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Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

W badaniach geomorfologicznych bardzo często przydatna jest także wiedza o środowisku przyrodniczym jako całości, 
prawidłowościach dotyczących jego funkcjonowania i tendencjach obecnych zmian środowiska, o obiegu materii i energii. 
Niniejszy tom zawiera zwartą pracę poświęconą funkcjonowaniu geoekosystemów w warunkach zróżnicowanej 
antroporesji, opartą na wynikach badań prowadzonych w ramach programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego, w Stacjach Bazowych na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich i w Szymbarku w Beskidzie Niskim. 

Geomorfolodzy, analizując rzeźbę, blisko współpracowali między innymi z geologami czy sedymentologami 
i archeologami. Nierzadko były to badania na pograniczu tych dziedzin. Obecnie równie często włączana jest do tej grupy 
geoekologia, gdyż dostrzeżono znaczącą rolę czynników biotycznych w przebiegu procesów morfogenetycznych 
i w przemianach rzeźby. Dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z zawartością niniejszego tomu Landform Analysis, 
gdyż wyniki prezentowane w publikowanym tu opracowaniu mogą być pomocne lub inspirujące dla geomorfologów, 
szczególnie zajmujących się współczesnymi procesami morfogenetycznymi.

Na koniec pragnę zaprosić Państwa do nadsyłania prac do kolejnych tomów Landform Analysis, tak byśmy mogli zmienić 
jego formułę z wydawnictwa seryjnego na czasopismo o wysokiej punktacji, publikujące kilka tomów rocznie, co jest 
docelowym zamiarem Redakcji i Zarządu Stowarzyszenia.

         Zofia Rączkowska 
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