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Papers published in the journal Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Geographica Physica in the years 1997–2019

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 
jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki 
od 1997 r. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się regularnie 
jako rocznik. Zakres tematyczny opublikowanych prac 
obejmuje przede wszystkim problematykę z dziedziny 
nauk ścisłych i przyrodniczych, w tym z dyscypliny nauki  
o Ziemi i środowisku. Nieliczne prace są związane z dzie-
dziną nauk społecznych, w szczególności dyscypliną geo-
grafii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

W historii czasopisma zaznaczyły się dwa etapy. Pierw-
szy, obejmujący lata 1997–2011, charakteryzował się wy-
dawaniem dwóch rodzajów publikacji: zbiorów artyku-
łów naukowych, niekiedy tematycznych (np. tom 8 pod  
red. P. Jokiela, 2008) oraz monografii naukowych, głównie 
rozpraw doktorskich (np. Fortuniak 2000, Podstawczyńska 
2007). W tym okresie ukazało się 11 tomów w wersji wy-
łącznie drukowanej, które w 2013 r. poddano digitalizacji. 
Drugi etap, wdrożony po zmianie przepisów dotyczących 
publikacji w czasopismach w 2013 r. i trwający do dziś, 
polega na corocznym wydawaniu tomu zawierającego re-
cenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki orygi-
nalnych badań oraz różnego rodzaju krótkie doniesienia 
naukowe (notatki naukowe, komunikaty), sprawozdania 
z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk 
pokrewnych, a także biogramy naukowe osób zasłużonych 
dla nauki z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu 
Łódzkiego. Oprócz prac autorstwa wielu doświadczonych 
badaczy, czasopismo opublikowało kilka artykułów dobrze 
przygotowanych przez doktorantów i studentów. 

Od 2013 r. oryginalną (referencyjną) wersją czasopis-
ma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Phy-
sica jest wersja online (format PDF). Pliki publikowanych 
prac, oznaczone numerami identyfikacyjnymi (URI i DOI), 
umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu 
Łódzkiego, w tzw. Otwartym Dostępie (Open Access) na 
licencji Creative Commons BY-NC-ND (Attribution – Non-
-Commercial – No Derivative Works).

Systematycznie wzrasta liczba cytowanych artykułów, 
w znacznej mierze za sprawą coraz lepszej ich widocz-
ności i dostępności w sieci. Niebagatelną rolę odgrywa  
indeksowanie w różnych serwisach, m.in. CEEOL (Central 
and Eastern European Online Library), CEJSH (The Cen-
tral European Journal of Social Sciences and Humanities),  
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) 
oraz Index Copernicus. 

W niniejszym tomie publikujemy artykuły zgodnie  
z przyjętą szeroką formułą tematyczną. 

Praca Czubli i Petery-Zganiacz (2019), mieszcząca się  
w szeroko rozumianej metodologii nauk przyrodniczych, 
zawiera analizę szeregu kwestii technicznych, ważnych 
przy dokumentowaniu obiektów przyrodniczych meto-
dami fotograficznymi. Wiele z poruszanych zagadnień 
nie jest obecnie omawianych w literaturze naukowej  
z zakresu nauk o Ziemi, bądź dydaktyki geografii. Obec-
nie jesteśmy w dobie szybkiego postępu technologiczne-
go, który jednak nie zwalnia badaczy z optymalnego do-
kumentowania obiektów i zjawisk za pomocą fotografii.  
W niniejszym tomie publikujemy artykuł, który uświada-
mia prawidłowości i zasady jakich powinni się trzymać ba-
dacze, niezależnie jakie reprezentują subdyscypliny nauk 
ścisłych i przyrodniczych. 

Artykuł Przepióry i in. (2019) to z kolei studium geoar-
cheologiczno-konserwatorskie układu hydrotechnicznego 
w dolinie Kamionki w Górach Świętokrzyskich. Badania za-
chowanych w formach i osadach śladów historycznej za-
budowy posłużyły do objęcia tego obiektu wraz z najbliż-
szym otoczeniem ochroną konserwatorską jako zabytku 
techniki. 

Artykuł Przybyszewskiego i Kruszyńskiej (2019), stu-
dentów kierunku geografia, specjalności geoekologia  
z ekofizjografią, stanowi studium zmian w użytkowaniu 
oraz rzeźbie terenu, które wynikają z przekształceń zwią-
zanych z eksploatacją kruszywa na przykładzie obszaru 
górnictwa odkrywkowego na pograniczu Wysoczyzny  
Tureckiej i Kotliny Kolskiej. 

Artykuł Szmidta i Tołoczki (2019) przedstawia studium 
Góry Zelce na Wyżynie Wieluńskiej w kontekście walory-
zacji geoturystycznej na podstawie szczegółowej analizy 
geomorfologicznej. 

Z kolei praca Tołoczki (2019) przedstawia wynik badań 
eksperymentalnych podsiąku kapilarnego do oceny gleb 
piaszczystych o opadowo-retencyjnym typie zasilania. 

Wszystkim Recenzentom, którzy poświęcili swój cenny 
czas, by ocenić prace przeznaczone do publikacji w cza-
sopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 
Physica, jak również naszym Stałym Współpracownikom  
i Autorom składam w imieniu Redakcji serdeczne podzię-
kowania za współpracę. 
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Spis prac opublikowanych w latach 1997–2019
List of papers published in the years 1997–2019

Tom (numer)/rok
Volume/Year 

1/1997

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Tadeusz Krzemiński, 
Kazimierz Kłysik, Stanisław Krysiak

b. Redaktor zeszytu: Tadeusz Krzemiński
c. Recenzent: Jerzy Szukalski
d. Artykuły (Articles): 

• Krzemiński, T., Od Redakcji: Profesor Anna Dylikowa, 
3–5, http://hdl.handle.net/11089/2861.

• Balwierz, Z., Goździk, J., Paleośrodowiskowe zmia-
ny w świetle analiz palinologicznych późnovistu-
liańskich osadów węglanowych w zagłębieniach 
bezodpływowych w Bełchatowie (Palaeoenviron-
mental changes established through pollen analysis 
of Latevistulian calcareous deposits in closed de-
pressions in Bełchatów), 7–21, http://hdl.handle.
net/11089/2872. 

• Klatkowa, H., Zagłębienia bezodpływowe w Polsce 
środkowej i przydatność analizy ich wypełnień do in-
terpretacji paleogeograficznych (Closed depressions 
in central Poland and a significance of their fillings 
to the palaeogeographical interpretation), 23–45, 
http://hdl.handle.net/11089/2867. 

• Krzemiński, T., Cechy rozwoju i zaniku lądolodu war-
ciańskiego w środkowej Polsce (Development and 
degradation of the Wartanian ice-sheet in Central 
Poland), 47–65, http://hdl.handle.net/11089/2878. 

• Turkowska, K., Stan wiedzy na temat rozwoju dolin 
ekstraglacjalnych na Niżu Polskim w okresie przej-
ściowym plejstocen-holocen (The stage of knowlege 
of valley evolution in non-glaciated regions of the 
Polish Plain during the transition period from Plei-
stocene to Holocene), 67–87, http://hdl.handle.
net/11089/2969. 

• Bezkowska, G., Geokompleksy zagłębień wytopi-
skowych okolic Zduńskiej Woli (The geocomplex of 
closed depressions near Zduńska Wola), 89–107, 
http://hdl.handle.net/11089/2877. 

• Burchard, J., Analiza porównawcza składu fizykoche-
micznego wód opadowych, porowych i gruntowych 
(Comparative analysis of physicochemical compo-
sition of rain, cavity and ground water), 109–125, 
http://hdl.handle.net/11089/2866. 

• Jeż, G., Jokiel, P., Maksymiuk, Z., Mela, S., Teodorski, J.,  
Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatow” na 
stosunki wodne małej zlewni nizinnej (The influen-
ce of the Brown Coal Mine “Bełchatów” on water 
condistions of a small lowland basin), 127–153,  
http://hdl.handle.net/11089/2871. 

• Papińska, E., Przegląd metod stosowanych w re-
konstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu  
(A review of the methods of the reconstruction of 
man made landscape changes), 155–173, http://hdl.
handle.net/11089/2860. 

e. Notatki naukowe (Reports):
• Kamiński, J., Rozwój doliny Moszczenicy w schył-

kowym czwartorzędzie w świetle sytuacji geolo-
gicznej, analiz palinologicznych i datowań radio-
węglowych w stanowisku Swędów koło Strykowa  
(The development of Moszczenica valley river in the 
Late Quaternary in the site of Swędów near Stryków 
in the light of geological situation, pollen analysis 
and radiocarbon dating), 175–181, http://hdl.han-
dle.net/11089/2912. 

• Klajnert, Z., O glacjalnych uwarunkowaniach vi-
stuliańskich przekształceń rzeźby Wyżyny Łódzkiej  
(On glacial influences on Vistulian transformations 
of relief of the Łódź Upland), 181–187, http://hdl.
handle.net/11089/2970. 

• Kobojek, E., Morfologia i budowa geologiczna środ- 
kowego odcinka doliny Rawki między Rawą Mazowie-
cką a Nowym Dworem (The morphology and geolo-
gical structure of the middle segment of the Rawka 
valley between Rawa Mazowiecka and Nowy Dwór), 
187–195, http://hdl.handle.net/11089/2968. 

• Kobojek, S., Zawartość skaleni w utworach neoplej-
stoceńskich okolic Częstochowy (Content of feld-
spars in the Neopleistocene sediments in the vici-
nity of Częstochowa), 196–202, http://hdl.handle.
net/11089/2972. 

• Krajewski, K., Holoceńskie poziomy organiczne w Na- 
gorkach koło Grabowa Łęczyckiego (Holocene orga-
nic series in Nagórki near Grabów Łęczycki), 202–
209, http://hdl.handle.net/11089/2948. 

• Manikowska, B., Vistuliański eoliczny stożek osypi-
skowy na stoku doliny Pilicy (Vistulian eolian talus 
on the slope of Pilica valley at Inowłódz), 209–220, 
http://hdl.handle.net/11089/2950.  

• Rdzany, Z., Glacilimniczna sedymentacja kemowa  
w kotlinie górnej Rawki i jej znaczenie rzeźbotwór-
cze (Glaciolimnic sedimentation of the karne type in 
the upper Rawka basin and its morphocreative me-
aning), 221–228, http://hdl.handle.net/11089/2869. 

• Szafrańska, D., Deformacja glacitektoniczna w strefie 
krawędziowej Wyżyny Łódzkiej (The glaciotectonic 
deformation in the edge zone of the Łódź Plateau), 
229–235, http://hdl.handle.net/11089/2953. 

• Twardy, J., Rozmieszczenie młodych form denuda-
cyjnych w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej 
(Distribution of young denudation landforms at the 
edge of the Łódź Upland), 235–258, http://hdl.han-
dle.net/11089/2949. 

• Wieczorkowska, J., Przykłady parowów na krawę-
dzi Wyżyny Łódzkiej (The examples of gullies on the 
edge of the Łódź Upland), 258–267, http://hdl.han-
dle.net/11089/2952. 

• Załoba, M., Charakterystyka litologiczna i pozycja 
stratygraficzna serii limnoglacjalnej w Małkowie koło 
Warty (Lithological characteristic and stratigraphical 
position of lacustrine series in Małków near Warta), 
267–271, http://hdl.handle.net/11089/2947. 

• Majchrowska, A., Przegląd literatury o problematy-
ce przemian krajobrazu w zbiorach Biblioteki Insty-
tutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego (Landscape changes. The 
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rewiew of the literature from the Library of the  
Institute of Physical Geography of Łódź University), 
272–278, http://hdl.handle.net/11089/2946. 

2/1997

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Tadeusz Krzemiński, 
Kazimierz Kłysik, Stanisław Krysiak

b. Redaktor: Zygmunt Maksymiuk
c. Recenzent: Andrzej T. Jankowski 
d. Redakcyjne:

• Maksymiuk, Z., Wprowadzenie (Introduction), 3–4, 
http://hdl.handle.net/11089/2884. 

e. Artykuły (Articles):
• Małecka, D., Źródła Masywu Tatrzańskiego (Springs 

of the Tatra Massif), 9–26, http://hdl.handle.net/ 
11089/2897. 

• Jokiel, P., Podstawowe cechy reżimu wydajności wy- 
branych źródeł karpackich (Basic Features of the 
Selected Carpatian Springs Yield Regime), 27–43, 
http://hdl.handle.net/11089/2898. 

• Maksymiuk, Z., Tomaszewski, E., Źródła północno-
-zachodniej części Masywu Śnieżnika (Springs of the 
North-Western part of the Śnieżnik Massif), 45–59, 
http://hdl.handle.net/11089/2900.

• Bartnik, A., Walisch, M., Źródła zlewni Bystrzycy  
Dusznickiej (Springs of the Bystrzyca Dusznicka  
Drainage Basin), 61–72, http://hdl.handle.net/ 
11089/2899. 

• Michalczyk, Z., Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza 
(Springs of the Lublin Upland and the Roztocze), 
73–93, http://hdl.handle.net/11089/2913. 

• Małecka, D., Zmiany wydajności Niebieskich Źródeł 
– przyczyny i skutki (Yield Changes of the Niebieskie 
Źródła Springs – Their Reasons and Effects), 95–114, 
http://hdl.handle.net/11089/2916. 

• Małecki, J.J., Hydrochemiczna charakterystyka Nie-
bieskich Źródeł (Hydrochemical Characteristic of the 
Niebieskie Źródła Springs), 115–131, http://hdl.han-
dle.net/11089/2917. 

• Burchard, J., Maksymiuk, Z., Źródła w dorzeczu Wi-
dawki (Springs of the Widawka Drainage Basin), 
133–152, http://hdl.handle.net/11089/2914. 

e. Notatki naukowe (Reports):
• Hereźniak-Ciotowa, U., Ziułkiewicz, M., Chemizm 

wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynów-
ki) (Chemism of the Struga Dobieszkowska (Mły-
nówka) Spring Water), 169–177, http://hdl.handle.
net/11089/2918. 

3/1999

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Tadeusz Krzemiński, 
Kazimierz Kłysik, Stanisław Krysiak

b. Redaktor: Kazimierz Kłysik
c. Recenzenci: Halina Lorenc, Bogusław M. Kaszewski 
d. Tytuł tomu: Klimat i bioklimat miast
e. Artykuły (Articles):

• Kłysik, K., Wprowadzenie (Introduction), 3–4, http://
hdl.handle.net/11089/2943. 

• Zawadzka, A., Historia badań klimatologicznych  
w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersy-
tetu Łódzkiego (The history of climatological rese-
arches in Department of Meteorology and Clima-
tology University of Łódź), 5–8, http://hdl.handle.
net/11089/2944. 

• Arseni-Papadimitriou, A., Maheras, P., Cuniac, P. 
The urban effect on the daily min air-temperature 
in Thessaloniki (Wpływ miasta na dobowe mini-
ma temperatury powietrza w Salonikach), 9–21,  
http://hdl.handle.net/11089/2977. 

• Kłysik, K., Fortuniak, K., Dobowy i roczny cykl wy-
stępowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi (Daily 
and annual cycle of urban heat island occurrence in 
Łódź), 22–32, http://hdl.handle.net/11089/2978.

• Makrogiannis, T., Santamouris, M., Papanikolaou, N.,  
Koronaki, J., Tselepidaki, J., Assimakopoulos, D., The  
Athens urban climate experiment – temperatu-
re distribution (Miejski eksperyment klimatyczny  
w Atenach – rozkład przestrzenny temperatury), 
33–44, http://hdl.handle.net/11089/2976. 

• Wawer, J., Zależność miejskiej wyspy ciepła od cyr-
kulacji atmosferycznej (Urban heat island in depen-
dence of atmospheric circulation types), 45–50, 
http://hdl.handle.net/11089/2979. 

• Kossowska-Cezak, U., Wpływ rozwoju terytorialnego 
Warszawy na warunki termiczne (Effect of Warsaw 
area development on temperature reconditions), 
51–57, http://hdl.handle.net/11089/2971. 

• Kobysheva, N.V., KIyeva, M.V., Problems and 
methods of modern applied climatology (Problemy 
i metody współczesnej klimatologii stosowanej), 
59–70, http://hdl.handle.net/11089/2983. 

• Filipiuk, E., Kaszewski, B.M., Zub, T., Porównanie 
warunków termicznych w śródmieściu Lublina z ob-
szarami pozamiejskimi (A comparison of the ther-
mal conditions in the centre and suburbs of Lublin), 
71–82, http://hdl.handle.net/11089/2980. 

• Fortuniak, K., Kłysik, K., Intensity of the urban heat 
island in Łódź under winter conditions and its simple 
model (Intensywność miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
w okresie zimowym oraz jej prosty model), 83–90, 
http://hdl.handle.net/11089/2981. 

• Mascarò, L., Densification and urban environment 
of the city of Porto Alegre (Gęstość zabudowy i śro-
dowisko miejskie w Porto Alegre), 91–99, http://hdl.
handle.net/11089/2982. 

• Shaharuddin, A., Cooling effects of a river and sea 
breeze on the thermal environment: a case of Kua-
la Terengganu, Terengganu, Malaysia (Ochładzający 
wpływ rzeki i bryzy morskiej na warunki termiczne 
na przykładzie Kuala Terengganu, Terengganu, Ma-
lezja), 101–110, http://hdl.handle.net/11089/3000. 

• Kuttler, W., On the assessment of urban climate fac-
tors in the light of human biometeorological aspects 
(Ocena czynników klimatu miejskiego z punktu 
widzenia biometeorologii człowieka), 111–120,  
http://hdl.handle.net/11089/3007. 

http://hdl.handle.net/11089/2946
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• Balafoutis, C., Makrogiannis, T., Heat island and bio-
climatic indexes in the city of Thessaloniki (Wyspa 
ciepła i wskaźniki bioklimatyczne w Salonikach), 
121–134, http://hdl.handle.net/11089/3006. 

• Géczi, R., Human bioclimatological features of Cluj 
(Bioklimatyczna charakterystyka miasta Kluż), 135–
144, http://hdl.handle.net/11089/3001. 

• Baranowski, J., Błażejczyk, K., Pisarczyk, S., Śmie-
tanka, M., Wpływ warunków meteorologicznych na 
zachorowalność mieszkańców Warszawy (Influence 
of meteorological conditions on the morbidity of 
the Warsaw citizens), 145–151, http://hdl.handle.
net/11089/3003. 

• Błażejczyk, K., Błażejczyk, M., BioKlima – w poszu-
kiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast 
(BioKlima – seeking of new methods of urban bio-
climate investigations), 153–160, http://hdl.handle.
net/11089/3004. 

• Struzik, P., Zastosowanie informacji satelitarnej 
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tworzone) przez pracowników Instytutu Nauk  
o Ziemi, Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w latach 
1997–2003, 185–188, http://hdl.handle.net/11089/ 
2903. 

7/2007

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Tadeusz Krzemiński, 
Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

b. Recenzent: Maria Dubicka 
c. Autor: Agnieszka Podstawczyńska
d. Tytuł monografii: Cechy solarne klimatu Łodzi (The 

solar characteristics of climate od Łódź), 1–294,  
http://hdl.handle.net/11089/12771. 

8/2008

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Kazimierz Kłysik, Pa-
weł Jokiel, Tadeusz Krzemiński (†), Stanisław Krysiak

b. Redaktor tomu: Paweł Jokiel
c. Recenzent: Andrzej T. Jankowski
d. Tytuł tomu: Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwy-

czajne w środkowej Polsce (Extreme phenomena and 
exceptional events in Central Poland)

e. Artykuły (Articles): 
• Jokiel, P., Zamiast wstępu (Instead of introduction), 

3–7, http://hdl.handle.net/11089/31788.
• Podstawczyńska, A., Okresy suche i wilgotne w Łodzi 

w XX wieku (Dry and wet periods in Łódź in the 20th 
century), 9–25, http://hdl.handle.net/11089/2856. 

• Wibig, J., Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce na 
przykładzie Łodzi (Waves of warmth and coldness 
in central Poland on the example of Łódź), 27–61, 
http://hdl.handle.net/11089/2852. 

• Jokiel, P., Zmiany, zmienność i ekstremalne sumy pa-
rowania terenowego i ewapotranspiracji potencjal-
nej w Łodzi w drugiej połowie XX wieku (Changes, 
changeability and extreme total surface evapora-
tion and potential evapotranspiration in Łódź in 2nd 
half of the 20th century), 63–88, http://hdl.handle.
net/11089/2853. 

• Tomaszewski, E., Maksymalny czas trwania głę-
bokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego 
uwarunkowania (Maximum duration of extreme 
summer Iow flows in central Poland and its determi-
nants), 89–98, http://hdl.handle.net/11089/2851. 

• Jokiel, P., Przepływy ekstremalne wybranych rzek 
środkowej Polski w latach 1951–2000 (Extreme dis-
charges of selected rivers in central Poland in 1951–
2000), 99–138, http://hdl.handle.net/11089/2855. 

• Tomalski, P., Ekstremalne stany wód podziemnych  
w środkowej Polsce w wieloleciu 1951–2000 (Ex- 
treme groundwater levels in central Poland in 1951–
2000), 131–150, http://hdl.handle.net/11089/2848. 

• Ziułkiewicz, M., Nadzwyczajne zdarzenia w infra-
strukturze transportu drogowego województwa 
łódzkiego (Exceptional events in the infrastruc-
ture of road transport in Łódź district), 151–163,  
http://hdl.handle.net/11089/2854. 

• Czarnecki, L., Goździk, J., Osuwiska w województwie 
łódzkim i ich szczególny charakter w wyrobisku KWB 
„Bełchatów” (Landslides in Łódź district and their 
special character in KWB „Bełchatów” opencast mi-
ning), 165–183, http://hdl.handle.net/11089/2904. 

9/2009

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Kazimierz Kłysik, Pa-
weł Jokiel, Tadeusz Krzemiński (†), Stanisław Krysiak

b. Recenzent: Krzysztof Błażejczyk
c. Autor: Włodzimierz Pawlak
d. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
e. Tytuł monografii: Efektywne albedo powierzchni 

miejskiej (Effective albedo of urban Surface), 1–165, 
http://hdl.handle.net/11089/12772. 

10/2009

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Tadeusz Krzemiń-
ski (†), Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

b. Recenzent: Bogusław Michał Kraszewski
c. Autor: Piotr Piotrowski
d. Tytuł monografii: Obiektywna metoda klasyfikacji cyr-

kulacji atmosferycznej dla Polski, 1–216, http://hdl.
handle.net/11089/12790.   

11/2011

a. Redakcja naukowo-dydaktyczna: Kazimierz Kłysik, Pa-
weł Jokiel, Tadeusz Krzemiński (†), Stanisław Krysiak

b. Rada Redakcyjna: Zygmunt Maksymiuk, Stanisław La-
skowski, Zbigniew Klajnert, Krzysztof Kożuchowski, Jo-
anna Wibig, Krzystof Fortuniak 

c. Recenzent: Rajmund Przybylak
d. Autor: Mariusz Siedlecki
e. Tytuł monografii: Charakterystyka klimatologiczna 

chwiejności atmosfery nad Europą, 1–204, http://hdl.
handle.net/11089/12793. 

12/2013

a. Redakcja:  Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny), Jan 
Degirmendžić (redaktor statystyczny), Anna Maj-
chrowska (redaktor tematyczny), Arkadiusz Niewia-
domski (sekretarz redakcji) 

b. Rada Redakcyjna: Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódzki), 
Stanisław Laskowski (Uniwersytet Łódzki), Adam Łaj-
czak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Eva Pau-
ditšová (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwer-
sytet Komeńskiego w Bratysławie)

c. Recenzenci (2013): Wacław Florek (Akademia Po-
morska w Słupsku), Arkadiusz Jaksa (Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Łodzi), Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach), Sylwia Kulczyk (Uniwer-
sytet Warszawski), Daniel Okupny (Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie), Mariusz Szubert (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie), Artur Zieliński (Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Elwira Żmudzka 
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(Uniwersytet Warszawski), Sławomir Żurek (Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

d. Artykuły (Articles): 
• Forysiak, J., Jeziorna przeszłość torfowisk regionu 

łódzkiego (Lacustrine past of peatlands in the Łódź 
Region), 3–15, http://hdl.handle.net/11089/3268. 

• Kobojek, E., Wpływ działalności bobrów na lokalne 
procesy fluwialne w wybranych rzekach Równiny 
Łowicko-Błońskiej (The influence of beaver acti-
vity on local fluvial processes in selected rivers on 
the Łowicz-Błonie Plain), 17–32, http://hdl.handle.
net/11089/3267. 

• Niewiadomski, A., Struktura i znaczenie terenów zie-
leni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Pol-
sce (The structure and importance of green areas in 
Łódź in comparison with other big cities in Poland), 
33–47, http://hdl.handle.net/11089/3247. 

• Papińska, E., Alaska jako przykład obszaru recep-
cji turystycznej (Alaska asan example of a tourist  
reception area), 49–81, http://hdl.handle.net/ 
11089/3248. 

• Szmidt, A., Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich 
w świetle wybranych metod GIS (The edge zone of 
the Łódź Heights in the light of GIS methods), 83–
95, http://hdl.handle.net/11089/3249. 

• Ścieszko, J., Papiernik, Ż., Wpływ warunków atmo-
sferycznych na zdarzenia drogowe na przykładzie 
województwa łódzkiego (The influence of weat-
her conditions on traffic incidents in the example 
of Łódź Voivodeship), 97–115, http://hdl.handle.
net/11089/3266. 

e. Notatki naukowe (Reports):
• Frydrych, M., Wybrzeże klifowe zbiornika Jezior-

sko i jego znaczenie w badaniach geomorfologicz-
nych i paleogeograficznych (Cliffs of the Jeziorsko 
reservoir and their significance in the study of 
geomorphology and paleogeography), 117–125,  
http://hdl.handle.net/11089/3263. 

f. Kronika (Chronicle):
• Krysiak, S., Władysław Baliński (1943‒2013), 127–

131, http://hdl.handle.net/11089/3250. 
• Majchrowska, A., Europejski Kongres Międzynaro-

dowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu – Manchester, 
9‒12.09.2013 (The IALE 2013 European Congress 
– Manchester, 9‒12.09.2013), 133–136, http://hdl.
handle.net/11089/3246. 

• Rdzany, Z., VII Świętokrzyskie Spotkania Geologicz-
no-Geomorfologiczne „Georóżnorodność Ponidzia 
na tle innych obszarów północnej części zapadliska 
przedkarpackiego” ‒ Busko-Zdrój, 22‒24.05.2013 
(The VIIth Świętokrzyskie Geological-Geomorpholo-
gical Meeting “Geodiversity of Ponidzie in compa-
rison with other northern parts of the Carpathian 
foredeep” ‒ Busko-Zdrój, 22‒24 V 2013), 139–142, 
http://hdl.handle.net/11089/3269. 

• Walisch, M., Konferencja hydrologiczna „Aspekty 
badań wody w XX i XXI wieku” ‒ Gdańsk, 18.10.2013 
(Hydrological Conference “Aspects of  water research 
in the XXth XXIst centuries” ‒ Gdańsk, 18.10.2013), 
143–147, http://hdl.handle.net/11089/3245. 

13/2014

a. Redakcja: Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny), Jan 
Degirmendžić (redaktor statystyczny), Jolanta Fiszbak 
(redaktor językowy), Anna Majchrowska (redaktor te-
matyczny), Arkadiusz Niewiadomski (sekretarz redak-
cji)

b. Rada Redakcyjna: Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódzki),  
Stanisław Laskowski  (Uniwersytet Łódzki), Adam Łaj-
czak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Eva Pau-
ditšová (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

c. Recenzenci: Karol Augustowski, Marek Jóźwiak, Ján 
Novotný, Rajmund Przybylak, Daniel Okupny, Joanna 
Pociask-Karteczka, Karolina Smętkiewicz, Mariusz Szu-
bert

d. Artykuły (Articles): 
• Degirmendžić, J., Walisch, M., Szmidt, A., Pola opa-

dów w Polsce związane z niżami Vb van Bebbera 
(Precipitation fields in Poland associated with van 
Bebber’s cyclones Vb), 3–15, http://hdl.handle.net/ 
11089/7951. 

• Jokiel, P., Fizjograficzne uwarunkowania obiegu  
i retencji wody oraz migracji zanieczyszczeń w małej 
zlewni strefy podmiejskiej Łodzi (The role of geo-
graphical conditions in water circulation, retention 
and migration of substances within a small drainage 
basin), 17–49, http://hdl.handle.net/11089/7955. 

• Niewiadomski, A., Szubert, Ł., Jakość gleb wybra-
nych ogrodów działkowych Łodzi (The quality of 
soils of selected allotment gardens in Łódź), 51–64,  
http://hdl.handle.net/11089/7947. 

• Wiśniewska, M., Forysiak, J., Źródła ciepła nisko-
temperaturowego dostępnego dla gruntowych 
pionowych wymienników ciepła. Uwarunkowania 
środowiskowe i techniczne (Low enthalpy heat so-
urces available for vertical ground heat exchangers. 
Environental and technical considerations), 65–77, 
http://hdl.handle.net/11089/7948. 

e.   Notatki naukowe (Reports):
• Degirmendžić, J., Walisch, M., Yvette i pogoda  

w Europie – maj 2014 r., 79–86, http://hdl.handle.
net/11089/7950. 

f.    Kronika (Chronicle):
• Frydrych, M., Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„GIS DZIŚ”, Kraków, 17‒18.11.2014 (Nationwide  
Scientific Conference “GIS DZIŚ”, Kraków, 
17‒18.11.2014), 87–90, http://hdl.handle.net/11089/ 
7906. 

• Rdzany, Z., VIII Zjazd Stowarzyszenia Geomorfolo-
gów Słowackich „Geomorfológia a environmentál-
ne výzvy”, Snina, 6‒8.10.2014 (The VIIIth Scientific 
Conference of The Association of Slovac Geomor- 
phologists “Geomorphology and Environmental 
Challenges”, Snina, 6‒8.10.2014), 91–95, http://hdl.
handle.net/11089/7956. 

• Rdzany, Z., X Zjazd Stowarzyszenia Geomorfolo-
gów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne ‒ ich 
morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, 
16‒19.09.2014 (The Xth Congress of the Associa-
tion of Polish Geomorphologists “Modern Moraine 
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Landscapes ‒ their morphogenesis, present and fu-
ture”, Toruń, 16‒19.09.2014), 97–106, http://hdl.
handle.net/11089/7957. 

• Trawczyńska, A., Barbara Manikowska (1930‒2014), 
107–118, http://hdl.handle.net/11089/7946. 

14/2015

a. Redakcja: Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny), Jan 
Degirmendžić (redaktor statystyczny), Jolanta Fiszbak 
(redaktor językowy), Anna Majchrowska (redaktor te-
matyczny), Arkadiusz Niewiadomski (sekretarz redak-
cji)

b. Rada Redakcyjna: Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódzki),  
Stanisław Laskowski  (Uniwersytet Łódzki), Adam Łaj-
czak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Eva Pau-
ditšová (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

c. Recenzenci: Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki), 
Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki), Barbara Giedych 
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsza-
wa), Maciej Jaskulski (Otto-von-Guericke-Universität, 
Magdeburg), Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pe-
dagogiczny, Kraków), Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, Kielce), Sławomir Kobojek (Uniwer-
sytet Łódzki), Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódz-
ki), Ján Novotný (Slovak Academy of Science), Daniel 
Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Bar-
bara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy  
w Lublinie), Jacek Szmańda (Uniwersytet Pedagogicz-
ny, Kraków), Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedago-
giczny, Kraków), Lucyna Wachecka-Kotkowska (Uni-
wersytet Łódzki), Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki), 
Krzysztof Wroński (niezależny badacz), Marek Zawilski 
(Politechnika Łódzka), Maciej Ziułkiewicz (Uniwersytet 
Łódzki)

d. Artykuły (Articles): 
• Bartnik, A., Marcinkowski, M., Przestrzenne zróżni-

cowanie opadów atmosferycznych na obszarze Ło-
dzi (Spatial variability of precipitation in the area of 
Lodz), 5–15, http://hdl.handle.net/11089/17207. 

• Jaskulski, M., Rekonstrukcja historycznej rzeźby za 
pomocą DEM obszarów przed przekształceniami 
antropogenicznymi – wybrane przykłady z Polski 
Środkowej (DEM-based reconstruction of historical 
earth’s surface of areas before antropogenic trans-
formation: selected examples from Central Poland), 
17–23, http://hdl.handle.net/11089/17208. 

• Mirowska, N., Krysiak, S., Atrakcyjność wizualna kra-
jobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmo-
sin (Visual attractiveness of landscape of the Mroga 
valley and its surroundings in Dmosin commune), 
25–35, http://hdl.handle.net/11089/17209. 

• Rdzany, Z., Frydrych, M., Szmidt, A., Tarnawska, K., 
W sprawie genezy i wieku form rzeźby glacjalnej 
pogranicza Wysoczyzn Kaliskiej i Tureckiej (On the 
origin and age of the glacial landsystem on the bor-
der of the Kalisz and Turek Upland Plains), 37–53,  
http://hdl.handle.net/11089/17210. 

• Szmidt, A., Analysis of correlation between land 
surface and selected palaeosurface illustrated 
with examples from Central Poland (Analiza współ-

kształtności powierzchni terenu i wybranej paleo-
powierzchni na przykładach z Polski Środkowej),  
55–61, http://hdl.handle.net/11089/17211. 

• Szmidt, A., Ocena przydatności archiwalnych mate-
riałów kartograficznych dla analiz paleopowierzchni 
wykonywanych w technikach GIS na obszarze Pol-
ski Środkowej (Evaluation of usefulness of archival 
cartographic materials for the GIS analyses of pa-
laeosurfaces in Central Poland), 63–68, http://hdl.
handle.net/11089/17212. 

• Tołoczko, W., Niewiadomski, A., Measurements of 
selected greenhouse gases exhalation by using the 
closed-chamber technique and calculation of hour 
expiration with regard to CO2 emissions (Pomiar 
eksahalacji wybranych gazów cieplarnianych za po-
mocą komory zamkniętej oraz obliczanie wielkości 
emisji godzinowej na przykładzie wydzielania CO2), 
69–74, http://hdl.handle.net/11089/17213. 

15/2016

a. Redakcja: Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny), Jan 
Degirmendžić (redaktor statystyczny), Jolanta Fiszbak 
(redaktor językowy), Anna Majchrowska (redaktor 
tematyczny – geografia fizyczna, geoekologia), Alek-
sander Szmidt (redaktor tematyczny – GIS, kartografia 
cyfrowa), Arkadiusz Niewiadomski (sekretarz redakcji)

b. Rada Redakcyjna: Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódz-
ki),  Stanisław Laskowski  (Uniwersytet Łódzki), Adam 
Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ján 
Novotný (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława), Eva 
Pauditšová (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), 
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie)

c. Recenzenci: Ryszard Krzysztof Borówka (Uniwersytet 
Szczeciński), Volodymyr Demczenko (Naukowy Insty-
tut Badań Regionalnych NAN we Lwowie, Ukraina), 
Stanisław Fedorowicz (Uniwersytet Gdański), Renata 
Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie), Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marcin Ko-
lejko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krzysztof 
Kożuchowski (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim), 
Józef Kukulak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie), Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Kra- 
kowie), Ján Novotný (Słowacka Akademia Nauk, Braty-
sława), Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki), Joanna 
Popławska (Uniwersytet Warszawski), Barbara Sowiń-
ska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), 
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki), Piotr Weck- 
werth (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

d. Artykuły (Articles): 
• Degirmendžić, J., Synoptic case study of cyclone 

Yvette – May 2014 (Synoptyczne studium ewolucji 
cyklonu Yvette – Maj 2014), 7–15, http://hdl.handle.
net/11089/21068. 

• Dzieduszyńska, D., Znaczenie zimnych okresów póź-
nego vistulianu w rozwoju rzeźby regionu łódzkie-
go (Significance of the Late Vistulian cold periods 
in relief development in the Łódź Region), 17–24,  
http://hdl.handle.net/11089/21069. 
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• Kittel, P., Badania geoarcheologiczne pokrywy stoko-
wej na stanowisku archeologicznym Szynkielew 11,  
gm. Pabianice (Geoarchaeological research on the 
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