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PUSTYNIA BŁĘDOWSKA DAWNIEJ I DZIŚ – 
INTERPRETACJA WIELOCZASOWYCH ZDJĘĆ 
LOTNICZYCH I OBRAZÓW SATELITARNYCH1

Henryk Bryś, Piotr Gołuch
Politechnika Krakowska

Streszczenie. W pracy zamieszczono analizy przestrzenne związane z postępującym zara-
staniem położonej w Małopolsce Pustyni Błędowskiej, w wyniku wprowadzenia tam przed 
50 laty roślin wydmowych oraz przeprowadzanego zalesienia. Badania przeprowadzono na 
podstawie ortofotomap satelitarnych z lat 1968 i 2006 oraz unikalnej fotomapy wykonanej 
na podstawie zdjęć lotniczych z roku 1926. Na materiałach tych wyraźnie zauważalne są 
zmiany obszarów zalesionych oraz porośniętych inną roślinnością. 
Obszar pustyni w całości położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 
który przed trzema latami został objęty europejskim programem ramowym sieci obszarów 
ochrony krajobrazu NATURA 2000 – Kod Obszaru-PLH-120014. Pustynia Błędowska 
została zakwalifikowana jako obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólno-
towym. Obecnie największym zagrożeniem dla obszaru Pustyni Błędowskiej jest natural-
na sukcesja lasów otaczających pustynię (samosiejki) oraz sztuczne zalesienia. Aktualnie 
opracowuje się projekty celem podjęcia prac renaturalizacyjnych zarośniętych terenów 
pustyni. 

Słowa kluczowe: fotomapa, ortofotomapa satelitarna, analiza obrazów wieloczasowych, 
teledetekcja środowiska

POWSTANIE, ROZWÓJ I ZANIK PUSTYNI

Największą osobliwością krajobrazową północno-zachodniej części Jury Krakowsko- 
-Częstochowskiej na Wyżynie Śląskiej jest zanikające pole deflacyjne, nazwane geogra-
ficznie „Pustynią Błędowską” [Zaręczny 1894, Alexandrowicz 1962]. Pustynia jest geo-
logicznym unikatem przyrody w skali kontynentalnej. Do niedawna była jeszcze najwięk-
szym europejskim śródlądowym obszarem luźnych piasków. Powierzchnia ogólna terenu 
pustynnego, najmłodszego utworu czwartorzędowego, wynosiła w latach 50. ubiegłego 
stulecia 33 km2, z czego ok. 35% lotnego piasku. Obszar pustyni zlokalizowany jest we 
wschodniej części Wyżyny Śląskiej i rozciąga się od Błędowa – dzielnicy miasta Dąbrowa 

© Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres do korespondencji – Corresponding author: Henryk Bryś, Zakład Geodezji i Kartografii 
Środowiska, Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,  
e-mail: hbrys@usk.pk.edu.pl 



6 H. Bryś, P. Gołuch

Acta Sci. Pol.

Górnicza, do wsi Chechło oraz do miejscowości Klucze – od wschodu. Od południa grani-
czy z dużym obszarem leśnym. Długość „Polskiej Sahary” wynosiła jeszcze w roku 1914 
– 10,7 km, a szerokość do 4,1 km [Olkusz – Mapa specjalna z 1914 roku]. Na rysunku 1 
przedstawiono lokalizację pustyni na mapie w układzie „1965” (rys. 1.b – przedstawienie 
„historyczne”) i na mapie w układzie „1992” (rys. 1.c – mapie „aktualnej”).

Rys. 1.  Lokalizacja Pustyni Błędowskiej: a) Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO); b) mapa 
topograficzna w skali 1:25 000 w układzie współrzędnych „1965”, c) mapa topograficzna 
w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych „1992” (źródło: geoportal.gov.pl)

Fig. 1.  Location of Bledowska Desert: a) Geographical Database (BDO); b) topographic map at 
1:25 000 in a coordinate system „1965” c) topographic map at scale of 1:50 000 in coordi-
nate system „1992” (source: geoportal.gov.pl)

Przeciętna miąższość warstwy piasku rzeczno-lodowcowego z wkładkami rumoszu 
wapienno-krzemiennego wynosi od 40 do 60 m, a maksymalnie do 70 m. Spiętrzenie 
tak grubych warstw piasku wyjaśnia ich lodowcowe pochodzenie, tj. efektu geologicz-
nego po zlodowaceniu środkowopolskim (tzw. zlodowaceniu Odry i Warty, które miało 
miejsce od 300 do 130 tys. lat temu). Zlodowacenie środkowopolskie było to środkowe 
ze zlodowaceń, które objęły obszar Polski w plejstocenie (epoka z okresu czwartorzęd, 
ery kenozoik, trwająca od 2,59 mln lat do 11,7 tys. lat przed rokiem 2000). Piasek został 
wypłukany przez wody z topiącego się lodowca. Wąską dolinką pustyni płynie liczny-
mi meandrami, ze wschodu na zachód, rzeka Biała Przemsza, która tworzy bogatą oazę 
brzegową z różnymi drzewami, krzewami, torfem, oczeretami, sitowiem i błoniami. Po 
ociepleniu klimatu w holocenie przed 10 tys. laty teren piaszczysty pokryty został gęsty-
mi lasami i roślinnością. W rezultacie intensywnej działalności gospodarczej miejsco-
wej ludności od XIII do połowy XVIII wieku, udokumentowanej w licznych archiwach, 
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następowało systematyczne karczowanie i transformacja kompleksu leśnego [Szczypek 
i in. 2001]. Poprzez zdegradowanie pokrywy wegetacyjnej nastąpiła ponowna aktywacja 
przewietrzania pokładów piasków. Obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz szyb-
kie wysuszanie zahamowały normalną wegetację leśną na podłożu piaszczystym. Wraz 
z systematyczną wycinką drzew na potrzeby szybko rozwijającego się przemysłu: kopalni  
rud i węgla, wielu hut ołowiu, cynku i srebra w tym regionie Polski odkryte zostały 
duże powierzchnie piasku w kierunku południowo-wschodnim do okolicy Szczakowej 
oraz w zachodnim do Olkusza, o łącznej powierzchni ok. 150 km2. Była to największa 
katastrofa ekologiczna owych czasów. Rysunek 2 daje wyobrażenie, jak wyglądać mogła 
duża Pustynia Błędowska. W efekcie rozpoczęły się czynne procesy eoliczne, tj. przewie-
trzanie piasku przez siłę i działanie wiatru. W ten sposób powstawała typowa pustynia 
antropogeniczna z lotnym piaskiem.

Rys. 2. Wydma piaszczysta z roślinnością stepową na tle rozległego pola deflacyjnego  
(lata 20. ubiegłego wieku)

Fig. 2.  Dune sandy with steppes vegetation on the background of a vast field of deflationary 
(20th year of the last century)
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Rozległa przestrzeń pustynna obejmuje największe śródlądowe złoża piasku w Cen-
tralnej Europie wynoszące szacunkowo 3,5 mld m3. Do lat 70. zeszłego wieku zasoby pu-
styni wykorzystywane były jako kopalnia piasku podsadzkowego, niezbędnego licznym 
kopalniom węgla na Górnym Śląsku. Piasek tworzą drobne ziarna kwarcu, bryłek wapieni 
oraz do połysku wyszlifowane skamieniałości z okresu Jury. Transformacja środowiska, 
jako ingerencja człowieka, spowodowała powstanie specyficznego klimatu pustynnego. 
Obserwować można było zjawiska typowe dla naturalnej pustyni, mianowicie: fatamor-
gany [Stecki 1935], burze piaskowe, trąby powietrzne, różnorodne wydmy piaszczyste 
(do 20 m wysokości) oraz fulguryty, tj. powstałe od uderzenia piorunów struktury skalne 
ze stopionymi licznymi, otwartymi kanalikami.

W okresie międzywojennym tereny pustyni wykorzystywane były na manewry Armii 
Polskiej, a polscy piloci ćwiczyli loty szturmowe na najnowocześniejszych typach samo-
lotów – KARASIACH. Podczas II wojny światowej odbywały się manewry jednostek 
pancernych AFRICA KORPS. Niemiecka Luftwaffe testowała rakiety nowego typu V1 
oraz bomby kasetowe. W latach powojennych (do dziś) ok. 110 ha terenu pustyni służy-
ło Dywizji Powietrzno-Desantowej z Krakowa do skoków spadochronowych żołnierzy 
z jednostek specjalnych. W roku 1999 odbyły się manewry jednostek wojsk NATO w ra-
mach COOPERATIVE BEAR ’99. Od dziesiątek lat tereny pustyni były Mekką dla wielu 
przyrodników, podróżników, turystów, ekologów, a nawet paralotniarzy-amatorów.

Już w XVIII w. powierzchnia pustyni zaczęła się kurczyć. Przed 50 laty duży obszar 
piasków obsadzony został wierzbą kaspijską, czerwonym dębem i sosną, a wydmy ro-
ślinnością stepową. Rozpoczęła się planowa rewitalizacja pustyni. Szybko postępujące 
zalesianie i coraz większa ilość roślinności oraz podniesienie się poziomu wód grun-
towych spowodowały systematyczne zmniejszanie się powierzchni odkrytych piasków. 
Pustynia jest obecnie, oprócz małej północnej części ok. 65 ha lotnego piasku, pokryta 
roślinnością i drzewami. Obszar pustyni położony jest na terenie Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd, a w listopadzie 2007 r. włączony został, w ramach europejskiego progra-
mu ramowego, do sieci obszarów ochrony krajobrazu NATURA 2000 [NATURA 2000. 
Newsletter Natur der Generaldirektion für Umwelt der Europäischen Kommission 2004, 
Amtsblatt der EU – 2007] – Kod Obszaru-PLH-120014. Głównym zadaniem finansowa-
nego przez UE programu jest europeizacja badań nad środowiskiem, kształtowanie i ochro-
na środowiska, które stanowią podstawę skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska. 
Pustynia Błędowska została zakwalifikowana jako obszar spełniający kryteria obszarów 
o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Największym zagrożeniem dla obszaru Pustyni Błę-
dowskiej jest naturalna sukcesja lasów otaczających pustynię (samosiejki) oraz sztuczne 
zalesienia [NATURA 2000. Standardowy formularz danych 2008]. Aktualnie opracowuje 
się projekty celem podjęcia prac renaturalizacyjnych zarośniętych terenów Pustyni Błę-
dowskiej. Oznacza to równocześnie nadzwyczajne wyzwanie organizacyjne dla władz 
samorządowych sąsiadujących gmin. Drzewa i krzewy mają być planowo i sukcesywnie 
wykarczowane na powierzchni ok. 2000 ha w okresie kilkudziesięciu lat.
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KARTOMETRYCZNE OPRACOWANIE ORAZ INTERPRETACJA  
OBRAZÓW WIELOCZASOWYCH

Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne mogą być wykorzystane do efektywnej kon-
troli środowiska. Informują one interpretatora w obiektywny sposób o detalach pokry-
cia powierzchni Ziemi. Analizy dokumentów historycznych oraz danych z zobrazowań 
satelitarnych pokazały, jaki rozmiar osiągnęły zmiany środowiska Pustyni Błędowskiej 
w okresie 80 lat [Bryś i Gołuch 2009]. Lotniczymi i satelitarnymi materiałami źródłowy-
mi, na podstawie których przeprowadzono badania, były:

Archiwalne zdjęcia lotnicze w skali 1:10 000, wykonane 7 października 1926 r.  •
kamerą o nominalnej ogniskowej ck=260 mm, ze średniej wysokości fotografo-
wania W=2 600 m [H. Bryś – archiwum prywatne]. Z tych zdjęć został zmon-
towany fotoszkic, który zeskanowano z rozdzielczością 600 dpi (rozdzielczość 
w terenie ok. 0.42 m).
Satelitarne zdjęcie panchromatyczne z 25 marca 1968 r., wykonane przez ame- •
rykańskiego wojskowego satelitę CORONA KH-4A podczas misji nr 1046-2, 
odtajnione w lutym 1995 r. [obraz udostępniony przez S. Mularza, AGH w Kra-
kowie]. Satelita ten umieszczony był na orbicie odległej od 179 do 241 km od 
powierzchni Ziemi. Posiadał kamerę o nominalnej ogniskowej 60 cm. Zdjęcie 
zostało zamienione na postać cyfrową (zeskanowane) z rozdzielczością 7 μm, 
co sprawia, że rozdzielczość terenowa tego zdjęcia wynosi ok 2.5 m. 
Kolorowy obraz w barwach naturalnych z wysokorozdzielczego satelity Quick-  •
-Bird, należącego do firmy DigitalGlobe [Google Earth], o rozdzielczości tere-
nowej w nadirze 0,62 m, wykonany w grudniu 2006 r. Satelita ten porusza się po 
orbicie okołobiegunowej oddalonej 450 km od powierzchni Ziemi. 

Przetworzenie powyższych materiałów wraz z ich georeferencją przeprowadzono na 
podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz ortofotomapy (skala 1:2 000) wy-
konanej w ramach projektu LPIS – referencyjna ortofotomapa o rozdzielczości terenowej 
0,25 m powstała ze zdjęć lotniczych w skali 1:13 000, wykonanych w latach 2003–2005. 
I tak: 

Fotoszkic z roku 1926, ze względu na swój archiwalny charakter, sprawił  •
w opracowaniu największy problem. Na obszarze tym można zaobserwować 
bardzo duże przeobrażenia krajobrazu, m.in. zmianę przebiegu dróg, inne roz-
mieszczenie wielu pól uprawnych, występujące nowe zabudowania czy też wy-
raźnie zmieniona lokalizacja koryta Białej Przemszy. Dlatego też dodatkowo do 
odszukania jednoimiennych punktów wykorzystano również utworzoną mapę 
satelitarną z roku 1968, gdyż na przestrzeni 40 lat występujące zmiany były 
znacznie mniejsze. Pomimo wymienionych utrudnień udało się zidentyfikować 
146 fotopunktów (plus 11 punktów kontrolnych). Odszukane punkty zlokali-
zowane są (rys. 3) głównie w części zachodniej i wschodniej przetwarzanego 
fotoszkicu, zaś w części środkowej udało się zidentyfikować jedynie (lub aż) 
kilkanaście wspólnych punktów. W wyniku przetworzenia uzyskano fotomapę 
o dokładności 10,7 m (maksymalna odchyłka na punkcie kontrolnym to 11,7 m, 
a minimalna 0,7 m).
Z archiwalnego zdjęcia satelitarnego z roku 1968  wycięto fragment pokrywają- •
cy badany obszar i dokonano wpasowania na 52 wspólne punkty – średni błąd 
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wpasowania wybranego fragmentu zdjęcia wyniósł 2,7 m, co stanowi wartość 
około 1,1 piksela. 
Wycięty fragment z kolorowego obrazu satelitarnego QuickBird wpasowano  •
na podstawie 34 punktów metodą płaskich przekształceń rzutowych z błędem 
5.6 m.
W wyniku przeprowadzonego resamplingu ostatecznie otrzymano mapę sateli- •
tarną aktualną na 2006 r.

Rys. 3. Rozmieszczenie zidentyfikowanych punktów użytych do przetworzenia fotoszkicu 
z 1926 r.

Fig. 3.  Distribution of control points used for rectification of mosaicfrom 1926

Poniższe rysunki prezentują: pierwszą polską fotomapę pustyni (rys. 4) z roku 1926 
oraz mapy satelitarne z lat 1968 (rys. 5) i 2006 (rys. 6). 

Rys. 4.  Fotomapa z roku 1926
Fig. 4.  Photomap from 1926
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Rys. 5.  Mapa satelitarna z roku 1968
Fig. 5.  Satellite map from 1968

Rys. 6. Mapa satelitarna z roku 2006
Fig. 6.  Satellite map from 2006
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Dzięki technologiom kartografii numerycznej multitemporalne mapy obrazowe opra-
cowane zostały w jednolitym, globalnym systemie kartograficznym UTM (Universal 
Transverse Mercator). Obszar pustyni znajduje się w strefie 34U – CA z kilometrową 
siatką kwadratów, w najbliższym sąsiedztwie na zachód od miasta Klucze (rys. 1). Inter-
pretacji terenu pustyni dokonano na podstawie kolejnych rysunków 4, 5 i 6. Rysunek 7 
ilustruje zmiany, jakie zaszły na obszarze pustyni w okresie 80 lat. Rysunek ten jest wyni-
kiem monoplotingu (wektoryzacji) obszarów pustynnych na trzech zrektyfikowanych ob-
razach (fotomapa i satmapy). Produkty wektorowe z trzech okresów nałożono na siebie 
i przedstawiono w różnych odcieniach szarości. Najszerszy zasięg – to obszar „czystej” 
pustyni (bez widocznych zakrzaczeń, traw i wegetacji pierwotnej) z roku 1926. Nato-
miast najmniejszy zasięg to obszar pustyni z roku 2006. 

Rys. 7.  Mapa zmian powierzchni pustynnej w okresie 1926–2006 
 Oznaczenia: 1 – zasięg pustyni w 1926 r., 2 – zasięg pustyni w  1968 r., 3 – zasięg pustyni 

w 2006 r. z widocznymi zakrzyczeniami i roślinnością stepową, 4 – zasięg „czystej” pu-
styni w 2006 r.

Fig. 7.  Map changes to the desert area in the period 1926–2006 
 Symbols: 1 – range of the desert in 1926, 2 – range of the desert in 1968, 3 – range of the 

desert in 2006 with visible the shrubs and steppe vegetation, 4 – range of "pure" desert in 
2006

Na fotomapie (rys. 4) widać wyraźnie granice jasnego obszaru lotnych piasków – 
mniejszego północnego oraz – większego południowego. Wydmy nie są jeszcze poro-
śnięte roślinnością stepową. Oazę wokół rzeki Biała Przemsza tworzy bujna pokrywa 
roślinności: różne rodzaje drzew, krzewów, trawa i łęgi. W celu ochrony wokół usytu-
owanych domostw, pól uprawnych oraz ogrodów przed lotnym piaskiem, zadrzewione 
zostały z początkiem ubiegłego wieku zachodnie i wschodnie obszary pustyni. Po 40 
latach, na obrazie satelitarnym – rysunek 5, widoczne są już charakterystyczne wydmy 
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piaszczyste (ciemniejsze plamy) na tle pól deflacyjnych oraz podłużne ławy wydm wzdłuż 
stref granicznych piasków. 

Po obydwu brzegach rzeki, w pasie wąskiej doliny erozyjno-denudacyjnej widać 
nawiane brzegowe wydmy piaszczyste. Wiatr ukształtował różne wały brzegowe i fito-
graficzne formy pagórków. Na najbardziej południowym fragmencie pustyni utworzył 
się piaszczysty wał deflacyjny. Około 20% obszaru piasków tworzą wilgotne, wyraźnie 
widoczne z kosmosu formy wydm piaszczystych, a mianowicie: wydmy poprzeczne, 
podłużne, rzędowe i łukowe, częściowo zarośnięte trawami pustynnymi oraz wegetacją 
pierwotną (rys. 5) [Klimaszewski 1972]. Najwyższe punkty wydm są do głębokości 5 cm 
pod powierzchnią wilgotne. 

W wyniku porównania opracowań kartograficznych oraz map z 80 lat można stwier-
dzić, że powierzchnia pustyni w sąsiedztwie wąskiego pasa doliny rzecznej wyraźnie się 
skurczyła. Na zdjęciu (rys. 4) z października 1926 r. powierzchnia drzewostanu i roślin-
ności wynosi łącznie 187 ha. Na północ oraz na południe od koryta rzecznego widoczne 
są pojedyncze enklawy zieleni pustynnej o powierzchni ca. 20 ha. Wyraźnie wyróżnia 
się zachodnia strefa brzegowa piasku porośnięta krzewami i roślinnością stepową. We 
wschodniej strefie brzegowej wyraźnie widoczny jest poprzeczny pas zieleni z nowszym 
i starszym lasem o powierzchni 88 ha. Powierzchnia górnego fragmentu pustyni wyno-
siła w 1926 r. 506 ha. Pozostałe powierzchnie pustyni wynoszą sumarycznie 22 km2. 
Dokładna ocena zasięgu dolnego fragmentu pustyni w 1926 r. jest niemożliwa z uwagi na 
brak pokrycia tego obszaru zdjęciami. Jednakże po przeprowadzonej fotointerpretacji in-
tensywności zadrzewienia i zakrzaczenia obrzeża pustyni (na mapie satelitarnej z 1968 r.  
w stosunku do fotomapy z 1926 r.) wkreślono na rysunku 7 najprawdopodobniejszy za-
sięg południowej części dolnego fragmentu pustyni w roku 1926. Analiza satelitarnego 
obrazu pustyni z roku 1968 wykazała, że górna część pola deflacyjnego, w stosunku do 
obrazu fotomapy z roku 1926, zmieniła się tylko w nieznacznym stopniu. Postępujący 
rozwój wegetacji na południe od doliny rzecznej jest jednak już wyraźnie widoczny. Gór-
na powierzchnia lotnych piasków wynosi 475 ha, natomiast dolna jeszcze 560 ha. Cała 
zachodnia i wschodnia część pustyni jest od dawna zagospodarowana plantacjami drzew 
i krzewów.

Na mapie satelitarnej z 2006 r. (rys. 6) dolny fragment pustyni jest gęsto i całkowicie 
zalesiony. Widoczne są tylko gdzieniegdzie maleńkie oczka łach piaszczystych. Ten teren 
odsłoniętych piasków już nie istnieje. Natomiast górny fragment pustyni bez pokrywy 
roślinnej obejmuje aktualnie tylko 62 ha. Resztę terenu pokrywają rośliny pionierskie, 
krzewy, grupy drzew oraz lasy. 

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

Istnieje jeszcze wiele nierozwiązanych i pojawiających się wciąż nowych problemów 
środowiska w skali lokalnej i globalnej. Postępy teledetekcji satelitarnej, geomatyki oraz 
kartografii numerycznej mają decydujące znaczenie w pozyskiwaniu informacji poprzez 
interdyscyplinarną interpretację zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych. Umożliwia 
to pozyskiwanie oraz identyfikację najdrobniejszych szczegółów transformacji środowi-
ska z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Interpretacja obrazów cyfrowych 
jest ważnym etapem opracowania danych oraz ich wykorzystania do rozwiązywania 
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infrastrukturalnych, technicznych, gospodarczych, rolnych oraz przyrodniczych zadań 
w inżynierii środowiska. Współczesne techniki interpretacyjne obrazów satelitarnych 
pozwalają na znaczne zwiększenie treści informatycznej do badań zagrożeń środowiska. 
Praktyczne zastosowania kosmicznych technik teledetekcyjnych umożliwiają skuteczny 
monitoring negatywnych skutków transformacji środowiska. Udowadniają to prezen-
towane w pracy zdjęcia z czasowo różnych epok pomiarowych. Dzięki temu dopiero 
w ostatnim dziesięcioleciu można było wszelkie destrukcyjne zmiany środkowoeuropej-
skiej pustyni piaskowej Pustynia Błędowska, właściwie ocenić. Współczesna technika 
i technologie satelitarne, na bazie kartografii cyfrowej i geomatyki, są dzisiaj efektyw-
nymi środkami w dziedzinie monitoringu globalnego środowiska. Pozwalają one m.in., 
w ramach kontynentalnego projektu NATURA 2000, opracowywać plany komplekso-
wych strategii ochrony i zagospodarowania środowiska, zgodnie z ich regionalnymi po-
trzebami i priorytetami.
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BŁĘDOWSKA DESERT PAST AND TODAY – THE INTERPRETATION  
OF MULTI-TEMPORAL AERIAL PHOTOGRAPHS  
AND SATELLITE IMAGES

Abstract. This paper presents Satellite Maps from the years 1968 and 2006 and the first 
unique Aerial Map of the area of the Bledowska-Desert in Little-Poland from the year 1926 
with the clearly visible environmental changes by forestation and vegetation of plants. The 
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origin, its decline and the recently undertaken measures to win back the desert are de-
scribed, a rarity of geologic nature in the European graduation. The Desert-Landscape was 
put within the scope of the project NATURA 2000 on the list of the EU-Commission of the 
areas of common meaning (GGB) in the continental biographical regions.
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