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S³owo wstêpne

Spotykamy siê ponownie po roku na II Dniu
Geomorfologa (IIDG). Tym razem w Bardzie Œl¹skim
u bram Kotliny K³odzkiej. Plan tegorocznego dnia

by³ pierwotnie inny. IIDG mia³ odbyæ siê 12-13 listopada,
tj. tu¿ przed œwiêtem naszego patrona œw. Alberta Wielkiego
(15.XI.) na Prze³êczy K³odzkiej.  Na pierwszym, w nowym
roku akademickim 2005/2006, zebraniu Zak³adu zosta³ on
jednak zupe³nie zmieniony, z powodu miesiêcznego
wyjazdu A. Latochy na kangury (sic!) oraz obrony
doktoratu K. Królikowskiej pod koniec listopada. Jak siê
póŸniej okaza³o, tak¿e i wzglêdy organizacyjne stanê³y na
przeszkodzie. W pobli¿u Prze³êczy K³odzkiej jest DW
„Kuku³ka” i tam w³aœnie planowaliœmy pobyt celem
spotkania oraz „zbadania” moren g³azowych opisanych na
tej prze³êczy przez prof. W. Walczaka.

Niestety lokal nie okaza³ siê godny „zaufania” a w
pobli¿u nie ma nic co by nam odpowiada³o. Wybór pad³
wiêc na „sprawdzone” Bardo (kilka mo¿liwoœci
noclegowych, „cywilizacja”, ³atwy dojazd), a konkretnie na
DW “Z³ota Jab³oñ” ( ).
Ka¿dy z nas by³ ju¿ w Bardzie Œl¹skim, zapewne co
najmniej jeden raz (na I roku odbywaj¹ siê tu, chyba od
ponad 20 lat,  1-dniowe zajêcia  z geografii regionalnej
organizowane przez Zak³ad Geografii Regionalnej i
Turystyki) i wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma tu ju¿ nic
nowego/ciekawego do zobaczenia. Tak jednak nie jest, a
przekonacie siê o tym w czasie dwóch wycieczek
terenowych, które mamy zamiar przeprowadziæ w trakcie II
Dnia Geomorfologa.

Wiêcej na temat tych wycieczek oraz inne
informacje o tegorocznych obchodach IIDG zamieszczone
s¹ w dalszej czêœci niniejszego biuletynu. S¹ to oczywiœcie
zamierzenia. Mamy nadziejê, ¿e w czasie naszego wyjazdu
nie nastanie „zima stulecia” bo wówczas pozostanie nam
wpatrywanie siê w nurt Nysy K³odzkiej i podziwianie
zimowego pejza¿u okolic Barda.
Z ¿yczeniami udanego wyjazdu i mi³ego spotkania w
geomorfologicznym gronie.

patrz mapka lokalizacyjna poni¿ej

Za komitet  organizacyjny,
Andrzej Traczyk, Wroc³aw, 2005-11-21

Widok ogólny Barda w drugiej po³owie XIX w..
Powy¿ej zabudowy, na drugim planie, widoczne stoki i
sp³aszczenie Ró¿añcowej Góry. Jak widaæ na tej pocztówce,
znaczna czêœæ wierzchowiny gór by³a wylesiona i zajêta przez
pola uprawne. Obecnie jest to teren znacznie zalesiony.

Widok ogólny Barda Œl¹skiego (Wartha) w XVII w.  Na stoku
Kalwarii rysownik przedstawi³ osuwisko, które powsta³o 25
sierpnia 1598 roku po silnych i d³ugotrwa³ych deszczach na
skutek podmycia stoku przez wody Nysy K³odzkiej. W efekcie
osuniêcia siê znacznych mas skalnych zatarasowaniu uleg³o
koryto rzeki, a ni¿ej po³o¿ona czêœæ Barda znalaz³a siê pod
wod¹. Legenda mówi o cudownym ocaleniu miejscowoœci
przed potopem dziêki wstawiennictwu MB Bardzkiej, której
kult znany jest ju¿ od XIII w.
(Rycina: Ÿród³o internetowe)

Widok Barda od strony pó³nocnej.  Na pierwszym planie za
koronami drzew œcina skalna kamienio³omu (dzisiaj przebiega
têdy gazoci¹g do K³odzka). £¹ka powy¿ej kamienio³omu to
powierzchnia terasy 35-55 m. Na prawym brzegu widoczna
terasa 0,5-2 m Nysy K³odzkiej. Powy¿ej kamienio³omu
widoczne bia³e budynki m³yna wodnego (ten po prawej
stronie, tu¿ przy korycie,  ju¿ nie istnieje) a nad nimi œciana
skalna "obrywu"  na stoku Góry Kalwarii (kulminacja na
dalszym planie).  (zwróæ uwagê na brak zniszczeñ
powodziowych - akumulacji piaszczystej i ¿wirowej na
najni¿szych poziomach terasowych), [widokówka z lat 30. XX
w.,  Ÿród³o: Schlesien Bilder]
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Zawód geomorfolog
nr id wg KZiS
zawód Geomorfolog2110407
Wg "Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci t. II" (wyd.
MPiPS, GUS; Warszawa 1996) oraz "Wykazu
zmian i uzupe³nieñ do Klasyfikacji Zawodów i
Specjalnoœci"
(wyd. MPiPS; stan na 31 XII 1998 r.) - za
Rzeczpospolit¹

Œwiêty Albert Wielki

Patron górników,
studiuj¹cych nauki
przyrodnicze i uczonych.

biskup, doktor Koœcio³a;
wspomnienie obchodzimy 15
listopada.

W ikonografii œw. Albert Wielki
przedstawiany jest w habicie
dominikañskim, czasami w
mitrze lub jako profesor. Jego
atrybutami s¹: ksiêga, krzy¿,
lilia jako symbol wiernej duszy,

mitra, ptasie pióro.

Imiê pochodzenia germañskiego, bêd¹ce skróceniem
formy Adalbert, ta zaœ sk³ada siê z cz³onu - -
szlachetny, dobry i b³yszcz¹cy, lœni¹cy. Ca³oœæ
mo¿e wiêc oznaczaæ  (m¹¿) s³yn¹cy ze szlachetnoœci,
dobroci, doskona³oœci.

Albert

Modlitwa

adal
beraht

Bo¿e Ty sprawi³eœ, ¿e œwiêty Albert sta³ siê wielkim
dziêki umiejêtnoœci godzenia ludzkiej m¹droœci z
wiar¹ objawion¹; daj, abyœmy w szkole takiego
mistrza przez postêp wiedzy doszli do g³êbszego
poznania i mi³owania Ciebie. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
[Ÿród³o: http://www.imiona.net.pl/]

Wiêcej na temat patrona geomorfologów na stronach
internetowych Zak³adu Geomorfologii w “Biuletynie I Dnia
Geomorfologa” [http://www.geom.uni.wroc.pl/]

Œw. Albert Wielki
Patron geomorfologów

Relacja z I Dnia
Geomorfologa
Andrzejówka, Góry Suche
20-21.11.2004

“W dniach 20-21 listopada odby³
siê wyjazd w Góry Suche, w którym
udzia³ wziêli pracownicy, doktoranci i
studenci Zak³adu Geomorfologii. Ide¹
wyjazdu by³y obchody I Dnia
Geomorfologa - œwiêta, które od tego
roku wesz³o (miejmy nadziejê  ) w sta³y
kalendarz spotkañ Zak³adu.

Œwiêto ma na celu wspólne
spotkanie geomorfologów w terenie,
obserwacjê i dyskusjê naukow¹, jak
równie¿ integracjê cz³onków i
sympatyków Zak³adu Geomorfologii.

G³ównym punktem tegorocznego
wyjazdu by³a wycieczka terenowa, któr¹
poprowadzi³ mgr Grzegorz Synowiec,
przybli¿aj¹c uczestnikom formy
osuwiskowe wystêpuj¹ce w Górach
Suchych. Wêdrówkê w prawdziwie
zimowej scenerii rozpoczêliœmy w
Soko³owsku, sk¹d doszliœmy do
schroniska „Andrzejówka”, gdzie
zatrzymaliœmy siê na nocleg.

Wieczorem nast¹pi³o nieoficjalne
przyjêcie w poczet doktorów Agnieszki
Latochy, która dzieñ wczeœniej sta³a siê
pierwsz¹ w ca³ej historii Zak³adu
Geomorfologii kobiet¹ ze stopniem
naukowym doktora. Gratulujemy!
Drugiego dnia czêœæ uczestników posz³a
do Wa³brzycha, czêœæ uda³a siê z
powrotem do Soko³owska, a trzecia
grupka spêdzi³a ca³y dzieñ na wêdrówce
po górach, koñcz¹c wycieczkê w
G³uszycy.

Patronem i opiekunem
geomorfologów zosta³ obrany œw. Albert
Wielki - patron uczonych i studiuj¹cych
nauki przyrodnicze, którego œwiêto
obchodzi siê 15 listopada. Zgodnie z t¹
dat¹ Dzieñ Geomorfologa zosta³ ustalony
równie¿ na 15 listopada i mniej wiêcej o
tej porze bêdziemy chcieli co roku
spotykaæ siê na terenowych wyjazdach,
co mamy nadziejê stanie siê nasz¹
tradycj¹.
Na kolejny Dzieñ Geomorfologa
zapraszamy za rok!”

Oprac. Tomasz Nasió³kowski

Krótka notka z I Dnia Geomorfologa
ukaza³a siê tak¿e na stronach “Zza Globy” z dnia 01
grudnia 2004 (Nr 10 (73)).
Dostêp na stronach Ko³a Naukowego pod adesem:
http://prox.lanet.wroc.net/knsg/zzagloba/zzagloba12.htm

Przypominamy:
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Kalendarium

Najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Zak³adu
2004 - 2005
Od I do II Dnia Geomorfologa

- Obrona pracy doktorskiej K. Królikowskiej
- T. Niedzielski  konferencja „Coastal Governance, Planing, Design and GI”, Nicea,
- P. Migoñ - wyk³ady na uniwersytecie w Lizbonie (program Soctares)

- 60-lecie geografii na Uniwersytecie Wroc³awskim  referat P. Migonia nt.
„G³ównych kierunków badañ geograficznych na UWr.”
- H. Chmal przeszed³ na etat starszego wyk³adowcy.
- M. Kasprzak i T. Niedzielski przebywali na VI Szkole IMGW „Zagro¿enia
Œrodowiska” w Paszkówce k/Krakowa

- Po rocznej przerwie „zebra³a” siê grupa specjalizacyjna na I rok studiów
magisterskich w Zak³adzie
- Wyjazd A. Latochy na konferencjê „Global Change in Mountain Regions” (poster)
- VII Zjazd Geomorfologów Polskich w Krakowie  wyg³oszono 1 referat plenarny
(P. Migoñ), 2 referaty w sekcjach (K. Parzóch, A. Placek (Adam), A. Traczyk i
M. Kasprzak) oraz  przedstawiono 2 postery (A. Latocha, A. Traczyk)

- W czasie Zjazdu odby³o siê walne zebranie SGP - P. Migoñ zosta³ wybrany nowym
Prezesem, a A. Latocha sekretarzem SGP.
- P. Migoñ  udzia³ w 6th International Conference on Geomorphology, Zaragoza,
Hiszpania.
- M. Kasprzak bra³ udzia³ w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych
„Specyfika plejstoceñskiej sedymentacji gór i przedpola” w Sudetach

- XVII Wyprawa Polarna Uniwersytetu Wroc³awskiego - wyjazd A. Latochy,
K. Parzócha (14 lipca) i J. Klementowskiego (4 sierpnia) na Spitsbergen (relacja z
Wyprawy w “Przegl¹dzie Uniwersyteckim” dostêp (pdf) ze stron UWr.)

- Konferencja HIMME w G³ucho³azach A. Latocha, K. Parzóch, P. Migoñ
- W warsztatach terenowych na Pilsku uczestniczyli: M. Kasprzak, P. Migoñ,
A. Latocha, K. Parzóch
- Ruszy³ serwis Karkonoskiej Grupy Geomorfologicznej
( )
- Konferencja nt. geomorfologii fluwialnej w Bonn  K. Parzóch (poster)
- T. Niedzielski uczestniczy³ w konferencji „International Symposium on Stochastic
Hydraulics” w Nijmengen, Holandia (ref.)

http://kgg.geom.uni.wroc.pl/

Konferencja geomorfologów czeskich w Novych Hradach  M. Kasprzak (poster),
A. Traczyk (referat).
Konferencja European Union of Geosciences w Wiedniu  P. Migoñ

- Jak co roku odby³o siê Spotkanie Wigilijne. Goœcili na nim równie¿ Dyrektor
Instytutu Prof. Jan £oboda oraz nasz by³y Kierownik dr Janusz Czerwiñski.
- Ruszy³ serwis Stacji Polarnej UWr. im. S. Baranowskiego
(http://polar.geom.uni.wroc.pl/)

Dzieñ Geomorfologa w Andrzejówce w Górach Suchych (relacja na stronach
intranetowych Zak³adu)

Listopad

PaŸdziernik

Wrzesieñ

Sierpieñ/
lipiec

Maj

Kwiecieñ

Grudzieñ

Listpad
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1. Puc Bart³omiej, Pola blokowe i pokrywy stokowe na progu kredowym Zaworów
(opiekun A. Traczyk)
2. Sobczyk Artur, Formy skalne œrodkowej czêœci Gór Z³otych (opiekun P. Migoñ)
3. Urabaniak Krzysztof, RzeŸba piaskowcowa okolic Polanicy Zdroju w œwietle wytrzyma³oœci
masywu skalnego (opiekun P. Migoñ)
Ponadto w Zak³adzie Geografii Fizycznej (seminarium w Zak³adzie Geomorfologii):
1. Adamowicz Aleksandra, Stan i zagro¿enia œrodowiska przyrodniczego parku krajobrazowego
Gór Sowich (opiekun A. Szponar).
2. Szymañski Artur, Charakterystyka geomorfologiczno-hydrologiczna zlewni Ska³ki w
Karkonoszach Wschodnich (opiekun J. Tomaszewski)
3. Pisarska Agnieszka, Stan i walory œrodowiska przyrodniczego gminy Wo³ów (opiekun
A.Szponar).
Prac dyplomowych nie obroni³o w planowym terminie 7 studentów II roku studiów
magisterskich, którzy
rozpoczêli studia na specjalizacji w roku akademickim 2003/2004.

- K. Urbaniak odby³ w ramach programu Socrates miesiêczny sta¿ na Universytecie Blaise
Pascala w Clermont-Ferand (laboratorium GEOLAB CNRS)
- A. Sobczyk, otrzyma³ stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; jesieni¹ 2005 r.
podj¹³ studia doktoranckie w ING UWr.

W roku akademickim 2004/2005 prace magisterskie obronili:

Inne informacje:

Specjalizacja

Pierwsza wycieczka terenowa planowana jest na trasie z Barda Œl¹skiego do oœrodka
„Z³ota Jab³oñ”. W zale¿noœci od warunków atmosferycznych jej trasa przebiegaæ bêdzie  do
osuwiska a nastêpnie  krawêdzi¹ amfiteatru Nysy K³odzkiej na wierzchowinê Gór Bardzkich, dalej
przez siod³o miêdzy Lisur¹ (450 m) a M³ynarzem (402 m) i zejœcie do doliny M³ynówki (u wylotu
M³ynówki do doliny Nysy K³odzkiej po³o¿ony jest Hotel „Z³ota Jab³oñ”).

Stanowiska:
1. Jêzor osuwiska w Bardzie
2. Wysoka (50 m) terasa Nysy K³odzkiej w Bardzie / widok na prze³om
3.Kamienio³om szarog³azów dolnokarboñskich
4.Zawieszona boczna dolina rzeczna (m³ode rozciêcia erozyjne, eratyki)
(

)
5. Wysoka (50 m) terasa Nysy K³odzkiej w Bardzie / widok na prze³om
6. Wychodnie przeobra¿onych kontaktowo (zsylifikowanych) szarog³azów
dewoñskich/karboñskich
7. Wspó³czesne procesy wietrzeniowe i grawitacyjne na zboczu doliny Nysy K³odzkiej
8. Wychodnie szarog³azów dewoñskich z konkrecjami wêglanowymi
9. Martwica wapienna/boczne zwieszone dolinki denudacyjne; osady lessowe
10. Tarasy denne w dolinie Nysy, wp³yw bocznych dop³ywów na przebieg koryta Nysy

Na drugi dzieñ planujemy wyjœcie z Hotelu ok. godziny 9.00 i przemarsz drog¹ asfaltow¹
do Barda. Dalsza trasa obejmowa³a by przejœcie przez dolinê cieku sp³ywaj¹cego spod Kalwarii
(589 m) niebieskim szlakiem turystycznym a nastêpnie trawersem okr¹¿aj¹cym grzbiet Jod³owa
(545 m) -  Kozio³ i zejœcie do dolinny bezimiennego potoku bior¹cego pocz¹tek pod £aszczow¹
(622 m). Dalej przejœcie dolin¹ potoku tzw. „D³ug¹ Drog¹” do Barda (ul. Krakowska) i do
przystanku PKP.
Stanowiska:
1. Wychodnie  ³upków miko³ajowskich
2. Wychodnie granodiorytów górnokarboñskich (apofiza Grañca-Barda) przy podejœciu na G.
Kalwariê
3. Rynny korazyjne na zachodnich stokach grzbietu Jod³owa  - Kozio³
4. Formy sp³ywów gruzowych i sto¿ków u podnó¿a zachodnich stoków grzbietu Jod³owa  - Kozio³
5. Fragmenty terasy plejstoceñskiej w dolinie potoku sp³ywaj¹cego wzd³u¿ D³ugiej Drogi

==============================
Odjazd do Wroc³awia ok. godziny 15

wariant przy dobrych warunkach  œniegowych/pogodowych
5. Morfologia krawêdzi amfiteatru meandrowego Nysy K³odzkiej / ska³ki stokowe i pokryw gruzowe
6. Zrównanie wierzchowinowe pó³nocnej czêœci Gór Bardzkich
7. Rozciêcie erozyjne osadów zasypania peryglacjalnego w dolince na zboczu doliny M³ynówki
8. Wspó³czesne procesy korytowe w dolinie M³ynówki

Wycieczki geomorfologiczne
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Szkic geologiczny okolic Barda Œl¹skiego
wg J. Oberca (za “Przewodnikiem
geologicznym po Sudetach”) Objaœnienia:
1- ³upki i piaskowce (Dewon dolny i
œrodkowy), 2-³upki i szarog³azy (Karbon
dolny), 3-osady czwartorzêdowe, 4-
uskoki stwierdzone, 5-uskoki
przypuszczalne, 6-przybli¿ona granica
wp³ywu intruzji k³odzko-z³otostockiej
(poni¿ej Kawlarii 583 - krzy¿ykami
zaznaczono granitoidy oraz tonality
[Karbon górny] apofizy Barda - Garñca)

Hipsometria okolic Barda (ciêcie
poziomicowe co 10 m; rysunek
wygenerowany na podstawie modelu
numerycznego SRTM-2 o rozdzielczoœci

Materia³y do wycieczek
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(Wg. W. Walczaka - Monografia Ziemi K³odzkiej, 1957 r.)

Terasy Nysy K³odzkiej (za Krzyszkowski D., Przybylski B., Badura J., 2000,
The role of neotectonics and glaciation on terrace formation along the Nysa
K³odzka River in the Sudeten Mountains southwestern Poland/,
Geomorphology 33(2000), s.149–166)
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Opracowa³ Andrzej Traczyk (traczyk@uni.wroc.pl)

Materia³y wy³¹cznie do u¿ytku s³u¿bowego
(c) Zak³ad Geomorfologii, Wroc³aw, 27.XI.2005

Wroc³aw,  listopad 2005

Odmienne spojrzenie na zagadnienia
geomorfologiczne

Miejsce na notatki, refleksje...

Komentarze, sprawozdania, fotografie z II Dnia Geomorfologa chêtnie
przyjmê. Pliki txt i jpg proszê przesy³aæ na poni¿szy adres mailowy
Nades³ane materia³y bêd¹ publikowane na stronach internetowych
Zak³adu Geomorfologii

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ró¿ne wysokoœci teras, œwiadcz¹ o nieci¹g³oœci procesu rozcinania
nawi¹zuj¹cego do ci¹g³oœci tektonicznego podnoszenia.

Obszar ten (Góry Izerskie) nie podlega jednak silnej erozji na jak¹
wskazywa³oby wytrzebienie lasu, poniewa¿ wkroczy³a tu nisza ekologiczna
traw.

Zamróz czyli sch³odzenie ziemi ...

Wydaje siê jednak, ¿e to nie przyroda p³ata nam figle ale ktoœ z nieznanych
nam przyczyn zafa³szowa³ i zaciemni³ generalnie jasny obraz.

Najwiêkszy zasiêg maj¹ pokrywy granitowe zwi¹zane z wychodniami gabra.

Rozpoœcieraj¹ siê one na stokach zbudowanych z tej samej ska³y i schodz¹
na granitowe.

W namuliskach odnaleziono szcz¹tki zwierz¹t plejstoceñskich, m. in.
niedŸwiedzia jaskiniowego i hieny, nigdy jednak nie odnaleziono szcz¹tków
cz³owieka

Na terenie równiny obserwuje siê du¿o cieków. ... W czêœci po³udniowej
widoczne s¹ dwa ma³e zbiorniki wodne. W obrêbie równiny nie
zaobserwowano hydrografii.

Spadanie ziaren w epoce glacjalnej spowodowane soliflukcj¹ spowodowa³o
obsypywanie siê zwietrzeliny


