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Zagrożenia Tatrzańskiego Parku Narodowego płynące z ideowych założeń
dotyczących jego ochrony i udostępniania
Zbigniew Mirek
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Każda ludzka rzeczywistość znajduje jakieś odbicie, a nierzadko i zakorzenienie, w sferze idei, w
naukowej czy pozanaukowej teorii, religijnym sacrum lub ideologii, filozofii, etyce bądź prawie, a więc w
sferze wartości wpisanej w szeroko rozumianą kulturę. Ta kulturowa przestrzeń może wyrastać z idei
zakorzenionych głęboko w prawdzie bytu (jest wtedy pomocą w porządkowaniu codziennego życia i
pomaga nam się w nim odnaleźć), ale może być również ideologią błędną, abstrahującą zupełnie od
obiektywnej prawdy. Szczególnie dziś, gdy współczesny świat coraz częściej pyta ustami Piłata: „cóż to
jest prawda”, podkreślając jej względność, czasowe i kulturowe uwarunkowania czy instrumentalizując
na różne sposoby, nie mówiąc o świadomym zakłamywaniu. Także park narodowy, wraz z jego dwoma
podstawowymi funkcjami (ochroną i udostępnianiem), nie jest wolny od ideowych czy ideologicznych
uwikłań. Co istotne, ta właśnie sfera, o czym się zapomina i o czym się rzadko mówi, może stanowić
najpoważniejsze źródło zagrożeń dla parku narodowego i pełnionych przezeń funkcji. W wystąpieniu i
suplementującym go tekście, omówiono rzeczone zagrożenia i ich źródła.
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Identyfikacja i ewaluacja zagrożeń w procesie tworzenia planów ochrony parków
narodowych
Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników

Skuteczna ochrona przyrody wymaga dobrego rozpoznania i zrozumienia, przed czym chcemy
ją chronić – tj. zrozumienia sił sprawczych i mechanizmów tych zmian przyrody, które uważamy za
niekorzystne, zubażające. Rutynowym elementem we wszelkich planach ochrony jest wyliczanie
zagrożeń i obmyślanie sposobów ich minimalizacji. W zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000 silne
jest wręcz dążenie, by zagrożenia dla przedmiotów ochrony klasyfikować do z góry określonych kategorii
i zapisywać w zestandaryzowany sposób, tak by dały się łatwo analizować w ramach ochroniarskiej
biurokracji.
Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Negatywne oddziaływania na przyrodę często nie
mają prostego i liniowego charakteru, nie zawsze też związki przyczynowo-skutkowe są całkiem jasne.
Obecne zmiany w przyrodzie mogą być skutkiem zmian dawniejszych; czasami są przejawami
uruchomionych już wcześniej procesów degradacji, nie zawsze w ogóle możliwych dziś do zatrzymania.
Odpowiedź ekosystemu na dzisiejsze negatywne oddziaływania może być natychmiastowa, ale może
być też kumulująca się, opóźniona w czasie i niewykrywalna przez dzisiejszy monitoring. Wiele
negatywnych oddziaływań nie ma charakteru oczywistych następstw przyczynowo-skutkowych, a
wyraża się raczej zmianą prawdopodobieństwa zdarzeń (uwrażliwienia elementów przyrody na inne
negatywne oddziaływania lub na czynniki przypadkowe). Wielu mechanizmów wciąż nie znamy i nie
dostrzegamy. Stoimy też w obliczu nowych czynników, jak np. zmiany klimatyczne, których charakteru,
mechanizmów oddziaływania i potencjalnych skutków nie znamy wciąż wystarczająco. Trafna
identyfikacja zagrożeń w planie ochrony, nie mówiąc już o obmyśleniu skutecznych sposobów
przeciwdziałania lub minimalizacji, jest w tym kontekście trudną i wciąż wymagająca doskonalenia
sztuką, wymagającą pozyskania i syntezy wielu informacji – także pochodzących spoza granic parku
narodowego.
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Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje
Zofia Rączkowska1, Kazimierz Krzemień2
1)

2)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,

Rzeźba Tatr to bardzo dynamiczny system, który stale zmienia się wskutek działania naturalnych
procesów morfogenetycznych uwarunkowanych głównie zmianami klimatu, a od XV wieku także
działalnością człowieka.
Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne omówienie współczesnych przemian rzeźby
Tatr oraz wskazanie tendencji jej rozwoju. Badania procesów morfogenetycznych, w tym typu
ilościowego, prowadzone w Tatrach od lat 50. XX w., umożliwiły poznanie natężenia i mechanizmu tych
procesów. Ich wyniki nie wykazują żadnych ogólnych tendencji wzrostu dynamiki procesów zarówno
stokowych jak i fluwialnych w tym okresie. Jedynie lokalnie stwierdzano tendencje spadkowe aktywności
procesów, związane prawdopodobnie ze stopniową stabilizacją stoków po utworzeniu parków
narodowych po polskiej i słowackiej stronie Tatr.
Zasadniczo we współczesnej ewolucji rzeźby widoczna jest tendencja do stabilizacji po małej epoce
lodowej, kiedy intensywność procesów była większa, a także na skutek ograniczenia aktywności
procesów morfogenetycznych przez zwartą pokrywę muraw i lasów, utworzoną po zaprzestaniu
działalności gospodarczej człowieka w drugiej połowie XX wieku, co jest szczególnie widoczne w Tatrach
Zachodnich.
Ewolucja rzeźby jest zasadniczo odmienna w obszarze wysokogórskim i średniogórskim w
piętrze leśnym. Rzeźba w obszarze wysokogórskim jest przekształcana przez zespół procesów
morfogenetycznych, głównie grawitacyjnych i peryglacjalnych, uwarunkowanych lokalnym klimatem,
wśród których najważniejsze są spływy gruzowe. Z kolei w piętrze leśnym najważniejszy jest transport
luźnego materiału zwietrzelinowego i organicznego przez wodę płynącą w kierunku niższych położeń.
Dynamika zmian rzeźby jest jednak ściśle zależna od zmian klimatu. W Tatrach stwierdzono
ocieplenie klimatu oraz wzrost częstości opadów ekstremalnych, mogących powodować ekstremalne
wezbrania i spływy gruzowe, a także częstsze występowanie huraganów powodujących wiatrowały.
Reakcja systemu denudacyjnego Tatr na tendencje wzrostowe w ekstremalnych zdarzeniach
hydrometeorologicznych jest złożona ponieważ, nie wszystkie zdarzenia uruchamiają procesy
morfogenetyczne prowadzące do widocznych i trwałych zmian rzeźby. Natomiast tylko w czasie
ekstremalnych zdarzeń opadowych dochodzi połączenia systemów stokowego i korytowego.
Z kolei w strefach wiatrowału zmieniona zostaje morfologia stoku, co wpływa na jego
funkcjonowanie, w tym na zmiany pokrywy glebowej, a także powoduje zwiększoną dostawę drobnego
materiału do koryt, co wpływa na zmiany ich morfologii.
Istotnym uwarunkowaniem powodującym degradację rzeźby jest wciąż antropopresja, obecnie
związana głównie z turystyką, transportem drewna z obszarów wiatrowałów, szczególnie w Tatrach
Zachodnich oraz narciarstwem w rejonie Kasprowego Wierchu. Największy wpływ ma turystyka piesza
powodująca w strefie wzdłuż szlaków turystycznych erozję antropogeniczną, co prowadzi do powstania
w ich obrębie nowych form rzeźby różnej genezy. Turystyka piesza stanowi obecnie największe
zagrożenie dla rzeźby ze strony człowieka, szczególnie powyżej górnej granicy lasu. Prace leśne obejmuję
stosunkowo małe obszary i są stosunkowo krótkotrwałe, ale powodują szybkie i znaczne zmiany
morfologiczne zarówno na stokach i w dnach dolin, a także nieodwracalne zmiany struktury osadów
glacjalnych i fluwioglacjalnych.
Obserwowany stały rozwój turystyki oraz wzrost liczby zdarzeń ekstremalnych będzie
powodował odwrócenie tendencji do stabilizacji stoków. Odlesianie znacznych obszarów w piętrze
leśnym Tatr wskutek wiatrowałów i aktywności kornika stwarza warunki dla szybszego rozwoju rzeźby,
podobne do tych z XIX wieku, w okresie końca małej epoki lodowej i maksymalnej ingerencji człowieka
w środowisko przyrodnicze Tatr.
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Zasoby wodne Tatr w świetle zmian klimatycznych
Mirosław Żelazny
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Obserwowane zmiany klimatu, w tym wzrost temperatury powietrza, jest wyzwaniem
cywilizacyjnym, gdyż w dłuższej perspektywie czasu najprawdopodobniej doprowadzą do zubożenia zasobów
wodnych. Zmiany stosunków wodnych genezy naturalnej jak i antropogenicznej są zwykle różnokierunkowe
i wymagają wnikliwych wieloletnich badań. W masywie tatrzańskim, od ponad 100 lat, prowadzone są
badania hydrologiczne, a współcześnie od 2009 r. intensywny monitoring hydrologiczny (Pęksa 2010),
umożliwia dokładniejsze szacowanie zasobów wód w odniesieniu do ich czasowo-przestrzennego
zróżnicowania.
Wody powierzchniowe - trendy przepływów. Analiza wieloletnich nieprzerwanych serii przepływów
dobowych (lata: 1951-2012) trwających co najmniej od 25 do 52 lat na 25 potokach (TPN, TANAP) w zakresie
niskich, średnich i maksymalnych przepływów wykazała brak istotnych trendów wielkości przepływów w
większości potoków, jednakże w 7 zlewniach zaobserwowano istotne zmiany (Żelazny i in. 2015), których
geneza wymaga dalszych badań.
Wody powierzchniowe - zróżnicowanie przestrzenne. Można wyodrębnić dwa główne podejścia
przestrzennego ilustrowania zasobów wodnych, reprezentowanych np. przez minimalny, czy też średni
odpływ jednostkowy (q). Pierwsze polega na odniesieniu ich do powierzchni topograficznych zlewni, zaś
drugie – są prezentowane w postaci izolinii, gdzie najmniejsze zasoby wodne występują u podnóża Tatr, zaś
największe – wzdłuż głównej grani Tatr. Współczesny monitoring uwzględnia uwarunkowania geologiczne i
hydrogeologiczne zlewni, w konsekwencji pozwala wykazać, że zasoby wodne mają bardziej złożony
charakter przestrzenny niż dotychczas dyskutowano w literaturze przedmiotu. Przede wszystkim w
najwyższych krystalicznych partiach gór występują trzy odrębne obszary o wysokim odpływie jednostkowym
(jeden w Tatrach Wysokich, a dwa pozostałe w Tatrach Zachodnich), które rozdzielone są obszarami
praktycznie bezwodnymi, mimo że otrzymują wysokie sumy opadów.
Wody podziemne. Współczesna (2007-2010) gęstość źródeł wyrażona wskaźnikiem krenologicznym
= 4,8 źr・km-2 (Żelazny 2012) jest taka sama, jak uzyskana w połowie lat 50. XX w (1953–1954) przez
Ziemońską (1966) w tatrzańskiej części zlewni Czarnego Dunajca. To świadczy, że w tym czasie nie zaszły
istotne przemiany stosunków wodnych. Zasoby wodne Tatr Polskich wyrażone wydajnością wszystkich źródeł
wynoszą 2726 L・s-1, przy czym 65% wód podziemnych generuje wydajność 5 wywierzysk. Przyjmując, że
obszar TPN wynosi 211,6 km2, wówczas q = 12,9 L∙s-1∙km-2. Warto podkreślić, że zasoby wodne są
wielokrotnie wyższe w części osadowej TPN (q=16,9 L∙s-1∙km-2) niż - krystalicznej (q=4,9 L∙s-1∙km-2).
Presja antropogeniczna. W TPN środkowej części Doliny Bystrej występują największe zasoby wodne
w skali Polski i prawdopodobnie Karpat (q2010-2014=~126 L∙s-1∙km-2), nie mniej jednak ze względu na
pozyskiwanie wody dla gospodarki komunalnej Zakopanego (SEWIK) następuje przekierowanie wody, a
przepływ potoku Bystra zmniejsza się aż o 96%. Warto zauważyć, że w Kuźnicach obserwowane są także
wewnątrzdobowe zmiany przepływu polegające na niskim przepływie w godzinach okołopołudniowych i
większym – w nocy.
Literatura:
Pęksa Ł. 2010. System monitorowania stanu środowiska wodnego w Tatrzańskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18:
372–376.
Ziemońska Z., 1966. Obieg wody w obszarze górskim na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca, Prace
Geograficzne IG PAN 55: ss. 111.
Żelazny M., Siwek J., Węglarczyk S., Liová S., Šimor V., Pęksa Ł., Wolanin A., Guzik M., 2015. Zróżnicowanie zjawisk
hydrologicznych. Skala 1:100 000 + tekst objaśniający, ryciny, [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr: przyroda
nieożywiona. Cz. III.3. Zjawiska hydrologiczne. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
Żelazny M., 2012. Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: ss. 285.
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Ekologia naturalnych zaburzeń; wiatr i korniki jako główne mechanizmy dynamiki
drzewostanów w górach środkowej Europy
Jerzy Szwagrzyk
Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Tradycyjne leśnictwo traktowało rozległe wiatrołomy, pożary lasu czy gradacje owadów jako
klęski, których należy z wszelką cenę unikać, a gdy się wydarzą, trzeba szybko zniwelować ich skutki
poprzez usunięcie zabitych lub uszkodzonych drzew oraz posadzenie w tym miejscu nowego lasu.
Ekolodzy przez długi czas przypisywali te zjawiska błędom gospodarki leśnej, takim jak wprowadzanie
monokultur iglastych na siedliska drzewostanów mieszanych oraz hodowanie rozległych,
jednowiekowych drzewostanów. W miarę postępu badań prowadzonych w lasach o charakterze
naturalnym okazało się jednak, że rozległe wiatrołomy, pożary czy gradacje owadów występują także
tam, gdzie człowiek nigdy bezpośrednio nie ingerował. Pojawiają się one w takich obszarach stosunkowo
rzadko, ale kształtują skład i dynamikę zbiorowisk w skali mierzonej stuleciami. Co więcej, ich działanie
wywarło także silny wpływ na ewolucję wielu gatunków i doprowadziło do powstania wielu
przystosowań do szybkiej regeneracji po uszkodzeniach lub do szybkiej kolonizacji miejsc uwolnionych
przez naturalne zaburzenia. Badanie mechanizmów i skutków naturalnych zaburzeń stało się jednym z
ważnych nurtów współczesnej ekologii. Bliższe poznanie tych zjawisk pociąga za sobą także potrzebę
zmodyfikowania dotychczasowych poglądów; zamiast traktować je jako zagrożenie, a ich skutki jako
szkody, należy uznać ich rolę w kształtowaniu składu i struktury zbiorowisk leśnych oraz w inicjowaniu
naturalnych procesów odnowieniowych. Jest to szczególnie istotne w obszarach podlegających
ochronie, a zwłaszcza tam, gdzie – jak obecnie w Tatrach – zjawiska te występują w dużym nasileniu i na
rozległych obszarach.
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Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu
metodą skaningu laserowego
Zofia Rączkowska, Jarosław Cebulski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków

Spływy gruzowe to najważniejszy proces morfogenetyczny modelujący stoki tatrzańskie. Spływy
są uruchamiane przez opady o dużej sumie i natężeniu, a ich przebieg i skutki są zależne również od
dostępności luźnego materiału gruzowego. Od około 40 lat stwierdzono wzrost ich aktywności w Tatrach
Wysokich, co można wiązać ze stwierdzanymi zmianami klimatu.
Celem badań była ilościowa ocena czasowej i przestrzennej zmienności modelowania stoków
gruzowych Tatr oraz jej uwarunkowań, dokonana w oparciu o wyniki dziewięcioletniego monitoringu za
pomocą naziemnego skanera laserowego.
Badaniami objęto stoki gruzowe położone u podnóży ścian skalnych zamykających od południa
Dolinę Rybiego Potoku. Szczegółowej analizie poddano stożki gruzowe Szeroki Piarg i Zielony Piarg.
Pomiary wykonywano w latach 2011-2019, początkowo w przekrojach czasowych
nawiązujących do wystąpienia gwałtownych ruchów masowych, a w ostatnich trzech latach corocznie,
przy użyciu skanerów Riegl VZ-1000 i Riegl VZ4000. Następnie analizowano różnice pomiędzy modelami
terenu z każdych dwu kolejnych pomiarów oraz pomiędzy modelem terenu z 2011 roku i każdym
kolejnym. Warunki opadowe i termiczne w okresie badań określano na podstawie danych z posterunku
IMGW-PIB przy Morskim Oku.
Stwierdzono, że zmiany na przeważającym obszarze badanych stoków są nieznaczne i mieszczą
się w zakresie błędu metody. Natomiast istotne zmiany stwierdzono w obrębie stożków usypiskowych
Szerokiego Piargu i Zielonego Piargu wzdłuż aktywnych szlaków spływów. Wyniki analizy różnicowej
modeli terenu w poszczególnych przekrojach czasowych wykazały znaczące różnice, pod względem
zasięgu przestrzennego i wielkości, zmian morfologii między tymi sąsiadującymi stożkami, będących
efektem wystąpienia spływów gruzowych, pomimo, że warunki opadowe były takie same. Większe
zmiany stwierdzono w obrębie stożka Zielonego Piargu, co należy wiązać z uwarunkowaniami
litologicznymi i aktywnością obrywów w jego obszarze zasilania. Natomiast analiza różnic pomiędzy
modelem z roku 2011 i tymi z kolejnych pomiarów wykazała, że pomimo wielokrotnego wystąpienia
spływów gruzowych w analizowanym okresie stożki są stale nadbudowywane.
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Zmiany aktywności biologicznej gleb jako efekt naturalnych wylesień w Tatrach
Katarzyna Wasak-Sęk1, Beata Klimek2, Ewa Błońska3, Dominika Chmolowska4, Juraj Hreško5 , Marek
Drewnik6
1) I

nstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
3)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
4)
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
5)
University in Nitra, Department of Ecology and Environmental Sciences Constantine the Philospher, Nitra
6)
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków
2)

Wiatrołomy i inwazje kornika drukarza są procesami kształtującymi lasy świerkowe w Tatrach.
W 2013 r. znaczna powierzchnia tatrzańskich świerczyn została zniszczona na skutek wiatrołomu. W
następstwie tego zdarzenia kolejne obszary lasów zostały zaatakowane przez kornika drukarza i od kilku
lat obserwuje się ich zamieranie. Wylesienia pociągają za sobą zmiany środowiskowe, m.in. w
środowisku glebowym.
Celem badań było określenie w jaki sposób kształtuje się aktywność biologiczna gleb w
zależności od czasu, który upłynął od momentu wylesienia. Do badań wybrano sześć powierzchni
badawczych reprezentujących: las świerkowy, tegoroczny wiatrołom, las zamierający z powodu gradacji
kornika, las obumarły przed 2 laty, 4-letni wiatrołom, 5-letni wiatrołom. Powierzchnie badawcze
zlokalizowane są w dolinach Jaworowej i Lejowej. Reprezentują gleby Eutric Cambisols wykształcone ze
zwietrzeliny wapieni i łupków płaszczowiny kriżniańskiej.
W poziomach próchnicznych i organicznych gleb wykonano analizy: respiracji glebowej, biomasy
mikroorganizmów, katabolicznej aktywności i zróżnicowania funkcjonalnego bakterii i grzybów,
aktywności wybranych enzymów glebowych oraz potencjału nitryfikacji i tempa mineralizacji azotu.
Największe różnice aktywności biologicznej pomiędzy poszczególnymi grupami gleb występują
w poziomach organicznych. W glebach lasu dotkniętego wiatrołomem w roku badań oraz lasu
zamierającego, wskaźniki aktywności biologicznej są niższe niż w pozostałych glebach. Dotyczy to
aktywności katabolicznej bakterii, aktywności β-ksylozydazy i β-ρ-celobiozydazy i tempa mineralizacji
azotu. W glebach starszych powierzchni powiatrołomowych i pokornikowych wymienione wskaźniki
wracają do wartości sprzed wylesienia, a nawet je przewyższają. W 4 lata po wiatrołomie stwierdzono
najwyższą aktywność β-glukozydazy oraz potencjał nitryfikacji azotu. We wszystkich badanych glebach
powiatrołomowych i pokornikowych stwierdza się natomiast spadek aktywności grzybów w stosunku do
gleb leśnych. Stwierdzono również występowanie różnic pomiędzy grupami ekologicznymi bakterii i
grzybów w badanych grupach gleb.
Wyniki badań wskazują, że wiatrołom i gradacje kornika powodują spadek aktywności
biologicznej gleb w krótkim czasie od ich powstania, jednak po 3-5 latach aktywność biologiczna
ponownie wzrasta, a zachodzące zmiany prowadzą do ustalenia się odmiennej niż poprzednio
równowagi ekologicznej.
"Badania finansowane w ramach Bilateralnej Wymiany Naukowców NAWA (PPN/BIL/2018/1/00050/U/00001)"
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Przydatność metod uczenia maszynowego do analizy zmian w ekosystemach
leśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego
Łukasz Pawlik1, Marcin K. Dyderski2
1)

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi
2)
Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Kórnik

Leśne parki narodowe południowej Polski należą do szczególnie cennych obszarów chronionych,
obejmujące unikatowe w skali kraju ekosystemy wysokogórskie. W tej grupie lasy Tatrzańskiego Parku
Narodowego (TPN) przez wiele lat były areną wielu dynamicznych zmian. Jeden z ostatnich bardziej
spektakularnych przykładów związany był z wiatrowałem spowodowanym huraganowym halnym w
grudniu 2013 r. Jednakże na dynamikę naturalnych i antropogenicznych zaburzeń drzewostanów
nakładają się powolne zmiany ewolucyjne kontrolowane przez warunki klimatyczne i geomorfologiczne.
Te dwa główne czynniki są przedmiotem analiz w obecnym projekcie. Głównym celem badań jest
określenie stopnia przemian biomasy i struktury gatunkowej lasów TPN pod wpływem głównych
zmiennych klimatycznych (temperatura, opady) i orograficznych (wysokość n.p.m., ekspozycja), z
wyłączeniem zmian o charakterze katastrofalnym.
W analizach wykorzystano dwie bazy danych taksacyjnych z opisem drzewostanów z roku 1991
i 2018. W celu wyodrębnienia zmiennych klimatycznych i topograficznych użyte zostały dane rastrowe
z bazy CHELSA i cyfrowy model wysokości SRTM. Do analizy wykorzystano metody uczenia
maszynowego (lasy losowe) oraz narzędzia wizualizacyjne DALEX, pokazujące w jaki sposób
poszczególne predyktory determinują wynik modelu. Modele pokazały wpływ poszczególnych grup
zmiennych objaśniających przy założeniu stałego (średniego) poziomu pozostałych predyktorów.
Pokazano także relatywną ważność poszczególnych zmiennych poprzez obliczenie przyrostu pierwiastka
średniego błędu kwadratowego przy przetasowaniu zmiennej w tabeli. Pozwala to na określenie jak
bardzo dana zmienna odpowiada za dokładność modelu. Uzyskane wyniki pokazały że metody uczenia
maszynowego pozwalają nie tylko na uzyskanie dokładnych modeli, ale także na identyfikację procesów
stojących za uzyskanymi wynikami. Ma to bardzo duże znaczenie dla możliwości ich zastosowania we
wspieraniu działań z zakresu ochrony przyrody.
Czynniki klimatyczne i cechy rzeźby terenu mają synergiczny efekt na ewolucję lasów
tatrzańskich. Możliwe jest jednak wyodrębnienie ich indywidualnego wpływu z wykluczeniem wpływu
innych czynników, które mogą maskować rzeczywisty impuls powodowany przez daną zmienną. W
perspektywie dalszych badań możliwa jest predykcja stanu lasów TPN w skali kilkunastu i kilkudziesięciu
lat.
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Nowe środowisko hydrogeochemiczne w zlewni Bystrej w Tatrach
Monika Sajdak, Mirosław Żelazny, Joanna Siwek
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków

Tatry pod względem geologicznym są jednym z najbardziej zróżnicowanych obszarów w
Karpatach. Południowe części zlewni zbudowane są ze skał krystalicznych, a środkowe i północne ze skał
osadowych. W warunkach naturalnych budowa geologiczna jest głównym czynnikiem kształtującym
skład chemiczny wód źródeł, jezior i potoków. Celem badań było rozpoznanie środowisk
hydrogeochemicznych w obszarze zlewni potoku Bystra.
Badania terenowe zostały przeprowadzone w w latach 2017 – 2019 i obejmowały regularny
pobór prób wody oraz pomiar natężenia przepływu w rytmie dwutygodniowym w 18 punktach
pomiarowych. Skład chemiczny wody oznaczono w Laboratorium Hydrologiczno-Chemicznym IGiGP UJ
w Krakowie. Analizowany obszar odzwierciedla złożony charakter geologiczny Tatr. Południowe części
zlewni charakteryzują się szybkim krążeniem wody w skałach krystalicznych o dużej odporności na
wietrzenie. Ze względu na dno doliny wypełnione osadami morenowymi obszar ten cechuje się
okresową siecią rzeczną. Środkowa część to region silnie skrasowiałych serii wierchowych i źródeł o
dużej wydajności (system krasowy Wywierzysk Bystrej oraz Goryczkowego Wywierzyska). W północnej
części (osadowe serie reglowe) obserwowane są źródła o małej wydajności lub o charakterze
okresowym.
Pod względem hydrogeochemicznym możemy wyróżnić cztery główne środowiska. Pierwsze z
nich reprezentuje wody trzonu krystalicznego (skały granitoidowe), o mineralizacji nie przekraczającej
20 mg/L. Charakteryzuje się ono bardzo niskimi stężeniami wapnia i wodorowęglanów. W strefie
przejściowej miedzy skałami krystalicznymi a osadowymi – pojawiają się wody o podwyższonej
mineralizacji – około 50 mg/L. W źródłach i ciekach osadowych serii wierchowych obserwowane są wody
o mineralizacji około 100 mg/L – relatywnie niskie wartości wskazują, że są to wody o charakterze
krasowym. Źródła typowe dla tatrzańskich obszarów osadowych o mineralizacji przekraczającej 200
mg/L pojawiają się w wodach północnej części zlewni. Dodatkowo charakteryzują się nie tylko wyższymi
stężeniami wapnia i wodorowęglanów, ale także podwyższonymi stężeniami siarczanów (>30 mg/L).
Badania zostały sfinansowane przez Polskie Koleje Linowe (PKL)
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Wiek głazów morenowych w dolinach Miętusiej i Małej Łąki, na podstawie
datowania kosmogenicznego
Anna Tołoczko-Pasek1, Régis Braucher2, Michał Makos1, ASTER Team2
1)

2)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Geologii Klimatycznej;
Aix-Marseille Universite, CNRS-IRD-College de France, Aix-en-Provence, Francja

Doliny Miętusia i Małej Łąki były zlodowacone na przełomie Holocenu i Plejstocenu, z
maksymalnym zasięgiem podczas Maksimum Ostatniego Zlodowacenia (LGM – Last Glacial Maximum).
Takie było jedno z założeń projektu, które chcieliśmy udowodnić datując formy lodowcowe. Obie doliny
położone są w Tatrach Zachodnich. Ta część Tatr jest w zdecydowanie mniejszym stopniu zbadana pod
kątem wieku form polodowcowych, w porównaniu do form z Tatr Wysokich. Użyliśmy kosmogenicznego
36Cl ze względu na budowę geologiczną badanego terenu, który składa się głównie z Triasowych
dolomitów i wapieni.
Tatry są najdalej na północ wysuniętym orogenem alpejskim, który był zlodowacony w
plejstocenie. Są one zatem swoistym łącznikiem paleoklimatycznym pomiędzy obszarem południa
Europy a Skandynawią i Europą Środkowo-Wschodnią. Z tego też względu rekonstrukcja paleoklimatu
dla tych lodowców wydaje się koniecznością.
Tatry położone są na styku klimatu kontynentalnego i oceanicznego, powoduje to wysokie
amplitudy temperatur oraz najwyższe opady w miesiącach letnich. Wysoka ilość opadów
atmosferycznych zwłaszcza w ciepłych miesiącach, powoduje wysokie tempo erozji (również erozji
chemicznej) i szybkie tempo zmian w formach glacjalnych (zwłaszcza w niższych partiach dolin).
W trakcie badania uzyskaliśmy 29 dat, opartych na pomiarze kosmogenicznego 36Cl
produkowanego in situ, pochodzących z głazów budujących moreny maksymalne i recesyjne oraz z
podłoża. Daty z głazów morenowych znajdują się w zakresie od 16,8±0,8 ka do 8,8±0,4 ka, z wysokim
odchyleniem standardowym dla jednej moreny. Z uzyskanych wyników jest bardzo trudno wyznaczyć
wiarygodny moment ustabilizowania się lodowca oraz wiek całej formy. Niestety utrudnia to
wykorzystanie tych lodowców jako paleoklimatyczne źródło informacji, ponieważ nie możemy umieścić
warunków klimatycznych w określonym przedziale czasu.
Projekt jest finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki: decyzja nr. 2016/23/N/ST10/03044
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Kiedy w Tatrach zanikły lodowce? Nowe dane chronologiczne w świetle datowań
10
Be najmłodszych form glacjalnych
Jerzy Zasadni1, Piotr Kłapyta2, Ewelina Broś1, Susan Ivy-Ochs3, Andrzej Świąder1, Marcus Christl3, Lenka
Balážovičová4
1)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków
3)
Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zürich, Szwajcaria
4)
University of Matej Bel, Faculty of Science, Department of Geography and Geology, Banská Bystrica, Słowacja
2)

Ostatnie dwie dekady przyniosły znaczący postęp w wiedzy na temat zlodowacenia Tatr, a
zwłaszcza ich chronologii glacjalnej, która obecnie bazuje na nowej metodzie datowania izotopami
kosmogenicznymi 36Cl i 10Be. Dotychczasowe datowania były skupione głównie na formach
pozostawionych podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia (LGM, 26-18 ka) i jego
etapach recesyjnych, kiedy w Tatrach dominowały jeszcze lodowce dolinne. Formy glacjalne położone
w najwyższych partiach Tatr nie stanowiły jak dotąd przedmiotu kompleksowych badań, stąd wciąż
stosunkowo mało wiemy o wieku i zasięgu najmłodszych etapów recesyjnych oraz o przebiegu
deglacjacji Tatr podczas schyłkowych etapów zlodowacenia na przełomie plejstocenu i holocenu. W
referacie przedstawione zostaną najnowsze wyniki datowania metodą 10Be moren, reliktowych
lodowców gruzowych i wygładów położonych w najwyższych partiach polskich i słowackich Tatr
Wysokich (1700-2300 m n.p.m).
Wyniki badań wskazują, że stratygraficznie najmłodsze moreny i towarzyszące im lodowce
gruzowe zostały uformowane w młodszym dryasie (YD – ang. Younger Dryas, ok. 12,5 ka), natomiast
stabilizacja lodowców gruzowych miała miejsce już we wczesnym holocenie, jednak nie później niż 10,4
ka. System form YD w Tatrach ujawnia typowe cechy zlodowacenia marginalnego (fartuchowego).
Niewielkie lodowce nie wypełniały wtedy całych cyrków i nie były dłuższe niż 600 m. Wyniki datowań
wygładów na zewnątrz i wewnątrz tego systemu wskazują ponadto, że zlodowacenie YD rozbudowało
się na nowo po zupełnym wytopieniu lodowców w interfazie Bølling/Allerød (B/A). To pokazuje, że
zaawansowana deglacjacja Tatr miała miejsce wcześniej niż do tej pory sądzono. Jedną z konsekwencji
przedstawionej chronologii glacjalnej Tatr jest fakt, że wszystkie misy dużych jezior tatrzańskich były
wolne od lodu lodowcowego już w interfazie B/A, ok. 14-13 ka. Podczas awansu YD małe lodowce nie
były już w stanie wypełnić ponownie mis jeziornych. Dodatkowo, wyniki pokazują, że w Tatrach nie ma
moren związanych z zimnymi fluktuacjami klimatycznymi podczas wczesnego holocenu. Ostateczny
zanik lodowców w Tatrach nastąpił wraz z początkiem holocenu.
Badania były finansowane z grantu NCN 2015/17/B/ST10/03127
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Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania grubości pokryw lodowych
wybranych jezior Tatrzańskiego Parku Narodowego
Maksymilian Solarski, Mariusz Rzętała
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Badaniami objęto cztery jeziora położone w polskiej części Tatr, na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego (Czarny Staw Gąsienicowy, Czarny Staw Pod Rysami, Morskie Oko, Smreczyński Staw).
Badania i obserwacje terenowe prowadzono w sezonie zimowym 2018/2019. Polegały one na
wykonaniu od kilkunastu do kilkudziesięciu odwiertów w pokrywach lodowych badanych jezior, podczas
dwóch serii pomiarowych (na początku i pod koniec sezonu zimowego). W każdym z punktów
pomiarowych mierzono grubość lodu oraz zalegającego na nim śniegu. Z badań wynika, że główny
wpływ na wielkość zróżnicowania grubości pokryw lodowych ma miąższość warstwy śniegu zalegającego
na lodzie oraz jej przestrzenne zróżnicowanie. W miejscach depozycji miąższej warstwy śniegu tworzyła
się zazwyczaj grubsza pokrywa lodowa. Decydującym czynnikiem powodującym znaczne zróżnicowanie
grubości pokrywy lodowej w obrębie jeziora był nierównomierny, stropowy przyrost lodu śniegowego.
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50 lat badań zjawisk lodowych na Morskim Oku
Bogusław Pawłowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Hydrologii i
Gospodarki Wodnej, Toruń

Obserwowane współcześnie ocieplenie klimatu znajduje odbicie w zmianach zjawisk
hydrologicznych i ma implikacje gospodarcze. Rosnąca temperatura sezonu zimowego powoduje n.in.
modyfikacje lodowych reżimów rzek i jezior. Proces ten obserwowany od II połowy XIX wieku w ostatnich
dekadach nabrał wyjątkowego tempa.
Morskie Oko jest największym i uważanym za najpiękniejsze, jeziorem tatrzańskim. Najstarsze
dzienniki obserwacyjne, zawierające informacje dotyczące pomiarów i obserwacji prowadzonych na
jeziorze znajdujące się w warszawskim archiwum IMGW-PIB i wskazują, iż systematyczne obserwacje
zjawisk lodowych rozpoczęto w początkiem stycznia 1962 roku (Pawłowski 2018).
Przebieg zjawisk lodowych na Morskim Oku był przedmiotem szeregu opracowań, głównie
ośrodka poznańskiego (m.in. Choiński 2007, Choiński i in. 2009, Choiński in. 2010, Choiński i in. 2014,
Ptak i in. 2017). Okres opracowań obejmował - oprócz starszych prac A. Łajczaka (Choiński i in. 2014),
okres od roku 1971. Dane za okres 1963-2012 (lata hydrologiczne), zostały częściowo opracowane przez
B. Pawłowskiego (2018), jednak analiza ta oparta była na porównaniu przebiegu w kolejnych okresach
10. letnich.
Niniejsza praca objęła analizy parametrów najczęściej używanych przy charakterystyce
lodowego reżimu zarówno rzek jak i jezior, a mianowicie: czasu występowania zjawisk/pokrywy lodowej,
terminów ich początku i końca oraz maksymalnej grubości pokrywy lodowej.
Stwierdzono zmiany dat początku i końca zarówno zjawisk lodowych jak i pokrywy lodowej.
Zjawiska rozpoczynają się coraz później, a kończą coraz wcześniej. Ze względu na wielkość zmiany
temperatury wiosny (Żmudzka 2011), daty końca zjawisk (pokrywy) charakteryzowały silniejsze trendy.
Wynikiem tych zmian, było skrócenie łącznego czasu trwania zjawisk lodowych na jeziorze. Ich przebieg
w latach 1963-2012 zaprezentowano poniżej (ryc. 1).

Ryc. 1. Zmiany czasu trwania zjawisk lodowych i pokrywy lodowej na Morskim Oku w Tatrach i
odpowiadające im trendy.
Otrzymane wielkości zmian, rzędu 0,45 dnia/rok to wartości zbliżone do podawanych dla rzek i
jezior położonych w chłodniejszej części Europy. Wskazują na działanie głównie elementu
klimatycznego. W przypadku udziału czynników antropogenicznych (zanieczyszczenia, zmiana termiki
wody, budowle hydrotechniczne) w przypadkach ekstremalnych, notowano zmiany nawet o dwukrotnie
większej dynamice (Pawłowski 2017) Ustalenie empirycznego związku czasu trwania zjawisk z
przebiegiem średniej temperatury w Zakopanem (wykorzystano średnią za okres 7. miesięcy: listopadmaj), pozwoliło także na orientacyjną prognozę dalszych zmian (skrócenia) czasu występowania zjawisk
lodowych i pokrywy lodowej na jeziorze. Nie stwierdzono wyraźnej tendencji dla parametru, jakim była
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maksymalna, zanotowana w sezonie grubość lodu. Wynikało to z pewnością częściowo, z przyrostu jego
grubości będącej wynikiem procesu topnienia i zamarzania zalegającego na nim śniegu.
Literatura:
Choiński A., 2007, Zjawiska lodowe na Morskim Oku w Tatrach, Folia Geographica, Series Geographica - Physica,
Vol. XXXVII-XXXVIII, 2006-2007, s. 65-77.
Choiński A., Kolendowicz L., Pociask−Karteczka J., 2009, Zjawiska lodowe na Morskim Oku jako wskaźnik zmian
klimatu w Tatrach [w:] Jankowski A. T., Absalon D., Machowski R., Ruman M. (red.), Przeobrażenia stosunków
wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, UŚ, PTG, RZGW, Sosnowiec, s. 71–77.
Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2010, Zjawiska lodowe na Morskim Oku w latach 1971-2010 i ich
związek z temperaturą powietrza oraz cyrkulacją atmosferyczną, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich
otoczeniem, tom I, Zakopane 2010, s. 41-46.
Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2014, Zjawiska lodowe na Morskim Oku [w:] Choiński A.,
Pociask-Karteczka J. (red.), Morskie Oko – przyroda i człowiek, Wydawnictwo TPN Zakopane, 67-79.
Pawłowski B., 2017, Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960-2014, Wydawnictwo UMK w Toruniu.
Pawłowski B., 2018, Changes in the course of the ice phenomena on Morskie Oko in the Tatra Mountain from 1963
to 2012 and the implications for tourism, Limnol. Rew., vol. 18, nr 4, 167-173.
Ptak M., Wrzesiński D., Choiński A., 2017, Long-term changes in the hydrological regime of high mountain lake
Morskie Oko (Tatra Mountains, Central Europe), “Journal of Hydrology and Hydromechanics”, 65, s. 146-153,
DOI:10.1515/johh-2017-0005.
Żmudzka E., 2011, Współczesne zmiany klimatu wysokogórskiej części Tatr, Prace i Studia Geograficzne, T. 47, s.
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Analiza trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej w latach 1926-2019
na Stacji Badań Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gąsienicowej w Tatrach
Paweł Chrustek1, Stanisław Kędzia2, Danuta Kubacka3, Robert Pyrc3
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Stacja Badawcza im. M. i M. Kłapów na Hali Gąsienicowej, Instytut Geografii i Przestrzennego
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Stacja meteorologiczna na Hali Gąsienicowej jest usytuowana na wysokości 1520 m npm na
zboczu Doliny Suchej Wody. Jest jedyną stacją w polskiej części Tatr na której pomiary meteorologiczne
są prowadzone, z krótkimi przerwami, od ponad 100 lat. Dzięki tak długiej serii obserwacyjnej można
śledzić zmiany klimatu w środowisku wysokogórskim od czasu zakończenia małej epoki lodowej. Do
analizy trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej wykorzystano ciąg danych z pomiarów
manualnych za okres 1926 - 2019 (bez okresu II Wojny Światowej 1939-1945), wykonywanych
codziennie o 06 UTC z dokładnością do 1 cm. Za roczny sezon przyjęto okres od 1 sierpnia do 31 lipca.
Zarówno wysokość pokrywy śnieżnej jak i czas jej zalegania podlegały okresowym wahaniom. Jednak nie
zawsze duża wysokość pokrywy śnieżnej szła w parze z długim czasem jej zalegania.
Maksimum wysokości pokrywy śnieżnej zanotowano w 1937 roku i wynosiło 271 cm, natomiast
minimum przypadło na rok 2013 z wartością 78 cm. Liczba dni z pokrywą śnieżną w analizowanym
okresie wahała się od 141 w 1946 roku do 233 dni w 1931 roku. Najdłuższy okres występowania stałej
pokrywy śnieżnej (bez przerw) przypadł na 1936 rok (232 dni), najkrótszy zaś na rok 2013 (36 dni). W
analizowanym okresie wynoszącym prawie 100 lat linia trendu dla wysokości jak i długości zalegania
pokrywy śnieżnej wykazała tendencję spadkową. Od 1926 roku ilość dni z pokrywą śnieżną zmniejszyła
się o około 10 dni, natomiast wysokość pokrywy śnieżnej zmalała o około 10 cm. Pod tym względem
najbardziej niekorzystnie zapisała się ostatnia dekada analizowanego okresu.
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Erozja rzeczna koluwiów na Podtatrzu
Józef Kukulak, Karol Augustowski
Uniwersytet Pedagogiczny

Prezentacja obejmuje przykłady trzech osuwisk z dorzecza Czarnego Dunajca na Podhalu,
których jęzory sięgają do koryt rzek i są erodowane podczas wezbrań. Koluwia każdego z osuwisk są
różne litologicznie i teksturalnie. W Chochołowie w podciętej przez Czarny Dunajec terasie
plejstoceńskiej (10 wysokości) koluwia są zrotowanymi osadami żwirowo-piaszczysto-mułkowymi,
podścielonymi łupkami ilastymi. W Cichem koluwia osuwiska powstałego we fliszu podhalańskim są
pakietami spękanych ławic piaskowców i łupków, a w Ratułowie ze skarpy Czerwonej Góry, podciętej
przez Potok Bystry, zsunęły się go koryta rzeki słabo skonsolidowane osady piaszczyste i ilaste stożka
neogeńskiego.
Erozja rzeczna jęzorów tych trzech osuwisk była nierówna, zależna zarówno od cech
hydrologicznych rzek, jak i struktury koluwiów w jęzorach osuwiskowych. Stwierdzono na podstawie
obserwacji i pomiarów terenowych, że wśród cech hydrologicznych miały znaczenie: wysokość
wezbrania rzek, prędkość przepływu wód rzecznych oraz kierunek nurtu względem czoła jęzora.
Kubatura ubytku erodowanych koluwiów była największa przy skośnym położeniu nurtu względem czoła
jęzorów, a natężenie erozji miało dwa maksima – podczas narastania wysokości fali wezbraniowej oraz
po kulminacji fali, gdy utrzymywał się jeszcze jej wysoki stan. Pierwsze maksimum erozji mogło wynikać
z osłabionego stanu zwięzłości zewnętrznej części jęzora wskutek jej uprzedniego wysuszenia, natomiast
drugie przypadało na okres kiedy nastąpiło już uplastycznienie wodą przesiąkającą z rzeki gliniastych
części koluwiów i przemieszczanie głębszych części było łatwiejsze.
Najwolniej przebiegała erozja czołowego wału osuwiska w Cichem, zwłaszcza w jego części o
budowie pakietowej. Tam ławice piaskowców zalegają w dolnych częściach pakietów i skuteczność wód
wezbraniowych ograniczała się do wynoszenia rumoszu obrywowego z powierzchni pakietu i erozji
łupkowych przewarstwień ławic piaskowcowych. W miejscach, gdzie fliszowe warstwy są silniej
zrotowane, postępowała mechaniczna selekcja wynoszonego materiału – adekwatnie do siły rzeki został
wyerodowany materiał lżejszy, a w dnie koryta pozostały bloki najcięższe.
Szybciej erozja postępowała w zrotowanych osuwaniem neogeńskich utworach ilastomułkowych i mułkowo-piaszczystych Czerwonej Góry. Ich nabyta przy osuwaniu dezintegracja i łatwa
oddzielność bryłowa po uplastycznieniu sprzyjały rzecznej erozji. Jest istotne, że łatwa erozja
postępowała tam jedynie do powierzchni odkłucia, głębiej te utwory były zdecydowanie bardziej
odporne.
Najszybciej podczas wezbrań były erodowane koluwia żwirowo-piaszczyste osuwiska w
Chochołowie. Sprzyjała temu ich słaba konsolidacja (czwartorzęd), brak wysortowania i skośny kierunek
podcinania jęzora.
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Katastrofy i zagrożenia w środowisku naturalnym
Stanisław Kędzia
Stacja Badawcza im. M.M. Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk

W mass mediach nieustannie pojawiają się informacje o różnego rodzaju zagrożeniach i
związanych z nimi katastrofach. Niestety, często się zdarza, że środki masowego przekazu z różnych
powodów, na przykład w celu wywołania większej sensacji, niewłaściwie definiują znaczenie określonych
terminów i nadużywają ich. Prawdy najczęściej możemy się dowiedzieć dopiero z wypowiedzi
ekspertów, powołanych do oceny danego zdarzenia. Jednakże i w tym przypadku ów przekaz może być
różnie odebrany, ponieważ każda branża ma własne definicje terminów i nie zawsze są one z sobą
zbieżne. Przykładem może być użycie słowa „katastrofa” w stosunku do zmiennych w czasie i przestrzeni
naturalnych procesów przyrodniczych, zachodzących bez udziału człowieka i nie powodujących żadnych
strat w ludziach i infrastrukturze. Nie tylko w codziennej prasie, ale również w pracach
popularnonaukowych i naukowych używa się w stosunku do naturalnych zdarzeń, mających miejsce na
przykład wiele milionów lat przed pojawieniem się człowieka na Ziemi, terminów takich jak: katastrofa,
katastrofa ekologiczna, katastroficzne wymieranie. Czy używanie tych terminów w powyższym
kontekście jest uzasadnione? Według większości słowników, encyklopedi, branżowych norm, jest
niewłaściwe. Z katastrofą mamy do czynienia w przypadku najczęściej nagłego zdarzenia, wywołującego
negatywne skutki w postaci strat w ludziach i infrastrukturze. Nie można więc zdarzeń naturalnych, które
nie doprowadziły do poważnych strat materialnych w infrastrukturze, jak również nie spowodowały
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu ludzi określać terminem „katastrofa”.
Katastrofy dzieli się na antropogeniczne (wywołane przez człowieka) i naturalne (spowodowane
siłami natury). Te ostatnie nazywa się również klęskami żywiołowymi lub kataklizmami. Z terminem
„katastrofa” bardzo często używany jest termin „zagrożenie”, który najczęściej określa przyczynę
wywołującą katastrofę. Również w przypadku tego terminu jego użycie nie zawsze jest właściwe.
Dlatego niniejsza praca jest próbą uściślenia znaczenia słów „katastrofa” oraz „zagrożenie” w
odniesieniu do środowiska przyrodniczego.
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Zmniejszanie się aktywności kontynentalnej biosfery wraz z postępującym
globalnym ociepleniem: wnioski wynikające z systematycznych pomiarów
atmosferycznego stężenia CO2 w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 19952018
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Bartyzel1, Damian Zięba1, Kazimierz Różański1, Wojciech Wołkowicz4, Laszlo Haszpra5
1)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Instyut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
3)
Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Niemcy
4)
Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszaw
5)
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Sopron, Hungary
2)

Jednym z prognozowanych przejawów globalnego ocieplenia jest wydłużanie się okresów
występowania długotrwałych susz w umiarkowanych strefach klimatycznych, zwłaszcza w Ameryce
Północnej i Europie. Epizody fal upałów i towarzyszącej im suszy, które miały miejsce w Europie w latach
2003 i 2010, doprowadziły do znacznego ograniczenia pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery w tych
okresach, ze względu na jednoczesne występowanie suszy hydrologicznej ograniczającej aktywność
fotosyntetyczną oraz wzrost parowania wody przy wyższych temperaturach. W niniejszej prezentacji
przestawiono dane pomiarowe wskazujące na wzrastający z postępującymi zmianami klimatycznymi
wpływ susz na roczny cykl stężenia dwutlenku węgla w atmosferze Europy Środkowo-Wschodniej.
Szczegółowa analiza cykli sezonowych zmian stężenia CO2 w atmosferze, mierzonego w okresie 19952018 w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu (KAS) oraz na
Równinie Węgierskiej w Hegyhatsal (HUN), wskazuje na stopniowe zmniejszanie się amplitud tych cykli,
wynikające z jednoczesnego spadku maksymalnych wartości rocznych stężenia CO2 notowanych w
okresie zimy (KAS: -0,13 ± 0,09 ppm/rok, HUN: -0,08 ± 0,23 ppm/rok) oraz wzrostu minimów stężenia
tego gazu w atmosferze w okresie lata (KAS: 0,09 ± 0,08 ppm/rok, HUN: 0,08 ± 0,15 ppm/rok).
Porównanie wyliczonych w oparciu o model HYSPLIT tzw. obszarów wpływu dla obu stacji z zasięgiem
obszarów występowania suszy ustalonych na podstawie analizy anomalii temperatury powietrza i
wilgotności gleby wskazuje na silny związek między obserwowaną tendencją wzrostową rocznych
minimów stężenia CO2 i zwiększoną częstotliwością występowania wielkoskalowych zjawisk suszy, które
z kolei zmniejszają letnie wskaźniki biogenicznej asymilacji dwutlenku węgla nad Europą ŚrodkowoWschodnią. Wniosek ten został potwierdzony przez porównanie uzyskanych wyników z biogenicznymi
strumieniami CO2 związanymi z aktywnością fotosyntetyczną biosfery, obliczonymi za pomocą modelu
CarbonTracker-EU (biogeniczny strumień CO2 nad obszarem Europy w sezonie letnim zmniejsza się w
tempie 0,02 ± 0,07 PgCO2/rok2). Z drugiej strony, stopniowa redukcja maksymalnych wartości stężenia
CO2 w atmosferze Europy Środkowo-Wschodniej w okresie zimowym (ok. -0,05 ± 0,02 PgCO2/rok2)
wynika najprawdopodobniej z długoterminowego spadku antropogenicznych emisji CO2 do atmosfery
na tym obszarze.
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Gatunki obce w ichtiofaunie Tatrzańskiego Parku Narodowego
Krzysztof Kozłowski, Piotr Dynowski, Marta Pacuła, Anna Żróbek - Sokolnik, Tomasz Bockenheimer
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W okresie od 2013 do 2019 r. przeprowadzono odłowy inwentaryzacyjne na terenie TPN.
Badaniami objęte zostały wszystkie cieki i jeziora Parku. Połowy realizowane były przy użyciu
standardowych narzędzi tj. w przypadku potoków agregatu prądotwórczego (prąd impulsowy, prąd
stały). Ryby łowione były przyżyciowo, po oznaczeniu do gatunku były wypuszczane z powrotem do
wody z wyłączeniem gatunków obcych. W jeziorach połowy prowadzono przy użyciu zestawów
wontonów wielopanelowych typu nordic survey net bentic i pelagic. Dodatkowo w niektórych
zbiornikach dokonywano połowów narzędziami wędkarskimi.
W wyniku prowadzonych badań stwierdzono występowanie 3 gatunków ryb: pstrąg potokowy,
pstrąg źródlany i głowacz pręgopłetwy. Za gatunki rodzime możemy uznać głowacza pręgopłetwego i
pstrąga potokowego. W przypadku tego ostatniego gatunku można stwierdzić, ze naturalne populacje
zasiedlają cieki i Morskie Oko w pozostałych zbiornikach gatunek ten występuje dzięki
przeprowadzanym w okresie wcześniejszym niekontrolowanych zarybień. Gatunkiem obcym w polskiej
ichtiofaunie jest północnoamerykański pstrąg źródlany.
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Naparstnica purpurowa Digitalis purpurea L. w Tatrzańskim Parku Narodowym –
podziwiać czy usuwać?
Paweł Kauzal
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Obce gatunki roślin stanowią zdiagnozowane, choć jak się wydaje, wciąż niedoceniane
zagrożenie dla przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tymczasem kolejne inwazje odbywają się na
naszych oczach. Jednym z gatunków, który pojawia się w obrębie Parku na nie znanych wcześniej
stanowiskach jest naparstnica purpurowa Digitalis purpurea. Ta niezwykle dekoracyjna, pochodząca z
Europy zachodniej roślina, w opracowaniu z 2014 r. dotyczącym roślin obcego pochodzenia w Polsce
została uznana za zadomowionego i inwazyjnego kenofita, podobnie jak w publikacji z 2015 r. dotyczącej
kenofitów polskich Karpat i ich przedpola.
Inaczej niż naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, naparstnica purpurowa wciąż jeszcze
należy do rzadkich składników flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podana przez Zofię RadwańskąParyską jako nowy gatunek dla Tatr stosunkowo niedawno, bo w 1950 r., posiada obecnie na terenie
TPN-u ok. 10 stanowisk. Wspomniana badaczka brała pod uwagę możliwość naturalnego pochodzenia
rośliny odnalezionej przez nią w Dolinie Kasprowej. W swojej notatce nie rozstrzygnęła jednak
ostatecznie tego zagadnienia, a wskazała na potrzebę dokładniejszych badań.
W operacie poświęconym roślinom naczyniowym, przygotowanym w ramach procedowanego
aktualnie Planu Ochrony TPN-u i zawierającego się w nim obszaru Natura 2000 Tatry, naparstnica
purpurowa została zaklasyfikowana jako takson o niskiej wartości, podobnie jak np. pełnik alpejski
Trollius altissimus, czy niebielistka trwała alpejska Swertia perennis ssp. alpestris. Z kolei gatunki obce
dla bioty tatrzańskiej takie jak np. smotrawa okazała Telekia speciosa autorzy ww. operatu zaliczyli do
grupy taksonów o wartości negatywnej.
Przykład naparstnicy purpurowej wskazuje na trudności w prawidłowej ocenie stopnia
naturalności pewnych gatunków występujących na terenie TPN-u. Z drugiej strony, dostępne
opracowania jednoznacznie wskazują na obce pochodzenie tego gatunku na terenie całego kraju.
Rozwiązaniem koniecznym dla lepszego zapanowania nad zagrożeniem ze strony obcych gatunków flory
w Parku wydaje się być stworzenie strategii zarządzania tymi taksonami. Powinna obejmować ona m.in.
waloryzację gatunków ze względu na stopień ich inwazyjności oraz opracowanie harmonogramu i metod
zwalczania.
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Ochrona zarośli jałowca pospolitego na murawach nawapiennych w Tatrzańskim
Parku Narodowym jako przykład niespójności celów ochrony parku narodowego i
obszaru Natura 2000
Anna Maria Ociepa, Tomasz Zwijacz-Kozica
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Parki narodowe i obszary Natura 2000 teoretycznie tworzą różne formy jednego systemu
ochrony przyrody w Polsce. Najczęściej jednak jest tak, że te formy ochrony przyrody nakładają się na
siebie. Z tego powodu czasem dochodzi do konfliktu celów ochrony.
Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, ochrona spontanicznych procesów przyrodniczych i
przywracanie naturalnych układów przyrodniczych była jednym z najważniejszych celów ochrony
przyrody w większości polskich parków narodowych, w tym w tatrzańskim. Z tego powodu
wywłaszczono dawnych właścicieli lasów hal i polan, a wszelka gospodarka rolna została w praktyce
zlikwidowana. Z czasem dopuszczone zostało pasterstwo, ale w znacznie zmienionej i ograniczonej
formie. Z kolei program Natura 2000, który powstał w warunkach zindustrializowanej Europy
Zachodniej, w dużej mierze nastawiony jest na ochronę siedlisk, których istnienie uzależnione było i jest
od prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej. Wprowadzenie obowiązku ochrony takich siedlisk na
terenie TPN doprowadziło do konieczności symulowania zabiegów gospodarczych, często w enklawach
otoczonych zwartymi obszarami ochrony ścisłej
Jednym z takich siedlisk są zarośla jałowca na murawach nawapiennych. Unia Europejska, zalicza
je do ważnych dla niej typów siedlisk wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Jest to
stadium sukcesyjne zarastania muraw nawapiennych, w związku z tym jego utrzymanie w dłuższej
perspektywie czasowej zależy od ochrony czynnej. W Polsce siedlisko to zostało stwierdzone na niżu, a
także w Karpatach: w Pieninach i Tatrach. Zmiany siedliska polegają na jego pojawieniu się, istnieniu i
zaniku. Zagrożeniem istniejącym jest przede wszystkim naturalna sukcesja, a zagrożeniem potencjalnym
brak działań ochrony czynnej. W TPN siedlisko zajmuje ok. 4 ha, głównie w rejonie Kopieńca Wielkiego,
tworzą go murawy ze związku Seslerion tatrae zarastające krzewami jałowca pospolitego Juniperus
communis. Zwarcie krzewów w płatach waha się od 20 do 80%, czyli w niedługim czasie przekroczy 80%,
co spowoduje obniżenie wskaźnika „zwarcie krzewów w płacie”, aby tego uniknąć należałoby wyciąć
część jałowców. Wszystkie płaty jałowczysk są równocześnie płatami innego ważnego dla Unii
Europejskiej typu siedliska: nawapiennych muraw wysokogórskich. Występują w nim rzadkie gatunki
storczyków, takie jak: Cypripedium calceolus (zaliczający się do gatunków ważnych dla Unii Europejskiej),
Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima, czy Epipactis atrorubens, w
związku z tym stanowiska siedliska są szczególnie chronione niezależnie od tego, czy uzna się je
dodatkowo za jałowczyska.
Ogólna ocena stanu ochrony siedliska na terenie TPN jest niezadawalająca, o czym
zadecydowała ocena wskaźnika kardynalnego specyficznej struktury i funkcji „udział gatunków
drzewiastych (powyżej 1,5 -2 m wysokości)”, a także perspektywy ochrony zależne od podjęcia działań
ochrony czynnej. W celu zachowania siedliska powinno się sukcesywnie usuwać podrost i nalot
świerkowy, pojawiający się w wyniku sukcesji naturalnej. Jednakże po takich zabiegach ochrony czynnej
w jałowczyska wkroczył trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea obniżając tym samym wskaźnik
specyficznej struktury i funkcji „gatunki ekspansywne roślin zielnych.” Należałby w związku z tym, po
usunięciu świerka, w dalszej kolejności usuwać również trzcinnika leśnego.
Pozostaje pytaniem otwartym, czy działania z zakresu ochrony czynnej w stosunku do tego
siedliska należy podejmować oraz ogólniej, czy warto utrzymywać naturalnie przejściowe stadia
sukcesyjne, jakim są jałowczyska.
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Rozmieszczenie, zróżnicowanie i zmiany świerczyn natorfowych w Tatrzańskim
Parku Narodowym
Anna Koczur, Anna Maria Ociepa, Antoni Zięba
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

W Tatrzańskim Parku Narodowym świerczyny natorfowe reprezentują dwa zespoły roślinne:
torfowiskowa świerczyna górska Sphagno-Piceetum (R. Tx. 1937) Hartm.1953 i podmokła świerczyna
górska Bazzanio-Piceetum (Br.-Bl. Et Siss. 1939) Seibert 1992.
W Polsce Sphagno-Piceetum występuje bardzo rzadko w Sudetach oraz Karpatach. W Tatrach
Sphagno-Piceetum pojawia się na obrzeżach płatów torfowisk lub lokalnie w suchszych miejscach
kompleksów podmokłej świerczyny górskiej. Torf w podłożu zwykle ma dużą miąższość. W TPN zespół
zajmuje niewielkie powierzchnie (ok. 4,5 ha). Występuje m. in. na Kotlinowym Wierchu, nad Toporowym
Wyżnym Stawem i w górnej części doliny Rybiego Potoku; w przedziale wysokościowym 961–1391 m
n.p.m. W Polsce Bazzanio-Piceetum występuje w Sudetach oraz Karpatach, m.in. na Babiej Górze,
Beskidzie Śląskim, Małym i Wyspowym. W Tatrach Bazzanio-Piceetum porasta lokalne zagłębienia
terenu, obszary źródliskowe, okolice cieków, kotły wytopiskowe. Zawsze znajduje się w zasięgu wód
wysiękowych lub lokalnych spływów powierzchniowych stosunkowo ubogich wód. Największe płaty
podmokłych świerczyn występują w okolicach Murzasichla, Toporowej Cyrhli, Małego Cichego i Brzezin.
Zespół zajmuje ok. 30 ha, w przedziale wysokościowym 876–1419 m n.p.m. Na terenie TPN jest silnie
zróżnicowany. Miąższość torfu jest zróżnicowana i wynosi zwykle 30-100 cm. Ze względu na specyficzny
klimat, typowe płaty świerczyn bagiennych rozwinęły się również w miejscach, gdzie pokład torfu jest
mniejszy niż 30 cm lub na glebach glejowo-torfowych i namułach torfowych. Ma to konsekwencje w
zróżnicowaniu płatów (niektóre „poprzecinane” są pasami Caltho-Alnetum lub zbiorowisk
źródliskowych, obserwuje się również kompleksy, w których mieszają się Bazzanio-Piceetum, SphagnoPiceetum i podzespół torfowcowy świerczyn górnoreglowych).
Naturalne zbiorowiska leśne zdominowane przez świerka odznaczają się znaczną dynamiką.
Procesy odnowieniowe w świerczynach często inicjowane są przez wielkoskalowe zaburzenia (wiatr,
gradacje kornika). W badanych płatach Bazzanio-Piceetum i przylegających do nich fragmentach
dolnoreglowych borów mieszanych Abieti-Piceetum zaobserwowano w ostatnim czasie znaczną
intensywność naturalnych zaburzeń. Procesy te prowadzą do przerzedzenia drzewostanu, co wywiera
wpływ na zmianę struktury pionowej podmokłych świerczyn i zwiększony dopływ światła do runa
leśnego i warstwy mszystej. Zjawisko to może potencjalnie doprowadzić do tymczasowych zmian w
składzie gatunkowym w dnie lasu (zanikanie warstwy mszystej).
Wyniki badań mają charakter aplikacyjny i zostaną wykorzystane w planowaniu ochrony
przyrody na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
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Zbiorowiska leśne Tatr: klasyfikacja w oparciu o badania na sieci stałych
powierzchni w Tatrzańskim Parku Narodowym
Remigiusz Pielech1, Wojciech Różański1, Antoni Zięba1,2, Tomasz Zwijacz-Kozica2, Paweł Kauzal 2, Kacper
Foremnik1, Jan Bodziarczyk1, Jerzy Szwagrzyk1
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2)
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Badania fitosocjologiczne w Tatrach mają bardzo długą tradycję. To właśnie tutaj, w latach 20.
ubiegłego wieku, wykorzystano po raz pierwszy w Polsce metodę fitosocjologiczną Braun-Blanquet’a.
Mimo upływu lat, obiektywna i oparta o duży zbiór danych klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisk
leśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) dotąd nie powstała. Wyniki takich badań są jednak
niezmiernie potrzebne jako materiał referencyjny dla prowadzonej w TPN przebudowy drzewostanu.
Aby wypełnić tą lukę, przeprowadzono numeryczną klasyfikację zbiorowisk leśnych w oparciu o dane
zebrane w 2019 roku w sieci ponad 600 stałych powierzchni rozmieszczonych w piętrach leśnych TPN.
W wyniku badań wyróżniono pięć głównych zbiorowisk leśnych występujących w TPN na dużych
powierzchniach. Jednostki zostały zidentyfikowane w oparciu o nowoczesny system klasyfikacji
zbiorowisk roślinnych Europy, a ich ujęcie syntaksonomiczne odbiega znacząco od tradycyjnego systemu
stosowanego dotąd w Polsce. W pracy skupiono się również na ekologicznych uwarunkowaniach
wyróżnionych jednostek, analizując ich pionowe rozmieszczenie, typ podłoża, nachylenie, wilgotność
oraz potencjalne promieniowanie słoneczne. Wyróżnione jednostki różnią się również istotnie pod
względem bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych oraz wskaźników różnorodności. Każda
jednostka została scharakteryzowana poprzez wyróżnienie zestawu gatunków diagnostycznych w
oparciu o statystyczne miary wierności fitosocjologicznej. Znajomość gatunków diagnostycznych ma
ogromne znacznie praktyczne nie tylko jako narzędzie służące wyróżnianiu jednostek, ale przede
wszystkim będzie pomocne w przebudowie drzewostanów TPN.
W pracy przedyskutowano również zalety i wady klasyfikacji zbiorowisk opartej o siatkę
systematycznie rozmieszczonych stałych powierzchni. Materiał zebrany w ten sposób stanowi
obiektywny obraz zróżnicowania wielkopowierzchniowych zbiorowisk leśnych TPN. Jednym z ograniczeń
takiego zbioru danych jest bardzo słaba reprezentacja zbiorowisk małopowierzchniowych, takich jak
bory limbowe, jaworzyny stokowe czy lasy łęgowe. Ujęcie tych zbiorowisk w proponowanym systemie
klasyfikacyjnym wymaga wykorzystania odmiennego podejścia metodycznego w zakresie zbioru danych.
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Analiza gradacji kornika drukarza w Tatrach w latach 2015-2019 na podstawie
zdjęć satelitarnych Sentinel-2
Robert Migas-Mazur
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i
Teledetekcji, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych

Od kilkunastu lat w różnych miejscach na świecie mamy do czynienia z silnymi gradacjami
owadów kambiofagicznych w lasach iglastych. Dzieje się to m.in. na skutek zmian klimatycznych. Proces
ten zachodzi również w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przy użyciu darmowych danych
wielospektralnych pochodzących z programu Europejskiej Agencji Kosmicznej Sentinel-2 prześledzono
przebieg gradacji kornika drukarza w latach 2015-2018.
Wykonywano klasyfikację jednozdjęciową dla roku 2015 z podziałem na 6 klas: las liściasty, las
iglasty, polany, skały, posusz oraz wycinka/wiatrołom oraz klasyfikację wieloczasową dla lat 2016-18 z
podziałem na 3 klasy: bez zmian, zamieranie drzew, wycinka lub powalenie drzew. Dla klasyfikacji
jednozdjęciowej osiągnięto dokładność całkowitą – 97% a dla klasyfikacji wieloczasowej – 99%.
W wyniku klasyfikacji obliczono, że między 2015-18 na skutek gradacji kornika drukarza, wycinek
sanitarnych lub innych procesów zostało zniszczonych ok. 21,6 km2 lasów iglastych w Tatrzańskim Parku
Narodowym. To oznacza degradację 31% lasów iglastych na przestrzeni 3 lat.
Podobne obliczenia zostały wykonane dla słowackiego parku narodowego TANAP. Sumarycznie
zdegradowanych zostało 62,5 km2 lasów iglastych po obu stronach granicy w latach 2015-2018.
W pracy wykorzystano algorytm nadzorowanej klasyfikacji z wykorzystaniem uczenia
maszynowego, tj. algorytmu Support Vector Machines, jak również 6 różnych metod detekcji zmian.
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Wsiedlanie wybranych gatunków roślin jako sposób ich ochrony in situ w
Tatrzańskim Parku Narodowym
Paweł Olejniczak, Ewa Samulak
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Jedną z metod ochrony gatunkowej roślin jest wprowadzanie osobników danego gatunku na
wytypowane stanowiska przyrodnicze. Działania takie umożliwiają wzmocnienie istniejących populacji,
gdy szansa na przeżycie gatunku w danym miejscu jest niewielka, lub ich odtworzenie, jeśli gatunek
wymarł w naturze. Gatunkami szczególnie cennymi, które wymagają aktywnych działań ochronnych w
Tatrzańskim Parku Narodowym są m.in.: starzec cienisty Senecio umbrosus, sasanka słowacka Pulsatilla
slavica i głodek karyntyjski Draba siliquosa. Starzec cienisty jest gatunkiem, który znany był w Polsce z
jednego stanowiska zlokalizowanego w Tatrach Zachodnich, i który wyginął na stanowisku naturalnym.
Podobnie, z jednego stanowiska w naszym kraju, znana jest sasanka słowacka endemit
zachodniokarpacki osiągający w Tatrach północną granicę swojego zasięgu. Stanowisko głodka
karyntyjskiego zlokalizowane na zboczach Grani Żabiego jest skrajnie małe i zanikające. Te trzy gatunki
były przedmiotem przeprowadzonych wsiedleń.
Wprowadzenie osobników sasanki słowackiej, starca cienistego i głodka karyntyjskiego
poprzedzone było szczegółowym monitoringiem stanu populacji i siedlisk tych gatunków na obszarze
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaaklimatyzowane, wyselekcjonowane i przebadane genetycznie
sadzonki pochodziły z Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Centrum od lat zajmuje
się opracowywaniem i wdrażaniem metod namnażania i hodowli gatunków roślin rzadkich dla obszaru
Tatr oraz ich uprawą ex situ w warunkach laboratoryjnych i ogrodowych. Wsiedlania rozpoczęto w 2019
roku. Łącznie w roku tym wsiedlono 167 osobników (60 osobników sasanki słowackiej, 94 osobniki starca
cienistego i 13 osobników głodka karyntyjskiego). W sezonie wegetacyjnym 2020 roku przeprowadzono
monitoring stanu wsiedlonych osobników oraz wsiedlenia uzupełniające. W prezentacji, oprócz
dokładniejszego opisu zastosowanej metodyki, przedstawiona zostanie analiza skuteczności
prowadzonych działań.
Opisane prace prowadzone były w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIS.02.04.00-00-0014/16) realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
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Species replacement in small mammal communities after disturbance of forest
ecosystems in the High Tatras (Western Carpathians, Slovakia)
Ladislav Hlôška1, Barbara Chovancová2, Gabriela Chovancová3, Miroslav Saniga4, Zuzana Homolová5
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Department of Veterinary Sciences, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life
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3)
Research Station of the Tatra National Park, State Forests, Tatranská Lomnica, Slovak Republic
4)
Institute of Forest Ecology SAS, Zvolen, Slovak Republic
5)
Research Station of the Tatra National Park, State Forests, Tatranská Lomnica

Species exchanges induced by disturbances of different species, intentinities, frequency and
duration have been and are being studied in various types of ecosystems, from natural to
anthropogenic. Disturbance ecology focuses primarily on the course of secondary succession in plant
communities with different disturbance regimes. Uncommonly, disturbance response patterns have
been studied in zoocenoses, with various insect species, less amphibians, reptiles, birds and mammals
being used as model animal groups. In our ecological research (2005 - 2016), we focused on monitoring
the successive changes in the taxocenosis of small mammals of the forest ecosystems of the High Tatras
induced by natural disturbances (windstorm and forest fires in 2004 and 2005). We investigated longterm spatio-temporal changes of the influence of selected vegetation variables on species change,
ecological distribution and habitat selection of squirrels (Soricomorpha) and small rodents (Rodentia),
including arboricolous forms (Gliridae). The shape and course of the biodiversity and equitability curves
of small mammal communities on disturbed areas differed significantly from the curve registered on
the reference area without disturbances (larch spruce). During the 12-year research period, the
biodiversity of small mammals on the reference area was stable, with only small year-on-year
oscillations caused by population gradations of dominant species in the seed years. Small mammal
communities in areas after disturbance were characterized by higher biodiversity, especially in the initial
stages of succession. Significant differences were found in the abundance of small mammals in
communities of disturbed and undisturbed areas (one-way ANOVA: F = 10.34; d.f. = 1; p = 0.0043). High
relative abundance was observed in generalist species (Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis and
Sorex araneus), especially in the first five years after disturbance. The analysis of spatio-temporal
changes in patterns of species diversity, abundance and habitat selection of small mammals showed a
significant impact of selected environmental characteristics (species richness and cover of individual
vegetation layers on plots with different disturbance regimes) and their successive changes on the
changing structure of their communities.
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Pełny stół i wielu ucztujących. Dieta tatrzańskich ssaków drapieżnych
Jan Cichocki1, Agnieszka Ważna1, Katarzyna Janik-Superson2, Klaudyna Królikowska2, Jakub Lach2,3,
Dominik Strapagiel2, Zbigniew Mierczak4, Jarosław Rabiasz4, Tomasz Zwijacz-Kozica4
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Uniwersytet Zielonogórski
2)
Uniwersytet Łódzki
3)
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
4)
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Tatry to jedyne polskie góry, w których zwyczaje pokarmowe drapieżników związane są z
obecnością piętra alpejskiego, z charakterystyczną dla niego fauną. Występowanie obszaru chronionego
jest tutaj jednoczenie przeciwstawne olbrzymiej presji ze strony ruchu turystycznego i bliskości
obszarów zurbanizowanych. Celem badań było określenie składu diety tatrzańskich dużych i średnich
drapieżników: niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos, wilka szarego Canis lupus, lisa rudego Vulpes
vulpes, kuny leśnej Martes martes.
Skład diety niedźwiedzia brunatnego i wilka szarego analizowano poprzez oznaczanie w
warunkach laboratoryjnych niestrawionych fragmentów ofiar i innych frakcji pokarmu. Dietę lisa rudego
i kuny leśnej określono wykorzystując metody analizy DNA ofiar. Odchody niedźwiedzia zbierane były w
latach 2010-11, pozostałych drapieżników w latach 2018-19. Liczebność badanych prób odchodów
wynosiła: 109 – lisa, 24 – kuny leśnej, 125 – wilka, 229 – niedźwiedzia.
Dieta tatrzańskich drapieżników jest bardzo zróżnicowana i w zależności od gatunku zawiera
również pokarm roślinny. Wyróżnia się tutaj niedźwiedź, który okresowo zjada głównie borówkę czarną
Vaccinium myrtillus i maliny Rubus idaeus. Niemniej istotnym i interesującym składnikiem diety
niedźwiedzia są mrówki Formicidae. W pokarmie wilka występuje oprócz jeleniowatych Cervidae, m. in.
kozica tatrzańska Rupicapra r. tatrica, bóbr europejski Castor fiber, dzik euroazjatycki Sus scrofa. Bobry
stanowią również znaczny udział w diecie lisa. Lisy i kuny charakteryzują się największym
zróżnicowaniem pokarmu, zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Zastosowanie analiz genetycznych w
oznaczaniu ofiar tych dwóch drapieżników wskazuje, że oznaczanie gatunków jedynie na podstawie
analizy materiału kostnego, włosów i piór jest obarczone błędem. Metody analizy DNA pozwoliły na
oznaczenie młodych ptaków, których oznaczenie standardowymi metodami było niemożliwe, lub
dorosłych, których piór nie zaobserwowano w odchodach drapieżników. Były to m. in.: płochacz
pokrzywnica Prunella modularis, rudzik zwyczajny Erithacus rubecula, cietrzew Lyrurus tetrix, pokrzewka
czarnołbista Sylvia atricapilla. W analizowanym materiale oznaczono gatunki typowo tatrzańskie:
świstaka tatrzańskiego Marmota marmota, kozicę tatrzańską, śnieżnika tatrzańskiego Chionomys nivalis.
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Fauna nietoperzy lasów Tatr Polskich
Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski
Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Badania poświęcone nietoperzom lasów Tatr prowadzone były w okresie aktywności letniej, w
latach 2017-2020. Obserwacje prowadzono zarówno w reglu dolnym jak i górnym, w różnych typach
drzewostanów i na różnych etapach ich rozwoju (zwłaszcza drzewostanach podlegających rozpadowi).
Prowadzono je w oparciu o odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne, nasłuchy detektorowe oraz
poszukiwanie nietoperzy w naturalnych i sztucznych schronieniach.
Stwierdzono obecność siedemnastu gatunków: podkowca małego Rhinolophus hipposideros,
nocka dużego Myotis myotis, nocka Bechsteina M. bechsteinii, nocka Natterera M. nattereri, nocka
Brandta Myotis brandtii, nocka wąsatka M. mystacinus, nocka Alkatoe M. alcathoe, nocka rudego M.
daubentonii, mroczaka (mroczka) posrebrzanego Vespertilio murinus, mroczka pozłocistego Eptesicus
nilssonii, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego P. pygmaeus, karlika większego P.
nathusii, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego P. austriacus, borowca wielkiego Nyctalus
noctula i mopka zachodniego Barbastella barbastellus. Rozród stwierdzono w przypadku dziesięciu
gatunków. W naturalnych i sztucznych schronieniach (m.in. w skrzynkach dla nietoperzy) obserwowano
siedem gatunków: nocka Bechsteina, nocka wąsatka, nocka Brandta, karlika malutkiego, mroczka
pozłocistego, gacka brunatnego i gacka szarego. Odłowy nietoperzy i nasłuchy detektorowe pozwoliły
na porównanie bogactwa gatunkowego i poziomu aktywności nietoperzy w różnych typach
drzewostanów. Największe bogactwo gatunkowe nietoperzy obserwowano w dojrzałych
drzewostanach bukowych i świerkowych regla dolnego, najmniejsze w młodych drzewostanach
świerkowych. Najwyższa aktywność nietoperzy rejestrowana była w dojrzałym drzewostanie bukowym
i dojrzałych drzewostanach świerkowych regla dolnego oraz co interesujące także w drzewostanach w
początkowej fazie rozpadu. Badania finansowano ze środków Funduszu Leśnego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przekazanych Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu.
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Wybrane aspekty ekonomicznego oddziaływania Tatrzańskiego Parku
Narodowego na gospodarkę lokalną
Mirosław Mika1, Maria Król2, Bernadetta Zawilińska3, Małgorzata Durydiwka4, Kinga Krzesiwo5,
Robert Pawlusiński1
1)

Uniwersytet Jagielloński,
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W referacie zostaną przedstawione założenia teoretyczno-metodologiczne oraz wstępne
rezultaty badań nad ekonomiczną funkcją Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) w gospodarce
lokalnej. Głównym celem badań jest rozpoznanie i ocena wpływu funkcjonowania TPN na rozwój
społeczno-gospodarczy gmin (miejscowości) położonych w jego otoczeniu. Badania rozpoczęto na
przełomie 2018 i 2019 r. Szczegółowe analizy dotyczą czterech obszarów problemowych:
1) rozpoznanie ekonomicznego oddziaływania wydatków turystów odwiedzających TPN poprzez
określenie wielkości i struktury wydatków turystów odwiedzających TPN oraz rozpoznanie zakresu
powiązań ekonomicznych, które tworzą się w związku z wydatkowaniem tych środków finansowych w
najbliższym otoczeniu przestrzennym Parku;
2) diagnoza ekonomicznych i społecznych powiązań TPN jako podmiotu instytucjonalnego w gospodarce
lokalnej i regionalnej, jako kontrahenta, usługodawcy, usługobiorcy i pracodawcy;
3) rozpoznanie społecznej oceny roli TPN jako podmiotu rozwoju lokalnego (regionalnego) w świetle
opinii mieszkańców powiatu tatrzańskiego, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz gmin
związanych administracyjnie z Parkiem;
4) rozpoznanie roli TPN jako czynnika rozwoju turystyki i innych działalności gospodarczych w otoczeniu
Tatr poprzez określenie związków między wartościami TPN a rozwojem komercyjnych form turystyki,
działalności rolniczych etykietowanych jako „produkcja ekologicznie czysta” oraz zdolnością i skalą
pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych przez instytucje i podmioty lokalne.
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Ocena stanu muraw wysokogórskich z użyciem danych teledetekcyjnych
Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i
Teledetekcji, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych,

W środowisku wysokogórskim głównymi czynnikami stresogennymi dla roślin są m.in. zbyt duże
natężenie światła, ograniczenia w dostępie do wody, zmienne warunki atmosferyczne czy
wydeptywanie spowodowane wzmożonym ruchem turystycznym. Zbyt duże natężenie czynnika
stresowego powoduje nieodwracalne zmiany komórkowe prowadzące niekiedy do śmierci komórki
roślinnej. Badania w sposób nieinwazyjny można przeprowadzić za pomocą metod teledetekcji oraz
fluorescencji. Przeprowadzone dotychczas badania terenowe na obszarze Kasprowego Wierchu,
Beskidu i Czerwonych Wierchów (Kycko i in. 2014, 2017, 2018, 2019) pozwoliły wybrać istotne zakresy
spektralne różnicujące w sposób statystyczny stan badanych gatunków spowodowany wydeptywaniem
a także różnice między gatunkami. Opracowano metodykę z zastosowaniem teledetekcyjnych
wskaźników roślinności a także parametrów fluorescencji, która obrazuje stan aparatu
fotosyntetycznego oraz dynamikę przebiegu procesów fotosyntezy. Stosowane metody statystyczne
pozwoliły na odniesienie wniosków oraz metodyki opracowanej na danych terenowych na pułap
pozyskania informacji teledetekcyjnej – lotniczy i satelitarny. W tym celu wykorzystano zobrazowanie
hiperspektralne HySpex pozyskane z 15 września 2019 roku oraz dane wielospektralne Sentinel-2
pozyskane tego samego dnia. Przeprowadzone przetworzenia i analizy obu zobrazowań pozwoliły na
ocenę stanu roślinności muraw wysokogórskich w danym okresie na danych o rozdzielczości
odpowiednio 2 oraz 10 metrowej. Analizę stanu muraw wysokogórskich wykonano w buforach od szlaku
turystycznego. Poddano analizie następujące wskaźniki teledetekcyjne opisujące: (a) ogólny stan –
wskaźnik ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index), NMDI (Normalized Multi-band Drought
Index), (b) zawartość i stan chlorofilu – wskaźnik RARSa (Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
chlorophyll a), GI (Greenness Index), (c) ilość światła wykorzystanego w procesie fotosyntezy – wskaźnik
SIPI (Structure Insensitive Pigment Index), PRI (Photochemical Reflectance Index), (d) ilość azotu –
wskaźnik NDNI (Normalized Difference Nitrogen Index), (e) ilość suchej masy w roślinie – wskaźnik PSRI
(Plant Senescence Reflectance Index), CAI (Cellulose Absorption Index), (f) zawartość wody w roślinności
wskaźnik WBI (Water Band Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), a także istotne,
wyselekcjonowane podczas badań terenowych zakresy spektrum obrazujące zawartość chlorofilu w
roślinie oraz pozostałych barwników fotosyntetycznie czynnych (446-506, 511-519, 569573, 623-695,
706-707 nm), opisujące struktury komórkowe (857-996 nm) oraz ilość wody i pierwiastków
budulcowych (1360-1364, 1388-1557, 18012500 nm). Badania wykazały istotne statystycznie różnice w
wartościach wskaźników w zależności od stosowanych buforów w odległości od szlaku. Stan roślinności
znajdującej się do 5 metrów od szlaków oceniono jako dobry, jednak czynnik stresowy w postaci
wydeptywania znacznie obniża kondycję roślinności i zwarcie jej pokrywy. Analiza z użyciem danych
ogólnodostępnych Sentinel-2 pozwala na stały, wieloczasowy monitoring pokrywy muraw
wysokogórskich.
Podziękowania składamy firmie MGGP Aero Sp. z o.o. za udostepnienie danych hiperspektralnych, które są przedmiotem
niniejszych badań.
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Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w monitoringu stanu szlaków
turystycznych
Paweł Ćwiąkała, Edyta Puniach, Rafał Kocierz, Michał Nędzka, Witold Niewiem, Paweł Wiącek
Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była weryfikacja przydatności
bezzałogowych statków latających do inwentaryzacji stanu szlaków turystycznych na obszarach o
charakterze wysokogórskim. Do pomiarów wykorzystano oktokopter wyposażony w niemetryczną
kamerę światła widzialnego. W odróżnieniu od tradycyjnych metod pomiaru rzeźby terenu takie
rozwiązanie pozwala na pozyskanie danych o charakterze quasi ciągłym, o jednolitej rozdzielczości na
całym obszarze opracowania i o wysokiej dokładności przestrzennej. Jest to również stosunkowo tania
technologia, co stanowi jej główną przewagę nad równie popularnym skanowaniem laserowym. W
pracy przedstawiono pełną metodykę pozyskania danych w tak trudnym i wymagającym terenie, jakim
są szlaki zlokalizowane na stromych stokach Tatr. Poza tym opisano etap opracowania podstawowych
produktów fotogrametrycznych, bazując na technologii SfM, a także dokonano oceny dokładności
pozyskanych materiałów. Ostatecznie przedstawiono możliwości zastosowania przygotowanych
produktów zarówno do oceny zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych, jak i badania
sukcesji roślinności, czy stanu drzewostanu w terenie bezpośrednio przylegającym do szlaków
turystycznych.
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Geomorfologiczne skutki gospodarki leśnej na wybranych przykładach w Tatrach
Zachodnich
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Celem badań było wykazanie zmian rzeźby oraz określenie tempa procesów erozyjnych w
obrębie dróg leśnych i szlaków zrywkowych, a także wyznaczenie czynników warunkujących wielkość
erozji w ich obrębie. W Dolinie Lejowej i w Żlebie Jaroniec (Tatry Zachodnie) przeprowadzono
kartowanie geomorfologiczne dróg leśnych i szlaków zrywkowych. Na podstawie kartowania podzielono
drogi na jednorodne odcinki, a dla każdego z nich zebrano informacje o parametrach
morfometrycznych. Czynniki wpływające na wielkość przekształceń rzeźby zostały wyodrębnione w
oparciu o analizę składowych głównych (PCA) oraz analizę wariancji (ANOVA). Tempo erozji w obrębie
dróg określone zostało na podstawie wykonanych profili poprzecznych. Badania prowadzono w okresie
2016-2017. Łączna długość badanych dróg wyniosła 6,2 km.
Badania wykazały znaczne zróżnicowanie przekształceń rzeźby oraz intensywności erozji w
obrębie analizowanych dróg. Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wielkość zmian
rzeźby badanych dróg była obecność stref, w obrębie których dochodziło do przechwytywania spływu
śródpokrywowego przez podcięcie drogowe. Obecność tych stref była zależna od położenia
morfologicznego drogi oraz głębokości jej wcięcia. Ponadto, pewien wpływ na intensywność zmian w
obrębie dróg miała też odporność podłoża. Istnieje istotna różnica związana z występowaniem i
wymiarami kotłów eworsyjnych, progów oraz rozcięć erozyjnych pomiędzy drogami wytyczonymi w
obrębie mało odpornego i odpornego podłoża. Wykonane profile wskazały na dominację procesu
pogłębiania. Jego średnia roczna wartość wyniosła 4.5 cm/rok, a maksymalna 10 cm/rok. Wyznaczanie
dróg powinno być poprzedzone szczegółową analizą lokalnych uwarunkowań naturalnych w danym
terenie, w tym aktywności procesów morfogenetycznych.
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Wpływ antropopresji na stawy Tatrzańskiego Parku Narodowego
Piotr Dynowski, Anna Źróbek-Sokolnik, Krzysztof Kozłowski, Adam Senetra, Marta Pacuła
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Presja turystów na obszary chronione o atrakcyjnych walorach krajobrazowych, powoduje
znaczne przekształcenia ekosystemów oraz generuje wiele zagrożeń. W przypadku jezior
wysokogórskich, jednym z największych niebezpieczeństw dla stanu jakości wody jest jej eutrofizacja.
Celem badań jest opracowanie mapy zagrożeń związanych z antropopresją na jeziora
wysokogórskie – Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami oraz stawy Doliny Pięciu Stawów Polskich.
Ponadto starano się określić wpływ turystyki pieszej na dynamikę hydromakrofitów. Badania
prowadzono od 2012 do 2019 roku z wykorzystaniem płetwonurkowania. Szlaki turystyczne oceniono
na podstawie trudności dostępu do powierzchni wody analizowanych jezior alpejskich. Wykonano
inwentaryzację roślinności zanurzonej oraz inwentaryzację linii brzegowej. Dokonano tego pierwszy raz
na tak dużą skalę i z taką dokładnością. Dno jezior penetrowane było łącznie przez dziewięć
dwuosobowych zespołów płetwonurków, posiadających specjalistyczne uprawnienia (PEK1 – Diver
Ecologist Level I, PEK2 – Advanced Diver Ecologist Level II i MEK – Ecologist Diver Instructor).
Opracowano metodę oceny presji antropogenicznej na ekosystemy wodne. Obecność roślin
zanurzonych świadczy o dopływie biogenów, których jednym z głównych źródeł mogą być odpadki
pochodzenia organicznego (kanapki, resztki innych pokarmów, butelki z częściową zawartością,
kosmetyki, odchody, mocz).
Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania zaleceń ochronnych oraz planowania ruchu
turystycznego w parkach narodowych, zarówno w kwestii dopuszczalnych obciążeń, jak i
zagospodarowania obszaru oraz przebiegu szlaków turystycznych. Zaproponowano korektę przebiegu
szlaków oraz rozwiązania mające na celu ograniczenie antropopresji na badane jeziora.
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Przyczyny i zagrożenia dużego ruchu turystycznego w opinii turystów
Anna Delekta, Joanna Fidelus-Orzechowska, Anna Chrobak
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Wzrost antropopresji w obszarach górskich może stanowić wyzwanie dla zarządzających.
Dlatego niezwykle ważne są interdyscyplinarne badania ukierunkowane na różne aspekty
funkcjonowania obszarów szczególnie chronionych. Badania opierają się na analizie danych
jakościowych i ilościowych pozyskanych od ściśle wyselekcjonowanej grupy ekspertów, którzy są
doświadczonymi turystami z dużą znajomością analizowanego terenu.
Głównym celem niniejszych badań była analiza postrzegania infrastruktury i ruchu
turystycznego w Tatrach przez turystów-ekspertów. Badania percepcji społecznej przeprowadzone
zostały w niezwykle cennym obszarze, jakim są Tatry gdzie występuje znaczne natężenie ruchu
turystycznego.
Dane zebrano z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego oraz pogłębionych
wywiadów z ekspertami. Najważniejszą wspólną cechą badanych w niniejszym opracowaniu była ich
ponadprzeciętna aktywność turystyczna lub zawodowa w Tatrach. Do analizy właściwej przyjęto 158
respondentów. Analizy statystyczne danych polegały na wykorzystaniu testu U-Manna-Whitneya oraz
nieparametrycznego testu niezależności chi kwadrat.
Badania wykazały występowanie różnic w postrzeganiu transportu lokalnego i bazy
gastronomicznej w części polskiej i słowackiej TPN. Eksperci wskazali, iż główną przyczyną wzrostu ruchu
turystycznego na analizowanym terenie jest „moda na Tatry”, a wiodącym problemem jest nadmierne
zaśmiecanie przez turystów.
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Odpady w TPN – wczoraj, dziś, jutro
Paweł Religa1, Sylwia Adach2
1)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Zakład Ekoinżynierii
Procesów i Wyrobów
2)
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład
Informatyki i Badań Jakości Środowiska

Duże zainteresowanie współczesnego człowieka parkami narodowymi oraz panujący trend na
propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu przyczyniają się do dynamicznego rozwoju ruchu
turystycznego na obszarach objętych ochroną. W Polsce, spośród dwudziestu trzech parków
narodowych, od lat, niezmiennie najbardziej obciążony turystycznie jest Tatrzański Park Narodowy. To
tu, ilość turystów nieustannie i dynamicznie wzrasta. W ostatnim okresie ilość ta osiągnęła poziom
ponad trzech milionów turystów rocznie. Tak wielu ludzi na tym obszarze odpowiada między innymi za
jego zanieczyszczenie przez odpady stałe. Ilości odpadów są determinowane zarówno przez rodzaj
uprawianej turystyki, kultury turystów, jak również stan infrastruktury do gromadzenia odpadów.
Specyficzna topografia terenu TPN utrudnia gospodarowanie odpadami, a w szczególności ich
gromadzenie i usuwanie. Te czynniki wymuszają poszukiwanie nietypowych rozwiązań pozwalających
zachować „czyste Tatry”. W konsekwencji, problem skutecznej gospodarki odpadami od kilkudziesięciu
już lat, jest na tyle istotny, że znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno administracji i służb parku,
jak również naukowców.
W artykule przedstawiono zmiany natężenia ruchu turystycznego i związane z nimi zmiany
ilościowe odpadów zbieranych i usuwanych z obszaru TPN w okresie ostatniego dwudziestolecia
funkcjonowania parku. Na tym tle przeprowadzono analizę zmieniających się systemów
gospodarowania odpadami oraz dokonano oceny ich efektywności. Charakterystyka, obejmująca
zarówno zalety jak i wady zmieniających się systemów gospodarowania odpadami na obszarze TPN,
pozwoliła wytypować czynniki, które mogą posłużyć doskonaleniu tych systemów w przyszłości.
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Zmiany i zagrożenia przyrody tatrzańskiej w przekazie edukacyjnym TPN
Marek Kot
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Nieustanne zmiany zachodzące w przyrodzie tatrzańskiej oraz zagrożenia przyrody tatrzańskiej
są istotnym tematem działań edukacyjnych prowadzonych w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Ukazywanie tych zjawisk ma na celu nie tylko informowanie o ich istnieniu, ale jest też jednym ze
środków minimalizowania zagrożeń powodowanych przez człowieka. W działaniach edukacyjnych
kierowanych do różnych grup odbiorców znajdują się odniesienia do potencjalnych oraz istniejących
antropogenicznych zagrożeń przyrody. Przedstawione zostały przykłady zarówno dawnych, jak i
współczesnych zagrożeń i sposobów ich minimalizowania poprzez edukację realizowaną w TPN. Dwoma
głównymi kierunkami działalności edukacyjnej TPN w tym zakresie są: podnoszenie świadomości
ekologicznej i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę społeczności lokalnej, w tym dzieci
i młodzieży oraz kształtowanie pożądanych postaw osób zwiedzających Park jeszcze przed kontaktem z
przyrodą Tatrzańskiego Parku Narodowego, by wpływać na ich zachowania już na terenie parku.
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Krajobraz dźwiękowy Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie Doliny
Kościeliskiej
Dorota Czopek, Katarzyna Sochaczewska, Jerzy Wiciak
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Rozwój naszej cywilizacji jest nierozerwalnie związany z narastającym zagrożeniem hałasem.
Dotychczasowe metody walki z nim nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dlatego naukowcy wciąż
pracują nad nowymi sposobami podejścia do zarządzania środowiskiem akustycznym. Od kilkunastu lat
rozwijane jest nowe, jakościowe podejście do ochrony przed hałasem, tak zwana metoda krajobrazu
dźwiękowego (en. soundscape method). Metoda ta w miejsce dotychczasowych działań
ukierunkowanych na ograniczanie emisji hałasu wprowadza nowe sposoby zarządzania przestrzenią,
sprzyjające odpowiedniej gospodarce hałasem. Naukowcy badają wpływ naturalnych i cywilizacyjnych
dźwięków środowiska na grupę społeczną lub jednostkę pod kątem percepcji oraz relacji między
dźwiękiem a działaniem.
Teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, a w szczególności jego najbardziej uczęszczane szlaki
są narażone na hałas wywoływany przez turystów. Badania krajobrazu dźwiękowego mają na celu
rejestrację i analizę zarejestrowanych dźwięków pod kątem zrozumienia ich funkcji, ewolucji ich
właściwości pod presją środowiska oraz możliwości ich ochrony. Mają także na celu utrwalenie
unikalnego krajobrazu dźwiękowego Tatr. Badania akustyczne w Tatrzańskim Parku Narodowym skupiły
się na wykonaniu pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego oraz nagrań przestrzennych za pomocą
mikrofonu ambisonicznego I rzędu. Do badań wytypowane zostały trzy miejsca w okolicy Doliny
Kościeliskiej, ponieważ ze statystyk prowadzonych przez Tatrzański Park Narodowy wynika, że jest to
drugi pod względem ilości sprzedawanych biletów rejon w Parku. W 2019 roku sprzedano tu prawie 520
tysięcy biletów wstępu. Pierwszy punkt pomiarowy znajdował się przy wejściu do Doliny Kościeliskiej,
drugi przy schronisku Ornak, a trzeci przy Smreczyńskim Stawie. Pomiary wykonano w wybrane
weekendy w różnych miesiącach roku, aby zbadać zmienność krajobrazu dźwiękowego w czasie różnych
pór roku oraz przy zróżnicowanym nasileniu ruchu turystycznego.
W pracy pokazano wyniki analizy pomiarów akustycznych i nagrań ambisonicznych przy użyciu
klasycznych metod oraz metody krajobrazu dźwiękowego. Ponadto pokazano kompozycję muzyczną 3D
wykorzystującą nagrania ambisoniczne dźwięków zarejestrowanych w Dolinie Kościeliskiej dając tym
samym przykład twórczego wykorzystania dźwięków naturalnych oraz możliwości utrwalenia
unikalnego krajobrazu dźwiękowego.
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Współczesne zmiany ścian i stoków skalnych nad Morskim Okiem w świetle
danych skaningowych
Joanna Kajdas1, Klaudia Gergont2, Bogdan Gądek1
1)

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Ziemi, Sosnowiec
2)
Laser-3D, Kraków

W pracy przedstawiono wyniki próby dokumentacji zmian ścian i stoków skalnych
Mięguszowieckiego Szczytu i Cubryny w latach 2016-2019 pod wpływem procesów denudacyjnych.
Celem było sprawdzenie przydatności naziemnego skaningu laserowego do monitorowania procesów
odpadania i obrywów skalnych w Tatrach. W badaniach zastosowano naziemny skaning laserowy.
Pomiary były wykonywane za pomocą skanera Riegl-2000 z wielu stanowisk rozmieszczonych wokół
jeziora Morskie Oko. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono optymalne położenie stanowiska
pomiarowego, z którego można pozyskiwać maksymalną ilość danych przestrzennych. Uzyskane dane
przetworzono na wysokorozdzielcze numeryczne modele terenu. Te z kolei podzielono na 4 sektory w
obrębie których określono zmiany powierzchni skalnych. Ponadto opracowano mapy spadków i
ekspozycji i zestawiono je z modelami różnicowymi. W ich świetle średnie tempo cofania się badanych
ścian i stoków skalnychbyło zbliżone do3 mm/rok. W obrębie spłaszczeń i w zagłębieniach stoków
skalnych stwierdzono tworzenie się depozytów materiału usypiskowego. Ich objętość była o ok. 50%
mniejsza od objętości zarejestrowanych ubytków skalnych. Niewykluczone, że zarejestrowane zmiany
związane są także z redepozycją luźnego materiału. Ujawniono również wiele ograniczeń w pozyskaniu
wiarygodnych danych o subtelnych zmianach stoków wysokogórskich metodą naziemnego skaningu
laserowego. Do najważniejszych należą: a) nieuniknione w terenie wysokogórskim tzw. pola martwe
oraz b) trudności tworzenia różnicowego modelu terenu z błędem dopasowania modeli składowych
mniejszym od badanych zmian.
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Wentylacja stoków usypiskowych w Tatrach w świetle wyników termowizyjnego
monitoringu pokrywy śnieżnej
Paulina Stec1, Bogdan Gądek2
1)

2)

Urząd Miasta Mikołów, Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Wymiana powietrza pomiędzy stokami usypiskowymi a atmosferą jest zjawiskiem stosunkowo
słabo rozpoznanym. W Tatrach opisano jednak wszystkie jej abiotyczne przejawy. Należą do nich między
innymi anomalie termiczne gruntu, okna roztopowe, kominki wentylacyjne oraz towarzyszący im szron
powierzchniowy. W pracy przedstawiono termowizyjną dokumentację wpływu wentylacji gruzowego
podłoża na pokrywę śnieżną. Sporządzono ją wykorzystując kamerę Flir T640 o czułości termicznej <0,03
oC, wyposażoną w odbiornik GPS i kompas. Pomiary wykonywano w kotle Czarnego Stawu pod Rysami,
w okresie występowania pokrywy śnieżnej, w dniach, w których warunki meteorologiczne sprzyjały
wentylacji stoków usypiskowych. Wszystkie miejsca, w których zarejestrowano przejawy wentylacji
podłoża pokrywy śnieżnej były wizualizowane w programie ArcGIS na podkładzie wysokorozdzielczej
ortofotomapy oraz na powierzchni numerycznego modelu terenu (LiDAR) i produktów jego
przetwarzania: mapach poziomicowej, nachyleń i ekspozycji.
Uzyskane wyniki potwierdziły powszechność badanego zjawiska. Świadczą też, że najczęściej ma
ono charakter konwekcji i jest ograniczone do płytkiej warstwy podłoża. Czas jej trwania zależy od
różnicy temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz stoku i jego porowatości. Udokumentowano
pełną ewolucję kominków wentylacyjnych wraz z jej środowiskowymi uwarunkowaniami.
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Katalog typów płatów firnu i lodu notowanych w Tatrach Polskich w latach 1981-1985
Andrzej Wiśliński
Lublin

Katalog jest oparty na klasyfikacji płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich*, obejmującej płaty co
najmniej dwuletniej trwałości, czyli takie, które są elementami współczesnego zlodowacenia
embrionalnego (objaśnienia w opisie klasyfikacji*). W katalogu mieszczą się wszystkie płaty firnu i lodu,
które w Tatrach Polskich pod koniec przynajmniej jednego sezonu ablacyjnego w pięcioleciu 1981-1985
istniały drugi rok lub były starsze. Łącznie na 68 stanowiskach zarejestrowano 243 przypadki takich
płatów, przy czym każdy przypadek oznacza jeden płat w jednym roku na jednym stanowisku. W tej
liczbie mieści się 188 przypadków płatów przyporządkowanych określonym typom i podtypom zgodnie
z klasyfikacją* oraz 55 przypadków płatów typu nieokreślonego. Dodatkowo zostały uwzględnione płaty
w pierwszym roku istnienia (z założenia pozostające poza klasyfikacją*), jeżeli tylko pojawiły się na
którymś z zanotowanych 68 stanowisk, czyli stanowiły realne lub tylko potencjalne fundamenty dla
nowych płatów firnowych.
Ograniczenie katalogu do danych z lat 1981-1985 wynika ze zgromadzenia właśnie w tym czasie
przez lubelski zespół uniwersytecki (UMCS) wystarczająco obszernych i starannie opracowanych
materiałów obserwacyjnych, reprezentujących schyłek sezonów ablacyjnych. Dokładniejszych
materiałów nie ma. Zestawione oddzielnie dane z lat 1978-1980 są niekompletne i mają charakter
uproszczonej informacji porównawczej.
Przedstawiony katalog, ilustrowany mapami z zaznaczonymi płatami, jest w pełni osadzony w
realiach zlodowacenia embrionalnego Tatr Polskich w latach 1981-1985. Bez zastrzeżeń mógłby być
uzupełniony o dane z lat późniejszych. Inaczej jest z materiałami z kilku lat wcześniejszych, kiedy w
Tatrach Polskich powierzchnie firnu i lodu były z grubsza trzykrotnie większe, a niektóre blisko położone
płaty kryły się pod wspólnymi pokrywami firnowymi. W takich sytuacjach pojawiają się trudności z
dostosowaniem stanowisk płatów do struktury katalogu.
Katalog nie ma odpowiednika w literaturze dotyczącej Tatr Polskich. Stanowi ślad lat minionych
i bazę do dalszych prac, w tym – porównawczych. Taki był cel jego tworzenia.
Literatura:
Adamowski A., Wiśliński A., 2010. Próba wydzielenia typów płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich. W: Kotarba A.
(red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, 1, Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji Przyroda
Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 października 2010. TPN, PTPNoZ Oddz. Kraków,
Zakopane: 11-16
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O przemianach płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich, szkic na podstawie
materiałów z lat 1981-1985
Andrzej Wiśliński
Lublin

Opracowanie jest rozwinięciem wcześniejszej pracy (Wiśliński, 2015), opartej na klasyfikacji
płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich według A. Adamowskiego i A. Wiślińskiego (2010). Tym razem
podstawowym zadaniem było poszukiwanie prawidłowości, jakim podlegały zmiany typów i podtypów
płatów (tab. 1) z roku na rok.
typ

nazwa typu

podtyp

opis

I

płaty firnowe

IA

płaty firnowe stabilne

IIA

płaty firnowo-lodowe proste, stabilne

IIC

płaty firnowo-lodowe złożone, stabilne

IID

płaty firnowo-lodowe złożone, ruchome

IIIA

cienkie resztki lodowe płatów niegdyś większych

IIIB

masywne płaty lodowe

-

płaty lodowe ruchome

II

płaty firnowo-lodowe

III

stabilne płaty lodowe

IV

lodowczyki

Tab. 1. Typy i podtypy płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich w latach 1981-1985, według A. Adamowskiego i A. Wiślińskiego
(2010). Objaśnienia: płaty firnowe - zbudowane z firnu, niekiedy zawierają drobne ilości lodu; płaty firnowo-lodowe - firn jest
budulcem przeważającym, a lód, będąc składnikiem istotnym, pozostaje w mniejszości; płaty lodowe - zbudowane całkowicie
lub w większości z lodu; płaty proste – ich budulec zmienia się płynnie od firnu w warstwach młodych do starszego lodu; płaty
złożone – w nich wyraźne luki stratygraficzne; płaty stabilne - nie stwierdzono ruchu pomiarem, nie zauważono szczelin ani
deformacji warstw; płaty ruchome – stwierdzono ruch pomiarem lub dostrzeżono jego skutki w postaci szczelin i (lub)
deformacji warstw; lodowczyki – płaty lodowe ruchome. Obszerniejsze objaśnienia – w pracy podstawowej (Adamowski,
Wiśliński, 2010.)

Opracowaniu zostały poddane przemiany wszystkich płatów, które pod koniec przynajmniej
jednego sezonu ablacyjnego w latach 1981-1985 zostały zanotowane jako dwuletnie lub starsze
i znalazły miejsce w klasyfikacji, po czym spełniły jeden z dwóch warunków: albo zostały ponowne
sklasyfikowanie w następnym roku, albo w następnym roku zniknęły. Dodatkowo uwzględniono płaty
nowe, powstałe w okresie obserwacyjnym. Zdarzenia poddane analizie obejmują: 85 przypadków
kontynuacji podtypów i niepodzielnego typu IV, 35 przeobrażeń płatów (zmian podtypów i typu IV), 13
zniknięć płatów i 24 przypadki powstania płatów nowych podtypu IA. Przy uwzględnieniu tylko typów
liczba kontynuacji okazała się większa o 4, a liczba przeobrażeń – mniejsza o 4. Każdej zmianie podtypu
i typu przyporządkowana jest zmiana rozmiarów płata.
Interpretacja zdarzeń oparta jest zarówno na statystyce typów i podtypów płatów, jak i na
obserwacjach terenowych. Ze względu na rodzaj przekazu (abstrakt) przedstawione niżej spostrzeżenia
są wybrane spośród wielu, uogólnione i uproszczone. Niezbyt obszerny materiał poddany przeglądowi
nakazuje zachowanie ostrożności przy formułowaniu uogólnień i wyciąganiu wniosków.
Wybrane spostrzeżenia
O przemianach płatów (zmianach typów i podtypów) decydowały zmiany proporcji
i rozmieszczenia rodzajów budulca (firnu i lodu) na skutek wymiany materiału: nakładania się nowego
firnu lub (i) ubytku budulca. Nie dostrzeżono bieżących zmian podtypu lub typu wyłącznie lub w głównej
mierze wskutek przeobrażeń budulca w obrębie warstw.
W większości przypadków powyższe zmiany z roku na rok były za małe, by mogły doprowadzić
do zmiany typu lub podtypu płatów. Najbardziej odporne na zmiany okazały się płaty firnowe (notowano
tylko kontynuację typu lub znikanie płatów; czyżby specyfika okresu obserwacyjnego?) i lodowczyki: 16
przypadków kontynuacji, jedna degradacja do podtypu IIIB. Najbardziej podatne na zmiany były cienkie
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resztki lodowe (podtyp IIIA), po przykryciu firnem łatwo przekształcające się (46% zdarzeń dotyczących
tego podtypu) w płaty firnowo-lodowe lub nawet firnowe.
Wszystkie stabilne płaty lodowe obydwu podtypów (IIIA i IIIB) tworzyły się drogą ubytku budulca
z większych płatów: lodowczyka i płatów firnowo-lodowych. Formami resztkowymi okazały się też
nieliczne płaty firnowo-lodowe podtypu IIC. Destrukcja doprowadziła do zniknięcia tylko niektórych
płatów firnowych i cienkich resztek lodowych.
Dzięki przyrostowi firnu powstawały płaty firnowo-lodowe i firnowe. Nie ma obserwacji
wskazujących na zmianę kwalifikacji przez płaty firnowe, płaty firnowo-lodowe podtypu IID i lodowczyki
z powodu nałożenia nowego budulca.
W profilach niektórych płatów zostały dostrzeżone, również przez innych autorów (m. in.
Wdowiak, 1961; Gądek, Kotyrba, 2003), warstwy lodowe ułożone niezgodnie, ścięte, dzielone lukami
stratygraficznymi. Świadczy to burzliwej historii płatów, dawnej wymianie materiału, wyraźnej roli
destrukcji w ich ciągu rozwojowym, przy jednoczesnych przeobrażeniach materiału w ocalałych
warstwach.
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Typy płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich w latach 1981-1985 w klasach
rozmiarów, wysokości n.p.m. i ekspozycji
Zofia Kijkowska-Wiślińska, Andrzej Wiśliński, Michał Wiśliński
Lublin
Praca jest oparta na najnowszej klasyfikacji płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich* Jej celem jest
znalezienie różnic miedzy typami (płaty firnowe, firnowo-lodowe, stabilne lodowe i lodowczyki) i
podtypami (5 odmian) płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich drogą porównania ich rozmiarów i
najprostszych uwarunkowań tworzenia się. Jako miarę rozmiarów wybrano pole powierzchni płatów,
jako uwarunkowania – cechy położenia: wysokość n. p. m. w przedziałach co 100 m oraz ekspozycję
powierzchni firnowych i lodowych w podziale horyzontu co 45 stopni. Kwalifikacji zostały poddane
wszystkie płaty występujące w Tatrach Polskich we wspomnianej pentadzie, jeżeli tylko pod koniec
przynajmniej jednego sezonu ablacyjnego spełniały warunek co najmniej dwuletniej trwałości. Podobnie
szczegółowych materiałów z innych lat nie ma.
Zanotowano 188 przypadków płatów sklasyfikowanych (1 przypadek oznacza 1 płat określonego
podtypu lub typu niepodzielnego na jednym stanowisku w jednym roku). W poszukiwaniu powiązań
płatów z wysokością n.p.m. i ekspozycją powierzchni rozpatrzono też 96 innych przypadków: 1 płat
określonego podtypu lub typu niepodzielnego na jednym stanowisku, bez względu na rok lub lata
występowania.
Niektóre różnice między płatami przedstawiają się efektownie. Np. najmniejszy płat (resztka
lodowa płata niegdyś większego) mierzył 1 m2, największy (lodowczyk) - 4, 83 tys. m2. W zbiorach pól
płatów różnych typów i podtypów najmniejsza mediana to 82 m2 (w grupie resztek lodowych), zaś
największa - 2,63 tys. m2 (w grupie lodowczyków). Mniej wyraziste rozbieżności dotyczą ekspozycji
płatów różnych kategorii i ich położenia w przedziałach wysokości n.p.m. Np. licznie notowane płaty
firnowe reprezentowały sześć klas ekspozycji (W, NW, N, NE, E, SE) i występowały w siedmiu
przedziałach wysokości (1500-1600 oraz 1700-2300 m n.p.m.), a ich udział wśród różnych płatów
zmniejszał się wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. na rzecz płatów lodowych, też licznie występujących.
Z kolei mniej liczne, za to stosunkowo duże lodowczyki były eksponowane tylko na północ, północowschód i wschód, a skupiały się między 1900 a 2200 m n.p.m. czyli w tych przedziałach wysokości, w
których koncentracja płatów była największa. To tylko przykłady. Całość opracowania ukazuje rozmiar
problemu i mobilizuje do podjęcia dalszych badań.
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Potencjalny zasięg i dynamika lawin śnieżnych w Dolinie Roztoki w Tatrach
Adelajda Widera-Prasoł1, Bogdan Gądek2, Peter Bebi3
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Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Ziemi, Sosnowiec
3)
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Davos Dorf

W pracy przedstawiono potencjalny zasięg, prędkość i siłę naporu lawin śnieżnych w Dolinie
Roztoki. Obszary uwolnienia lawin wyznaczono na podstawie analizy przebiegu górnej granicy lasu oraz
nachylenia, krzywizny i szorstkości terenu. Wykorzystano do tego celu ortofotomapę, wysokorozdzielczy
numeryczny model terenu (LIDAR) i narzędzia GIS. Numeryczne symulacje dużych lawin śnieżnych o
małej częstości (≤ 300 lat) wykonano w programie RAMMS v. 1.7.20. (WSL Institute for Snow and
Avalanche Research SLF). Wartości suchego tarcia (μ), oporu czołowego (ξ), gęstości i kohezji śniegu
zaczerpnięto z pracy Gądka i in. (2017). Uzyskane wyniki przedstawiono na wielkoskalowych mapach.
Świadczą one, że schronisko turystyczne i strażnicówka TPN w Dolinie Pięciu Stawów Polskich znajdują
się poza zasięgiem nawet największych potencjalnych lawin śnieżnych. Natomiast wszystkie szlaki
turystyczne wprowadzają w strefy zagrożenia lawinowego. Prezentowane opracowanie jest częścią
projektu, w ramach którego przygotowywana jest mapa potencjalnych szlaków lawinowych w Tatrach
Polskich.
Literatura:
Gądek B., Kaczka R., Rączkowska Z., Rojan E., Casteller A., Bebi P., 2017. Snow avalanche activity in Żleb
Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland). Catena, 158, s. 201-212.
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Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego do monitorowania zmian
lodowczyków tatrzańskich
Kasjan Sikorski, Bogdan Gądek
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Monitoring lodowczyków tatrzańskich prowadzony jest pod auspicjami UNESCO w ramach
programu World Glacier Monitoring Service od 1980 roku. Kształt i wielkość tych małych form firnowolodowych były dokumentowane metodami ciągu busolowego, wcięć geodezyjnych oraz
fotogrametrycznymi. W pracy przedstawiono wyniki monitoringu lodowczyka Mięguszowieckiego w
sezonie ablacyjnym 2019 roku metodą naziemnego skaningu laserowego, uzupełnionego wagowymi
pomiarami gęstości śniegu. Dane przestrzenne pozyskano skanerem laserowym Riegl VZ-2000, a
przetworzono w programie RiSCAN Pro. Pozwoliły one z bardzo wysoką dokładnością modelować
zmiany geometrii lodowczyka oraz obliczyć wielkość jego ablacji w badanym okresie. Pod koniec
września lodowczyk osiągnął 70 m długości i 67 m szerokości a jego powierzchnia wynosiła 2963 m2. W
okresie 3 miesięcy ubyło 23949 m3 śniegu. Jego wodny ekwiwalent wynosił 13052 m3. Wyniki te
umożliwiły obliczenie wartości współczynnika topnienia śniegu. Pozwala to na szacowanie wielkości
ablacji na podstawie temperatury powietrza. W Wielkim Kotle Mięguszowieckim jest ona rejestrowana
od 10 lat.
Na podstawie zdobytych doświadczeń i danych uznano, że w kolejnych latach metoda
naziemnego skaningu laserowego będzie w Tatrach standardowo wykorzystywana do monitorowania
referencyjnych lodowczyków.
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Zmienność termiki i zlodzenia jezior Doliny Pięciu Stawów Polskich
Mirosław Szumny, Bogdan Gądek, Michał Laska, Michał Ciepły
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

W pracy przedstawiono wyniki monitoringu termiki i zlodzenia jezior w Dolinie Pięciu Stawów
Polskich prowadzonego od roku 2015. Celem badań było rozpoznanie wpływu orografii i morfometrii
mis jeziornych na kształtowanie się struktury termicznej i zlodzenia jezior wysokogórskich oraz na ich
wrażliwość na zmiany klimatu. Pomiary prowadzono w odstępie miesięcznym na Przednim-, Wielkim- i
Zadnim Stawie Polskim. Jeziora te różnią się cechami morfometrycznymi, położeniem i ekspozycją.
Wielki Staw Polski i Przedni Staw Polski leżą na podobnej wysokości, ale mają różną powierzchnię,
głębokość i pojemność. Z kolei Przedni Staw Polski oraz Zadni Staw Polski cechują podobny kształt i
wielkość misy jeziornej lecz różnica wysokości na których jeziora te się znajdują przekracza 200 m.
Prace terenowe obejmowały pomiary temperatury wody w całym profilu pionowym oraz
grubości pokrywy lodowej wzdłuż i w poprzek każdego jeziora. Oprócz standardowych urządzeń i
narzędzi (świder ręczny, łata i miernik temperatury z sondą o długości 80 m) użyto zestawu
georadarowego z anteną ekranowaną o częstotliwości 800 MHz. Ponadto wykorzystano dane
batymetryczne, wysokorozdzielczy numeryczny model terenu (LIDAR), narzędzia GIS i dobowe dane
meteorologiczne z lokalnego posterunku IMGW.
Uzyskane dane świadczą, że wrażliwość klimatyczna każdego z tych jezior jest inna. Oprócz
morfometrii jeziora i wysokości, na której się znajduje bardzo istotna jest rzeźba zlewni. Wpływa ona
między innymi na nasłonecznienie, procesy eoliczne (mieszanie wody, redepozycja śniegu) i zasilanie
lawinowym śnieżnymi.
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Rola procesów mrozowych w przekształcaniu naturalnych i antropogenicznych
elementów środowiska terenu Podhala
Karol Augustowski, Józef Kukulak
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Procesy mrozowe wpływają istotnie na modelowanie / przemodelowanie środowiska, zarówno
jego naturalnych, jak i antropogenicznych elementów. Procesy mrozowe (będące częścią procesów
subaeralnych) zdaniem wielu badaczy nie są bezpośrednią przyczyną modelowania rzeźby terenu, a
stanowią jedynie proces bardziej przygotowujący do realnej erozji. Niemniej jednak, jak pokazują
badania z wielu krajów, powinno się je zaliczać jako niezależny proces erozyjny.
Procesy mrozowe i tempo ich wpływu na formy terenu uzależnione są od bardzo wielu
czynników, w tym między innymi od: stabilności agregatów gruntu, liczby cykli zamarzania/odmarzania,
struktury i tekstury gruntu, porowatości i gęstości gruntu, zawartości w gruncie materii organicznej, czy
właściwości chemicznych ziaren. Nie bez znaczenia jest też udział szaty roślinnej oraz grubości i długości
zalegania okrywy śnieżnej.
W badaniach podjęto próbę ukazania w jakim stopniu procesy mrozowe wpływają na
przekształcenia zarówno brzegów rzecznych, jak i dróg asfaltowych o różnym stopniu natężenia ruchu.
Badaniami objęto wybrane odcinki brzegów rzek z dorzecza Czarnego Dunajca oraz fragmenty
następujących dróg: drogi krajowej 47, dróg wojewódzkich 957 i 958, dróg powiatowych 1652K, 1654K,
1655K oraz dróg gminnych powiatu nowotarskiego.
Do weryfikacji przekształceń brzegów rzecznych wykorzystano metodę kołków erozyjnych, zaś
dla weryfikacji zniszczeń powierzchni dróg przeprowadzono inwentaryzację stopnia ich uszkodzenia.
Przekształcenia ścian brzegów rzecznych w wyniku działania procesów mrozowych doprowadziły w
sezonie jesienno-wiosennym 2018-2019 do cofnięcia się tychże ścian o średnio 13-84 cm w zależności
od miejsca badanego odcinka brzegu. Największe ubytki notowano w brzegach o słabej cementacji
utworów. Poziom zniszczeń powierzchni drogowej był stosunkowo duży. Łącznie odnotowano
kilkadziesiąt uszkodzeń ich powierzchni, a ich ilość była tym większa im kategoria drogi była niższa.
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Geomorfologiczne skutki użytkowania dróg leśnych na wybranych przykładach z
Tatr Zachodnich i Gorców
Piotr Wałdykowski1, Joanna Fidelus-Orzechowska2, Anna Chrobak2, Kazimierz Krzemień3
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Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków

Użytkowanie dróg górskich uruchamia procesy morfogenetyczne, które trwale przekształcają
powierzchnie dróg. Może to prowadzić do ograniczenia ich walorów użytkowych. W piętrze leśnym
powierzchnie dróg stanowią bardzo dynamiczne strefy. Teoretycznie największe prawidłowości w
zakresie zmian ilościowych powinny dotyczyć sytuacji, gdy przebieg drogi jest zgodny ze spadkiem stoku,
czyli wzdłuż profilu podłużnego dróg. W celu weryfikacji tej tezy zastosowano porównanie pomiędzy
wybranymi profilami podłużnymi dróg obejmując monitoringiem wybrane profile poprzeczne dróg w
podobnych warunkach użytkowania, spadku, zbliżonej wysokości n.p.m., ale w terenach o odmiennej
budowie geologicznej. Poligonem badawczym w jednym przypadku były drogi w obrębie Małej Suchej
Doliny i Doliny Długiej, które są dolinami bocznymi w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich, w
drugim przypadku były to drogi w dolinie Obidowca w Gorcach. Celem analiz było porównanie
parametrów morfometrycznych i dynamiki przekształceń wybranych profili w obrębie dróg leśnych w
obu obszarach. Poprzez określenie zmian ilościowych w profilu podłużnym dróg zdefiniowano kierunki
przekształceń. Mimo różnic w budowie geologicznej, występowały prawidłowości kierunku
przekształceń oraz tempa przekształceń. Średnie zmiany głębokości profili rozcięć drogowych różniły się
co do wartości w przeliczeniu na rok. W Tatrach wynosiły od -6,6 cm/rok do +3,6 cm/rok, a w Gorcach
od -1,5 cm/rok do +7,2 cm/rok. W obu przypadkach bardzo wyraźnie zaznaczyło się cofanie krawędzi
rozcięć drogowych (od -0,95 do -2,9 cm/ rok w Tatrach, a od -1,1 cm/rok do -1,8 cm/rok w Gorcach),
które jednakże było mniejsze od średniorocznych zmian w obrębie den rozcięć drogowych (Tatry od 10,7 do +2,7 cm/rok, Gorce od -2,4 do +2,5 cm/rok). Różnice w wartościach bezwzględnych wskazują
na wyraźnie większą rozpiętość uzyskanych wyników pomiędzy oboma terenami mimo podobnych
prawidłowości co do kierunków przekształceń. Drogi w piętrze leśnym Tatr mogą wykazywać tendencję
do większych przekształceń niż drogi w podobnych warunkach użytkowania w warunkach środowiska
Beskidów. Można to tłumaczyć większymi opadami w Tatrach i większą aktualną antropopresją.
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Wantule – kiedy to się oberwało?
Anna Tołoczko-Pasek1, Régis Braucher2, Michał Makos1, ASTER Team2
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Badania nad grawitacyjnymi ruchami masowymi były prowadzone na szeroką skalę w Tatrach
Słowackich. Zespół pod przewodnictwem T. Panek (2015) przeprowadził analizę osuwisk/obrywów oraz
je wydatował metodą kosmogenicznego 10Be. W Polsce nie były prowadzone takie badania na szeroką
skalę, jedynie w kilku pojedynczych stanowiskach. Niniejsze badania skupiają się na jednym z przykładów
dużych ruchów masowych w Tatrach Zachodnich jakimi są Wantule. Głównym celem było sprawdzenie
wieku tej formy.
Wantule, jest to część dna Doliny Miętusiej, położona na wysokości 1170 – 1350 m n.p.m. W
dnie doliny złożone są wielkie głazy (w podhalańskiej gwarze wanty) (Radwańska-Paryska, Paryski 1997).
Dolina Miętusia znajduje się po polskiej stronie Tatr Zachodnich. Od wschodu graniczy z doliną Małej
Łąki, natomiast od zachodu z doliną Kościeliską, z którą się łączy na wysokości 950 m n.p.m. Długość
doliny wynosi około 5 km, najwyższymi kulminacjami doliny są: Krzesanica (2122 m n.p.m.) i Ciemniak
(2096 m n.p.m.). Dolina zbudowana jest głównie z dolomitów, wapieni, iłów i margli Triasu, Jury i Kredy,
jedynie w północnej jej części znajdują się osady Paleogenu: dolomity detrytyczne oraz zlepieńce
(Sokołowski i in.). W czasie Maksimum Ostatniego Zlodowacenia dolinę Miętusią wypełniał lodowiec o
długości 3,7 km (Tołoczko-Pasek, 2015)
Jak pisze M. Klimaszewski (1988), Wantule są to bloki wapienne o bardzo dużych rozmiarach.
Pochodzą one z obrywu skalnego, który nastąpił u schyłku ostatniego zlodowacenia. W przeszłości
uważano, że głazy zostały zrzucone na jęzor lodowca o zasięgu zbliżonym do zasięgu zwaliska. Bloki
zrzucone na powierzchnię plastycznego lodowca dzięki czemu nie uległy rozbiciu na małe fragmenty .
Pod względem morfologicznym tę formę można zaliczyć do dwóch grup ponieważ ma złożoną genezę:
obryw i zsuw translacyjny - oberwane masy częściowo zsunęły się po lustrze tektonicznym.
Do datowania wykorzystano kosmogeniczny 36Cl, jego kumulacja w skałach węglanowych umożliwia
obliczenie wieku ekspozycji danej powierzchni. Próby pobrano z 4 bulderów, wytypowano głazy z
najbardziej na północ wysuniętej części gruzowiska. Wymiary poszczególnych głazów przekraczały 2 m.
Dzięki temu zostało wykluczone przemieszczenie postdepozycyjne. Średni czas ekspozycji dla tych
głazów wynosi około 11 tys lat.
We współtowarzyszących badaniach (Tołoczko-Pasek in press), udowodniono, że dno Wielkiej
Świstówki było wolne od lodu już około 16,7 tys. lat temu. Najmłodsza morena w dolinie Miętusiej
znajdująca się w Kotle Mułowym, średni wiek ekspozycji głazów ją budujących wynosi około 12,2 tys lat.
Te daty wskazują, że obryw nie nastąpił na istniejący lodowiec. Prawdopodobnie istniały płaty wiecznego
śniegu lub niewielki lodowiec gruzowy w południowej i zachodniej części Wielkiej Świstówki (jest to
najbardziej zacieniona część tej formy), jednak na pewno nie było tam lodowca w czasie obrywu mas.
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce: decyzja nr. 2016/23 / N / ST10 / 03044.
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Ammonites and dinocysts from the Kościeliska Marl Formation (Lower
Cretaceous, Tatra Mountains) and their biostratighraphical importance
Błażej Błażejowski1, Andrzej Gaździcki1, Aleksandra Hołda-Michalska1, Maria Król2, Jerzy Lefeld3, Petr
Skupien4, Zdeněk Vašíček5, Andrzej Wierzbowski6
1)

Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
3)
Instytut Geologii PAN, Warszawa
4)
Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava,
Czech Republic
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Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
6)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
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The precisely placed in the succession Early Cretaceous (Valanginian/Hauterivian) ammonite
fauna from the lower part of the Kościeliska Marl Formation (Wściekły Źleb Member) of the Lower SubTatric (Krížna) Nappe is presented. The Kościeliska Marl Fm (Lefeld et al. 1985) is a characteristic element
of the Lower Sub-Tatric (Krížna) Unit in the Tatra Mountains, and a typical component of the Neocomian
facies, widely distributed in the Western Carpathians (Kędzierski and Uchman 1997; Gedl et al. 2007;
Jach et al. 2014). The fauna consists of five species belonging to four families: Olcostephanidae:
Olcostephanus densicostatus; Holcodiscidae: Spitidiscus cf. cankovi; Neocomitidea: Criosarinella cf.
subheterocostata; Crioceratidae: Crioceratites primitivus and C. coniferus and additionally an aptychus
Didayilamellaptychus seranonis. Remarkable are the valves of anomiid oysters preserved on the body
chamber of large heteromorph ammonite C. primitivus. Although the phragmocones are wellpreserved, anomiids are not observed on their surfaces (Fig. 1). Thus, the encrustation by anomiids
might have occurred on live conchs and not on ammonite shells lying on the sea bottom (post‐mortem
floating or sunken carcasses), suggesting that the anomiids lived in close commensal (host‐specific)
relationship with heteromorph ammonites. Quite recently, commensal anomiid bivalves encrustinged
Cretaceous heteromorph ammonites have been reported by Misaki et al. (2014).
With regard to the fact that oysters sessile to one of the ammonites have preserved calcite
valves, whereas aragonite shells of ammonites were dissolved, it can be concluded that the depth of
the sea bottom, on which the shells lay for a certain time, was below the solubility level of aragonite.
This is also indicated by an isolated calcite valve of the aptychus. The composition of dinoflagellates
indicates also depth of several hundred metres. In addition to species typical for open sea (such as
Spiniferites interpreted as neritic dinoflagellates), the inshore and brackish water types (Circulodinium,
Systematophora, Phoberocysta) occur also in the samples. It is possible to assume that such an organic
material originated mainly from a marginal part of sea. Of microfossils acritarchs, inner linings of
foraminifers ("microforaminifers"), pollen grains and spores appear in very minute quantities (up to 3%)
in the sample. All these features suggest a calm marine sedimentation with an insignificant contribution
of terrestrial material, but with a higher proportion of neritic components.
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Fig. 1. A. The heteromorph ammonite Crioceratites primitivus Reboulet, 1996 (ZPAL Am. 25/15) from the
Kościeliska Marl Formation, Lower Cretaceous, Tatra Mts. B. Distribution of anomiid individuals on specimen. C-E.
Close up views of bivalves attached to the body chambers.
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Inwentaryzacja jaskiń TPN prowadzona przez Krakowski Klub Taternictwa
Jaskiniowego w latach 2015-2019
Jakub Nowak
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego

Od roku 1998 Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego prowadzi systematyczną eksplorację i
dokumentację jaskiń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W latach 2015-2019 działalność
prowadzono głównie w rejonie Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej.
W tym czasie kontynuowano prace uzupełniające dokumentację w Jaskini Czarnej i przy okazji
odkryto 175 m nowych korytarzy. Razem zmierzono 275 m, dzięki czemu łączną długość Jaskini Czarnej
można szacować na ok. 7 250 m. W Jaskini Zimnej odkryto nowy ciąg w rejonie Zamulonych Studni (85
m), przez co łączna długość tej jaskini wyniosła 5 420 m. Odkrycie nowych korytarzy w Jaskini pod
Raptawicą pozwoliło na jej połączenie z Jaskinia Mysią i powstanie systemu o długości 240 m. W Dziurze
nad Raptawicką I odkryto II Salę, przez co długość jaskini wzrosła do 60 m. Ponadto zinwentaryzowano
nowe jaskinie w Dolinie Kościeliskiej: Okno nad Mostkiem (6 m), Okap z Kotem (3 m), Dziura w Burcie (6
m), Okap z Rurką (12 m); w Dolinie Mułowej: Okno w Ciemniaku (4,5 m) oraz Dolinie Chochołowskiej:
Rura w Olejarni (6,5 m) i Szczelina przy Zbójeckiej Dziurze (15,5 m). Dodatkowo w Dolinie Mułowej
zmierzono znane, ale nie opisane wcześniej jaskinie: J. Lodową Ponorową (8 m) i J. w Kozim Grzbiecie
(30 m). Łącznie w latach 2015-2019 zmierzono ponad 500 m korytarzy, z czego ponad 280 m to odkrycia.
Na klubowej stronie www.kktj.pl znajduje się zestawienie jaskiń Tatr oparte o oryginalne
publikacje w literaturze fachowej. Z zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znane są 853 jaskinie o
łącznej długości przekraczającej 134,8 km.
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Badanie płytkich nieciągłości tektonicznych (uskoków, szczelin) w rejonach
zasilania wybranych wywierzysk tatrzańskich
Grzegorz Barczyk, Edyta Jurewicz, Radosław Mieszkowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

W ramach tematu wykonywane są geofizyczne badania terenowe realizowane przy pomocy
nieinwazyjnych metod, prowadzonych bezpośrednio z powierzchni terenu:
1. Metoda georadarowa - opiera się na pomiarze czasu przejścia fali elektromagnetycznej w
podłożu gruntowym. Efektem badania jest echogram (przekrój 2D) ze wskazanymi potencjalnymi
pustkami oraz granicami geologicznymi. Wykorzystywany w badaniach sprzęt to: system georadarowy
Mala HDR na który składa się: antena 160 MHz, rejestrator, drobny osprzęt (kable).
2. Metoda tomografii elektrooporowej - polegająca na określeniu rozkładu oporności
elektrycznej górotworu. Na tej podstawie można wnioskować o litologii oraz obecności w podłożu ew.
pustek. Sprzęt: miernik Terrameter, kable, elektordy.
3. Metoda tomografii refrakcyjnej lub MASW - polega na określeniu prędkości fal sejsmicznych
w podłożu skalnym. Ew. pustki będą się charakteryzować obniżeniem prędkości fali sejsmicznej i modułu
ścięcia (G). Sprzęt: miernik sejsmiczny Terralock, geofony, kable, młot do wzbudzania drgań.
W ramach realizacji tematu do chwili obecnej przeprowadzone zostały badania terenowe w
rejonie Wywierzyska Chochołowskiego (listopad 2019, czerwiec 2020) oraz Wywierzyska Olczyskiego
(czerwiec 2020). Planowane jest również przeprowadzenie analogicznych badań w rejonie wywierzysk:
Lodowego, Bystrej i Goryczkowego, a także w Dolinie Kościeliskiej, w rejonie Jaskini Wodnej pod Pisaną.
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Korelacja archiwalnych danych hydrogeologicznych z obserwacji stacjonarnych z
terenu Tatr Polskich ze współczesnymi wynikami monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych prowadzonych na obszarze TPN
Grzegorz Barczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Wieloletnie obserwacje stacjonarne wywierzysk tatrzańskich pozwoliły na określenie stopnia
wrażliwości wód krążących w krasowych systemach wywierzyskowych na zjawiska atmosferyczne.
Współczynniki korelacji r wahań zwierciadeł wód w wywierzyskach wskazują wyraźnie, że wokresie - od
początku monitoringu, w latach 80-tych-XX wieku, do połowy lat dziesiątych XXI wieki (rok 2013), wody
wszystkich tatrzańskich wywierzysk reagowały w sposób wyraźnie zbliżony.
Katastrofalne wichury, które na przełomie roku 2013 i 2014 spowodowały ogromne zniszczenia
w szacie roślinnej pokrywającej tereny polskiej części Tatr Zachodnich – przyczyniły się do
zintensyfikowania procesów erozji powierzchniowej i w konsekwencji do odsłaniania wychodni skał
krasowiejących.
Analiza zależności korelacyjnych pomiędzy wahaniami zwierciadeł wód w wywierzyskach
tatrzańskich w okresie po 2013 roku wykazała wyraźną zmianę wartości współczynnika korelacji r – w
odniesieniu do wód krążących w systemie wywierzyskowym Wywierzyska Chochołowskiego.
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Gawry tatrzańskich niedźwiedzi
Tomasz Zwijacz-Kozica
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Miejsca zimowego snu niedźwiedzi, zwane gawrami, budzą szczególne zainteresowanie nie
tylko wśród specjalistów. Od wielu lat są przedmiotem intensywnych badań, prowadzonych także w
Tatrach. Badania te napotykają jednak na wiele trudności. Odszukanie gawry w wysokogórskim terenie
często okazuje się niemożliwe, nawet jeśli zajmowane są one przez niedźwiedzie wyposażone w obroże
telemetryczne.
W latach 2002–2020 w Tatrach znaleziono i udokumentowano 62 gawry. Tylko w 26
przypadkach udało się zebrać wszystkie dane dotyczące budowy gawry, czasu w jakim były one
wykorzystywane oraz niedźwiedzi, jakie z nich korzystały. W czterech kolejnych przypadkach
zlokalizowano tylko rejon gawrowania czterech osobników wyposażonych w obroże telemetryczne.
Odnalezione w Tatrach gawry można podzielić na cztery główne typy:
- naziemne – umiejscowione na powierzchni ziemi, nie pogłębione przez niedźwiedzia, mogą być
całkowicie lub częściowo nakryte od góry (okapem skalnym, gałęziami lub pniem zwalonego drzewa);
- półziemne – wygrzebane przez niedźwiedzia w formie zagłębienia (dołka), najczęściej nakryte z góry
(okapem skalnym, wykrotem, korzeniami lub gałęziami);
- ziemne - wygrzebane przez niedźwiedzia w formie tunelu, najczęściej nakryte od góry korzeniami;
- jaskinie - umiejscowione w korytarzach i komorach naturalnych jaskiń i schronisk skalnych.
W 42 przypadkach (w tym 14 w pełni udokumentowanych) tatrzańskie gawry zlokalizowane były
w jaskiniach. W 8 przypadkach (4 w pełni udokumentowanych) miały one charakter naziemny, w 3 (1)
półziemny, a w 9 (7) ziemny.
Najniżej (1080 m npm) zlokalizowana była gawra w jaskini, a najwyżej (1828 m npm) gawra
naziemna. Większość gawr zlokalizowana była w strefie górnej granicy lasu (średnio 1510 m npm).
Spośród 22 jaskiń znanych jako miejsca gawrowania niedźwiedzi, min. 9 wykorzystywane było
przez co najmniej 2 sezony zimowe, nie zawsze bezpośrednio następujące po sobie i nie zawsze przez
te same osobniki. Gawra nad Jaworzynką poznana wiosną 2011 roku, wykorzystywana była min.
siedmiokrotnie, w tym co najmniej 3 razy przez tę samą samicę, która albo rodziła w niej młode, albo
zimowała z młodymi z poprzedniego roku. Prawdopodobnie w innych latach gawra ta także była
wykorzystywana przez tę samicę. Gawra nad Suchą Wodą poznana zima 2003/2004 wykorzystywana
była min. sześciokrotnie, w tym min. dwukrotnie przez ciężarną samicę. Nie wiadomo, czy przez tego
samego, czy przez różne osobniki. Dziura z Gawrą poznana wiosną 2002 roku wykorzystywana była min.
pięciokrotnie. Korzystały z niej dwa, niezależne młodociane osobniki (zima 2001/2002 i 2019/2020) i być
może także inne niedźwiedzie. Głowoniowa Nyża poznana wiosną 2011 roku wykorzystywana była min.
czterokrotnie. Zimą 2010/2011 i 2011/2012 wykorzystywała ją samica z młodymi (za pierwszym razem
z zeszłorocznymi, za drugim razem rodziła tu kolejny miot). Nie wiadomo, czy w kolejnych latach też ona
z niej korzystała.
Spośród 30 niedźwiedzi zaobrożowanych w Tatrach w latach 2002-2020, tylko 9 (7 dorosłych
samic, 1 dorosły samiec i 1 młodociany samiec) było monitorowanych przez co najmniej dwie zimy
(maksymalnie przez 5 kolejnych sezonów zimowych). Oba samce gawrowały za każdym razem w
zupełnie innych, odległych od siebie rejonach (młodociany wyemigrował na Ukrainę, gdzie założył gawrę
w wypróchniałej jodle – typ ten gawry częsty jest w Bieszczadach, ale dotąd nie był spotykany w Tatrach).
Spośród 7 samic, 3 (monitorowane przez 5, 3 i 2 lata) każdą zimę spędzały gdzie indziej, 3
(monitorowane przez 3, 2 i 2 lata) zawsze w tym samym rejonie, a 1 (monitorowana przez 7 lat ale tylko
przez 3 zimy) po czteroletniej przerwie w obserwacjach, zmieniła rejon gawrowania i dwie kolejne zimy
gawrowała w tej samej jaskini. Wszystkie gawry wykorzystywane przez co najmniej 2 zimy były
umiejscowione w jaskiniach.
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Fauna nietoperzy hibernujących w jaskiniach Tatr Polskich w latach 1997-2020
Jakub Nowak1, Krzysztof Piksa2
1)

2)

Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Biologii, Kraków

Monitoring nietoperzy hibernującym w jaskiniach Tatr prowadzono w kilkudziesięciu jaskiniach
i dwóch sztolniach. Badania polegały na wizualnej obserwacji, nie ściągano nietoperzy ze ścian.
Stwierdzono zimowanie czternastu gatunków: podkowca małego Rhinolophus hipposideros, nocka
dużego Myotis myotis, nocka Bechsteina M. bechsteinii, nocka Natterera M. nattereri, nocka
orzęsionego M. emarginatus nocka Brandta M. brandtii, nocka wąsatka M. mystacinus, nocka
łydkowłosego M. dasycneme, nocka rudego M. daubentonii, mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii,
mroczka późnego E. serotinus, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego P. austriacus i mopka
zachodniego Barbastella barbastellus. Na szczególną uwagę zasługuje pojawienie się w jaskiniach Tatr i
regularna obecność podkowca małego i nocka orzęsionego gatunków ciepłolubnych, które nigdy
wcześniej (nawet w okresie optimum klimatycznego holocenu) nie były tu obecne.
Najliczniej i najczęściej spotykanym zimą nietoperzem w jaskiniach Tatr jest nocek wąsatek s.l. – jego
udział sięga niemal 70%. Stosunkowo licznie obserwowany jest także nocek duży
i mroczek pozłocisty. Liczebność pozostałych gatunków jest znacznie mniejsza. W kilkunastu regularnie
monitorowanych jaskiniach odnotowywano wyraźny wzrost liczebności kilku gatunków m.in. nocka
dużego, nocka wąsatka i gacka brunatnego. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił spadek liczebności
zimnolubnego mroczka pozłocistego.
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Wpływ ruchu turystycznego na zachowanie rysi
Jarosław Rabiasz
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Rysie prowadzą skryty tryb życia starając się unikać bezpośredniego kontaktu z człowiekiem.
Urbanizacja i budowa nowych ciągów komunikacyjnych utrudnia im swobodne przemieszczanie się
wewnątrz swojego terytorium. Wydawałoby się, że parki narodowe są wolne od tego typu przeszkód, ale
przykład samicy rysia z Roztoki pokazuje, że również kanalizacja ruchu turystycznego przy dużej gęstości
szlaków i ogromnej ilości turystów utrudnia zwierzętom swobodną penetrację obszaru swojego
terytorium, a w skrajnych sytuacjach zmusza zwierzę do zmiany zachowania.
W latach 2017‐2019 na terenie TPN zostało potwierdzonych 18 bezpośrednich spotkań
człowieka z rysiem, w tym aż 10 w obszarze Doliny Białki. W kilku przypadkach turyści zdążyli
udokumentować zdjęciami swoje spotkanie ze zwierzęciem. Część z tych sytuacji układa się w pewien
schemat, gdzie samica rysia zostaje rozdzielona od młodych podczas próby przekroczenia szlaku, na
którym panuje duży ruch turystyczny. W ciągu analizowanych trzech lat na terenie TPN udało się
stwierdzić pięć takich przypadków, w tym trzy z rejonu Roztoki.
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Ochrona ex situ roślin naczyniowych Tatrzańskiego Parku Narodowego
Katarzyna Topolska, Michał Raj
Leśny Bank Genów Kostrzyca

Tatrzański Park Narodowy należy do jednych z najcenniejszych rejonów Polski pod względem
florystycznym. Bogactwu gatunkowemu świata roślin sprzyja rozmaitość dostępnych nisz i
zróżnicowanie warunków siedliskowych w zależności od wysokości n.p.m. Szacuje się, że występuje tu
ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, wśród których liczną grupę stanowią gatunki zagrożone
wyginięciem.
Ograniczony zasięg występowania, nieduża łączna liczba oraz liczebność poszczególnych
populacji nie sprzyja szansom zachowania występujących na tym terenie gatunków. Nie bez znaczenia
dla ich przetrwania jest również działalność człowieka, przejawiająca się m.in. w postaci silnej presji
turystycznej, zmian form użytkowania terenu czy wreszcie zmian klimatycznych. Połączenie tych
czynników sprawia, że w przypadku wystąpienia silnie oddziałującego czynnika zagrażającego, ryzyko
utraty rzadkich gatunków jest szczególnie duże, a prewencja ograniczona wyłącznie do ochrony in situ
może okazać się niewystarczająca.
Leśny Bank Genów Kostrzyca od ponad 10 lat prowadzi działania na terenie całego kraju, których
celem jest ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków poza ich naturalnym miejscem występowania (ex
situ). Dotychczas zachowano materiał pochodzący z około 200 takich gatunków. Działania dotyczyły
również gatunków występujących na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którego udało się jak
dotąd pozyskać i zabezpieczyć 20 taksonów. Znalazły się tu m.in. gatunki objęte ochroną prawną,
wpisane na krajowe i zagraniczne listy gatunków zagrożonych, jak również gatunki endemiczne oraz
takie, których zachowanie ma charakter priorytetowy w skali Europy (m.in. warzucha tatrzańska
Cochlearia tatrae Borbás). Zebrane nasiona są przechowywane w chłodniach w temperaturze -20°C oraz
w warunkach kriogenicznych (od -150 do -196°C), gwarantujących zabezpieczenie materiału na
dziesiątki lub nawet setki lat.
Zgromadzone zasoby genowe z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego pełnią rolę rezerwy
materiału, który może okazać się kluczowy dla odtworzenia populacji na ich naturalnych stanowiskach,
zwiększania ich liczebności czy tworzenia stanowisk zastępczych. Stanowią również zabezpieczenie
przed całkowitą utratą gatunków w obliczu coraz silniejszej antropopresji i postępujących zmian
środowiskowych.
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Postglacjalna sukcesja roślinności na mszarnym torfowisku „Toporowy Staw
Wyżni” w Tatrach
Marek Kloss
Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wstęp. Obiektem badań jest oligotroficzne torfowisko mszarne, położone na wysokości 1122 m
n.p.m. (Fig. 1). Toporowy Staw Wyżni (TSW) zajmuje jedno z wielu zagłębień śródmorenowych w
północnej części Doliny Suchej Wody, w Tatrach (Derkacz 2006). Osady biogeniczne wypełniają
wytopiskową nieckę będącą pozostałością po bryle martwego lodu. Powierzchnia torfowiska nie
przekracza 1 ha. W środkowej części trzęsawiska znajduje się mały (ok. 0,03 ha), otwarty zbiornik wodny.
Obecność pełnego uroku stawku urozmaica monotonię okalającego bagno świerkowego boru
wysokogórskiego. Płytkie wody akwenu odznaczają się dużą zawartością rozpuszczonych substancji
humusowych. Mokradło powstało w wyniku zarośnięcia dystroficznego jeziorka (Obidowicz 1975,
1996).
W rejonie Toporowych Stawów wyznaczony jest obszar bezodpływowy (Soja 2013). Na terenie
tym występują granitoidowe pokrywy moreny (Skiba 2013). Według Derkacz (2005) największy
procentowy udział w budowie form rzeźby ma granit, który stanowi od 71 do 95%, mniejszy udział mają
piaskowce (5-25%), jeszcze mniejszy wapienie i dolomity (0-7%). W zlewni Toporowych Stawów, na
pozbawionym węglanów podłożu dominują kwaśne bielice (Skiba 2013). Gleby te są typowym
siedliskiem dla boru Plagiothecio-Piceetum (Kozłowska 2013).Torfowisko TSW zlokalizowane jest w
wydłużonym, rozszerzonym w części centralnej, zagłębieniu o przebiegu południkowym (Fig. 1). Wzdłuż
linii, o przebiegu S-N, wytyczono transekt A łączący przeciwległe brzegi mszaru – 227 m (Fig. 2). Miejsce
przekroju jest reprezentatywne i odzwierciedla specyfikę mokradła. W sąsiedztwie transektu
zidentyfikowano współcześnie fitocenozy zbiorowisk: Plagiothecio-Piceetum sphagnetosum, Pino mugoSphagnetum, Sphagnetum magellanici i Caricetum limosae. Teren torfowiska jest płaski. Nieregularnie
rozmieszczone wyniesienia torfowcowe i dolinki mszarne tworzą mozaikę mikrosiedlisk, urozmaicającą
powierzchnię bagna.
Cele badań: rozpoznanie kopalnych zbiorowisk roślinnych, w tym:
 odtworzenie etapów sukcesji roślinności torfowiskowej aż do czasów współczesnych,
 określenie chronologii akumulowanych osadów w oparciu o analizy radiowęglowe.
Materiał i metody. W roku 2015 rozpoznano budowę stratygraficzną torfowiska. Na transekcie
wykonano świdrem torfowym typu Instorf cztery wiercenia i dziewięć sondowań (Fig. 1). W miejscu
wierceń pobrano profile utworów organogenicznych, od powierzchni do dna torfowiska. Wydobyte
rdzenie umieszczono w rynienkach plastikowych, opakowano folią i przewieziono do laboratorium. W
pracowni rdzenie zostały podzielone na fragmenty, zgodnie ze stwierdzonym i opisanym w terenie ich
zróżnicowaniem. Przy użyciu mikroskopu określono skład botaniczny prób osadu, o objętość około 3050 cm3. Materiał przeznaczony do badań mikroskopowych był gotowany w 10 % NaOH, a następnie
przemywany pod wodą na sicie o średnicy oczek 0,2 mm. Z rdzeni pobrano i wydatowano metodą
radiowęglową 18 prób. Ich wiek ustalono w Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Cianowicach
(symbol MKL). Podane daty są latami radiowęglowymi odniesionymi do roku 1950 [BP].
Budowa złoża. W badanych profilach stwierdzono obecność torfów mszarnych przejściowych MineroSphagnioni oraz torfów mszarnych wysokich Ombro-Sphagnioni (Fig. 2). Głębokość wierceń wynosi od
kilkudziesięciu cm do około siedmiu metrów (średnia 372 cm). W dolnej części przekroju stwierdzono
występowanie osadu typu gytii. W centrum torfowiska, między narastającym kożuchem torfowców a
warstwą osadów dennych znajduje się soczewka wodna. Nierówne podłoże niecki budują utwory
morenowe. Dno uszczelnia warstwa ilasta. Miejscami zalegają głazy morenowe. Początek sedymentacji
osadów przypadł na drugą połowę okresu atlantyckiego. Wiek próby pobranej z dna, w najgłębszym
nawierconym miejscu, określono na 6 320±80 lat konwencjonalnych BP (profil 6W – 682-685 cm).
Wiercenie 5W reprezentuje najgłębsze miejsce, z którego pobrano rdzeń nie rozdzielony
soczewką wody. Jego długość wynosi 481 cm.
Układ warstw w profilu 5W jest następujący (R – stopień rozkładu torfu).
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0-38 cm, torf torfowcowy dolinkowy, R 5-10%.
38-355 cm, torf torfowcowy kępowy, R 10-15%.
355-395 cm, torf torfowcowo-turzycowy, R 15-20%.
395-481 cm, gytia grubodetrytusowa, z dużym udziałem mchów brunatnych szczególnie w
warstwie 455-461 cm.
481-486 cm utwór ilasty ze żwirkami.
Na podstawie analiz botanicznych torfu odtworzono następujący przebieg sukcesji roślinnej
/ostatnie stadium to fitocenoza współczesna/:
zbiorowisko Drepanocladus aduncus – Limprichtia revolvens – Leptodictyum riparium →
zbiorowisko Carex limosa – Sphagnum platyphyllum (Caricetum limosae?) → Sphagnetum magellanici
typicum → Sphagnetum magellanici sphagnetosum fallacis → Sphagnetum magellanici.
Próba z dna została wydatowana na 4 450±60 lat konwencjonalnych BP (5W – 476-481 cm).
Budowa złoża w miejscu położonym bliżej północnego brzegu (profil 11W) jest podobna. W rdzeniu
zrekonstruowano następującą kolejność zbiorowisk roślinnych:
zbiorowisko Drepanocladus aduncus – Warnstorfia exannulata → zbiorowisko Carex rostrata –
Scheuchzeria palustris → Sphagnetum magellanici → Sphagnetum magellanici sphagnetosum fallacis
→ Sphagnetum magellanici.
Początek tworzenia się osadów określono na 3770±80 lat konwencjonalnych BP (11W – 380385 cm).
Główne stadia rozwoju torfowiska na podstawie analizy makroszczątków roślinnych
dokumentujących serię sukcesyjną w wierceniach 5W i 11W.
 Etap płytkiego zbiornika wodnego trwający od około 6320 lat BP do około 2015 – 1820 lat BP.
Osad określono jako gytię grubodetrytusową, która zawiera martwe pozostałości mchów rozwijających
się w środowisku wodnym oraz obumarłe szczątki roślin odrywające się od spągu pła i opadające na dno.
Analizy mikroskopowe wykazały obecność organizmów wodnych.
 Etap torfowiska przejściowego trwający od około 2015 – 1820 lat BP do około 1060 – 950 lat
BP.
Wyróżnia go rozwój fitocenoz mszarnych budowanych przez torfowce z obecnością m.in.
Scheuchzeria palustris, Menyanthes trifoliata, Carex limosa, Carex rostrata.
 Etap torfowiska wysokiego trwający od około 1060 – 950 lat BP do chwili obecnej.
Faza ta wiąże się z silnym zubożeniem siedlisk, którego następstwem był rozwój torfów mszarnych
wysokich. W składzie fitocenoz wyraźnie zmalał udział minerotroficznych gatunków bagiennych, wzrosło
natomiast znaczenia Sphagnum magellanicum.
Pochodzenie wód zasilających. Podstawowym źródłem zasilania w wodę TSW są wody opadowe. Do
torfowiska, w jego południowo-wschodniej części uchodzi drobny ciek. Wypływa on z niedużej
powierzchniowo młaki. Znajduje się tu reliktowe stanowisko mchu Meesia triquetra (Stebel,
Perzanowska 2011). Młaka 1 (Fig. 3) reprezentuje, „zawieszone” na stoku, torfowisko źródliskowe. Złoże
budują torfy niskie: turzycowo-mszysty, mszysty, turzycowy (por. Obidowicz 1975). Według
Granoszewskiego i in. (2008) miąższość torfu osiąga tu około 400 cm. Próbę osadu z głębokości 347-350
cm wydatowano na 9190±210 lat BP (Gd-19031).
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Fig 1. Torfowisko Toporowy Staw Wyżni.

Fig 2. Przekrój stratygraficzny przez torfowisko Toporowy Staw Wyżni (transekt A).
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Fig 3. Przekrój przez młaki i torfowisko Toporowy Staw Wyżni (transekt B)
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Tatrzańskie bory limbowe
Antoni Zięba1,2, Wojciech Różański2, Jerzy Szwagrzyk2
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Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej

Reliktowe bory limbowe w Tatrach stanowiły jedno z najsłabiej poznanych zbiorowisk roślinnych
w Karpatach. Lasy te po raz pierwszy jako oddzielne zbiorowisko Cembro-Piceetum zostały opisane w
latach 70-tych XX w. (Myczkowski 1970). Jednakże z uwagi na niewystarczającą liczbę danych,
stanowisko to było kwestionowane. Matuszkiewicz (2008) zaliczył wszystkie płaty lasów z limbą w
Tatrach do górnoreglowych świerczyn Plagiothecio-Piceetum, ograniczając ich zasięg wyłącznie do Tatr
Wysokich i granitowego podłoża. Również struktura tatrzańskich drzewostanów z limbą była słabo
poznana. Dlatego celem niniejszej pracy było określenie stanowiska syntaksonomicznego borów
limbowych w Tatrach (Zięba i in. 2018) i ich zasięgu, charakterystyka siedliskowa, w tym weryfikacja
występowania tego typu lasów na podłożu wapiennym (Zięba i in. 2019), a także opis struktury
drzewostanu (Zięba i in. 2020).
W tym celu wykonano 108 zdjęć fitosocjologicznych (Braun-Blanquet 1964) w całym zasięgu
występowania limby w Tatrach oraz skartowano za pomocą metody topograficznej (Faliński 1990) płaty
tych lasów (Zięba i in. 2018, Zięba i in. 2019). Dane dotyczące struktury drzewostanu zebrano na 8
kołowych powierzchniach (5 ar) wchodzących w składa siatki (500 m x 500 m) stałych pow. badawczych
TPN (Bodziarczyk i in. 2019).
Numeryczna klasyfikacja zebranych zdjęć fitosocjologicznych wykazała, że tatrzańskie bory
limbowe stanowią dwa oddzielne od Plagiothecio-Piceetum zespoły roślinne. Bory limbowe porastające
granitową część Tatr charakteryzują się znacznym podobieństwem do ich alpejskich odpowiedników i
powinny być wspólnie traktowane jako jeden zespół Vaccinio-Pinetum cembrae. Bory limbowe rosną
również na wapieniu i tworzą tam zbiorowisko Swertio perennis-Pinetum cembrae ass. nov. (Zięba i in.
2018). Łączna powierzchnia borów limbowych w Tatrach to 917 ha (166,38 ha w Tatrach Polskich).
Występują one we wszystkich częściach Tatr, tj. Tatrach Wysokich, T. Bielskich i T. Zachodnich oraz na
zróżnicowanych typach podłoża. Bory limbowe preferują strome stoki o wystawie zachodniej, położone
w strefie górnej granicy lasu (1300-1650 m n.p.m.) (Zięba i in. 2019). Średnie zagęszczenie drzew w
borach limbowych wynosi 618 drzew/ha, a pierśnicowe pole przekroju 23,17 m2/ha. Skład gatunkowy
borów limbowych jest znacznie bardziej zróżnicowany aniżeli w górnoreglowych świerczynach.
Drzewostan zdominowany jest przez limbę i świerka, domieszkę stanowią jarząb pospolity, brzoza
karpacka, modrzew europejski i wierzba śląska (Zięba i in. 2020).
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Struktura tatrzańskich lasów – podsumowanie badań na sieci stałych kołowych
powierzchni badawczych w latach 2016-2019
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Tatrzański Park Narodowy był ostatnim parkiem narodowym w polskich Karpatach, który nie posiadał sieci
stałych kołowych powierzchni badawczych. Metoda ta jest obecnie szeroko stosowana w Polsce i Europie, gdyż
umożliwia zdobycie wysokiej jakości reprezentatywnych danych. W latach 2016-2017 założono sieć (500 m x 500
m) stałych powierzchni badawczych (5 a) TPN i dokonano pomiarów struktury drzewostanów, odnowienia i
zasobów martwego drewna. W latach 2018-2019 badania uzupełniono o spisy florystyczne na stałych
powierzchniach. Łącznie cała sieć w TPN liczy 848 powierzchni i pokrywa teren całego Parku (min. wys.: 817 m
n.p.m., max. wys.: 2405 m n.p.m.), z czego ponad 600 zlokalizowanych jest w ekosystemach leśnych (Bodziarczyk
i in. 2019; Szwagrzyk i in. 2019).
W ramach badań nad strukturą drzewostanów na każdej powierzchni pomierzono pierśnicę (d 1,3)
wszystkich drzew (d1,3 > 7 cm), wysokość drzew położonych najbliżej środka powierzchni (w obrębie 1 a) oraz
zinwentaryzowano odnowienie drzew leśnych i krzewy, a także zasoby martwego drewna (Bodziarczyk i in. 2019).
Ponadto określono stopień zgryzania odnowienia przez jeleniowate (Bodziarczyk i in. 2017).
Średnia miąższość drzew żywych wynosi 259 m3/ha, natomiast zagęszczenie drzew osiąga 670 szt./ha.
Świerk (Picea abies) dominuje w tatrzańskich drzewostanach zarówno pod względem miąższości (88%) jak i liczby
drzew (85%). Pozostałe miejsca zajmują jodła (Abies alba), buk (Fagus sylvatica), jawor (Acer pseudoplatanus) i
jarzębina (Sorbus aucuparia). Udział poszczególnych gatunków zmienia się w gradiencie wysokości, a także w
zależności od strefy ochrony Parku (ścisła, czynna, krajobrazowa). Zasoby martwego drewna w TPN wynoszą 180
m3/ha, z czego ponad 97% stanowi świerk pospolity (Bodziarczyk i in. 2019).
Najliczniej odnawiającym się gatunkiem jest świerk. Niemniej jednak jego udział w warstwie młodych
drzew jest znacznie mniejszy (43%-53% w zależności od klasy odnowienia) aniżeli w drzewostanie. Może to
świadczyć o stopniowym zmniejszaniu się liczebności tego gatunku. Związane jest to przede wszystkim z
naturalnymi procesami zachodzącymi w tatrzańskich lasach, jak również prowadzonymi przez TPN pracami nad
przebudową drzewostanów. Wśród odnowienia w szczególności licznie występuje jarzębina (29%-41%). Istotny
udział mają również jodła, jawor i buk.
Spośród 40 707 zinwentaryzowanych młodych drzew 12,8% nosiło ślady zgryzania. Najliczniej zgryzana
jest jarzębina, wierzba iwa (Salix caprea) i jawor. Spośród drzew iglastych jelenie najchętniej zgryzają jodłę
(Bodziarczyk i in. 2017).
Wyniki badań florystycznych zostaną zaprezentowane w oddzielnym referacie (Pielech i in. 2020).
Niemniej jednak należy dodać, że w przypadku borów świerkowych (rząd Piceetalia excelsae), które w ostatnim
czasie podlegały naturalnym zaburzeniom (wiatr, gradacje kornika) zaobserwowano istotnie większe
zróżnicowanie gatunkowe na powierzchniach, na których nie wykonywano żadnych prac związanych z
uprzątnięciem martwego drewna, aniżeli tych, na których wycinano i zrywano uschnięte świerki. Warto dodać, że
pomimo, niejednokrotnie kompletnego braku drzewostanu, na powierzchniach zaburzonych, utrzymywały się
wszystkie gatunki typowe dla borów świerkowych, a część z nich zwiększała swoje pokrycie (Szwagrzyk i in. 2019).
Zdobyte w trakcie kilkuletnich badań dane doprowadziły do precyzyjnej charakterystyki tatrzańskich
lasów. Wiadomości te zostaną wykorzystane w zarządzaniu ochroną przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ponadto planuje się wykorzystanie sieci stałych powierzchni badawczych jako elementu długoletnich badań i
monitoringu naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach tatrzańskich, jak również skuteczności
wykonywanych przez TPN zadań ochronnych.
Literatura:
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w oparciu o badania na sieci stałych powierzchni w Tatrzańskim Parku Narodowym – VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego
a Człowiek.
Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., Pielech R., Zięba A., Zwijacz-Kozica T. 2019 – Wpływ wiatrowałów i gradacji kornika drukarza oraz zabiegów
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Wykorzystanie preparatywnej chromatografii gazowej do identyfikacji lotnych
związków obecnych w komórkach wątrobowców
Małgorzata Guzowska1, Rafał Wawrzyniak1, Wiesław Wasiak1, Beata Jasiewicz1, Patrycja Gonera2, Alina
Bączkiewicz2, Katarzyna Buczkowska2
1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej
2)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Genetyki

Wątrobowce (Marchantiophyta) to stosunkowo niewielka, bo licząca 5-6 tys. gatunków, grupa
roślin zarodnikowych. Prawdopodobnie pojawiły się one na lądzie jako pierwsze, około 472 miliony lat
temu, a więc są przodkami wszystkich roślin lądowych, jakie dziś znamy.
Chociaż wątrobowce są małymi roślinami charakteryzują się niezwykłą różnorodnością
związków chemicznych będących metabolitami wtórnymi. Związki te są kumulowane w tzw. ciałach
oleistych spotykanych jedynie u tych roślin. Do tych związków należą miedzy innymi terpeny,
seskwiterpeny, terpenoidy, związki fenolowe i wiele innych, które wykazują interesującą aktywność
biologiczną. Mogą działać przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwmiażdżycowo, a nawet
cytotoksycznie.
Każdy ze związków z osobna, wykazuje wiele właściwości farmakologicznych, niestety są trudne
do uzyskania w formie czystej z powodu ich niestabilności. Związki, które są obecne w komórkach
wątrobowców mogą być z powodzeniem izolowane przez preparatywną chromatografię gazową (pGC),
a następnie poddane innym badaniom, mających na celu potwierdzenie ich aktywności biologicznej oraz
pomogą w identyfikacji ich konfiguracji absolutnej za pomocą spektroskopii NMR.
Prace były realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/NZ8/ 01091.
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Biologia grzybów glebowych Tatrzańskiego Parku Narodowego
Marta Wrzosek, Patryk A. Mierzejewski, Katarzyna Duk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

W latach 2017-2020 na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadzono badania w
ramach realizacji grantu NCN OPUS pt. "Grzyby Mortierellomycotina - symbiotyczne organizmy siedlisk
oligotroficznych". Badania miały na celu sprawdzenie dystrybucji grzybów z rzędu głodówkowców w
kolejnych piętrach roślinności górskiej w kilku pasmach górskich - Tatrach, Andach, Górach Skalistych,
Alpach i Pamirze Wschodnim. Zbiór próbek gleby oraz analizy - zarówno z wykorzystaniem metod
hodowlanych jak i molekularnych (analiza sekwencji metodą Sangera oraz sekwencjonowaniem
wysokoprzepustowym NGS) wykazała przede wszystkim wyraźną odmienność składu grzybów w
zależności od zbiorowiska roślinnego i siedliska. Analiza grzybów metodą NGS wykazała w każdym z
pięter górskich grzyby charakterystyczne dla niego - w przypadku piętra regla dolnego wykazano
obecność grzybów mykoryzowych charakterystycznych dla roślin drzewiastych liściastych np.
Leucocortinarius bulbiger oraz bardzo wysoki udział grzyba Chalara picae-abietis, który rozkłada ściółkę
świerkową. Co ciekawe, w paśmie regla górnego zanotowano inne grzyby rozkładające igły - będące
raczej pasożytami niż saprotrofami np. osutkę świerkową Lophoderminum piceae. Stosunkowo często
notowano tu również grzyby ektomykoryzowe, często z rodzaju gołąbek (Russula). Ciekawym rezultatem
jest otrzymanie sekwencji wskazującej na możliwość odnalezienia w lasach świerkowych bardzo
rzadkiego grzyba Sarcosoma globosum, ponieważ kilkakrotnie uzyskano sekwencje grzybów z rodziny
Sarcosomataceae. W piętrze kosówki i hal zdecydowanie dominowały grzyby zlichenizowane, natomiast
w najwyższych partiach gór z dużą częstością otrzymano sekwencje grzybów głodówkowych. Badania
hodowlane wykazały, że część z nich współwystępuje z bakteriami, najprawdopodobniej z rodziny
Burholderiaceae. Również wyższe partie stoków alpejskich okazały się miejscem sprzyjającym obecności
grzybów z rodzaju Mortierella. W niektórych z badanych punktów ich udział wynosił niemal 50%. Z kolei
jedynym siedliskiem pamirskim wolnym od obecności głodówek okazały się wysokogórskie solniska. Co
ciekawe, w różnych typach zbiorowisk roślinnych górskich zanotowano wysoki lub bardzo wysoki udział
grzybów endotroficznych, w szczególności należących do rzędu Helotiales.
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Rola rozcięć drogowych w kształtowaniu rzeźby obszarów klęskowych piętra
leśnego Tatr Polskich (na przykładzie dolin: Olczyskiej, Filipki i Złotej)
Marta Potocka, Elżbieta Rojan
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geomorfologii

Lasy tatrzańskie są poddawane, szczególnie w ostatnich latach, działalności bardzo silnych
wiatrów i gradacji kornika drukarza. Skutkuje to koniecznością prowadzenia niezbędnych, wzmożonych
prac leśnych, w efekcie których dochodzi do zmian powierzchni rozcięć drogowych. Rozpoznanie
wielkości takich zmian i ocena tempa przekształceń dróg leśnych są celem niniejszego opracowania.
Prace badawcze zrealizowano w trzech dolinach – Olczyskiej (4,66 km2), Filipki i Złotej (6,80
km2), stanowiących dwa obszary badawcze: 1 – zlewnię potoku Olczyskiego (Tatry Zachodnie), 2 –
zlewnię potoku Filipczańskiego i jego dopływu, potoku Złotego (Tatry Wysokie), ograniczone od północy
drogą Oswalda Balzera. Badania terenowe prowadzono w okresie 2016 – 2020. W pierwszym etapie
skartowano wszystkie drogi nie będące szlakami turystycznymi. Szczególną uwagę poświęcono skutkom
naturalnych i antropogenicznych procesów morfogenetycznych. Podczas czterech sezonów letnich w 24
wybranych punktach pomiarowych dokonano pomiarów szerokości i głębokości rozcięć drogowych.
W granicach obszaru badań skartowano 24,5 km dróg. Ich gęstość w 2016 r. wynosiła 2,13
km/km2. W wielu miejscach doszło do przekształcenia rozcięć drogowych. Maksymalne wcięcie drogi w
okresie badań wyniosło 26 cm (6,5 cm/rok), nadbudowanie natomiast 22 cm (5,5 cm/rok).
Przekształcenia powierzchni terenu eksploatowanego przez pojazdy mechaniczne obejmowały
fragmenty dróg o szerokości dochodzącej do 17 m. Jako drogi zrywkowe wykorzystywano także odcinki
koryt strumieni w dolinie Olczyskiej.
Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że przekształcenia w obrębie rozcięć drogowych
obszarów klęskowych piętra leśnego Tatr Polskich wynikają przede wszystkim z intensywności ich
użytkowania, a cechy środowiska przyrodniczego mają wyraźnie mniejszy wpływ. Największe zmiany
odnotowano na terenach niemal całkowicie pozbawionych drzew. Biorąc pod uwagę formy rzeźby
terenu, to największymi zmianami odznaczały się drogi powstałe w obrębie stożków napływowych.
Rozcięcia drogowe w trakcie ich użytkowania i później poddane były działalności współczesnych
procesów morfogenetycznych, głównie spłukiwania liniowego. Po zaprzestaniu ich eksploatacji
zdecydowana część ulega zarośnięciu i spłyceniu. Pozostałe drogi stanowią trwały zapis
antropogenicznych i naturalnych procesów morfogenetycznych w rzeźbie piętra leśnego w górach.
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Degradacja chronionego obszaru wysokogórskiego pod wpływem ruchu
turystycznego
Joanna Fidelus-Orzechowska1, Elżbieta Gorczyca2, Marcin Bukowski3, Kazimierz Krzemień2
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Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3)
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Turystyka piesza jest jedną z najbardziej powszechnych form oddziaływania antropogenicznego
w górach. Ruch turystyczny może w znaczącym stopniu wpływać na inicjowanie i przyspieszanie
procesów morfogenetycznych. Statystyki Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) prowadzone od 1993
r. wskazują na sukcesywny wzrost ruchu turystycznego w ostatnich latach. Wpływa to na powiększanie
się
stref
zdegradowanych
w
otoczeniu
ścieżek
turystycznych.
Celem badań było określenie stopnia przekształcenia stoków użytkowanych turystycznie w piętrach
geoekologicznych w TPN. W celu określenia degradacji antropogenicznej w obrębie ścieżek i dróg
turystycznych zestawiono dane dotyczące ich parametrów morfometrycznych. Dane pozyskane zostały
na podstawie kartowania geomorfologicznego. W sumie porównano dane z 225 km ścieżek i dróg
turystycznych, z których wydzielono 589 jednorodnych odcinków.
Badania wykazały, iż intensywność modelowania ścieżek i dróg turystycznych jest związana z
piętrowym zróżnicowaniem procesów morfogenetycznych. W podobnych warunkach geologicznomorfologicznych odcinki ścieżek i dróg turystycznych położone w piętrze leśnym są szersze i głębiej
rozcięte niż odcinki ścieżek w piętrach subalpejskim i alpejskim. Badania prowadzone w różnych
okresach czasowych wskazują na znaczący wzrost szerokości i głębokości stref zdegradowanych w
otoczeniu ścieżek w piętrach subalpejskim i alpejskim. Przykładem takich stref są stoki i grzbiety w
rejonie Czerwonych Wierchów, Trzydniowiańskiego Wierchu, Kończystego Wierchu,
Starorobociańśkiego Wierchu, gdzie szerokość stref zdegradowanych wynosi średnio 6 m, a
maksymalnie 20 m. Są to obszary wymagające starannej rekultywacji.
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Monitoring ruchu pozaszlakowego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
przy wykorzystaniu fotopułapek
Magdalena Sitarz¹, Maria Majka²
¹) Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
²) Bangor University, Walia

Tatrzański Park Narodowy jest piątym co do wielkości parkiem narodowym w Polsce o
powierzchni prawie 212 km2, odwiedzanym rocznie przez blisko 4 miliony turystów (dane za rok 2019).
Dla turystyki pieszej dostępna jest gęsta sieć szlaków turystycznych o długości ok. 275 km. Inne formy
aktywności jak taternictwo powierzchniowe, taternictwo jaskiniowe, narciarstwo skiturowe czy
turystyka rowerowa dozwolone są jedynie w specjalnie w tym celu wyznaczonych obszarach. Mimo, że
w pozostałej części parku te formy aktywności są zabronione, nielegalny ruch pozaszlakowy jest dość
powszechny i obserwowany w miejscach istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody. Z tego powodu
ważny jest monitoring tego zjawiska.
Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego od roku 2006 wykorzystywane są fotopułapki.
Urządzenia te służą zarówno do monitorowania ruchu pozaszlakowego jak i do obserwacji fauny oraz
szacowania liczby turystów na szlakach turystycznych. Instalowane są one na drogach i ścieżkach w
lasach, szlakach turystycznych (zamkniętych i udostępnionych dla ruchu pieszego), w miejscach
nieudostępnionych, gdzie zaobserwowano koncentrację zwierzyny i ruchu pieszego. Dane z fotopułapek
są pomocne w oszacowaniu skali nielegalnego ruchu pozaszlakowego, określeniu formy aktywności
wykonywanej przez człowieka oraz stwierdzeniu czy obecność człowieka wpływa na zwierzęta (np. przez
określenie upływu czasu pomiędzy obecnością człowieka a zwierzęcia w danym miejscu).
Fotopułapki instalowane na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2013-2019
zarejestrowały łącznie ponad 15 tysięcy turystów poza znakowanymi szlakami, w tym m. in. 188
grotołazów i 444 osób na skiturach. W roku 2020, kiedy to obszar Tatr został czasowo zamknięty
zarówno dla turystów jak i mieszkańców powiatu tatrzańskiego z powodu pandemii COVID – 19, w
celach monitoringowych urządzenia te zamontowano również na niektórych szlakach turystycznych.
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Uwarunkowania wypadków śmiertelnych w Tatrach Polskich (na wybranych
przykładach)
Joanna Wilczyńska, Elżbieta Rojan
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geomorfologii

TPN jest najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce. Przybywa tu rocznie prawie 4
mln turystów, którym cechy środowiska przyrodniczego, zwłaszcza rzeźba terenu i klimat, umożliwiają
prowadzenie zróżnicowanych form aktywności. Niektórzy ulegają jednak wypadkom, w tym
śmiertelnym.
Celem opracowania było określenie uwarunkowań występowania wypadków śmiertelnych w
Tatrach Polskich. Do analizy wykorzystano 412 takich wypadków z okresu 1855-2016 opisanych przez
M. Jagiełłę (2019). Pod uwagę wzięto czynniki wynikające z cech środowiska przyrodniczego (nazywane
dalej naturalnymi): lawiny, warunki atmosferyczne i rzeźbę terenu. Do grupy czynników w zdecydowanej
mierze zależnych lub wynikających z działalności i cech człowieka (nazywanych dalej ludzkimi) zaliczono:
błędy w taternictwie powierzchniowym i jaskiniowym, wycieńczenie, nagłe zachorowania, samobójstwa,
wypadek śmigłowca.
Naturalne przyczyny warunkują 69,6% wypadków śmiertelnych: lawiny – 31,3%, oblodzenie –
19,6%, rzeźba terenu – 16%, porażenie piorunem – 2,7%. Turyści giną więc najczęściej pod zwałami
śniegu i na skutek upadków z wysokości. 74% ofiar tej grupy to mężczyźni. Z powodu czynnika ludzkiego
miało miejsce 25,8% wypadków śmiertelnych: taternictwo powierzchniowe – 14,1%, wycieńczenie –
7,3%, taternictwo jaskiniowe – 1,7%, nagłe zachorowania – 1%, wypadek śmigłowca – 1%, samobójstwa
– 0,7%. W tej grupie ofiar mężczyźni stanowili 82%. Na uwagę zwraca stosunkowo duży udział kobiet
(38%), których śmierć spowodowana była wycieńczeniem. Dla 4,6% wypadków śmiertelnych nie
stwierdzono jednoznacznej przyczyny zdarzenia. Prawie trzykrotnie więcej wypadków śmiertelnych
miało miejsce w Tatrach Wysokich, choć ich powierzchnia stanowi 45% powierzchni całych Tatr Polskich.
Na podstawie liczby wypadków śmiertelnych w badanym okresie można zauważyć wyraźny ich
wzrost w latach trzydziestych, pięćdziesiątych, a następnie siedemdziesiątych XX w. Od tych ostatnich
przez trzy kolejne dekady liczba wypadków śmiertelnych utrzymywała się na zbliżonym poziomie,
zachowując niewielki trend wzrostowy. Spadła natomiast liczba wypadków śmiertelnych w ostatnim
dziesięcioleciu, co jest bardzo znaczące na tle gwałtownego wzrostu liczby turystów. Wpływ na to ma
m.in. dużo większa świadomość turystów, ich lepsze przygotowanie kondycyjne i sprzętowe oraz dostęp
do informacji, np. o warunkach pogodowych.
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Zagrożenia potencjalne i istniejące w zadaniach ochronnych i projekcie planu
ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tomasz Zwijacz-Kozica
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Jeszcze zanim zaczęto mówić o potrzebie ochrony przyrody Tatr, dostrzegano zjawiska, które jej
zagrażały. Na nadmierną eksploatację tatrzańskich lasów, związaną z górnictwem i hutnictwem,
zwracano uwagę już w 1775 roku. Od połowy XIX stulecia dużo uwagi poświęcano kozicom i świstakom,
zagrożonym wyginięciem w wyniku kłusownictwa i polowań. Pasterstwo z początku nie było postrzegane
jako zagrożenie dla przyrody. Znany był jednak jego negatywny wpływ na lasy. Piętnowanie szkód
wyrządzanych przez owce i pasterzy w lasach było bardziej wyrazem konfliktów gospodarczych, niż
rzeczywistej troski o przyrodę. Pierwsze dokumenty mówiące o tym zjawisku pochodzą z początku XVII
wieku, z okresu zatargów starosty nowotarskiego Mikołaja Komorowskiego z góralami. W
przedwojennych programach ochrony Tatr pasterstwo nie było identyfikowane jako bardzo istotne
zagrożenie dla ich przyrody. Dostrzegano jednak towarzyszące mu niekorzystne zjawiska. Tuż po wojnie
i w pierwszych latach istnienia TPN nadmierny wypas na tatrzańskich halach był uważany za bodaj
największe zagrożenie dla przyrody Tatr. Pisano: Nie ma też prawie w Tatrach takiego skrawka lasu, do
którego by juhas kilkakrotnie nie wszedł z owcami, pomimo zakazów i ochrony lasu przez służbę
administracji leśnej. Pierwsze lata istnienia TPN, to oprócz ograniczania pasterstwa, także regulacja
gwałtownie rosnącego ruchu turystycznego i leśna gospodarka rezerwatowa, która koncentrowała się
na usuwaniu skutków tzw. katastrof naturalnych i walce z kornikiem, a w mniejszym stopniu dotyczyła
przebudowy drzewostanów.
Zagrożeniom środowiska przyrodniczego TPN poświęcono wiele uwagi w licznych artykułach
naukowych i w mediach. W wydanej w 1996 roku monografii Przyroda Tatrzańskiego Parku
Narodowego, poświęcono im 6 odrębnych rozdziałów oraz obszerne ustępy w kilku innych. Sytuacja była
dość dobrze rozpoznana, ale zwykle operowano dużymi uogólnieniami. W ukończonym w 1999 roku
pierwszym projekcie planu ochrony TPN napisano: Obecny stan rozpoznania najważniejszych konfliktów
i zagrożeń wydaje się wystarczający do podejmowania najbardziej podstawowych i strategicznych
decyzji ochronnych. Jest natomiast często niewystarczający do podejmowania decyzji szczegółowych
dotyczących tak ochrony konkretnych grup gatunków czy biotopów jak i bardziej subtelnej regulacji w
zakresie udostępniania.
W 2001 roku nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadziła obowiązek sporządzania
rocznych zadań ochronnych dla parków narodowych nieposiadających ważnego planu ochrony.
Integralną częścią tychże zadań miała być identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz sposoby ich eliminacji. Zadania ochronne dla TPN w latach 2002-2009 i 2017-2020 ustanawiane
były na rok, a w latach 2010-2016, na okresy trzyletnie. Począwszy od 2005 roku, w rozdziale dotyczącym
identyfikacji zagrożeń podawana jest informacja, że zagrożenia uszeregowane są od najistotniejszego.
Analizując miejsce różnych zagrożeń w kolejnych odsłonach zadań ochronnych dla TPN można
zauważyć, że identyfikacja zagrożeń oraz ich ocena ulegała pewnej ewolucji. Ewolucja ta odzwierciedlała
zmiany, jakie dokonywały się w podejściu do tego zagadnienia, a także zmiany w hierarchii priorytetów.
W kolejnych latach te same zjawiska często były opisywane innymi słowami. Zakładano także inne
sposoby eliminacji lub ograniczania tych samych zagrożeń lub ich skutków. Widoczne są też wątpliwości
autorów co do podziału na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze, istniejące i potencjalne, wynikające z
braku sprecyzowania granicy pomiędzy tymi kategoriami i ich nieodpowiedniego zdefiniowania.
W trakcie prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony, który został przekazany do
Ministerstwa Środowiska 31 marca 2016 r., dokonano ponownej identyfikacji i oceny zagrożeń:
- zidentyfikowano zagrożenia na podstawie dostępnych źródeł i opinii ekspertów;
- wstępnie pogrupowano je i zestawiono w tabelę;
- tabelę dano do oceny wstępnej członkom Rady Naukowej TPN;
- poprawioną tabelę rozesłano do pracowników TPN i członków RN z prośbą o dalsze uwagi i
ewaluację zagrożeń (ocenę istotności, w skali 1-10);
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- wyniki ewaluacji zsumowano, co dało możliwość oceny istotności zagrożeń, która broni się
przed zarzutem subiektywności;
- w trakcie konsultacji społecznych i opiniowania projektu przez samorządy, skorygowano część
zapisów dotyczących zagrożeń.
W efekcie tych prac zidentyfikowanych zostało łącznie 41 zagrożeń, z czego: wewnętrznych
istniejących - 24, wewnętrznych potencjalnych - 4, zewnętrznych istniejących – 9, a zewnętrznych
potencjalnych – 4. Zostały one również wskazane na zadaniach ochronnych dla TPN na 2017 rok, które
w całości powstały na bazie prac wykonanych na potrzeby projektu planu ochrony.
W trakcie prac nad przygotowaniem projektu zadań ochronnych na rok 2018 dokonano
weryfikacji zagrożeń i sposobów ich eliminacji, m. in. zidentyfikowano i dopisano dwa zagrożenia
wewnętrzne istniejące, jedno na etapie konsultacji wewnętrznych wśród pracowników TPN, a drugie w
trakcie opiniowania projektu przez Radę Naukową. Nie dokonywano wówczas ponownej ewaluacji
zagrożeń. W zadaniach ochronnych na 2019 rok nie wprowadzono większych zmian w rozdziale
dotyczącym zagrożeń. Stało się to jednak rok później. W trakcie przygotowywania projektu zadań
ochronnych na 2020 rok dokonano ponownej weryfikacji i ewaluacji stwierdzonych wcześniej zagrożeń
i sposobów ich eliminacji. Wyniki prac uwzględniono w projekcie zarządzenia Ministra Środowiska w
sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2020 oraz przy kolejnym
korygowaniu projektu planu ochrony dla TPN na etapie odpowiedzi na uwagi zgłoszone po
uzgodnieniach międzyresortowych w rządowym procesie legislacyjnym.
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„Odpadowy” krajobraz Morskiego Oka
Sylwia Adach1, Paweł Religa2
1)

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład
Informatyki i Badań Jakości Środowiska
2)
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Zakład Ekoinżynierii
Procesów i Wyrobów

Tatrzański Park Narodowy – jedyny w Polsce obszar chroniony o charakterze wysokogórskim,
typu alpejskiego. Obszar ten bogaty jest w wybitne i niepowtarzalne walory przyrodnicze. Jednym z nich
jest Morskie Oko - największe jezioro i … obowiązkowa atrakcja turystyczna w Tatrach. Z wyjątkiem kilku
zimowych miesięcy, ilość turystów nad Morskim Okiem waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. W
okresie sezonu letniego to miejsce odwiedzane jest nawet przez kilkanaście tysięcy turystów każdego
dnia. Taka ogromna antropopresja nie pozostaje bez wpływu na nie.
W artykule, na przykładzie Morskiego Oka, przeanalizowano wpływ popularności tzw. atrakcji
turystycznych na zachowanie ich naturalnego charakteru przez pryzmat ilości odpadów, jakie
pozostawiają odwiedzający ich turyści. Zwrócono uwagę na znaczenie odpowiedniej organizacji systemu
gospodarowania odpadami oraz roli różnych uczestników tego systemu dla zachowania tych miejsc w
niezmienionej formie dla kolejnych pokoleń.
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