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Tatrzański Park Narodowy należy do europejskich obsza−

rów chronionych, w których są prowadzone szczególnie inten−

sywne badania naukowe. Tak było w przeszłości i jest również

obecnie. Obszar podlegający szczególnej ochronie jest udo−

stępniony do prowadzenia badań naukowych, a więc jest natu−

ralnym „laboratorium” dla studiów z zakresu nauk o Ziemi

i nauk Życiu. Ilość projektów badawczych realizowanych na

terenie Parku, posiadających zezwolenia Dyrekcji TPN, jest bar−

dzo duża i zdecydowanie wyróżnia ten fragment terytorium

Polski spośród innych obszarów chronionych. Dlatego Dyrek−

cja TPN we współpracy z Oddziałem Krakowskim Polskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi organizuje raz na 5 lat

spotkania naukowe podsumowujące stan i wyniki prowadzo−

nych badań. Celem konferencji jest również dyskutowanie

o problemach ważnych dla opracowywania planów ochrony.

W październiku 2010 roku odbyła się czwarta konferen−

cja z cyklu „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Czło−

wiek”. Temat przewodni brzmiał Nauka a zarządzanie ob−

szarem Tatr i ich otoczeniem. Ogromne zainteresowanie pra−

cowników naukowych wielu instytucji naukowych wyraziło

się uczestnictwem około 150 osób, które brały udział w se−

sjach, prezentując referaty plenarne, doniesienia naukowe i po−

stery, przedstawiające wyniki własnych badań terenowych.

Liczny był również udział słowackich przyrodników i osób

pracujących w Tatrach i na ich bezpośrednim przedpolu. Swo−

bodny dostęp do całego obszaru tatrzańskiego sprawił, że

podejmowane są coraz częściej samodzielne badania polskie

na terenie słowackiej części Parku (TANAP). Zwiększa się

ilość prac prowadzonych wspólnie z kolegami słowackimi.

W ostatnim pięcioleciu nadal dominowały zagadnienia geo−

logiczne i geomorfologiczne. W 50 zgłoszonych prezenta−

cjach w zakresie nauk o Ziemi, problemy geologiczne stano−

wiły 26%. Najczęściej zawierały wyniki badań prowadzonych

w dłuższych okresach czasu, a więc były kontynuacją studiów

nad litostratygrafią i tektoniką obszaru Tatr. Są to częściowo

wyniki nowych prac kartograficznych podjęte dla Szczegóło−

wej Mapy Geologicznej Tatr w skali 1:10 000.

W badaniach geomorfologicznych zmniejszyła się ilość

klasycznych badań rzeźby glacjalnej. Aktualne badania są pro−

wadzone przy zastosowaniu technik GIS, a zastosowanie zdjęć

lotniczych i satelitarnych jest podstawową metodą analizy

geomorfologicznej. Nowym zjawiskiem są studia z zakresu

geomorfologii glacjalnej i peryglacjalnej, stawiające za cel

poznanie budowy geologicznej form geomorfologicznych

o znanej genezie. Współpraca geomorfologów i geofizyków

doprowadziła do publikacji szeregu prac na temat czwarto−

rzędowej ewolucji rzeźby. Poszukiwanie i kartowanie wielo−

letniej zmarzliny podjęły zespoły interdyscyplinarne w kilku

ośrodkach naukowych. Dzięki zastosowaniu pomiarów geo−

radarowych i monitoringu temperatury powierzchni gruntu

zweryfikowano wcześniejsze interpretacje wyników sondo−

wań elektrooporowych i elektromagnetycznych na najwięk−

szym lodowczyku tatrzańskim w Miedzianej Kotlinie. Podej−

mowano badania termiki stoków tatrzańskich w aspekcie

występowania wieloletniej zmarzliny. Sejsmiczne pomiary

refrakcyjne wspomagane sondowaniami refleksyjnymi pozwo−

liły określić miąższość utworów czwartorzędowych w Doli−

nie Białej Wody, a echogramy radarowe nad Morskim Okiem

pozwalają na rozpoznanie budowy wewnętrznej całych sto−

ków gruzowych, bez zaburzenia środowiska naturalnego.

Współczesna dynamika rzeźby stoków tatrzańskich jest

przedmiotem coraz większego zainteresowania. Wiąże się to

z zastosowaniem w badaniach geomorfologicznych technik

GIS, pozwalających na ilościową analizę zmian rzeźby wybra−

nych form na podstawie powtarzanych zdjęć lotniczych wy−

sokiej rozdzielczości. Prace kartograficzne naziemne i telede−

tekcyjne wsparte metodami dendrochronologicznymi i liche−

nometrycznymi pozwalają rekonstruować czas i rozmiary skut−

ków wysokoenergetycznych procesów rzeźbotwórczych.

Badania wód tatrzańskich mają długą tradycję. Mimo tego

są nadal kontynuowane. Dotyczy to zarówno wód powierzch−

niowych i wód krążących w obszarach krasowiejących,

w systemach wywierzyskowych. Prowadzone są pomiary se−

zonowej zmienności chemicznej wód w wybranych wywie−

rzyskach. Skład chemiczny wód wywierzysk pozwolił na okre−

ślenie klas hydrochemicznych tych wód w ciągu roku. Sto−

sunkowo liczny jest również udział prac hydrometeorologicz−

nych charakteryzujących tendencje wieloletniej zmienności

opadów i odpływu ze zlewni górskich.

Niniejszy zbiór prac stanowi tylko częściową prezentację

wyników badań uzyskanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Mamy

nadzieję, że ta publikacje spełniają funkcję integracyjną dla

środowiska naukowego zainteresowanego pogłębianiem wie−

dzy o środowisku przyrodniczym Tatr i jego współczesnych

przemianach.

Adam Kotarba

Przedmowa
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The Tatra National Park belongs to protected areas of

Europe where particularly intense research is carried. This

was in the past and this is now. The area under special pro−

tection is made available for conducting scientific research, so

it is a natural “lab” for the studies in Earth and life sciences.

The number of research projects realized within the Park

territory, granted the TPN Management permits, is very high

and positively distinguishes this part of Poland’s territory among

other protected areas. That is why the TPN Management,

cooperating with Krakow’s Branch of the Polish Society of the

Friends of Earth Sciences organizes, once in 5 years, scientific

meetings summing up the condition and results of research

conducted. The conference’s objective is also discussing prob−

lems important for developing protection plans.

October 2010 saw the fourth conference in the cycle

“The nature of the Tatra National Park and humans.” The

leading topic was Science and the management of the Tatra

Mts. and their environment. An enormous interest of scientific

workers from numerous scientific institutions was expressed

in the participation of c.a. 150 persons, who took part in

sessions, presenting plenary papers, scientific news and post−

ers, showing the results of their own field research. Also

numerous biologists and persons working in the Tatras and in

their direct neighborhood took part in the initiative. A free

access to the whole Tatra region is the reason why indepen−

dent Polish research is more frequently realized in the Slovak

part of the Park (TANAP). The number of works carried to−

gether with our Slovak colleagues also increases.

Geological and geomorphological issues still dominated

in the last five years’ period. Geological problems made up

26% of 50 submitted Earth science presentations. Most fre−

quently they contained results of research conducted in long−

er periods, so they in fact were a continuation of studies on

lithostratigraphy and tectonics of the Tatra area. These are

partially results of new cartographic works initiated for the

Detailed Geological Map of the Tatra Mts. at scale 1:10,000.

In geomorphological research, the number of classical

works on glacial relief has decreased. The current research is

performed with the use of GIS techniques, and the applica−

tion of aerial and satellite images is the basic method of geo−

morphological analysis. A new phenomenon are studies on

glacial and periglacial geomorphology; their objective is to

analyze the geological structure of geomorphological forms

of known origin. Cooperation of specialists in geomorpholo−

gy and geophysics bore fruit in the form of several works

published on the Quaternary relief evolution. Searching and

charting many years’ lasting permafrost was conducted by

interdisciplinary teams in several scientific centers. Thanks to

using ground penetration radar measurements and ground

surface temperature monitoring, earlier results of electrical

resistance and electromagnetic probing were verified in the

case of the largest Tatra glacierette in Miedziana Kotlina. Also

research on the Tatra slopes thermal properties were under−

taken, taking into account the existence of many years’ lasting

permafrost. Seismic refractive measurements assisted by re−

flexive probing allowed for determining the thickness of

Quaternary deposits in Dolina Białej Wody Valley, and radar

echographs near Morskie Oko allow for determining the in−

ternal structure of the whole scree slopes without disturbing

the natural environment.

An increase in interest in the contemporary dynamics of

the Tatra slopes relief is observed. This is related with using

GIS techniques in geomorphological research, allowing for

a quantitative analysis of relief changes in selected forms on

the basis of repeated high resolution aerial photographs.

Ground cartography and teledetection works, supported by

dendrochronological and lichenometric works allow for re−

constructing time and result sizes of high energy relief−cre−

ation processes.

The research on Tatra waters enjoy many years’ tradition.

Nevertheless, they are still continued. This refers both to

surface waters and waters circulating in krast areas, in exsur−

gent systems. Measurements of seasonal chemical changeabil−

ity of waters in selected exsurgents are being conducted. The

chemical composition of exsurgent waters will let us specify

such waters hydrochemical classes over a year’s period. The

share of hydrometeorological works, characterizing trends of

many years’ changeability of precipitation and outflow from

mountain drainage areas, is relatively large.

This collection of works is only a partial presentation of

results obtained in the last five years. We hope this publica−

tion will serve its integrative purpose for the scientific com−

munity interested in deepening their knowledge on the Tatra

natural environment and its contemporary transformations.

Adam Kotarba

Preface

Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom I – Zakopane 2010

poczatek_T1k.p65 2011-11-30, 14:0310


