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Problem okreœlenia georó¿norodnoœci
na przyk³adzie fordoñskiego odcinka
doliny dolnej Wis³y
The problem of definition of the geodiversity
on the example of the Fordon part
of the lower Vistula valley
Abstract: The concept of geodiversity exists in natural sciences only recently. It was used for the first
time according to C. Burek and J. Potter (2002) in 1991. At the beginning of the 90ies among
geologists and geomorphologists it was used to describe the variability of the abiotic environment
as well as in connection with the conception of geologic and geomorphologic protection
(geoconservation). Such approach is called the geologic direction of the geodiversity study in
the literature (Mizgajski 2001). Presently its dynamic development is observed in Australia.
R. Eberhard (1997) defines geodiversity as variability in geologic structure, relief, soils, their systems
and processes taking place among them. This concept is accepted in similar meanings also in the USA
and Great Britain (Grey 2004).
S. Koz³owski (1997) and A. Kostrzewski (1998) define geodiversity as “differentiation of
the abiotic environmental elements, i.e. geologic structure, relief, soils, climate, and surface
and underground waters, as a whole on different synthesis levels of the geographical space and with
different human influence.”
The test study area of geodiversity evaluation is a fragment of the Lower Vistula Valley.
According to J. Kondracki’s (2000) physical geographical regionalisations, it is situated in
the range of four mezoregions: the Fordon Valley, the Œwiece Moraine Plateau, the Che³mno
Lakeland, and the Toruñ Basin, respectively (fig. 1).
Within the area of the Fordon reach of the lower Vistula river valley, the variation of abiotic
components of natural environment was evaluated using the method of point classes, and the means
of achieving the end results of the evaluation consisted of two stages, which are: analysis of
the environment and the evaluation itself (Kot 2005 a, b, c, d, e, Kot, Leœniak 2006). The delimitation
of components refers to the works of T. Bartkowski (1971, 1986) and D. So³owiej (1979),
D. So³owiej, H. Pasek (1979), D. So³owiej (1992).
The first stage of the evaluation included analysis of natural environment which consists of
distinguishing the features of five abiotic components: geological structure, soil, relief, surface
waters and topoclimate. The distinguished features, which were also criteria for the evaluation,
were grouped in a database of space information using the ArcView program (part of the GIS
package), and digital maps of the components, e.g. natural relief, soil types, topoclimate,
hydrographic objects, were made. The second stage, evaluation (tab. 2), consists of initial activities
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and specific activities. Initial activities of the evaluation were defining the main goal and scale
of the processing as well as the basic surface and evaluation criteria.
A basic area in the evaluation of methodology was a 500 m grid. The analysed area consisted of
1119 grids. Five components of the environment were evaluated by determining fourteen criteria.
Specific activities were organized at three levels while for each of them the three stages were
determined including value typology, creation of classes row and point classes.
In geodiversity evaluation conducted by point classes method, the final result depends mostly
on quality components recognition but also in a further sequence on their presentation in a specific
model and scale. Important are also selection of evaluation criteria, size and shape of basic area,
scale of representation, number of groups in classes row, and value of assigned points.
Geodiversity depends mainly on intensity, recurrence and the time length of processes, and
factors that have been taking place in the past and nowadays as well anthropogenic modifications
of the area.
Key words: geodiversity, nature conservation, complex phisical geography, geoecology, evaluation
of natural environment, georeserve, lower Vistula valley
S³owa kluczowe: georó¿norodnoœæ, ochrona przyrody, geografia fizyczna kompleksowa, geoekologia,
ocena œrodowiska przyrodniczego, georezerwat, dolina dolnej Wis³y

Zarys problemu
Obecnie wa¿nym problemem badawczym nauk przyrodniczych jest rozpoznanie zó¿nicowania biotycznych i abiotycznych elementów œrodowiska
przyrodniczego. W naukach biologicznych funkcjonuje od lat siedemdziesi¹tych pojêcie bioró¿norodnoœci (ang. biodiversity, niem. Biodiversität), którego wyjaœnienie zaproponowali R.H. Whittaker (1972) i M.L. Cody (1975).
Autorzy ci wyró¿niaj¹ trzy poziomy bioró¿norodnoœci, które okreœlaj¹ jako
alfa-ró¿norodnoœæ okreœlaj¹c¹ z³o¿onoœæ ekosystemu, wyra¿an¹ najczêœciej
poprzez liczbê gatunków, beta-ró¿norodnoœæ dotycz¹c¹ tempa zmian sk³adu
gatunkowego wzd³u¿ okreœlonych gradientów siedliskowych oraz gamma-ró¿norodnoœæ ujmuj¹c¹ ³¹cznie dwa pierwsze poziomy i okreœlaj¹c¹ bogactwo gatunkowe w skali regionalnej. PóŸniej charakterystyk¹ bioró¿norodnoœci
i wyznaczaniem jej poziomów zajmowali siê miêdzy innymi E.P. Odum
(1982) oraz J. Gliwicz (1992) i E.P. Odum (1994), za A. Richlingiem i J. Solonem (1996), a tak¿e K. Faliñska (2004).
Pojêciem komplementarnym do bioró¿norodnoœci jest georó¿norodnoœæ
o`ghe).). Bioró¿no(ang. geodiversity, niem. Geodiversität, ros. cemomglmmao`ghe
rodnoœæ i georó¿norodnoœæ oraz antropogeniczne przekszta³cenia œrodowiska
przyrodniczego decyduj¹ wspólnie o ró¿norodnoœci krajobrazu (ang. landscape diversity, niem. Landschaftsdiversität). Zró¿nicowanie krajobrazu okreœla
siê jako bogactwo struktur komponentów biotycznych i abiotycznych oraz ich
cech, decyduj¹cych wspólnie o zmiennoœci ró¿nej rangi geokompleksów i geosystemów i to zarówno w ujêciu przestrzennym, funkcjonalnym, jak i czasowym. Ró¿norodnoœæ krajobrazu jest ostatnio rozpoznawana i opisywana przede wszystkim na podstawie zmiennoœci: u¿ytkowania ziemi, pokrycia terenu
(From land cover… 2000) lub roœlinnoœci (Solon 2002).
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Pojêcie georó¿norodnoœci jest stosowane w naukach przyrodniczych od
niedawna. Po raz pierwszy zosta³o ono u¿yte wed³ug C. Burek i J. Potter
(2002) w 1991 roku. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku w œrodowisku geologów
i geomorfologów u¿ywano go dla opisania zmiennoœci œrodowiska abiotycznego, a tak¿e w odniesieniu do koncepcji ochrony geologicznej i geomorfologicznej (geoconservation). Takie podejœcie nazywane jest w literaturze kierunkiem geologicznym (Mizgajski 2001), a jego dynamiczny rozwój odbywa
siê obecnie w Australii. R. Eberhard (1997) georó¿norodnoœæ okreœli³ jako
zmiennoœæ budowy geologicznej, rzeŸby, gleb, ich systemów oraz zachodz¹cych pomiêdzy nimi procesów. W podobnym znaczeniu pojêcie to pojmowane jest równie¿ w USA i Anglii (Gray 2004).
W nieco innym znaczeniu pojêcia georó¿norodnoœæ u¿ywa siê w Niemczech. Wielu badaczy niemieckich uwa¿a, ¿e georó¿norodnoœæ jest podstaw¹
dla bioró¿norodnoœci i wspólnie decyduj¹ o ekoró¿norodnoœci (Barthlott, Biedinger i in. 1999, Barthlott, Kier i in. 1999, Jedicke 2001). E. Jedicke (2000)
uwa¿a, ¿e georó¿norodnoœæ to zmiennoœæ czynników i komponentów tej samej rangi, takich, jak: rzeŸba, budowa geologiczna, gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz atmosfera, które tworz¹ przestrzenno-funkcjonalne fizjotopy, a wspólnie z rozpoznan¹ bioró¿norodnoœci¹ – ekosystemy. W innej
pracy E. Jedicke (2001) proponuje wybór komponentów oraz zestaw cech,
które mog¹ byæ kryteriami oceny georó¿norodnoœci. Autor wskazuje, ¿e mo¿e
byæ ona badana na poziomie integracji komponentów lub jednostek (fizjotopów, geosystemów), badanych wzglêdem zmiennoœci: przestrzennej (np. katen glebowych), czasowej (np. dynamiki wód gruntowych), funkcjonalnej (np.
buforów, przep³ywu materii), a tak¿e jednostkowej (np. typów gleb). Rozumienie georó¿norodnoœci przez badaczy niemieckich, uwzglêdnia zatem
wszystkie komponenty abiotyczne, ale œciœle wi¹¿e je z bioró¿norodnoœci¹
w celu ostatecznego okreœlenia oraz charakterystyki ekoró¿norodnoœci.
Poza dwoma wymienionymi kierunkami badañ nad georó¿norodnoœci¹,
rozwijanymi w krajach anglosaskich i w Niemczech, warto za A. Mizgajskim
(2001) zwróciæ uwagê na trzecie podejœcie badawcze, które rozwinê³o siê ostatnio w Polsce. S. Koz³owski (1997, 2002) i A. Kostrzewski (1998) okreœlaj¹
georó¿norodnoœæ jako zró¿nicowanie ca³okszta³tu elementów abiotycznych
œrodowiska, tj. budowy geologicznej, rzeŸby, gleb, klimatu oraz wód powierzchniowych i podziemnych na ró¿nych poziomach syntezy przestrzeni geograficznej oraz przy ró¿nym oddzia³ywaniu cz³owieka. Na potrzebê badania
georó¿norodnoœci zwrócono uwagê w Polsce w Pañstwowym Instytucie Geologicznym ju¿ podczas Programu Ochrony Litosfery realizowanego w latach
1990–1994 (Koz³owski 1992, 1996, 1998, 2000). Pierwsze definicje, metody
i zasady badañ zaproponowano póŸniej w ramach prac nad Programem Ochrony Georó¿norodnoœci, prowadzonym w latach 1996–1999 (Kostrzewski 1997,
Koz³owski 1999, 2002). Poza rozpoznaniem zró¿nicowania œrodowiska, wa¿-
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nym celem tych programów by³o wskazanie obiektów abiotycznych cennych
i wartoœciowych dla wystêpuj¹cych w Polsce krajobrazów, a w badaniach
szczegó³owszych, niezdegradowanych i reprezentatywnych dla okreœlonych
regionów kraju. Badania te realizowano ostatnio w naszym kraju w ramach
okreœlenia zasad ochrony geosfery, przy udziale pracowników z Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (Alexandrowicz, Poprawa – red. – 2000, Gawlikowska 2000,
Wróblewski 2000). Zainteresowanie tematyk¹ geoochrony jest obecnie na
œwiecie coraz wiêksze, a Polska wnosi do tych badañ nowe treœci.
Za obszar badañ georó¿norodnoœci przyjêto typowy dla krajobrazu m³odoglacjalnego Ni¿u Polskiego fragment doliny dolnej Wis³y z charakterystycznymi rozszerzeniami i zwê¿eniami wraz z jej najbli¿szym otoczeniem. Powierzchnia obszaru badañ wynosi 279,75 km2. Wed³ug regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (2000), po³o¿ony jest on w obrêbie czterech makroregionów: Doliny Dolnej Wis³y, Pojezierza Po³udniowopomorskiego, Pojezierza Che³miñsko-Dobrzyñskiego oraz Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej, oraz czterech mezoregionów, odpowiednio: Doliny Fordoñskiej, Wysoczyzny Œwieckiej, Pojezierza Che³miñskiego i Kotliny Toruñskiej. W dnie doliny dolnej Wis³y, w obrêbie badanego fragmentu mezoregionu Doliny Fordoñskiej, T. Gacki i J. Szukalski (1982) wydzielili szeœæ mikroregionów, tj.: brucki, kokocki, ostromecki, fordoñski, kozielecki i œwiecki.
Wed³ug typologii krajobrazu naturalnego Polski A. Richlinga (1992) badany obszar po³o¿ony jest w obrêbie szeœciu gatunków krajobrazów naturalnych: glacjalnych równinnych i falistych, pagórkowatych, fluwioglacjalnych
równinnych i falistych, eolicznych pagórkowatych, równin zalewowych w terenach nizinnych oraz równin tarasowych w terenach nizinnych. Wydzielaniem typów krajobrazów naturalnych zajmowa³ siê równie¿ na tym terenie
R. Galon (1984), który w granicach by³ego woj. toruñskiego wyró¿ni³ 10 typów, a wszystkie one s¹ reprezentowane na badanym fragmencie doliny
dolnej Wis³y.
Wed³ug T. Bartkowskiego (1986) w ramach wspó³czesnej geografii fizycznej rozwijane jest syntetyzuj¹ce podejœcie badawcze. Polega ono na wypracowaniu prawid³owoœci i uogólnieñ w badaniach krajobrazów. Taki kierunek badañ realizowany jest przede wszystkim w ramach geografii fizycznej kompleksowej, ale tak¿e ekologii krajobrazu oraz geoekologii. Oceny œrodowiska
przyrodniczego sporz¹dzane dla ró¿nych celów i w oparciu o ró¿ne metody, s¹
wa¿nym elementem coraz intensywniej rozwijaj¹cego siê kierunku syntetyzuj¹cego. Poziom wiedzy o ewolucji krajobrazu, przestrzennym rozmieszczeniu poszczególnych elementów œrodowiska przyrodniczego oraz o zachodz¹cych w nich procesach, ma bezpoœredni wp³yw na jakoœæ oceny oraz kompleksow¹ waloryzacjê krajobrazu.
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Metodyka oceny georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego
Do tej pory nie wypracowano jednej obiektywnej metody okreœlenia zró¿nicowania abiotycznych elementów œrodowiska przyrodniczego. W ostatnich
latach w wielu publikacjach ró¿norodnoœæ biologiczn¹, ró¿norodnoœæ krajobrazu lub strukturê krajobrazu okreœla siê za pomoc¹ licznych wskaŸników,
nazywanych tak¿e miarami lub metrykami krajobrazowymi (Turner 1989,
Turner, Gardner 1991, McGarigal, Marks 1995). W Polsce niektóre z nich opisywali i stosowali m.in. A. Richling (1976, 1992), M. PrzewoŸniak (1987),
M. Pietrzak (1989), A. Richling, J. Solon (1996), A. Nienartowicz i in. (2001,
2002), K. Ostaszewska (2002), J. Solon (2002). W kontekœcie oceny ró¿norodnoœci jednym z najczêœciej stosowanych, jest wskaŸnik ró¿norodnoœci
C.E. Shannona (SHDI) (Shannon 1948, Shannon, Weaver 1949). Jak podaj¹
A. Richling i J. Solon (1996), nie istnieje jedna uniwersalna miara ró¿norodnoœci, która uwzglêdnia³by jednoczeœnie wszystkie aspekty teoretyczne i praktyczne. Ka¿da miara stosowana samodzielnie mo¿e dawaæ wyniki trudne do
zinterpretowania (Goodman 1975, Richling, Solon 1996, Blaschke 1997, Kot,
Leœniak – 2006). St¹d jak sugeruj¹ A. Richling i J. Solon (1996) powinny zostaæ wypracowane zestawy uzupe³niaj¹cych siê wskaŸników, by uzyskane koñcowe wyniki okreœlenia zró¿nicowania by³y obarczone jak najmniejszym
b³êdem. W najnowszych badaniach J. Solon (2002) proponuje, by dla porównywania krajobrazów, tak¿e w odniesieniu do ich zró¿nicowania, nie stosowaæ
analizy wartoœci samych wskaŸników, a uwzglêdniaæ zwi¹zki pomiêdzy nimi.
Na obszarze fordoñskiego odcinka doliny dolnej Wis³y zró¿nicowanie komponentów abiotycznych œrodowiska przyrodniczego oceniono metod¹ bonitacji punktowej, a sposób dochodzenia do wyników koñcowych oceny sk³ada³
siê z dwóch etapów, tj. analizy œrodowiska oraz oceny w³aœciwej (Kot 2005a,
b, c, d, e, Kot – w druku), (tab. 1). Ich wydzielenie nawi¹zuje do prac T. Bartkowskiego (1971, 1986), D. So³owiej (1979), D. So³owiej, H. Pasek (1979)
oraz D. So³owiej (1992). Pierwszy etap oceny obejmowa³ analizê œrodowiska
przyrodniczego, polegaj¹c¹ na rozpoznaniu cech piêciu komponentów abiotycznych, tj. budowy geologicznej, gleb, rzeŸby terenu, wód powierzchniowych
i topoklimatów. Dla rozpoznanych cech, bêd¹cych tak¿e kryteriami oceny
stworzono w oprogramowaniu ArcView (nale¿¹cym do pakietu GIS) bank informacji przestrzennej i wykonano w skali 1:25 000 (uk³ad 1942, poziom odniesienia Kronsztadt) cyfrowe mapy komponentów, np. naturalnych typów
rzeŸby, typów gleb, topoklimatów, obiektów hydrograficznych. Etap drugi
oceny nazwano ocen¹ w³aœciw¹, która sk³ada siê z czynnoœci wstêpnych oraz
czynnoœci w³aœciwych. Czynnoœci wstêpne oceny w³aœciwej, polega³y na
okreœleniu celu, skali opracowania, pola podstawowego oraz kryteriów oceny.
Celem oceny georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego by³o wypracowanie metody oceny zmiennoœci wszystkich komponentów abiotycznych,
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tj. budowy geologicznej, rzeŸby terenu, wód, gleb i topoklimatów na wybranym obszarze Ni¿u Polskiego. Podstawowym problemem by³o równie¿ zaproponowanie odpowiednich kryteriów oceny w odniesieniu do szczegó³owej skali opracowania i do geometrycznych pól podstawowych w kszta³cie
kwadratu.
Za pole podstawowe oceny w wypracowanej metodyce przyjêto kwadrat
o boku 500 m, których na obszarze badañ wydzielono ³¹cznie 1119. Kszta³t
pola podstawowego wybrano ze wzglêdu na powszechnoœæ stosowania kwadratów oraz ³atwoœæ konstrukcji ich siatki. Wielkoœæ pola ustalono metod¹
praktyczn¹, polegaj¹c¹ na przeprowadzeniu oceny w ró¿nych kwadratach
i wyborze najodpowiedniejszej d³ugoœci boku.
Dla piêciu komponentów œrodowiska przyrodniczego wyznaczono w sumie
14 kryteriów oceny, po dwa kryteria dla budowy geologicznej, gleb i topoklimatów, tj. liczbê typów jednostek i liczbê jednostek (ryc. 1), cztery kryteria dla
rzeŸby terenu, tj. liczbê typów rzeŸby, liczbê jednostek rzeŸby, ró¿nicê wysokoœci w polu podstawowym i zakres œrednich spadków pikseli w ka¿dym z pól
podstawowych, a tak¿e cztery kryteria dla wód, tj. powierzchniê wód stoj¹cych, d³ugoœæ cieków, powierzchniê obszarów podmok³ych i liczbê Ÿróde³.

A

B

A

B

Ryc. 1. Ró¿nica miêdzy liczb¹ jednostek a liczb¹ typów jednostek w polu podstawowym:
liczba typów (A, B) – 2; liczba jednostek (2 × A, 2 × B) – 4
Fig. 1. Differences between the number of units and number of unit types in a grain
size: number of types (A, B) – 2; number of units (2 × A, 2 × B) – 4

Czynnoœci w³aœciwe realizowano w trzech poziomach, przy czym dla ka¿dego z nich wyró¿niono trzy etapy dzia³añ: typologiê wartoœci, tworzenie szeregu bonitacyjnego i bonitacjê punktow¹. W poziomie pierwszym (tab. 1
III–V) okreœlono wartoœci ka¿dego z czternastu kryteriów w ka¿dym z 1119
pól podstawowych i poddano je typologii. Uzyskane wartoœci pogrupowano
w cztery przedzia³y i w ramach bonitacji punktowej przydzielono im wartoœci
punktów bonitacyjnych 1, 2, 3, i 4, a w przypadku wód 0, 1, 2 i 3. Najs³absze
przedzia³y uzyska³y najmniejsz¹, a najlepsze najwy¿sz¹ wartoœæ punktów.
W taki sposób dokonano oceny ka¿dego z 14 kryteriów. W poziomie drugim
czynnoœci w³aœciwych (tab. 1 VI–III) zsumowano wartoœci punktów bonitacyjnych w ka¿dym kwadracie przydzielonych dwóm lub czterem kryteriom oceny ka¿dego z piêciu komponentów. W ten sposób uzyskano typologiê wartoœci dla rzeŸby (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), wód (0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9) oraz budowy geologicznej, gleb i topoklimatów (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
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Tab. 1. Etapy, czynnoœci i poziomy oceny georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego
na przyk³adzie fordoñskiego odcinka doliny dolnej Wis³y

ANALIZA
ŒRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Tab. 1. Stages, activities and levels of the geodiversity evaluation of the environment
on the example of the Fordon part of the lower Vistula valley
I
MAPY CECH I KRYTERIÓW
szczegó³owa mapa geologiczna, mapa typów rzeŸby, mapa typów gleb,
mapa obiektów hydrograficznych, mapa topoklimatów

Poziom III
Ocena georó¿norodnoœci œrodowiska
przyrodniczego

Poziom II
5 komponentów

Poziom I
16 kryteriów

1:25 000
budowa geologiczna; rzeŸba terenu; wody;
gleby; klimat
III Na³o¿enie siatki 1119 pól podstawowych i obliczenie wartoœci 14 kryteriów w ka¿dym kwadracie – typologia wartoœci
14 kryteriów
IV Szeregi bonitacyjne (zawsze 4 przedzia³y) z wartoœci kryteriów oceny
V
Bonitacja punktowa przedzia³ów kryteriów 1, 2, 3, 4 pkt.
VI Typologia sumy punktów bonitacyjnych wszystkich kryteriów
(min. 2, a max. 4) dla ka¿dego z piêciu komponentów
rzeŸba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
wody 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
bud. geologiczna, gleby, topoklimat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VII Szeregi bonitacyjne z sumy punktów bonitacyjnych wszystkich kryteriów (zawsze 4 przedzia³y, ale ró¿ne ich wartoœci)
rzeŸba 4–6; 7–9; 10–12; 13–16
wody 0–1; 2–3; 4–5; 6–9
bud. geologiczna, gleby, topoklimat £2; 3–4; 5–6; 7–8
VIII Bonitacja punktowa przedzia³ów komponentów
najs³abszy przedzia³; punktów 1. zró¿nicowanie ma³e
œredni przedzia³; punktów 2. zró¿nicowanie œrednie
dobry przedzia³; punktów 3. zró¿nicowanie du¿e
bardzo dobry przedzia³; punktów 4. zró¿nicowanie bardzo du¿e
IX Typologia sumy punktów bonitacyjnych za wszystkie komponenty (5)
min 5 × 1 pkt. = 5 pkt.
max 5 × 4 pkt. = 20 pkt.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
X
Szeregi bonitacyjne z³o¿one z sum bonitowanych punktów
piêciu komponentów
metoda jednakowego przedzia³u 5–8; 9–12; 13–16; 17–20
metoda naturalnej przerwy 5–8; 9–11; 12–14; 15–20
metoda odchylenia standardowego
5–7; 8–10; 10,605 œrednia; 11–13; 14–16; 17–20
XI Ocena georó¿norodnoœci – 4 przedzia³y oceny
ma³a
œrednia
du¿a
bardzo du¿a

OCENA W£AŒCIWA

WYBÓR POLA
PODSTAWOWEGO
SKALA OCENY
KRYTERIA OCENY

ocena georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego
kwadrat 500 × 500 m
Czynnoœci
wstêpne
oceny

CEL OCENY

Czynnoœci w³aœciwe oceny
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Ka¿da typologia wartoœci punktów stanowi³a podstawê dla stworzenia oddzielnych szeregów bonitacyjnych, sk³adaj¹cych siê z czterech przedzia³ów
dla ka¿dego komponentu. Ka¿demu z przedzia³ów przyznano wartoœci punktów 1, 2, 3 lub 4. Tak uzyskano odrêbne oceny zró¿nicowania wszystkich
piêciu komponentów. W poziomie trzecim w ka¿dym polu podstawowym
zsumowano wartoœci punktów bonitacyjnych przyznanych w ocenie wszystkich komponentów w poziomie drugim. Uzyskane sumy wartoœci stworzy³y ich typologiê (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).
Nastêpnie sumy wartoœci punktów bonitacyjnych podzielono na cztery przedzia³y i uzyskano ma³¹, œredni¹, du¿¹, bardzo du¿¹ ocenê georó¿norodnoœci
œrodowiska przyrodniczego.
Wyniki i dyskusja
Wyniki oceny georó¿norodnoœci metod¹ bonitacji punktowej przedstawiono na mapie w postaci kartogramu (ryc. 2). Na podstawie jej analizy mo¿na
wskazaæ obszary najbardziej i najs³abiej zró¿nicowane pod wzglêdem zmiennoœci abiotycznych elementów œrodowiska przyrodniczego. Na obszarze badañ obszary o najwiêkszej georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego,
poza kilkoma miejscami, wystêpuj¹ najczêœciej w niewielkich skupiskach. Do
najbardziej zró¿nicowanych zaliczyæ mo¿na fragmenty zachodniego zbocza
doliny Wis³y w okolicach:
– Topolinka, Topolna oraz Parowu Cieleszyñskiego;
– Trzêsacza, Che³czonki, G¹decza;
– Jaru¿yna, Goœniewic;
– Czarnówka.
W obrêbie wschodniego zbocza doliny Wis³y na uwagê zas³uguj¹ okolice:
– parowu w Kie³pie;
– parowu w P³utowie;
– zbocza pomiêdzy Szymbornem i Go³otami;
– zbocza w okolicach wsi Gzin Górny;
– zbocza pomiêdzy wsiami Pieñ, Mozgowina, a¿ do Ostromecka;
– zbocze i parów w pobli¿u Wa³dowa Królewskiego.
W obrêbie wysoczyzn najbardziej zró¿nicowane s¹ tereny w pobli¿u leœniczówki Raciniewo, a tak¿e niewielkie obszary w okolicach Rezerwatu Linje
oraz na pó³noc od Wa³dowa Królewskiego.
Wystêpowanie obszarów o najmniejszej georó¿norodnoœci œrodowiska
przyrodniczego ma charakter du¿ych i zwartych p³atów. Na WysoczyŸnie
Œwieckiej obszary takie spotyka siê w okolicach:
– Mariampola Górnego;
– W³ók;
– Kozielca;
– Konstantowa (nieco mniejszy powierzchniowo obszar).
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Najwiêkszy zwarty p³at o ma³ej georó¿norodnoœci wystêpuje na WysoczyŸnie Che³miñskiej. Stanowi go d³ugi pas ci¹gn¹cy siê od Wa³dowa, przez Kijewo Szlacheckie, B¹gart, Stablewice, a¿ po G³a¿ewo. W dolinie dolnej Wis³y
najmniej zró¿nicowane s¹ tereny w obrêbie wy¿szych teras na wschód od
Ostromecka oraz w pobli¿u Czarnówka i Fordonu, a tak¿e w dnie Basenu
Unis³awskiego na zachód od Unis³awia, w okolicy Czar¿y, na po³udnie od
Kokocka i w pobli¿u Bieñkówki.
Uzyskane wyniki oceny wskazuj¹, ¿e najwiêksza georó¿norodnoœæ na obszarze badañ wystêpuje w miejscach i na obszarach, w których na wykszta³cenie wspó³czesnego œrodowiska przyrodniczego wywar³y wp³yw ró¿ne czynniki oraz nak³adaj¹ce siê wielokierunkowe procesy. St¹d najwy¿sze oceny
otrzyma³y: du¿e odcinki zachodniego zbocza doliny dolnej Wis³y oraz p³aty
w po³udniowej czêœci obszaru badañ. Zró¿nicowanie œrodowiska przyrodniczego zale¿y te¿ od z³o¿onej ewolucji, a tak¿e od naturalnych i antropogenicznych przemian ka¿dego z jego elementów. Uzyskane wyniki s¹ reprezentatywne dla ca³ego obszaru Ni¿u Polskiego. Wskazuj¹ one, ¿e najwartoœciowszymi obszarami s¹ takie, gdzie na niewielkich powierzchniach wystêpuje du¿o

Ryc. 2. Kartogram oceny georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego fordoñskiego
odcinka doliny dolnej Wis³y
Fig. 2. Environment’s geodiversity evaluation (cartogram) of the Fordon part
of the Vistula valley
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œladów ró¿norodnych i intensywnych procesów, dzia³aj¹cych w przesz³oœci
i obecnie. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹, ¿e zastosowana metodyka oceny
georó¿norodnoœci pozwala na wskazanie obszarów najbardziej zró¿nicowanych, z których najcenniejsze proponuje siê obj¹æ ochron¹ np. w formie
georezerwatów (Kot 2005b).
Wnioski
Przeprowadzone badania nad ocen¹ georó¿norodnoœci fordoñskiego odcinka doliny dolnej Wis³y umo¿liwiaj¹ sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
– Georó¿norodnoœæ to zmiennoœæ wszystkich elementów abiotycznych œrodowiska przyrodniczego. Mo¿e ona byæ rozpatrywana w kontekœcie jednej
cechy geokomponentu, pojedynczego geokomponentu lub ca³ego œrodowiska przyrodniczego. Georó¿norodnoœæ zale¿y od: pierwotnej struktury terenu oraz intensywnoœci, powtarzalnoœci i d³ugoœci trwania procesów zachodz¹cych na okreœlonym obszarze w przesz³oœci i obecnie. Istotnym elementem determinuj¹cym georó¿norodnoœæ jest te¿ dzia³alnoœæ cz³owieka
(stopieñ przekszta³ceñ antropogenicznych).
– Dla oceny zró¿nicowania abiotycznych elementów œrodowiska przyrodniczego w szczegó³owej skali najodpowiedniejsze s¹ modele wektorowe,
przedstawiaj¹ce wybrane, rzeczywiste elementy jako obiekty punktowe, liniowe i poligonowe.
– Zaproponowana ocena metod¹ bonitacji punktowej, sk³adaj¹ca siê z dwóch
etapów, tj. analizy œrodowiska przyrodniczego oraz oceny w³aœciwej, do
której zalicza siê z kolei czynnoœci wstêpne i trzypoziomowe czynnoœci
w³aœciwe, jest logicznym sposobem dochodzenia do koñcowych wyników
oceny georó¿norodnoœci. Umo¿liwia ona kompleksow¹ ocenê ró¿norodnoœci wszystkich komponentów jak równie¿ ka¿dego z nich.
– Zastosowana procedura waloryzacji cz¹stkowych umo¿liwia zwiêkszenie
liczby kryteriów oceny georó¿norodnoœci poszczególnych komponentów,
co tak¿e nie powoduje zawy¿ania wyników koñcowych oceny i pozwala
porównywaæ elementy odmienne, ale ze sob¹ powi¹zane i od siebie zale¿ne,
np. rzeŸbê terenu i gleby.
– W ocenie georó¿norodnoœci przeprowadzonej metod¹ bonitacji punktowej
wynik koñcowy zale¿y przede wszystkim od jakoœciowego rozpoznania komponentów. W dalszej kolejnoœci zale¿y od ich przedstawienia w okreœlonym
modelu i odpowiedniej skali, doboru kryteriów oceny, pola podstawowego,
skali opracowania, liczby klas w szeregu bonitacyjnym i wielkoœci przyznanych im punktów.
– O zró¿nicowaniu komponentów abiotycznych œrodowiska przyrodniczego
decyduje przede wszystkim: liczba typów wydzieleñ oraz ich rozdrobnienie
w polu podstawowym oceny. W dalszej kolejnoœci decyduje ich uk³ad,
powi¹zania oraz d³ugoœci i charakter granic.
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– W ocenie georó¿norodnoœci œrodowiska przyrodniczego doliny dolnej
Wis³y i jej otoczenia, wielkoœæ pola podstawowego i kryteria oceny zosta³y
dobrane do jakoœciowego rozpoznania komponentów i ich cech przedstawianych na mapach w modelach wektorowych w skali 1:25 000. Wœród rozpoznanych obiektów i ich cech dominuj¹ obiekty poligonowe, ale wystêpuj¹ tak¿e obiekty liniowe i punktowe.
– Zaproponowana metodyka oceny umo¿liwia obiektywne wskazanie obszarów najbardziej zró¿nicowanych i najwartoœciowszych z punktu widzenia
poszczególnych i wszystkich abiotycznych komponentów œrodowiska
przyrodniczego w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Najcenniejsze
z nich nale¿y chroniæ i autor proponuje nazywaæ georezerwatami.
– Metoda bonitacji punktowej oceny georó¿norodnoœci wraz z jej spójnym
i konsekwentnym sposobem dochodzenia do koñcowego wyniku oceny
mo¿e byæ z powodzeniem stosowana na innych obszarach badawczych.
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