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Przedmowa

Pierwsze badania geograficzne miały miejsce już w starożytności i jak sama
nazwa „geografia” (czyli opisanie Ziemi) wskazuje były one nierozerwalnie związane
z bezpośrednią obserwacją otaczającego nas świata. Aż do XX w. geograf był uczonym,
dla którego osobiste i namacalne poznawanie środowiska było podstawą wszelkich
badań. Wiek XX przyniósł nam jednak szybki rozwój technologii komputerowej, wąskie
specjalizacje w nauce i powstanie teledetekcyjnych technik obserwacji środowiska
geograficznego. Coraz częściej geografowie stosują nowoczesne techniki badawcze
jak analizy statystyczne i fotogrametryczne, a także opracowania zdjęć z pomiarów
satelitarnych wielkich obszarów, a bezpośredni kontakt z przedmiotem badań zszedł
na plan dalszy. Jaka zatem jest dziś rola i znaczenie geograficznych badań i stacji
terenowych? Prezentowana publikacja jest próbą odpowiedzi na to pytanie.
Krakowscy geografowie powadzą badania terenowe od XIX w. Stacja Naukowa
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP
UJ) w Gaiku-Brzezowej obchodziła w 2004 r. 40-lecie swojej działalności. Jubileusz
ten uświetniła ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych”, zorganizowana w maju 2004 r. W konferencji udział wzięło
46 uczestników z 14 ośrodków geograficznych. Monografia, którą oddajemy do rąk
Czytelnika stanowi pokłosie tego spotkania, które stało się okazją do refleksji nad
obecną kondycją i perspektywami rozwoju polskich geograficznych stacji terenowych.
Pomimo trudności organizacyjnych i finansowych stacje te prowadzą różnorodne badania klimatologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne. Są także wykorzystywane
na potrzeby praktyk i stażów studenckich. Wyniki badań terenowych dokonywanych
na stacjach i poza nimi w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania aktualnych problemów naukowych poszczególnych specjalności w obrębie geografii fizycznej.
Ponadto są one wykorzystywane w monitoringu zmian środowiskowych i planowaniu
przestrzennym. Niejednokrotnie dokumentacja i bogaty zbiór danych z pomiarów
są niezastąpionym źródłem informacji o środowisku, a w połączeniu z najnowszymi
technikami opracowywania danych pozwalają uzyskać cenne wyniki. Badania i stacje
terenowe są zatem istotnym i nieodłącznym elementem geografii i kształcenia geograficznego. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja ukaże Czytelnikowi szerokie spektrum
tematów badawczych realizowanych w ramach polskich badań terenowych, których
wspólnym mianownikiem jest odkrywanie nowych, ciagle jeszcze nieznanych prawd
o świecie wokół nas.
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