
łem do badań zmian morfologii tej części Tatr 
zachodzących w przeciągu ostatnich niemal 
stu lat.

W czasie, gdy zespół z UG i AGH prowadził 
badania batymetryczne, naukowcy z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego koordynowali odrębny 

projekt. Za pomocą metod fotogrametrycz-
nych stworzyli bardzo dokładne modele 3D 
jednych z najważniejszych ścian wspinaczko-
wych Tatr: Kazalnicy Mięguszowieckiej 
i Mnicha. Wieczorami, po zakończeniu prac 
terenowych wokół Morskiego Oka i Czarne-
go Stawu, specjaliści z Esri Polska czekali na 
studentów z warsztatami, w ramach których 
przedstawili  proces publikacji serwisów ma-
powych w oprogramowaniu ArcGIS Online 

oraz omówili ze studentami aktualnie toczący 
się międzynarodowy program Esri Community 
Maps. 

Mimo chwiejnej, górskiej pogody naukowcom 
udało się zrealizować założone wcześniej plany. 
Obóz zakończył się 13 września 2012 
roku. Teraz opracowywane są wyniki.

Zespół Edukacji Esri Polska

Obóz naukowy „GIS pod turniami”

3 września 2012 roku, w Tatrach, rozpoczął się obóz naukowy „GIS pod Turniami” koordyno-
wany przez Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy i wsparciu Esri Polska.

 W obozie naukowym wzięli naukowcy i stu-
denci z Wydziału Oceanogra� i i Geogra� i Uni-
wersytetu Gdańskiego, Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Aka-
demii Górniczo-Hutniczej oraz Zespół Edukacji 
Esri Polska.

Celem zespołu z Uniwersytetu Gdańskiego 
było stworzenie mapy batymetrycznej dwóch 
jezior tatrzańskich: Morskiego Oka i Czarnego 
Stawu pod Rysami. Pomiar batymetryczny 
został wykonany za pomocą echosondy 
z pontonu na transektach wzdłuż i w poprzek 
badanych jezior. 
 
Zespół z AGH przeprowadził pomiar osnowy 
geodezyjnej metodą GPS i wyznaczył pozycję 
echosondy w trakcie pomiarów batymetrycz-
nych. 

Wyniki pomiarów batymetrycznych zostaną 
przedstawione w postaci mapy opracowanej 
w oprogramowaniu ArcGIS. Będą porównane 
z ostatnimi danymi batymetrycznymi jezior 
tatrzańskich pochodzącymi z lat 20-tych 
XX wieku. Mogą stać się one cennym materia-

Pomiary geodezyjne, Morskie Oko, fot. Esri Polska

Pomiary batymetryczne, Czarny Staw pod Rysami,
 fot. Esri Polska


