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Abstract. �he article considers the issue of the geoco�plex deli�itation on a regional scale, called physical geographical 
�icroregion. Its counterpart are район in Russian,  die �acrochore in Ger�an.
�he physical geographical �acroregion deli�itations for Polish Lowland that have been conducted so far have shown that 
there have not been proposed any unified �ethods and procedures of their deli�itation. �hose that have been used so far 
have not fulfilled generally accepted rules of regionalisation, thus giving a varied view on deli�ited geoco�plexes, as it is, 
e.g., in �oruń Basin. �he differences a�ong �icroregions proposed by �any authors concern their size and space rank, 
which is dependent on the scale of research and the size of a research area, a �ethod applied and deli�itation criteria, and 
first of all, the exactness and the rank of their quality recognition.
In order to deli�it physical geographical �icroregions in �oruń’s surroundings the author applied a �ethod of leading 
factors. �heir isolation was decided by the relief-creative processes that have do�inated and have been occuring till now, 
as well as by the distribution and the borderline course of relief units deli�ited by P. Weckwerth. It was also essential to 
set their layout as well as to arrange the� hierarchicaly to the upper rank for�s. �dditionally the co��only applied rules of 
physical geographical regionalisations were applied. �ccording to the author the following relief units in the vicinity of �oruń 
should be regarded as physical geographical �icroregions: the riverbed of a huge lowland river along with a flood plain (a 
do�ination of fluvial processes currently active), river terrace syste�s along with dunes (a do�ination of fluvial and eolian 
processes active in the near past), ice-�arginal valley terrace syste�s frequently with dune fields (glacial, fluvial and eolian 
processes do�ination), frag�ents of �oraine uplands (glacial processes do�ination), outwash plain areas (glacial fluvial 
processes do�ination), and vast erosive plains  (glacial fluvial processes do�ination).
�he procedure of physical geographical �icroregions deli�itation is an atte�pt to establish a certain unit rank and a choice 
of deli�itation criteria. �he author assu�ed the superior role of the relief and proposed its portioning, which in the landscape 
of the valley that has a huge lowland river should be identified with �icroregions. Finally in �oruń’s vicinity there have been 
recognised 18 physical geographical �icroregions.
Geoco�plexes, including �icroregions, deli�ited with established, standardised, co��only accepted and valid �ethods 
and criteria, should beco�e a basis for the structural research and varied evaluations of environ�ent, including geodiversity 
evaluation. �he established, accepted and nor�alised �ethods and procedures of geoco�plexes deli�itation should 
contribute to their better practical application as the best basic units in the landscape research
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Wstęp

W geografii fizyczne�� ko�pleksowe�� istnie��ą dwa podstawowe syste�y grupowania geoko�pleksów: typologia 
i regionalizac��a (�ondracki 1976, Richling 1985, Richling, Ostaszewska 1983). Pierwszy polega na grupowaniu 
��ednostek na podstawie podobieństwa, a drugi na zasadzie odrębności. Podobieństwo lub indywidualiz� �ogą 
odnosić się do poło�enia lub genezy obszaru, po��edyncze�� cechy ko�ponentu środowiska przyrodniczego, 
zespołu cech ��ednego lub wielu ko�ponentów, powiązań po�iędzy cecha�i, powiązań po�iędzy ko�ponenta�i, 
funkc��i cech lub ko�ponentów. �ypologię na��częście�� stosu��e się dla ��ednostek �ałych, ni�szych zakresów 
wielkościowych. Charakterystyczne dla ��ednostek typologicznych ��est to, �e te sa�e typy �ogą występować 
w ró�nych �ie��scach i ich powierzchnie �ogą się ze sobą nie kontaktować. Jednostki regionalne nato�iast 
zlokalizowane są tylko w określony� �ie��scu. Ze względów praktycznych regionalizac��ę stosu��e się częście�� dla 
geoko�pleksów wy�szych zakresów taksono�icznych (Ostaszewska 2002; Richling 1992, 2007). 
W regionalizac��i fizycznogeograficzne�� stosowane są dwa pode��ścia do wydzielania ��ednostek przestrzennych: 
dedukcy��ne i indukcy��ne (Richling 1992). Pierwsze polega na podziale obszaru na��pierw na ��ednostki du�e, 
a późnie�� na coraz �nie��sze. �o dedukcy��nych �etod regionalizac��i nale�ą: �etoda sprzę�one�� analizy 
ko�ponentów, nakładania konturów regionalizac��i cząstkowych oraz łatwa i często stosowana �etoda 
czynników przewodnich. �ę ostatnią w Polsce zastosowali �.in. J. �ondracki (1978, 1998, 2000) w regionalizac��i 
fizycznogeograficzne�� Polski oraz �. Richling (1985) dla byłego wo��ewództwa suwalskiego. �etody indukcy��ne 
polega��ą na wydzielaniu na��pierw �ałych ��ednostek przestrzennych zakresu topicznego lub chorycznego, a 
późnie�� na ich łączeniu w geoko�pleksy wy�szego rzędu. �o te�� grupy nale�ą �etody: sąsiedztwa i dendrytów, 
zastosowane odpowiednio dla wyspy Wolin oraz Wybrze�a Gdańskiego przez �. �arsza (1966, 1974) oraz 
�etoda analizy granic, wykorzystana dla byłego wo��ewództwa białostockiego (Richling 1976). Jak poda��e G. 
Haase (1979, za Richlingie� 1992, s. 181) w regionalizac��i �ałych ��ednostek przestrzennych podstawę powinny 
stanowić ��ednostki topiczne. W przypadku większych ��ednostek przestrzennych ich regionalizac��a uwzględniać 
powinna dobór cech do�inu��ących, które wybierane są subiektywnie. 
Z teorią regionalizac��i związanych ��est szereg zasad, przedstawionych w pracy �. Richlinga (1992). �o 
na��wa�nie��szych z nich nale�ą:
- zasada porównywalności rezultatów regionalizac��i, która �ówi o ty�, �e wydzielone przez ró�nych autorów 
��ednostki te�� sa�e�� rangi, powinny być takie sa�e;
- zasada zwartości regionu, stwierdza��ąca, �e region nie �o�e składać się z niegraniczących ze sobą części;
- zasada hierarchiczne�� kole��ności kryteriów i powiązana z nią zasada ko�pleksowości, które �ówią, �e nale�y 
określić kole��ność uwzględnianych ele�entów, a wybrane czynniki powinny być nadrzędne w odniesieniu do 
pozostałych. Powinny zostać tak�e przeanalizowane relac��e po�iędzy czynnika�i – w pierwszy� rzędzie 
przewodni�i, a następnie pozostały�i;
- zasada genetyczna, która zakłada, �e ka�dy wydzielony region powinien �ieć ��edną genezę.
Na��ni�szą, heterogeniczną ��ednostką wy�iaru regionalnego ��est �ikroregion fizycznogeograficzny. Jego 
odpowiednika�i w literaturze obco��ęzyczne�� są: rosy��ski - ra��on, łandszaftny�� ra��on, nie�iecka – die �akrochore 
lub stosowane w kra��ach angielsko��ęzycznych - land region, zespół land syste�s lub �icroregion. Propozyc��e 
nazw na���nie��sze�� ��ednostki przestrzenne�� wy�iaru regionalnego na świecie, według ró�nych autorów, 
zaprezentowano w tabeli 1.
�o wydzielania �ikroregionów fizycznogeograficznych dla obszarów Ni�u Polskiego stosowano ró�ne kryteria 
i �etody (�arsz 1966, 1974, Bartkowski 1967, 1970, �ondracki 1969, 1972, �ozacki, �arsz, Żynda 1970, 
Stolz�an-Pietkiewicz 1970, Richling 1976, 1985, Richling, Solon 2001). Zdanie� J. �ondrackiego (1976) wadą 
�etod indukcy��nych wydzielania �ikroregionów ��est du�a dowolność i nakład pracy oraz subiektywiz�. Ze 
względu na prostotę i �nie��szą pracochłonność częście�� wybierane są �etody dedukcy��ne, a wśród nich �etoda 
czynników przewodnich, w które�� główny�i kryteria�i są rzeźba terenu i u�ytkowanie zie�i. E. �alinowska i 
in. (2004) uwa�a��ą, �e w praktyce �ikroregiony wydziela się na podstawie szczegółowe�� analizy zró�nicowania 
cech fizycznogeograficznych terenu oraz z�ian wywołanych przez człowieka.
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Mikroregiony ��zycznogeogra��czne dol�iny dol�nej Wisły

Proble�atykę wydzielania regionów fizycznogeograficznych niskie�� rangi taksono�iczne�� w dolinie dolne�� Wisły 
i ��e�� na��bli�szy� otoczeniu poruszali po II wo��nie światowe�� badacze ośrodków: warszawskiego (�ondracki 
1978, Richling, Cza��kowski 1988, Richling i in. 2005), poznańskiego (Bartkowski 1970, �rygowski 1956, 1961), 
toruńskiego (Galon 1973, 1984, �ra�ewska 1963) oraz gdańskiego (Gacki, Szukalski 1982). 
J. �ondracki (1955) na �apie za�ieszczone�� w swoi� opracowaniu, �otlinę �oruńską zaliczał do regionu 
Po��ezierza Wielkopolsko-�u��awskiego, a Po��ezierza Cheł�ińskie, �obrzyńskie i �olinę �rwęcy do Po��ezierza 

�abela 1. Nazwy na��ni�sze�� rangi ��ednostki przestrzenne�� podziału regionalnego (�ikroregionu fizycznogeograficznego) 
według ró�nych autorów* 

�able 1. �he na�es of a space unit of the lowest rank in regional division according to various authors*
Nazwa ��ednostki 

przestrzenne�� �utor i rok publikac��i 
1�ikroregion G. Haase (1996)
1Groβlandschaft, 
�akrochorengefüge F. �ollinger (1998) na podstawie ró�nych źródeł
2�ikroregion Solncev (1948); J. �ondracki (1960); �. Bartkowski (1974); Czeppe (1976)
2region �ilkov (1948); Ja�ek (1954); �r�and (1952); Gwozdiecki (1960);
3�ikrochore E. Neef (1963)
3ra��on N. Gwozdiecki (1960)
3łandszaft/łandszaftny�� ra��on badacze radzieccy (za J. �ondracki� 1976)
4Landschaft I.S. Zonneveld (1972)
4�akrochore E. Neef (1963); G. Haase (1964); G. Haase, H. Richter (1965); �. Herz 

(1974)
4�ikroregion H. Barsch (1971/1978)
4�ikroregion (�ikrovertikal) H. Richter (1968)
4Naturräu�liche Groβeinheit J. Sch�ithüsen (1949)
4okrug �. Isaczenko (1965)
4section Nakano (1963)
5�ikrochora (ra��on) E. �alinowska i in. (2004)
6district ecologique �. Jurdant i In. (1977)
6ecodistrict E.B. Wiken i in. (1980); E.B. Wiken, �.�. Welch (1979)
6land district  E.B. Winek, G.R. Ironiside (1977); P. Gi�barzewsky (1978)
7land region �.B.�. Brink, �.G. Partridge (1965) �.B.�. Brink i in. (1966)(1966)

* - opracowano na podstawie:
   1�ollinger F., 1998. Die Naturräume im Bundesland Salzburg. Erfassung chorischer Naturraumeinheiten nach 

morphodynamischen und morphogenetischen Kriterien zur Anwendung als Bezugsbasis in der Salzburger 
Raumplanung. Forschungen zur �eutschen Landeskunde, 245, 54.

  2�li�aszewski �., 1979.�., 1979. The importance of geomorphological, hydrographical and climatological mapping for the 
development of physical geography and precise knowledge of geographical environment. Folia Geographica, 12,Folia Geographica, 12, 
5-25.  

  3�ondracki J. 1976. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN. Warszawa. 28, 69, 82-83,120.
  4Leser H., 1997. Landschaftsökologie Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. Ul�er. Stuttgart. tab. 5. 202-205.
  5�alinowska E., Lewandowski W., Harasi�iuk �. (red.), 2004. Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon. 

Uniwersytet Warszawski. Warszawa. 
  6Richling �., 1984. Zintegrowane badania środowiska przyrodniczego w Kanadzie jako kontynuacja i rozwinięcie 

“systemu australijskiego”. Przegląd Geograficzny, t. 56, z. 3-4. 151-171.
  7Widacki W., 1982. Kierunek kompleksowy w australijskiej literaturze geograficznej. Przegląd Geograficzny, t. 54, z. 

3. 307-332.
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�azurskiego. Granicę po�iędzy wy�ieniony�i regiona�i stanowiła północna krawędź �otliny �oruńskie��.
�eli�itac��ę regionów, które nazywane są „regiona�i geo�orfologiczny�i”, dla frag�entu obszaru okolic 
�orunia, zaprezentował B. �rygowski (1956, 1961). Cytowany autor przedstawił dwa podziały, w których w 
pierwszy� przypadku kryteriu� deli�itac��i była hipso�etria, a w drugi� �orfologia. W obydwu podziałach B. 
�rygowski (1956, 1961) uwzględnił tak�e „budowę geologiczną, strukturę glebową i nawodnienie”, które były 
cecha�i po�ocniczy�i. W podziale hipso�etryczny� badany obszar poło�ony ��est w obrębie ��ednostek IV 
rzędu, t��. Wysoczyzny �u��awskie��, �otliny �oruńskie��, Wysoczyzny Cheł�ińskie�� i Wysoczyzny �obrzyńskie��, 
które pod względe� rangi taksono�iczne�� �ogą odpowiadać �ezoregionowi fizycznogeograficzne�u według 
J. �ondrackiego (1998). W u��ęciu �orfologiczny� regiony wydzielono tylko w pd.-zach. części analizowanego 
obszaru. Wyró�niono tu Wysoczyznę �u��awską z subregione� Równina Inowrocławska i subregion �otlinę 
�oruńską nale�ącą do regionu Pradolina �oruńsko-Eberswaldzka. 
Wydzielanie� regionów fizycznogeograficznych w okolicach �orunia za���owała się tak�e �. �ra�ewska 
(1963). �utorka ta do deli�itac��i subregionów, �ikroregionów oraz ��ednostek kra��obrazowych Powiatu 
�oruńskiego zastosowała dedukcy��ną �etodę czynników przewodnich. Subregiony wydzieliła na podstawie 
głównych ��ednostek rzeźby terenu. O przebiegu granic �ikroregionów zdecydowała uszczegółowiona rzeźba 
terenu w obrębie ��ednostek �orfologicznych wy�szego rzędu. Jednostki kra��obrazowe powstały na podstawie 
rozpoznania gleb, hydrografii, roślinności oraz u�ytkowania zie�i (ryc. 1).
W obrębie Pradoliny Wisły-Noteci �. Bartkowski (1970) zaproponował z�ianę nazw niektórych �ezoregionów 
fizycznogeograficznych wydzielonych wcześnie�� przez J. �ondrackiego (1968). Prace na ty� obszarze 
dotyczyły tak�e uszczegółowienia podziału na ��ednostki regionalne w obrębie istnie��ących �ezoregionów. 
�ikroregiony fizycznogeograficzne cytowany autor wydzielił na podstawie �orfo�etrii i u�ytkowania terenu. 
�oruń i ��ego okolice poło�one są w �ezoregionie �otliny �oruńsko-Bydgoskie�� oraz w obrębie czterech 
�ikroregionów: �oliny Wisły (odcinek nieszawsko-toruński), Lasów �oruńskich, Wyd� Bydgosko-�oruńskich i 
Borów S�ogorzewiecko-Bobrownickich (ryc. 1).
R. Galon (1973) w regionalizac��i wo��ewództwa bydgoskiego, w nawiązaniu do prac J. �ondrackiego (1965) oraz 
�. �ra�ewskie�� (1963), wydzielił regiony naturalne, subregiony oraz �ikroregiony. W porównaniu z opracowanie� 
J. �ondrackiego (1965), autor ten z�ienił nazewnictwo i rangę taksono�iczną wybranych ��ednostek. �la trzech 
regionów nie określił ��ednoznacznie ich rangi. Późnie��sza praca R. Galona (1984) dotycząca deli�itac��i regionów 
fizycznogeograficznych w granicach wo��ewództwa toruńskiego, nawiązała do opracowania J. �ondrackiego 
(1978), w który� wydzielono �akroregiony, �ezoregiony oraz �ikroregiony fizycznogeograficzne. Wyró�nione 
przez R. Galona (1984) typy kra��obrazu naturalnego były podstawą przeprowadzenia szczegółowe�� regionalizac��i 
fizycznogeograficzne��. Na badany� obszarze z�ieniono nazwy niektórych regionów, zaproponowano nowe, a 
dla wybranych ��ednostek, występu��ących frag�entarycznie w granicach badane�� ��ednostki ad�inistracy��ne��, 
zaproponowano nowe nazwy, ale nie określono ich rangi taksono�iczne��.
�eli�itac��ę �ikroregionów fizycznogeograficznych dna doliny dolne�� Wisły po�iędzy Fordone�, a Żuława�i 
przeprowadzili �. Gacki i J. Szukalski (1982). Za główne kryteria przy wyznaczaniu �ikroregionów cytowani 
autorzy przy��ęli stosunki wodne terenu uwzględnia��ąc właściwości hydrogeologiczne ��ego poszczególnych 
frag�entów, t��. „głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych oraz sposób i kierunek przepływu 
wód powierzchniowych”. W opracowaniu po�inięto zbocza doliny Wisły i wysoczyzny �orenowe, a ��ako 
odrębne �ikroregiony potraktowano kępy wysoczyznowe w Basenie Grudziądzki�. 
Pod koniec lat 80. zaprezentowano regionalizac��ę fizycznogeograficzną byłego wo��ewództwa płockiego, która 
obe���owała tak�e frag�ent doliny Wisły w �otlinie Płockie�� (�. Richling, L. Cza��kowski 1988). �ikroregiony 
wydzielono na podstawie analizy rozkładu, za���owane�� powierzchni i częstości występowania wydzielonych 
przez W. Lewandowskiego (1985) typów kra��obrazów. Podczas deli�itac��i zastosowano indukcy��ną �etodę 
analizy granic �. Richlinga (1976). W na��nowszy� opracowaniu regionalizac��i fizycznogeograficzne�� 
przeprowadzone�� dla frag�entu �otliny Płockie�� i ��e�� otoczenia (Richling i in. 2005), zastosowano analizę ��ednostek 
kra��obrazowych o określone�� „specyfice �igrac��i geoche�iczne��”, które wydzielono we wcześnie��szy� etapie 
badań. O odrębności �ikroregionu decydowała przewaga typu lub typów ��ednostek kra��obrazowych, a udział 
��ednostek obcych, czyli według autorów np. kra��obrazów dolin cieków rozcina��ących powierzchnie wysoczyzny, 
izolowanych pagórków lub wzgórz wyd�owych, powinien być niewielki. Jak wynika z zaprezentowanych �ap 
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Ryc. 1. Poło�enie �orunia i ��ego okolic na tle ró�nych podziałów fizycznogeograficznych (�ndrze��ewski, �ot 2006)
Fig. 1. �oruń and its surroundings in relation to different physical geographical divisions (�ndrze��ewski, �ot 2006)
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�ikroregionów, w obydwu przypadkach wydzielono podobne ��ednostki, ale przebieg ich granic w kilku �ie��scach 
��est ró�ny.
Pod koniec lat 90., podczas regionalizac��i fizycznogeograficzne�� Polski w układzie dziesiętny�, J. �ondracki 
(1998, 2000) dla obszaru �otliny �oruńskie�� opisał 9 �ikroregionów fizycznogeograficznych. Cytowany autor 
zastosował dedukcy��ną �etodę deli�itac��i, dzieląc �ezoregion �otlina �oruńska na ��ednostki ni�szego rzędu, 
nawiązu��ąc do wcześnie��szego opracowania �. Bartkowskiego (1970). Ostatecznie J. �ondracki (1998) z�nie��szył 
ich liczbę, z�ienił ich nazwy, nadał i� indeksac��ę w układzie dziesiętny�, choć nie zaprezentował wydzielonych 
przez siebie �ikroregionów na �apie szczegółowe��. W porównaniu do propozyc��i �. Bartkowskiego (1970), 
inacze�� poprowadził granice �ezoregionu �otlina �oruńska.

Propozycja del�imitacji mikroregionów ��zycznogeogra��cznyc� na podstawie 
rozpoznania rzeźby teren� w dol�inie Drwęcy i Wisły w okol�icac� Tor�nia

Na tle ogólnego rozpoznania rzeźby terenu, która stanowi przewodnie kryteriu� deli�itac��i �ikroregionów, 
stosunkowo łatwo poprowadzić granice ��ednostek przestrzennych (ryc. 2). Układ głównych ��ednostek 
�orfologicznych zaprezentowany przez W. Niewiarowskiego (1968), posłu�ył do deli�itac��i �ikroregionów 
fizycznogeograficznych w dolinie �rwęcy. Przy szczegółowy� rozpoznaniu rzeźby terenu, granice 
wydzielonych �ikroregionów dość przypadkowo przecina��ą pozio�y terasowe te�� sa�e�� rangi. Podczas 
deli�itac��i geoko�pleksów na o�awiany� obszarze, wa�ny� zagadnienie� ��est tak�e przebieg granicy 
po�iędzy �ezoregiona�i �oliną �rwęcy oraz �otliną �oruńską, którą na �apach przeglądowych prowadzi się 
w okolicach Lubicza, a tak�e po�iędzy �ikroregiona�i fizycznogeograficzny�i nale�ący�i na ty� obszarze, 
bądź do �oliny �rwęcy, bądź do �otliny �oruńskie��. 
�ikroregiony fizycznogeograficzne w dolinie Wisły i przylega��ących frag�entach wysoczyzn, wydzielono dla 
obszaru zaprezentowanego w �onografii przyrodnicze�� (�ndrze��ewski, Weckwerth, Burak 2006). Podstawę 
dla ich wydzielenia stanowiły dwie szczegółowe �apy geo�orfologiczne �. �o�czak (1987) i P. Weckwertha 
(Niewiarowski, Weckwerth 2006, s. 66, 84). Wa�ny� zagadnienie� podczas wydzielania regionów było 
określenie rangi ��ednostek rzeźby, które w kra��obrazie doliny rzeczne�� i �łodoglac��alne�� rzeźbie ��e�� otoczenia, 
powinny być uto�sa�iane z �ikroregiona�i fizycznogeograficzny�i. �utor ninie��sze�� pracy przy���u��e, �e 
rzeźba terenu w kra��obrazach dolinnych i polodowcowych w średnie�� skali opracowania, ��est na��lepszy� 
czynnikie� przewodni� dla deli�itac��i ��ednostek chorycznych i regionalnych. Opracowanie dla Ni�u Polskiego 
�odelowego syste�u genetycznych ��ednostek rzeźby terenu, odpowiada��ących geoko�plekso� określone�� 
rangi taksono�iczne��, �o�e ułatwić wypracowanie wzorca geoko�pleksów ni�owych.
�o deli�itac��i �ikroregionów fizycznogeograficznych autor zastosował �etodę czynników przewodnich. O ich 
wydzieleniu zadecydowały: do�inu��ące i zachodzące w przeszłości lub obecnie procesy rzeźbotwórcze oraz 
roz�ieszczenie i przebieg granic ��ednostek rzeźby terenu wydzielonych przez P. Weckwertha (Niewiarowski, 
Weckwerth 2006). Wa�ne było tak�e ich poło�enie i hierarchiczne uporządkowanie w odniesieniu do for� 
wy�szego rzędu. Uwzględniono równie� powszechnie obowiązu��ące zasady regionalizac��i fizycznogeograficzne��. 
Według autora ninie��sze�� pracy w okolicach �orunia następu��ące zespoły ��ednostek rzeźby terenu odpowiadać 
powinny �ikroregiono� fizycznogeograficzny�: koryto du�e�� rzeki nizinne�� z równiną zalewową (do�inac��a 
procesów fluwialnych aktywnych współcześnie), syste�y teras rzecznych z wyd�a�i (do�inac��a procesów 
fluwialnych i eolicznych aktywnych w niedalekie�� przeszłości), syste�y teras pradolinnych często z pola�i 
wyd�owy�i (do�inac��a procesów fluwioglac��alnych i eolicznych), frag�enty wysoczyzn �orenowych 
(do�inac��a procesów glac��alnych), obszary sandrowe (do�inac��a procesów fluwioglac��alnych) oraz rozległe 
równiny erozy��ne (do�inac��a procesów fluwioglac��alnych).
Ostatecznie w okolicach �orunia rozpoznano 20 �ikroregionów fizycznogeograficznych (ryc. 3.). W obrębie 
kra��obrazów wysoczyznowych wydzielono siede� �ikroregionów. Pięć w granicach �ezoregionu Po��ezierze 
Cheł�ińskie 315.11, i po ��edny� w �ezoregionach Po��ezierze �obrzyńskie 315.14 i Równina Inowrocławska 
315.55. Na wysoczyznach tylko ��eden z wydzielonych �ikroregionów, t��. Pagórki �urzna-Gronowa 315.111 
występu��e w całości, a pozostałe frag�entarycznie. Na badany� obszarze w �olinie �rwęcy 315.13 wydzielono 
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Ryc. 2. � - Propozyc��a przebiegu granic �ikroregionów fizycznogeograficznych w dolinie �rwęcy na tle ogólnego szkicu 
geo�orfologicznego wykonanego przez W. Niewiarowskiego (1968); 

  B - Przebieg granic proponowanych �ikroregionów w dolinie �rwęcy na tle pozio�ów terasowych wyznaczonych 
przez W. Niewiarowskiego (1968)

Fig. 2. � – � proposal of the course of physical geographical �icroregion boundaries in the �rwęca Valley on the background 
of the geo�orphological sketch-�ap by W. Niewiarowski (1968); 

  B – �he course of the boundaries of the  proposed �icroregions in the �rwęca Valley on backgorund of the terrace 
levels deli�ited by W. Niewiarowski (1968)
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Ryc. 3. Propozyc��a przebiegu granic �ezoregionów fizycznogeograficznych (315.11 Po��ezierze Cheł�ińskie, 315.13 
�olina �rwęcy, 315.14 Po��ezierze �obrzyńskie, 315.35-37 �otlina �oruńska, 315.55 Równina Inowrocławska) 
oraz �ikroregionów fizycznogeograficznych (315.111 Pagórki �urzna-Gronowa, 315.112 Sandr Cheł��yński, 
315.113 Wysoczyzna Wytrębowicka, 315.114 Równina Rychnowska, 315.115 Równina Łubianki, 315.131 Lubicka 
�olina �rwęcy, 315.132 Południowe �erasy Pradolinne �otliny �łynieckie��, 315.133 Północne �erasy Pradolinne 
�otliny �łynieckie��, 315.141 Wysoczyzna �obrze��ewicka, 315.352 Równina Górska, 315.353 Równina �oruńska, 
315.354 Równina Ciechocińska, 315.363 Rozgarckie �erasy Wisły, 315.364 Czerniewickie �erasy Wisły, 315.365 
Grabowieckie �erasy Wisły, 315.366 Sta��enczyńskie �erasy Wisły, 315.369 Sąsieczneńskie �erasy Pradolinne (Lasy 
Sąsieczneńskie), 315.373 �oruńskie �erasy Pradolinne (Lasy �oruńskie), 315.377 Chorągiewskie �erasy Pradolinne 
(Wyd�y Bydgosko-�oruńskie), 315.551 Równina Gniewkowska) okolic �orunia według autora artykułu 

Fig. 3. �he proposal of �ezoregion boundaries course (315.11 Cheł�no Lakeland, 315.13 �rwęca Valley, 315.14 �obrzyń 
Lakeland, 315.35-37 �oruń Basin, 315.55 Inowrocław Plain) and physical geographical �icroregions of �oruń’s 
surroundings (315.111 �urzno-Gronowo Hills, 315.112 Cheł��a Outwash, 315.113 Wytrębowice �oraine Plateau, 
315.114 Rychnowo Plain, 315.115 Łubianka Plain, 315.131 Lubicz �rwęca Valley, 315.132 Southern �erraces of 
Ice-�arginal Valley in �łyniec Basin, 315.133 Northern �erraces of Ice-�arginal Valley in �łyniec Basin, 315.141 
�obrze��ewice �oraine Plateau, 315.352 Górsk Plain, 315.353 �oruń Plain, 315.354 Ciechocinek Plain, 315.363 
Rozgarty Vistula �erraces, 315.364 Czerniewice Vistula �erraces, 315.365 Grabowiec Vistula �erraces, 315.366 
Sta��enczynki Vistula �erraces, 315.369 Sąsieczno Ice-�arginal Valley �erraces (Sąsieczno Forests), 315.373 �oruń 
Ice-�arginal Valley �erraces (�oruń Forests), 315.377 Chorągiewka Ice-�arginal Valley �erraces (Bydgoszcz-�oruń 
�unes) 315.551 Gniewkowo Plain) (by the author)
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trzy �ikroregiony. Zdanie� autora, na podstawie szczegółowego rozpoznania ��ednostek rzeźby terenu, granica 
po�iędzy �ezoregiona�i �olina �rwęcy i �otlina �oruńska 315.35-37, powinna zostać z�ieniona. Lubicki 
odcinek �rwęcy obe���u��e odcinek doliny rzeczne�� w �otlinie �łynieckie��, gdzie rozcina wysoczyznę i wysokie 
terasy pradolinne oraz wysokie pozio�y teras pradolinnych na wschód od �orunia. Granica �ezoregionu �olina 
�rwęcy powinna przebiegać ��ak na ryc. 3, a nie w �ie��scu, w który� prowadziło się ��ą dotychczas, głównie na 
podstawie ogólnych szkiców rzeźby terenu. �ale�� dolina �rwęcy biegnie na zachód, rozcina��ąc na��pierw wy�sze 
pozio�y terasowe Wisły, a późnie�� ��e�� równinę zalewową, wpada��ąc w okolicach Złotorii do Wisły. �e dwa odcinki 
doliny są ��ednostka�i rzeźby terenu ni�sze�� kategorii i reprezentu��ą one dwa geoko�pleksy ni�sze�� rangi 
taksono�iczne�� (tereny), zaliczane odpowiednio do dwóch ró�nych �ikroregionów: Grabowieckich �eras Wisły 
315.365 i Równiny �oruńskie�� 315.353. Wy�ienione �ikroregiony nale�ą ��u� do �ezoregionu �otliny �oruńskie�� 
315.35-37. Lubicki odcinek doliny �rwęcy, ��ako odrębna ��ednostka rzeźby i odrębny �ikroregion, dzieli wy�sze 
pozio�y pradolinne w �otlinie �łynieckie�� na dwa �ikroregiony: Południowe (315.132) oraz Północne �erasy 
Pradolinne �otliny �łynieckie�� (315.133). �ak wydzielone ��ednostki regionalne spełnia��ą warunki przy���owane�� 
w regionalizac��i zasady zwartości regionu.
W obrębie badanego frag�entu �ezoregionu �otliny �oruńskie��, wydzielono dziesięć �ikroregionów 
fizycznogeograficznych. �rzy obe���u��ą wysokie pozio�y teras pradolinnych (Sąsieczneńskie �erasy Pradolinne 
(Lasy Sąsieczneńskie) 315.369; �oruńskie �erasy Pradolinne (Lasy �oruńskie) 315.373; Chorągiewskie �erasy 
Pradolinne (Wyd�y Bydgosko-�oruńskie) 315.377). �ole��ne cztery poło�one są w obrębie teras rzecznych 
(Rozgarckie �erasy Wisły 315.363; Czerniewickie �erasy Wisły 315.364; Grabowieckie �erasy Wisły 315.365; 
Sta��enczyńskie �erasy Wisły 315.366), a na��ni�e�� poło�one wydzielono w obrębie równiny zalewowe�� Wisły wraz 
z ��e�� koryte� (Równina Górska 315.352, Równina �oruńska 315.353, Równina Ciechocińska 315.354.

Wnioski

Przeprowadzone dotychczas deli�itac��e �ikroregionów fizycznogeograficznych dla obszarów Ni�u Polskiego 
wykazały, �e nie wypracowano ��ednolitych �etod i procedur ich wydzielania. Stosowane do te�� pory podziały, 
często nie spełnia��ą wszystkich ogólnie przy��ętych zasad regionalizac��i i przez to da��ą ró�ny obraz wydzielonych 
geoko�pleksów, ��ak np. w �otlinie �oruńskie�� (ryc. 1). Ró�nice po�iędzy proponowany�i przez wielu autorów 
�ikroregiona�i dotyczą przede wszystki� ich wielkości i rangi przestrzenne��, co uzale�nione ��est głównie od skali 
opracowania i wielkości obszaru badań, przy��ęte�� �etody i kryteriów deli�itac��i (przede wszystki� dokładności 
i rangi ich ��akościowego rozpoznania). Istnie��e konieczność wypracowania ��ak na��bardzie�� obiektywne�� i 
�o�liwie proste�� �etody deli�itac��i geoko�pleksów ró�ne�� rangi taksono�iczne��. Zaprezentowana procedura 
wydzielania �ikroregionów fizycznogeograficznych ��est pewną próbą ustalenia odpowiednie�� rangi ��ednostki i 
wyboru kryteriów deli�itac��i. �utor przy��ął nadrzędną rolę rzeźby terenu i zaproponował ��e�� wydzielenia, które w 
kra��obrazie doliny du�e��, nizinne�� rzeki powinny być uto�sa�iane z �ikroregiona�i. �akie pode��ście u�o�liwia 
zachowanie głównych zasad regionalizac��i: obiektywności istnienia ��ednostek regionalnych, porównywalności 
rezultatów regionalizac��i, hierarchiczne�� kole��ności i ko�pleksowości. Nowe propozyc��e regionalizac��i 
fizycznogeograficzne�� okolic �orunia, w porównaniu do wcześnie��szych podziałów prezentowanych w ninie��szy� 
artykule, dotyczą przede wszystki�: nowego przebiegu granicy po�iędzy �ezoregiona�i �otlina �oruńska 
i �olina �rwęcy, innego roz�ieszczenia granic �ikroregionów, nowego ich nazewnictwa oraz indeksac��i, 
nawiązu��ące�� do te�� zaproponowane�� przez J. �ondrackiego (1998) (ryc. 3).
Geoko�pleksy, w ty� tak�e �ikroregiony, wydzielone na podstawie wypracowanych, standardowych, 
powszechnie akceptowanych i obowiązu��ących �etod oraz kryteriów, powinny być podstawą dla badania 
struktury oraz wszelkiego rodza��u ocen środowiska przyrodniczego, w ty� tak�e oceny georó�norodności 
(�ot 2006). �ak sfor�alizowane procedury powinny u�o�liwiać porównywanie uzyskanych wyników badań 
na ró�nych obszarach i przez ró�nych autorów, co powinno wpływać na ich obiektywiz� i ko�ple�entarność. 
Wypracowane i akceptowane oraz znor�alizowane �etody i procedury deli�itac��i geoko�pleksów, powinny 
przyczynić się do ich lepszego praktycznego zastosowania, ��ako na��lepszych pól podstawowych w badaniach 
kra��obrazu (patrz  Pietrzak 1998, Balon 2007).
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