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Facja jako podstawowa jednostka w układzie hierarchicznym  

 geokompleksu krajobrazowego 

Wstęp 

Otaczający nas krajobraz jest różnie odbierany i definiowany, najczęściej w języku potocznym 

określa zespół cech fizycznogeograficznych ale często tylko wrażenia wizualne. W ujęciu nauk 

geograficznych i biologicznych składa się on z geokompleksów i ekokompleksów. W badaniach 

fizycznogeograficznych dla bliższego określenia ale i wskazania, że składowymi są geokompleksy, 

proponuję używać określenia geokompleks krajobrazowy. 

Geokompleks  krajobrazowy składa się z geokompleksów częściowych. Jest formą badaną 
pod względem struktury i związków funkcjonalnych (Beruczaszwili 1990, Richling, Solon 1996). Dla 

poznania geokompleksów krajobrazowych jest wymagane rozpoznanie warunków powstania, etapów i 

dynamiki rozwoju oraz przyczyn degradacji i zaniku.  

Facja jest podstawową najmniejszą jednostką geokompleksu krajobrazowego. W układzie 

hierarchicznym znajduje się na najniższym, podstawowym szczeblu i wchodzi w skład jednostek 

topicznych wyższego rzędu. Jest to powierzchniowo najmniejszy geokompleks objęty badaniami 

fizycznogeograficznymi (Kondracki1976, Kondracki, Richling 1983).  

 

Struktura facji 

 
W zależności od wieku i warunków rozwoju facje dzielimy na: 

�  pierwotne 

�  wtórne  

Facje pierwotne powstają w wyniku procesów przyrodniczych. Są to głównie egzogeniczne 

ale część facji posiada pochodzenie endogeniczne, zwłaszcza te, które wiążą się z deformacjami 

powierzchni ziemi. Facje pierwotne pochodzenia egzogenicznego powstały w wyniku oddziaływania 

na powierzchnię ziemi różnych procesów rzeźbotwórczych: wietrzeniowych, fluwialnych, 

denudacyjnych, eolicznych, lądolodów i lodowców. 

  

Facje wtórne dzieli się na powstałe w wyniku naturalnej ewolucji facji pierwotnych i powstałe w 

wyniku wpływu antropopresji, które zmieniły strukturę i funkcjonowanie częściowych 

geokompleksów. 

Obecnie wydziela się trzeci rodzaj facji powstały w wyniku działań rewaloryzacyjnych i 

renaturalizacyjnych człowieka ale rzadko jest ten proces doprowadzany do stanu w przybliżeniu 

naturalnego. 

 

Facje położone na terenach zurbanizowanych i zdegradowanych są szczególnie poddawane 

antropopresji wielokierunkowej. Najczęściej dokonuje się morfodegradacja obejmująca całkowite 

zniszczenie facji przez jej zasypanie odpadami składowanych tu materiałów. Jest to poważne 

zagrożenie dla środowiska, ponieważ morfologia jest miejscem wzajemnego oddziaływania i 

różnicowania się procesów abiotycznych oraz miejscem życia organizmów, których wymagania 

życiowe są w niej spełniane. Obszary starorzeczy i zagłębień w dnach dolin rzecznych, podmokłe i 

zabagnione będące siedliskiem płazów i gadów są systematycznie uszczuplane. Najczęściej dochodzi 

do zniwelowania terenu facji co wiąże się z degradacją i zanikiem biotopu. Jest to częsty przejaw 

degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego. 
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Budowa facji 

 
 Facja pod względem budowy jest homogeniczna, składa się z jednorodnego morfotopu, 

litotopu, hydrotopu, rizotopu, klimatopu i biotopu (Ostaszewska 2002). Potrzeba ujęcia dużego 

zróżnicowania facji pozwala na wyróżnienie podfacji. Są one wyróżniane w przypadku wyraźnego 

zróżnicowania jednego lub kilku geotopów. Najczęściej podstawą wyróżniania facji stają się 
morfotopy i litotopy oraz hydro i biotopy. 

 

Rozwój facji 

 
 Facje powstałe w wyniku działania różnych procesów przechodzą etapy w rozwoju, które w 

wyniku ustania czynnika sprawczego mogą ulec zmianie. 

 W rozwoju facji wyróżnia się trzy stadia: 

� stadium wczesne 

� stadium klimaksowe 

� stadium starcze 

 

Rozwój w stadium i przejście do następnego może się dokonywać harmonijnie lub cyklicznie 

jest zależne od m.in. zmienności temperatury powietrza i opadów. Zmiany temperatury i opadów w 

czwartorzędzie powodowały wzrost efektów wietrzenia fizycznego w okresach chłodnych i rozwój 

roślinności i wietrzenia chemicznego w ciepłych, stwarzają optymalne warunki do rozwoju wietrzenia 

chemicznego i uwalniania pierwiastków, które włączane do obiegu przyrodniczego są 
wykorzystywane przez organizmy żywe do procesów życiowych.  

 
Podział facji 
 

Według położenia fizjograficznego facje ogólnie można podzielić na powstałe w formacji 

dolinnej i stokowej. Na powierzchni Ziemi przeważają facje w położeniu stokowym i dlatego są 
obiektem szczególnego zainteresowania badaczy. Obszar stoku jest miejscem działania różnych 

procesów, które wpływają na powstanie facji. Podstawową rolę pełnią litologia i morfologia stoku, 

które wpływają na stosunki hydrograficzne i warunki wilgotnościowe gleb. Ważną rolę pełni 

nachylenie i ekspozycja stoków, które określają wielkość energii docierającej do powierzchni stoku. 

Ekspozycja dosłoneczna jest korzystna, gdyż jest dłużej oświetlana bezpośrednimi promieniami 

słońca, a ilość ciepła jaką otrzymuje wzrasta z jej nachyleniem w kierunku padających promieni. 

Użytkowanie rolnicze terenu może przyśpieszać procesy denudacyjne a użytkowanie łąkowe lub leśne 

ograniczać. 
 

Wydzielanie facji 

 
Na obszarze stoku wydzielanie facji opiera się o powierzchnie genetyczne jednorodne, na 

zróżnicowaniu nachylenia powierzchni i ekspozycji stoku oraz częściowo użytkowaniu terenu. 

Uwzględnienie spadku pozwala na zaakcentowanie wielu procesów w środowisku stokowym np. 

nasilenie denudacji, erozji, dostawę energii słonecznej.  

  

Na obszarze wzgórza zakwalifikowanego w całości do facji, z uwagi na uprzywilejowaną 
pozycję można wydzielić dwie podfacje: o ekspozycji południowej i o ekspozycji północnej. 

Zróżnicowanie facji znajduje odbicie w zróżnicowaniu biotopów. W tym przypadku i w innych w 

wyznaczaniu podfacji pomocne stają się zespoły roślinne. 

Na terenach górskich gdzie występuje przewaga powierzchni nachylonych; wydzielanie facji możemy 

oprzeć na nachyleniu, które określa dynamikę procesów egzogenicznych na stokach. Wartości 

nachylenia są wskaźnikami nasilenia procesów denudacyjnych i erozyjnych. 
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 Zastosowanie metody kateny do badań geokompleksów stokowych 
 
 W badaniach kompleksowych fizycznogeograficznych powierzchni stokowych zaadaptowano 

na określenie następstwa cech i zmienności termin „katena” (Haase 1965). Jak pisze Ostaszewska 

(2002), termin wprowadził do gleboznawstwa G. Milne na oznaczenie wzajemnego oddziaływania 

takich czynników na różnych odcinkach stoku jak: forma stoku, charakter skał, klimatu, warunków 

wodnych, wilgotności glebowej i roślinności. Zatem pierwotnie katena odnosiła się do rizotopów i to 

do obszarów podzwrotnikowych, co podkreśla Haase (1965).  

 

T. Bartkowski (1985) wprowadził, za badaczami niemieckimi (Leser 1978, 1996), katenę do 

przedstawienia następstwa geokompleksów w krajobrazie młodoglacjalnym, w którym z okresu 

recesji lądolodu powstaje charakterystyczne genetyczne następstwo form; wał moreny końcowej, 

sandr na przedpolu, rynny lodowcowe, zagłębienie końcowe, formy lodu szczelinowego, morena 

denna. To następstwo form warunkuje powstanie określonych geokompleksów lito- lub 

hydrogenicznych, które ostro zaznaczają się w krajobrazie młodoglacjalnym Niżu 

Środkowoeuropejskiego a w staroglacjalnym często znajdują się w stanie kopalnym pod młodszymi 

osadami. Tak zdefiniowana katena zawiera ujęcie morfogenetyczne a przy nieprzerwanej 

transgresjami recesji także morfostratygraficzne. Wprowadzenie kateny na określenie następstwa 

jednostek przestrzennych w krajobrazie młodoglacjalnym wskazywało na przypisanie jej znaczenia 

genetycznego i morfochronologicznego i odnosiło się tylko do tego typu krajobrazów. W literaturze 

polskiej definicję kateny podają J. Kondracki i A. Richling (1983), jest to ”to prawidłowe następstwo 

ekotopów (facji) wzdłuż linii przekroju rzeźby terenu” ale czy każdego typu genetycznego?  

K. Ostaszewska (2002) wyraża obawy co do ścisłości lokalizacji danych i wyników badań facji 

wprowadzane w oparciu o „linie przekroju rzeźby”. Jeśli zaakceptować prowadzenie linii przekroi 

morfologicznych oznaczonych np. jako A-A′ zawsze równolegle do nachylenia tj. prostopadle do 

przebiegu poziomic, a więc i do osi morfologicznej głównych form tj. stoków czy przebiegu dolin 

przy użyciu współczesnych przyrządów lokalizacyjnych, to nie wystąpią zgłaszane obawy, że będzie 

nieprecyzyjna a interpretacja wyników utrudniona.  

  

Próby wprowadzenia kateny na obszary górskie i pogórskie zbudowane z różnych skał i ich 

zwietrzelin budzi obawy co do tożsamości wydzielanych „katen wododziałowych, zboczowych, 

dolinnych”. K. Ostaszewska (2002) stawia pytanie czy termin „katena” obejmuje i objaśnia 

zróżnicowane układy przyrodnicze, których obraz uzyskano różnymi metodami”, ”zwyczajowo 

nazywanymi metodą kateny”, czy katena tak rozumiana ukazuje typowe następstwo typów struktur 

przyrodniczych w pewnym regionie”. Czy odniesienie do regionu a nie do jednostek topicznych to 

dalsze pytanie, jest trafne. Propozycja tego terminu sprawia, że pomijamy niższe szczeble podziału 

topicznego. Katena „jest więc nowego rodzaju przestrzennym typem, złożonym z typów (ekotopów)” 

stwierdza Ostaszewska (2002) op.cit. str.166, w. 7 od góry. Jeśli zakłada się, że katenę budują ekotopy 

to musi ona obejmować geotopy a tym samym winna być przynajmniej równorzędną facji. 

Wprowadzanie kateny jako jednostki przestrzennej w podziale topicznym stwarza niepewność, co do 

jej miejsca w układzie hierarchicznym przyjmowanego dotychczas morfologicznego podziału 

jednostek przestrzennych.  

 

Stok jako forma była i jest kształtowana przez różne procesy w długim okresie czasu. Stoki 

polskich gór mają założenie przedczwartorzędowe i przechodziły ewolucję w różnych warunkach 

klimatycznych czwartorzędu. Zatem czy na stoku występują kateny, odpowiedź jest trudna. Katena na 

stoku nie jest genetyczną jednostką powtarzalną, o określonych cechach jak w przypadku krajobrazów 

glacjalnych. Pojęcie „geoekologiczna katena” jest następstwem przyjętego założenia o zróżnicowaniu 

stoków i występowaniu ekotopów (Ostaszewska 2002). Termin „katena geoekologiczna” pojawił się 
nieco później w opracowaniach krajobrazo - geograficznych (Semmel 1993, Ostaszewska 2002). 
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Propozycje terminologiczne 

 
W zamian dotychczasowego trójdzielnego podziału topicznego proponuje się podział 

dwustopniowy na facje i formacje. W ich obrębie przewiduje się możliwość wydzielania podfacji i 

podformacje. Termin facje został dostatecznie opisany a formacji przedstawia się następująco. 

Formacja (łac. formatio utworzenie, to zespół facji wytworzonych w określonym środowisku 

geokompleksu, posiadające wspólne cechy genetyczne ale różniące się pod względem składu 

litologicznego i chemicznego. Podstawą wydzielania formacji mogą być zbiorowiska roślinne 

odznaczające się specyficznymi wymaganiami życiowymi i charakterystyczną fitocenozą.  
 

Przedstawiany podział podkreśla występowanie różnych procesów morfogenetycznych 

związanych z określonymi formami terenu:  

Występujące geokompleksy krajobrazowe można podzielić według położenia na formacje 

dolinne i stokowe. 

 

Wyróżnia się facje dolinne: 

1). den rzek okresowych 

� den rzek epizodycznych,  

� den rzek stałych 

2). teras  

3). zboczy doliny  

Podział na podfacje jest dokonywany na podstawie mikroform a dalszy geomas oraz cech 

ekologicznych. Zespół facji dolinnych tworzy formację dolinną. 
Facje stokowe dzielą się na:  

� . górnego odcinka stoku 

� środkowego odcinka stoku 

� dolnego odcinka stoku 

 

Dalszy podział stoku na podfacje może być dokonywany w oparciu o cechy litologiczno -

morfologiczne, ekologiczne lub wymianę energii i materii np. na wierzchowinowe (autonomiczne), 

stokowe (tranzytowe).  

 Formacje obejmują cały stok i dzielą się na: 

� gór wysokich i średnich 

� gór niskich i wyżyn 

� rzeźby polodowcowej strefy staroglacjalnej 

� wzgórz moren czołowych i stref marginalnych  

� wzgórz lodu martwego 

� jezior rynnowych 

� jezior wytopiskowych  

� dolin odpływu pradolinnego 

� wzgórz pochodzenia eolicznego 

� równin moreny dennej 

� rzeźby polodowcowej strefy młodoglacjalnej 

� wzgórz lodu martwego  

� jezior rynnowych 

� jezior wytopiskowych  

� dolin odpływu pradolinnego 

� wzgórz pochodzenia eolicznego 

� równin moreny dennej   

� równin organogenicznych  

 Dalszy podział może być oparty na spadkach terenu według skali:0-5°, 5-8,8-12, 12i powyżej. 

 W konkluzji przedstawiania nowych propozycji nazw, proponuję następujący podziału 

jednostek topicznych: 
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Podfacja – facja – podformacja – formacja – mikrogeokompleks krajobrazowy 
 

Rola facji w środowisku przyrodniczym 

 
Rozpoznanie typów facji, skartowanie zasięgu i określenie związków funkcjonalnych może 

być wykorzystane do rozpoznania migracji materii i energii w środowisku oraz wykorzystania 

uzyskanych danych do odbudowy elementów zespołów przyrodniczo - krajobrazowwych. 

 

Facje w środowisku mogą pełnić role: 

� biocentrów, zachowujących na tle otoczenia dużą bioróżnorodność 
� korytarzy ekologicznych, dróg powstałych z połączenia biocentrów 

 

� węzłów, powstałych przez skrzyżowanie i łączenie się korytarzy 

Rozpoznanie i wyróżnianie facji przyczyni się do: 

� ochrony czynnej bioróżnorodności, często ograniczonej do zasięgu facji 

� utrzymanie walorów przyrodniczych i ochrony krajobrazu  

 

Celem badań geokompleksowych facji jest poznanie jednostek przestrzennych najniższego 

szczebla w układzie hierarchicznym: 

 

� ochrona geotopów i biotopów, które łącznie tworzą biocentra 

� poznanie, utrzymanie i wzbogacanie struktury oraz różnorodności gatunkowej  

� przez rewaloryzację i naturalizację także na obszarach zurbanizowanych 

� rozpoznanie funkcjonowania geotopów i występujących między nimi związków 

� wzmacnianie ogniw łączących facje, korytarze ekologiczne i płaty ze szczególnym 

uwzględnieniem geokompleksów częściowych, stanowiących podstawę rozwoju biotopów i 

trwałych połączeń przyrodniczych w facjach i zachowujących trwałość geokompleksów i 

ekokompleksów krajobrazowych. 

� restrukturyzacja i projektowanie nowej sieci geotopów, biotopów i węzłów ekologicznych,  

należy opierać na bazie naturalnych warunkach fizjograficznych, względnie w przypadku 

nowych, na mających przyrodnicze predyspozycje. 

 

 

 

Facia as a basic unit of landscape geocomplex. 

 

Summary  

 
 From the geographical nad biological point of view lanscape consists of geocomplexes and 

ecocomplexes. In order to indicate of this fact in the definition more accurate term is proposed for 

application in physical geography studies - landscape geocomplex. The landscape geocomplex 

consists of partial geocomplexes and is considered as a whole - both structurally and functionally 

(Beruczaszwili 1990, Richling, Solon 1996). 

  

Facia is a basic morphological unit of landscape geocomplex which consists of similar 

geotops. The structure and functional relations between and inside geotops are discussed. The research 

of landscape geocomplexes requires profound inquiry of genesis, developmental stages and their 

dynamics as well as of degradation and, finally, degeneration causes. Systematically, facia is a basic 

spatial unit that forms geotopic units of higher range (Kondracki 1976, Kondracki, Richling 1983). 

Homogenic facies form groups. Considering age and developmental conditions facies can be divided 

into two types: basic and derivative. Basic facies are formed as a result of natural processes. 

Derivative facies can also be divided into two types: natural - formed as a result of natural evolution 

of basic facies and anthropogenic - produced by anthropression which make structural and functional 

changes in geocomplexes. 
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Recently third derivative facia type connected with degraded urban areas especially influenced 

by multidirectional anthropopression has been introduced to the division. The most frequent example 

of the phenomenon is total physical destruction of facies because of storing refuse from industry plants 

as well as habitation waste. In this way facies of riverbeds, dead river valleys, flood areas and marshes 

that form a natural environment for amphibians are continually shrinking.Relating to slope areas, 

facies are identified according to genetic similarity, slope inclination, orientation and, partially, land 

use.The slope inclination as a factor indicates the intense geodynamic processes: denudation, erosion 

and sun exposition.Instead existing threefold topic division, the dual division based on facies and 

formations is proposed. Formation (Lat. Formatio - forming) is a group of facies formed in 

geocomplex environment , characterised by common genetic attributes but differing lithologically and 

chemically. Subfacies and subformations can be identified consequently.  
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