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Wprowadzenie
Zachodzące współczesne przemiany środowiska przyrodniczego są w ostatnim czasie przedmiotem licznych i szczegółowych studiów. Zagadnieniem tym
na obszarze Tatr zajmował się szereg autorów, reprezentujących różne nauki –
geograficzne, biologiczne, leśne i in. Wyniki badań dotyczących współczesnych
przemian środowiska Tatr były prezentowane m.in. z końcem dwutysięcznego roku
na interdyscyplinarnej konferencji Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego
Tatr w Zakopanem (Współczesne... 2000), a także częściowo na międzynarodowym
sympozjum Protected areas and lanscape ecological research w Starej Leśnej (Varšavowá, Barančok 2000). Obie konferencje pokazały wielką różnorodność przemian
środowiska Tatr, zarówno naturalnych, jak i zachodzących pod wpływem antropopresji. Próbę syntezy wiedzy o przemianach środowiska Tatr zawiera tom Przyroda
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Mirek 1996).
Obok szczegółowych badań nad poszczególnymi przemianami środowiska,
prowadzonych przez różnych autorów, możliwe jest także spojrzenie bardziej przeglądowe, zwracające szczególną uwagę na przestrzenne rozmieszczenie przemian.
Niniejszy artykuł stanowi próbę takiego spojrzenia; dla tego celu wykorzystano wykonaną wcześniej (Balon 2000) fizycznogeograficzną regionalizację Tatr na szczeblu
mikroregionów (ryc. 1), które stały się rodzajem pola podstawowego opracowania.
Metoda
Wielość zachodzących przemian zmusza do dokonania wyboru. Nie jest
to zadanie proste, głównie z uwagi na zróżnicowany ich charakter. Część ze współczesnych przemian ma charakter naturalny, część jest efektem świadomej działalności człowieka. Jednakże najczęstsze są przemiany o charakterze „mieszanym”,
gdzie na czynniki naturalne nakłada się oddziaływanie człowieka. Przykładami
takich przemian jest naturalna sukcesja roślinna zachodząca w obszarach popasterskich czy rozczłonkowywanie stoków wzdłuż ścieżek turystycznych. Cofanie
ścian skalnych zachodzi głównie pod wpływem czynników naturalnych, jednak w
przyśpieszeniu tego procesu miejscami istotną rolę odgrywają taternicy. Nawet tak
„naturalny” proces jak zanikanie jezior, jest przyśpieszany np. przez zwiększoną
emisję pyłów i uruchamianie ruchów masowych przez turystów, a miejscami spowalniany przez powstrzymywanie erozji wgłębnej potoków wypływających z jezior
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(poprzez stałe utrzymywanie „mostków” z kamieni na ścieżkach turystycznych).
Do analizy starano się wybrać przemiany możliwe różnorodne, przede
wszystkim pod kątem zróżnicowanego udziału czynnika antropogenicznego w
ich genezie. Ostatecznie wybrano osiem rodzajów przemian, które uznano za
wskaźnikowe dla współczesnych przemian środowiska przyrodniczego Tatr. Są
to (tab. 1): zanikanie jezior (ZJ), rozcinanie utrwalonych stoków usypiskowych
(RS), sekularne lub katastrofalne zmiany w obrębie koryt rzecznych i zboczy dolin
(ZK), cofanie się ścian skalnych (CS), zarastanie powierzchni powiatrołomowych
(ZW), sukcesja roślinności na obszary popasterskie (SP), degradacja zwietrzelin,
gleb i roślinności na skutek turystyki pieszej i narciarstwa (DZ) oraz degradacja i
osłabianie drzewostanów na skutek zanieczyszczeń powietrza (DD).
Różnorodność analizowanych przemian w praktyce uniemożliwia zastosowanie jednolitych, wspólnych dla wszystkich przemian cech ilościowych. Dlatego
zdecydowano się na analizę jakościową, określając w obrębie wszystkich mikroregionów dla każdej z wybranych przemian dwa podstawowe parametry: zasięg
(stopień rozprzestrzenienia zjawiska) i intensywność zachodzenia zjawiska.
Dla określenia zasięgu przyjęto cztery umowne klasy bonitacyjne: A – brak zja-

Ryc. 1. Tatry Polskie – mikroregiony
Fig. 1. The Polish Tatra Mts. – microregions
Objaśnienia: 1 – Regle Orawicko-Kościeliskie, 2 – Regle Zakopiańskie,
3 – Regle Kuźnicko-Olczyskie, 4 – Obniżenie Suchowodzkie, 5 – Grupa Kop Sołtysich,
6 – Wierchy Tomanowo-Jamnickie, 7 – Masyw Bobrowca, 8 – Masyw Kominiarski,
9 – Masyw Czerwonych Wierchów, 10 – Grań Giewontu, 11 – Wierchy GoryczkowoKasprowe, 12 – Działy Gąsienicowe, 13 – Grań Orlej Perci, 14 – Masyw Waksmundzki,
15 – Działy Roztockie, 16 – Wierchy Pięciostawiańsko-Białczańskie,
17 – Masyw Mięguszowiecki.
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Tab. 1. Zasięg i intensywność wskaźnikowych przemian środowiska w obrębie
mikroregionów Tatr Polskich
Tab. 1. Range and intensity of index environmental transformations within microregions
of the Polish Tatra Mts.

wiska, B – zasięg niewielki, C – zasięg średni, D – zasięg duży. Wyróżniono dwie
klasy intensywności zachodzenia przemian: intensywność małą (1) i dużą (2). W
przypadku każdej z analizowanych przemian przyjęto odrębne, dostosowane do
rodzaju przemiany kryteria dla określenia zasięgu i intensywności ich zachodzenia.
W efekcie zaklasyfikowano badane mikroregiony do jednej z siedmiu możliwych grup – A, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Przykładowo C1 oznacza, że dany rodzaj
przemian ma zasięg średni i zachodzi z względnie małą intensywnością.
Wyniki
Przestrzenne rozmieszczenie zasięgu i intensywności ośmiu wskaźnikowych
przemian środowiska w Tatrach Polskich zawierają ryc. 2-9.
Celem uzyskania syntetycznego obrazu zróżnicowania współczesnych przemian środowiska w Tatrach wykonano prostą procedurę bonitacyjną, przyznając
każdemu z wyróżnień sumę punktów, wg poniższej, umownej skali: A (brak
zjawiska) – 0 pkt., B1 (niewielki zasięg, mała intensywność) – 1 pkt., C1 (średni
zasięg, mała intensywność) – 2 pkt., D1 (duży zasięg, mała intensywność) – 3 pkt.,
B2 (niewielki zasięg, dużą intensywność) – 4 pkt., C2 (średni zasięg, duża inten758

sywność) – 5 pkt., D2 (duży zasięg, duża intensywność) – 6 pkt.
Wyniki tej bonitacji zawiera tab. 1. Poszczególne mikroregiony uzyskały
od 11 do 29 pkt. Celem lepszego ukazania zróżnicowania wielkości przemian środowiska przyrodniczego w obrębie mikroregionów, podzielono je – w zależności
od liczby uzyskanych punktów – na pięć klas:
Klasa I
(11-14 pkt.) – wielkość przemian niewielka
Klasa II
(15-18 pkt.) – wielkość przemian średnia
Klasa III
(19-22 pkt.) – wielkość przemian umiarkowanie duża
Klasa IV
(23-26 pkt.) – wielkość przemian duża
Klasa V
(27-30 pkt.) – wielkość przemian bardzo duża
Warto zwrócić uwagę (ryc. 10), że zarówno liczebnie jak i powierzchniowo
przeważają mikroregiony reprezentujące dwie klasy o najmniejszej wielkości przemian. W klasie najniższej, pierwszej znalazło się 5 mikroregionów, w drugiej – 6,
w trzeciej – 2, w czwartej – 3 i w najwyższej, piątej – 1.
Podsumowanie
Najsilniej podlegające przemianom środowiska mikroregiony znajdują
się Tatrach Reglowych, w sąsiedztwie Zakopanego. Najwyższy wskaźnik (29 pkt.)
uzyskały Regle Kuźnicko-Olczyskie, gdzie na oddziaływania związane z bliskością
miasta nakłada się m.in. intensywna turystyka i narciarstwo. W obrębie wierchowej części Tatr największe nasilenie przemian występuje w obrębie Wierchów
Goryczkowo-Kasprowych, co jest uwarunkowane stosunkowo dużą podatnością
środowiska na bodźce i silną presją człowieka, związaną m.in. z rozwiniętą infrastrukturą (narciarstwo) na tym obszarze. Z kolei najniższe wskaźniki uzyskały
obszary wyżej położone i najbardziej oddalone od Zakopanego (Masyw Mięguszowiecki, Wierchy Tomanowo-Jamnickie, Masyw Bobrowca) bądź też regiony pozostające od szeregu lat pod szczególną ochroną (Masyw Waksmundzki). Najsłabiej
podlegającym przemianom regionem Tatr jest niewielkie Obniżenie Suchowodzkie
w Tatrach Reglowych, w obrębie którego nie zaznacza się prawie oddziaływanie
człowieka na środowisko.
Przedstawiona próba, mimo typowych dla metody bonitacyjnej ograniczeń
(niejednolitość kryteriów w różnych przemianach, względność skali bonitacyjnej,
brak pełnej jednolitości wewnętrznej pól podstawowych), pozwoliła na uzyskanie
syntetycznego obrazu zróżnicowania wielkości przemian środowiska, zachodzących

Objaśnienia do rycin 2-9: 1 – brak zjawiska, 2 – zasięg niewielki, intensywność mała,
3 – zasięg średni, intensywność mała, 4 – zasięg duży, intensywność mała,
5 – zasięg niewielki, intensywność duża, 6 – zasięg średni, intensywność duża,
7 – zasięg duży, intensywność duża.
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Ryc. 5. Cofanie się ścian skalnych (CS)

Ryc. 4. Sekularne lub katastrofalne zmiany w obrębie koryt
rzecznych i zboczy dolin (ZK)

Fig. 5. Recession of rock walls (CS)

Fig. 3. Dissection of th established talus slopes

Fig. 2. Waning of lakes (ZJ)

Fig. 4. Secular or catastrophic changes in the river channels and
on valley-sides

Ryc. 3. Rozcinanie utrwalonych stoków usypiskowych (RS)

Ryc. 2. Zanikanie jezior (ZJ)
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Ryc. 7. Sukcesja roślinności na obszary popasterskie (SP)
Fig. 7. Plant succession of former pastureland (SP)

Ryc. 9. Degradacja i osłabianie drzewostanów na skutek
zanieczyszczeń powietrza (DD)
Fig. 9. Degradation and weakening of tree-stands owing to air
pollution (DD)

Ryc. 6. Zarastanie powierzchni powiatrołomowych (ZW)

Fig. 6. Overgrowing of windthrow surfaces (ZW)

Ryc. 8. Degradacja zwietrzelin, gleb i roślinności na skutek
turystyki pieszej i narciarstwa (DZ)

Fig. 8. Degradation of waste-mantle, soils and plants as a result
of hiking and skiing (DZ)

Ryc. 10. Wielkość przemian środowiska przyrodniczego Tatr Polskich w obrębie
mikroregionów
Fig. 10. Size of environmental transformations of the Polish Tatra Mts. within
microregions

w Tatrach. Obraz ten może być przydatny w opracowaniach prognostycznych. Można go też wykorzystać przy planowaniu dalszych badań przemian środowiska Tatr.
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REGIONAL DIFFERENTIATION OF PRESENT-DAY
TRANSFORMATIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT
IN THE TATRA MOUNTAINS
Summary
The article is an attempt at presenting spatial differentiation of environmental
transformations in the territory of the Polish Tatra Mts. To this end a previously
performed physical-geographical regionalization of the Tatra Mts. (Fig. 1) was used.
Within the microregions assessment was made of the extent and intensity of index transformations. These include; waning of lakes, dissection of the stabilized
talus cones, secular or catastrophic changes in river channels and valley-sides,
slope recession, overgrowing of windblown surfaces, succession of vegetation on
the former shepherding areas, degradation of waste-mantles, soils and vegetation
due to hiking and skiing, degradation and weakening of forest stands as a result
of air pollution (Fig. 2-9). Using the qualifying method 5 classes of the size of
transformations were distinguished. The synthetic map compiled (Fig. 10) may be
useful in predictive elaboration’s and in planning further surveys of environmental
transformations of the Tatra Mts.
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