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„Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”

WPROWADZENIE
W dniach 16-18 czerwca 2016 w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego
odbywa się interdyscyplinarne seminarium krajobrazowe pt. „Wyspy w krajobrazie
jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, organizowane już po raz dwudziesty
przez Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Partnerem organizacyjnym naukowego wydarzenia jest Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Woliński
Park Narodowy oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Celem XX Seminarium Krajobrazowego jest szeroka dyskusja nad zjawiskiem
wyspowości i wyspiarskości w krajobrazie rozważanym w różnych aspektach.
Termin wyspa można interpretować w sposób klasyczny, jako trwały fragment
lądowej powierzchni otoczony wodą. W zdecydowanej przewadze wyspy mają naturalną genezę, jednak od końca XX w. w krajobrazie zaczęły pojawiać się sztuczne
twory o charakterze wysp (np. Palm Island). „Efekt wyspy” czyli zjawiska izolacji
obszarów można badać także w odniesieniu do odosobnionych i często reliktowych
pod względem przyrodniczym, kulturowym czy szerzej – krajobrazowym: oaz,
śródgórskich kotlin i płaskowyży, a nawet śródgórskich polan. Podstawową cechą
wyspowości jest efekt izolacji przestrzennej, ale w nauce o krajobrazie, która
postrzega krajobraz jako ewolucyjny i dynamiczny system, wyspowość może oznaczać także pewną izolację czasową – sporadyczność i incydentalność zjawiska, jego
unikatowość, niepowtarzalności i efemeryczność występowania. W ekologii krajobrazu natomiast, wyspę można pojmować w nawiązaniu do teorii matryc, płatów
i korytarzy, która definiuje ją jako odizolowany element lub zespół elementów przyrodniczych lub kulturowych, otoczony elementami o innym charakterze. Zjawisko
izolacji „czaso-przestrzennej” jest przedmiotem badań geograficznych, biologicznych
społecznych, antropologicznych, historycznych, architektonicznych.
Z tych powodów konferencja skupia badaczy krajobrazu z różnych dyscyplin
i różnych ośrodków: geografów różnych specjalności, ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu, filozofów, inżynierów konstruktorów. Wielość znaczeń daje
szansę na twórczą dyskusję nad problematyką wysp w krajobrazie jako zjawisk
przyrodniczych i kulturowych, wskazując jak wiele intersujących tematów badawczych występuje w strefach kontaktu dyscyplin naukowych.
Prezentowany przewodnik konferencyjny zawiera streszczenia referatów oraz
posterów, zarówno o treści metodycznej (m.in. miary izolacji, wyznaczanie stopnia
izolacji, praktyczne zastosowanie badań), teoretyczno-konceptualnej (wielość pojęcia,
terminologia, modele badawcze), jak również omawiających różne studia przypadku.
W materiałach konferencyjnych znalazło się także krótkie omówienia dotychczasowych konferencji organizowanych przez Komisję Krajobrazu Kulturowego
Polskiego Towarzystwa przy współpracy z różnymi partnerami organizacyjnymi
ośrodków akademickich i samorządowych w Polsce.
W książce Czytelnik znajdzie także opis tras terenowych wraz z mapą, po wyspie
Wolin oraz Rugii, które w zarysie przedstawiają specyfikę krajobrazową wysp
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polskiego i niemieckiego wybrzeża, i które zapewne pozwolą utrwalić najważniejsze
kwestie poznawcze prezentowane przez Przewodników podczas sesji terenowych
XX seminarium krajobrazowego.
Życzymy wszystkim owocnych obrad!

Z ramienia organizatorów
Redaktorzy: Urszula Myga-Piątek, Michał Kupiec
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PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY 16 czerwca 2016
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
SESJA OTWIERAJĄCA
10.00 – 10.30

Otwarcie Seminarium

10-30 – 10.50

Inż. Stanisław Felisiak – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego
Park na wyspie – przyroda i problemy jej ochrony w Wolińskim Parku
Narodowym
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Uniwersytet Warszawski, Zakład Geografii
Regionalnej Świata
Wyspa, wyspiarskość, wyspowość. O niejednoznaczności pojęć
w studiach nad przestrzenią i społecznościami – referat otwierający

10.50 – 11.30

11.30 – 11.50 Przerwa
PANEL I – GEOGRAFICZNE WARUNKI WYSPOWOŚCI
(11.50 – 13.30)
11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

PROWADZENIE Prof. dr hab. Jerzy Solon
Prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, Zakład Turystyki i Rekreacji
O „wyspowej” naturze krajobrazu krasowego
Prof. dr hab. Marek Degórski, dr Bożena Degórska – Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej
Dr Krzysztof Badora – Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony
Powierzchni Ziemi
Wyspa w krajobrazie jako problem regionalizacji fizyczno-geograficznej
na przykładzie Garbu Opolskiego
Dr Radosław Wróbel – Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony
Powierzchni Ziemi
Zmiany struktury Przestrzennej Krajobrazu Borów Niemodlińskich
DYSKUSJA
13.30 – 14.30 Lunch
PANEL II – KULTUROWE UWARUNKOWANIA IZOLACJI
(14.30 – 16.40)
PROWADZENIE Prof. dr hab. Marek Degórski

14.30 – 14.50

Dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii
Regionalnej i Turyzmu
O wyspowej naturze krajobrazu
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14.50 – 15.10

15.10 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

Dr hab. Sebastian Bernat – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład
Ochrony Środowiska
Uzdrowiska jako „wyspy ciszy” w krajobrazie Polski
Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak –Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
Tendencje związane z organizacją przestrzeni sepulkralnej w Republice
Wysp Zielonego Przylądka
Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
Izolacja w krajobrazie Cypru – między ,,turystycznym rajem’’, a utraconym
dziedzictwem
Dr hab. Michał Kupiec , dr hab. inż. Paweł Pieńkowski – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekologii, Ochrony
i Kształtowania Środowiska
Krajobraz kulturowy Wyspy Chrząszczewskiej
Dr Małgorzata Strzyż – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Instytut Geografii
Święty krzyż, wyspa przyrodniczo-kulturowa
DYSKUSJA
16.40 – 17.00 Przerwa

PANEL III – SPOJRZENIE ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWE
NA ZAJWISKA WSYPOWOŚCI
(17.00 – 18.40)
PROWADZENIE Dr hab. Paweł Pieńkowski
17.00 – 17.20

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Osiedla grodzone w przestrzeni Szczecina jako przykład izolacji
przestrzennej i społecznej
17.20 – 17.40 Dr inż. arch. Monika Adamska – Politechnika Opolska, Katedra Budownictwa
i Architektury
Odrzańskie wyspy Opola – wyspa Bolko i wyspa Pasieka
17.40 – 18.00 Dr inż. arch. Michał Uruszczak – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra
Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Wyspy obronne Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ich turystyczne znaczenie
18.00 – 18.20 Dr inż. arch. Radomir Nowakowski – Uniwersytet Technologiczno –
Przyrodniczy w Bydgoszczy , Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wyspowość jako walor turystyczny na przykładzie Gotlandii
18.20 – 18.40

DYSKUSJA
18.40 Podsumowanie I-go dnia konferencji
19.00 Przejazd na Białą Górę
19.30 Uroczysta kolacja
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DZIEŃ DRUGI 17 czerwca 2016
8.00 – 8.45 Śniadanie
PANEL I – EKOLOGICZNE PROCESY POWSTAWANIA EFEKTÓW WYSP
(9.30 – 12.30)
PROWADZENIE Prof. dr hab. Joanna Plit
9.30 – 9.50
Prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN
Możliwości określania stopnia izolacji płatów na podstawie analizy
mapy pokrycia terenu
9.50 – 10.10 Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, dr hab. Marek Podlasiński – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekologii, Ochrony
i Kształtowania Środowiska
W poszukiwaniu metod wyznaczania izolowanych wysp krajobrazowych
10.10 – 10.30 Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
Jak stworzyć wyspę różnorodności biologicznej w zabytkowym parku?
Analiza przypadku parku w Mortęgach
10.30 – 10.50

DYSKUSJA
10.50 – 11.10 Przerwa na kawę

11.10 – 12.30 Sesja posterowa
Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Katedra Architektury Krajobrazu
 Współczesne trendy związane z kształtowaniem otoczenia zabudowy mieszkaniowej
na Bornholmie i archipelagu wysp Ertholmene
 Cmentarze Republiki Wysp Zielonego Przylądka – aspekt krajobrazowy
Dr Małgorzata Strzyż – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
 Wyspy w krajobrazie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny –wybrane
aspekty metodyczne
Dr hab. Renata Gamrat1, Małgorzata dr hab. inż. Gałczyńska2, dr hab. Michał Kupiec1 –
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 1Katedra Ekologii, Ochrony
i Kształtowania Środowiska, 2Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
 Funkcjonalność wysp przystankowych w wybranych jednostkach geomorfologicznych
Pomorza Zachodniego
Mgr Katarzyna Pukowiec – Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
– Wyspowość a potencjał turystyczny Cypru
Dr Maciej Wyszyński – Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
 Bhutan – wyspa w krajobrazie kulturowym Wschodnich Himalajów
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Dr Katarzyna Kasprowska-Nowak, mgr Marta Pająk – Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 Turystyka i cechy krajobrazowe Świnoujścia
Inż. Sara Bręcz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 Miejskie wyspy reklam – analiza koncentracji występowania nośników reklamy
zewnętrznej, na przykładzie miasta Police

12.30 – 13.30 Lunch
14.00 Wyjście na sesję terenową
20.00 Kolacja w Fordzie Gerharda (Świnoujście)
Ok. 23.30 powrót na Białą Górę (Międzyzdroje)

DZIEŃ TRZECI 18 czerwca 2016
CAŁODZIENNA SESJA TERENOWA NA WYSPIE RUGIA
(8.00 – 20.00)
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Z HISTORII SEMINARIÓW KRAJOBRAZOWYCH
 Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Współczesne kierunki i metody

badań krajobrazu”, 7 czerwca 2000 r., Sosnowiec, Współorganizatorzy: Wydział
Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Udział wzięło 30 osób.
 Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „O jedności i wielości ujęć

w badaniach krajobrazu kulturowego”, 19 czerwca 2001r. Sosnowiec, Wydział Nauk
o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Udział
wzięło 45 osób.
PO OFICJALNYM ZATWIERDZENIU KOMISJI PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY
ZORGANIZOWANO:
 I Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Problemy ochrony i kształtowania

krajobrazów kulturowych Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów
Polski i Europy”, 26-27 września 2002 r. Współorganizatorzy: Wydział Nauk
o Ziemi UŚ Sosnowiec, Urząd Miasta Będzin, Oddział Katowicki Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Sesja terenowa: Sosnowiec, Katowice – Giszowiec
– Nikiszowiec – Mikołów – Mokre – Ornontowice – Gierałtowice – Knurów – Wilcza
– Stanice – Górniki – Rudy Raciborskie – Rybnik – Orzesze – Łaziska Górne –
Katowice. Udział wzięło 70 osób.
 II Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Woda w krajobrazie", 23-24

października 2003 r., Sosnowiec. Współorganizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi
UŚ, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Gmina Janów,
Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sesja terenowa na
obszarze planowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Rezerwat Parkowe,
dolina Wiercicy). Udział wzięło 57 osób.
 III

Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Przestrzeń i kultura",
5-6 czerwca 2004 r., Cieszyn. Współorganizatorzy: Instytut Etnologii i Nauk
o Kulturze, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Udział
wzięło 40 osób (w tym 4 z zagranicy – Uniwersytety w Pradze i w Brnie).

 IV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobraz Karpat”, 7-9

października 2004 r. Współorganizatorzy: Instytut Etnologii i Nauk o Kulturze,
w Cieszynie, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gmina
Kisielów, Gmina Rajcza (przysiółki Dziaski i Graberki). Wzięły w nim udział 54
osoby, w tym goście zagraniczni (ze Słowacji i Ukrainy). Podczas konferencji
przedstawiono wyniki projektu pilotażowego "Odnowy wsi opolskiej".
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 V Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Granice i ich rola w krajobrazie”,

21-22 października 2005 r. Współorganizatorzy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Sesja terenowa: Strefa podmiejska
Warszawy – granice krajobrazów miejskich. Udział wzięły 42 osoby.
 VI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy przemysłowe,

poprzemysłowe i poeksploatacyjne”, 11-12 maja 2006 r. w Sosnowcu na Wydziale
Nauk o Ziemi UŚ oraz na terenach poprzemysłowych i poeksploatacyjnych
Górnego Śląska. Współorganizatorzy: Gmina Zabrze, Gmina Będzin. Wydział
Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Seminarium połączone było z objazdem terenowym po terenach przemysłowo
przekształconych oraz z wystawą fotograficzną. W seminarium udział aktywny
udział wzięło 80 osób ze środowiska naukowego oraz 20 osób – przedstawicieli
samorządów terytorialnych regionu górnośląskiego oraz firm i przedsiębiorstw
realizujących projekty z zakresu rewitalizacji środowiska przyrodniczego na
terenach uprzemysłowionych.
 VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy dolin rzecznych”,

26-29 maja 2007 r., Czerniowce. Współorganizatorzy: Uniwersytet w Czerniowcach,
Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi
UŚ. Sesja terenowa: Karpaty cz. ukraińska, Podole, Besarabia. Seminarium po raz
pierwszy miało charakter dwustronny: polsko-ukraiński. W konferencji wzięło
udział ponad 130 osób, z wszystkich ośrodków akademickich Polski i wielu ośrodków Ukrainy.
 VIII Międzynarodowe Seminarium „Methodology in landscape research”, 3-5 marca

2008 r., Krynica. Współorganizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Oddział
Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem konferencji był
przegląd oraz ocena wiodących nurtów i filozofii badawczych w zakresie
studiów krajobrazowych. Podczas konferencji zaprezentowano orientacje metodologiczne różnych szkół badawczych krajobrazu jakie wykształciły się w geografii
i dziedzinach pokrewnych. W konferencji wzięło udział 60 uczestników z prawie
wszystkich ośrodków akademickich i naukowych z Polski oraz geografowie
z Francji, Węgier, Austrii, Estonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi. W trzecim dniu,
5 marca 2008 r., odbyła się całodzienna sesja terenowa.
 IX

Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Zarządzanie krajobrazem
a kształtowanie proekologicznych postaw społecznych”, 8-10 maja 2008 r., Niepołomice.
Współorganizatorem był Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. W konferencji wzięło udział 121 osób, w tym 5 gości zagranicznych
(z Uniwersytetów w Osace, Salzburgu, Zagrzebiu, Lille, Budapeszcie). W trakcie
dwóch dni obrad wygłoszono 64 referaty a sesji posterowej towarzyszyła wystawa
prac projektowych studentów architektury krajobrazu.
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 X Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Dźwięk w krajobrazie – stan

i perspektywy badań”, 3-4 września 2008 r., Lublin. Współorganizatorzy:
Instytut Nauk o Ziemi UMCS, oddział lubelski PTG, Fundacja im. Mikołaja
z Radomia. Wygłoszono 34 referaty omawiające różnorodne podejścia badawcze
w zakresie roli dźwięku w krajobrazie. Seminarium przyczyniło się do kształtowania szerokiego zainteresowania, także wśród geografów problematyką nowej
jakości dźwiękowej przestrzeni.
 XI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobraz wsi współczesnej –

zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich”, 14-16 maja 2009 r.,
Kamień Śląski. Głównym organizatorem był Instytut Architektury Krajobrazu
oraz Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Udział wzięło 60 osób.
 XII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Niematerialne wartości

Krajobrazów Kulturowych”, 29-30 września, Lublin (Łęczna). Współorganizatorzy:
Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz
Oddział Lubelski PTG. W seminarium uczestniczyło 50 osób, w tym gość
ze Słowacji. Częścią seminarium były warsztaty naukowe na temat rewitalizacji
Starego Miasta w Łęcznej, w których uczestniczyli także przedstawiciele
samorządu lokalnego.
 XIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Materiały kartograficzne

w badaniach krajobrazu kulturowego", 14-15 października 2011 r., Warszawa.
Współorganizatorem był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN. Udział wzięło 60 osób. Seminarium było okazją do dyskusji nad rolą
historycznych opracowań kartograficznych do odtwarzania ewolucji krajobrazu.
 XIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobraz kulturowy Japonii”, 30 listopada 2011 r.,

Sosnowiec, WNoZ UŚ. Współorganizatorem była Katedra Geografii Regionalnej
i Turyzmu WNoZ UŚ. Udział wzięło 56 osób. Zaprezentowano wnioski
polsko-japońskiego grantu dotycząco porównania krajobrazów miejskich Polski
i Japonii. Seminarium towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej prof. Krystyny
Pawłowskiej.
 XV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Sacrum w krajobrazie”, 25-27

września 2012 r., Lublin. Współorganizatorem był Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTG. W seminarium udział wzięło
56 osób, w tym gość ze Słowacji. Sesja terenowa odbyła się na Roztoczu
(Krasnobród, Górecko Kościelne, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Radecznica).
W organizację sesji terenowej włączyły się parafie katolickie i prawosławne,
gmina żydowska oraz pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego.

11

XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe 16-18 czerwca 2016 r. Wolin, Uznam, Rugia

 XVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Przestrzeń a krajobraz –

wspólne cechy i różnice”, 8 listopada 2013 r. Współorganizatorzy: Wydział Nauk
o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Udział
w seminarium wzięły 62 osoby. Seminarium było okazją do twórczej dyskusji, na
temat przestrzeni i krajobrazu, ich wspólnych cech, zależności oraz odmiennego
ich pojmowania (na poziomie definicyjnym jak i aplikacyjnym) na polu różnych
dyscyplin badawczych. Konferencja była okazją do wymiany poglądów, prezentacji dorobku naukowego i doświadczeń z zakresu roli badań nad krajobrazem
i przestrzenią w sferze geograficznej, społecznej i kulturowej.
 XVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyrobiska i geostanowiska

w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępnienia”, 16-17 października 2014 r.,
Częstochowa – Olsztyn – Rudniki. Współorganizatorzy: Katedra Geologii
Podstawowej, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu oraz Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Seminarium było poświęcone dyskusji
nad organizacją i funkcjonowaniem krajobrazu zmienionego wskutek eksploatacji
surowców oraz optymalizacji zarządzania środowiskiem przyrodniczym zmienionym antropogenicznie. Podczas seminarium poświęcono wiele uwagi ochronie geostanowisk i ocenie nowych funkcji obszarów poeksploatacyjnych. Sesja
terenowa: Geologiczne, geomorfologiczne i krajobrazowe aspekty przełomu
Warty. Poznano m.in. kamieniołomy Lipówka i kopalnię w Rudnikach.
 XVIII

Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Mapy krajobrazu
Kulturowego, regionalizacja historyczno-kulturowa”, 26-27 marca 2015 r., Warszawa.
Głównym partnerem w organizacji był Instytut Geografii i Przestrzennego
zagospodarowania PAN w Warszawie. Udział wzięło ponad 60 osób. Organizatorzy Konferencji podjęli próbę stworzenia forum do dyskusji nad dotychczasowymi osiągnięciami i współczesnymi wyzwaniami w zakresie tworzenia map
krajobrazów kulturowych. W naukach o krajobrazie podejmowano liczne próby
kartograficznego ilustrowania zróżnicowania krajobrazów kulturowych. Wizualizacja kartograficzna jest wyzwaniem trudnym i ryzykownym, jednak zgodnie
wyrażono wolę podejmowania tego typu działań, a wstępne propozycje rozwiązań opublikowano w 27 i 28 numerze PKKK.

 XIX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Miejsce-krajobraz-przestrzeń.

W stronę uzgadniania terminów i pojęć”, 16 listopada 2015 r. Współorganizatorami
byli Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Genius Loci w Wilanowie, Koło
Krytyki SARP, Oddział Katowicki PTG. Udział wzięło 45 osób.
 XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako

zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, 16-18 czerwca 2016 r., Międzyzdroje – Wolin,
Uznam, Rugia.
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„Problemy ochrony i kształtowania krajobrazów
kulturowych Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych
regionów Polski i Europy”, 26-27 września 2002 r.

„Dźwięk w krajobrazie – stan i perspektywy badań”,
3-4 września 2008 r.

„Krajobraz Karpat” 7-9 października 2004 r.

„Woda w krajobrazie", 23-24 października 2003 r.

„Methodology in landscape research”, 3-5 marca 2008 r.
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„Krajobrazy dolin rzecznych”, 26-29 maja 2007 r.

„Przestrzeń a krajobraz – wspólne cechy i różnice”, 8 listopada 2013 r.

„Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępnienia”, 16-17 października 2014 r.
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Rybacka wieś Vitt, Półwysep Arkona, Rugia

Wyspy w krajobrazie
jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe

Streszczenia
referatów i posterów
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WYSPA, WYSPIARSKOŚĆ, WYSPOWOŚĆ. O NIEJEDNOZNACZNOŚCI POJĘĆ
W STUDIACH NAD PRZESTRZENIĄ I SPOŁECZNOŚCIAMI

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Uniwersytet Warszawski, Zakład Geografii Regionalnej
e-mail: maciusik1@uw.edu.pl

My, geografowie, zazdrościmy biologom ich pojmowania pojęcia „wyspa”
i uznania wysp za szczególne i istotne dla prowadzenia badań środowiskowych.
Wyspy są akceptowane jako laboratoria procesów przyrodniczych. Biolodzy umówili się bowiem, że małe, izolowane obiekty otoczone wodą to wyspy.
Przedstawiciele nauk społecznych są mniej precyzyjni przy określaniu pojęcia
„wyspa” a brak jasnej definicji utrudnia wnioskowanie, a uruchamia wyobraźnię.
Stąd pomysły, że wyspy służą do spędzania „najszczęśliwszych chwil życia”
(J.J. Rousseau), „poszukiwań nastolatek na Samoa” (M. Mead), „tworzenia
i opisywania gułagów” (A. Solzhenitsyn)… Ale wciąż nie wiadomo, czy są. A może
wyspy nie istnieją lub są źle zdefiniowane? A może inspiracji do poszukiwań filozoficznych należy poszukiwać nie w wyspiarskości – rozumianej jako cecha wyspy – tej
otoczonej wodą, lecz w izolacji? Bo to właśnie izolacja, a nie położenie na wodzie jest
immanentną cechą wysp. Wówczas jako „wyspy” można traktować różne „niewodne”, ale izolowane obszary – oazy, kotliny, a może i łąki, polany śródleśne lub różne
inne obiekty nazywane „wyspami w krajobrazie” i tworzące mozaikowatość tegoż.
Takie szerokie interpretowanie pojęcia „wyspa” wydaje się jednak ryzykowne.
Sprowadzając rozumowanie do absurdu, świat składałby się niemal wyłącznie
z wysp różnej wielkości. Może więc rozsądniej byłoby jednak rozróżnić pojęcia
pochodne od słowa „wyspa”. To zresztą zjawisko istniejące także w innych językach
europejskich. Francuzi rozróżniają „insularité” od „insularisme”. W języku polskim
funkcjonują rzeczowniki: „wyspiarskość” i „wyspowość”, co świadczy o odmienności
treści znaczeniowej. Coś jednak te zjawiska łączy. I wyspiarskość, i wyspowość to
efekt istnienia bariery, oddzielającej obiekt od świata zewnętrznego. Jeśli przyjąć, że
wyspa (w tradycyjnym znaczeniu) istnieje, to wyspiarskość jest jej cechą. Wyspowość
zaś, to cecha „nie wyspy”, ale taka, która na wyspach jest powszechna i dla nich
charakterystyczna. Czyli wynikająca z izolacji.
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O „WYSPOWEJ” NATURZE KRAJOBRAZU KRASOWEGO

Prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zakład Turystyki i Rekreacji
e-mail: czeslaw.andrejczuk@gmail.com

Proces krasowy, a ściślej mówiąc – zbiór wzajemnie powiązanych procesów,
sprowokowanych oddziaływaniem wody na podatne na rozpuszczanie podłoże
skalne – jest jednym z najbardziej wyraźnych i silnych procesów środowiskotwórczych (krajobrazotwórczych). Fragment powierzchni ziemi, krajobraz, w obrębie
którego rozwija się kras, stopniowo się zmienia i nabywa specyficznych cech fizjonomicznych, coraz bardziej różnicujących go od innych, w tym sąsiadujących z nim
krajobrazów. Funkcjonalna (procesy), a co za tym idzie, fizjonomiczna autonomizacja
krajobrazu krasowego, związana jest z rozwojem w jego obrębie próżni podziemnych i jaskiń, które aktywnie oddziałują na krajobraz, zmieniając jego morfologię,
hydrografię, roślinność oraz inne elementy środowiska przyrodniczego. W rezultacie
obszar krasowy czy krajobraz staje się niejaką „wyspą” o bardzo swoistych cechach
środowiskowych, formując na tle krajobrazów strefowych astrefowe „plamy”.
Patrząc na obszary krasowe pod względem ich wyspowości, możemy rozpatrywać je w skali globalnej (obszary krasowe na tle obszarów niekrasowych Ziemi),
regionalnej (duże obszary krasowe jako „wyspy” na tle obszarów niekrasowych)
oraz krajobrazowej (krajobrazy krasowe jako jednostki mniejszego od regionu
poziomu hierarchicznego). Swoją drogą, struktura wewnętrzna krajobrazów krasowych, też posiada strukturę „wyspową”. Strukturę tę tworzą uroczyska lejów
krasowych i zapadlisk, występujących na tle krajobrazu (w krasie umiarkowanym
i śródziemnomorskim) oraz ostańców krasowych (w krasie tropikalnym). Wyróżniono trzy rodzaje wyspowych struktur krajobrazu krasowego: dyfuzyjną, plamistą oraz
plastrową.
Odrębne utwory krasowe, takie jak, senote, tiankeng, mogote, tepui itp. stanowią
tak specyficzne utwory przyrodnicze, że nabywają cech wyspowości nawet
w stosunku do rodzimego krajobrazu krasowego. W ich obrębie tworzą się „zaginione światy”, refugia biotyczne, ośrodki o wzmożonej bioróżnorodności, co nadaje im
wyjątkowych wartości przyrodoochronnych.
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MIEJSKA WYSPA CIEPŁA
JAKO ISTOTNY ELEMENT PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ

Prof. dr hab. Marek Degórski, Dr Bożena Degórska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
e-mail: m.degor@twarda.pan.pl

Semantyka słowa wyspa podlega ciągłej ewolucji, niemniej jednak nawiązuje do
pierwotnego znaczenia, czyli podmiotu (lądu) otoczonego innym bytem (wodą).
W tym sensie, wyspa jest wyodrębnioną jednostką przestrzenną, o odmiennym
stanie fizycznym, chemicznym, przyrodniczym, ekologicznym, itd., będącą systemem charakteryzującym się odrębnością procesów i zjawisk od otoczenia. Tak zdefiniowana stanowi odmienny byt z punktu widzenia ontologicznego (często również
krajobrazowego) w stosunku do przestrzeni zewnętrznej, na przykład wyspa obszaru urbanistycznego versus tereny otwarte. Prowadząc dalej ten typ rozumienia
wyspy, można również w obrębie tego samego układu urbanistycznego wyodrębnić
enklawy, będące na przykład wyspami infrastruktury zielonej, czyli wyspami
w krajobrazie miejskim. Jeszcze ciekawszym obszarem będącym wyspą w sensie largo
jest miejska wyspa ciepła, której odrębność klasyfikowana jest na podstawie
podwyższonej średniej temperatury powietrza w ujęciu rocznym, sezonowym,
dobowym, dziennym, czy też nocnym. W jej delimitacji wykorzystuje się parametr
termiczny, który staje się determinantą procedury wyznaczania granic. Ciekawym
zagadnieniem poznawczym jest wskazanie głównych przyczyn przestrzennego
zróżnicowania termicznego systemu urbanistycznego i jego cech charakterystycznych w krajobrazie. Celem prezentacji będzie zatem określenie głównych czynników
decydujących o występowaniu miejskiej wyspy ciepła w kilku wybranych miastach
Polski oraz pokazanie modelu predykcyjnego jej rozwoju przestrzennego w najbliższych kilkudziesięciu latach w kontekście zmian krajobrazu. Uwaga zostanie zwrócona również na współzależności pomiędzy systemami: gospodarczym, społecznym
i środowiskowym w miastach, tworzącymi określony stan równowagi, który pod
wpływem czynników zarówno endo- jak i egzogenicznych podlega zaburzeniom.
Każdy z tych systemów może doprowadzić do niewłaściwego funkcjonowania
wewnątrz bardzo wrażliwego na to oddziaływanie miasta. Miejskie wyspy ciepła
mogą stać się jedną z barier trajektorii ich rozwoju i zaburzeń funkcjonowania
krajobrazu.
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WYSPA W KRAJOBRAZIE JAKO PROBLEM REGIONALIZACJI
FIZYCZNO-GEOGRAFICZNEJ NA PRZYKŁADZIE GARBU OPOLSKIEGO

Dr Krzysztof Badora
Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
e-mail: kbadora@uni.opole.pl

W regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski obszar górnokredowego Garbu
Opolskiego zaliczony został do makroregionu Nizina Śląska i mezroregionu Pradolina Wrocławska. Kwalifikacja wyraźnie wyżynnej jednostki fizyczno-geograficznej do
nizinnej Pradoliny Wrocławskiej nie jest zgodna z kryteriami wyróżniania mezoregionów i makroregionów zdefiniowanych przez J. Kondrackiego (1976). Region ten
genetycznie powinien być integralną częścią Wyżyny Śląskiej, choć położony jest na
znacząco mniejszej wysokości niż granica hipsometryczna niziny – wyżyny.
Głównym uzasadnieniem włączenie Garbu Opolskiego do Niziny Śląskiej i Pradoliny
Wrocławskiej była najprawdopodobniej potrzeba zgeneralizowania jednostek,
ponieważ Garb zajmuje bardzo niewielką powierzchnię w stosunku do Pradoliny.
Przykład ten pokazuje problem generalizacji zróżnicowanych wydzieleń jednostek
fizyczno-geograficznych, gdzie w ramach dosyć jednorodnych genetycznie krajobrazów występuję wyspy o odmiennych cechach środowiska geograficznego, istotnych
w kryteriach delimitacji jednostek.
Garb Opolski zbudowany jest z osadów górnokredowych, nieznacznie ale
wyraźnie wyniesionych ponad otaczające tereny nizinne o dominującej genezie
fluwialnej. Występowanie margli górnoredowych i wyniesienie obszaru ponad przyległe doliny stały się przyczyną odmiennego sposobu zagospodarowania (miasto
ponad terenami zagrożenia powodziowego, ośrodek wydobycie i przemysłowego
wykorzystania margli do produkcji cementowo-wapienniczej), który pogłębił
wyspiarskość analizowanego obszaru wynikającą z głównych cech budowy geologicznej i rzeźny terenu.
Dodatkowym problemem jest rozcięcie Garbu na dwie części przez przełomową
dolinę Odry. Zachodnia i wschodnia część Garbu przy uwzględnieniu kryteriów
regionalizacji fizyczno-geograficznej stanowi odrębne jednostki rangi co najmniej
mikroregionów. Możliwe są dwa podejścia postępowania regionalistycznego.
Odcinek Odry rozdzielający obie części Garbu można potraktować poprzez generalizację, jako część Garbu i wydzielić jedną jednostkę Garbu Opolskiego lub też dolinę
potraktować jako odrębną jednostkę regionalizacji, a obie części Garbu stworzą dwie
różne jednostki.
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W wystąpieniu przedstawione zostaną konsekwencje różnych sposobów prowadzenia regionalizacji fizyczno-geograficznej ww. terenu w nawiązaniu do kryteriów
wydzielania makroregionów, mezoregionów i mikroregionów w ujęciu J. Kondrackiego (1976) oraz metodologii przygotowanej dla potrzeb sporządzenia audytu
krajobrazowego.

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ KRAJOBRAZU
BORÓW NIEMODLIŃSKICH

Dr Radosław Wróbel
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
e-mail: rwrobel@uni.opole.pl

Bory Niemodlińskie to kompleks leśny na Nizinie Śląskiej, położony w całości na
obszarze województwa opolskiego. Stanowi on pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej,
w obrębie którego zachowały się fragmenty naturalnych lasów liściastych i mieszanych, chronionych w kilku rezerwatach przyrody. Ten największy nizinny kompleks
leśny w lewostronnej części dorzecza górnej Odry został w 1988 r. objęty ochroną
w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Badaniami objęto teren w granicach tego obszaru. Polegały one na odtworzeniu w kilku okresach
czasowych struktury krajobrazu, na podstawie map w skali 1:25 000 i ortofotmap,
począwszy od połowy XIX w. Tak stworzone wektorowe modele z kilku okresów
czasowych poddano analizie w zakresie prostych zmian wielkościowych
i powierzchniowych, jak również z wykorzystaniem wybranych metryk krajobrazowych. Szczególną uwagę poświęcono fragmentacji krajobrazu oraz izolacji poszczególnych typów wyróżnionych płatów. Badania wykazały między innymi postępującą fragmentację wydzielonych płatów zbiorowisk roślinnych, zwiększoną kontrastowość granic, oraz zanikanie zbiorników wodnych. Przemiany w największym
stopniu dotknęły obszary użytkowane rolniczo, z zadrzewieniami, stanowiącymi
pozostałości dawnej Puszczy. Obserwowany jest zanik wielu zbiorników wodnych
oraz pojawienie się niewielkich powierzchni leśnych i zadrzewieniowych, które
zostały odizolowane od zwartego kompleksu Borów Niemodlińskich. Przyczyną
części z tych zmian są zmiany warunków hydrologicznych siedlisk na obszarach
łąkowych i leśnych, skutkujące zanikaniem niektórych typów zbiorowisk, w tym
zbiorowisk wodnych, zmiany struktury drzewostanu – nasadzenia sosny na siedliskach lasów liściastych - oraz rozwój rolnictwa i zabudowy.
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O WYSPOWEJ NATURZE KRAJOBRAZU

Dr hab. Urszula Myga-Piątek
Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
e-mail: urszula.myga-piątek@us.edu.pl

Wyspowość jest powszechną cechą krajobrazu. Można zatem mówić o krajobrazach wyspowych i wsypach w krajobrazie. Zagadnienia te powinny być rozpatrywane w sposób wieloaspektowy:
 w różnych perspektywach: materialnej (ontologicznej), fizjonomicznej
(estetycznej), aksjologicznej, semiotycznej;
 w różnych podejściach: typologicznym, ewolucyjno-genetycznym i strukturalnofunkcjonalnym.
Istnieje możliwość wydzielania niektórych krajobrazów o cechach wyspowych
oraz identyfikowania niektórych miejsc (obszarów) jako wsyp w krajobrazach
– w różnych znaczeniach i na wybranych przykładach.
Wyspa w znaczeniu krajobrazowym to względnie niewielki, wyraźnie
wyodrębniony z tła krajobrazowego (np. płat w obrębie matrycy) lub autonomiczny
obszar, spójny genetycznie i fizjonomicznie (homogeniczny i homotoniczny), będący
wynikiem czasowej lub przestrzennej izolacji, występujący w otoczeniu innego typu
krajobrazu; często o charakterze unikatowym.
Ta próba definicji po mimo, że konkretyzuje myślenie o wyspie jako zjawisku
przyrodniczym i kulturowym, stawia wiele pytań szczegółowych dotyczących cech
charakteryzujących wyspy w krajobrazie i krajobrazy wyspowe, a przede wszystkim
domaga się konkretnych wskaźników i miar (w randze wyznaczników), które
dookreślą cechy obszarów o charakterze wysp, m.in. odpowiedzą na pytania co
dokładnie oznaczają cechy tj.:
 niewielki – pytanie o skalę, zasięg – względność podejścia,
 wyodrębniony – pytanie o wyrazistość granicy, efekt ("wycięcia") i kształt wyspy,
 autonomiczny – pytanie o miary niezależności (krajobrazowa autarkia?),
miary wpływu i strefy oddziaływania,
 spójny – pytanie o miary i siły koherencji w obrębie obszaru (procesy),
miary „gęstości”,
 izolowany – pytanie o rodzaje i szczelność barier oraz ewentualnych ścieżek
dostępu,
 otoczenie – pytanie o charakter sąsiedztwa – krajobrazy ekspansywne
(agresywne) czy krajobrazy ustabilizowane (trwałe);
 unikatowy – pytanie o rangę odmienności, niepowtarzalności, nietypowości.

24

„Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”

Wyspa krajobrazowa jest zatem jednocześnie „gęstym” zestawem obiektów
fizycznych, o określonej konfiguracji, występujących na niewielkim obszarze (regionie, miejscu), powiązanych w ustrukturyzowany system dzięki działaniu integrujących je procesów, który jest jednocześnie źródłem bodźców oddziałujących na różne
zmysły odbiorcy, a także niezależnym zbiorem wartości (potencjałów), możliwych
do indywidualnego wartościowania lub /i zbiorowego wykorzystania (funkcje
wyspy). Zagadnienia te zilustrowano na głównych typach i podtypach krajobrazów
Polski.

UZDROWISKA JAKO WYSPY CISZY W KRAJOBRAZIE POLSKI

Dr hab. Sebastian Bernat
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Ochrony Środowiska
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

Celem badań, których wyniki zostaną przedstawiono w referacie, była identyfikacja zagrożeń hałasem w polskich uzdrowiskach, rozpoznanie potencjału występujących tam krajobrazów dźwiękowych oraz wskazanie możliwości ochrony jakości
dźwiękowych krajobrazu uzdrowisk w Polsce. Na podstawie analizy prasy i źródeł
internetowych, raportów ochrony środowiska i operatów uzdrowiskowych oraz
badań sondażowych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie „Czy uzdrowiska
w Polsce można określić jako wyspy ciszy?”.
W świetle przeprowadzonych studiów nie wszystkie uzdrowiska w Polsce można określić jako wyspy ciszy w krajobrazie. Wykorzystując swój potencjał uzdrowiska mają szansę na realizację innowacyjnych produktów turystycznych, które mogą
przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Wśród nich mogą być
takie, które akcentować będą wyjątkową jakość dźwiękową krajobrazu. Konieczna
jest jednak dbałość o tę jakość, choćby w ramach działań rewitalizacyjnych.
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TENDENCJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI SEPULKRALNEJ
W REPUBLICE WYSP ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
e-mail: mariusz_antolak@go2.pl

Cmentarze na Wyspach Zielonego Przylądka pełnią ważną rolę w krajobrazie
kulturowym. Są jednym z niewielu elementów sacrum w przestrzeni publicznej
i stanowią cenne akcenty kulturowe, miejsca kontemplacji i wyciszenia. Posiadają
wiele cech wspólnych i są niezwykle jednorodne. Głównym celem pracy było określenie podstawowych tendencji związanych z organizacją przestrzeni cmentarnej
Republiki Wysp Zielonego Przylądka. Badania terenowe przeprowadzono w kwietniu 2015 r. na 6 wyspach: Sao Tiago, Sal, Santo Antao, Sao Vicente, Fogo i Brava.
Dla cmentarzy wykonano uproszczoną analizę krajobrazową oraz porównawczą
opisując kształt działki, orientację, powierzchnię, lokalizację szczegółową oraz
otoczenie. Szczególną uwagę zwrócono na układy zieleni i czytelność kompozycji.
Całość zaprezentowano w postaci porównawczego zestawienia tabelarycznego oraz
schematów graficznych analizowanych obiektów. W ramach badań szczególną
uwagę zwrócono na znalezienie elementów powtarzających się, typowych oraz na
wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi obiektami.

IZOLACJA W KRAJOBRAZIE CYPRU – MIĘDZY
,,TURYSTYCZNYM RAJEM’’, A UTRACONYM DZIEDZICTWEM

Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
e-mail: agaj77@o2.pl

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat cypryjskie regiony nadmorskie, z miastami tj.
Pafos, Limassol, Larnaka, rozwinęły się znacząco, podczas, gdy tradycyjne obszary
wiejskie ulegały stopniowemu przekształceniu i zmianom związanym z odpływem
mieszkańców. Na obszarach tzw. hinterlandu tradycyjny krajobraz wiejski utracił
swój pierwotny charakter oraz rytm narzucony przez gospodarowanie. Formy zostały pozbawione funkcji, a wsie i małe miasteczka wyludniły się. Widoczne dziś
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w krajobrazie opuszczone sadyby i postępującą sukcesja na terenach dawniej użytkowanych rolniczo są pierwszymi znakami utraty dziedzictwa kulturowego i tradycji. Z drugiej strony rozwój przemysłu turystycznego generowany jest turystyką
masową, a to w rozumieniu władz i przedsiębiorców ma przynieść zysk ekonomiczny. Powstają więc kolejne obiekty hotelarskie o dużej skali, niedostosowane do charakteru miejsca, dziedzictwa kulturowego, czy wyjątkowych walorów przyrodniczych. Narastające konflikty środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczno-polityczne
wymuszają potrzebę dyskusji na temat konieczności wprowadzenia turystyki zrównoważonej. Może to być alternatywą dla rozwoju obszarów położonych w głębi
lądu, przy jednoczesnym odciążeniu pasa nadmorskiego. Zagadnienia związane ze
zmianami w krajobrazie wyspy oraz z rożnymi formami izolacji (izolacja turystyczna, izolacja społeczna) stanowią podstawę do prowadzonych rozważań. Odniesiono
się do kwestii postrzegania przestrzeni przez społeczność lokalną i turystów. Inspiracją do podjęcia tematu były wyniki dyskusji i warsztatów zorganizowanych przez
Le Notre Instytut oraz Pafos University na temat przekształceń krajobrazu miasta
i okolic Pafos. Wykorzystano przy tym materiały źródłowe (aktualne i archiwalne)
oraz przeprowadzono badania terenowe.

KRAJOBRAZ KULTUROWY WYSPY CHRZĄSZCZEWSKIEJ

Dr hab. Michał Kupiec, Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
e-mail: michal.kupiec@zut.edu.pl, pawel.pienkowski@zut.edu.pl

Wyspa Chrząszczewska położona w cieśninie Dziwny pomiędzy wyspą Wolin
a stałym lądem, jest jedną z większych (około 10 km 2) należących do Polski.
W porównaniu z pozostałymi wyspami rejonu posiada odmienny charakter i stanowi ciekawy obiekt badań krajobrazowych. Charakteryzuje się między innymi zróżnicowanym ukształtowaniem terenu oraz urozmaiconą budową geologiczną. Uwarunkowania te zdeterminowały ekstensywny sposób jej użytkowania, oraz umożliwiły
w przeszłości eksploatację surowców mineralnych. Roślinność naturalna wyspy
charakteryzuje się znikomym udziałem lasów oraz występowaniem unikalnych
zbiorowisk halofilnych, położonych w obniżeniach ternu. W obrębie dominujących
współcześnie w krajobrazie otwartych terenów porolnych znajdują się enklawy,
będące pozostałościami po eksploatacji surowców mineralnych. Ponadto występują
liczne drobne śródpolne wyspy biocenotyczne, aleje i szpalery drzew.

27

XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe 16-18 czerwca 2016 r. Wolin, Uznam, Rugia

W pracy przedstawiono analizę krajobrazu kulturowego wyspy w kontekście
historycznym. Uwzględniono tendencje obserwowane w wyniku zaniechania rolniczego wykorzystania przestrzeni, eksploatacji bogactw naturalnych oraz objęcia
ochroną obszarową w ramach sieci Natura 2000

ŚWIĘTY KRZYŻ WYSPA PRZYRODNICZO-KULTUROWA

Dr Małgorzata Strzyż
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
e-mail: malgorzata.strzyz@gmail.com

Wyspowy charakter krajobrazu Świętego Krzyża wynikający ze złożonego zjawiska izolacji przestrzennej terenu otoczonego Puszczą Jodłową Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, został udokumentowany na podstawie wnikliwej analizy tego
terenu przeprowadzonej w ujęciu przyrodniczym i kulturowym w latach 2012-2014.
przeprowadzona analiza przyrodnicza dotyczyła ewolucji krajobrazowej badanego
terenu od plejstocenu do współczesności, natomiast analiza kulturowa dotyczyła
znacznie krótszego okresu czasu – ok. 1200 lat. Wyniki przeprowadzonych analiz
pozwoliły na określenie przemian krajobrazowych badanego obiektu w kontekście
funkcjonowania zjawiska izolacji czaso-przestrzennej badanego terenu. Analiza
studium przypadku pozwoliła na podjęcie próby określenia modelu przekształceń
krajobrazowych badanego terenu w różnych stopniach izolacji oraz określenia jego
charakterystycznych cech i elementów świadczących o jego niepowtarzalności
i unikatowości w ujęciu geograficznym, architektoniczno-urbanistycznym, historycznym, społecznym i gospodarczym. Podjęto również próbę określenia interdyscyplinarnych wskaźników charakteryzujących unikatowość wyspowego charakter
badanego krajobrazu.

28

„Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”

OSIEDLA GRODZONE W PRZESTRZENI SZCZECINA JAKO PRZYKŁAD
IZOLACJI PRZESTRZENNEJ I SPOŁECZNEJ

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Mgr inż. Monika Januszewska,
Dr inż. Elżbieta Dusza, Dr hab. M. Kupiec
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
e-mail: anna.kiepas-kokot@zut.edu.pl, elzbieta.dusza@zut.edu.pl, michal.kupiec@zut.edu.pl

W pracy scharakteryzowano grodzone (zamknięte) osiedla mieszkaniowe w Szczecinie. Na podstawie charakterystycznych cech badanych obiektów podjęto próbę sklasyfikowania grodzonych osiedli mieszkaniowych oraz określenia specyfiki grodzenia
wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych w Szczecinie.
Badane obiekty wyróżniono na podstawie występowania fizycznego wygrodzenia
obszaru władania z dostępem (przez furtkę lub bramę) oddalonym od wejścia do klatki
schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego (lub budynków). Uwzględniono także obiekty w typie osiedla zamkniętego, gdzie grodzenie nie ograniczało dostępu do
klatek schodowych, natomiast wydzielało inne wspólnie użytkowane przestrzenie
(parking, podwórko). Wśród badanych obiektów wyróżniono zarówno osiedla
budowane z zamiarem wygrodzenia oraz wydzielenia wtórne istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Analizą objęto wszystkie 4 dzielnice i 37 osiedli administracyjnych Miasta Szczecin.
Badania przeprowadzano w 2015r. Badania wstępne wykonane na podstawie analizy
obrazów satelitarnych, pogłębiono rozpoznaniem terenowym. Określono liczbę obiektów
w typie grodzonych osiedli mieszkaniowych i ich rozmieszczenie. Oceniono zróżnicowanie skali zjawiska grodzenia wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w jednostkach
administracyjnych miasta.
Na terenie Szczecina stwierdzono 124 osiedla zamknięte, wśród których dominują
obiekty wybudowane i budowane z zamiarem wygrodzenia. Tylko 10 spośród nich
stanowią wygrodzenia wtórne. W typie osiedli grodzonych stwierdzono natomiast dalsze
29 obiektów. W przestrzeni miasta stwierdzono nierównomierne rozmieszczenie badanych obiektów. Blisko połowa osiedli grodzonych (55) występuje w jednej z czterech
dzielnic Szczecina (Zachód zamieszkiwanej przez blisko 115 tys. mieszkańców), gdzie
stwierdzono także najwięcej obiektów w typie osiedli zamkniętych (16 spośród 29).
Największym skupiskiem badanych obiektów w strukturze osiedli administracyjnych w tej dzielnicy i w ogóle w mieście jest Krzekowo-Bezrzecze zamieszkiwane
przez zaledwie 4 tys. mieszkańców. W osiedlu tym występuje aż 15 osiedli grodzonych oraz 1 w ich typie.
Osiedla grodzone mają bardzo zróżnicowaną wielkość i skupiają wyizolowane
społeczności lokalne o bardzo różnej liczebności. Duże osiedla grodzone stanowią barierę
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przestrzenną w przemieszaniu się zwłaszcza pieszych, przy czym ich skupienie głównie
poza centrum miasta a nawet w osiedlach graniczących z innymi gminami, zmniejsza
odczuwalność tej bariery.

ODRZAŃSKIE WYSPY OPOLA – WYSPA BOLKO I WYSPA PASIEKA

Dr inż. arch. Monika Adamska
Politechnika Opolska, Katedra Budownictwa i Architektury
email: mo.adamska@po.opole.pl

Opole, obok Wrocławia i Szczecina, to jedno z największych miast w Polsce położonych nad rzeką Odrą. W krajobraz miasta wpisane są dwie wyspy wyznaczone
przez Odrę i jej kanały: Wyspa Bolko i Wyspa Pasieka. Wyspa Bolko do pocz. XX w.
pozostawała w izolacji pokryta w większości lasem, z nielicznymi uprawami i zabudową. Obecnie na jej obszarze znajdują się: rozległy park miejski oraz nowoczesny
ogród zoologiczny, a lokalizacja w dolinie Odry sprzyja bioróżnorodności gatunków
jej flory i fauny. Wyspa Pasieka powiązana z obszarem Starego Miasta mostami na
kanale Młynówka tworzy wspólnie zespół urbanistyczny o znaczących walorach
krajobrazowych i funkcjonalnych. Z Wyspą Pasieka związana jest najstarsza historia
Opola – tutaj znajdowała się osada przedlokacyjna, a następnie siedziba książęca.
Pozostałą jej część zajmowały tereny rolnicze i leśne, przekształcone w wyniku XIXwiecznej urbanizacji w dzielnicę willową oraz założenie parkowe, obecnie Park
Nadodrzański. Wyspa Bolko wraz z Parkiem Nadodrzańskim na Wyspie Pasieka
oraz powiązanymi funkcjonalnie terenami nad Odrą i jej kanałami tworzą cenny
i atrakcyjny system zieleni publicznej Opola. W artykule przedstawiono etapy historycznego rozwoju obu wysp w oparciu o zachowane materiały źródłowe, poddano
analizie porównawczej zakres oraz skalę ich przemian przestrzennych i funkcjonalnych oraz wskazano istotne cechy krajobrazu kulturowego obu wysp Opola
w odniesieniu do przykładów innych odrzańskich wysp.
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WYSPY OBRONNE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
I ICH TURYSTYCZNE ZNACZENIE

Dr inż. arch. Michał Uruszczak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
e-mail: muruszczak@op.pl

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana popularnie Jurą, to obszar położony
w południowej Polsce, o dużym zróżnicowaniu wysokości względnej. Jego cechą
charakterystyczną, wyraźnie zaznaczającą się w krajobrazie to m.in. wznoszące się
wysoko nad otaczający teren skały wapienne. Cała jednostka stanowi wyraźnie
wyodrębnioną przestrzennie ”wyspę” krajobrazową, podkreśloną przebiegiem
wysokich kuest.
Najwyższe wzniesienie osiągające ponad 500 m.n.p.m. to jednocześnie jeden
z najważniejszych symboli polskiej, historycznej sztuki obronnej. Jest to Góra
Janowskiego zwieńczona zamkiem Ogrodzieniec.
Teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest obszarem rdzennie związanym
z Państwem Polskim. Z natury swej obronna, kraina ta od początków zasiedlenia
ziem środkowej Europy służyła jako schronienie dla okolicznych mieszkańców.
Istniejące na całym terenie Jury wzgórza, swoiste wyspy obronne, stworzyły charakterystyczny szlak o strategicznym znaczeniu, który dzięki swej wyjątkowości
krajobrazowej przeistoczył się stopniowo w atrakcyjny szlak turystyczny.
W zakresie systematyki obecnych na omawianym terenie obiektów, o obronnym
charakterze, wyróżniamy m.in. umocnione jaskinie, grody ziemne, gródki stożkowe,
strażnice, obronne klasztory, prywatne i królewskie zamki, lamusy i dwory obronne
a także inne obiekty.
Budowle zazwyczaj usytuowane są na wzgórzach, rzadziej na terenach nizinnych. W miarę rozwoju sztuki militarnej obszar wzbogacał się w różnego typu fortyfikacje nowożytne a więc fortyfikacje bastejowe, bastionowe, finalnie szańce ziemne,
forty i bunkry w XX wieku.
Praca ukazuje zarówno obiekty wykorzystujące z dużym powodzeniem swój
turystyczny potencjał oraz wskazuje możliwości jego rozwoju w przypadku miejsc
znanych marginalnie a mogących z powodzeniem zostać włączonych do stale
powiększanego Szlaku Orlich Gniazd.
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WYSPOWOŚĆ JAKO WALOR TURYSTYCZNY
NA PRZYKŁADZIE GOTLANDII

Dr inż. arch. Radomir Nowakowski
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
e-mail: ekoplanlodz@poczta.onet.pl

Zjawisko wyspowości obszaru rozumianej jako oddalenia, wyizolowania
i odmienności, staje się zjawiskiem unikalnym w skali Europy. We współczesnym
świecie bycie „w sieci” gęstych i złożonych zależności i powiązań, postrzegane jest
jako największy atut. Większość naszych działań, mimo iż różnie motywowanych,
skoncentrowanych jest na tworzeniu i udoskonalaniu sieci wzajemnych powiązań.
Zjawiska te obecne w sferze gospodarczej, prawnej, politycznej, oraz społeczno –
obyczajowej, znajdują swoje odzwierciedlenie jako zjawiska przestrzenne. Rosnąca
dynamika tych zjawisk i wynikająca z tego niemożność koordynacji i planowania ich
skutków przestrzennych sprawia iż oddziałują one niekorzystnie na krajobraz
we wszystkich jego aspektach i formach. Współczesna turystyka poddana umasowieniu, w poszukiwaniu nowych obszarów ekspansji, nie cofa się przed nadmiernym eksploatowaniem najbardziej wyjątkowych i unikatowych zjawisk, oferując
nam nadmierną (nieprzyswajalną wręcz) ilość przeżyć i emocji. Doświadczenia
te nacechowane dużą intensywnością, uniemożliwiają interakcje pomiędzy odbiorcą
a obiektem jego zainteresowania, skupienie, wyciszenie czy kontemplację, ale nie
rzadko zagłuszają zwykły odbiór zjawisk. Wobec tych nieuchronnych tendencji,
wyjątkowego znaczenia nabierają miejsca z jednej strony oddalone i trudnodostępne,
a których walory jednocześnie nie są na tyle wybitne, aby motywować do podjęcia
wysiłku w kierunku przełamania naturalnych przeszkód. Taki zestaw cech chroni
przed amatorami doznań o najwyższym stopniu intensywności ale powierzchownych a jednocześnie posiada potencjał przestrzenny i zachowuje go dla amatorów
turystyki zrównoważonej, czyli takiej, która zachowuje umiar w obszarze formowaniu oferty turystycznej - nie oszałamia fajerwerkami unikatowych zjawisk, ale daje
możliwość pogłębionego doświadczania zjawisk, wraz z ich kontekstem. Takim
zestawieniem cech charakteryzuje się Gotlandia.
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W POSZUKIWANIU METOD WYZNACZANIA IZOLOWANYCH
WYSP KRAJOBRAZOWYCH

Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, Dr hab. Marek Podlasiński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
e-mail: marek.podlasinski@zut.edu.pl, pawel.pienkowski@zut.edu.pl

W badaniach krajobrazowych jeden z najczęściej stosowanych sposobów przedstawiania struktury krajobrazu, opiera się na modelu „płat – korytarz – matryca”.
Jego koncepcja przedstawiona przez Formana i Gordona (1986), zakłada istnienie
mozaiki krajobrazowej, utworzonej przez elementy strukturalno-funkcjonale, które
można zakwalifikować do trzech kategorii: matryca (typ użytkowania o charakterze
tła), płat (powierzchnia różniąca się od otoczenia) i korytarz (wąski pas odmienny po
względem istoty lub zjawiska od przyległego obszaru). Jednoznaczna identyfikacja
tych elementów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku „modelu geokompleksu”, jest jednak trudna do przeprowadzenia, a planowanie i kształtowanie krajobrazu w oparciu o tę koncepcję obarczone jest dużą dozą subiektywizmu. Wg Pietrzaka
(2004) jednostki krajobrazowe stosowane jako operacyjne jednostki terytorialne
powinna cechować łatwość identyfikacji i delimitacji, a także możliwość zastosowania w różnych typach krajobrazu. Czy zatem model ten użyć można do poszukiwań
większych jednostek krajobrazowych (np. w skali makroregionu) i dokonać obiektywnej delimitacji obszarów, w obrębie których dany typ użytkowania, stanowiłby
element wyspy (płata)? W odniesieniu do dominujących na obszarze Pomorza
obszarów rolniczo-leśnych wyznaczenie wysp leśnych bądź rolniczych, stanowiłoby
ważny element pomocny w badaniach nad ich bio – i fizjocenotyczną rolą pełnioną
w krajobrazie (np. nad strukturą syntaktomiczną zbiorowisk w obrębie izolowanych
płatów).
W pracy przedstawiono propozycje generalizacji struktury krajobrazu Pomorza
Zachodniego, umożliwiające m.in. wydzielanie elementu „wyspy” w obrębie
dominującego sposobu użytkowania (matrycy).
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JAK STWORZYĆ WYSPĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
W ZABYTKOWYM PARKU? ANALIZA PRZYPADKU PARKU W MORTĘGACH

Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
e-mail: mariusz_antolak@o2.pl

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy park położony przy pałacu
w Mortęgach, który stanowi cenny obiekt przyrodniczy, ważny element lokalnego
korytarza ekologicznego – wyspę różnorodności biologicznej w rolniczym krajobrazie Garbu Lubawskiego. Park jest obiektem zaniedbanym, o zatartym układzie
kompozycyjnym. W 2015 r. dla parku został opracowany projekt rewaloryzacji oraz
rozpoczęto wstępne prace porządkowe. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości dostosowania parku do pełnienia funkcji edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej. Zakres merytoryczny pracy obejmuje
charakterystykę środowiska przyrodniczego parku oraz zestaw działań mogących
przyczynić się do osiągnięcia założonego celu. Zostaną tu stworzone dobre warunki
do przebywania wielu chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Na terenie
parku planowane jest posadzenie roślin należących do 156 gatunków (odmian).
Wśród nich będzie 28 roślin objętych częściową i ścisłą ochroną prawną. Na przykładzie obiektu zaprezentowano możliwości nowoczesnych rozwiązań zgodnych
z wytycznymi konserwatorskimi.
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CMENTARZE REPUBLIKI WYSP ZIELONEGO PRZYLĄDKA –
ASPEKT KRAJOBRAZOWY
Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
e-mail: mariusz_antolak@o2.pl

Poster zawiera wyniki badań prowadzonych na Wyspach Zielonego Przylądka
w kwietniu 2015 r. Celem badań była dokumentacja stanu istniejącego wybranych
cmentarzy ze szczególnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych tych obiektów. Przeanalizowano 8 nekropolii zlokalizowanych na 6 wyspach. Z analizowanych
obiektów można wyczytać wiele informacji o mieszkańcach tego kraju – o ich
skromności, prostocie życia, umiłowaniu i szacunku do oceanu. Swoim wyglądem
i strukturą obiekty te są zbliżone do cmentarzy europejskich – na co istotny wpływ
miały wpływy kolonialne Portugalczyków. Znajduje się na nich wiele cennych,
historycznych nagrobków ważnych lokalnych osobistości, które mieszają się z prostymi nagrobkami "zwykłych" obywateli. Mimo różnic w wyglądzie płyt nagrobnych
wszystkie z nich stanowią spójną całość. Cmentarze zlokalizowane są przeważnie
poza obszarem zurbanizowanym na terenie płaskim i posiadają regularny kształt
prostokąta, trapezu lub kwadratu. Charakterystycznym elementem jest stosowanie
lokalnych materiałów do tworzenia obiektów małej architektury jak i nawierzchni.
Popularnymi elementami zdobniczymi są płytki ceramiczne, sztuczne kwiaty
i figurki świętych.
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WSPÓŁCZESNE TRENDY ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM OTOCZENIA
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA BORNHOLMIE I ARCHIPELAGU
WYSP ERTHOLMENE
Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu
e-mail: mariusz_antolak@o2.pl
Na posterze zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w 2015 r. na
duńskich wyspach – Bornholm, Christiansø i Frederiksø. Sporządzono inwentaryzację wybranych przestrzeni prywatnych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
Określono współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem tych przestrzeni. Analizowane przestrzenie charakteryzują się interesującą formą i dobrym
wkomponowaniem w otaczający krajobraz. Elementem charakterystycznym dla analizowanych wysp są m. in. samoobsługowe punkty sprzedaży wybranych produktów (nasion roślin, owoców etc.) usytuowane w strefach wjazdowych budynków
mieszkalnych. Mieszkańcy wysp w strefach reprezentacyjnych chętnie eksponują
symbole narodowe. W ogrodach towarzyszących zabudowie rzadko występują
obiekty dysharmonijne. Są one zaprojektowane zgodnie z zasadami i występuje
w nich duża ilość bylin i ozdobnych krzewów liściastych.

WYSPY W KRAJOBRAZIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
I JEGO OTULINY – WYBRANE ASPEKTY METODYCZNE
Dr Małgorzata Strzyż
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
e-mail: malgorzata.strzyz@gmail.com

W latach 2012-2014 przeprowadzono inwentaryzację krajobrazu obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny na potrzeby wykonania mapy krajobrazowej metodą JARK. Wyniki te porównano z wykonaną mapą krajobrazu metodą
geokompleksów w latach 90. XX w. Oceniono przydatność zastosowanych metod dla
potrzeb badań krajobrazowych. Zastosowanie tych dwóch metod pozwoliło na
zidentyfikowanie wysp krajobrazu badanego obszaru dla potrzeb ich ochrony
i zachowania oraz wskazania roli korytarzy ekologicznych w ich funkcjonowaniu.
Podjęto również próbę opracowania zasad zachowania wysp krajobrazu w przestrzeni cennej przyrodniczej a narażonej w dużym stopniu na procesy postępującej
fragmentacji i suburbanizacji.
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FUNKCJONALNOŚĆ WYSP PRZYSTANKOWYCH W WYBRANYCH
JEDNOSTKACH GEOMORFOLOGICZNYCH POMORZA ZACHODNIEGO

Dr hab. Renata Gamrat1, Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska2,
Dr hab. Michał Kupiec1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, 2Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
e-mail: renata.gamrat@zut.edu.pl, malgorzata.galczynska@zut.edu.pl,
michal.kupiec@zut.edu.pl

1

Zróżnicowane jednostki geomorfologiczne w krajobrazie młodoglacjalnym
stwarzają odmienne warunki dla funkcjonowania połączeń w krajobrazie oraz
stanowiących ich szkielet wysp przystankowych. Liczba poszczególnych form wysp
przystankowych uzależniona jest między innymi od rzeźby terenu jednostki, areału
i przestrzennego rozmieszczenia gruntów ornych oraz intensywności wykorzystania
rolniczego. Istotnym czynnikiem kształtującym strukturę krajobrazu jest stopień
fragmentacji terenu, oraz rozmieszczenie w przestrzeni wysp przystankowych.
Im mniejszy jest stopień ich izolacji tym niższe jest ryzyko wyginięcia wykorzystujących je gatunków. Poster przedstawia analizę funkcjonowania drobnych biotopów
śródpolnych jako wysp przestankowych na podstawie składu florystycznego.
Do badań wybrano obiekty zlokalizowane na różnych formach morenowych oraz
zastoiskowych. Na wybranym obszarze ze względu na występowanie siedlisk
o różnych warunkach wilgotnościowych zanotowano duże zróżnicowanie florystyczne. Stwierdzono; że uwarunkowania dla większej trwałości wysp przystankowych występowały na terenie moreny dennej w porównaniu z obszarami plejstoceńskiego zastoiska wodnego. Wykazano, że większe zróżnicowanie florystyczne
wpływa na potencjał biocenotyczny omawianych wysp i stabilizację struktury
przestrzennej agroekosystemu.
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WYSPOWOŚĆ A POTENCJAŁ TURYSTYCZNY NA PRZYKŁADZIE CYPRU

Mgr Katarzyna Pukowiec
Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

Potencjał turystyczny określa zasoby (funkcjonalne i strukturalne), które warunkują rozwój turystyki. Na potencjał turystyczny wpływają walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna
oraz uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, społeczne i polityczne, które mogą
być wykorzystywane do uprawiania turystyki. Zadaniem badawczym jest określenie
potencjału turystycznego Cypru w kontekście jego położenia fizycznogeograficznego
i geopolitycznego, które wynikają z jego wyspiarskiego charakteru.
Cypr jest trzecią pod względem wielkości wyspą Morza Śródziemnego, politycznie podzieloną pomiędzy Republikę Cypru (część południowa) i Turecką Republikę
Cypru Północnego (część północna). Na zróżnicowane warunki przyrodnicze oraz
kulturowe wyspy, znaczny wpływ ma izolacja przestrzenna od Europy i Azji kontynentalnej.
Niejednorodna budowa geologiczna (wapienne wybrzeże i granitowy masyw
Gór Troodos), ukształtowanie terenu (Góry Troodos w centralnej części wyspy
z najwyższym szczytem Olimp 1952 m.n.p.m w odległości ok. 60 km od wybrzeża),
zróżnicowany klimat (piętrowość klimatyczna dzięki różnicy wysokości) oraz bogactwo szaty roślinnej i zwierzęcej (liczne gatunki egzotyczne np. flamingi, żółwie morskie na wybrzeżu oraz gatunki stref chłodniejszych w wyższych partiach gór:
muflony i lasy iglaste - cedrowe) wpływają na wysoki potencjał przyrodniczy Cypru.
Specyfikę kulturową wyspy już od starożytności kształtowały wpływy antycznej
kultury greckiej (mozaiki w Pafos, starożytny Kition, Kourion, Petra Tou Romiou –
miejsce wynurzenia Afrodyty z piany morskiej), początki chrześcijaństwa (wyprawy
św. Pawła na Cypr – pręgierz św. Pawła w Pafos, św. Łazarz – biskup Larnaki,
św. Helena – fundacja monastyru Stavrovuoni i podarowanie relikwii krzyża
świętego), wpływy islamu (meczety np. sanktuarium Hala Sultan Tekke w Larnace,
meczet Omara w Nikozji), wpływy kultury tureckiej (łaźnie tureckie w Pafos)
oraz miejscowe zwyczaje i tradycje (koronczarstwo w okolicach Lefkary, produkcja
sera halloumi w Górach Troodos). Wszystkie te czynniki złożyły się na ukształtowanie współczesnej różnorodności kulturowej i bogactwa turystycznych walorów
kulturowych Cypru.
Pomimo izolacji przestrzennej od kontynentu (zarówno europejskiego
i azjatyckiego) zainteresowanie Cyprem było duże już od czasów starożytnych.
Skutkiem tego jest współcześnie ukształtowana mozaika kulturowa i religijna,
wzmacniana obecnymi warunkami geopolitycznymi, które wpływają na wzrost
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atrakcyjności turystycznej. Na wysoki potencjał turystyczny Cypru składa się również zróżnicowanie przyrodnicze wyspy oraz dobra jakość usług zagospodarowania
turystycznego i infrastruktury komunikacyjnej. Istotny wpływ na wysoką wartość
potencjału turystycznego Cypru ma jego wyspowy charakter.

TURYSTYKA I CECHY KRAJOBRAZOWE ŚWINOUJŚCIA

Dr Katarzyna Kasprowska-Nowak, Mgr Marta Pająk
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
e-mail: kasiakaspro@wp.pl; martapjk@gmail.com

W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki ruchu turystycznego oraz
analizy potencjału turystycznego Świnoujścia. Wśród licznych uwarunkowań dla
rozwoju turystyki szczególną uwagę zwrócono na czynniki naturalne miasta,
wynikające głównie z obecności wód leczniczych, szerokiej plaży oraz dzikiej
przyrody w delcie Świny i na tzw. zielonej wyspie Karsibór. Przedstawiono również
najważniejsze cechy krajobrazu nadmorskiego ze specyficzną zabudową wynikającą
nie tylko z morskiego, ale również z obronnego charakteru miasta (budowle
portowe, zespoły fortów i in.) w oparciu o własne badania i spostrzeżenia terenowe.

MIEJSKIE WYSPY REKLAM – ANALIZA KONCENTRACJI WYSTĘPOWANIA
NOŚNIKÓW REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ, NA PRZYKŁADZIE MIASTA POLICE

Inż. Sara Bręcz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
email: sara_brecz@zut.edu.pl

Kształtowanie ładu przestrzennego krajobrazu miejskiego stanowi kluczowy
element podnoszenia jakości życia mieszkańców, a także budowania pozytywnego
wizerunku. Realizacja polityki bezpośrednio związanej z wejściem w życie tzw.
ustawy krajobrazowej, powinna ukierunkować działania samorządów terytorialnych
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na podnoszenie jakości estetyki, a także uporządkowanie wnętrz urbanistycznych.
W tym celu niezbędne stają się tzw. kodeksy reklamowe, czyli zbiory zasad dotyczących korzystania z przestrzeni wizualnej miast usystematyzowane w postaci aktu
prawa miejscowego. Podczas przygotowań do nakreślania zapisów kodeksu, nieodłącznym elementem powinny być także szczegółowe analizy występowania nośników reklamy zewnętrznej oraz ich zagęszczeń. Dzięki nim scharakteryzowanie
obszarów problemowych, a także skali niezbędnych rygorów do wprowadzeniu
ładu powinno stać się łatwiejsze. W pracy przedstawiono tego typu analizę na przykładzie miasta Police, charakteryzującego się wyspową strukturą występowania
reklam. Celem opracowania było podkreślenie niejednorodności rozmieszczenia
nośników reklamowych w przestrzeni miasta, a także uwypuklenie różnorodności
czynników mających na to wpływ, scharakteryzowanych jako: społeczne, ekonomiczne i przestrzenne.
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Krajobrazy Rugii w okolicach Arkony

WYSPY W KRAJOBRAZIE
JAKO ZJAWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
– PRZEWODNIK SESJI TERENOWEJ
Dr hab. Michał Kupiec
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Pomorze nie więcej przedstawia, pod względem natury piękności, jak Brandeburgia.
Po jednej i drugiej stronie drogi rozległe równiny, zarzucone granitowemi bryłami, które
przed wiekami falami potopu od skał Skandynawskich oderwane, na tych piaskach ugrzęzły.
Tyle lat rozpróło już łono pól tych, dla przechowania w niem powierzonego ziarna; tyle dróg
wymurowano w tej krainie, tyle wsi i ogrodów otoczono wałami z kamieni, a mimo tego tyle
pozostało jeszcze granitu, świadczącego o wielkich zaburzeniach przyrodzenia.
Przeździecki „Szwecya i pisma rozmaite”, 1823
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CZĘŚĆ 1 – 17 CZERWCA 2016 r.
WALORY KRAJOBRAZOWE WYSPY WOLIN

PLAN SESJI TERENOWEJ




Stanowisko 1. Biała Góra – Kawcza Góra – Międzyzdroje
Stanowisko 2. Wzgórze Zielonka – Jezioro Turkusowe
Stanowisko 3. Fort Gerharda

Stanowisko 1
Biała Góra – Kawcza Góra – Międzyzdroje
Biała Góra (niem. Weiser Berg) to nazwa dawnego kompleksu koszarowego położonego około 1,5 kilometra od Międzyzdrojów. Jego historia sięga lat 30. XX w.
W 1937 r. na Białej Górze wojska niemieckie wybudowały kompleks wojskowy dla
Szkoły Artylerii Pokładowej Kriegsmarine (Marineflakschule III Flakausbildung und
Verwaltung). Była to szkoła, która kształciła młodych kadetów w obsłudze dział pokładowych kalibru 37 mm. Stanowiska dział, na których szkolili się niemieccy marynarze zlokalizowane były na płaskim, niezarośniętym terenie wzdłuż klifu. W maju
1945 r. kompleks został zajęty przez Armię Czerwoną, która po zdemontowaniu
wszelkiego, przydatnego dla artylerii wyposażenia wycofała się z niego latem 1946
r. 9 kwietnia 1949 r., po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej, Biała
Góra została oddana we władanie Polskiej Marynarki Wojennej i utworzono tutaj 17
Baterię Artylerii Nadbrzeżnej z uzbrojeniem 4x130mm. Przez 10 lat rozbudowywano poniemiecką bazę na Białej Górze, budując kilkadziesiąt żelbetonowych schronów, które były precyzyjnie wkomponowane w nadmorski teren leśno-wydmowy
poprzecinany głębokimi jarami. Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej
w 1964 r. utworzono 30. Kompanię Przeciwchemiczną (JW 2454) Komendy Portu
Wojennego Świnoujście, której celem było zabezpieczenie portu. Dziesięć lat później,
w 1974 r. rozlokowano w Białej Górze kolejną jednostkę: 8 FOW – ósmy dywizjon
przeciwlotniczy. Wojsko wycofało się z terenu jednostki w 2003 r.
Obecnie ośrodek Biała Góra należy do Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego.
Na jego terenie działa ośrodek edukacyjny, Terenowa Stacja Hydrogeologiczna pod
nadzorem Państwowego Instytutu Geologicznego, której zadaniem jest monitorowanie wód podziemnych oraz dostosowanie ich do wymogów Dyrektywy Wodnej Unii
Europejskiej oraz Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego prowadzona przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część
budynków wynajmowana jest też przez Archiwum Państwowe. Ośrodek wciąż
czeka na kompleksową koncepcję zagospodarowania i wykorzystania.
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Trasa spaceru wiedzie pięknym drzewostanem bukowym, ścieżką edukacyjną
wzdłuż pozostałości 17 BAS (jedno ze stanowisk udostępniono do zwiedzania) oraz
następnie wzdłuż klifu w kierunku Kawczej Góry. Jest to wzniesienie o wysokości 61
m n.p.m. Nazwa jest neologizmem niemieckiego określenia Kaffee Berg. W jej pobliżu
znajduje się symboliczna brama do Parku Narodowego. Na wzgórzu znajduje się
kilka głazów pamiątkowych, poświęconych zjazdom leśników oraz schody umożliwiające przedostanie się na plażę u podnóża klifu. Rozległy widok obejmuje Zatokę
Pomorską oraz równinną Bramę Świny na wyspach Uznam i Wolin, aż po położone
naprzeciw wzgórza morenowe w niemieckiej części Uznamu. Położona w pobliżu
Międzyzdrojów Kawcza Góra jest najpopularniejszym celem turystycznym na
terenie WPN.

Biała Góra jako szkoła artylerii.
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Współczesne użytkowanie ośrodka Biała Góra (ryc. S. Bręcz).

Stanowisko 2
Wzgórze Zielonka – Jezioro Turkusowe
Druga część sesji terenowej obejmuje spacer w południowej części wyspy Wolin.
Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.), stanowi świetny punkt widokowy na wyspy
wstecznej delty Świny i uznane zostało w 1994 r. europejskim krajobrazem r. Widok
obejmuje wody zalewu Szczecińskiego oraz jeziora Wicko Wielkie, odcięte od zalewu
niskimi, pokrytymi trzcinowiskami wyspami wstecznej delty Świny. Jest to jedna
z ważniejszych ostoi ptaków, objęta ochroną w ramach WPN oraz sieci N2000 jako
obszary: Delta Świny (PLB) oraz Wolin i Uznam (PLH). Utworzona w wyniku
wlewów słonych wód Bałtyku (cofek) delta, to ponad 3000 hektarów podmokłych
zbiorowisk roślinnych na kilkudziesięciu wyspach, niegdyś użytkowanych łąkarsko,
dziś częściowo wykaszanych w ramach zabiegów ochrony czynnej. Na jej terenie
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stwierdzono 240 gatunków ptaków, w tym 160 gatunków lęgowych. Ornitologicznym symbolem tych terenów jest wodniczka. Inne cenne gatunki tu spotykane to
ostrygojad, ohar, biegus zmienny, rzadkie gatunki mew i rybitw. W okolicy wzgórza
położone jest również wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko funkcjonujące
w X-XII w., w którym niedawno odkryto pozostałości jednego z najwcześniejszych
pomorskich kościołów.
W niewielkiej odległości od wzgórza widokowego znajduje się kolejna z atrakcji
WPN: jezioro Turkusowe. Margle kredowe i kreda pisząca z wielkiego porwaka
polodowcowego były eksploatowane najpierw na potrzeby położonej w pobliskim
Lubinie cementowni, której właścicielem był szczeciński magnat przemysłowy
Johannes Quistorp. Po wojnie kopalnia funkcjonowała do roku 1954 a gdy materiał
wyeksploatowano porzucone wyrobisko zalała woda. W odróżnieniu od znajdującego się w Szczecinie i mającego podobną genezę jeziora Szmaragdowego, proces był
spokojny i powolny. Powstałe jezioro ma około 6.5 ha, głębokość 21 m i stanowi
jedną z kluczowych atrakcji turystyczych WPN.
Stanowisko 3
Fort Gerharda
W latach 40. XIX w. podjęto budowę twierdzy świnoujskiej. W ramach prac
powstały cztery główne dzieła obronne, w tym dwa forty po wschodniej i zachodniej
stronie Świny broniące wejścia do portu. Fort wschodni (Gerharda) jest jednym
z lepiej zachowanych pruskich ceglanych fortów z połowy XIX w. Ma nietypową
konstrukcję spowodowaną koniecznością przystosowania do właściwości terenu
i funkcji. Pierwotnie składał się z dwóch części na planie pięcioboku, połączonych
potężną ceglaną reditą. W latach 70. Fort unowocześniono przebudowując układ
wałów ziemnych i stanowisk artylerii. Mimo utraty znaczenia ceglano-zmiemnych
konstrukcji twierdza świnoujska była rozbudowywana aż do II wojny światowej.
W ten sposób powstało kilkadziesiąt obiektów różnego typu, zachowanych w większości do dziś, tworzących unikalny skansen historii fortyfikacji oraz tworzących
kulturowy krajobraz warowny. W pierwszej połowie 2001 r. z inicjatywy pana Piotra
Piwowarczyka fort został wydzierżawiony przez pasjonatów historii i od tego czasu
prowadzone są prace rewitalizacyjne, które sprawiły, że jest to jeden z lepiej udostępnionych i modelowo zrekonstruowanych obiektów fortecznych w Polsce.
Od 2010 r. w forcie ma swoją siedzibę Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
W zbiorach Muzeum Obrony Wybrzeża znajduje się blisko 2000 eksponatów.
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Pierwotny układ fortów twierdzy Świnoujście (źródło: http://www.fort-gerharda.pl)

Fort Gerharda – wygląd z końca XIX w. (źródło: http://www.fort-gerharda.pl)
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CZĘŚĆ 2 – 18 CZERWCA 2016 r.
POMORSKIE WYSPY

PLAN SESJI TERENOWEJ












Odjazd autokaru z ośrodka Biała Góra
Przeprawa promem przez Świnę
Przejazd przez wyspę Uznam w kierunku Rugii – kurorty cesarskie, Wolgast
Postój regeneracyjny w okolicach Stralsundu
Gartz (Grodziec) i Charemza – Słowiańska stolica Ranów, grodzisko wczesnośredniowieczne
Puttbus – klasycystyczne miasto i siedziba książęca
Ralswieck – obiad na przesmyku w tradycyjnej pomorskiej restauracjiwędzarni
Punkt widokowy na rozlewiska Bodden
Park narodowy Jasmund i klify kredowe
Stralsund – hanzeatyckie miasto, pomnik UNESCO
Powrót do ośrodka.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Dziwne jest położenie wyspy Rugen, powierzchnia nierówna raz zagina się w płytkie
doliny, to się podnosi cokolwiek. Obfitość płodów na żyznej ziemi wielka, żniwa pyszne, odbyt
wielki dla łatwego przewozu morzem. Często przypominało mi się Podole wśród złotych
łanów Rugijskich. Z każdego wyższego miejsca widać wielką część wyspy jak na dłoni z jej
przyjemnemi gajami zieloną murawą i niezmiernemi odnogami, za któremi sinieją góry i lasy
innej części wyspy tak widać z Bergen prowincyę Wittow i Jasmund, z każdej wszystkie inne,
bo cała Rugia wycięta jest w odnogi, którym całą pomyślność handlu zbożowego winna.
Przeździecki „Szwecya i pisma rozmaite”, 1823

Rugia jest największą wyspą na obszarze Niemiec (926 km2) i stanowi najbardziej
na północ wysuniętą część tego kraju, administracyjnie należąc do regionu Meklemburgii – Pomorza Przedniego (Meklemburg – Vorpommern). Wyspa oddzielona jest
od lądu wąską cieśniną Strelasund (Strzała), nad którą położone jest największe miasto regionu – Stralsund. Połączenie z lądem stałym zapewniają mosty (w tym nowy
efektowny most wysokowodny Rügendamm). Charakterystyczną cechą krajobrazu
Rugii jest dobrze rozwinięta linia brzegowa z licznymi głęboko wciętymi zatokami
oraz półwyspami. Osłonięte, płytkie zatoki (Bodden), wraz z sąsiadującymi od zachodu
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kolejnymi wyspami (Hiddensee, Zingst) tworzą specyficzny krajobraz obszarów
przybrzeżnych o unikalnych cechach zarówno przyrodniczych jak i kulturowych.
Wyspa składa się z szeregu półwyspów o urozmaiconej, młodoglacjalnej rzeźbie,
połączonych ze sobą piaszczystymi mierzejami, co sprawia, że linia brzegowa jest
wyjątkowo rozczłonkowana i urozmaicona a klify sąsiadują z rozległymi piaszczystymi plażami. Południowe wybrzeże ma charakter podmokły a osłonięte, spokojne
wody pozwalają na rozwój zarośli przybrzeżnych i trzcinowisk. Południowa część
wyspy z półwyspami Mönchgut i Zudar ma charakter równiny falistej z licznymi
głęboko wciętymi zatokami morskimi. Kontrastuje ona z częścią północną – półwyspami Jasmund i Wittow o morenowym charakterze. To obszary silnie zróżnicowane
pod względem rzeźby, z dużymi deniwelacjami i odmienną budową geologiczną.
Silnie rozczłonkowana powierzchnia, skomplikowana budowa geologiczna i zróżnicowane warunki fizjograficzne umożliwiły wykształcenie na obszarze wyspy unikalnych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych o bardzo zróżnicowanym charakterze.
Dodatkowymi walorami wyspy są elementy krajobrazu kulturowego pochodzące z czasów starożytnych (kurhany, ślady osadnictwa, grodziska). Wszędzie widoczne są również ślady słowiańskiej przeszłości Rugii – grodziska i ośrodki kultu, takie
jak najsłynniejszy we wczesnym średniowieczu zespół świątynny na przylądku
Arkona. Z czasów nowożytnych charakterystyczne są przede wszystkim ślady
rybackiej przeszłości Rugii i świadectwa jej znaczenia turystycznego: urokliwe
wioski i porty, zabudowa uzdrowiskowa z przełomu XIX i XX w. oraz charakterystyczne mola.
RZEŹBA TERENU I GEOLOGIA
Rugia charakteryzuje się znaczną różnorodnością rzeźby, którą zawdzięcza
w dużej mierze budowie geologicznej oraz procesom morfogenezy. Współczesny
kształt wyspy powiązany jest ściśle z procesami glacigenicznymi, historią Bałtyku
oraz działalnością rzeźbotwórczą wody i wiatru. Najniżej położone są znaczne
obszary na mierzejach oraz wybrzeża wciętej głęboko Zatoki Jasmundzkiej (Jasmunder
Bodden). Wypiętrzenia półwyspu Jasmund kulminują na wysokości 161m. Południowa, równinna część wyspy łączy się z wyżej wypiętrzonymi półwyspami Jasmund
i Wittow za pośrednictwem piaszczystych mierzei, taką samą postać ma kontrastowa
południowa i północna część wyspy Hiddensee. Procesy wyrównywania wybrzeży
są doskonale widoczne we współczesnym kształcie wyspy i jej otoczenia. Z kolei
kredowe masywy Jasmund i Wittstock powstały w drodze wypiętrzeń glacitektonicznych oraz izostatycznych ruchów wyrównujących jakie miały miejsce na przedpolu czoła lodowca. Kreda ma postać zwartych masywów bądź zdyslokowanych
łusek, z zalegającymi powyżej sfałdowanymi i przemieszczonymi osadami plejstoceńskimi. Tak charakterystyczna dla północnej Rugii kreda pisząca jest porowatą,
mało spoistą skałą. Budują ją głównie bardzo drobne cząstki o średnicy do 5μm
(kokkolity) oraz pancerzyki drobnych organizmów morskich – otwornic, mszywiołów, małżoraczków. Dość powszechnie występują też większe skamieniałości
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– głównie mięczaki i głowonogi. Odsłonięcia kredowe to przede wszystkim obszary
klifowe, ale także sztuczne odsłonięcia w obrębie dawnych kamieniołomów.
Wahania poziomu Bałtyku spowodowały, że kopalne pozostałości krzemiennych
plaż spotykane są w różnych punktach wyspy w postaci kamienistych pól, tzw.
Feuersteinfeldern. Kilka z nich objętych jest ochroną rezerwatową.
Zróżnicowanie morfologiczne wpływa też na odmienne warunki klimatyczne.
Wysoko położone obszary parku narodowego Jasmund przyjmują rocznie około 800
mm opadów, podczas gdy południowe krańce wyspy niewiele ponad 500 – będąc
jednymi z bardziej suchych regionów Niemiec.

Rzeźba terenu wyspy Rugii.
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OCHRONA PRZYRODY
Z uwagi na unikalny charakter rugiańskiej przyrody na wyspie funkcjonuje szereg wielkoobszarowych form ochrony zarówno o znaczeniu lokalnym jak i międzynarodowym (ryc.2). Większość z ustanowionych na wyspie obszarów chronionych
nastawiona jest na ochronę elementów krajobrazu silnie związanych z morzem –
charakterystycznych dla Rugii zamkniętych obszarów przybrzeżnych, różnorodnych
typów wybrzeża, obszarów wydmowych i wysp.
Możemy tu znaleźć rezerwat biosfery, 2 parki narodowe, 11 rezerwatów przyrody
oraz kilkanaście ostoi sieci Natura 2000. Najważniejsze z chronionych obszarów to:
1. Rezerwat Biosfery Sud-Ost Rügen – chroni obszar półwyspu Mönchgut
z całym przekrojem form wybrzeża, porośnięte lasami okolice Granitz oraz płytkie
akweny Greifswalden Bodden na łącznym obszarze 23,5 tys. ha. Rozczłonkowany,
niski półwysep Mönchgut stanowi bardzo różnorodną, unikalną kompozycję siedlisk
– wałów wydmowych, zatorfionych dolin, kserotermicznych pagórków, niskich,
zalewanych łąk słonoroślowych, ale także wyżej położonych żyznych lasów bukowych. Na obszarze chronionym stwierdzono ponad 90 gatunków roślin wyższych
umieszczonych w czerwonej księdze. W skład obszaru chronionego wchodzą też
akweny przybrzeżne będące ważną ostoją ptaków.
2. Park Narodowy Jasmund – jest jednym z mniejszych (3000 ha) parków narodowych Niemiec. Obszar chroniony obejmuje fragmenty silnie zróżnicowanych morfologicznie obszarów morenowych na półwyspie Jasmund, ze szczególnym
uwzględnieniem drzewostanów bukowych oraz unikalnych kredowych klifów
ponadstumetrowej wysokości. Park obejmuje także morski akwen przybrzeżny
o szerokości 500 m.
3. Park Narodowy Vorpommersche Boddenlandschaft – jest parkiem w znacznej
mierze morskim. Obejmuje 805 km2 akwenów wodnych i obszarów przybrzeżnych
wysp Hiddensee, Rugia, Zingst i półwyspu Darsst. Cały obszar ukształtowany został
w wyniku działalności morza, formowania przybrzeżnych piaszczystych ławic
tworzących następnie barierę wysp. Głównym przedmiotem ochrony są tu przybrzeżne akweny Bodden oraz unikalne różnorodne typy wybrzeży. Obszar ten podobne jak
fragmenty południowych wybrzeży Rugii jest ważną ostoją ptaków – na terenie parku
stwierdzono 67 gatunków umieszczonych w czerwonej księdze zwierząt.
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System ochrony przyrody na Rugii.
Parki: A – Park Narodowy Jasmud, B – Park Narodowy Vorpommersche Boddenlandschaft,
C – Rezerwat Biosfery Sud-Ost Rugen,
Rezerwaty przyrody: 1 – Nordwestufer Wittow und Kreptitzer Heide (aktywne klify
zbudowane z margli i ich unikalna roślinność), 2 – Dünenheide auf der Insel Hiddensee
(zespół wydm szarych i brunatnych, torfowiska i ubogie lasy), 3 – Tetzitzer See mit Halbinsel
Liddow und Banzelvitzer Berge (podmokłe wybrzeża ora zróżnicowane, żyzne siedliska
leśne), 4 – Steinfelder in der Schmalen Heide und Erweiterung (pola krzemieni położone na
piaszczystej mierzei i ich roślinność), 5 – Granitz (pagórkowate siedliska morenowe porośnięte buczynami, zespół pałacowy w Granitz), 6, 7, 8, 9 – Monchgut (różne typy wybrzeży,
wzgórza kserotermiczne i torfowiska w zagłębieniach dolinowych), 10 – Goor-Muglitz
(zróżnicowane zespoły leśne na wybrzeżu morskim), 11 – Greifswalder Oie (roślinność
wyspy Greifswalder Oie oraz siedliska lęgowe ptaków).
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KONTEKSTY KULTUROWE I HISTORYCZNE
Cała wyspa żywi około trzydziestu tysięcy mieszkańców oprócz gości dla kąpieli lub
z ciekawości przyjeżdżających. Wieśniacy są wolni i dosyć rozumni, kilku nawet więcej
ukształconych spotkać się zdarzyło. Ziemia dobrze rodzi. Najłatwiej zboże prosto z pola do
Stralsundu spławiać. Rugia jest śpichrzem Pomorza. Bydło w dobrym stanie, choć nie bardzo
rosłe, drogi wązkie i nienajlepsze, ale dla częstych zakrętów oku przyjemne wiją się często
pomiędzy zbożem lub krzewinami, tak iż kilka kroków tylko przed sobą podróżny widzi.
Wsie niektóre jak Mittelhagen Lobbe zachowały strój dawny męzki do nowo greckiego bardziej
jeszcze niż do kozackiego zbliżony, noszą kaftan sukienny szerokie szarawary płócienne
w pasy do kolan pończochy trzewiki i mycki na głowie. Kobiety noszą spiczaste długie czarnego koloru czapki. Mówią językiem zepsutym. Niemieckim (platt-deutsch) niezrozumiałym.
Na przylądku Nord Perth w opuszczonej szopie jedliśmy śniadanie w romantycznem nader
miejscu. Dla pożegnania wyspy, którą wypadało już opuścić wyryliśmy nazwiska nasze na
korze drzew niewielu, które na tym przylądku sterczały.
Przeździecki „Szwecya i pisma rozmaite”, 1823

Historia Rugii dobrze odzwierciedla mozaikę losów i zagmatwany kulturowo
charakter Pomorza Zachodniego. Żyzne ziemie i bezpieczeństwo zapewniane przez
izolację wyspy sprzyjały osadnictwu. Rugia była licznie zasiedlona w paleolicie
i epoce żelaza. Z tych czasów pochodzą liczne na wyspie kurhany i dolmeny.
W okresie rzymskim wyspę zamieszkiwały plemiona wschodniogermańskie, które
w VII w. zostały wyparte przez plemiona słowiańskie. Wyspa zamieszkana była
przez plemię Ranów (Rugian), którzy stworzyli tu dość scentralizowany ośrodek
władzy, opierający się na silnym związku władzy świeckiej (książęcej) z ośrodkiem
w Gardźcu (Gartz) oraz religijnej w Arkonie (świątynia Świętowita, jedno z najważniejszych miejsc kultu Słowian połabskich).
Chrystianizacja wyspy nastąpiła w II połowie XII w. w czasie 8-letniej krucjaty
duńskiego króla Waldemara I. Rugijscy władcy zachowali jednak władzę aż do
wygaśnięcia dynastii w XIV w. Kolejne 300 lat władali wyspą książęta zachodniopomorscy z dynastii Gryfitów. Ich panowanie zakończyła wojna trzydziestoletnia,
rozpoczynając kolejne 300 lat rządów szwedzkich. Mieszkańcy przejęli wtedy protestantyzm i byli jego zaciekłymi obrońcami w czasie kolejnych wojen. Na mocy traktatów Kongresu Wiedeńskiego w 1915 r. wyspę przejęło państwo pruskie. Podobnie
jak w innych regionach Pomorza XIX wiek stanowił okres intensywnego rozwoju
gospodarczego. Prowincja Pomorska stała się spichlerzem Niemiec.
II wojna światowa obeszła się z Rugią łagodnie. Brak dużych ośrodków miejskich
ocalił mieszkańców przed bombardowaniami a wyspa została bez walki zajęta przez
Armię Czerwoną w 1945 r.
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Od połowy XIX w. rośnie popularność turystyczna Rugii. Najpierw jako ośrodka
kąpielowego i kuracyjnego, potem także jako centrum turystyki kwalifikowanej
i masowej. Jest to lokalizacja szczególnie chętnie odwiedzana przez żeglarzy
(ze względu na osłonięte, bezpieczne wody zatok Bodden) oraz rowerzystów (rozbudowana sieć tras i ścieżek, nieduże odległości, ciekawa konfiguracja terenu).

PUNKTY NA TRASIE WYCIECZKI
1. Wolgast
Gród słowiański (Wołogoszcz) na wyspie pośrodku cieśniny Piany istniał od X w.
i ze względu na strategiczne położenie szybko się rozwijał. W 1286 r. lokowano tu
miasto na prawie lubeckim. Gród był też siedzibą kasztelanii a jego znaczenie wzrosło wraz ze spadkiem znaczenia Wolina wobec zamulenia i utraty znaczenia sąsiedniej cieśniny – Dziwny. W 1296 r. księstwo zachodniopomorskie podzieliło się na
księstwo szczecińskie i wołogoskie. Aż do 1625 r. Wolgast był stolicą tego drugiego
a położony na wyspie zamek jedną z trzech (po Szczecinie i Wkryujściu – Uckermuende) siedzib książęcych. Od lądowania w okolicy Peeneműnde i zdobycia Wołogoszczy rozpoczął się szwedzki rozdział wojny trzydziestoletniej oraz szwedzki
okres dziejów miasta. Miasto zachowało po dziś dzień średniowieczny układ
z ciekawym rynkiem, ratuszem i górującym gotyckim kościołem św. Piotra.

Zamek wołogoskie na szwedzkiej mapie z końca XVII w.
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2. Gartz – Charenza
Miasteczko Gartz swoją nazwę zawdzięcza sąsiedztwu jednemu z potężniejszych
grodów słowiańskiego plemienie Ranów, które od VII w. zamieszkiwało wyspę.
Gród ten, noszący nazwę Charenza (Karentia) był siedzibą książęcą i jedną z potężniej
ufortyfikowanych miejscowości na słowiańskiej Rugii. Poza ośrodkiem władzy książęcej gród ten mieścił również ważne świątynie trzech słowiańskich bóstw: Porewita,
Porenuta i Rugiawita. Był również grodem refugialnym dla okolicznej ludności.
W czasie duńskiej krucjaty 1168 r., prowadzonej przez króla Waldemara I i biskupa
Absalona z Roskilde, po zdobyciu grodu i świątyni na przylądku Arkona książęta
Rugii (Teslaw i Jaromar) poddali Charenzę bez walki. Świątynie zniszczono i masowo chrzczono poddanych. Książęta zachowali władzę, ale zostali poddanymi króla
duńskiego. Po podboju i chrystianizacji osada była zamieszkana i rozwijała się dalej.
Była przez długi czas jedynym ośrodkiem miejskim na wyspie. Prawdopodobnie
tutaj znajdował się dwór książęcy Wisława III – słynnego trubadura, poety i muzyka.
Imponujące grodzisko ma rozmiary 150 x 200 m i wysokość wałów przekraczającą 15m. Na dziedzińcu do roku 1942 rosła kilkusetletnia grusza, a obecnie w najwyższym punkcie od kilku lat rośnie jej następczyni.

Gartz na mapie Messtischblatt z 1936 r.
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3. Putbus
O ćwierć mili od brzegu wznosi się pałac Xięcia Putbus z pięknym ogrodem, a tuż obok
miasteczko, któremu swoje nazwisko nadał: i słusznie, bo z piętnastu domów, które w niem
objąwszy rządy zastał, powstało teraz dziewięćdziesiąt, wszystkie nizkie niepiętrowe,
ale architektonicznie budowane czysto utrzymywane wabią oko podróżnego, który radby
w Putbus dłużej jak dni kilka pozostać. Miłe położenie miasteczka i ogrodu wiele osób, co lato
przynęca tu dla kąpieli morskich. Xiążę wybudował piękny gmach dla kąpiących się na samym
brzegu morskim. Mają teatr w mieście, na którym aktorowie ze Stralsundu lub Szczecina
sztuki Kotzebuego grywają. Kilka zajezdnych domów bardzo porządnych mieści przyjezdnych; osoby znaczniejsze w pałacu gościnność znajdują Xiążę Putbus z żoną i córką sam
towarzystwo ożywia. Niegdyś Szwedzki poddany w skutek ostatnich traktatów przeszedł pod
panowanie Pruskie wraz z całą wyspą, której wielką część posiada. Gra rolę Xięcia udzielnego
i sam jeden stanowi pierwszy Stan Pomorski na zgromadzeniu prowincyi. Usadowił się też
na Rugii jak gdyby nią władał. Za każdym krokiem ślady jego znachodzić trzeba: tu Xiążęca
góra, tu odpoczynek jego, tu pałac myśliwski Furstenberg Furstenruhe, tu herb z mitrą
Xiążęcą, tam flaga nad pałacem powiewa.
Przeździecki „Szwecya i pisma rozmaite”, 1823

Po roku 1815 na Rugii skończyło się panowanie szwedzkie i region przeszedł we
władanie Prus. Na wyspie przetrwał jednak ród książęcy Putbus, wywodzący się
w prostej linii jeszcze z czasów słowiańskich od księcia Stoisława, panującego pod
koniec XII w. W roku 1810 książę Wilhelm I założył nową siedzibę swego rodu
w miejscowości Putbus, którą wybudowano jako założenie miejsko – parkowo –
pałacowe. Była to kolejna siedziba tego rodu, wybudowana w związku z koniecznością posiadania reprezentacyjnej „stolicy” na wyspie, której popularność jako miejsca
wypoczynku i kąpieli zaczęła szybko rosnąć. Miasto zaprojektowano z rozmachem
w stylu klasycystycznym, z centralnym kolistym placem (Circus), wysadzanym
szpalerami drzew. W ciągu kilku lat wybudowano okazały pałac okolony krajobrazowym parkiem w stylu angielskim. Powstały również: teatr, wozownia, kościół
pałacowy, oranżeria oraz budynek zakładu leczniczego. Wokół charakterystycznego
założenia centralnego placu powstało Pedagogium, budynki mieszkalne dla urzędników dworskich oraz służby. Do miasta doprowadzono kolej wąskotorową.
Pięknie zachowane i odrestaurowane miasteczko liczy obecnie około 5000 mieszkańców i jest świetnym przykładem klasycystycznego założenia rezydencjonalnego.
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Putbus w początkowej fazie rozwoju (mapa Ur-messtischblatt z 1834 r.).

Wpełni ukształtowane założenie książęcej siedziby (Messtischblatt, 1936).
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4. Zespół pałacowo-parkowy w Ralswiek
Przesmyk Ralswiek stanowi bagniste połączenie rugijskich półwyspów. Na
morenowym wzgórzu położony jest jeden z efektowniejszych zespołów pałacowych
na wyspie. Zespół położony na wzgórzu nad zatoką Jasmundzką, pałac został
zbudowany w stylu francuskiego renesansu, w II połowie XIX w. i tworzy całość
z parkiem krajobrazowym, założonym w roku 1810. W obrębie parku rośnie wiele
cennych i rzadkich okazów drzew, m. in. lipa srebrna z 1825r, tulipanowiec i daglezja z 1845r, liczne okazy ostrokrzewu kolczastego, okazałe egzemplarze platana
klonolistnego, buka zwyczajnego, dębu szypułkowego odmiany piramidalnej.
W okolicy parku na wybrzeżu Zatoki liczne zespoły słonorośli [5].
W miejscowości Lietzow na przesmyku Ralswiek zjemy obiad w typowej pomorskiej restauracji – wędzarni. Istnieje tu również możliwość zakupu regionalnych produktów wyspy Rugii, są to m.in. wyroby z rokitnika, ryby wędzone, miody, ceramika.
5. Park Narodowy Jasmund
Przed zachodem słońca zawiozły nas konie do posępnego, gaju w którym uroczyste
milczenie panowało. Po chwili zatrzymały się przed domem pustelniczym. Nic nie mogło
lepiej odpowiedzieć oczekiwaniom duszy w cichej melancholii pogrążonej, jak ten domek
skromny, ale architektoniczną pięknością uderzający. Wabiła nas niepojętym urokiem ta świątynia pokoju. Co za szczęście w niej mamy noc przepędzić. Ścieżka zielona wśród krzewin
prowadzi do belwederu, z którego rozległy widok na morze. Z tego miejsca wschód i zachód
słońca dziwnie się pięknie wydaje. Jest to Stubbenkammer. Stoimy na kredzie. Zbiegliśmy
czem prędzej na dół po krętych ścieżkach, rosą wieczorną zwilgotniałych. Dwie piramidy
kredowe 600 stóp wysokie prawie pionowo z morza wychodzą liść najpiękniejszy oprawia
śnieżną ich białość w świeże zielone ramy, tak iż lekkim zefirem poruszone drgają kolosalne
cienie na wodzie Xieżyc w purpurze i światełka na okrętach jak robaki świecące ożywiały tę
wspaniałą scenę przyrodzenia.
Za domkiem pustelnika, w którym noc przepędziliśmy po wieczornem widowisku ciągnie
się dalej gaj bukowy i dębowy. Kiedy wiara Chrystusa z krainę Rugijską oświecać zaczęła zgasły ognie pogańskie przy jej blasku zniknął urok ciemnych borów i niezgłębionych topieli jezior.
Przeździecki „Szwecya i pisma rozmaite”, 1823

Półwysep Jasmund już na pierwszy rzut oka odróżnia się krajobrazowo od pozostałej części Wyspy. Wysoki, kredowy masyw półwyspu połączony jest z sąsiednimi
częściami Rugii poprzez niskie, piaszczyste mierzeje o szerokości nie przekraczającej
kilkuset metrów. Przedmiotem ochrony założonego w 1990 r. Parku Narodowego,
są przede wszystkim wyjątkowe kredowe klify oraz porastające kredowy masyw
lasy bukowe o zróżnicowanym charakterze. Z nieco ponad 3000 ha parku 2200 ha
zajmują lasy, 603 ha to otwarte wody morskie a około 200 ha stanowią klify oraz
porastające je lasy o charakterze urwiskowym.
58

„Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”

Wschodnią część parku stanowią zwarte kompleksy leśne Stubnitz, natomiast
część zachodnia to otwarty, urozmaicony krajobraz, częściowo wykorzystywany
rolniczo.
Deniwelacje przekraczające 160 m czynią krajobraz parku wyjątkowym. Są one
zwłaszcza dobrze widoczne w ciągu klifów, kulminujących w 118-metrowej wysokości klifie Königsstuhl. Kredowe urwiska ciągną się na długości kilkunastu kilometrów aż do obrzeży Sassnitz.
Poza białą, słabo spoistą skałą kredową charakterystycznym elementem klifów są
buły krzemienne, którymi poprzerastany jest masyw kredowy. Tworzą one również
charakterystyczne plaże ciągnące się u ich podnóża. Łatwo wymywane podłoże kredowe sprzyja również powstawaniu głębokich jarów, którym odprowadzają wodę
niewielkie strumienie, uchodzące na skraju klifów.
Drzewostany porastające większą część parku uważane są za jeden z największych kompleksów buczyn na wybrzeżu Bałtyku. Na wilgotniejszych siedliskach
wypierane są one przez jesiony i olchy. Wyjątkowe są urwiskowe fragmenty drzewostanów, które porastają spełzywujące bloki podłoża. W tych warunkach bukom
towarzyszą wiązy i klony. Siedliska osuwiskowe posiadają bardzo bogatą florę
roślinności wapieniolubnej z interesującymi gatunkami storczyków. Inną osobliwością są zbiorowiska słonoroślowe na kamienistych plażach we wschodniej części
parku. Nie należy zapominać także o roślinności wodnej – najbardziej rzucająca
w oczy jest obfitość krasnorostów, które wyrzucane na brzeg w olbrzymich ilościach
stanowią pewne utrudnienie podczas zwiedzania klifów.

Drzewostany parku
narodowego Jasmund:
1 – Kwaśne buczyny;
2 – Żyzna buczyna niżowa typu
pomorskiego z Dianthus;
3 – Żyzna buczyna niżowa typu
pomorskiego bez Dianthus;
4 – Buczyny na podłożu
kredowym;
5 – Olsy i olsy jesionowe;
6 – Lasy oraz bezleśne zbiorowiska urwiskowe;
7 – Bezleśne torfowiska, bagna
i łąki (na podst. mat. inf. PN
Jasmund).
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6. Stralsund
Historia
Miasto lokowano w 1234 r. na prawie lubeckim. Już wcześniej istniał tu gród
słowiański (pol. Strzałów), położony w wybitnie obronnej lokalizacji nad brzegiem
cieśniny, na wyspie otoczonej mokradłami. Po lokacji miasto szybko rozrosło się
dzięki osadnikom z Westfalii i stało się liczącym ośrodkiem handlowym i politycznym. Stralsund był najważniejszym miastem Pomorza Przedniego, stolicą księstwa
i ważnym miastem Hanzy. W średniowieczu historię miasta zdominowała polityka
hanzeatycka i konflikty z Danią zakończone podpisanym w roku 1371 Pokojem
Strzałowskim.
Wraz z upadkiem Hanzy znaczenie miasta zmalało – stało się ono lokalnym
ośrodkiem handlu i budownictwa okrętowego. W XVII w., w trakcie wojny
30-letniej Stralsund przeszedł dramatyczne oblężenie przez katolickie wojska
Wallensteina i na kilkaset
lat dostał się pod władanie
Szwecji. Po objęciu szwedzkim władaniem miasto przekształcono w silną twierdzę,
czemu sprzyjało wyspiarskie położenie starego miasta i dostęp do morza.
Miasto do roku 1815 było
stolicą szwedzkiej prowincji pomorskiej przechodząc
wiele burzliwych wydarzeń.
Po tej dacie weszło w skład
Twierdza Stralsund w okresie szwedzkim.
państwa pruskiego a potem
rzeszy niemieckiej. W 1944 r. silnie ucierpiało wskutek nalotów alianckich. Zabytkowa starówka przetrwała jednak w niezłym stanie. Czasy NRD to jednak okres jej
powolnej degeneracji. Współcześnie Stralsund jest siedzibą powiatu i ważnym
ośrodkiem przemysłu stoczniowego. Stare Miasto jest od 2002 r. na liście światowego
dziedzictwa UNESCO i jest przykładem kompleksowej, przemyślanej rewitalizacji
także pod względem społecznym i kulturowym. Obecnie miasto liczy 57000 mieszkańców. W Stralsundzie urodzili się odkrywca tlenu Schelle, botanik Weigel oraz
entomolog Burmeister.
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Założenie miejskie i zabytki
Stare Miasto hanzeatyckiego Stralsundu zachowało swoje unikalne założenie
i wiele cennych zabytków. W ostatnich latach na starówce prowadzone są intensywne prace konserwatorskie oraz inwestycje kulturalno – turystyczne. Na obszarze
centrum miasta można znaleźć ponad 500 obiektów zabytkowych. Stara zabudowa
przenika się z przemyślanie wprowadzaną zabudową nowoczesną. Kształt starówki
zdominowany został rozbudowanymi w końcu XVII w. fortyfikacjami nowożytnymi
(ryc 3). W tym czasie pogłębiono i oczyszczono podmokłe obszary wokół miasta
tworząc szereg zalewów i grobli. Wyspę otoczono stale rozbudowanym systemem
fortyfikacji bastionowych w stylu holenderskim, których elementy i zarys widoczny
jest także we współczesnym kształcie miasta. Podobnie jak inne pomorskie miasta
hanzeatyckie obraz miasta zdominowany jest ceglaną architekturą gotycką, harmonijnie łączącą się z architekturą barokową pochodzącą z dwóch stuleci panowania
szwedzkiego. Najcenniejsze zabytki to:
 Stary Rynek (Alte Markt) z ratuszem oraz kościołem św Mikołaja. Ratusz
z charakterystyczną późnogotycką fasadą (1400) jest jednym z najpiękniejszych
przykładów ceglanej architektury świeckiej. Kościół św Mikołaja z parą ceglanych wież o wysokości 103m jest dominującym elementem panoramy miasta.
Wysokość nawy sięga 30m. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na drewniany
ołtarz główny, cenne, głównie renesansowe ołtarze boczne (jest ich tu 56) oraz
oryginalne freski. Za ołtarzem głównym znajduje się cenny zegar astronomiczny z roku 1394. Na rynku warto również zwrócić uwagę na gotycki Dwór Artusa (Artushof), Wilfalmshus – jeden z najstarszych w mieście domów mieszczańskich oraz szwedzki dom komendanta garnizonu (Commandantenhus), ozdobiony herbem miasta.
 Gotyckie kościoły św Jakuba (Jackobkirche) i Mariacki (Marienkirche) – o charakterystycznych dla Hanzy monumentalnych, przysadzistych proporcjach
 Klasztory – franciszkański Johanniskloster zachowany w postaci malowniczej
ruiny, oraz dominikański Katharinenkloster, mieszczący obecnie Muzeum
Morskie. W okolicy portu położony jest też malowniczy szpital św. Ducha
(Heilgeisthospital) w ramach rewitalizacji przekształcony w obiekt o charakterze
mieszkalnym.
Poza nimi warto również przejść się malowniczymi plantami otaczającymi Stare
Miasto z pozostałościami bastionów i bramami miejskimi oraz odwiedzić port, na
obszarze którego cumuje zabytkowy żaglowiec Gorch Fock. Charakterystycznym
jego elementem są też zrewitalizowane magazyny i spichlerze oraz nowoczesne
Ozeaneum.
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Plan starego miasta w Stralsundzie. Źródło: Tourismuszentrale, Hansestadt Stralsund.
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