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Sprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Olimpiada Geograficzna 

27 stycznia 2023 roku w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego odbyła się II edycja Tygodnia 

Olimpijskiego. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województw dolnośląskiego i opolskiego 

zakwalifikowanych do etapu okręgowego 49 Olimpiady Geograficznej został przygotowany panel 

naukowy. W sesji uczestniczyło 35 uczniów wraz nauczycielami. Panel naukowy rozpoczęła  

mgr Marta Helt jako Kierownik Pracowni Dydaktyki Geografii a następnie jako pierwszy wystąpił  

dr Andrzej Kacprzak i przedstawił zjawiska krasowe na świecie. Uczniowie poznali czynniki sprzyja-

jące rozwojowi zjawisk krasowych a także przykładowe formy krasowe. Kolejnym zagadnieniem 

było zjawisko urbanizacji na świecie, które analizowała dr Anna Grochowska. Przedstawiła między 

innymi przykładowe funkcje miast, procesy rewitalizacji i gentryfikacji zachodzące w miastach. Pod-

czas wizyty w bibliotece Instytutu, mgr Łukasz Kasprzak przekazał uczniom informacje na temat 

zasobów i warunków korzystania z biblioteki Instytutu oraz PHK, a także opowiedział o globusie, 

będącym kartograficzną atrakcją tego miejsca. Prodziekan dr hab. Waldemar Spallek przybliżył pa-

sjonatom geografii ofertę studiów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz pogra-

tulował uczestnikom zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej. Po krót-

kiej przerwie zróżnicowanie gleb w Polsce oraz ich wykorzystanie rolnicze omówił dr Bartosz Kora-

biewski. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat procesów glebotwórczych oraz czynników 

wpływających na żyzność gleb a także miejsc występowania poszczególnych typów gleb w Polsce. 

Następnie dr inż. Dorota Borowicz wygłosiła wykład, podczas którego słuchacze poznali metody 

prezentacji zjawisk stosowane na mapach tematycznych. Przedstawiła w nim w szczególności nie-

typowe sposoby wizualizacji danych na mapach, zwracając uwagę na sposób korzystania z legend, 

a zwłaszcza odczytywania informacji ilościowych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 

uczniów i z pewnością w kolejnym roku zostanie powtórzone. Dokumentację fotograficzną (poniżej) 

wykonała Pani Agnieszka Duda z X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. 
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Publikacje 

W czasopiśmie International Journal of Climatology (IF = 3.651, 140 pkt. MEiN) ukazał się artykuł 

przedstawiający kilkusetletnią rekonstrukcję przepływów rzeki Kafirnigan (prawy dopływ Amu-Da-

rii) na podstawie przyrostów rocznych jałowców rosnących w południowo-zachodnim Pamiro-Ałaju 

w Tadżykistanie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w regionie pamirskim. W pracach między-

narodowego zespołu badawczego uczestniczył Piotr Owczarek. Badania wykazały, że przepływ rzeki 

jest znacząco skorelowany z temperaturami powierzchni morza we wschodnim równikowym Pacy-

fiku i północnym Oceanie Indyjskim. Wskazują na istnienie niezwykłych 11-, 5,6-5,7-, 4,3-, 2,6-, 2,3- 

i 2,0-letnich cykli, co sugerują związek pomiędzy zmianami przepływów w południowej części Azji 

Środkowej a aktywnością ENSO (El Niño Southern Oscillation). 

 

https://doi.org/10.1002/joc.8031
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Miejsce badań terenowych – otoczenie Jeziora Iskanderkul w południowej części Pamiro-Ałaju w Górach 

Hisarskich (powyżej). Rdzenie pobrane z jałowców, rosnących na wysokości 2 000 – 3200 m n.p.m., zostały 

wykorzystane do rekosntrukcji paleoprzepływów rzeki Kafirnigan (poniżej).  

 

W czasopiśmie Geomorphology (IF = 4,406, 100 pkt. MEiN) ukazał się artykuł dr Mileny Różyckiej 

I prof. Piotra Migonia „Deciphering complexity of block-faulted topography – insights from mor-

phometric variables, drainage patterns and river profiles (Orlickie-Bystrzyckie Mountains Block, 

Central Europe)”. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w latach 2016–2021 przez 

autorkę wiodącą w ramach projektu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki i zawiera interpreta-

cję rzeźby bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w kategoriach zróżnicowanych ruchów pionowych i nie-

jednakowej przestrzennie reakcji systemu erozyjnego. 

 

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108621
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W czasopiśmie Space – Society – Economy (40 pkt. MEiN) ukazał się artykuł autorstwa dr hab.  

Roberta Szmytkie i dr Dominika Sikorskiego pt. „Małe miasta w Polsce w systemie dojazdów do 

pracy”. Głównymi celami artykułu było określenie pozycji małych miast w krajowym systemie do-

jazdów do pracy oraz ich typologia w kontekście struktury tych dojazdów. 

 

W serii wydawniczej Biblioteki Studiów Lednickich ukazała się dwujęzyczna, polsko-angielska mo-

nografia naukowa pt. „Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo ar-

cheologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Zawiera ona wyniki interdyscyplinarnego pro-

jektu naukowego koordynowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i finansowanego 

ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. 

Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Wśród uczestników projektu była dr hab. Agnieszka 

Latocha-Wites, jest ona również współautorką jednego z rozdziałów w monografii pt. „Nowe 

spojrzenie na stare formy: dane teledetekcyjne i badania terenowe w ujęciu archeologiczno-ge-

omorfologicznym/ New insights into old forms: remote sensing and field surveys in archaeological 

and geomorphological applications). Prezentuje on wyniki wspólnych prac i dyskusji terenowych 

łączących spojrzenie geomorfologiczne i archeologiczne na antropogeniczne przekształcenia rzeźby 

terenu i procesów rzeźbotwórczych w regionie związanym z państwem pierwszych Piastów.  

(klik TUTAJ przenosi na stronę z treścią publikacji). 

  

http://studialednickie.pl/wiadomosci/biblioteka-studiow-lednickich/8a2c0594146d5a96ac20afe12bd2a81d.pdf
https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/14567?fbclid=IwAR2V2ld7r7J16FYSg4aEthLgA0Cf4Gj8JaDPAjL4eLK0TrH74gqfE4-rEew
http://studialednickie.pl/wiadomosci/biblioteka-studiow-lednickich/8a2c0594146d5a96ac20afe12bd2a81d.pdf
http://studialednickie.pl/wiadomosci/biblioteka-studiow-lednickich/8a2c0594146d5a96ac20afe12bd2a81d.pdf
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Sprawy Zakładowe 

Zakład Geografii Fizycznej 

W dniach 17–24 lutego 2023 odbył się kongres Arctic Science Summit Week (ASSW) organizowany 

przez International Arctic Science Committee (IASC). W pracach grup roboczych IASC uczestniczył 

zdalnie dr hab. Piotr Owczarek, prof. UWr, będący polskim reprezentantem Terestrial Working 

Group IASC z ramienia Polskiego Komitetu Polarnego PAN. Piotr Owczarek był również jednym z or-

ganizatorów sesji naukowej „The Arctic Critical Zone under threat: processes, fluxes and challen-

ges”.  

 

W dniach 26–27 lutego dr Łukasz Stachnik brał udział w warsztatach Terrestrial Flagship Workshop 

w Czeskich Budziejowicach, których celem była analiza wyników uzyskanych w czasie pilotażowych 

badań wpływu dostawy składników pokarmowych na obieg węgla w ekosystemie tundrowym (oko-

lice Ny-Allesundu, północny Svalbard). Terrestrial Flagship to interdyscyplinarny program naukowy 

poświęcony badaniu procesów zachodzących w środowisku lądowym Wysokiej Arktyki, który składa 

się z sześciu grup badawczych. W ramach powyższych warsztatów, podejmowane były zagadnienia 

realizowane w ramach grupy badawczej zajmującej się obiegiem węgla i innych składników pokar-

mowych (Work Group 4: Carbon and nutrient fluxes). W trakcie warsztatów Łukasz Stachnik 

wygłosił referat pt.: “Impact of long-term glacier recession on biogeochemical cycles in Arctic”. 

 

Zakład Geoinformatyki i Kartografii 

W tegorocznej edycji GeoNight wśród sześciu zakwalifikowanych wydarzeń z Polski znalazła się pro-

pozycja dr. Jacka Ślopka dotycząca związków geografii i koszykówki. W ramach GeoNight 2023 od-

będzie się mini wykład i warsztaty praktyczne (hands-on) pt. „Geografia rzutów, czyli o analizach 

przestrzennych w koszykówce”. Wykład i warsztaty w formie otwartego spotkania online w MS Te-

ams zostaną odbędą się w piątek, 14 kwietnia od godz. 20:00. 
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Ogólnoświatowa Noc z Geografią (Nuit de la Géographie/GeoNight) odbywa się tego samego dnia 

na całym świecie. Organizowana jest przez Europejską Asocjację Towarzystw Geograficznych (EU-

GEO) i wspierana jest przez Międzynarodową Unię Geograficzną (IGU). Głównym celem wydarzeń 

GeoNight jest promowanie geografii i geografów wśród szerokiego grona odbiorców. Więcej o idei 

Nocy z Geografią można dowiedzieć się ze strony oficjalnej: https://www.geonight.net/. 

 

 

Zakład Geomorfologii 

1 lutego w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Artura 

Marciniaka. W obronie i spotkaniu Komisji Doktorskiej uczestniczył dr hab. Marek Kasprzak, powo-

łany na recenzenta rozprawy A. Marciniaka, pt. „Uncertainity-driven geophysical imaging in envi-

ronmental studies”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Mariusza Majdańskiego. 

W dniach 1–2 lutego 2023 r. prof. Piotr Migoń, będący naukowym koordynatorem Geoparku Kraina 

Wygasłych Wulkanów, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli trzech polskich geoparków – dwóch 

istniejących Globalnych Geoparków UNESCO (Łuk Mużakowa, Geopark Świętokrzyski) i kandydują-

cego do sieci światowej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Odbyło się ono w Łęknicy i Klein 

Kölzig, na terenie transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa, było okazją do wymiany doświadczeń 

oraz omówienia perspektyw zacieśnienia współpracy między geoparkami, wraz z utworzeniem sieci 

polskich geoparków, analogicznej do podobnych sieci działających w innych państwach.  

 

Odrestaurowana 
dawna cegielnia 
w Klein Kölzig, 
w niemieckiej 
części  
transgranicznego  
Geoparku Łuk 
Mużakowa, jest 
siedzibą  
Geoparku. 
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Ekspozycja w cegielni w Klein Kölzig, zapoznająca z historią wydobycia surowców mineralnych  

na terenie Geoparku. 

W dniu 2.02.2023 r. dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr wygłosiła prelekcję pt. „Islandia – 

wyspa ognia i lodu” w ramach cyklicznych spotkań PTTK Oddział Wojskowy pt. „Cztery strony 

świata”. W czasie prezentacji uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z wulkanicznymi, geotermal-

nymi i lodowymi krajobrazami wyspy, ale również z historią i gospodarką, a także dowiedzieć się, 

dlaczego ponad połowa Islandczyków wierzy w trolle... 

 

16 lutego grupa terenowa w składzie dr hab. Marek Kasprzak, dr Kacper Jancewicz, dr hab. Robert 

Szmytkie oraz studentki geoekologii Maria Kotowska i Sywia Arabasz wykonali pomiary geofi-

zyczne na obszarze Lasu Osobowickiego, zmierzające do zobrazowania struktury osadów Odry 

w miejscach jej dawnego przebiegu. Prace przeprowadzono za przyzwoleniem zarządców terenu – 

Zarządu Zieleni Miejskiej i proboszcza Parafii św. Teresy od dzieciątka Jezus we Wrocławiu        
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W dniu 28 lutego 2023 r. prof. Piotr Migoń wygłosił wykład na Uniwersytecie w Zurychu (Szwajca-

ria), w tamtejszym Instytucie Geografii. Wykład odbył się w ramach seminariów naukowych jed-

nostki i dotyczył problematyki ruchów masowych w Górach Kamiennych, ze szczególnym naciskiem 

na różnorodność i komplementarność metod badawczych. Kilkudniowy pobyt w Szwajcarii był także 

okazją, mimo mało sprzyjającej aury, do zobaczenia kilku interesujących pod względem geomorfo-

logicznym miejsc, w tym słynnych wodospadów Renu koło Szafuzy (Schaffhausen), będących atrak-

cją turystyczną już od drugiej połowy XVI w. Próg wodospadu powstał w obrębie skalistego wapien-

nego zbocza kanionu wyżłobionego przez rzekę lodowcową, następnie zasypanego żwirami i tylko 

częściowo odpreparowanego podczas kolejnej fazy erozji pod koniec plejstocenu i w holocenie. 

 

Wodospady 
Renu koło 
Szafuzy mają 
około 23 m 
wysokości. 
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Formy selektywnego wietrzenia 
w scementowanych żwirach wy-
sokiego poziomu zasypania plej-

stoceńskiego nad Szafuzą. 

Duża, dynamicznie rozwijająca się nisza źródliskowa w obrębie grzbietu 
Uetliberg nad Zurychem. 

 

W dniach 1 grudnia 2022 r. – 28 lutego 2023 r. dr Filip Duszyński przebywał na stażu naukowym 

w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu w Zurychu (UZH). Stypendium, ufundowane przez Szwaj-

carską Narodową Fundację Nauki (SNSF, projekt nr IZSEZ0_213890/1), było pokłosiem ponad rocz-

nej współpracy Filipa Duszyńskiego z profesorem Markusem Egli, kierownikiem Geochronology 

Group na UZH. Prowadzone przez polsko-szwajcarski zespół badania zmierzają do poznania ram 

czasowych oraz tempa rozwoju rzeźby Gór Stołowych. Badania prowadzone są dzięki finansowaniu 

w projekcie Q-MESA | Mechanizmy Ewolucji Obszarów Piaskowcowych, Centralna i Zachodnia Eu-

ropa (projekt nr 2020/39/D/ST10/00861 Narodowego Centrum Nauki) 

W trakcie stażu Filip Duszyński pracował w laboratorium nad preparatyką próbek, które posłużą do 

określenia czasu rozwarcia się szczelin w przykrawędziowych partiach płaskowyżów Gór Stołowych. 

Ponadto, kierował, sfinalizowanymi już, pracami nad artykułem dotyczącym określenia mechani-

zmów i tempa cofania się progów morfologicznych Gór Stołowych. 22 lutego wygłosił wykład pt. 

Caprock-derived boulders as story-tellers of patterns, timing and rates of escarpment retreat in 

a sedimentary tableland (Stołowe Mountains, SW Poland) w ramach seminariów pt. Biochemistry 

and Landscape Dynamics. Poniżej wybrane wspomnienia wyjazdu, niekoniecznie związane z nauką, 

zapisane na fotografiach. 
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A – kampus Irchel, w którym mieści się Instytut Geograficzny UZH; B – legendarny Turniej Czterech Skoczni 

poprzedzają zawody Pucharu Świata w Engelbergu. 18 grudnia nie mogło nas tam zabraknąć. Warto było – 

Dawid Kubacki nie dał rywalom najmniejszych szans i pewnie triumfował. Warto nadmienić, że 90% publicz-

ności stanowili Polacy, co dla Profesora Markusa Egli było szokujące        Efekty Małyszomanii robią  

wrażenie, C – doktoranci i pracownicy Instytutu zorganizowali pożegnalnego raclette’a przed moim  

wyjazdem. Na patelnię poszły 3 kg sera – oczywiście szwajcarskiego; D – w ostatnich dniach pobytu spotkali-

śmy się z prof. Piotrem Migoniem. Na zdjęciu kolacja w tradycyjnej szwajcarskiej knajpce;  

E – wieszczki – strażnicy słynnego masywu Pilatus (2128 m n.p.m.).  
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Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery 

21.02.2023 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyła się wizyta prof. Alfreda Wieden-

sohlera (Head of the World Calibration Center for Aerosol Physics, Head of the ACTRIS European 

Center for Aerosol Calibration) oraz Jakuba Ondracka (Laboratory of Aerosols Chemistry and Physics 

Institute of Chemical Process Fundamentals, v.v.i. Academy of Sciences of the Czech Republic). Wi-

zyta ta miała na celu weryfikację urządzeń funkcjonujących w ramach jednego z komponentów na-

szej platform pomiarowej, które ma zostać włączona w sieć ACTRIS. Stacje, które zostały zgłoszone 

jako tzw. National Facilities, przed oficjalnym zatwierdzeniem, muszą przejść proces certyfikacji (la-

belingu). Podczas tego procesy sprawdzana jest kompletność i poprawność działania infrastruktury 

badawczej, która musi spełniać minimalne wymagania określone w dokumentach programowych 

ACTRIS. Pierwszy krok za nami, mamy wymaganą liczbę urządzeń mierzących właściwości aerozoli 

metodami in-situ, jednak konieczne są jeszcze pewne drobne modyfikacje (jak np. przeniesienie 

klimatyzacji, czy wymiana głowicy separującej frakcje pyłu).  

 

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie pre-aditu (fot. A. Wiedensohler). 

W lutym odbyło się szkolenie z zakresu obsługi ethalometru MAGEE AE43 oraz nefelometru folar-

nego AURORA 4000. Szkolenie przeprowadził Pan Marek Pawłowski z firmy ECO Monitoring z Cho-

rzowa, główny dostawca naszego actrisowego sprzętu. W szkoleniu wzięli udział Anetta Drzeniecka-

Osiadacz, Tymoteusz Sawiński, Piotr Modzel i Arkadiusz Remut. 
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Dyskusja na temat spektrometru cząstek ultradrobnych      (fot. T Sawiński). 

W dniu 23 lutego 2023 r. w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od-

było się RI-URBANS Polish Stakeholder Meeting. W spotkaniu wzięli udział polscy interesariusze re-

prezentujący 23 instytucje, w tym 16 instytucji z osobistymi przedstawicielami (20 osób) oraz 9 in-

stytucji online (11 osób). Oprócz interesariuszy z Polski, w spotkaniu tym uczestniczyło również 

7 przedstawicieli projektów RI-URBANS i ATMO-ACCESS. Spotkanie to miało na celu określenie me-

chanizmów współpracy pomiędzy jednostkami rządowymi zajmującymi się monitoringiem jakości 

powietrza a jednostkami naukowymi, które realizują pomiary w ramach programu ACTRIS. Zgodnie 

z procedowaną aktualnie nową dyrektywą unijną w zakresie jakości powietrza (w styczniu br. za-

kończył się etap krajowych konsultacji) planowane jest włączenie stacji określanych jako tzw. su-

persite, które będą dostarczały danych o cząstkach ultradrobnych oraz o stężeniu sadzy. Mamy na-

dzieję, że stacja Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery ze względu na lokalizację w mieście oraz 

zakres prowadzonych pomiarów zostanie włączona również w sieć krajową, uzupełniającą funkcjo-

nowanie PMŚ. 
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Zakład Zagospodarowania Przestrzennego 

W dniu 28.02. w Pałacu Staszica w Warszawie dr hab. Krzysztof Janc odebrał z rąk wiceprezes Pol-

skiej Akademii Nauk Pani profesor Natalii Sobczak powołanie w skład Komitetu Przestrzennego Za-

gospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W dniu tym odbyło się Plenarne 

Posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Rozpoczęło ono kadencję 

KPZK PAN 2023–2026. Podczas spotkania odbyło się m.in. podsumowanie kadencji 2019–2022, 

przedstawiono założenia pracy na kolejną kadencję, w tym także plany pracy Zespołów Zadanio-

wych. Przewodniczącym zespołu, który będzie zajmował się szeroko rozumianą problematyką ob-

szarów wiejskich został dr hab. Krzysztof Janc. Dokonano również wyboru: Honorowego Przewod-

niczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Członków Prezydium Komitetu. Finalnie odbyło 

się pierwsze Posiedzenie Prezydium Komitetu w bieżącej kadencji. 

 

 

Pracownia Partycypacji Społecznej 

Dobre wieści napłynęły do nas z Rady Osiedla Osobowice–Rędzin. Cytują jednostkę pomocniczą 

Gminy Wrocław Osiedle Osobowice–Rędzin: "Została zakończona procedura w sprawie wniosku 

Drukarni KEA o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kroto-

szyńskiej (dotyczył on planu nowej inwestycji przy ul. Wieruszowskiej). Urząd Miasta Wrocławia ofi-

cjalnie oświadczył, że nie planuje zmiany MPZP. Jest to decyzja zgodna z opiniami ekspertów, a także 
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wolą mieszkańców wyrażoną w trakcie konsultacji. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaan-

gażowani w ten proces. Sprawę ze strony Rady Osiedla pilotowała Joanna Nawrot, wsparcia w pro-

cesie konsultacji udzielił nam Michał Kwiatkowski z Wrocławskiego Forum Osiedlowego oraz  

mgr Sławomir Czerwiński i dr Anna Grochowska z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego UWr 

wraz ze studentami kierunku gospodarka przestrzenna. Serdecznie im wszystkim dziękujemy za 

wsparcie naszego osiedla." Tego rodzaju informacja cieszy, gdyż wsparliśmy społeczność osiedla 

Osobowice–Rędzin. Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 dr Anna Grochowska przedstawiała w for-

mie prezentacji wyniki badań, jakie prowadzone były w czerwcu br. na osiedlu Osobowice–Rędzin, 

w ramach ćwiczeń terenowych na kierunku gospodarka przestrzenna. Do tego w ramach prac Pra-

cowni Partycypacji Społecznej wykonana została opinia oceniająca wniosek złożony przez inwestora 

– właściciela gruntu. Jej autorką jest dr Anna Grochowska – kierowniczka Pracowni. Wyniki badań 

oraz opinia stanowiły ważny element dyskusji / konsultacji społecznych na osiedlu. Zostały one prze-

kazane Zarządowi Osiedla Osobowice–Rędzin w celu wykorzystania ich przy dalszym procedowaniu 

(opinia Rady Osiedla) wniosku. Dla przypomnienia cały materiał TUTAJ (klik). Cieszy, że udało się 

uniknąć błędu planistycznego na kameralnym wrocławskim osiedlu. Brawo dla mieszkańców osiedla 

Osobowice–Rędzin i dla Rady oraz Zarządu Osiedla za pilnowanie sprawy. Brawo dla współpracy! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Marek Kasprzak 
marek.kasprzak@uwr.edu.pl 
Wrocław, 8 marca 2023 r. 

 

Materiały dotyczące spraw Instytutu i spraw poszczególnych Zakładów prosimy nadsyłać do końca każdego 

miesiąca na adres e-mail M. Kasprzaka. 

Fotografia na pierwszej stronie: Schronisko na Szrenicy w Karkonoszach widoczne w okienku utworzonym 

przez pochylenie świerka przygniecionego masą szadzi (fot. M. Kasprzak, luty 2023). 

https://tiny.pl/w2fm4
mailto:marek.kasprzak@uwr.edu.pl

