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Kopalny lód lodowcowy w Tatrach?
Bogdan G¹dek*, Andrzej Kotyrba**
Badania nad mo¿liwoœci¹ wystêpowania wieloletniej
zmarzliny w Tatrach W. Dobiñski wraz z zespo³em rozpocz¹³ w 1993 r. Stosowa³ sondowania elektrooporowe
i sejsmiczne, pomiar temperatury u spodu pokrywy œnie¿nej
(BTS) oraz analizê danych klimatycznych metod¹
wskaŸników tajania i zamrozu. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w Tatrach powy¿ej wysokoœci 1700 m n.p.m. istniej¹ potencjalne warunki do wystêpowania wszystkich
typów wieloletniej zmarzliny: sporadycznej, nieci¹g³ej i
ci¹g³ej. Zmarzlina zwi¹zana ze wspó³czesnym klimatem
(aktywna) mo¿e wystêpowaæ powy¿ej wysokoœci 1930 m
n.p.m. na stokach pó³nocnych i powy¿ej 2100 m n.p.m. na
stokach po³udniowych (Dobiñski, 1997). Istnienie wieloletniej zmarzliny potwierdzi³y tak¿e badania w Koziej
Dolince prowadzone od 1995 r. przez S. Kêdziê i J.
Moœcickiego (Kêdzia, 2000; Moœcicki & Kêdzia, 2000).
Wed³ug Dobiñskiego (1997) zawartoœæ lodu w tatrzañskiej
zmarzlinie mo¿e zmieniaæ siê od zera do kilkudziesiêciu
procent. Wyniki sondowañ geoelektrycznych wykonanych
w alpejskim piêtrze Tatr œwiadcz¹, ¿e niektóre lodowce
gruzowe uwa¿ane wczeœniej za kopalne (Dzier¿ek & Nitychoruk, 1986; Kotarba, 1992) mog¹ byæ tylko nieaktywne
(Dobiñski i in., 1996). Precyzyjne pomiary DGPS wykonane przez J. Janiê i £. Ostrowskiego wykaza³y ruch granitoidowych bloków gruzowego jêzora w Œwistówce Roztockiej — co ju¿ œwiadczy, ¿e jest to forma aktywna (Jania,
2002 — informacja ustna).
Nowym przyczynkiem do studiów nad wieloletni¹
zmarzlin¹ Tatr s¹ wyniki badañ georadarowych Lodowczyka Miedzianego i obserwacji jego przedpola w paŸdzierniku 2002 r. Lodowczyk ten znajduje siê w
Miedzianej Kotlinie (kocio³ glacjalny) w s³owackich
Tatrach Wysokich na wysokoœci 2025–2350 m n.p.m. (ryc. 1).
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Ryc. 2. Sekcja
radarowa (500
MHz) czo³owej
czêœci Lodowczyka Miedzianego w
oknie czasowym
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Ponadto w dniach pomiarów, na bezpoœrednim przedpolu cofaj¹cego siê lodowczyka, w sp¹gu towarzysz¹cej
mu moreny usypiskowej, by³y widoczne wychodnie lodu o
gêstoœci ok. 0,8 g cm–3. Ich wysokoœæ wynosi³a ok. 1,5 m.
W gruzowym pod³o¿u Miedzianej Kotliny wystêpuje wiêc
lód bêd¹cy kopaln¹ pozosta³oœci¹ lodowczyka. Planowane
kompleksowe badania geofizyczne i geomorfologiczne
ca³ego kot³a, powinny daæ odpowiedŸ na pytanie: czy w
sp¹gu usypiskowej moreny przetrwa³ lód lodowcowy z
okresu, kiedy Lodowczyk Miedziany by³ klasycznym
lodowcem cyrkowym?
Praca naukowa finansowana ze œrodków Komitetu Badañ
Naukowych w latach 2002–2005 jako projekt badawczy
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(G¹dek & Kotyrba, 2003), uwidoczni³y a¿ kilkunastometrow¹ gruboœæ lodu (ryc. 2). W jego obrêbie mo¿na by³o
wyró¿niæ dwie warstwy ró¿ni¹ce siê cechami dielektrycznymi. W warstwie górnej propagacja impulsów radarowych osi¹ga³a prêdkoœæ 2,14 ·105 km s–1, a w dolnej —
1,82 ·105 km s–1 (co odpowiada wartoœciom wzglêdnej
sta³ej dielektrycznej 1,96 i 2,71). Dolna czêœæ lodowczyka
zawiera³a du¿¹ iloœæ materia³u skalnego.
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Ryc. 1. Po³o¿enie obszaru badañ (A — Miedziana Kotlina, B — linia sondowania georadarowego (ryc. 2), C — wychodnie lodu w sp¹gu moreny usypiskowej)

Jest on najwiêksz¹ form¹ firnowo-lodow¹ w Tatrach. Podlega
jednak wyraŸnej recesji, która w ostatnim piêcioleciu
szczególnie siê nasili³a. Pod koniec sezonu ablacyjnego
2002 r. Lodowczyk Miedziany koñczy³ siê gruzowo-lodowym klifem o wysokoœci 2–2,5 m. Jednak sondowania
czo³owej strefy lodowczyka, wykonane georadarem SIR–2
metod¹ refleksyjn¹, z zastosowaniem monostatycznego
przetwornika antenowego o czêstotliwoœci noœnej 500 MHz
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