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WYBRANE NATURALNE PRZEMIANY ŚRODOWISKA
W DOLINIE MIĘTUSIEJ W TATRACH
Wstęp
Tatry, jedyny masyw o charakterze wysokogórskim w Polsce i równocześnie
najwyższe pasmo pomiędzy Alpami i Kaukazem, są niezwykle cenne przyrodniczo.
Szczególne miejsce, jakie zajmują Tatry zarówno w środowisku przyrodniczym,
jak i kulturze Polski, spowodowało dość dokładne poznanie elementów środowiska.
Sytuacja taka otwiera możliwości oraz stwarza potrzebę badań kompleksowych.
Niniejsza praca, będąca fragmentem pracy magisterskiej napisanej w Zakładzie
Geografii Fizycznej Instytutu Geografii UJ, jest próbą całościowego spojrzenia
na środowisko przyrodnicze Doliny Miętusiej w ujęciu dynamicznym. Głównym
celem pracy jest zidentyfikowanie, a następnie poznanie charakteru przemian zachodzących w środowisku Doliny Miętusiej, będących wyrazem funkcjonowania
środowiska oraz częściowo stopnia ingerencji człowieka w ten geosystem.
Dolina Miętusia znajduje się w Tatrach Polskich, na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Jest wycięta w północnych stokach Czerwonych Wierchów,
pomiędzy Doliną Kościeliską, do której należy jako dolina boczna, a Doliną Małej
Łąki. Zaliczana jest do dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych – do Tatr
Reglowych i wierchowych Tatr Zachodnich (Balon i in. 1995). Jest zbudowana
w większości ze skał osadowych należących do serii wierchowych, reglowych oraz
eoceńskich. Profil podłużny doliny jest wyraźnie trójdzielny – najwyższe piętro, to
dwie zawieszone dolinki o charakterze kotłów glacjalnych, środkowe jest żłobem
polodowcowym, najniższe to odcinek o rzeźbie fluwialnej. Dolina Miętusia leży w
obrębie czterech pięter klimatyczno-roślinnych (Hess 1974; Radwańska-Paryska
1974): umiarkowanie chłodnego (regiel dolny), chłodnego (regiel górny), bardzo
chłodnego (kosodrzewina) i umiarkowanie zimnego (alpejskie). Seria wierchowa
jest mocno skrasowiała, na tym obszarze nie występują więc stałe cieki powierzchniowe. Wody podziemne są odprowadzane w poprzek działów powierzchniowych
i wypływają w Lodowym Źródle w Dolinie Kościeliskiej. Źródła cieków stałych
pojawiają się na granicy warstw wierchowych i reglowych tworząc Miętusi Potok,
który w górnym biegu jest okresowy.
Metodyka badań
W trakcie badań stwierdzono występowanie różnorakich naturalnych przemian środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wybrane z nich, dominujące, mające największy wpływ na funkcjonowanie
środowiska przyrodniczego Doliny Miętusiej (ryc. 1). Za przemiany naturalne
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uznano takie, których obecny charakter jest kształtowany przez naturalne czynniki.
Odrzucono więc z analizy takie zjawiska, na które człowiek ma stały wpływ, jak
na przykład tzw. erozję turystyczną, ale wzięto pod uwagę takie, które zostały wywołane bezpoś-rednio lub pośrednio przez człowieka, jednak ich dalszy przebieg
był kształtowany jedynie przez czynniki naturalne. Do tej grupy przemian można
zaliczyć np. zarastanie polan popasterskich, których powstanie jest niewątpliwie związane z bezpośrednią działalnością człowieka – wycięciem lasu – jednak
na obecny przebieg zmian na tych polanach czynniki antropogeniczne nie mają
większego wpływu.
Do przemian w pełni naturalnych, zarówno pod względem genezy, jak i współczesnego funkcjonowania zaliczono: proces naturalnego odnawiania wiatrołomów,
przemiany granic powierzchni powiatrołomowych oraz zmiany geokompleksów
stożków piargowych. Przemianami, w których człowiek był bezpośrednio lub pośrednio bodźcem inicjującym przemianę, jednak obecnie nie ma większego wpływu
na jej przebieg, są zmiany związane z dawną gospodarką pasterską powyżej górnej
granicy lasu oraz zarastanie polan popasterskich w obu piętrach leśnych.
Metody badań były różne w zależności od badanego zjawiska. Badania powierzchni powiatrołomowych przeprowadzono metodą kartowania, wykonując
następnie typologię badanych powierzchni z punktu widzenia takich cech jak:
występowanie i charakter nasadzeń, stopień rozwinięcia zbiorowiska zrębowego,
położenie w obrębie piętra leśnego i forma terenu. Analiza typów powierzchni
powiatrołomowych pozwoliła na wskazanie głównych przemian występujących
na tych powierzchniach. Aby uchwycić przemiany stożków piargowych, polan
popasterskich oraz mikroform związanych z wypasem, przeprowadzono porównanie dawnej dokumentacji fotograficznej i kartograficznej ze stanem obecnym.
Prócz tego stoki piargowe kartowano z użyciem formularza, a zjawiska związane
ze skutkami wypasu powyżej górnej granicy lasu, w skali większej od dokładnego
kartowania mikroform, poprzez szczegółową obserwację całego terenu.
Charakterystyka dominujących przemian naturalnych
Powierzchnie powiatrołomowe występują zarówno w reglu dolnym jak i
w reglu górnym. Do niniejszej analizy wybrano powierzchnie, na których nie jest
widoczna stała ingerencja człowieka – brak jest sztucznych odnowień. Przy tym
założeniu można uznać, że przemiany tych geokompleksów są naturalne. Zarówno
bodziec (wiatr), jak i dalszy rozwój odbywały się bez stałego wpływu człowieka.
Jedynie niektóre powierzchnie zostały oczyszczone z powalonych pni, a następnie
pozostawione do naturalnego odnowienia.
Można wyróżnić następujące naturalne przemiany kształtujące powierzchnie
powiatrołomowe: zarastanie powierzchni zbiorowiskiem zrębowym, przekształcanie tego zbiorowiska w dorosły las, spełzywanie pokryw zwietrzelinowych,
osuwanie i inne procesy masowe znacznie intensywniejsze od występujących w
środowisku nienaruszonym. Przemiany te, jako dominujące w poszczególnych
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Ryc. 1. Przemiany środowiska przyrodniczego Doliny Miętusiej
Fig. 1. Environmental transformations of the Miętusia Valley
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typach powierzchni powiatrołomowych, warunkują ich współczesny sposób funkcjonowania. Przemiany związane z zarastaniem powierzchni są ukierunkowane na
przywrócenie równowagi w naruszonych geokompleksach, natomiast przemiany
związane z ruchem pokryw stokowych proces taki utrudniają, a w niektórych
przypadkach mogą doprowadzić do trwałej zmiany pierwotnego układu.
Osobną grupą przemian są zjawiska występujące na granicach powierzchni
powiatrołomowych. Na niemal wszystkich płatach, nawet tych, które charakteryzują się bujnym zbiorowiskiem zrębowym, widoczny jest proces dalszego cofania
granic lasu. Odsłonięcie krawędzi jednopoziomowego i jednowiekowego drzewostanu powoduje dużą jego podatność na niekorzystne czynniki środowiskowe
takie jak dalsze powały, okiść, suszę fizjologiczną często występującą przy okazji
wiatru halnego i inne. Tak więc strefy graniczne funkcjonują odmiennie od reszty powierzchni.
Zarastanie porzuconych polan popasterskich ma charakter w miarę jednorodny i polega na stopniowym wkraczaniu lasu na tereny, z których został usunięty
przez człowieka. Różnice w przebiegu procesu w poszczególnych geokompleksach
są widoczne jedynie w tempie wkraczania młodego drzewostanu na polany. Ta niewielka różnorodność, zarówno w formie jak i kierunku procesu, jest spowodowana
mniejszym zróżnicowaniem terenu niż w przypadku powierzchni powiatrołomowych oraz selektywnym działaniem człowieka, który wycinał las prawie wyłącznie
na terenach nie zagrożonych degradacją pokryw i korzystniejszych glebowo. Odradzanie się lasu na takich terenach jest znacznie łatwiejsze niż na zróżnicowanych
powierzchniach powiatrołomowych.
Podsystem stoków piargowych jest całkiem odmienny w sposobach funkcjonowania od pozostałych fragmentów doliny. Charakteryzuje się dwoma dominującymi kierunkami przemian: nadbudowywaniem oraz rozwojem na zasadzie
„równowagi sił”, gdzie równolegle występują zarastanie, akumulacja, rozmywanie,
wietrzenie i kilka innych procesów bez dominacji żadnego z nich.
Proces nadbudowywania piargu występuje jako dominujący na większych
wysokościach, w piętrze alpejskim, i pomimo tego, że jest intensywny, nie wpływa na zmianę funkcjonowania geokompleksów. Profil czy kształt stożków oraz
zasięg niewielkich płatów roślinności nie uległy zmianom na przestrzeni ostatnich
dziewiętnastu lat. Na wysokościach mniejszych, głównie w piętrze subalpejskim,
tworzy się typ pokryw piargowych, w których nie zaznacza się dominacja żadnego
z kształtujących je procesów. Porównanie z wcześniejszą dokumentacją nie wykazało
znaczących zmian mogących świadczyć o intensywnych przemianach środo-wiska.
Geokompleksy pokryw piargowych wykazały dużą niezmienność sposobów funkcjonowania oraz odporność na bodźce przyrodnicze.
Przemiany środowiska pięter alpejskiego i subalpejskiego wywołane przez pas
-terstwo mają charakter degradacyjny. Zniszczenie szaty roślinnej na skutek
zgryzania i deptania spowodowało, że pokrywy zwietrzelinowe stały się bardzo
podatne na szczególnie intensywnie działające na tych wysokościach procesy mor784

fogenetyczne takie jak erozja linijna, spłukiwanie, deflacja, niwacja, wpływ lodu
włóknistego i in. Współczesne przemiany przejawiają się poprzez istnienie terasetek
bydlęcych, które funkcjonują obecnie w sposób typowy dla form peryglacjalnych
– tufurów (Jahn 1958), mogą też być świadectwem występowania soliflukcji
(Rączkowska 1999) i prawdopodobnie wspomagają ją. Na obszarach szczególnie
silnie niszczonych występują takie formy, jak nisze erozyjne, niwacyjne i deflacyjne.
Na ich powierzchniach pojawiają się dwa przeciwstawne procesy: są one wciąż
modelowane, a równolegle stabilizowane przez roślinność wtórną.
Przemiany środowiska w odniesieniu do pięter fizycznogeograficznych
Omówione przemiany nie są jedynymi, jakie występują w Dolinie Miętusiej.
Są jednak dominujące w środowisku, wywierają największy wpływ na jego funkcjonowanie. Większość przedstawionych przemian pojawia się w określonych
piętrach klimatyczno-roślinnych (tab. 1). Procesy morfogenetyczne, uruchomione
przez działalność pasterską człowieka jako dominująca przemiana środowiska,
są związane z piętrem alpejskim i występują na niemal całej powierzchni tego
piętra w Dolinie Miętusiej. Obok nich w tym piętrze występują nadbudowywane
pokrywy piargowe. Te dwie grupy przemian można uznać za charakterystyczne
dla piętra alpejskiego.
W piętrze subalpejskim jako charakterystyczne można wymienić przemiany
Tab. 1. Dominujące przemiany środowiska przyrodniczego
w piętrach fizycznogeograficznych w Dolinie Miętusiej w Tatrach
Tab. 1. Dominate transformations of the natural environment
in physical-geographical belts in the Miętusia Valley, the Tatra Mts.
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pokryw piargowych, które są kształtowane przez wiele współdominujących czynników. Obok nich występują procesy degradacyjne związane ze zniszczeniami
popasterskimi. Pojawiają się one z podobną intensywnością jak w piętrze wyższym,
jednak na znacznie mniejszych powierzchniach, co jest raczej uwarunkowane
rzeźbą doliny, znacznie utrudniającą prowadzenie wypasu na tych wysokościach.
Z punktu widzenia omawianych procesów oba piętra leśne można potraktować łącznie. Dla nich charakterystyczne są przemiany powierzchni powiatrołomowych oraz ich granic, a także polan popasterskich. W piętrach tych pojawiają
się więc obok siebie dwie przeciwstawne przemiany środowiska: cofanie granic
lasu na powierzchniach powiatrołomowych oraz wkraczanie drzewostanu na powierzchnie wylesione.
Podsumowanie
Niemal wszystkie z wymienionych przemian są efektem naruszenia stabilności środowiska (tab. 2). W każdym z pięter klimatyczno-roślinnych mają one
bardzo znaczący udział. Grupa procesów kształtujących pokrywy piargowe, jako
jedyna z omówionych, jest wypadkową sekularnych sił przyrody. Stąd wynika ich
stabilność i odporność układu na bodźce. Tak więc, poza podsystemem piargów,
Tab. 2. Wybrane przemiany środowiska w odniesieniu do ich funkcji w geosystemie
Doliny Miętusiej w Tatrach
Tab. 2. Chosen environmental transformations with respect to their functions
in the geosystem of the Miętusia Valley, the Tatra Mts.
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dominujące w geosystemie Doliny Miętusiej przemiany są reakcją na naruszenie
równowagi. Wynika stąd, że niemal całe środowisko badanej doliny jest zaburzone,
a także, że reakcja na naruszenie jest głównym kierunkiem współczesnego
funkcjonowania tego fragmentu Tatr. Przemiany naturalne, występujące w tych
geokompleksach, które nie zostały naruszone (np. w nie powalonych częściach
lasu) są znacznie mniej intensywne, mniej wyraźnie zaznaczają się w środowisku
oraz znacznie mniej wpływają na funkcjonowanie całego geosystemu doliny.
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CHOSEN NATURAL TRANSFORMATIONS OF THE ENVIRONMENT
IN THE MIĘTUSIA VALLEY, THE TATRA MTS.
Summary
The chosen, natural changes of the environment in the Miętusia Valley,
the Tatra Mts., can be systematized into two very general groups. The first one
is ‘absolutely natural changes’, natural both in their origin as well as in the direction of the actual course. In the second group are changes in which the actual
course is undoubtedly natural, but they were evoked by human activity. Their
course shows the way of environmental relaxation (table 1, table 2). The changes
connected with the forest-destroyed-by-wind areas are the example of totally natural
changes. The oldest of these came into existence after the foehn wind of May
1968. Present-day areas, considerably enlarged by successive destruction, display
various ways of functioning. The most important factor in the recovery of forests
is the stability of slope covers. The talus covers are stable in the Miętusia Valley.
Their present state is the result of secular natural powers, therefore, their functioning, connections, and dynamics are the effect of natural equilibrium without
an extreme stimulus. Sheep grazing is the direct cause of a group of changes
in the alpine and sub-alpine belt. There has been no grazing for over forty years
now. The destruction of vegetation connected with grazing involved the activity
of natural morphogenetic processes, but on a much larger scale than the one in nature. Slope covers, after the destruction of plant cover, have become very susceptible to slopewash, erosion, corrasion, nivation, and needle-ice. The process of
the recovery of forests on former sites is a natural one. One can find this change
on old pastoral glades in both forest belts. The direct origin of this environmental
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change was the grubbing out of forests brought about by man. However, the present
process has a natural character. It varies in different parts of the Miętusia Valley.
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