Konferencja w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Poznawanie Gorzowa: „Gorzów, miasto na siedmiu wzgórzach: prawda czy mit?”

Alicja Laszuk
Stowarzyszenie GEO Gorzów

Naszą podróż rozpoczynamy
kilkaset tysięcy lat temu,
kiedy lądolód skandynawski
zajął sporą część Europy. W
swym maksymalnym zasięgu
dotarł do północnych granic
wyżyn niemieckich, Rudaw,
Sudetów, oparł się o próg
Karpat i zajął znaczną część
Niziny
Wschodnioeuropejskiej.

Piotr Migoń, Geomorfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 293.
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Różne są poglądy na liczbę i wiek zlodowaceń
(glacjałów). Ostatnio najczęściej przyjmuje się,
że było ich osiem. Ich nazwy pochodzą od
rzek.
Pierwszym
(najstarszym)
było
zlodowacenie Narwi. Po nim następowały
zlodowacenia południowopolskie: Nidy, Sanu I,
Sanu II oraz zlodowacenie Liwca w obrębie
interglacjału
mazowieckiego.
Kolejnymi
zlodowaceniami były środkowopolskie (Odry i
Warty) i północnopolskie (inaczej Wisły,
bałtyckie) z trzema stadiałami: toruńskim,
Świecia i górnym (inaczej leszczyńskopomorskim).

Zlodowacenie
północnopolskie
(Wisły) podzielone jest na stadiały,
tj. kolejne stany rozwojowe
zlodowacenia, w którym lodowiec
osiągał pewien określony zasięg i
osadzał odróżnialną od innych
ławicę utworów morenowych. Na
ziemię gorzowską wpływ miał
przede
wszystkich
stadiał
pomorski (Pm), gdzie na jego
przedpolu mamy serię utworów
wodnych. Sandr to rozległa
powierzchnia równinna, powstała
na przedpolu moreny czołowej z
usypania materiału żwirowopiaszczystego, wynoszonego z
lodowca
przez
cieki
zeń
wypływające.

Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 69.

Równina Gorzowska

Kotlina Gorzowska

Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 125.

Gorzów leży na styku dwóch
mezoregionów.
Równina Gorzowska jest w większej
części sandrem fazy pomorskiej,
jednak spod piasków wynurzają się
kępy morenowe (…) w okolicach
Gorzowa. (za: J. Kondrackim).
Północny brzeg Warty obejmuje
wysoczyzna morenowa falista,
której materiał skalny pochodzi z
niszczenia (zdzierania) podłoża
przez lodowiec.
Południowa
część
Gorzowa
położona jest w obrębie szerokiej
nadrzecznej doliny, będącej częścią
Kotliny Gorzowskiej (największy
mezoregion Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej).
W
granicach
miasta
znajduje
się
siedmiokilometrowy odcinek tej
kotliny. Przez dolinę przepływa
równoleżnikowo Warta. Rzędne
terenu kształtują się w granicach
17-21 m n.p.m.

Wysoczyzna polodowcowa, morenowa
Rozległy i wyrównany obszar wznoszący się na niewielką wysokość ponad dna
dolin rzecznych, zbudowany głównie z osadów lodowcowych (głównie gliny
lodowcowej) utworzonych w czasie jednego stadiału.
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak, Słownik geologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 232.

Powierzchnia w.p. może być:
• urozmaicona chaotycznie rozmieszczonymi pagórkami i zagłębianiami bezodpływowymi utworzonymi
podczas nierównomiernego wytapiania materiału morenowego z lądolodu (w.p. falista, pagórkowata), albo
• płaska – powstała wskutek ablacji wielkich płatów lodu martwego (w.p. płaska, równina moreny dennej) lub
wskutek denudacji starszej w.p. (w.p. zdenudowana).
W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1985, s. 296

Wysoczyzna Gorzowska i strefa krawędziowa wysoczyzny
Północna część miasta położona na wysoczyźnie jest
łagodnie pofałdowana o stosunkowo niewielkich
deniwelacjach i wysokościach wahających się od 50 do
80 m n.p.m. (w zachodniej części nieco ponad 100 m
n.p.m.). W obrębie wysoczyzny zarysowuje się głęboko
wcięta dolina rzeki Kłodawki i Srebrnej oraz kilka
mniejszych wcięć erozyjnych. Dolina Kłodawki dzieli
wysoczyznę na 2 wyraźne części.
Strefa krawędziowa wysoczyzny cechuje się silnym
urozmaiceniem rzeźby. W obrębie krawędzi doliny
Warty rzędne terenu wynoszą od ok. 25 m u podnóża
do ponad 80 m n.p.m. na jej krawędzi. Licznie
występujące rozcięcia erozyjne opadające ku dolinie
Warty
dodatkowo
urozmaicają
ukształtowanie
powierzchni. Różnice wysokości pomiędzy strefą
krawędziową wysoczyzny a dnem doliny Warty sięgają
60 m.
Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru miasta, Biuro Urbanistyczne PPP

Wzgórze
Wzniesienie naturalne, niezbyt duże (umowna granica wysokości
względnej: 100-300 m), o zaokrąglonym wierzchołku.
W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1985, s. 296.

Wzgórze
Forma pow. Ziemi (III rzędu), mniejsza niż góra, a większa od pagóra; wys.
względna w. może wynosić 100-300 m, ale również mniej lub więcej,
zależnie od wielkości form sąsiednich (wzgórza stanowiące przedgórza gór
wysokich w innych okolicznościach mogłyby być nazwane górami).
Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda, Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 562.

Pagór
Wyodrębniające się wzniesienie typu pagórków ale większe; bliskie rozmiarami
wzgórzom. Wyniosłość rozmiarów do 100 m wys. względnej.
Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda, Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 329.

Pagórek
Wyniosłość niewielkich rozmiarów (od paru do parudziesięciu metrów wys.
względnej), wyraźnie zarysowujące się w terenie i różniące się od otoczenia
zdecydowanie silniejszym nachyleniem stoków oraz wyodrębnieniem indywidualnym
(poszczególne p. nie łączą się ze sobą – na szczegółowej mapie każdy zarysowany jest
zamkniętą poziomicą). W planie p. mają przeważnie kilkadziesiąt do kilkuset metrów
średnicy; wierzchołki ich są mniej lub więcej okrągławe.
Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda, Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 329.

Naturalne
wzniesienia
terenu
(różnego
rodzaju pagórki, pagóry, wzgórza, ciągi wzgórz, wały itp.)
utworzone z materiału skalnego osadzonego przez lodowiec
lub przemieszczonego pod jego naciskiem. W Polsce
występują głównie na pojezierzach jako efekt działalności
lodowca. Najwyższym wzniesieniem morenowym jest Wieżyca
na Pomorzu (329 m n.p.m.).

pttk-strzelin.pl

Wieżyca

Wzgórza Bukowe

Wzgórza Bukowe

Wzgórza morenowe

źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Rynna polodowcowa,
dolina rynnowa
Silnie wydłużone obniżenie
o stromych zboczach i
niewyrównanym
dnie,
utworzone pod lodowcem
w wyniku erozji wód
subglacjalnych. Orientacja
r.p. jest na ogół zgodna z
dawnym kierunkiem ruchu
lodowca i prostopadła do
czoła lodowca.
W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,
Słownik geologii dynamicznej. Warszawa:
Wydawnictwa Geologiczne, 1985, s. 218.

Dolina Kłodawki
wysoczyznę
na
wyraźne części.

dzieli
dwie

Profil terenu przez dolinę Kłodawki.
W krajobrazie miasta w obrębie wysoczyzny wyraźnie rysuje się rynna polodowcowa
przecinająca jego teren z północy na południe. Rynna obejmuje dolinę Kłodawki,
która przecinając wysoczyznę uformowała u podnóża pradoliny i wysoczyzny
znacznych rozmiarów stożek napływowy. Dno rynny w całości charakteryzuje się
złożoną i urozmaiconą budową geomorfologiczną, czego przykładem jest terasa
kemowa, ostaniec wysoczyznowy oraz obniżenie eworsyjne i wytopiskowe.

Tworzenie się rzeźby młodoglacjalnej

geoportal.pgi.gov.pl
Pierwszy rysunek to okres, kiedy lądolód się wycofywał (topił się). Regresja lądolodu odkrywała ponownie powierzchnię gruntu. Drugi rysunek przedstawia obszar „uwolniony” od wielkiego
lodu.
Morena czołowa – wzgórze lub ciąg wzgórz powstających wzdłuż czoła lodowca w okresie jego postoju w wyniku wyciśnięcia lub pchnięcia i spiętrzenia materiału podłoża bądź akumulacji
materiału transportowanego wewnątrz oraz w stopie lodowca, a także materiału moreny powierzchniowej.
Morena martwego lodu – wał lub wzgórze utworzone w strefie krawędzi martwego lodu w wyniku zsuwania się i spływania osadu wytapianego na jego powierzchni.
Sandry powstają w wyniku nagromadzenia osadów przemieszczanych typowymi rzekami roztokowymi, które są przeciążone materiałem sedymentacyjnym. Zespoły sąsiadujących ze sobą
stożków sandrowych (na obszarze przedpola moreny czołowej) tworzą równinę sandrową zbudowaną z materiału piaszczysto-żwirowego.
Kemami nazywa się wały, pagórki lub stoliwa utworzone w wyniku działalności wód roztopowych najczęściej między sąsiednimi płatami lodu martwego w jego szerokich rozpadlinach lub
przetainach, bądź między lobami krawędzi lądolodu. Kemy zbudowane są z piasków i żwirów oraz drobnych piasków i mułków.
Pradolina – rozległa dolina o płaskim dnie utworzona w czasie recesji lądolodu na jego przedpolu, mniej więcej równolegle do czoła. Powstawały z połączenia wód z topniejącego lodowca i
wód rzecznych z terenów nieobjętych zlodowaceniem, które połączywszy się utworzyły ogromne rzeki.
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Schody Donikąd 60 m n.p.m./
wys. wzgl. 30 m
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Wieża ciśnień 70,5 m n.p.m./
wys. wzgl. 15 m

3

61 m n.p.m.

4

4

3
2

1

Park im. Henryka
Siemiradzkiego i Park
Zacisze

Kozacka Góra 60 m n.p.m./
wys. wzgl. 25 m
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59 m n.p.m./
wys. wzgl. 17 m
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66 m n.p.m.
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wys. wzgl. - wysokość względna
to wysokość jakiegoś punktu
względem punktu odniesienia
innego niż poziom morza.

Profil terenu obu parków
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wysokości pagórków
i stoków w strefie
krawędziowej wysoczyzny

8 Ulica Widok 22
67 m n.p.m./
wys. wzgl. 22 m

Profil terenu – ul. Poniatowskiego
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wysokości pagórków
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krawędziowej wysoczyzny
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Kasprowicza 68 m n.p.m.
Ul. Sportowa 73 m n.p.m.

13
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Rezerwat przyrody
„Gorzowskie Murawy”

wysokości pagórków
i stoków w strefie
krawędziowej wysoczyzny
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Strefa krawędziowa wysoczyzny w
okolicach ul. Przy Stadionie i Os.
Słonecznym osiąga ok. 600 m
szerokości. Na Wieprzycach strefa
rozszerza się, od ok. 700 m do ok.
1,7 km w miejscu, w którym droga
ekspresowa S3 wychodzi na
powierzchnię wysoczyzny.

Profil terenu – strefa krawędziowa wysoczyzny (A), dolina Warty (B)
Różnice wysokości pomiędzy strefą krawędziową wysoczyzny a dnem
doliny Warty sięgają 60 m.

Profil terenu w strefie krawędziowej wysoczyzny
(Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy”). Strefa
krawędziowa
wysoczyzny
cechuje
się
silnym
urozmaiceniem rzeźby.

Artur Suchocki

Łukasz Alberski, Skyline

wysokości pagórków
i stoków w strefie
krawędziowej wysoczyzny
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Strefa
krawędziowa
wysoczyzny
obfituje w wiele wcięć erozyjnych. Na
Wieprzycach strefa rozszerza się do ok.
1,7 km w miejscu, w którym droga
ekspresowa S3 (Trasa Zgody) wychodzi
na powierzchnię wysoczyzny.

Profil terenu - na zachód od Trasy
Zgody.
Za
drogą
ekspresową
strefa
krawędziowa zwęża się do 1,4 km.
Występują niwelacje terenu pod
oczyszczalnie ścieków i osadniki.
Stoki porozcinane są formami
dolinnymi o różnej morfometrii:
niecki denudacyjne, doliny erozyjnodenudacyjne, wąwozy, parowy.

wysokości pagórków
i stoków w strefie krawędziowej
wysoczyzny
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Alicja
Laszuk
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104 m n.p.m.

95 m n.p.m.

Maksymalna wysokość w
Gorzowie to 104 m n.p.m.
przy ul. Odlewników. W
tym miejscu wysoczyzna
jest wyrównana.

Podsumowując:
Gorzów nie leży dosłownie na „siedmiu wzgórzach”. Miasto usytuowane jest na wysoczyźnie (mezoregion Równina
Gorzowska) oraz w płaskiej dolinie Warty (mezoregion Kotlina Gorzowska).
Mamy do czynienia z wysoczyzną polodowcową
zajmującą większą część powierzchni miasta (na
północ od rzeki Warty). To rozległy i nieco
wzniesiony obszar, zbudowany głównie z osadów
lodowcowych (gliny lodowcowej), wyraźnie
rozdzielony na dwie części przez dolinę rzeki
Kłodawki. Część miasta położona na wysoczyźnie
jest łagodnie pofałdowana a wysokości wahają się
w granicach od 50 do 80 m n.p.m. Jedynie w
zachodniej części wysokości wynoszą nieco ponad
100 m n.p.m. Na obszarze wysoczyzny mamy
rozmieszczone pagórki oraz kilka mniejszych wcięć
erozyjnych. Strefa krawędziowa wysoczyzny
cechuje się największym urozmaiceniem rzeźby.
Rzędne terenu w strefie wynoszą od ok. 25 m u
podnóża do ponad 80 m n.p.m. na jej krawędzi.
Licznie występujące rozcięcia erozyjne opadające
ku dolinie Warty dodatkowo urozmaicają
ukształtowanie powierzchni. Różnice wysokości
pomiędzy strefą krawędziową wysoczyzny a dnem
doliny Warty sięgają 60 m.

59 m n.p.m.
wys. wzgl. 17 m

istniejący
Kozacka Góra 60 m n.p.m.
wys. wzgl. 25 m

Kozacka Góra

Aleksandra Zabłocka

Pak Zacisze

Alicja Laszuk

Propozycja lokalizacji
punktów widokowych –
Park Siemiradzkiego
i Park Zacisze
istniejący

Schody Donikąd

Aleksandra Zabłocka

Schody Donikąd 60 m n.p.m.
wys. wzgl. 30 m

Propozycja lokalizacji punktu widokowego –
AJP przy ul. Chopina

Alicja Laszuk

Propozycja lokalizacji punktów widokowych – ul. Widok i ul. Poniatowskiego

ul. Widok

ul. Poniatowskiego

Stefan Kasprzyk

Aleksandra Zabłocka

Propozycja lokalizacji punktów widokowych – ul. Widok i ul. Poniatowskiego

Propozycja lokalizacji punktów widokowych – ul. Sportowa

1. Widok na centrum

Alicja Laszuk

2
1

2. Widok na Wieprzyce i dolinę Warty

Alicja Laszuk

Propozycja lokalizacji punktów
widokowych – ul. Sportowa

Propozycja lokalizacji punktów widokowych – Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy”

Artur Suchocki
Alicja Laszuk

Propozycja lokalizacji punktów widokowych – ul. Siewna

Artur Suchocki
Alicja Laszuk

Na terenie Gorzowa przeważają tereny
o spadkach do 6%. Tereny ze spadkami
w przedziale od 6% do 12%
zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie
strefy krawędziowej wysoczyzny i
doliny Warty. Ponadto spadki te
występują wśród pomniejszych dolinek
erozyjnych,
niewielkich
zagłębień
występujących w obrębie całego
miasta. Spadki w przedziale od 12% do
20% występują w obrębie krawędzi
wysoczyzny od zachodniej granicy
miasta do wschodniej. Znajdują się
również na krawędzi doliny rzeki
Kłodawki. Najwyższe spadki jakie
występują w Gorzowie osiągają
wartość rzędu 40%.

źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wysoczyzna zbudowana jest z
różnego rodzaju glin lodowcowych.
Nad glinami (lub w miejscu ich
zanikania) występują cienkie płaty
gruntów sypkich, głównie piasków
średnio i drobnoziarnistych. W
dolnej
strefie
krawędziowej
wysoczyzny oraz w przebiegu
krawędzi doliny Kłodawki grunty
sypkie i żwirowe mają znaczenie
dominujące w podłożu.

źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
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