnej świadomości kojarzonych z dużym poten-
cjałem kulturowym (PYTEL, 2010). Kluczową spra-
wą w aspekcie wykorzystania potencjału turystycz-
nego jest przeprowadzenie waloryzacji obszaru (re-
gionu).  

Obszar ziemi wodzisławsko-karwińskiej repre-
zentuje przestrzeń kulturową utożsamianą z regio-
nem Górnego Śląska. W powszechnej opinii region 

ten to obszar aturystyczny, ściśle związany z gór-
nictwem węgla kamiennego, przestrzeń przemys-
łowa lub teren o pierwotnej industrializacji ze zde-
gradowanym środowiskiem przyrodniczym (KACZ-
MARSKA, PRZYBYŁKA, 2010). Wobec panującego ste-
reotypu „czarnego Śląska”  został on zapomniany tu-
rystycznie i niedoceniony, pomimo zasobności  
w walory.  

Potrzeba waloryzacji obszaru, w którym turys-
tyka nie jest jeszcze zjawiskiem popularnym, wyni-
ka z braku szczegółowych opracowań turystycznych 
odgrywających znaczną rolę w promocji i marke-
tingu turystyki (GOCŁOWSKI, 2010). Artykuł ma na 
celu zaprezentowanie bogactwa kulturowego obsza-
ru ziemi wodzisławsko-karwińskiej i dokonanie wa-
loryzacji pod względem walorów kulturowych po 
to, aby ten potencjał turystyczny regionu ocenić.  

Waloryzację w ujęciu geograficznym należy ro-
zumieć jako ocenę wycinka przestrzeni geograficz-
nej do różnych celów, w tym użytkowych, turysty-
cznych. Pozwala ona na określenie przydatności 
danej jednostki do rozwoju turystyki, zagospoda-
rowania przestrzennego, pełnienia funkcji mieszka-
niowej, rolniczej czy przemysłowej. Dla potrzeb 
turystyki i rekreacji najlepszą metodą do oceny 
środowiska geograficznego jest metoda bonitacji 
punktowej (JANIA, 2007).  
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CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 
 
Ziemia wodzisławsko-karwińska jest położona przy 
północnym krańcu Bramy Morawskiej, co czyni ją 
miejscem wyjątkowym i specyficznym. Położenie po-
między dużymi jednostkami górskimi: Sudetami  
i Karpatami, ma wpływ na warunki przyrodnicze  
i kulturowe regionu. Usytuowana jest na pograni-
czu Polski i Czech, w dolinie Odry i Olzy, wraz z ich 
dopływami. Rzeka Odra stanowi jej zachodnią gra-
nicę, zaś Olza – południową. Pod względem fizycz-
nogeograficznym leży w obrębie trzech makroregio-
nów w ten sposób, że część północna obszaru badań 
znajduje się w obszarze Wyżyny Śląskiej (mezore-
gion Płaskowyż Rybnicki), południowa położona 
jest w makroregionie Kotliny Ostrawskiej (mezore-
gion Wysoczyzna Kończycka), a zachodnia leży  
w obrębie Niziny Śląskiej (Kotlina Raciborska) 
(KONDRACKI, 2001). Mezoregionami graniczącymi są: 
od północy Wyżyna Katowicka, od wschodu Rów-
nina Pszczyńska i Dolina Górnej Wisły, od połud-
nia – Pogórze Śląskie, zaś od zachodu –  Płaskowyż 
Głubczycki (rys. 1). 
 

 
 Rys. 1. Usytuowanie fizycznogeograficzne, administra-
cyjne i gospodarcze obszaru badań: 
1, 2 – ośrodki miejskie, 3 – granica państwa, 4 – rzeki, 5 – 
drogi o znaczeniu regionalnym, 6 – drogi krajowe, 7 – 
zbiorniki wodne, 8 – obszar badań, 9 – region Górnego 
Śląska (opracowanie własne) 
Fig. 1. Physical-geographical, administrative and econo-
mic location of the area of research:  
1, 2 – urban centres, 3 – country border, 4 – rivers, 5 – 
roads of regional significance, 6 – national roads, 7 – 
water bodies, 8 – area of research, 9 – Upper Silesian re-
gion (own work) 

 
Pod względem administracyjnym, z uwagi na 

przygraniczne położenie obszaru, należy osobno 
opisać jego terytorialne fragmenty w obrębie obu 
państw. Ziemia wodzisławska, którą stanowi po-

wiat wodzisławski, położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa śląskiego. Stolicą ad-
ministracyjną jest miasto Wodzisław Śląski. Od pół-
nocy graniczy z nim powiat rybnicki, miasto Rybnik, 
od wschodu miasto na prawach powiatu –  Jastrzę-
bie Zdrój, od zachodu powiat raciborski, a od po-
łudnia – czeska część badanego obszaru (Mapa to-
pograficzna, 1 : 50 000). Miasto Karwina położone jest 
w kraju morawsko-czeskim, będącym odpowiedni-
kiem polskiego województwa, zaś odpowiednikiem 
polskiego powiatu jest okres Karwina, w którym 
jest ono wydzielonym miastem. Powierzchnię czes-
kiej ziemi karwińskiej ustalono na północ od rzeki 
Olzy. 

Centrami administracyjnymi, kulturalnymi, nau-
kowymi i handlowymi są miasta powiatowe: Wo-
dzisław Śląski i Karwina, ale także mniejsze jed-
nostki miejskie, dawne dzielnice Wodzisławia: Ry-
dułtowy, Radlin i Pszów. Mniejszymi miejscowoś-
ciami, pełniącymi ważne funkcje są sołectwa gmin-
ne, czyli Gorzyce, Godów, Lubomia, Marklowice, 
Mszana w Polsce, oraz Petrowice u Karvine w Re-
publice Czeskiej (LIGĘZA, 1970). Ziemia wodzisław-
sko-karwińska położona jest pomiędzy Rybnickim 
Okręgiem Węglowym a Zagłębiem Ostrawsko-Kar-
wińskim. 

 
 

WALORY KULTUROWE ZIEMI 
WODZISŁAWSKO-KARWIŃSKIEJ 
 
Region ma za sobą bogatą historię. Jej dziedzic-
twem są różnorodne walory kulturowe. Zabytkami 
archeologicznymi są stanowiska archeologiczne, 
głównie w formie osad średniowiecznych, a także 
zabytki ruchome w postaci znalezisk. Do walorów 
historycznych należą pomniki, tablice, mogiły upa-
miętniające ważne wydarzenia historyczne, miejsca 
walk, bitew, a także cmentarze wojenne. Na bada-
nym obszarze występują również  walory sakralne, 
do których zalicza się małe formy architektury sa-
kralnej oraz duże – kościoły, klasztory i sanktuaria. 
Małymi formami sakralnymi są krzyże pokutne  
i przydrożne oraz kapliczki, szczególnie pod wez-
waniem św. Jana Nepomucena. Tworzą one spe-
cjalnie wyznaczone szlaki na obszarze Górnego 
Śląska. Pozostałymi walorami są kościoły, zwłasz-
cza cechujące się wysokimi wartościami architek-
tonicznymi, parki kalwaryjne oraz sanktuaria z ca-
łą swoją zabudową. Obszar Górnego Śląska jest bo-
gaty również w walory etnograficzne. Materialny-
mi spośród nich są przede wszystkim: strój ludowy 
i kuchnia, a także rękodzieło. Do walorów niema-
terialnych należy gwara śląska, tradycje i zwyczaje 

 57



oraz śląska muzyka. W miastach Karwina i Wo-
dzisław Śląski znajdują się muzea, zawierające zbio-
ry sztuki regionalnej, zabytków archeologicznych, 
historycznych i etnograficznych. Najbardziej wyraź-
nymi natomiast są walory industrialne, do których 
należą przede wszystkim zabudowania kopalń, obiek-
ty związane z działalnością górniczą (hałdy, zwało-
wiska) oraz obiekty infrastruktury komunikacyjnej 
i hydrotechnicznej. Świadczą one o występowaniu 
górnictwa węgla kamiennego i rozwoju regionu na 
bazie tego surowca. 
 
 
WALORYZACJA METODĄ BONITACJI 
PUNKTOWEJ 
 
Metodą badawczą wykorzystywaną w procesie wa-
loryzacji jest klasyfikacja. Dąży ona do ustalenia 
porządku zjawisk w czasie, przestrzeni oraz okreś-
lenia ich struktury. W procedurze klasyfikacyjnej 
przyjmuje się następujące etapy badawcze: wybór 
podstawowej jednostki badań, dobór cech charak-
teryzujących zbiór badanych jednostek, wybór me-
tody klasyfikacji oraz charakterystykę wyodrębnio-
nych typów i rodzajów klasyfikacji przestrzennej 
(SENETRA, CIEŚLAK, 2004). Waloryzację wykorzystuje 
się w badaniach przestrzeni metodą bonitacyjną. 
Dowolność doboru skali wartości poszczególnych 
elementów oceny i określania jej kryteriów spra-
wia, że jest ona uważana za metodę subiektywną, 
jednak żadna metoda oceny środowiska geografi-
cznego nie jest w pełni obiektywna, zaś bonitacja jest 
jedynym racjonalnym sposobem oceny komplek-
sów (SENETRA, CIEŚLAK, 2004).  

Waloryzacja metodą bonitacji punktowej służy 
do wyznaczenia obszarów o największej atrakcyjnoś-
ci kulturowej i potencjale do rozwoju turystyki kul-
turowej. Dokonano jej po uprzednim przeprowa-
dzeniu inwentaryzacji walorów kulturowych oraz 
określeniu kryterium i skali ocen walorów. Do wi-
zualizowania wyników badań użyto specjalistycz-
nych metod komputerowych. Techniki wizualizacji 
pozwalają na przedstawienie cyfrowych modeli 
krajobrazu i dają możliwość zastąpienia tradycyj-
nych map papierowych mapami cyfrowymi, połą-
czonymi z bazą danych o obiektach (NITA, 2002). 
Rola map i wizualizacji zjawisk za pomocą modeli 
cyfrowych jest niezastąpiona zarówno w rozwoju 
i uprawianiu turystyki i rekreacji jak i w promocji 
regionu (GOCŁOWSKI, 2010).  

Używając do badań metody bonitacyjnej należy 
pamiętać o zasadach jej stosowania. Według inten-
cji oceny przyjmuje się cel i kierunek oceny. Zgod-
nie z zasadami, stworzonymi przez KOSTROWICKIE-

GO (1992), celem niniejszej waloryzacji jest pozna-
nie rozkładu i natężenia walorów kulturowych  
w obrębie badanego obszaru oraz wykorzystanie 
tej wiedzy do określenia możliwości dalszego roz-
woju gospodarczo-ekonomicznego terenu. Kierunek 
oceny jest aktualistyczny, ponieważ dotyczy faktu 
występowania danego waloru w chwili dokonywa-
nia oceny. Na etapie oceny pola, przedmiotem oce-
ny jest rzeczywistość i informacje o jej elementach 
(zabytkach kulturowych). Obiektem oceny określić 
można pojedyncze elementy lub cechy, które są 
jednocześnie składnikami większych systemów prze-
strzennych, zaś zakres oceny obejmuje strukturę wa-
lorów kulturowych i ich rozmieszczenie. Zasięg przed-
miotu oceny dotyczy elementów zlokalizowanych 
w badanym regionie, ale niektóre z nich mają zna-
czenie ponadregionalne. Trzecim etapem postępo-
wania w metodach klasyfikacji i oceny przestrzeni 
geograficznej jest określenie sposobu oceniania i przy-
jęcie kryterium oceny. Przyjęte w metodzie bonita-
cji punktowej kryterium oceny jest zrelatywizowa-
ne, pragmatyczne i użytecznościowe, co oznacza, 
że jest charakterystyczne dla celów poznawczych 
i utylitarnych, a waloryzuje bezpośrednią użytecz-
ność rzeczywistości. Techniką oceniania jest boni-
tacja jakościowa, ekspertalna, w zasadzie we wszys-
tkich jej podtypach. Waloryzacja opisowo-werbal-
na słownie określa wartości poszczególnych walo-
rów, metodę punktową zastosowano przypisując 
punkty każdemu zabytkowi, zaś cyfrowo-sumacyj-
ną – zestawiając uzyskane wyniki w zbiorczą mapę 
waloryzacyjną (SENETRA, CIEŚLAK, 2004). Oceny za-
prezentowane zostały w sposób kartograficzny, za 
pomocą mapy waloryzacyjnej i obrazowy przy uży-
ciu modelu trójwymiarowego.  

Zabytki kulturowe zostały podzielone na kate-
gorie według ich przeznaczenia. Wyróżniono walo-
ry archeologiczne, historyczne, sakralne, architekto-
niczne, etnograficzne, muzea oraz walory indus-
trialne (techniczne). Niektóre walory mają cechy, po-
zwalające przypisać je do dwóch grup, jednakże 
zobiektywizowanie metody zmusza do jednoznacz-
nego określenia ich przynależności, dzięki czemu 
wzięto pod uwagę przeznaczenie danego obiektu. 
Waloryzacji podlegały elementy materialne krajobra-
zu kulturowego, co oznacza, że nie uwzględniono 
walorów etnograficznych oraz imprez kulturowych 
i sportowych. Waloryzację przeprowadzono w pro-
gramie MapInfo Professional w wersji 7.5. Mapę 
topograficzną obszaru zarejestrowano w układzie 
współrzędnych geograficznych, nadając narożni-
kom odpowiednie wartości długości i szerokości 
geograficznej. Wszystkie zabytki kulturowe nanie-
siono odpowiednimi symbolami na mapę, przypi-
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sując im w tabeli atrybutów programu numer 
identyfikacyjny wg tabeli inwentaryzacji. Na stwo-
rzoną mapę walorów naniesiono siatkę kwadra-
tów, w której jedno pole podstawowe ma powierz-
chnię 1 km2 i jest polem o granicach sztucznych 
(BARTKOWSKI, 1986). Siatka nałożona na badany 
obszar składa się z 783 oczek (pól podstawowych). 
Następnie dokonywano waloryzacji poszczególnych 
elementów kulturowych. Każdemu polu podstawo-
wemu przypisywano wartość zgodną z występo-
waniem waloru/walorów w jego obrębie. Każdy 
walor kulturowy mógł otrzymać 1, 2 lub 3 punkty, 
w zależności od jego cech jakościowych. Kryteria 
ustalania punktów zostały opracowane na podsta-
wie cech obiektów i są autorskie. Po zakończeniu 
procesu waloryzacji stworzono mapy tematyczne 
dla poszczególnych rodzajów walorów. Zsumowa-
nie wartości bonitacyjnych z siatek, pozwoliło na 
wygenerowanie zbiorczej mapy, określającej roz-
mieszczenie i bogactwo zabytków kulturowych 
ziemi wodzisławsko-karwińskiej. Liczebność i jakość 
walorów kulturowych określić można dzięki przy-
jęciu pięciostopniowej skali, która ustalana była na 
podstawie liczby punktów w poszczególnych ocz-
kach siatki. Przedstawienie mapy waloryzacyjnej  
w modelu 3D opiera się na przekazie informacji  
w sposób graficzny, którego atutem jest realizm 
(KONOPACKI, 2008). Wizualizacja pozwala przedsta-
wić zagadnienie w sposób obrazowy, podobny do 
fotografii, umożliwiając analizę i interpretację w spo-
sób prosty i czytelny.  
 
 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  
I WYNIKI ANALIZY   
 
Walory archeologiczne 
  
Na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińkiej zinwen-
taryzowano 5 walorów archeologicznych. Są nimi 
stanowiska archeologiczne w postaci pozostałości 
wczesnośredniowiecznych grodzisk różnych typów. 
Wszystkie są wpisane do rejestru zabytków po-
wiatu wodzisławskiego, dzięki czemu przypisano  

im najwyższą z możliwych wartości punktowych – 3. 
Przypisanie wartości według ustalonej skali bonita-
cyjnej pozwoliło na wygenerowanie za pomocą pro-
gramu MapInfo Professional mapy waloryzacyjnej 
obiektów archeologicznych (rys. 2). Natężenie zja-
wiska występowania walorów, przedstawione zos-
tało za pomocą skali barw, przypisanej do legendy 
równoprzedziałowej. Rozpiętość przedziałów i ich war-
tości graniczne zależą od liczby punktów maksymal-
nych i minimalnych, zsumowanych w oczkach siatki.  

 

 
 
Rys. 2. Mapa waloryzayjna obiektów archeologicznych 
ziemi wodzisławsko-karwińskiej 
Fig. 2. Archaeological sites valorisation map of the Wo-
dzisław Śląski and Karvina areas 
 
Walory historyczne 

 
W procesie oceny walorów historycznych wg przy-
jętej skali punktów główne kryterium stanowi ich 
wiek, sposób ochrony konserwatorskiej i ważność 
wydarzenia, z jakim są związane. Zabytki histo-
ryczne zostały zwaloryzowane według kryterium 
zawartego w tab. 1. Nadanie obiektom historycznym 
liczby punktów wg przyjętego wzorca prowadziło 
do powstania mapy waloryzacyjnej (rys. 3), obra-
zującej występowanie zabytków historycznych. Prze-
działy zostały dobrane do wartości skrajnych w po-
lach podstawowych siatki waloryzacyjnej. 

 
Tabela 1. Kryterium przyznawania punktów walorom historycznym 
Table 1. Criterion of pointing historical buildings 
 

Wartość Kryterium Liczba obiektów 
w danej klasie 

3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków lub wyjątkowe w skali międzynarodowej (mogiła 
więźniów Auschwitz, pomnik Powstańców Śląskich) 

4 

2 Obiekty wpisane na listę miejsc pamięci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokiej randze 
ważności (zbiorowe mogiły, miejsca walk, wydarzeń historycznych, pomniki historyczne) 

43 

1 Obiekty wpisane na listę miejsc pamięci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o niższej randze 
ważności (groby żołnierzy, obeliski, tablice pamiątkowe) oraz pozostałe 

38 
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Rys. 3. Mapa waloryzacyjna obiektów historycznych zie-
mi wodzisławsko-karwińskiej 
Fig. 3. Historical buildings valorisation map of the Wo-
dzisław Śląski and Karvina areas 
 
Walory sakralne 
 
Obiekty sakralne stanowią jeden z głównych typów 
walorów kulturowych ziemi wodzisławsko-karwiń-
skiej. Zwaloryzowano je według kryterium zawar-
tego w tab. 2, które uwzględnia ochronę konserwa-
torską, rangę zabytku sakralnego, cechy architekto- 

niczne, czas powstania i unikatowość, związana z wy-
stępowaniem na konkretnym terenie. Przypisanie 
obiektom punktów według podanych w tabeli 
kryteriów pozwoliło na stworzenie mapy waloryza-
cyjnej (rys. 4). Wartości graniczne przedziałów za-
leżą od  maksymalnej i minimalnej liczby punktów 
w oczkach siatki waloryzacyjnej. 
 

 
 
Rys. 4. Mapa waloryzacyjna obiektów sakralnych ziemi 
wodzisławsko-karwińskiej 
Fig. 4. Sacral buildings valorisation map of the Wodzis-
ław Śląski and Karvina areas 
 

 
 

Tabela 2. Kryterium przyznawania punktów walorom sakralnym  
Table 2. Criterion of pointing sacral buildings 
 
Wartość Kryterium Liczba obiektów  

w danej klasie 
3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków lub wyjątkowe w skali międzynarodowej, sanktuaria, 

miejsca pielgrzymek, bazyliki, kościoły drewniane, drewniane kaplice 
31 

2 Zabytki sakralne nie wpisane do rejestru, powstałe przed XX wiekiem, miejsca modlitw, 
będące cechą charakterystyczną Górnego Śląska (kaplice i figury św. Jana Nepomucena), 
obiekty posiadające wysokie walory architektoniczne, krzyże pokutne, kaplice i krzyże 
związane z wydarzeniami historycznymi 

75 

1 Pozostałe obiekty sakralne nie wpisane do rejestru i pochodzące z XX wieku oraz nowsze, 
kaplice i krzyże przydrożne 

29 

 
 
Walory architektoniczne 
 
Zabytki architektoniczne oceniono według kryte-
rium zawartego w tab. 3, które uwzględnia ochro-
nę konserwatorską, wartość architektoniczną, wiek 

oraz charakter i przeznaczenie obiektu. Wynikiem 
przeprowadzonej waloryzacji jest mapa waloryza-
cyjna obiektów architektonicznych (rys. 5), wyróż-
niająca miejsca o walorach cennych pod względem 
architektury i stylu. 
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Tabela 3. Kryterium przyznawania punktów walorom architektonicznym 
Table 3. Criterion of pointing architectural buildings  
 
Wartość Kryterium Liczba obiektów 

w danej klasie 
3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków lub wyjątkowe w skali międzynarodowej (zespoły 

pałacowo-parkowe, układy urbanistyczne, budynki reprezentujące style architektoniczne, 
budowle stare, dobrze zachowane, osiedla robotnicze) 

29 

2 Zabytki nie wpisane do rejestru, reprezentujące konkretny styl architektoniczny i posiadające 
cechy dla niego charakterystyczne, zabytki powstałe przed XX wiekiem, rynki, obiekty 
ważne ze względu pełnionej funkcji (dwory, pałace, budynki użyteczności publicznej, osiedla 
robotnicze, zabudowania folwarków) 

16 

1 Pozostałe obiekty nie wpisane do rejestru, pochodzące z XX wieku, nie wyróżniające się 
wyjątkowymi cechami (budynki użyteczności publicznej, rzeźby, pomniki, place) 

7 

 
 

 
 
Rys. 5. Mapa waloryzacyjna obiektów architektonicznych 
ziemi wodzisławsko-karwińskiej 
Fig. 5. Architectural buildings valorisation map of the Wo-
dzisław Śląski and Karvina areas 

 
Muzea 
 
Na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej istnie-
ją dwa muzea miejskie: w Wodzisławiu Śląskim  
i w Karwinie, które otrzymały w procesie walory-
zacji po 2 punkty. Nie nadano im najwyższej war-
tości, ponieważ zebrane w nich zbiory mają cha-
rakter jedynie regionalny. Dla muzeów nie przygo-
towano odrębnej mapy waloryzacyjnej, jednak wzię-
to je pod uwagę podczas tworzenia mapy suma-
cyjnej.  
 

Walory industrialne 
 
Obecność walorów industrialnych jest cechą charak-
terystyczną regionu Górnego Śląska. Punkty przy-
dzielano na podstawie kryterium, w którym wzięto 
pod uwagę ochronę konserwatorską, ważność obiek-
tu, wyjątkowość form oraz unikatowość obiektu 
(tab. 4) Waloryzacja obiektów industrialnych we-
dług zasad podanych w tabeli została zobrazowana 
za pomocą mapy waloryzacyjnej zabytków tech-
nicznych (rys. 6). 
 

 
 
Rys. 6. Mapa waloryzacyjna obiektów industrialnych 
(technicznych) Ziemi wodzisławsko-karwińskiej 
Fig. 6. Industrial (technical) buildings valorisation map of 
the Wodzisław Śląski and Karvina areas 

Tabela 4. Kryterium przyznawania punktów walorom industrialnym  
Table 4. Criterion of pointing industrial buildings   
 

Wartość Kryterium Liczba obiektów 
w danej klasie 

3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków lub wyjątkowe w skali międzynarodowej (budynki 
kopalń, szyby, hałda stożkowa) 

4 

2 Obiekty industrialne nie wpisane do rejestru, o wyjątkowych formach, będące ciekawostką 
regionalną (zabudowania kopalń, szyby) 

10 

1 Obiekty pozostałe nie wpisane do rejestru i nie posiadające wyjątkowych cech (szyby, hałdy, 
wieże ciśnień, obiekty hydrotechniczne) 

4 
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Natężenie zjawiska występowania walorów ar-
cheologicznych jest ściśle związane z lokalizacją 
stanowisk archeologicznych. Znajdują się one w za-
chodniej i południowej części badanego obszaru,  
w dolinach rzek, co wiąże się z preferencjami osad-
niczymi założycieli grodzisk w okresie średnio-
wiecza (KOSTRZEWSKI, 1970). Zabytki historyczne 
występują głównie w obrębie miast północnej częś-
ci powiatu wodzisławskiego. Najwięcej punktów 
przyznano północnej oraz centralnej części obsza-
ru, a także południowej części gminy Godów, co jest 
związane z przeszłością historyczną i obecnością pa-
miątek po wydarzeniach związanych z powstania-
mi śląskimi, I i II wojną światową, a w tym szcze-
gólnie z okresem okupacji hitlerowskiej. W przy-
padku waloryzacji obiektów sakralnych najwyższą 
liczbę punktów otrzymały miejscowości, w których 
występują ośrodki kultu religijnego i zabytkowe 
kościoły oraz kaplice (Pszów, Wodzisław Śląski, 
Lubomia, Marklowice, południowa część gminy Go-
dów i Karwina). Zgodnie z wynikami waloryzacji 
zaprezentowanymi na mapie, największą wartość 
architektoniczną ma obszar miasta Karwina, a do-
kładnie jego historyczna część – Frysztat. Drugim 
obszarem wyróżniającym się występowaniem wa-
lorów architektonicznych jest miasto Wodzisław 
Śląski. Wysoka wartość punktów związana jest 
z obecnością cennych zabytków architektonicznych. 
Największą liczbą walorów technicznych cechuje się 
miasto Radlin. Na terenie Kopalni Węgla Kamien-
nego „Marcel” znajdują się budynki zabytkowe, 
których mnogość wpływa na wysoką wartość punk-
tową, nadaną w procesie waloryzacji. Można wys-
nuć ogólny wniosek, że najcenniejszym obszarem, 
występowania walorów industrialnych jest północ-
na część powiatu wodzisławskiego, gdzie znajdują 
się obiekty zabytkowe kopalń ROW-u. 

Zsumowanie wszystkich rodzajów walorów po-
zwoliło uzyskać mapę trójwymiarową przedsta-
wiającą rozmieszczenie i natężenie występowania 
wszystkich zabytków kulturowych ziemi wodzisła-
wsko-karwińskiej (rys. 7). 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Dokonana waloryzacja obiektów kulturowych poz-
woliła na wyróżnienie rejonów szczególnie cennych 
pod względem występowania zabytków kulturowych. 
Największą wartość w obrębie jednego pola pod-
stawowego o powierzchni 1 km2 osiągnięto w cen-
tralnej części miasta Wodzisław Śląski i Karwina. 
Występowanie wielu zróżnicowanych walorów, któ-
re zostały wpisane do rejestru zabytków, a tym sa- 

 
 
Rys. 7. Model trójwymiarowy natężenia występowania 
walorów kulturowych 
Fig. 7. Three-dimensional model of how densely cultural 
attractions are located 

 
mym uzyskały najwyższe wartości według przyję-
tego kryterium, pozwoliło osiągnąć maksymalną 
wartość 29 punktów na obszarze 1 km2. Bogactwo 
walorów sakralnych i historycznych sprawia, że 
miejscem cennym kulturowo jest centrum miasta 
Pszów, w którym znajduje się sanktuarium z par-
kiem kalwaryjnym, cmentarzem wojennym i miejs-
cami walk powstańczych. Przemysłowy charakter  
i związane z tym występowanie zabytków indus-
trialnych podwyższa wartość obszaru Radlina i Ry-
dułtów. Jest to kolejny cenny kulturowo rejon, jed-
nak o innym niż poprzednie charakterze. Gminy 
wiejskie powiatu wodzisławskiego mają walory 
mieszane. W ich obrębie znajdują się zarówno wa-
lory sakralne, historyczne, architektoniczne, archeo-
logiczne i industrialne. Sumy punktów osiągają 
wartości średnie i są dowodem występowania wa-
lorów, jednak nie tak ważnych ilościowo i jakoś-
ciowo, jak w obszarze miejskim. Występowanie wa-
lorów kulturowych lepiej zobrazowane jest na mo-
delu trójwymiarowym, na którym wysokości pików 
oznaczają wartość kulturową danego miejsca (rys. 7). 
Warto jednak podkreślić, że jest to wartość kultu-
rowa wynikająca z obecności zabytków, a nie sze-
roko pojętej kultury górnośląskiej. Bogactwo obiek-
tów krajobrazowych wpływa na kształtowanie się 
specyficznego krajobrazu kulturowego, a jego wa-
lory mają duży wpływ na rozwój różnych rodza-
jów turystyki i są grupą czynników motywujących 
do wyjazdów turystycznych (NITKIEWICZ-JANKOW-
SKA, JANKOWSKI, 2010). 

Wyniki waloryzacji obiektów kulturowych po-
zwalają wysnuć wniosek o wysokim potencjale tu-
rystycznym obszaru ziemi wodzisławsko-karwiń-
skiej. Nie da się wykazać jednego miejsca lub 
obiektu, mogącego cechować się wyjątkową atrak-
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cyjnością (WALCZAK, 2011), co może oznaczać, że 
atrakcyjny jest sam krajobraz regionu, który odbie-
ramy jako całość. W tym sensie krajobraz jest ro-
zumiany jako środowisko rozwoju turystyki, prze-
strzeń, w której może się ona rozwijać (ANDREJ-
CZUK, 2010). Ze względu na wysoki potencjał kul-
turowy rozwinąć się tu może turystyka kulturowa 
w różnych podtypach. Najważniejszym z nich jest 
zapewne turystyka przemysłowa (industrialna), 
oparta na zasobach budowlanych i liniach techno-
logicznych, związanych z produkcją dóbr material-
nych, organizowana na terenach obecnej lub prze-
szłej działalności gospodarczej (KUDEŁKO, JUZYK, 
SZCZERBIAK, 2009). Jeśli pod uwagę wziąć całość 
krajobrazu, można dostrzec jego regionalizm, który 
może być bazą do rozwoju turystyki etnograficz-
nej, która według V. L. Smith (za: KOWALCZYK, 2008) 
opiera się na środowisku zamieszkania, dziedzic-
twie, historii oraz rzemiośle danego regionu.  
W świetle przeprowadzonych badań można dojść 
do wniosku, że najwyższy potencjał turystyczny re-
gionu Górnego Śląska znajduje się w jego kraj-
obrazie, który jest największą atrakcją regionu i po-
tencjalnym atutem rozwoju turystyki. 
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WPŁYW ANTROPOPRESJI NA ROŚLINNOŚĆ PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI GÓR FAŃSKICH (NA PRZYKŁADZIE KOTLINY 
KULIKALOŃSKIEJ) 
 
Рахмонов О., Снытко В. А., Щипек Т., Клыс Г. Влияние антропогенного прессинга на растительный 
покров северной части Фанских гор (на примере Куликалонской котловины). Представлена общая фи-
зико-географическая характеристика Куликалонской котловины. Нa размеченном на ее территории трансек-
те, ходом с юга на север, определены виды растений и растительные сообщества. Описаны ткаже типы фор-
мирующихся почв. Проведена попытка определить взаимосвязи между местным растительным покровом и поч-
вой. Выявлено значительное влияние антропогенного прессинга на характер растительности, в частности на 
можжевельниковые леса (арчовники). 
 
Rahmonov J., Snytko V. A., Szczypek T., Kłys G Influence of human impact on the vegetation of the northern part of 
Fann Mountains (a case study of Kulikalon Basin). The general characteristics of Kulikalon Basin was presented. At 
transect, marked out in its area on the course from south to north, plant species and vegetation communities were 
determined. Types of forming here soils were also described. The attempt to determine relations between the local ve-
getation and soils was made. The significant influence of anthropopression on vegetation character, and especially on 
juniper forest (arczownik) was demonstrated (archovniks). 
 
Słowa kluczowe: G. Fańskie, Kotlina Kulikalońska, roślinność, lasy jałowcowe, antropopresja 

 
Zarys treści 
 
Przedstawiono ogólną charakterystykę fizycznogeo-
graficzną Kotliny Kulikalońskiej. Na wytyczonym na 
jej obszarze transekcie o przebiegu z południa na pół-
noc określono gatunki roślin oraz zbiorowiska roślin-
ne. Opisano także typy kształtujących się tu gleb. Do-
konano próby określenia relacji między miejscową roś-
linnością a glebami. Wykazano znaczny wpływ antro-
popresji na charakter roślinności, a zwłaszcza na lasy 
jałowcowe (arczowniki). 
 
 
WSTĘP 
 
Góry Fańskie są wyjątkowym i unikatowym miejs-
cem zwanym krajem gór. Ich starodawna nazwa 
brzmi Kuhistan (Kuh z jęz. farsi – góry, istan – 
miejsce). Położone są w Azji Środkowej na styku 
dwóch ogromnych grzbietów górskich – Zeraw-
szańskiego oraz Hissarskiego – w systemie łańcu-

cha Pamiro-Ałajskiego. Dzięki swojemu wyjątkowe-
mu, niepowtarzalnemu krajobrazowi zostały nazwa-
ne perłą Pamiro-Ałaju.  Góry te mają długość około 
150 km i występują 120 km na wschód od Samar-
kandy (dawnej Marakandy należącej niegdyś do Ta-
dżykistanu). Dobra dostępność komunikacyjna powo-
duje, że omawiany obszar o unikatowym krajobra-
zie (szmaragdowe jeziora górskie, zaśnieżone i zlo-
dowacone doliny, urwiste ściany górskie, ostre i wy-
sokie szczyty górskie, a co najważniejsze – ciepłe i sta-
bilne pogodowo lato) stał się zwłaszcza w ostatnim 
10-leciu – obiektem zainteresowania międzynarodo-
wego alpinizmu oraz amatorów sportów ekstremal-
nych. Masowe wykorzystanie tego terenu przez miejs-
cową ludności oraz niekontrolowana turystyka często 
powodują tu nieodwracalne zmiany w krajobrazie. 

Gospodarcza działalność człowieka jest współ-
cześnie podstawowym czynnikiem wpływającym 
na procesy ekosystemowe. Działalność ta wyraźnie 
kształtuje strukturę biogeocenoz w całości: powo-
duje zarówno jej uproszczenie, uproszczenie pozio-
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mów troficznych, jak i zmniejszenie zróżnicowania 
między poszczególnymi strefami roślinnymi (Proble-
my ochrany prirody..., 2001). Jednym z obszarów aktu-
alnie podlegającym przeobrażeniom antropogeni-
cznym jest Kotlina Kulikalońska, leżąca w grani-
cach Gór Fańskich w Tadżykistanie. Zróżnicowanie 
szaty roślinnej tego pasma górskiego, podobnie jak 
i innych obszarów tego kraju, ma przede wszystkim 
związek z warunkami klimatycznymi i dominującą 
rzeźbą terenu o charakterze wysokogórskim i  (po)lo-
dowcowym. 

Kotlina Kulikalońska, jak i większa część obsza-
ru Tadżykistanu, nie dysponuje do tej pory szcze-
gółowym opisem ekologiczno-geobotanicznym. istnie-
ją tylko informacje na temat roślinności tego obsza-
ru na tle Gór Zerawszańskich [z geobotanicznego 
punktu widzenia Kotlina Kulikalońska leży w gra-
nicach Zerawszańskiego regionu geobotanicznego 
(OWCZINNIKOW, 1957)]. Pierwsze prace dotyczące te-
go regionu pochodzą z XIX i początku XX stulecia 
(BORSZOW, 1865; LIPSKIJ, 1902), szczegółowsze bada-
nia natomiast rozpoczęto tutaj dopiero w później-
szych dziesięcioleciach XX wieku (GONCZAROW, 
1937; OWCZINNIKOW, 1940; GRIGORJEW, 1944; ZAKI-
ROW, 1955; STANIUKOWICZ, 1963; SIDORENKO, STRI-
ŻEWA, CZUKAWINA, 1964; KAMIELIN, 1979). Wspom-
niane wyżej prace stanowią jedyną do tej pory do-
stępną literaturę botaniczną, dotyczącą omawiane-
go obszaru. 

Celem niniejszego artykułu jest próba przedsta-
wienia relacji między roślinnością i glebą oraz wpły-
wu presji antropogenicznej na ekosystem lasów ja-
łowcowych (arczowników) na obszarze Kotliny Kuli-
kalońskiej. 
 
 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
Badania terenowe na obszarze Kotliny Kulikalońs-
kiej były prowadzone w latach 2007 i 2010. Wy-
brano powierzchnie reprezentatywne w obrębie 
wszystkich siedlisk, związanych z roślinnością oma-
wianego obszaru. Za pomocą GPS wytyczono tran-
sekt o długości 7 km i szerokości 100 m (tzn. o powie-
rzchni 700 tys. m2) między wierzchołkami górskimi 

Mirali na południu i Ruzirowat na północy (rys. 1).  
Nа powierzchni transektu przeprowadzono kar-

towanie roślinności i wykonano spis gatunków roś-
lin. W celu określenia stopnia antropopresji policzo-
no wszystkie jałowce, dzieląc je na osobniki (z)ni-
szczone przez człowieka (wyrąb całkowity lub 
tylko wycinanie gałęzi) oraz nienaruszone.  

Wykonano także odkrywki glebowe w poszcze-
gólnych typach siedlisk. Biorąc pod uwagę inicjlany 

 
 
Rys. 1. Obszar badań – główne cechy ukształtowania 
terenu Кotliny Кulikalońskiej i przebieg analizowanego 
transektu 
Fig. 1. Area under investigation – main features of Кuli-
kalon Basin relief and location of analysed transecte 

 
charakter gleb, wykonano tylko ich opisy morfolo-
giczne. Zapoznano się również z charakterem rzeź-
by omawianego obszaru i cechami powierzchniowej 
budowy geologicznej. 

Gatunki roślin, spotkanych w granicach transek-
tu, oraz ich łacińskie nazwy określono na podstawie 
dzieła Fłora Tadżikistana (1957–1991). 

 
 

OBSZAR BADAŃ 
 
Kotlina Kulikalońska leży w zachodniej części Gór 
Fańskich, cechujących się zarówno skomplikowaną 
budową geologiczną, złożonym przebiegiem krót-
kich grzbietów, jаk i różnicami wysokości rzędu 
2000 m. Góry te powstały w neogenie, ale budują je 
stratygraficznie znacznie starsze skały. Zdecydo-
wanie dominują tu paleozoiczne (dolny i górny sy-
lur, dolny i środkowy dewon, górny karbon) utwo-
ry węglanowe: masywne drobnokrystaliczne wapie-
nie i dolomity. Występują tu również różnorodne 
łupki analogicznego wieku, a także pokrywy utwo-
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rów czwartorzędowych: plejstoceńskich i holoceńs-
kich (Atłas Tadżikskoj SSR, 1968; KONNOW, 1973; 
KUDRATOW, 1985; WÓJCICKI, 2003). Łańcuch ten 
stanowi najwyższy grzbiet Gór Zerawszańskich. 
Ich najwyższym punktem jest Czimtarga – 5489 m 
n.p.m. (według innych źródeł – 5494 m n.p.m.; fot. 1), 
 

 
 
Fot. 1. Wierzchołek Czimtarga (fot. O. Rahmonov, 2010) 
Photo 1. Chimtarga Mt. (phot. by O. Rahmonov, 2010) 
 
położona w obrębie masywu górskiego o tej samej 
nazwie, który ogranicza Kotlinę Kulikalońską od po-
łudnia przez północne stoki Mirali (5106 m n.p.m.). 
Kotlina ta cechuje się nieco wydłużonym kształtem: 
jej dłuższa oś o przebiegu południe–północ: od 
Czimtargi po wierzchołek Ruzirowat – 3640 m n.p.m., 
liczy 10 km, natomiast krótsza – 7 km. W ogólnym 
ukształtowaniu powierzchni kotliny zwraca uwagę 
obecność, w jej południowej części, dwu wyraźnych 
dolin o szerokości 1–1,5 km, oddzielonych krótkim 
(około 4 km), ale dość wysokim (1200 m ponad dno 
kotliny) biegnącym południkowo grzbietem górs-
kim (z wierzchołkami Теmir-Таu 4274 m nа połud-
niu pо Fliuorit 3445 m n.p.m. – na północy), będą-
cym odnogą masywu Czimtargi (rys. 1). Amplitu-
dy wysokości między dnem kotliny w północno-za-
chodniej części (2700 m n.p.m.) a wierzchołkiem 
Czimtarga sięgają 2800 m, a w przypadku nieco 
niżej położonego punktu Mirali – 2400 m, przy 
czym szczególne kontrasty wysokościowe występu-
ją w południowej części kotliny, a także – choć 
nieco mniejsze – w północnej. 

Współczesna rzeźba dna Kotliny Kulikalońskiej 
cechuje się genezą lodowcową, ponieważ w przesz-
łości była ona w zasadzie w całości zajęta przez lo-
dowiec. Wszystkie luźne utwory tworzą obecnie po-
krywę moreny dennej, przy jeziorze Bibi Dżon i przy 
źródle potoku wypływającego z jeziora Kulikalon 
natomiast istnieją moreny czołowe, zaś u podnóża 
zboczy kotliny na południe od jez. Duszacha – mo-
reny boczne. W trakcie wycofywania się lodowiec 
rozdzielił się na dwa języki: zachodni i wchodni. 
Pozostałościami języka zachodniego są: morenowe 
jezioro Kulikalon i kilka krótkich lodowców w za-

głębieniach ściany kulikalońskiej, wschodniego nato-
miast – morenowe jeziora Bibi Dżon i Duszacha, 
krótki lodowiec Marija na północnym stoku Mirali 
oraz lodowce wiszące na stokach wierzchołka Promie-
żutocznyj – na północo-wschód od Mirali (PAGA-
NUCCI, 1968; PATRUNOW, 1987).  

Na stromych zboczach otaczających kotlinę po-
wszechnie tworzą się liczne stożki usypiskowe. Są 
one obecnie geomorfologicznie aktywne, rzadko  
i w niewielkim stopniu pokryte przez roślinność 
(WÓJCICKI, 2003). 

 

 
 

 
 
Fot. 2 i 3. Jezioro Kulikalon (fot. O. Rahmonov, 2010) 
Photo 1 & 2. Kulikalon lake (phot. by O. Rahmonov, 2010) 
 

Charakterystyczną cechą krajobrazu Kotliny Ku-
likalońskiej jest obecność – kilka razy już wspom-
nianych – jezior morenowych (rys. 1). Najwięk-
szym z nich, położonym przy zachodnim skraju 
kotliny, jest Kulikalon – drugie pod względem po-
wierzchni jezioro Gór Fańskich (po jeziorze Iskan-
darkul; fot. 2 i 3). Leży ono na wysokości 2850 m 
n.p.m., a jego powierzchnia sięga około 57,6 hа. 
Najwyżej – 3000 m n.p.m. – znajduje się jez. Du-
szacha. W rzeczywistości są to dwa jeziora o łącznej 
powierzchi około 13,3 hа (fot. 4). Na północ od nich, 
na wysokości 2900 m n.p.m., leży jez. Bibi Dżon o po-
wierzchni około 4,7 hа, a jeszcze dalej – w kierunku 
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Kulikalonu – jeszcze dwa o podobnych areałach. 
Wszystkie jeziora Kotliny Kulikaloskiej są połączo-
ne niewielkim potokiem. 

 

 
 
Fot. 4. Ogólny widok obszaru badań – przebiegu transektu. 
W środku kadru – jez. Duszacha (fot. O. Rahmonov, 2007) 
Photo 4. General view of investigated area – course of pro-
file. In the central part of photo – Dushakha lake (phot. 
by O. Rahmonov, 2007) 

 
Klimat regionu Zerawszańskiego jest stosunko-

wo chłodny: średnia roczna temperatura powietrza 
nie przekracza +10÷11°С. Średnia roczna suma opa-
dów atmosferycznych waha się w przedziale 400–
700 мм. W wysokogórskiej części regionu leży Ze-
rawszański węzeł lodowcowy (Atłas Tadżikskoj SSR, 
1968). 

 
 

DYSKUSJA WYNIKÓW 
 
Wzdłuż transektu z południa na północ można wy-
różnić następujące typy i podtypy ekosystemów: 
Тyp I – niwalne i lodowcowe  (lodowce i 
wieloletnie śnieżniki)  

Podtyp – skały i osypiska z rzadką roślinnością 
Тyp II – lasów iglastych gór średnich  

Podtyp – różnokrzewiaste stepowe i rzadkich 
        lasów 
Тyp III – wodne i przybrzeżne. 
 
Roślinność 
 
Тransekt rozpoczyna się w południowej części Kot-
liny Kulikalońskiej na wysokości 3215 m n.p.m. 
(por. rys. 1 i 2; fot. 4), prawie u czoła lodowca Ma-
rii, gdzie w zagłębieniach morenowych utworzyło 
się jeziorko o powierzchni 3 а, z którego w kierun-
ku jez. Duszacha wypływa potok lodowcowy (fot. 4). 

Wzdłuż transektu występują morenowe formy 
terenu: zarówno denna, jak i boczne, zbudowane nie-  

wysortowanego, różnofrakcyjnego materiału wapien-
nego, kalcytowego i gnejsowego – od drobnoziarnis-
tego pо kamienisty, miejscami spotyka się także wiel-
kie głazy (fot. 4).  

Siedliska przypominają swoim charakterem za-
głębienia z długo zalegającym śniegiem oraz osypis-
ka. Istotne znaczenie mają przewarstwienia ilaste 
w utworach niewysortowanych, będące rezultatem  
przede wszystkim mrozowego wietrzenia skał (głów-
nie łupków). Przewarstwienia te stanowią poten-
cjalne siedlisko dla różnych gatunków roślin. Na po-
wierzchni zagłębień w skałach również kształtują się 
biogeocenozy. Nagromadzenie gatunków i tworze-
nie się mikropowierzchni jest ściśle związane ze 
wspomnianym materiałem ilastym. Na omawianym 
odcinku transektu stwierdzono obecność Botrychium 
lunaria, Glaucium fimbrilligerum, Oxyria elatior, Ru-
meх acetosa. 

W odległości 200 m оd wspomnianego jeziorka 
pojawiają się siewki Juniperus turkestanica. Po ko-
lejnych 100 m nie ma żadnych roślin, mimo pewnej 
odległości od czoła lodowca. Ma to związek z aku-
mulacją gruboziarnistego i graniastego materiału, 
wśród którego nie ma warunków do zachowania 
się nasion i ich kiełkowania. W odległości 400 m od 
lodowca zmniejsza się nachylenie stoku, a co za 
tym idzie – zdolność transportowa potoku, w związ-
ku z czym jego koryto przybiera charakter warko-
czowy. Na powstałych łachach, w znacznym stop-
niu zbudowanych z materiału drobnoziarnistego, 
pojawiają się rośliny, przede wszystkim Artemisia 
dracunculus, Euphorbia polytimetica, Geranium Regelii, 
a także gatunki rodzaju Astragalus, Gypsophila i Poa. 
Powoduje to wzrost stopnia pokrycia terenu przez 
roślinność. 

Dalej transekt przechodzi przez jez. Duszacha 
(„między dwiema górami”) i wkracza na ekosystemy 
lasów jałowcowych (arczowniki) (fot. 5 i 6), w których 
głównymi edyfikatorami są Juniperus semiglobosa, J. 
serawschanica, J. turkestanica, należące do elementu 
centralno-wschodnio-azjatyckiego (fot. 7). W krze-
wiastym podszyciu do najważniejszych dominują-
cych gatunków należą Lonicera microphylla, L. simu-
latrix, L. nummulariifolia, Rosa Еcae, R. maracandica,  
w piętrze trawiastym natomiast – Artemisia dracun-
culus, Elytrigia trichophora i inne. Artemisia dracuncu-
lus jest w ogóle przeważającym gatunkiem w po-
krywie trawiastej badanego obszaru z powodu swo-
ich cech (specyficzny skład chemiczny: jest gorzka  
i wydziela nieprzyjemny zapach), dzięki którym 
roślina ta jest bardzo niechętnie zjadana przez zwie-
rzęta domowe. 
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Rys. 2. Rozmieszczenie roślinności wzdłuż transektu: 
А – dominujące rodzaje roślin: 1 – Juniperus, 2 – Berberis, 3 – Salix, 4 – Lonicera, 5 – Ephedra, 6 – Cotoneaster 

B – gleby: 1 – inicjalne kamieniste, 2 – bagienne, 3 – inicjalne brązowe górskie, 4 – fluwiosole 
Fig. 2. Plant distribution along the profile: 

A –  prevailing genus of plants: 1 – Juniperus, 2 – Berberis, 3 – Salix, 4 – Lonicera, 5 – Ephedra, 6 – Cotoneaster 
B – soils:  1 – skeleton soils, 2 – hydrogenic, 3 – mountain initial cambisole, 4 – fluviosoils  

 

 
 
 
 

 
 
Fot. 5 i 6. Fitocenozy jałowcowe w środkowej części tran-
sektu (fot. O. Rahmonov, 2007) 
Photo 6 & 7. Juniper phytoecenoses in the central part of 
profile (phot. by O. Rahmonov) 
 

 
 
Fot. 7. Jałowiec Juniperus semiglobosa (fot. O. Rahmonov, 2007) 
Photo 7. Juniper Juniperus semiglobosa (phot. by O. Rah-
monov, 2007) 
 

Skład gatunkowy roślinności (tab. 1) i zróżni-
cowanie siedliskowe analizowanego transektu są 
podobne do innych arczowników zarówno w obrę-
bie Gór Zerawszańskich, jak i Szachristańskich 
(KONNOW, 1973).  

Na badanym obszarze poszczególne gatunki 
jałowców obecnie rzadko tworzą formy drzewiaste. 
Маksymalna stwierdzona ich wysokość sięga 11 m. 
Niewątpliwie wcześniej na tym terenie istniały drze-
wa jałowcowe, o czym świadczą ślady ich cięć przy 
szyjach korzeniowych. W obrębie ekosystemów ar-   
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Таbela 1. Gatunki roślin naczyniowych na powierzchni badanego transektu na tle wydzielonych ekosystemów 
Table 1. Vascular plant species on the area of investigated transecte against a background of ecosystems 
 

Skały i osypiska z rzadką 
roślinnością Gatunki 

Lasów 
iglastych gór 
średnich S N 

Wodne  
i przybrzeżne 

Różnokrzewiaste 
stepowe i rzadkich 

lasów 

Acantholimon erythraeum +    + 
A. Komarovii +    + 
A. parviflorum +    + 
A. velutinum +    + 
Acer Regelii      
A. turkestanicum + +  + + 
Aconitum talassicum    +  
A. zeravschanicum    +  
Alcea nudiflora    + + 
Allium Barszcewskii +  +  + 
A. Fedtschenkoanum +   + + 
A. filifolium   +   
A. gusaricum +  +  + 
A. Alexejanum +    + 
A. polyphyllum +  +  + 
Aquilegia vicaria    +  
Berberis heteropoda +   + + 
B. integerrima +   + + 
Botrychium lunaria  +    
Campanula incanescens    +  
Carex microglochin    +  
C. turkestanica    +  
Cerastium cerastoides  +    
C. lithospermifolium  +    
Cerasus verrucosa +    + 
Chorispora Bungeana    + + 
Clementsia Semenovii    +  
Codonopsis clematidea +    + 
Convolvulus lineatus +    + 
Cortusa turkestanica +    + 
Cotoneaster nummularioides   +   
C. suavis + +    
Delphinium oreophilum +    + 
Didymophysa Fedtschenkoana + +    
Dracocephalum scrobiculatum  +    
Echium Biebersteinii  +    
Elytriga trichophora     + 
Ephedra ciliata   +   
E. equisetina +  +  + 
E. glauca   +  + 
E. heterosperma   +   

+    + 
Eremurus Kaufmannii     + 
E. Olgae +    + 
E. Regelii +    + 
Euphorbia cytrophylla     + 
E. falcata     + 
E. glomerulans +  +  + 
E. polytimetica  +    
E. sarawschanica +    + 
Gentiana Karelinii  +  +  
G. leucomelaena    + + 
G. Olivieri + +   + 
Geranium Regelii  +    
Glaucium fimbrilligerum  +    

Eremostachys serawschanica 
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Gypsophila herniarioides  +    
Heracleum Lehmannianum    +  
Hordeum turkestanicum + +   + 
Ixiolirion tataricum +    + 
Juncus Thomsonii    +  
Juniperus semiglobosa +   +  
J. seravschanica + +  + + 
J. turkestanica + +  + + 
Lagochilus seravschanicus      
Ligularia heterophylla +   +  
L. Thomsonii    +  
Lindelofia Olgae +    + 
Lonicera nummulariifolia + +    
L. Olgae + +    
L. simulatrix + +    
Melica inaequiglumis +    + 
Myosotis alpestris    +  
Onosma albicaulis + +   + 
O. dichroantha + +    
Oxyria elatior +    + 
Oxytropis immersa +    + 
O. iskanderica + +    
O. kuhistanica + +   + 
O. Lehmanni +     
O. Litvinovii +    + 
O. Michelsonii +     
Parnassia Laxmanni    +  
Paraquilegia caespitosa      
Poa bulbosa  +   + 
P. Litvinoviana +    + 
P. nemoraliformis +   + + 
P. nemoralis      
P. relaxa    +  
Polygonum coriarium     + 
P.tillifolium    +  
P. paranychioides +     
Potentilla anserina  +  +  
P. hololeuca  +    
Pyrethrum pyrethroides  +   + 
Rhodiola heterodonta   +   
Rosa Fedtschenkoana  +    
R. Beggeriana    + + 
R. Ecae +    + 
R. maracandica +    + 
Rumex acetosa  +    
R. Paulsenianus    +  
Salix linearifolia    +  
S. pycnostachya    +  
Scabiosa songarica     + 
Sorbus tianschanica +   +  
Stellaria turkestanica    +  
Stipa bella +    + 
S. caucasica + +   + 
S. kirghisorum + +   + 
Thalictrum kuhistanicum +     
Thymus seravshanicus + +   + 
 
czownikowych stwierdzono też obecność innych 
gatunków roślin: zarówno krzewiastych, jak i ziel-
nych. 

Na odcinku transektu o długości 2500 m (mię-
dzy jez. Duszacha i punktem położonym 200 m na 
północ od jez. Bibi Dżon) latem 2010 roku rosło 
1383 egzemplarzy jałowców wszystkich gatunków. 
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Spośród nich 170 (12,3%) było całkowicie wyciętych 
lub pozbawionych głównego pnia. Najwięcej jałowców 
uszkodzonych za pomocą topora występuje na pół-
noc od jez. Duszacha, najmniej – w sąsiedztwie jez. 
Bibi Dżon. Ma to związek z faktem, że w pobliżu tego 
ostatniego obiektu przebiega intensywnie wykorzysty-
wany szlak turystyczny, dzięki czemu miejscowa 
ludność ograniczyła wyrąb drzew i krzewów. 

Lasy jałowcowe mają dość istotne znaczenie:  
z jednej strony chronią zasoby wodne i pełnią fun-
kcje przeciwerozyjne, z drugiej natomiast – stano-
wią źródło dobrego gatunku materiału budowlane-
go, a także drewna opałowego. Obecnie lasy ja-
łowcowe Tadżykistanu, w tym także okolic jez. Ku-
likalon, są znacznie zniekształcone w wyniku chao-
tycznych, niekontrolowanych i nadmiernych wyrę-
bów, a także przez wypas bydła, który w znacz-
nym stopniu uniemożliwia naturalne odnawianie 
się jałowców. Należy zaznaczyć, że wszystkie eko-
systemy leśne Tadżykistanu należą do pierwszej 
kategorii: pełnią ważną rolę w zakresie ochrony 
przyrody w ogóle oraz w zakresie ochrony gleb.  
W związku z tym ich wyrąb jest kategorycznie za-
broniony. Jednak w ostatnim czasie, z powodu bra-
ku opału powszechnie obserwuje się intensywne 
wyręby lasów, co wyraźnie widać na obszarze Ko-
tliny Kulikalońskiej. То z kolei negatywnie wpływa 
na procesy odnawiania się lasów, poprzez wzmo-
żenie spływu powierzchniowego na stokach i de-
gradacji gleb. 

W granicach badanego transektu nie ma wyso-
kich lasów jałowcowych. W ostatnich latach bardzo 
rzadko obserwuje się je na terenach przyległych. 
Przeprowadzone obserwacje wskazują, że w efek-
cie zintensyfikowanego wypasu bydła, kóz i owiec 
została zniszczona roślinność zielna, wskutek cze-
go zachodzi silna erozja gleb: w wielu miejscach na 
powierzchni gruntu obserwuje się wychodnie zwięz-
łych skał podłoża. 

Główne obszary lasów jałowcowych (arczowni-
ków) i innych rzadkich lasów Tadżykistanu co roku 
zmniejszają swą powierzchnię o 2–3%, około 30% ich 
składu gatunkowego jest zagrożonych wyginięciem 
(Nacyonalnaja stratiegija..., 2003). Do głównych przy-
czyn pogarszania się stanu arczowników zalicza się: 
- intensywne wyręby w ciągu kilku stuleci, 
- zupełny brak działań  biotechnicznych, 
- brak monitoringu i pielęgnacji lasów, 
- intensywny nieregulowany wypas, 
- powolny wzrost jałowców, a także brak szkółek 

leśnych z jałowcami. 
 
Przez obszar badannych lasów jałowcowych 

przepływa potok, łączący jeziora Duszacha i Bibi 

Dżon, co powoduje znaczne uwilgotnienie gruntu. 
W związku z tym tworzy się tutaj specyficzny typ 
ekosystemu łąkowego, а także lasy na obszarze za-
lewanym, w których dominuje wierzba Salix pycno-
stachya z gatunkami charakterystycznymi. 

Wzdłuż wspomnianego potoku utworzono miej-
sca do krótkich postojów bydła, owiec i kóz (fot. 8).  
W ich obrębie formują się ekosystemy ruderalne,  
w których przeważa Polygonum coriarium i Rumex 
Paulsenianus.  
 

 
 

Fot. 8. Fragment miejsca postoju kóz (fot. Rahmonov, 2010) 
Photo 8. Fragment of stay place of goats (phot. by O. 
Rahmonov, 2010) 

 
Na końcowym odcinku badanego profilu (5500–

6000 m) teren dość wyraźnie podnosi się, a podłoże 
staje się mniej stabilne. Obszar ten cechuje się róż-
norodnością mikrosiedlisk i bogactwem składu ga-
tunkowego. Stoki górskie odznaczają się południo-
wą ekspozycją, co w ekosystemach wysokogórskich 
ma duże znaczenie, ponieważ promieniowanie sło-
neczne wywiera istotny wpływ na rozwój zbioro-
wisk kserofitycznych ze specyficzną morfologią kse-
romorficzną. Występujące tutaj ugrupowania roślin-
ne budują Berberis heteropoda, B. integerrima, Cotone-
aster nummularioides, Lonicera nummulariifolia, L. Оlgae, 
L. simulatrix, Sorbus tianschanica. Na otwartych prze-
strzeniach między wspomnianymi krzewami funkcjo-
nuje zbiorowisko roślin poduszkowych z domina-
cją gatunków z rodzaju Acantholimon (fot. 9 i 10). 

Szczególne miejsce wśród roślinności transektu 
zajmuje tzw. efedrarium, mające wielkie znaczenie 
krajobrazowe w Zerawszańskim regionie geobota-
nicznym. Dominującymi gatunkami są tu Ephedra 
equisetina i E. intermedia, które – biorąc pod uwagę 
ich wielką wartość energetyczną – również są ma-
sowo eksploatowane. Powierzchnie efedrarium z róż- 
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ną częstością występują na całym obszarze dorze-
cza rzeki Zerawszan (ZAKIROW, 1955). 
 

 
 

 
 
Fot. 9 i 10. Akantolimon Acantholimon sp. (fot. O. Rahmo-
nov, 2010) 
Photo 9 & 10. Acantholimon sp. (phot. by O. Rahmonov, 2010) 
 

W niesprzyjającyh warunkach ekologicznych, 
jakie panują w obrębie usypisk, miejscami masowo 
rosną gatunki rodzaju Allium. Są one często w du-
żej skali wykorzystywane przez miejscową ludność 
jako przysmak. W związku z tym gatunki te rów-
nież są zagrożone wyginięciem nie tylko na obsza-
rze Kotliny Kulikalońskiej, ale i całego Tadżykistanu 
(Krasnaja kniga..., 1988). Z tego powodu aktualnie 
na terenie Ogrodu Botanicznego przy Instytucie Bo-
taniki TAN w Duszanbe hoduje się większość ga-
tunków rodzaju Allium. 

Wśród roślinności badanego obszaru specyficzne 
miejsce zajmują porosty, które przybierają formy 
skorupiaste, listkowate i krzaczkoware. Występują 
na różnych siedliskach: na skałach, glebie, pniach  
i gałęziach drzew i krzewów. Nasze obserwacje  
w większości potwierdzają wyniki badań KUDRA-
TOWA (1985). Таk więc na omawianym obszarze 
stwierdzono następujące gatunki porostów: Acaro-
spora cervina Massal., A. badiofusca (Nyl.) Th. Fr., 
Anaptychia ulitricoides Vain., Aspicilia hoffmannii 

(Ach.) Flag., A. asiatica (H. Magn) Oxn., A. deser-
torum (Kremplh.) Mereschk., A. desertorum var. 
nigricans Mereschk., A. hispida Mereschk., Caloplaca 
cerina (Ehrh.) Th. Fr., C. ferruginea (Huds.) Th. Fr., 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lett., C. kuusamoensis Ras., 
Dermatocarpon monstrosum (Schaer.) Vain., Endocar-
pon alaicum Tomin, Gasparrinia bohlinii (H. Magn.) 
Kudr., G. biatorina (Massal.) Kudr., G. elegans 
Steiner, G. sorediata (Vain.) DR., G. tegularis (Ehrh.) 
Sandst., Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg., Leca-
nora frustulosa (Dicks.) Ach., L. ferganensis Tomin, L. 
melanocheila Vain., Lecania pallida Tomin, Lecidea 
atrobrunnea (Lam. et DC.) Schaer., L. tesselata Flk., L. 
carpatica Koerb., Parmelia infumata Nyl., Peltigera 
canina (L.) Willd., P. rufescens (Weis) Humb, Physcia 
tenella (Scop.) DC. em. Bitt., Ph. nigricans (Flk.) Stiz., 
Ph. leptalea (Ach.) DC., Ph. ascendens (Fr.) Oliv., Ph. 
caesia (Hoffm.) Hampe, Ph. dimidiata (Arnold) Nyl., 
Ph. teretiuscula (Ach.) Lynge, Placolecanora chloro-
phthalma (Poelt et Tomin) Kopacz., P. muralis f. lig-
nicola Zahlbr., P. bolcana (Pollin.) Kopacz., P. ga-
rovaglii (Koerb.) Kopacz., P. peltata (Ram.) Kopacz., 
P. melanophthalma (Ram.) Kopacz., P. glypholecioides 
(Oxn. et Akram.) Kudr. (Aspicilia caesiascens Pisut), 
Psora lurida (Dill. et With.) DC., Rhizocarpon geo-
graphicum (L.) DC., Rinodina terrestris Tomin, R. 
calcarea (Hepp) Arnold, Sporastatia testudinae (Ach.) 
Massal., Staurothele levinae Oxn., Teloschistes brevior 
(Nyl.) Vain., T. montanus Barchal., Toninia candida 
Th. Fr., Xanthoria substellaris (Ach.) Vain. 
 
 
Gleby 

 
Odcinek transektu, związany z ekosystemami jałow-
cowymi, cechuje się dużym zróżnicowaniem hispo-
metrycznym, wynikającym zarówno z obecności 
form wypukłych jak i wklęsłych, które są efektem 
nierównomiernej akumulacji lodowcowej w prze-
szłości. Głębokość niektórych obniżeń sięga 6 m.  
W takich warunkach morfologicznych tworzy się 
gleba, mająca charakter mozaikowy. Na niektórych 
powierzchniach kurumów (powierzchniach kamie-
nistych) gleby nie ma w ogóle, a nа niewielkich 
fragmentach glin morenowych kształtują się gleby 
typu brunatnych górskich. W takich warunkach two-
rzą się biogrupy z gatunkami rodzaju Lonicera, 
Berberis oraz jałowce o pełznącym typie wzrostu. 
       Najbardziej miąższy poziom próchniczny wys-
tępuje na obszarach podmokłych w sąsiedztwie po-
toków. Ogólnie mamy tu do czynienia z glebami 
inicjalnego stadium rozwojowego. Skałą macierzy-
stą tych gleb jest w większości materiał zwietrzeli-
nowy, pochodzący z wyższych poziomów hispome-
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trycznych (osypiskowy itp.). Stała degradacja i ero-
zja, powodowana przez człowieka nie sprzyja roz-
wojowi pedosfery na analizowanym obszarze. 

Biorąc pod uwagę światowe nazewnictwo WRB, 
opisywane gleby należą głównie do litosoli, rego-
soli i fluwiosoli. 

Należy zauważyć, że na niektórych powierzch-
niach gleby tworzą się nieco intensywniej. Taki pro-
ces ma miejsce przede wszystkim na obszarach wspom-
nianych już letnich postojów bydła, gdzie ekskre-
menty zwierzęce zwiększają zawartość materii orga-
nicznej w mineralnym materiale podłoża i – w związ-
ku z tym – przyczyniają się do rozwoju ażurowego 
charakteru gleb. Na obszarze Kotliny Kulikalońskiej 
istnieje 8 wspomnianych postojów bydła, przy czym 
powierzchnia każdego z nich wynosi około 1 ha. 
Таkie obszary wyraźnie zaznaczają się w ekosys-
temie i stanowią – jak już wspomniano – siedlisko 
Artemisia dracunculus i Rumeх Рaulsenianus.  

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Ekosystemy roślinne Gór Fańskich, biorąc pod uwa-
gę zróżnicowanie form terenu, cechy mikro- i topo-
klimatyczne, charakteryzują się różnymi typami zbio-
rowisk i różnorodnym składem gatunkowym. Bada-
nia przeprowadzone na odcinku o długości 5 km 
(nie uwzględniające pokrywy lodowej i wychodni skał 
podłoża) pozwoliły na stwierdzenie obecności sied-
lisk i mikrosiedlisk, związanych z odpowiednimi ty-
pami roślinności. Występujące tutaj gatunki roślin 
należą – pod względem stosunków ekologicznych – 
do kserofitów. Stwierdzono wyraźne relacje między 
pokrywą roślinną a składem flory. Wyjątkowy kse-
rofityzm występuje na początku i na końcu transektu. 
Tutaj też na osypiskach tworzą się gleby szkieletowe.  

Lasy jałowcowe (arczowniki) stanowią główny 
element krajobrazu całego Zerawszańskiego regio-
nu geobotanicznego. Na obszarze Kotliny Kulika-
lońskiej tylko niewielkie ich powierzchnie nie są 
dotknięte gospodarczą działalnością człowieka.  
W większości przypadków drzewiaste formy Juni-
perus semiglobosa, J.  turkestanica, J. seravschanica zo-
stały wycięte. Spowodowało to przyspieszenie ero-
zji gleb na bardziej stromych stokach, co z kolei 
wpływa na skład gatunkowy roślin zielnych.  

Najwyższy punkt Gór Fańskich – Czimtarga – 
leży, jak już wspomniano, w granicach Kotliny Ku-
likalońskiej i jest jednym z intensywniej penetro-
wanych przez turystów obszarów Azji Środkowej. 
W związku z powyższym podlega wciąż wzrasta-
jącej presji antropogenicznej. 

Do najbardziej destrukcyjnych form antropo-
presji na omawianym obszarze należy: wypas by-
dła, owiec i kóz, nielegalne wycinanie lasów dla ce-
lów budowlanych i grzewczych, а także niezorga-
nizowana turystyka.   
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ ROŚLINNOŚCI PSAMMOFILNEJ  
NA ANTROPOGENICZNYCH SIEDLISKACH PIASKÓW 
ŚRÓDLĄDOWYCH POŁUDNIOWEJ POLSKI 
 
Рахмонов O., Щипек T. Формирование псаммофитной растительности на антропогенных биотопах 
внутриматериковых песков Южной Польши. В статье представлено приспособление псаммофитных видов 
растений (в основном Corynephorus canescens и Koeleria glauca) к жизни на специфическом песчаном субстрате. 
Обращено внимание на значение растительных сообществ, созданных данными видами для закрепления под-
вижного субстрата и формирования инициальных почв типа ареносолей и регосолей. 
 
Rahmonov O., Szczypek T. Formation of psammophilous vegetation at anthropogenic habitats of inland sands in 
souhern Poland. The paper presents features of psammophilous plant species (mainly Corynephorus canescens and 
Koeleria glauca) adaptation to life at specific sandy substratum. The attention was paid to the importance of plant 
communities created by these species for mobile substratum fixation and formation of initial soils of arenosol and 
regosol type.  
 
Słowa kluczowe: Pustynia Błędowska, Corynephorus canescens, Koeleria glauca, antropopresja, przystosowania ekolo-
giczne 
 
Zarys treści 
 
Przedstawiono przystosowania psammofilnych gatun-
ków roślin (głównie Corynephorus canescens i Koeleria 
glauca) do życia na specyficznym piaszczystym podło-
żu. Zwrócono uwagę na rolę zbiorowisk roślinnych, 
utworzonych przez wspomniane gatunki w utrwala-
niu ruchomego podłoża i kształtowaniu się inicjalnych 
gleb typu arenosoli i regosoli. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Artykuł omawia problem przystosowania się okreś-
lonych gatunków roślin różnych stadiów sukcesji 
do życia na siedliskach piaszczystych, związanych 
z śródlądowymi krajobrazami eolicznymi w po-
łudniowej Polsce. Niskie i luźne zbiorowiska, bu-
dowane przez te gatunki, tworzą się na inicjalnych 
glebach typu arenosoli i regosoli. Gleby te z kolei 
powstają na ubogich różnoziarnistych piaskach 
proluwialno-aluwialnych, często przewianych, i ce-
chują się bardzo niską zawartością substancji po-
karmowych. Gleby te tworzą podłoże niestabilne, 
często modelowane prze wiatr, silnie przesuszone  
i bardzo kwaśne. 

 
 

Gatunki budujące ugrupowania w początko-
wym stadium sukcesji często podlegają zasypywa-
niu przez piasek i przesuszaniu, a w czasie silnych 
i porywistych wiatrów – uszkodzeniu zarówno 
podziemnych, jak nadziemnych części. W związku 
z tym wiele z nich wytworzyło przystosowania do 
życia w skrajnie trudnych warunkach. Przystoso-
wania te powodują, że siedliska piaszczyste prze-
kształcają się w obszary o wielkiej bioróżnorod-
ności (SZCZYPEK, WACH, WIKA, 1994). 

Pod względem różnych cech roślinność psam-
mofilna, występująca w Europie Zachodniej i Środ-
kowej, w tym także w Polsce, należąca do klasy 
Koelerio glaucae-Corynephoretea Klika in Klika 
et Novak 1941 (BRZEG, RAKOWSKI, 1997; MATUSZ-
KIEWICZ, 2001), jest podobna do psammostepów.  
 
 
METODY BADAŃ 
 
Badania kształtowania się inicjalnych zbiorowisk 
roślinnych na siedliskach piaszczystych prowadzo-
no w południowej części Polski na obszarach za-
równo piasków lotnych, jak i częściowo utrwalo-
nych przez roślinność (Pustynia Błędowska, piaskow-
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nia w Bukownie, tzw. pustynia siedlecka w północ-
nej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej). Nа 
wybranych stanowiskach wykonano zdjęcia geobo-
taniczne oraz spisy roślin zielnych i zarodnikowych. 
Prowadzono też obserwacje nad stopniem stabiliza-
cji piasków i związanymi z nimi gatunkami roślin.  
 
 
WYNIKI I DYSKUSJA 
 
Nа badanym obszarze proces zarastania ruchomych 
piasków inicjuje szczotlicha siwa Corynephorus ca-
nescens (rys. 1; fot. 1). Jest to gatunek, który cechuje 
się strategią rozrodczości typu R (wydawanie du-
żej liczby potomstwa) i ekologiczną elastycznością, 
dzięki której w krótkim czasie tworzy własne zbio-
rowisko. Powstaje ono z reguły na płaskich lub lek-
ko nachylonych powierzchniach. Pod względem fito-
socjologicznym zbiorowisko z udziałem Corynepho-
rus canescens należy do klasy Sedo-Scleranthetea Br. 
Bl. 1955 em. Müll. 1961, rzędu Corynephoretalia ca-
nescentis R. Tx.1937 em. Kraush 1962, związku Co-
rynephorion canescentis Klika 1931 i asocjacji Sper-
gulo morisonii-Corynephoretum canescentis.  
 

 
 
Rys. 1. Szczotlicha siwa Corynephorus canescens (wg POD-
BIELKOWSKIEGO, 1968) 
Fig. 1. Corynephorus canescens (after: PODBIELKOWSKI, 1968) 
 

Roślinność zielna nigdy w całości nie pokrywa 
badanych powierzchni, a jej zagęszczenie sięga ma-
ksymalnie 50–80%. Głównym gatunkiem, budującym 
omawiany syntakson, jest wspomniany Corynepho-
rus canescens. Między kępkami tej rośliny występują 
też inne gatunki: rogownica pięciopręcikowa Ceras-
tium semidecandrum, jastrzębiec kosmaczek Hieracium 
pilosella, strzęplica sina Koeleria glauca, szczaw pol- 

 
 
Fot. 1. Szczotlicha siwa Corynephorus canescens (fot. 
О. Rahmonov) 
Photo 1. Corynephorus canescens (phot. by O. Rahmonov) 

 
ny Rumex acetosella i in. Liczba gatunków w posz-
czególnych zdjęciach jest zróżnicowana i waha się 
w przedziale 7–18. Zbiorowiska Spergulo morisonii-
Corynephoretum canescentis występujące obecnie  
w Europie, zawdzięczają swe istnienie działalnoś-
ci człowieka (BERG-LANDEFELDT, SUCOPP, 1965; 
CZYŻEWSKA, OLACZEK, 1983). 

Piętro mszysto-porostowe jest wykształcone  
w różny sposób. Stopień pokrycia na badanych po-
wierzchniach wynosi 10–30%. Мchy reprezentują: 
płonnik włosisty Polytrichum piliferum, skalniczek 
siwy Rhacomitrium canescens i zęboróg purpurowy 
Ceratodon purpureus. Są to gatunki zawsze wystę-
pujące w miejscach nasłonecznionych, dobrze przy-
stosowane do życia w skrajnie warunkach kserycz-
nych. Wśród porostów główną rolę odgrywają: chro-
botek łagodny Cladina mitis, Cladonia cervicis ssp. 
verticillata, chrobotek gwiazdkowaty Cl. uncialis, ro-
żynka kolczasta Coelocaulon aculeatum i in. Na bada-
nych powierzchniach więcej jest gatunków roślin 
zarodnikowych niż kwiatowych, co stanowi regułę 
w przypadku tego zespołu (CZYŻEWSKA, 1992). 

Na uwagę zasługują naziemne glony kserofilne 
z rodzaju Cylindrocapsa, występujące w przestrze-
niach między kępkami roślin, а także na powierz-
chniach pól deflacyjnych, pozbawionych roślinnoś-
ci (fot. 2 i 3). Wspomniane glony tworzą, szczegól-
nie wiosną, tzw. pilśń glonową. Glony te w podob-
nym zbiorowisku zostały też stwierdzone przez 
ZIELIŃSKĄ (1967) w Puszczy Kampinoskiej. Auto-
rom nie są znane natomiast żadne informacje o ich 
występowaniu na powierzchniach deflacyjnych in-
nych obszarów.  

Pokrywa szczotlichowa w subasocjacji z Clado-
nia sp. występuje na piaszczystych glebach inicjal-
nych (fot. 4). Z biegiem czasu razem z rozwojem roś- 
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Fot. 2 i 3. Pustynia Błędowska – skorupa glonowa na pias-
kach powierzchni deflacyjnych (fot. T. Szczypek i O. 
Rahmonov) 
Photo 2 & 3. The Bledow „Desert” – algal crust on the 
sand of deflation field (phot. by T. Szczypek and O. Rah-
monov) 
  
linności zachodzi proces tworzenia się gleb. Luźne 
piaski, cechujące się cienkim poziomem próchnicz-
nym, stopniowo wzbogacają się w składniki pokar-
mowe (RAHMONOV, 2007).  

 

 
 
Fot. 4. Wkraczanie Corynephorus canescens na powierzchnię 
luźnych piasków (fot. O. Rahmonov) 
Photo 3. The encroachment of Corynephorus canescens on 
the loosse  sand (phot. by O. Rahmonov) 

 

Na obszarze badań sporadycznie występuje też 
typowa subasocjacja Spergulo morisonii-Corynephore-
tum subass. typicum. Zasiedla ona – w postaci nie-
wielkich placów – miejsca słabo utrwalone i podle-
gające stałym wpływom antropogenicznym. W skła-
dzie tej subasocjacji nie stwierdzono pełnego składu 
gatunkowego: nie ma w niej najważniejszego gatun-
ku: sporka wiosennego Spergula morisonii, który z re-
guły rozpoczyna sukcesję zespołu Corynephoretum, 
tzn. inicjuje proces zarastania i utrwalania gołych 
piasków. W zbiorowisku Spergulo-Corynephoretum, 
które należy do typu roślinności pionierskiej, reali-
zują się wszystkie właściwości tej roślinności (RYCH-
NOVSKÁ-SOUDKOVÁ, 1961; MARSHALL, 1967; CZYŻE-
WSKA, OLACZEK, 1983). Z geograficznego punktu 
widzenia omawiany zespół stanowi atlantycko-sub-
atlantycki typ areału i prawie wszystkie jego gatunki 
charakterystyczne osiągają na obszarze Polski wschod-
nią granicę występowania (CZYŻEWSKA, 1992). Eko-
logiczne znaczenie tego zespołu polega na utrwala-
niu podłoża i częściowo na jego przygotowaniu do 
wkroczenia innych gatunków o nieco wyższych 
wymaganiach siedliskowych. Do takich gatunków 
na obszarze badań należy Koeleria glauca (rys. 2; fot. 5). 

 

 
 
Rys. 2. Strzęplica sina Koeleria glauca (wg PODBIELKOWS-
KIEGO, 1968) 
Fig. 2. Koeleria glauca (after: PODBIELKOWSKI, 1968) 
 

Pod względem syntaksonomicznym zbiorowisko 
z Koeleria glauca należy do rzędu Festuco-Sedetalia, 
związku Koelerion glaucae, asocjacji Festuco-Koe-
lerietum glaucae. Asocjacja ta cechuje się charakte-
rem kontynentalnym i składa się z wąskolistnych 
kseromorficznych traw, roślin rozetkowych i licz-
nych kserofitów. W związku ze swoim występo-
waniem, zbiorowisko to podlega wpływom klimatu 
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oceanicznego i kontynentalnego (BRZEG, RAKOWS-
KI, 1997). Na obszarze południowej Polski przypo-
mina ono miejscami „step strzęplicowy” (fot. 6 i 7).  
 

 
 
Fot. 5. Strzęplica sina Koeleria glauca (fot. О. Rahmonov) 
Photo 4. Koeleria glauca (phot. by O. Rahmonov) 
 

 
 

 
 
Fot. 6 i 7. Fragmenty murawy strzęplicowej (fot. T. 
Szczypek i O. Rahmonov) 
Photo 6 & 7. The fragments of Koeleria sward (phot. by T. 
Szczypek and O. Rahmonov) 

 
Аnalizowane zbiorowisko zajmuje siedliska nie-

co bogatsze w składniki pokarmowe niż Coryne-
phoretum. Siedliska te są suche, odczyn warstwy 
próchnicznej: 5,1–5,8 pH. 

Badane zbiorowisko cechuje się dwupoziomo-
wą strukturą (poziom trawiasty i mszysto-poros-
towy). Pokrycie w warstwie zielnej sięga 60–80% 
powierzchni analizowanych płatów przy zmien-
nej liczbie gatunków (6–16). Gatunkiem dominu-
jącym, jak już wspomniano, jest Koeleria glauca. 
Obok niej występują także gatunki z klasy Sedo-
Scleranthetea: Corynephorus canescens, Hieracium pilo-
sella, Rumex acetosella, Cerastium semidecandrum, jasie-
niec piaskowy Jasione montana. Pokrycie projekcyj-
ne poziomu mszystego w poszczególnych płatach 
jest zmienne i wynosi 5–30%. Wśród mszaków wy-
sokimi współczynnikami pokrycia cechuje się Poly-
trichum piliferum, oprócz niego spotyka się Cerato-
don purpureus i Rhacomitrium canescens. Sporadycz-
nie występuje mech borowo-torfowy płonnik jałow-
cowaty Polytrichum juniperinum. Glony porastające 
nagie piaski między kępkami Koeleria glauca, od-
grywają w omawianym zbiorowisku ważną rolę: 
wchłaniają i gromadzą wilgoć. Udział porostów 
jest zróżnicowany; przeważają wśród nich gatunki 
rodzaju Cladonia.  

Oprócz zbiorowisk z Corynephorus canescens i Koe-
leria glauca, istotne znaczenie mają gatunki psam-
mofilne: wydmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius, 
wierzba piaskowa Salix arenaria oraz wierzba ostro-
listna (kaspijska) S. acutifolia. Często tworzą one swo-
je jednogatunkowe ugrupowania. Zbiorowisko z Ely-
mus arenarius rozwija się wyłącznie na luźnych 
piaskach degradowanych przez człowieka. Cechuje 
się charakterem antropogenicznym, ponieważ wyd-
muchrzyca została wprowadzona obszar południo-
wej Polski znad M. Bałtyckiego jeszcze w kresie 
międzywojennym w celu utrwalenia ruchomych 
piasków. Omawiane zbiorowisko w warunkach na-
turalnych występuje tylko na wydmach nadmorskich.  

Wspomniana roślinność odgrywa bardzo waż-
ną rolę w procesie utrwalania zarówno ruchomych 
piasków śródlądowych, jak i nadmorskich.  
 
 
PRZYSTOSOWANIA EKOLOGICZNE 
Corynephorus canescens i Koeleria glauca  
DO WEGETACJI NA PIASKACH 

 
Omawiane rośliny są rozprzestrzenione na nizinach, 
na piaskach różnej genezy, na obszarach nadmors-
kich i śródlądowych. Są one dobrze przystosowane 
do siedlisk ubogich w składniki pokarmowe. Cory-
nephorus canescens rozpoczyna inicjalne stadium suk-
cesji, którą kontynuuje Koeleria glauca. Gatunki te 
rozwijają się – jak już wspomniano – na piaskach 
luźnych. Istotnym czynnikiem ograniczającym swo-
bodne zasiedlanie powierzchni przez te gatunki jest 
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nie tyle niedostatek substancji pokarmowych, co 
labilność podłoża. Można to zauważyć na obszarze 
Pustyni Błędowskiej i tzw. „pustyni sieleckiej”, gdzie 
w naturalnych warunkach tylko nieliczne nasiona 
są zasypywane przez piasek. Występują tutaj kolei-
ny pojazdów, które utrwaliły te nasiona, umożli-
wiając tym samym rozwój roślinności wzdłuż tych 
sztucznych form.  

System korzeniowy Corynephorus canescens jest 
dobrze rozwinięty i cechuje się kseromorficzną bu-
dową odnóg. Obserwacje przeprowadzone przez J. 
КОBENDZINĘ i R. КОBENDZĘ (1958) wykazały, że 
liczba korzeni w starszych kępkach tej rośliny sięga 
1000, a ich ogólna długość dochodzi do 700–800 m 
(maksymalna – do 1000 m).  

Kolejną cechą Corynephorus canescens jest wyso-
ka produkcja lekkich nasion przenoszonych przez 
wiatr. W sprzyjających warunkach mogą one zasie-
dlić obnażone piaszczyste podłoże wciągu 2–3 lat. 
         Oprócz tego trawa ta jest nieodporna na niskie 
temperatury (MARSHALL, 1967).  

Koeleria glauca z kolei jest trawą kępkową, któ-
ra opanowuje podłoże bogatsze w składniki pokar-
mowe. Oba gatunki mają wąskie liście, owłosione  
i woskowate, co chroni je przed nadmierną trans-
piracją. Kseromorficzna budowa łodygi efektywnie 
chroni rośliny przed utratą wody. Dzięki temu tran-
spiracja w okresie suchym  może być prawie całko-
wicie zahamowana. Jeśli w piasku jest wystarcza-
jąco dużo wilgoci, wówczas proces ten stosunkowo 
szybko odradza się (RYCHNOVSKÁ-SOUDKOVÁ, 1961). 

 

 
 

Fot. 8. Kępka Corynephorus canescens zasypywana przez pia-
sek (fot. O. Rahmonov) 
Photo 8. The cluster of Corynephorus canescens covering by 
sand (phot. by O. Rahmonov) 
 

Sprzyjające warunki dla rozwoju tych gatunków 
istnieją w obniżeniach terenu, w cieniu wiatru. Koe-
leria glauca i Corynephorus canescens analogicznie 
reagują na akumulację piasku. Oba też cechują się 
pionowym typem rozrastania się. W czasie zasy- 

 
 
Fot. 9. Murawa strzęplicowa (z Koeleria glauca) zasypywa-
na przez piasek (fot. O. Rahmonov) 
Photo 9. The Koeleria sward covering by sand (phot. by O. 
Rahmonov) 
 
pywania kępek przez piasek (fot. 8 i 9), trawy te 
wypuszczają korzenie boczne, które z nawianego 
piasku czerpią substancje pokarmowe oraz wypusz-
czają do góry korzenie dodatkowe, sięgające powierz-
chni. Liście i pędy zasypane przez piasek ulegają 
stopniowo rozkładowi, wzbogacając podłoże w ma-
terię organiczną.  

Моrfologia Corynephorus canescens jest bardziej 
ograniczona przez typ podłoża i stopień zagęsz-
czenia pokrywy roślinnej niż Koeleria glauca. Kępki 
Corynephorus canescens rosnące pojedynczo, pozba-
wione bezpośredniego sąsiedztwa egzemplarzy in-
nych gatunków, cechują się większymi rozmiara-
mi, są bardziej bujne i rozłożyste. W towarzystwie 
innych roślin natomiast trawa ta z reguły jest nieco 
mniejsza i mniej rozłożysta. Potwierdzają to rezul-
taty badań przeprowadzonych w byłej Czechosło-
wacji (RYCHNOVSKÁ-SOUDKOVÁ, 1961). Świadczą 
one, że eliminacja Corynephorus canescens i Koeleria 
glauca w późnym etapie sukcesji jest związana z ko-
lonizacją podłoża przez konkurencyjne gatunki, 
które ograniczają dostęp światła słonecznego. Ba-
dania te również wskazują, że zmniejszenie aeracji 
gleby wskutek nagromadzenia próchnicy jest ważnym 
czynnikiem osłabiającym rozwój tych roślin i prowa-
dzącym do ich zaniku. Wszystko to jest wynikiem 
obniżenia mobilności utworów powierzchniowych 
i wzrostu konkurencji międzygatunkowej.  

 

PODSUMOWANIE 
 

W południowej Polsce istnieje wiele obszarów pia-
szczystych przekształconych w średniowieczu przez 
człowieka w trakcie eksploatacji i hutnictwa rud me-
tali kolorowych na przyległych terenach, a także  
w wyniku innych późniejszych oddziaływań antro-
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pogenicznych. Destabilizacja ekosystemów leśnych 
na piaskach spowodowała rozwój deflacji, a także 
zapoczątkowała procesy sukcesji typu psammosera  
z udziałem Corynephorus canescens i Koeleria glauca, 
cechujących się strategią typu R. Dzięki niej rośliny 
te zawsze dają początek pokrywom roślinnym na 
ubogich utworach piaszczystych. W warunkach kli-
matu umiarkowanego zbiorowiska te stanowią tyl-
ko pośrednie etapy sukcesji. W miarę rozwoju eko-
systemów będą one wypierane początkowo przez 
gatunki krzewiaste, a póżniej – drzewiaste, two-
rzące las.  

Ekosystemy trawiaste z udziałem Corynephorus 
canescens i Koeleria glauca na piaszczystej powierz-
chni Pustyni Błędowskiej swoją fizjonomią przypo-
minają psammostepy.  
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