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MAP A GEOMORFOLOGICZNA
Górnośląskie go Okręgu P rze m ys łowe go

1:50 000
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Oryginalna m apa wykonana na pod stawie  zd jęcia 
ge om orfologiczne go w latach 1955-1956 w P racowni 
Ge om orfologii i Hyd rogra fii Instytutu Ge ogra fii P AN 
w Krakowie  pod  kie runkie m  Mie czys ława Klim a sze wskie go

Skanowanie  i ge ore f e re ncja oryginalnych m ate riałów 
kartogra ficznych oraz re d akcja te chniczna całości
- Bartłom ie j Szypuła
We ktoryzacja - ze s pół stud e ntów Wyd ziału Nauk o Z ie m i
Uniwe rsyte tu Śląskie go kie runku ge ogra fia 
s pe cjalności Ge ogra ficzne  Syste m y Inform acyjne  w ram ach
d zia ła ń Stud e nckie go Koła Naukowe go GIS w os obach:
Dom inika Bałd ys, Agnie szka Barnaś, 
Wand a Drozd owska, Ale ks and ra
Dziób, Monika Frane k, Małgorzata Ge rnot,
Mate usz Graje wski, Em ilia Je nd ryczko, P iotr Kosz,
P awe ł Kryszczuk, Ale ks and ra Mand rys, Karolina
Mys ińska, Mate usz Wa d a s i Monika Wie kie ra
pod  kie runkie m  Bartłom ie ja Szypuły

Cie niowany pod kła d  na pod stawie  cyfrowe go
m od e lu te re nu z proje ktu ISOK (GUGiK)
zge ne ralizowane go d o rozd zie lczości 20m  x 20m

Je d nostre fowe  od wzorowanie  Gaus s a-Krüge ra na
e lips oid zie  WGS-84. Współrzęd ne  s iatki kilom e trowe j
w ukła d zie  P UWG-1992
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Fragmenty p o wierzc hni zrównania (270-340 m n.p.m.)

Fragmenty p o wierzc hni zrównania (270-340 m n.p.m.)
z cienką p o k ryw ą o sadów p lejsto c eńskich
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DENUDATIONAL FORMS

Forms created as a result of destructive activity of denudational factors

Fragments of the planation surface (270-340 m a.s.l.)

Fragments of the planation surface (270-340 m a.s.l.)
with thin cover of Pleistocene sediments

Slope breaks between same-aged denudational surfaces

Erosional-denudational plains (240-290 m a.s.l.)

Slopes formed in the Tertiary and remodeled in a later period

Residual hills

Ridges

Rounded peaks

Passes

Forms created as a result of construction activity of denudational factors

Diluvial accumulation plains

FLUVIAL FORMS

Forms created as a result of destructive activity of flowing water
with the participation of denudational processes

Erosional cuts

River channels

Trough valley

Accumulative terrace escarpments

Forms created as a result of accumulative activity of flowing water

Accumulative terrace plains

Alluvial fan plains

FLUVIOGLACIAL FORMS

Forms created as a result of construction activity of glacial water

Outwash plains

Forms created as a result of construction activity of ice sheet

Bottom moraine plains
Denudationed embankments of bottom moraineEOLIAN FORMS

Dune ridges and dune areas

ANTHROPOGENIC FORMS

Forms created as a result of destructive human activity

Excavations (quarries, clay-pits, sand-pits, open coal mines)
Areas post-small-shafts
Group of small hand-made excavations
Road- and railway-incisons
Uregulo wane k o ryta rzec zne i kanały

Subsidence basins

Forms created as a result of construction human activity

Dumps
Anthropogenic flats

Anthropogenic mounds

Road- and railway-embankments
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