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KONSPEKT WYSTĄPIENIA

1. Wstęp.

2. Główne czynniki kształtujące krajobrazy i przegląd 
ich typów.

3. Przystosowanie roślin do warunków 
środowiskowych panujących w typach krajobrazów.

4. Przystosowanie człowieka do warunków 
środowiskowych panujących w typach krajobrazów.

5. Degradacja typów krajobrazów (przyczyny, przebieg 
i sposoby walki z nią).



FIZYCZNOGEOGRAFICZNY 
PODZIAŁ MAGHREBU
NA STREFY

1. Maghreb atlaski – klimat
podzwrotnikowy.

W jego granica wyróżniamy strefę
wilgotną (śródziemnomorską) i
suchą (fr. zone steppique)

2. Maghreb saharyjski – klimat
zwrotnikowy suchy.



KRAJOBRAZ GÓRSKI (GÓRY ATLAS)



TANGER ALGIER TUNIS

KLIMAT PODZWROTNIKOWY 
TYPU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO (MORSKIEGO)



KLIMAT PODZWROTNIKOWY 
TYPU KONTYNENTALNEGO SUCHEGO

KABISBISKIRAMARRAKESZ



KLIMAT ZWROTNIKOWY 
TYPU KONTYNENTALNEGO SUCHEGO

BISKIRA

WARZAZAT EL GOLÉA TAUZAR



POŁUDNIOWA CZĘŚĆ ATLASU (ANTYATLAS)

1. Fragment młodej platformy paleozoicznej
wydźwigniętej w czasie orogenezy alpejskiej.

2. Góry zrębowe.

3. Często zrównane powierzchnie szczytowe.

4. Stoki porozcinane suchymi dolinami.



ŚRODKOWA CZĘŚĆ ATLASU 
(ATLAS ŚREDNI I ATLAS WYSOKI – DŻABAL TUBKAL)

1. Góry fałdowe zbudowane z
mezozoicznych i trzeciorzędowych skał
węglanowych i okruchowych
poprzecinanych intruzjami skał
magmowych – głębinowych i
wylewnych.

2. Najwyższe pasma mają rzeźbę alpejską, z
doskonale zachowanymi plejstoceńskimi
formami glacjalnymi (cyrkami
lodowcowymi, dolinami U-kształtnymi,
morenami).



WIELKI SZOTT ASZ-SZATT ASZ-SZARKI

ŚRODKOWA CZĘŚĆ ATLASU 
(WYŻYNA SZOTTÓW, MESETA MAROKAŃSKA)



KRAJOBRAZ STEPOWY (WYŻYNA SZOTTÓW)



PÓŁNOCNA CZĘŚĆ ATLASU (RIF, ATLAS TELLSKI)

1. Alpejska budowa.

2. Płaszczowiny nasunięte daleko na
południe.

3. Rzeźba zróżnicowana, mocno
rozczłonkowana licznymi
przełomowymi dolinami rzek
rozcinającymi w poprzek cały łańcuch.



ATLAS TELLSKI W ALGIERII



ATLAS TELLSKI W TUNEZJI
(GÓRY TUNEZYJSKIE)



ATLAS TELLSKI W TUNEZJI
(GÓRY TUNEZYJSKIE)



KRAJOBRAZ RÓWNIN

(NP. NIZINA WADI SUS)



KRAJOBRAZ NADMORSKI
WYBRZEŻE WYSOKIE 

W MAROKU I TUNEZJI



KRAJOBRAZ NADMORSKI
WYBRZEŻE WYSOKIE 

W ALGIERII



KRAJOBRAZ NADMORSKI

WYBRZEŻE NISKIE W TUNEZJI (PLAŻE)



Laguna Ghar El Melh

KRAJOBRAZ NADMORSKI

WYBRZEŻE NISKIE (LAGUNOWE)



KRAJOBRAZ NADMORSKI

WYBRZEŻE NISKIE (LAGUNOWE)



KRAJOBRAZ PUSTYNNY 

HAMADA DRAA W ALGIERII



KRAJOBRAZ PUSTYNNY 

WIELKI ERG ZACHODNI W ALGIERII



KRAJOBRAZ PUSTYNNY (SEBKA, SABCHAT)



KRAJOBRAZ PUSTYNNY (OSTAŃCE DEFLACYJNE)



KRAJOBRAZ PUSTYNNY (OAZY NADRZECZNE)

Oued Zouzfana



KRAJOBRAZ PUSTYNNY (OAZY MIĘDZYWYDMOWE)



KRAJOBRAZ PUSTYNNY (KSARY)



PRZYSTOSOWANIE ROŚLIN 
DO SKRAJNYCH WARUNKÓW 

W MAGHREBIE



WILCZOMLECZ ŻYWICONOŚNY
(roślina poduszkowa, sukulent łodygowy)

PRZYKŁAD KONWERGENCJI



SUKULENTY ŁODYGOWE (opuncje) I LIŚCIOWE (agawy)

Sukulenty to przykłady kserofitów, które 
magazynują wodę w tkance wodnej. 

Przywiezione z Ameryki.

Licznie występują w runie.

Są przykładami kserofitów.



SKLEROFITY, HALOFITY, EFEMERYDY



LIŚCIE DROBNE, NIERAZ IGIEŁKOWATE
CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, TAMARYSZEK



ROŚLINNOŚĆ TWARDOLISTNA (LIŚCIE SKÓRZASTE)
OLEANDER POSPOLITY



ROŚLINY ZIELNE

Zarośla twardolistne są widne, więc możliwy 
jest rozwój roślinności zielnej.

Produkcja olejków eterycznych jako 
środek:

• wabiący owady zapylające kwiaty, 
• zniechęcający roślinożerców do 

spożywania ich organów,
• osłabiający rozwój roślin 

konkurencyjnych.



GŁOŻYNA AFRYKAŃSKA
(Ziziphus lotus)

1. Zajmuje tereny suchsze, przeważnie 
stepowe i półpustynne. 

2. Posiadają kolce.



AKACJA 
GUMODAJNA

(Acacia gummifera)
Introdukowana niegdyś w celach 
gospodarczych (guma arabska), 

dzisiaj zdziczała.



PIĘTROWOŚĆ ROŚLINNA W ATLASIE WYSOKIM
(ROŚLINNOŚĆ POTENCJALNA)

ROŚLINNOŚĆ PODUSZKOWA

WIECZNIE ZIELONE DĘBY

DRZEWIASTE JAŁOWCE

KRZEWIASTE JAŁOWCE

PÓŁPUSTYNIE Z OAZAMI Z TOPOLAMI

CEDRY

POŁUDNIE PÓŁNOC

LASY TWARDOLISTNE

ZAROŚLA TWARDOLISTNE



JAŁOWIEC FENICKI
(Juniperus phoenicea)

1. Rośnie w miejscach skalistych.

2. Preferuje wapienne podłoże.

3. Zajmuje suchsze i cieplejsze 
siedliska.



CEDR ATLASKI (Cedrus atlantica)
PRZYKŁAD WIKARYZMU GEOGRAFICZNEGO



DĄBROWA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Silnie karczowane w czasach kolonialnych i w 
początkach czasów pokolonialnych, obecnie 
nieco rzadziej. 

Do dzisiaj pozostały jej fragmenty.

DĄB OSTROLISTNY DĄB KORKOWY



MAKIA (MATORRAL)

Formacja wtórna, która zastąpiła pierwotne 
lasy twardolistne i zastąpiła zarośla 
twardolistne.

Powstała pod wpływem wylesiania i 
wielowiekowego wypasu kóz.



LASY ARGANIOWE

Widne, zimozielone zarośla z pojedynczymi 
drzewami arganii (Argania spinosa), krzewami 
pistacji atlantyckiej (Pistacia atlantica) oraz 
pistacji lentyszek.

Argania żelazna jest endemitem. Z jej nasion 
wytwarzany jest olej arganowy, 
wykorzystywany do celów spożywczych, 
oświetlenia i wyrobu mydeł. Wytłoki z nasion 
wykorzystywane są jako pasza. W wyniku 
fermentacji miąższu owoców uzyskiwany jest 
napój alkoholowy. Drewno służy do wyrobu 
mebli oraz dobrej jakości węgla drzewnego.



PRZYSTOSOWANIE CZŁOWIEKA 
DO SKRAJNYCH WARUNKÓW 

W GÓRACH MAGHREBU



DZIAŁALNOŚĆ 
KRASOWA 

W MIASTACH





RYZYKO ZAPADLISK KRASOWYCH W MIASTACH
powód: brak bądź nieszczelna kanalizacja, betonowanie, duża gęstość zaludnienia 





HYDROGEOLOGIA

NIZINA TADLA GÓRY ATLAS
OBSZAR 

PODGÓRSKI



OAZY PODGÓRSKIE I 
PIERWSZE OSADNICTWO STAŁE

W związku z występowanie źródeł krasowych
(naturalnych, samoczynnych wypływów wody
podziemnej na powierzchnię) tworzą się oazy
podgórskie. W okresie przedkolonialnym, tereny
rolnicze i osady stałe tworzyły się właśnie na
obszarach podgórskich (kolor pomarańczowy)



WODY POWIERZCHNIOWE
głównie rzeki stałe i okresowe



OAZY W DOLINACH I 
NA RÓWNINACH ZIRYGOWANYCH 



1. Zbiorniki do nawadniania.
2. Hydroelektrownie.



TERENY NIENAWADNIANE



ROZWÓJ 
OSADNICTWA STAŁEGO

W czasach kolonialnych i pokolonialnych, wraz z
masowym wprowadzaniem systemu nawadniania,
osadnictwo stałe rozwija się głównie na nizinach
(kolor zielony), ale również w górach, lecz w
mniejszym stopniu (kolor brązowy).







BYDŁO

OWCE

KOZY

INNE



BUDOWNICTWO



ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A 
DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA



PRZYSTOSOWANIE CZŁOWIEKA 
DO SKRAJNYCH WARUNKÓW NA 

PUSTYNIACH I STEPACH MAGHREBU





PODZIEMNA INSTALACJA
WODNA

FOGGARA (ALGIERIA), KHETTARA (MAROKO)



PODZIEMNA INSTALACJA 
WODNA

konieczność stosowania zabiegów hydrotechnicznych
(tunele są zasypywane materiałem piaszczystym oraz ulegają

zawaleniu w wyniku erozji) 



EWOLUCJA FOGGAR 

I OAZ ZASILANYCH WODAMI Z FOGGAR



FOGGARA W 
MIEJSCOWOŚCIACH



FOGGARA PRZED GAJEM PALMOWYM



REZERWUAR WODY (MADJEN)



DYSTRYBUTOR WODY 
(KASRIA)



KANAŁ NAWADNIAJĄCY (SEGUIA)
konieczność oczyszczania kanałów z nawiewanego piasku, usuwania roślinności i soli





SEBKA

KSAR

MIEJSCOWOŚĆ

GAJE PALMOWE

STREFY KRAOBRAZOWE OAZ



GAJE PALMOWE

SEBKA

PASM WYDMOWY

STREFY KRAOBRAZOWE OAZ



SPOSOBY OCHRONY PRZED WYDMAMI I PTAKAMI



WARZYWA



DAKTYLE



HODOWLA



BUDOWNICTWO



BIELENIE PALM DAKTYLOWYCH



UBIÓR (DŻELABA)



ENERGIA ODNAWIALNA



DEGRADACJA KRAJOBRAZÓW 
MAGHREBU I SPOSOBY WALKI Z NIĄ



DEGRADACJA 
KRAJOBRAZÓW GÓRSKICH

PRZYCZYNA: Nadmierny wypas kóz i owiec 
połączony z nierównomiernym obciążeniem 

pastwisk. 

W efekcie zmniejsza się zwarcie roślinności, a w
dalszej kolejności postępuje erozja i wywiewania gleb.

W skrajnych przypadkach dochodzi do odsłonięcia
skalnego podłoża.

Również następuje zmniejszenie produktywności
roślin, zubożenie florystyczne, eliminacja gatunków
konsumowanych przez zwierzęta i gatunków mniej
odpornych na deptanie.

Degradacja jest silniejsza w pobliżu wodopojów i
dróg.



DEGRADACJA 
KRAJOBRAZÓW GÓRSKICH

PRZYCZYNA: Eksploatacja roślinności na cele 
opałowe i inne.

Drewno było niegdyś głównym surowcem na opał
oraz jako podkład do torów kolejowych.

Obecnie, w wyniku gazyfikacji wsi, zmniejszyła się
presja na lasy. Wciąż jednak występuje zagrożenie w
przypadku zaburzeń w regularności dostaw butli z
gazem bądź też w obliczu podwyżki cen gazu.



DEGRADACJA 
KRAJOBRAZÓW GÓRSKICH

PRZYCZYNA (dawniej): Zniszczenia wywołane 
działaniami wojennymi.

Wojny powodowały przemieszczenia ludności na
wielką skalę. Następowała nadmierna eksploatacja
lasów i pożary.

W czasie wojny o niepodległości Algierii, Francuzi palili
napalmem lasy cedrowe, gdzie schronili się
powstańcy.



KONSEKWENCJA ZWIĘKSZONEJ 
EROZJI W KRAJOBRAZACH 
GÓRSKICH

Zamulanie sztucznych zbiorników.

Przyczyną ograniczającą żywotność zbiorników
wodnych są procesy erozyjne w zlewniach.

Znaczna ilość dostarczonych do rzek produktów
erozji zostaje odłożona i dochodzi do zamulania.
Obniża to zdolność użytkową zbiorników.



DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ 

KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO
1. Działania na rzecz zmniejszenia

przyrostu naturalnego prowadzono w
Maghrebie w sposób ograniczony i
nigdzie nie udało się ich w pełni
zrealizować do początku lat 90. XX w.

W ostatnich 20 latach wartość
współczynnika przyrostu naturalnego
zmniejsza się, ale skutki wcześniejszej
eksplozji demograficznej wciąż są
odczuwalne i ludności jest coraz więcej.



DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ NA 

OBSZARACH GÓRSKICH
2. Początkowo, od 1838 roku w Algierii,
walkę z degradacją środowiska
przyrodniczego obszarów górskich
ograniczano do działań restrykcyjnych.
Wydano wówczas zakaz wypalania
lasów. Były one jednak nieżyciowe dla
mieszkańców, nieznane i traktowane je
jako formę ucisku kolonialnego. Pod
koniec okresu kolonialnego powstają
pierwsze parki narodowe.



2. Również w czasach kolonialnych, nowe
przepisy związane z ochroną środowiska
(np. zakaz uprawy stoków o nachyleniu
powyżej 15% w Tunezji, zakaz wypasu
zwierząt w lasach w Maroku) były słabo
znane przez miejscowych i rzadko
egzekwowane je w terenie. Ochronę
środowiska traktowano drugorzędnie.
Tworzenie różnych typów ochrony przyrody
rozpoczęto w latach 80. XX w. w Tunezji, a w
latach 90. XX w. w Maroku.

DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ NA 

OBSZARACH GÓRSKICH



DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ 

KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO
3. Później pojawiły się inwestycje mające

służyć poprawie stanu środowiska.
Coraz częściej stosuje się nasadzania
sosny alepskiej na stokach górskich (w
celu ochrony przed erozją gleb).
Gatunek ten preferuje suchsze i
cieplejsze siedliska. Nasadzenia są
głównie finansowane z
międzynarodowej pomocy rozwojowej.



DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ 

KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO
4. Od początku XXI wieku w Maroku

prowadzi się działania zmierzające do
większej partycypacji ludności
miejscowej w zarządzaniu rozwojem
rolniczym obszarów górskich. Ciągle
jednak interesy władz i ludności
tubylczej stoją w konflikcie. Władza nie
chce włączenia lasów do systemu
rolnego.



KRAJOBRAZY PODGÓRSKIE I RÓWNINNE

URBANIZACJA KONSUMUJE TERENY ROLNICZE



RYZYKO ZAPADLISK KRASOWYCH W MIASTACH
powód: brak bądź nieszczelna kanalizacja, betonowanie, duża gęstość zaludnienia 



KRAJOBRAZY PODGÓRSKIE I RÓWNINNE

URBANIZACJA KONSUMUJE TERENY ROLNICZE

1964 2004



CORAZ GWAŁTOWNIEJSZE POWODZIE



PRZYCZYNA: 
zabudowywanie terenów zalewowych, złe konstrukcje mostów



PRZYCZYNA: 
zatory w wyniku gromadzenia odpadów



DEGRADACJA
KRAJOBRAZÓW STEPOWYCH 

(PUSTYNNIENIE)

PRZYCZYNA: Żywiołowy rozwój upraw roli związany z 
trzema procesami:

• Osiedlaniem się koczowników i powstawaniem dużych
skupisk ludności wiejskiej, którym nie starczyło ziemi
gdzie indziej. Powstają niewielkie gospodarstwa, które
orano pługiem używając zwierząt pociągowych.

• Kolonizacją europejską. Powstanie dużych farm i
wprowadzenie orki traktorami, co sprzyjało
pustynnieniu. Mimo to, stosowano środki ochrony.

• Ekspansją na tereny wiejskie miejscowej, bogacącej się
burżuazji i osób powiązanych z władzami. Powstanie
nowych form użytkowania ziemi – krótkoterminowych
dzierżaw od koczowników.



PRZYCZYNA: Nadmierny wypas połączony z 
nierównomiernym obciążeniem pastwisk. 

W efekcie mniejsze zwarcie roślinności, a w
konsekwencji nasilenie erozji i wywiewania gleb.

W skrajnych przypadkach dochodzi do odsłonięcia
skalnego podłoża na jednych obszarach, a na innych
powstawanie niewielkich wydm (nebek).

DEGRADACJA 
KRAJOBRAZÓW STEPOWYCH 

(PUSTYNNIENIE)



PRZYCZYNA: Zbieractwo trawy alfa.

Trawa alfa stanowi cenny surowiec wykorzystywany
głównie w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Służy także do produkcji twardego włókna, wypychania
materacy, na opał, jako pasza dla zwierząt.

Nierównomierna degradacja. Punkty skupu zakładano
na obszarach najzasobniejszych w trawę, a przy tym
blisko szlaków komunikacyjnych i w miejscach
zasobnych w wodę.

DEGRADACJA 
KRAJOBRAZÓW STEPOWYCH 

(PUSTYNNIENIE)



DZIAŁANIA HAMUJĄCE 
DEGRADACJĘ 

KRAJOBRAZU STEPOWEGO
1. Tworzenie utopijnej „zielonej zapory”,

czyli zwartego kompleksu leśnego
mającego powstrzymać proces
pustynnienia. Zapora miała osłonić step
przed wiatrem, zwiększyć wilgotność
obszaru, dostarczyć drewna dla
ludności. Prace zostały przerwane.

2. Powstawanie zielonych pasów wokół
osiedli.



Niszczenie foggar w wyniku gwałtownej
urbanizacji.
Coraz większy ciężar zabudowy oraz
wprawianie w drgania podłoża przez
samochody powodują zawalenie się
foggar.

PRZYCZYNY DEGRADACJI 
KRAJOBRAZU OAZ 

(niszczenie i opuszczanie foggar)



Mieszkańcy coraz częściej stosują
nowoczesne metody nawadniające (np.
pompy). Nowe techniki są nadmiernie
stosowane, również w okolicach foggar, co
powoduje obniżenie zwierciadła wód
podziemnych i wyłączenie z użytku foggar.

Coraz rzadziej młodsze pokolenia chcą
zarządzać foggarami. Wiele osób migruje
do miast szukając wygodniejszego życia.

PRZYCZYNY DEGRADACJI 
KRAJOBRAZU OAZ 

(niszczenie i opuszczanie foggar)



Ciągle foggary i dostęp do wody dziedziczą
wszyscy męscy członkowie rodziny. W
obliczu eksplozji demograficznej, sprzyja
to zmniejszeniu dostaw wody na pola
uprawne. Wielu członków rodziny
otrzymuje niewystarczającą ilości wody i
decyduje się porzucić działalność rolniczą,
na rzecz pracy w usługach.

PRZYCZYNY DEGRADACJI 
KRAJOBRAZU OAZ 

(niszczenie i opuszczanie foggar)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


