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Docierający do rąk Państwa tom jest pokłosiem czwar−

tej już z cyklu Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Par−

ku Narodowego a Człowiek”. Temat przewodni spotka−

nia brzmiał „Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich

otoczeniem” i jemu właśnie poświęcono główne refera−

ty sesji plenarnej. Poszczególne bloki dziedzinowe po−

święcono jednak, wzorem poprzednich spotkań, prze−

glądowi badań. Tom niniejszy zawiera teksty dotyczące

tematów z zakresu nauk biologicznych. Znalazły się

w nim łącznie dwadzieścia dwa teksty (dwanaście

w części botanicznej i dziesięć w części zoologicznej).

Przynoszą one zupełnie nowe dane na temat ważnych,

a równocześnie słabo dotychczas poznanych grup ro−

ślin, takich jak endemiczne rośliny naczyniowe, czy ta−

trzańscy przedstawiciele skomplikowanego pod wzglę−

dem taksonomicznym i nomenklatorycznym rodzaju Eu−

phrasia (świetlik) z rodziny trędownikowatych (Scrophu−

lariaceae). Inne dotyczą pojedynczych gatunków roślin

kwiatowych ważnych dla Tatr takich jak reliktowa limba,

modrzew czy skrajnie rzadki w Tatrach cis. Przedmio−

tem odrębnej pracy jest nowe dla Tatr zbiorowisko sub−

alpejskie. Jeszcze inna dotyczy rzadkich roślin ziołoro−

ślowych. Cztery z prac poświęcono niezmiernie ważnej,

z różnych punktów widzenia, dendrochronologii. Dwie

dalsze zwracają uwagę na naturalne procesy sterujące

dynamiką zbiorowisk leśnych. Aż w sześciu pracach

zoologicznych dokonano przeglądu stopnia poznania

i stanu zaawansowania badań nad ważnymi grupami

bezkręgowców tatrzańskich (wrotki, skąposzczety, ko−

liszki, ważki i muchówki). Bardzo znaczące z punktu

widzenia ochrony przyrody są prace nad dynamiką po−

pulacji świdrzyka, czy teksty pracowników TPN doty−

czące gatunków średnich i dużych kręgowców (orła,

świstaka i wilka).

Zagadnienia poruszone w pracach zarówno bota−

nicznych jak i zoologicznych mają kluczowe znaczenie

nie tylko czysto poznawcze, ale także aplikacyjne, są

bowiem ważne z punktu widzenia (podkreślonego

w tytule spotkania) „zarządzania obszarem Tatr i Pod−

tatrza” w kontekście realizacji ochrony przyrody tego

obszaru. Dobre rozpoznanie środowiska przyrodnicze−

go ma kluczowe znaczenie w tym tak istotnym dla za−

chowania bioróżnorodności regionie, gdzie planowanie

i realizowanie rozwoju zrównoważonego domaga się

w pierwszym rzędzie dobrego poznania właśnie bioróż−

norodności oraz jej środowiskowych uwarunkowań.

Chcę podziękować wszystkim uczestnikom IV Kon−

ferencji za przygotowanie wystąpień i aktywny w niej

udział, a autorom tekstów – za ich przygotowanie do

niniejszego tomu. Osobne podziękowanie składam re−

cenzentom, którzy podjęli się trudu krytycznego prze−

czytania dostarczonych prac; ich nazwiska wymieniamy

na stronie redakcyjnej. Osobno chcę podziękować dr

Andrzejowi Kownackiemu za jego pomoc w pracach

redakcyjnych w części zoologicznej a Dyrekcji TPN oraz

Towarzystwu Przyjaciół Nauk o Ziemi za wsparcie orga−

nizacyjno−finansowe, które umożliwiło nie tylko przy−

gotowanie konferencji, ale także wydanie zarówno tego

jak i dwu pozostałych tomów. Dziękuję także wszystkim

osobom, które uczestniczyły w opracowaniu redakcyj−

nym materiałów i przygotowaniu tomu do druku.

Zbigniew Mirek

Przedmowa
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The volume before the reader is the fruit of the al−

ready fourth edition of the conference entitled The Na−

ture of the Tatra National Park and Man. The leading

theme of the event was “science versus the management

of the Tatras and the Sub−Tatra Region” with the main

contributions in the plenary session focusing on this

very subject. Nevertheless, the individual thematic sec−

tions were devoted, like in previous conference editions,

to research review. This volume includes texts concern−

ing subjects from a range of biological sciences. In total,

it comprises twenty−two contributions (twelve in the bo−

tanical section and ten in the zoological one). They of−

fer entirely new data concerning important, yet thus far

little known, plant groups like endemic vascular plants,

or Tatra representatives of the genus Euphrasia (the Scro−

phulariaceae family) – very complicated in terms of tax−

onomy and nomenclature. Some other papers concern

individual species of flowering plants vital for the Tatras

such as the relict pine (Pinus cembra), the larch (Larix

europaea) or the yew−tree (Taxus baccata) which is ex−

tremely rare in the Tatras. Another contribution focuses

on a subalpine community, new to the Tatra Mts. There

is also paper on rare plants related to tall−herb vegeta−

tion. Four contributions focus on highly important prob−

lems of dendrochronology, examined here from differ−

ent points of view. Two further papers draw the reader’s

attention to the natural processes which control the dy−

namics of forest communities. As many as six zoologi−

cal contributions offer a review of the state of knowl−

edge and advancement in research concerning some

important groups of the Tatra invertebrates (rotifers, oli−

gochaetes, the psylloidea, dragon−flies and dipterans).

In terms of natural protection, of high significance are

papers on the dynamics in the clausilia population, or

those contributed by staff of the Tatra National Park con−

cerning some species of medium−sized and large verte−

brates (the eagle, the marmot and the wolf).

The issues discussed in both botanical and zoologi−

cal texts are of key importance not just in purely scientif−

ic terms, but also in terms of their applicability in the

“management of the Tatras and the SubTatra Region”

(as emphasised in the title of the conference) in the

context of the effective protection of nature of the area.

After all, thorough knowledge on the natural environ−

ment is key in this region which plays such a vital part in

maintaining biodiversity, where planning and implemen−

tation of sustainable development requires first and fore−

most thorough knowledge of just biodiversity and its

environmental conditioning.

In conclusion, I wish to thank all the attendees of

the Fourth Conference for having made their contribu−

tions as well as their active participation in the event,

and the authors of the texts presented here for their

preparatory efforts. Separate thanks go to the reviewers

who have undertaken the critical reading task; their names

are given on the editorial page. I would also like to thank

Dr Andrzej Kownacki for his assistance in the editorial

work concerning the zoological section and the Direc−

torate of the Tatra National Park and the Society of Friends

of Earth Sciences for their support in terms of organisa−

tion and funding; it allowed us not just to prepare the

conference but also to publish this and two other vol−

umes. Let me also thank all those who have been in−

volved in the editorial work on this material as well as

getting it ready for printing in the form of the volume

before the reader.

Zbigniew Mirek

Preface
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