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Oce na sta tu su krajo bra zu jako pod sta wa
jego ochro ny na przyk³ad zie krajo bra zów

ke mów i ozów Ni zi ny Œl¹skiej

As ses s ment of the sta tus of the lan d s ca pe as the ba sis for its
con se r va tion, on the exa m p le of kame and esker lan d s ca pes

of the Si le sia Lo w land

Abs tract: Lan d s ca pe, de fi ned as a fra g ment of spa ce cha rac te ri sed by a spe ci fic stru c tu re and
fun c tio ning, is a li mi ted ex ha u sti ve and non- rene wa b le re so u r ce. This me ans that its ra tio ning is
cru cial in pro ces ses of spa ce ma na ge ment. An ele ment of this al lo ca tion is pro te c tion of a pool of
lan d s ca pes pre se r ved in po ssi b ly the most na tu ral form, re pre sen tati ve for en vi ron men tal di ve r si ty of
a gi ven area. Pre se r va tion of a co m p le te re pre sen ta tion of ty po lo gi cal units of lan d s ca pes of a dif fe rent 
rank wi t hin forms of na tu re pro te c tion is the main chal len ge of con tem po ra ry lan d s ca pe con se r va tion.
Pro te c tion of lan d s ca pe be y ond the aspect of its phy sio g no my sho uld link two main stre ams of na tu re
pro te c tion: con se r va tion of bio dive r si ty and pro te c tion of geodiversity. 

As ses s ment of lan d s ca pe sta tus is of ba sic im po r tan ce for its pro te c tion. It may be de fi ned as
a si tu a tion of a ce r ta in ty po lo gi cal unit of the lan d s ca pe (e.g. ka mes, du nes, fron tal mo ra i ne
ele va tions, pe a t bogs, springs, stru c tu ral es ca r p ments, etc.) in the area li mi ted by na tu ral or
an thro po ge nic bo un da ries (e.g. in Su de ty Mo un ta ins, Si le sia Lo w land, Opo le voi vo d s hip, Po land).
This can be also as ses sed ac cor ding to the form (rank) in the lan d s ca pe sy stem as si g ned to the unit
of lan d s ca pe of a gi ven type by co -a c ting fo r ces of na tu re and an thro po pres sure. The sta tus of the
unit or a group of units of certain type and rank in a heterogeneous landscape depends upon: 
– qu an ti ty of re so u r ces (e.g. the nu m ber of si tes of oc cur ren ce, to tal surface),
– lo ca tion in re la tion to ot her units of the same type and ge ne ral ly in a lan d s ca pe system,
– stru c tu ral fe a tu res of the lan d s ca pe, in clu ding size, al lo ca tion of each lan d s ca pe co m po nent, ty pes

and de ve lo p ment of boundaries etc.,
– sta ge of lan d s ca pe trans fo r ma tion  (the ran ge of de va sta tion, which sho uld be tre a ted as the

pri ma ry fa c tor of lan d s ca pe chan ges and of de gra da tion – which sho uld be tre a ted as secondary
factor), 

– role of lan d s ca pe in spa tial de ve lo p ment (a po ten tial for de ve lo p ment of va rio us fun c tions of spa ce) 
– the hi g her po ten tial of de ve lo p ment of e.g. agr cu l tu re or set t le ments, the hi g her thre at. This is so
ac cor ding to the rule which sta tes that high po ten tial of de ve lo p ment of a gi ven fun c tion ri ses
fo r ces that de sta bi li se the lan d s ca pe and ca u se chan ges in its structure and functioning, in
consequence – its status.
Stu dies on the stru c tu re of ka mes and eskers in the Si le sia Lo w land co ve red a col le c tion of over

a hun dred of forms, very di ve r se in stru c tu re and ge ne sis. They are con cen tra ted in bor der are as of
the Lo w land. Ba sed on as ses s ment of an thro po pres sure it was shown that the gre a test thre at to
the se lan d s ca pes are as so cia ted with exp lo i ta tion of na tu ral ag gre ga tes, de po si tion of wa stes and
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agri cu l tu re. In one case the se ne ga ti ve fa c tors ca u sed a co m p le te de stru c tion of a kame. A re la ti ve ly
small part of the se lan d s ca pes re ma in co ve red with fo rest. As ses s ment of di stri bu tion of na tu re
pro te c tion forms in the Silesia Lowland indicates that majority of kame and esker landscapes are not
covered with protection.

Key words: sta tus of lan d s ca pe, lan d s ca pe con se r va tion, ka mes and eskers, Si le sia Lowland

S³owa klu czo we: sta tus krajo bra zu, ochro na krajo bra zu, kemy i ozy, Ni zi na Œl¹ska

Krajo braz de fi nio wa ny jako wy ci nek prze strze ni geo gra fi cz nej o spe cy fi cz -
nej stru ktu rze i fun kcjo no wa niu jest do brem ogra ni czo nym, wy czer pywa l nym 
i nie odna wia l nym. Oz na cza to, ¿e nie zbêd na jest jego re gla men ta cja w pro ce -
sach zago spoda ro wa nia prze strze ni (ryc. 1). Jej czê œci¹ jest ochro na pe w nej
puli krajo bra zów za cho wa nych w mo ¿ li wie naj bar dziej na tu ra l nej po sta ci,
któ re s¹ re pre zen taty wne dla zró¿ ni co wa nia œro do wi ska przy rod ni cze go ró ¿ -
nych rang¹ jed no stek admi ni stra cyj nych (np. kra ju, gmi ny) lub na tu ra l nych
(np. pro win cji fizycz nogeo grafi cz nych, zle w ni). Za cho wa nie pe³nej repre -
zenta tyw no œci jed no stek typo lo gi cz nych krajo bra zu w chro nio nych fo r mach
ochro ny przy ro dy pocz¹wszy od krajo bra zów ele men ta r nych (fa cji), sko ñ czy -
wszy na kla sach krajo bra zu w po dzia le przed sta wio nym przez A. Ri chlin ga
(1992), jest pod sta wo wym wy zwa niem wspó³cze s nej jego ochro ny. Ochro na
krajo bra zu na tu ral ne go, wy kra czaj¹ca poza aspekt jego wa lo rów este ty cz nych 
(fi zjo nomi cz nych), po win na staæ siê ³¹czni kiem dwu pod sta wo wych nu r tów
ochro ny przy ro dy: ochro ny ró¿ no rod no œci bio lo gi cz nej (nie pra wid³owo cza -
sem na zy wa nej rów nie¿ w li te ra tu rze geo gra fi cz nej bioró ¿no rod no œci¹)
i ochro ny georó ¿no rod no œci. 
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Ryc. 1. Uwa run ko wa nia ochro ny ró¿ no rod no œci krajo bra zo wej

Fig. 1. Con di tions of lan d s ca pe di ve r si ty con se r va tion



Od po wie d nio ko nie cz na jest rów nie¿ ochro na ró¿ no rod no œci krajo bra zów
ku l tu ro wych, jed na k ¿e jej ³¹cze nie z ochron¹ krajo bra zu na tu ral ne go ze
wzglê du na czê sto wy stê puj¹c¹ sprze cz noœæ celów ochrony jest b³êdem.

Ge ne ra l nie mo ¿ na wy ró ¿ niæ dwa po dej œcia do ochro ny krajo bra zu:
– natu rali sty cz ne, w któ rym przed mio tem ochro ny jest na tu ra l noœæ stru ktu ry

i fun kcjo no wa nia œro do wi ska przy rod ni cze go na ponad ekosy ste mo wym
po zio mie or ga ni za cji, zaœ pro ce sy zago spoda ro wa nia s¹ tra kto wa ne jako
czyn ni ki de gra da cji i de wa sta cji, któ re za gra ¿aj¹ na tu ra l nym wa run kom
przy rod ni czym. Wa lo ry wi zu a l ne krajo bra zu nie maj¹ wiod¹cego zna cze -
nia i nie s¹ pod staw¹ do jego ochro ny. W tym ujê ciu ochro nê spra wu je siê
m.in. po przez wpro wa dze nie re stry kcy j nych w sto sun ku do akty w no œci
cz³owie ka ogra ni czeñ. Wy ko ny wa nie ochro ny od by wa siê z ogra ni cze niem
na wet ra cjo nal ne go kszta³to wa nia krajo bra zu i z wy³¹cze niem za sad zago -
spoda ro wa nia in nych ni¿ s³u¿¹ce re a li za cji ce lów ochro ny na tu ra l nych ele -
men tów sy ste mu krajo bra zo we go; 

– ku l tu ro we, w któ rym przed mio tem ochro ny s¹ uk³ady za bu rzo ne przez zago -
spoda ro wa nie prze strzen ne, ale cha ra kte ry zuj¹ce siê znaczn¹ ha r mo ni¹
wspó³wy stê po wa nia ele men tów œro do wi ska przy rod ni cze go i antro poge nicz -
ne go (czê sto maj¹ce zna cze nie histo rycz no- pa mi¹tko we). Doty ch cza so we
zago spoda ro wa nie prze strzen ne w tych krajo bra zach jest tra kto wa ne rów nie¿
jako przed miot ochro ny i ra cjo nal ne go kszta³to wa nia. Wa lo ry wi zu a l ne krajo -
bra zu maj¹ tu bar dzo du¿e zna cze nie, jako pod sta wa de li mi ta cji krajo bra zu i je -
go ochro ny. Ochro na w tym ujê ciu jest rea li zo wa na g³ów nie jako swo i sta upra -
wa krajo bra zu, od po wied nie jego pla no wa nie i zago spoda ro wa nie. 
Zwa ¿y wszy na to, ¿e pod wzglê dem re pre zen ta cji po wie rzch nio wej wiê k -

szoœæ ob sza rów chro nio nych w Pol sce chro ni krajo braz (par ki na ro do we,
krajo bra zo we, ob sza ry chro nio ne go krajo bra zu), brak w na szym kra ju po w -
szech nie przy jê tych, jed noz na cz nych norm ochro ny i ra cjo nal ne go kszta³to -
wa nia krajo bra zu wy da je siê byæ pa ra do ksem. Re gu la cje pra w ne w tym za kre -
sie nie ste ty za miast wpro wa dzaæ ³ad termino logicz no-meto dycz ny w sy stem
ochro ny krajo bra zu, wpro wa dzaj¹ spor¹ dez orien ta cjê. W po dej œciu do ochro -
ny krajo bra zu w Pol sce widoczny jest równie¿ regionalizm wypracowanych
i sto so wa nych procedur oraz dzia³añ.

W kon stru o wa niu sy ste mu prze strzen ne go ochro ny ró¿ no rod no œci krajo -
bra zo wej wa r to kie ro waæ siê ki l ko ma podstawowymi zasadami:
– repre zenta tyw no œci i komp le t no œci – w sy ste mie po win ny zna leŸæ siê wszy -

stkie chara ktery sty cz ne dla da ne go ob sza ru typy krajo bra zów,
– roz dzie l no œci – na le ¿y od dzie l nie tra kto waæ ob sza ry ochro ny krajo bra zu

kul tu ro we go i na tu ral ne go (mimo, ¿e mog¹ one siê ze sob¹ po kry waæ),
– ró¿ ni co wa nia form i za sad ochro ny – na ka zuj¹ca przy pi sy wa nie indy widu -

a l nych za sad ochron nych w za le ¿ no œci od po trzeb dla po szcze gó l nych ty -
pów chro nio nych krajo bra zów.
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W ochro nie krajo bra zu, po do b nie jak w ty po lo gii i re gio nali za cji fizycz -
no-geo grafi cz nej, mo ¿ na sto so waæ dwa po dej œcia do de li mi ta cji przestrzeni:
– po szu kuj¹ce jed no rod no œci w ró¿ no rod no œci – w tym po dej œciu naj pierw

do ko nu je siê wa lo ry za cji krajo bra zo wej ca³ego ob sza ru, a na stê p nie spo -
œród okre œlo nej li cz by jed no stek krajo bra zo wych da ne go typu do ochro ny
wy bie ra siê tê czêœæ, któ ra ze wzglê du na ró ¿ ne ce chy po win na byæ chro -
nio na,

– po szu kuj¹ce od rê b no œci w ró¿ no rod no œci – w tym ujê ciu nie prze pro wa dza
siê wa lo ry za cji ca³ego ob sza ru, a zwra ca siê uwa gê na indy widu a l ne ce chy
jed no stek krajo bra zo wych i do ko nu je siê ich wy bo ru do ochro ny. Jest to
naj czê œciej sto so wa ny spo sób ty po wa nia ob sza rów do ochro ny krajo bra zo -
wej w Pol sce. T¹ me tod¹ powo³ano wiê kszoœæ ob sza rów bu duj¹cych tzw.
krajo wy sy stem ochro ny przy ro dy. 
Je ¿e li uz naæ repre zenta ty w noœæ i kom p le t noœæ chro nio nych krajo bra zów

jako pod sta wo wy wy móg osi¹gniê cia do mkniê te go, ca³oœcio we go sy ste mu
prze strzen ne go ich ochro ny, to pod sta wo wym sche ma tem po stê po wa nia i ty -
po wa nia ob sza rów do sy ste mu po wi nien byæ pie r wszy z wy ¿ej przed sta wio -
nych, opa r ty o ko m p le ksow¹ wa lo ry za cjê krajo bra zow¹. Jej efe ktem jest
uzyskanie informacji na temat statusu krajobrazu (ryc. 2). 

Mo¿e on byæ de fi nio wa ny jako sy tu a cja okre œlo nej jed no stki typo lo gi cz nej
krajo bra zu (np. wznie sieñ mo ren czo³owych, to r fo wisk, wydm itp.) na ob sza -
rze ogra ni czo nym na tu ral ny mi lub antro poge nicz ny mi gra ni ca mi (np. w Su de -
tach, na Ni zi nie Œl¹skiej, w Pol sce, w wo je wó dztwie opo l skim, w gmi nie Ole -
s no) oraz jako fo r ma (po zy cja) na da na jed no st ce krajo bra zu okre œlo ne go typu
w sy ste mie krajo bra zo wym przez od dzia³uj¹ce na sie bie si³y przy ro dy oraz an -
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Ryc. 2. Oce na sta tu su krajo bra zu jako pod sta wa two rze nia sy ste mu jego ochrony

Fig. 2. As ses s ment of lan d s ca pe sta tus as the ba sis to ma king of lan d s ca pe con se r va tion
sy stem



tro po pre sjê, wynikaj¹c¹ z ukierunkowanego dzia³ania obu tych grup
czynników. 

Sta tus jed no stki lub zbio ru jed no stek okre œlo ne go typu i ran gi w hete roge ni -
cz nym krajo bra zie zale¿y od:
– wie l ko œci za so bów (np. li cz by wyst¹pieñ, ³¹cznej po wie rz ch ni wy stê po wa -

nia),
– po³o¿e nia w sto sun ku do in nych jed no stek tego sa me go typu i ge ne ra l nie

w sy ste mie krajo bra zo wym,
– cech stru ktu ra l nych krajo bra zu (g³ów nie zwi¹za nych z u¿y t ko wa niem, np.

ro œlin no œci), w tym wie l ko œci, alo ka cji po szcze gó l nych ko m po nen tów
krajo bra zo wych, typu i roz wi niê cia gra nic, itp.,

– sto p nia prze kszta³ce nia (za kre su de wa sta cji, któ ra po win na byæ tra kto wa na
jako czyn nik pie r wsze go rzê du zmian krajo bra zo wych i de gra da cji, któ ra
po win na byæ tra kto wa na jako czyn nik dru go rzê do wy), 

– roli krajo bra zu w roz wo ju zago spoda ro wa nia prze strzen ne go (po ten cja³u
dla roz wo ju ró ¿ nych fun kcji prze strze ni) – im wy ¿szy po ten cja³ roz wo ju np. 
ro l ni c twa, osad ni c twa, tym wiê ksze za gro ¿e nie, zgod nie z za sad¹, ¿e wy so -
ki po ten cja³ roz wo ju okre œlo nej fun kcji spo wo du je po wsta nie si³ de sta bi li -
zuj¹cych krajo braz i pro wadz¹cych do zmian jego stru ktu ry i fun kcjo no wa -
nia, a w kon se k wen cji statusu.
Wy da je siê, ¿e z pun ktu wi dze nia ochro ny krajo bra zu naj wa¿ niej szy mi

kry te ria mi oce ny sta tu su s¹: wie l koœæ za so bów, sto pieñ prze kszta³ce nia
oraz po ten cja l na pre sja wy ni kaj¹ca z pre dy spo zy cji krajo bra zu do pe³nie -
nia okre œlo nych fun kcji roz wo ju. W tych trzech pa ra me trach by³y oce nia ne 
krajo bra zy po lo dow co we z fo r ma mi aku mu la cji szcze li no wej na Ni zi nie
Œl¹skiej.

Krajo bra zy ke mów i ozów na Ni zi nie Œl¹skiej pod wzglê dem ge ne ty cz nym
zwi¹zane s¹ z aku mu la cyjn¹ dzia³al no œci¹ wod nolo do w cow¹ za chodz¹c¹
w szcze li nach l¹do lo du i miê dzy bry³ami ma r twe go lodu pod czas are a l nej jego 
de gla cja cji. Na ob sza rze tym po raz osta t ni pro ce sy te za cho dzi³y w okre sie re -
ce sji zlo do wa ce nia Odry. W pod sta wo wym po dzia le krajo bra zu Ni¿u Pol ski
na stre fy mor foge nety cz ne przed sta wio nym przez R. Ga lo na (1972) oraz
nawi¹zuj¹cej do nie go ty po lo gii krajo bra zu na tu ral ne go s¹ to krajo bra zy ob -
sza rów staro gla cja l nych, ró ¿ ni¹ce siê od po do bnych krajo bra zów ke mów
i ozów po wsta³ych w okre sie zlo do wa ce nia ba³ty c kie go wy ra zi sto œci¹ form.
Pod sta wow¹ ró ¿ nic¹ jest zmnie j sze nie na sku tek de nu da cji pie r wo t nych wy -
nios³oœci oraz z³ago dze nie sto ków, po przez po kry cie de lu wia mi. Na Ni zi nie
Œl¹skiej na sku tek d³ugo trwa³ych pro ce sów niszcz¹cych, za chodz¹cych g³ów -
nie w wa run kach pery gla cja l nych, pie r wo t ne fo r my zo sta³y zna cz nie zre tu szo -
wa ne. Po wie rz ch nie jed no stko we wznie sieñ siê gaj¹ od ok. 0,5 km2 (np. kemy
i ozy ko³o Opo la) do kil ku dzie siê ciu ki lo me trów kwa dra to wych (np. pa gór ki
i p la te au ke mo we ko³o Go go li na, £osio wa, Bier dzan, ozy na pó³no c ny za chód
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od Na mys³owa). Bar dzo czê sto wy stê puj¹ one w kon cen tra cjach sk³adaj¹cych
siê z ki l ku do ki l ku na stu form. Zgod nie z za³o¿e niem, ¿e krajo braz od no si siê
do jed no stek du ¿ych po wie rzch nio wo i we wnê trz nie zró¿ ni co wa nych, ba da -
nia mi ob jê to ob sza ry kon cen tra cji ke mów i ozów lub wyj¹tko wo bar dzo du -
¿ych, po je dyn czych form. Iden ty fi ka cja ke mów i ozów prze pro wa dzo na zo -
sta³a na pod sta wie ar ku szy Szcze gó³owej mapy geo lo gi cz nej Pol ski 1:50 000
oraz mapy geo lo gi cz nej 1:200 000, z uw z glêd nie niem dys ku sji do tycz¹cej
pogl¹dów na ge ne zê ró ¿ nych ob sza rów (m.in. Jahn, Szcze pan kie wicz 1967,
Szcze pan kie wicz 1972, 1978, Szpo nar 1974, Ko t li cka, Ko t li cki 1975, Szcze -
pan kie wicz, Szpo nar 1974, Le wan do wski 1982, Ba du ra, Przy by l ski 1994,
1998, Ba du ra i in. 1996, 1998, ob ja œ nie nia do po szcze gó l nych ar ku szy SMGP
1:50 000). W ba zo wej pu b li ka cji dla tego za gad nie nia S. Szcze pan kie wicz
i A. Szpo nar (1978) wy ró ¿ ni li na stê puj¹ce typy ke mów wy stê puj¹ce na Ni zi -
nie Œl¹skiej i te re nach przy leg³ych: pa gó ry, wa³y, sto li wa, sto p nie, te ra sy, te ra -
sy ko pa l ne, pola i coko³y ke mo we oraz kemy na³o¿one, stokowe, prze³êczowe, 
sto¿ki.

Na ob sza rze Ni zi ny Œl¹skiej wy ró ¿ nio no do ty ch czas w ma te ria³ach karto -
gra fi cz nych i opi so wych ki l ka set ke mów i ki l ka na œcie ozów. Fo r my te by³y
chara ktery zo wa ne przez po szcze gó l nych ba da czy przez d³ugi okres, maj¹cy
swój pocz¹tek je sz cze przed wojn¹. W ba da niach sto so wa no zró¿ ni co wa ne
me to dy. W sto sun ku do wiê kszo œci ke mów i ozów ich ge ne za flu wio gla cjal -
na nie jest pod wa ¿a na, jed nak czêœæ bu dzi w¹tpli wo œci, zw³asz cza, ¿e ba da -
no je czê sto g³ów nie na pod sta wie kry te riów morfo me try cz nych bez sze r sze -
go uw z glêd nie nia bu do wy geo lo gi cz nej. Ob sza rem naj bar dziej w¹tpli wym
w tym wzglê dzie jest stre fa gra ni cz na Ni zi ny Œl¹skiej i Przed gó rza Sude c -
kie go, gdzie jak siê wy da je, sze reg form po do bnych do ke mów i ozów mo¿e 
byæ osta ñ ca mi ero zy j ny mi in nych ge ne ty cz nie osa dów. Nie zgod no œci maj¹
swo je od zwier cied le nie w ró ¿ ni cach przed sta wio nych na ar ku szach mapy
geo lo gi cz nej Pol ski 1:200 000 i bar dziej szcze gó³owych opra co wañ w ska li
1:50 000 (w tym osta t nim przy pa d ku fo r my wy stê puj¹ce na gra ni cy jed ne go
ar ku sza nie maj¹ kon ty nu a cji na ar ku szu s¹sied nim). Rów nie¿ pod czas ba -
dañ te re no wych pro wa dzo nych przez au to ra oka za³o siê, ¿e np. nie któ re ozy
z oko lic Zdzie szo wic i Ni wek, wy szcze gól nia ne je sz cze przez ba da czy nie -
mie c kich, s¹ ra czej wy dma mi. Osta te cz nie po zli cze niu po wie rz ch ni ziden -
tyfi ko wa nych do syæ ró ¿ no rod nych form ke mo wych oraz mniej zró¿ ni co wa -
nych wa³ów ozów oka za³o siê, ¿e krajo bra zy z tymi fo r ma mi za j muj¹ oko³o
5% po wie rz ch ni Ni zi ny Œl¹skiej, s¹ wiêc do syæ rza d kie w tej jed no st ce
fizycz no-geo grafi cz nej (ryc. 3). Jed no cze œ nie sta no wi¹ zbiór zró¿ ni co wa ny
pod wzglê dem geomo rfolo gi cz nym, w szcze gó l no œci mor fome try cz nym,
a tak¿e gle bo wym i fito ceno ty cz nym, co zwi¹zane jest z uroz ma i co nym u¿yt -
kowaniem. W rze Ÿ bie te re nu wy ró ¿ niaj¹ siê li cz ne pa gór ki o wy so ko œci rzad -
ko prze kra czaj¹cej 30 m, o stro mych sto kach i ³agod nych wie rz cho³kach.
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Lo ka l nie w ob rê bie roz leg³ych pla te au ke mo wych, np. ko³o £osio wa i Dê b -
skiej Ku Ÿ ni, wy nie sio nych ki l ka dzie si¹t me trów ponad przy leg³e rów ni ny
wod nolo dow co we, wy stê pu je rze Ÿ ba fa li sta. Pod wzglê dem bu do wy geo lo -
gi cz nej chara ktery sty cz ne jest wy stê po wa nie po zio mo lub przek¹tnie (rza -
dziej sko œ nie) wa r stwo wa nych pia sków, mu³ków i ¿wi rów wza je m nie prze -
wa r stwiaj¹cych siê. Dla wie lu form ty po wa jest cien ka stro po wa wa r stwa za -
gli nio nych ¿wi rów koñcz¹cych se dy men ta cjê. Nie któ re fo r my, zw³asz cza
w po³udnio wo- za chod niej czê œci Ni zi ny oraz na przed po lu Wzgórz Trze b nic -
kich, w stro pie nie zna cz nie po kry te s¹ gli na mi les so po dob ny mi lub delu wia l -
ny mi. Na Ni zi nie Œl¹skiej rza d ko wy stê puj¹ kemy gla cili mni cz ne, czê sto gla -
ci flu wial ne (Szcze pan kie wicz, Szpo nar 1978). Ana li zo wa ne krajo bra zy cha -
ra kte ry zuj¹ siê nie wie l kim zró¿ ni co wa niem sie ci hy dro gra ficz nej oraz g³êbo -
ko za le gaj¹cymi wo da mi grun to wy mi (g³êbiej ni¿ 3–5 m p.p.t.). 

Naj wiê ksze ob sza ry z ba da ny mi krajo bra za mi zlo kali zo wa ne s¹ w oko li -
cach Go go li na i Zdzie szo wic (³¹cz nie ki l ka na œcie bli sko po³o¿o nych du ¿ych
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Ryc. 3. Lo ka li za cja wa ¿ nie j szych ob sza rów wy stê po wa nia ke mów i ozów na Ni zi nie
Œl¹skiej

Fig. 3. Spa tial di stri bu tion of main are as with ka mes and eskers in the Si le sia Lo w land



ke mów i mnie j szych ozów), Bier dzan (roz leg³e pla te au ke mo we i wrze cio no -
wa ty pa gór), ko³o Da ñ ca i Ra szo wej (dwa roz leg³e pa gó ry z chara ktery stycz -
ny mi sp³asz czo ny mi wie rz cho³kami), ko³o Wi l ko wa (dwa rów no leg³e, wy -
d³u¿o ne pa s ma wznie sieñ uz na wa ne za ozy), ko³o £osio wa oraz ko³o Dê b skiej
Ku Ÿ ni (roz leg³e pla te au ke mo we), ko³o Min ko wic O³awskich, Po sa do wic
i M¹ko szyc (du¿e, po je dyn cze pola ke mo we), ko³o Mi³owic, Stra do mi Do lnej
i Po nia to wic (li cz ne du¿e i ma³e kemy), ko³o Jor da no wa Œl¹skie go i Ty ñ ca nad 
Œlê¿¹ (li cz ne ma³e kemy i du¿y oz), ko³o Rê ko wa, Ol bra ch to wic i Ro lan to wic
(ra zem ki l ka du ¿ych i ki l ka na œcie ma³ych ke mów). Bar dziej roz pro szo ne
i mnie j sze fo r my, g³ów nie ke mo we wy stê puj¹ m.in. miê dzy Gro d ko wem
a Brze giem, ko³o Wo³czyna, Niemodlina, na pó³noc od Wroc³awia (u po d sta -
wy Wa³u Œl¹skiego) oraz na po³udniowy wschód od Opola. 

Krajo bra zy ke mów i ozów na te re nie Ni zi ny Œl¹skiej nie s¹ roz mie sz czo ne
rów no mie r nie. Kon cen truj¹ siê w przy gra ni cz nych jej ob sza rach, co zwi¹zane
jest z in ten syw ny mi pro ce sa mi de gla cja cji are a l nej za chodz¹cej w stre fach
mar gi na l nych l¹do lo du. Roz pa da nie siê czo³a lo do w ca na bry³y ma r twe go
lodu naj in ten syw niej za cho dzi³o w stre fie gra ni cz nej ma ksy mal ne go za siê gu
zlo do wa ce nia, któ ra na wscho dzie Ni zi ny Œl¹skiej wy stê pu je w pa sie pro go -
wych za³o¿eñ Wy ¿y ny Œl¹skiej i WoŸnic ko-Wie lu ñ skiej (na wie lu od cin kach
lo do wiec wnikn¹³ lo ba mi na te re ny wy ¿yn ne) (Le wan do wski 1982), a na
po³ud niu w pa sie Przed gó rza Su de c kie go, gdzie rów nie¿ lo do wiec wkra cza³
na co raz wy ¿ej wy nie sio ne te re ny do li na mi wcze œ niej wy pre paro wany mi
w osa dach trze cio rzê do wych i sta r szych (Ba du ra, Przy by l ski 1998). W centra l -
nej czê œci Ni zi ny Œl¹skiej naj wiê ksze zgru po wa nia ke mów i ozów wy stê puj¹
na ob sza rach uz na wa nych za mie j s ca prze sto ju l¹do lo du pod czas jego re ce sji
(np. wa³y ko³o M¹ko szyc, £osio wa, Dê b skiej Ku Ÿ ni). Krajo bra zy te nie wy stê -
puj¹ w po³udnio wo- ws chod niej czê œci Ni zi ny, gdzie fo r my po lo dow co we zo -
sta³y przy kry te mi¹¿sz¹ warstw¹ les sów aku mu lo wa nych u schy³ki ple j sto ce -
nu. Ko pa l ne fo r my ke mo we z tych te re nów by³y jed nak opi sy wa ne (m.in. Jahn 
1968).

Naj sil nie j sze pro ce sy de wa sta cji, wy stê puj¹ce w ana li zo wa nych krajo bra -
zach, zwi¹zane s¹ z eks plo a tacj¹ kru szy wa na tu ral ne go i po œred nio bêd¹cego
jej na stê p stwem sk³ado wa nia od pa dów (naj czê œciej nie lega l ne go). Pe w ne zna -
cze nie ma ta k ¿e roz wój bu dow ni c twa, g³ów nie wie j skie go, mnie j sza de wa sta -
cja zwi¹zana jest z bu dow¹ in fra stru ktu ry dro go wej i ko le jo wej (wy ko py, na -
sy py). Naj wiê ksze wy ro bi ska zin wenta ryzo wa no w du ¿ych ke mach i ozach
m.in. ko³o Go go li na, Gra bi ny, Ro lan to wic, Jor da no wa Œl¹skie go, ale re la ty w -
nie naj sil nie j sze prze kszta³ce nia wy stê puj¹ w fo r mach ma³ych (np. ko³o Opo -
la), gdzie pro wa dze nie eks plo a ta cji na wet w nie wie l kich wy ro bi skach si l nie nisz -
czy krajo braz. Za bu do wa jako fo r ma de wa sta cji nie wy stê pu je zbyt czêsto. Bar -
dzo rza d ko jest to za bu do wa mie j ska (np. w Opo lu), naj czê œciej wy stê pu je ty -
po wa za bu do wa wie j ska i to je dy nie na fra g men tach ob sza rów po szcze gó l -
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nych wznie sieñ. Naj wiê ksza de wa sta cja zwi¹zana z lo ka li zacj¹ dróg i li nii ko -
le jo wych wy stê pu je na g³ów nych dro gach i ma gi stra lach, cze go do brym
przyk³adem s¹ kemy ko³o Go go li na roz ciê te au to strad¹ A-4. 

G³ów nym czyn ni kiem de gra dacy j nym w krajo bra zach ke mów i ozów jest rol -
ni c two. Oce nia siê, ¿e grun ty orne do mi nuj¹ na zde cy do wa nej wiê kszo œci inwe -
ntary zo wa nych form. Pod sta wo wym ele men tem zago spoda ro wa nia na te re nach 
u¿y t ko wa nych ro l ni czo s¹ grun ty orne, g³ów nie wie lo prze strzen ne, cho cia¿ uro -
zma i co na rze Ÿ ba te re nu i do syæ stro me sto ki nie jed no krot nie spo wo do wa³y wy -
stê po wa nie drob no prze strzen nych uk³adów agra r nych z li cz ny mi mie dza mi.
Chara ktery sty cz ny dla krajo bra zów ke mów i ozów jest zni ko my od se tek
trwa³ych u¿y t ków zie lo nych. W wa run kach Ni zi ny Œl¹skiej kon cen tra cje ³¹k
i pa stwisk wy stê puj¹ w ob ni ¿e niach i do li nach rze cz nych, tam, gdzie p³ytko wy -
stê puj¹ce wody grun to we utrud niaj¹ upra wê roli. Wody grun to we w krajo bra -
zach ke mów i ozów wy stê puj¹ g³êbo ko, st¹d trwa³e u¿y t ki zie lo ne s¹ rza d kim
ele men tem krajo bra zu, co wp³ywa na zmnie j sze nie siê jego wa lo rów przy rod ni -
czych oraz zwiê ksza jego de gra da cjê. Zna cz na czêœæ ke mów i ozów, w szcze gól -
noœci na wscho dzie i pó³no c nym wscho dzie Ni zi ny Œl¹skiej po zo sta³a za le sio na
i cha ra kte ryzu je siê sto sun ko wo nie du ¿ym sto p niem de gra da cji. Na po³ud nio -
wym za cho dzie i na przed po lu Wa³u Œl¹skie go lasy w tych krajo bra zach pra kty -
cz nie nie wy stê puj¹, lub wy stê puj¹ w nie wie l kich izo lo wa nych en kla wach. Dla
wszy stkich oma wia nych krajo bra zów chara ktery sty cz ne s¹ nie wie l kie ob sza ro -
we i li nio we za drze wie nia z do mi nacj¹ po spo li tych ga tun ków drzew i krze wów
li œcia s tych, wy stê puj¹ce prze de wszy stkim na nie u¿y t kach oraz te re nach poeks -
ploa tacy j nych, a ta k ¿e bar dzo ubo ga sieæ rze cz na.

Bar dzo du¿e zna cze nie dla wy stê po wa nia ró ¿ nych form zago spoda ro wa nia
i zwi¹za nej z nimi de gra da cji i de wa sta cji ma ró ¿ no rod noœæ gleb. Przy do syæ
po do bnych wa run kach kli ma ty cz nych i wod nych oraz zna cz nym zde nu do wa -
niu wznie sieñ, naj wa¿ nie j szym czyn ni kiem od po wia daj¹cym za tê ró ¿ no rod -
noœæ jest zmien noœæ powie rz ch nio wych utwo rów geo lo gi cz nych. Ge ne ra l nie
na ob sza rach z ke ma mi i oza mi do mi nuj¹cymi osa da mi s¹ wa r stwo wa ne pia -
ski, ¿wi ry i mu³ki. Na ob sza rach, gdzie pia ski i ¿wi ry wod nolo dow co we wy -
stê puj¹ na po wie rz ch ni, wy kszta³ci³y siê gle by ubo gie, któ re maj¹ mniej ko -
rzy st ne wa run ki do roz wo ju ro l ni c twa. Kemy i ozy z ta ki mi gle ba mi w zna cz -
nym udzia le po zo sta³y za le sio ne, co sprzy ja za cho wa niu ich wa lo rów przy rod -
ni czych, ale czê sto loka li zo wa ne s¹ w nich wy ro bi ska kru szy wa na tu ral ne go,
co po wo du je z ko lei ich znaczn¹ de wa sta cjê. Na ob sza rach, gdzie w powie rz -
ch nio wych utwo rach geo lo gi cz nych wiê cej jest fra kcji ila s tych i py la s tych
(mu³ki, gliny), wystêpuj¹ bardziej korzystne warunki dla rozwoju produkcji
rolnej i ta funkcja obok osadnictwa jest g³ównym czynnikiem przekszta³ceñ
krajobrazu.

Po ten cja l na pre sja i zwi¹zana z ni¹ da l sza de gra da cja i de wa sta cja krajo bra -
zów ke mów i ozów Ni zi ny Œl¹skiej jest naj wiê ksza w za kre sie or ga ni za cji fun -
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kcji gó r ni czej, uwa run ko wa nej po ten cja³em su ro w co wym osa dów wodno -
lodo w co wych. Pia ski i ¿wi ry do mi nuj¹ce w tych krajo bra zach maj¹ bar dzo
du¿e, cho cia¿ g³ów nie lo ka l ne, zna cze nie jako kru szy wo na tu ra l ne dla po trzeb
bu dow ni c twa. Eks plo a ta cja w wie lu przy pa d kach pro wa dzo na jest na nie -
wielk¹ ska lê, ale na bar dzo du ¿ej li cz bie ke mów i ozów. Pro wa dze nie eks plo a -
ta cji bar dzo szy b ko wi¹¿e siê z dalsz¹ de wa stacj¹ krajo bra zu, po wo do wan¹
przez naj czê œciej dzi kie sk³ado wi ska od pa dów. Jest to jed no z naj wa¿ nie j -
szych za gro ¿eñ dla ró¿ no rod no œci bio lo gi cz nej w tych krajo bra zach. Trze cim
pod wzglê dem ran gi za gro ¿e niem jest roz wój ro l ni c twa i zwi¹zane z nim osad -
ni c two. Za gro ¿e nie to jest naj wiê ksze w po³udnio wo- za chod niej czêœci Niziny 
Œl¹skiej, gdzie w krajobrazach kemów zaznaczy³y siê równie¿ procesy aku -
mu la cji glin lessopodobnych, wzmacniaj¹ce potencja³ glebowy.

Ana li za sta tu su krajo bra zów ke mów i ozów na Ni zi nie Œl¹skiej wska zu je
na bar dzo nik³y stan ich ochro ny, nie od po wia daj¹cy zupe³nie zna cz nej
georó ¿no rod no œci i ró¿ no rod no œci bio lo gi cz nej tych form. W szcze gó l no œci
w za chod niej czê œci Ni zi ny Œl¹skiej nie wy stê puj¹ ¿ad ne wielko powie rzch -
nio we fo r my ochro ny krajo bra zu, nie licz¹c przy gra nicz ne go z Wa³em
Œl¹skim PK Do li ny Je zie rzy cy. Par ki krajo bra zo we s¹ naj wy¿sz¹ rang¹
form¹ ochro ny, jak¹ ob jê te s¹ fra g men ty tych krajo bra zów. W Sto bra wskim
PK chro nio ne jest roz leg³e za le sio ne pole ke mo we ko³o M¹ko szyc, w PK
Do li na Je zie rzy cy po³o¿o nym na po gra ni czu Ni zi ny oraz Wa³u Œl¹skie go
chro nio ne s¹ nie li cz ne, nie wie l kie fo r my. W gra ni cach Ob sza ru Chro nio ne -
go Krajo bra zu Lasy Stobra wsko- Tu ra wskie chro ni siê ki l ka roz leg³ych ke -
mów ko³o Bier dzan, Sta niszcz Ma³ych i Dê b skiej Ku Ÿ ni oraz nie wie l kie ozy
ko³o Niwek (fo r my te s¹ w wiê kszo œci za le sio ne). Na OChK Bory Nie mo d liñ -
skie ochro nie pod le ga kem ko³o Ro sz ko wic oraz oz ko³o Gra bi ny. £¹cz nie na 
ki l ka set zró¿ ni co wa nych ge ne ty cz nie, mor folo gi cz nie i bio ceno ty cz nie ke -
mów i ozów, wy stê puj¹cych na Ni zi nie Œl¹skiej, chro nio nych jest je dy nie ki -
l ka na œcie. Na pod sta wie roz po zna nia sta tu su tych krajo bra zów pro po nu je siê 
usta no wie nie na stê puj¹cych no wych form ochro ny przy ro dy dla za cho wa nia 
ich naj cen nie j szych wa lo rów przyrod niczo- krajo brazo wych OChK: Kemy
ko³o Go go li na, Kemy i ozy ko³o Jor da no wa Œl¹skie go, Kemy ko³o Dzia -
dowa - Mo stu, Ozy ko³o Wi l ko wa, ZPK: Kem ko³o Ro sz ko wic, Oz ko³o Gra -
bi ny, Kem ko³o Fa l mi ro wic.

W zwi¹zku z po wy ¿szym na su waj¹ siê na stê puj¹ce wnio ski: 
– Oce na sta tu su krajo bra zu, po do b nie jak oce na sta tu su ga tun ku, po win na

staæ siê pod staw¹ do opty ma li za cji ochro ny krajo bra zu na tu ral ne go ró ¿ nych 
ob sza rów.

– Ba da nia nad sta tu sem krajo bra zów ke mów i ozów na Ni zi nie Œl¹skiej wska -
zuj¹, ¿e wy stê puj¹ one na ki l ku na stu pod sta wo wych ob sza rach oraz
w oko³o 100 mnie j szych, ³¹cz nie jed nak nie prze kra czaj¹ 5% po wie rz ch ni
re gio nu. Na le¿¹ wiêc do krajo bra zów rza d kich.
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– Cha ra kte ry styczn¹ cech¹ krajo bra zów ke mów i ozów jest du¿e zró¿ ni co wa -
nie wa run ków geomo rfolo gi cz nych, geo lo gi cz nych, gle bo wych oraz fito -
ceno ty cz nych, przy nie wie l kiej ró¿ no rod no œci wa run ków wod nych w grun -
cie i na po wie rz ch ni oraz wa run ków kli ma ty cz nych.

– Na po sta wie oce ny an tro po pre sji wy ka za no, ¿e naj wiê ksze za gro ¿e nie dla
tych krajo bra zów zwi¹zane jest z eks plo a tacj¹ kru szy wa na tu ral ne go, sk³a -
do wa niem od pa dów i ro l ni c twem.

– Pod sta wo wym czyn ni kiem de cy duj¹cym o kie run kach zago spoda ro wa nia
w krajo bra zach ke mów i ozów jest ja koœæ gleb oraz wa run ki su ro w co we,
sta no wi¹ce pod sta wê do dzia³al no œci ro l ni czej i wy do by w czej kru szy wa
na tu ral ne go.

– Sto sun ko wo nie wie l ka czêœæ krajo bra zów ke mów i ozów jest za le sio na
i w nie wie l kim sto p niu zde gra do wa na. Naj mniej zde gra do wa ne krajo bra zy
wy stê puj¹ we wschod niej i pó³nocno - ws chod niej czê œci Ni zi ny Œl¹skiej.

–  Oce na wy stê po wa nia form ochro ny przy ro dy na Ni zi nie Œl¹skiej wska zu je, 
¿e krajo bra zy ke mów i ozów w wiê kszo œci nie pod le gaj¹ ochro nie. W wy ni -
ku ba dañ za pro pono wa no usta no wie nie ki l ku no wych form ochro ny dla
tych rza d kich i cie ka wych krajo bra zów.
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