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SŁOWO WSTĘPNE  

 

Już po raz trzeci na łamach Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego zajmujemy się 

krajobrazami hydrogenicznymi i ich rolą w krajobrazie kulturowym. W tomie 2 

skoncentrowaliśmy uwagę na „Wodzie w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej”,  

w tomie 7 analizowaliśmy „Doliny rzeczne” w aspekcie przyrodniczym, krajobrazo-

wym i gospodarczo -kulturowym. Tom 13 poświęcony jest krajobrazom kulturowym 

dolin rzecznych – ich potencjałem i sposobami wykorzystania. 
 

Zwłaszcza w obecnym roku gdy przeżywaliśmy serię katastrofalnych powodzi 

problematyka  rzek i ich dolin jest bardzo aktualna. Mimo powstawania licznych za-

bezpieczeń (budowy zbiorników retencyjnych, polderów, wałów przeciwpowo-

dziowych, regulacji biegu koryt…) gwałtowne wezbrania rzek stanowią  nadal real-

ne zagrożenie dla mieszkańców dolin, gospodarki i infrastruktury komunikacyjnej 

zlokalizowanej na terenach zalewanych.   

Doliny rzeczne są pasjonującym i wdzięcznym tematem badawczym zarówno 

dla dociekań przyrodniczych, historycznych jak i gospodarczo - społecznych. Na wą-

skim długim obszarze (a więc stosunkowo łatwym do obserwacji metodą transekto-

wą) w krótkim czasie zachodzą wyraźne przeobrażenia, można obserwować ewolu-

cję krajobrazów naturalnych i kulturowych.  

Płynąca woda powoduje, iż środowisko przyrodnicze dolin rzecznych cechuje się 

dużą zdolnością regeneracyjną. Antropogenicznie przekształcone koryto naturalnie 

powraca do formy zgodnej z prędkością płynącej wody i obciążeniem rzeki materia-

łem skalnym (do koryta meandrowego, rostokowego lub anastezującego). Woda ule-

ga samooczyszczenie w wyniku przefiltrowania i pochłanianie związków azotowych 

i fosforowych przez roślinność, zbiorowiska roślinne szybko regenerują się drogą 

naturalnej sukcesji. Akumulowane w czasie wylewów osady nadbudowują nowe 

warstewki mady użyźniając gleby. 

Doliny rzek są areną wielu konfliktów. Rzeki przyciągają – żyznymi glebami, ła-

twym dostępem do wody, od wieków ludność chętnie lokalizowała grody, wsie  

i miast w dnach dolin i na ich skarpach, a jednocześnie zagrożenie katastrofalnymi 

powodziami odpycha i ogranicza inwestycje gospodarcze i osadnictwo. Rzeki są jed-

nocześnie atrakcyjnym szlakiem transportowo - komunikacyjnym, jak i barierą ogra-

niczającą dostępności, wymuszająca budowę mostów, estakad, przepustów…. Są 

korytarzem ekologicznym dla przemieszczanie się nasion i migracje różnych gatun-

ków zwierząt, a jednocześnie zbierają i transportują zanieczyszczenia komunalne, 

przemysłowe i rolnicze.    

13 tom Prac Komisji Krajobrazów Kulturowych  jest wielowątkowy. Zgodnie  

z interdyscyplinarnym charakterem czasopisma prezentuje opracowania specjali-

stów z różnych dziedzin z 7 ośrodków naukowych omawiając  następujące zagad-

nienia 

- cywilizacyjne i kulturowe znaczenie rzek i ich dolin; 

- krajobrazowe skutki dawnej i współczesnej zabudowy hydrotechnicznej; 
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- krajobrazowe skutki melioracji dolin;  

- krajobrazowe skutki  regulacji i obwałowania rzek; 

- dziedzictwo kulturowe dolin rzecznych a funkcje turystyczne; 

- rzeka jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczny; 

- rzeka jako granica. 
 

Największy udział mają jednak opracowania omawiające ewolucję krajobrazów 

kulturowych wybranych dolin rzecznych w wyniku naturalnych procesów przyrod-

niczych oraz antropogenicznych czynników, a zwłaszcza zmian sposobu użytkowa-

nia terenu. Sześć artykułów omawia szczegółowo powstanie i historyczne przemiany 

krajobrazów kulturowych dolin rzecznych w różnych regionach. W opracowaniach 

St. Czaji (dotyczy doliny Małej Wisły), J. Plit (delty Wisły), i M Stepaniuka (Niecki 

Gródecko-Michałowskiej), J. Łacha (doliny Jedlicy w Sudetach) analiza sięga od po-

wstania formy terenu, zasiedlenia regionu , oraz ewolucji krajobrazów aż po czasy 

współczesne. W opracowaniach P. Pieńkowskiego i  M. Krępca (koncentrującego się 

na fragmencie Równiny Pyrzyckiej), M. Kozieła (omawiającego część doliny Wie-

prza), J. Plit (fragment koryta Niemna) uwaga skoncentrowana jest na przemianach 

krajobrazów w ciągu ostatnich 100-200 latach. 

Artykuły Ł. Wiejaczki , D. Szumińskiej, K. Wójcickiego,  A. Kowalskiej, E. Ko-

łaczkowska dotyczą wpływu wybranego czynnika tak naturalnego jak i antropoge-

nicznego na współczesny krajobraz kulturowy w wybranych dolinach rzecznych. 

Trzecia grupa artykułów dotyczy perecepcji krajobrazów dolin rzecznych ich 

funkcji turystycznej, edukacyjnej i transportowej. Autorami opracowań są S. Bernat –

(Percepcja krajobrazów dolin rzecznych), W. Romanowska, Z.  Podgórski (Atrakcyj-

ność wizualna doliny Wkry), J. Angiel (Poznanie różnorodności krajobrazów kultu-

rowych w aspekcie edukacji wodnej na Wiśle). Na wyróżnienie zasługuje syntetycz-

ny artykuł E. Marszałek omawiający  dolinę Odry jako szlak komunikacyjno - trans-

portowy oraz turystyczny. Autorka zamieszcza porównanie jak w ciągu wieków 

wykorzystywano do żeglugi i zagospodarowano hydrotechniczne drogi wodne Od-

ry i Wisły. 
 

Zmienność w czasie i w przestrzeni krajobrazów kulturowych dolin rzecznych 

sprawia, iż problematyka ta jest praktycznie niewyczerpywana; jest stale aktualnym 

tematem badań, studiów i analiz, a także prognoz i projektów. Przedstawiany tom 

stanowi niewielki wkład w dotychczasowy dorobek naukowy, ale jednocześnie 

przez swoją interdyscyplinarność prezentuje nieco inny punkt widzenia na wielo-

krotnie analizowane zagadnienia.    

 

Joanna  Plit




