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przeprcwaddl badania pologiciJII w njoDS.e htełocho
wy dla okn61eDla warunk6w posadowleftia HutJlm. 
Bolesława Bieruta. Zo względu na brak literatury 
1 tego sala'esu oraz doświa.dczeni&, badania geologiczne 
pi"'ftdzoDe byly od podlita 1 obejiiiDWal)' rómieł 
ss.gadniema •t~dl~su. W latach tych opracowano 
metodt cementacJi podlota laaeongo, se.stoecnranie 
metod geotieznych oru zdjt6 lotalcaych aa Jurz• 
Polakle3·., Podcaae wano81en1a obiektów kDmbiD&tu 
asbr8ll~ID r6WD1eł obaenaeje zachowania l!d.t budoWli~ 

.Te&l)'ll 1 pn1kJ&46w s~ s•kady budowlUUI powstale 
w fulld&memtacb piec6w tunelowych w jednym 1 zakladhw 
przemyBlowych w Cztetoehowie. 

W hali budynku głównego saprojektowano dWa pieoe 
'\\melowa o całkowitej długości około 100 ., zdylato
'łl'alle co 20 a. 
P!ec tunelowy Dr l był w czaaie awarii przygotowywany 
do eksploatacji. Dla pieca tunelowego nr 2 wykonano 
jedynie cztść :f'unda.mentową. W Usto~&dzie 1957 r. ~ 
zauważono pierwsz• Pfladtcia funaa.tnt6w pieca tune
lowego nr 2. Zakladane kilkakrotnie ploey soetaly -
każ dorasowo sern.ne, co w skuy.ało Da poettpujące 
procesy osiadania. 

J'undaM!lty pieo6w twlelcnrJch posiada~ w przekroju 
poprzecznym keztalt li\er7 U o poeserzemej obustron
nie podstawie. 
Fun4amenty zalo!az» belpośrednio na grun'Cie bez pod-
. sypki, a wykxmano z żelbetom&. GrubOI\ć płyty łunt'GID8D• 
towej wyzaosi 400 m a szeroko~ 7400 11111. Wysokoś6 
:f'uza"a•ntu W)'ftotsi 2220 mm wra.z z płyta\ twlduentow,. , 

Na pnedl:u!eniu ptlmit6 f\mdamBnt6w pieca tunelo
wego Dl" 2 so.uwdono włoekowate POkDitcia równie:! 
w łUildamentach pieca tunelowego nr 1. 

Sptkania nie zostaly spowodowane nil!fc::bd cechami wytrzy
malościcnr)'lld betonu. Do wnioaku teklego proww' wyn1k1 
bada4 Gł6mego Laboratorium lontrolnego Instytutu 
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Te obidkl B\14owl&MS w Warssawie. 

'f aleład bud.ow7 pologicmeJ podloła budowlanego 
PJ,ec6w łlullelowJCh wchoc!a' łnT 1eapoly gruntów r6!11il\
ce sit ftJml oeebulla 

1/ Powiencbniowe piaski i !wiay /plejatoceD/ 

2/ GliQ nalcnre i nietneUun /pleatocen - tnecio
rstd/ 

'' Wa.piede· /06:ra. jfJJn/ 
ad. 1/ V1ł\łsso'6 powienohn!OW)'oh p1aak61r i łwir6w 

wynoa! od 1 do 28 5 a. 'l likład t.eso :&(lapołu 
wchods' w adecJ&:~Wanej pranadze piallld 
drobne lub 6redn1e .. Podntdftle WJiłfpulj\ 

• poap6lkl lub l"WIDS&• Zesp61 ten Die poelada 
istotaego anaczeDia w nas17Ch rondania:ch• 

ad. 2/ Pod piukul le!' »1B:Y aftl@ft i :rri.etneli= 
aowe. .Tak to w,tca&ałJ azcseg6J:ow badula 
laboratoryjne,slb1 swalon < osiadaj~\ te SU!Jf 

cechJ t!s)'ko->MohanicaDe oo glin7 me\nel.~ -
DOWe i dlatego potraktowane zostaly Jako Jtlm 
kompleks geolog1o&r&o in!~nld.. MS.-.taaoU 
t1ch ułiw'or6w Jest w eserold.oh puoioa® slieu 
i. •wab& alt od l do 1d.llaadl1ellito!u •trów, 
w sale!zw'ci od lcDDtiSUI"U"- ·~ waplaia. 
!OrPAY Jeruoni G'lia)' t. WJlalsWoau 8\ w 
a1erolcia WUhlarm typ6w puula~łf'101D1oht 
o4 g1ill p:l.&n01J8t,ah do 1161r. 

Jak to w,asał1 ba&mi.a labon.toryjlle 
utwory '- pos1&4a"' la:mayatenc.1f llllleDDilo od 
alutxcsn•J do p6lawarw.1. 
Dopuasoaalae etat)'Cme obci.eala waha sit 
w sramctoh od 1.1 WJ/n2 4o 2,5 WJ/~. 

.,. '' P.od ftl'lltwud. glin nalow,oh 1 nletneUJIO
•Jcb l•ł'l np1eD1e. 'fap1eDie te w,SCezWocme 
-. w faojl tn. surodddekiel 1 aal.et, do 
dolnego wapienia skaUstego. 
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Ch&nkteryatycz~ ce~ tJch wapieni a p.mktu widze
ma geoteclmiki, jest ich silne skruowienie~ 
ProoeeJ Jczoaeow działały w wapiemu w kilku cykl&Cb 
od lcredl do csu6w obecnych. W wyniku tych procea6w 
pierwotne WJsokie wakaźnild wytrzym&ło,clowe wapieni 
IOStal)" ID&CZnie ObniiOM f a ich pnydatDo'6 budowla• 
D& IB&cmie lmalala.,. 

lajbarcb:iej char&kterystyc&M i •JąO. podstawowe 
uaczede dla budon:lctwa Sl\ fol"fł1 lcraaowe roninit• 
te w stropie wapienia, wykaat&łcze jako tn. organy 
traaow. 
Deld.welacje stro}N wapienia w orgM&Ch kruowych 
w rejonie Cztstochowy dochodsl\ do 20 m Da odc:l.Dlcu 
l do 5 •· 
Pod polcr7q glin nietrzaUDCJW)'ch 1 piultów 
\lkl')'ta Jest wite ne,ba, kt6rej latalenia Dle adra= 
dsa płaska i WJI"6WD&D& powienchDia terenu. 

Na tereaie pleo6w tuneloW7ch pneprowadzoao 
preeyay.1q Dlwelacjt .. Wynild. rd.welacji wykazały, że 
o&d.adanle t\mdamntów jeet lllni!M]ne, n tdu Jd.lku 
lld.limetr6w. Oaiadaaia Dl• .,gly wito b)'6 pnycz~ 
uatodsel\. 

Przyca,n uezkodae6 Dale!J ss\lka~ w formach krasowych 
w n.p1eDiach. Dla etwierdlenia stopnia skruO\łMDia 
WJiamallo 12 oworów do 15 •· słtboko~ci w odsttpie 
oo 5 •· W otworach tyoh etwierdzc.o wyj,tlf)Wo wyBOkl\ 
chlODDO'~ aleczka oemenW.ego, amen.~ Bit w gra
nicach od 1.660 q. dD 1.0.000 kG. na jedlin otwór. 
Tak wysokiej chłonDOści podłoła nie DOtowano pod 
obiek1ami Huty im. B .Bieruta. Charakterystyczny jest 
fakt,!e najd.taz-. chłoDDCść wylcazujB partia stropowa 
wapieDia, 
ChłODnO'ć mleczka cemsntongo zmiejsza Bit z gł.ębo
kośaS. l\• Jest to ajanisko odłJf,egajl\Ce od reguły, g1'·~ 
w re jonie Cztatoehowy ch1:onnoL§6 me.kaymalna przypada na 
strefę wahań zwierciadła wody krasowej. 
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podlożu pieca tunelowego woda gruntowa wystfpuje Da 
:l~bokości około 20 m i Da tej głtbokości nalełało sit 
podz1ewa.ć najwitkszego aknaowienia. Fakty Je&w.k 

1'&.0WOdlt\, źe Dajwitlasze ekruolrieAie WJ8tfpuje W stropie 
a.pienia. \7ap1eA do ) m licz~ od jego stropu jest 

__ lnie sptkMJ, przy czym BPtkaDia wypelnione q naj-
11 ztś.cieJ zwietrzelin(\ glinias'tl\. SilDS.e skraaowille, 
pfkan• panie atropowe wapienia aą bardlo wratliwe na 
Jniany obci~enia a stropy kawem ulegaj' łatwo zapada
_u • 

11 Z próbnej cementacji w,m.ka, te na spetryfikowanie 
; m odCiDka fwsdamlntu zużyto 454 tony mleczka oemento

,ego. W.eozld.em tym zostało wypelzdone okole 200 90 ., 
'orm kraaowych wysttpujących w przewadze w stropie 
·apienia. 
dyby przy Jt\6 ,!e ml.ezko cemntowe wypełn.ł.lo formy lcn.ao-

'<!il wyłł\cZDie pod obrysem fundamentów, wtedy llleczko to 
ajęłoby przestrzeń o m1\łezośc1 1,5 m. co w bezpołredni 
pos6b obruu,5e wyjt\tkctro silne akrasowienie podl:o!a. 

Niniejszy kD111m:Sła' przedstawiłem ID.ałego,abJ 
apoznać czytelników, chocid pobie!nie, z jednJID 1 prak
yc:nych aspektów badań geolog1csnych obszarów kraaowJCh• 
l a ba&m geologiczno - iA!)'Dierald.ch Jv.ry Polsk:lej 
roniosłe snaczen1e ma~ badania genezy i ewolu~jl ferm 

ecnr)"Ch. Na p~:yklach budowa Huty im. Boleala:n: Bieruta 
•Yła IID!llwa dlatego, te na, jej terenie W)'stfpuje inwersja 

11
·•renu. Fo~ krasowe starszych cykli kredowego 1 wczeSDO
.rzeciorztd.IAgo zostały sdenudowal18, a w podl:ołu budowlanym 
YIS'tfpu~ liczne oo prawda, lecz drobne formy c)kli 
odszych. 

N& marginesie komunikatu nale~y jeszcze etwierdsi~ , 
• bezpo,redoi' przyczyną zdecydoWanej witkszo6o1 .-arii 

1,\ldowlanych na obszarach lcraecnych jest 8\lfozja. Sutozja 
&chodzi w glinach zwalowych i zwietrzelinowych przy 
aruszeDiu natura.l.ne J r6WDowagt. hydrogeologiczneJ, 
umożliwiona jest przez wyetfpowanie form peryglacjalnych 
pełnionych piaskami. lub pyłami . T~ drogą powstały dwie 

0\la!ne awarie lcUku obiektów·. 
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Na uw~ zasługuje fakt, że obiekty których podło!e 
było petryfikowane, nie wykazują. do dnia dzisiejszego 
uszkodseń. 
W obiektach" w kt6rych stwierdzono awarie po prze
prowadzaniu cementacji podloża, procesy osia.d.aJrl,a 
zostały Ystrzynnne. 

--~--------------------
Przeti8.11iali 'Vf dyskusji: }.{gr T. Dąbrowski, Dr Ryaza.rd 
Gradziński i Pro!. K. Kowalski. 
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Mgr T • Dąbrowsld. ------------
. . 

)lybrane metody stosowane w badaniach nad 

hydrogeologią. kirasu. 

Dla dokladnago opra.r~w&'lia pod względem hydroge
ologi•,:znym obszaru krasoWI!łgo konieczne jest rr.~~poma.nie 
dr&g krążenia" prędkości i wielkośc:t przepływów wÓd 
krasowych. Poznanie prędkości przepływów koniec:r:ne 
jest do ustalenia 'Vfarunków hydrodyna.mi.eznych panują
cych w danym systemie krasowym. 

Do okreŚlenia prędkości przepływów s t osujemy 
w hydrogeologii krasu tylko częś6 metod hydrologiea
nyeh. li& mają zastosowania pomiary wykonywane pływa
kami /ze 1fzględu na. ich wymi~y/. Stosowanie młynków 
hydrometrycznych, dynaa~pmetrów i przepon jest ograni
czone tylko do miejsc, gdzie może dojść ,złowiek. 
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Poza. tym z pomiarów tych uzyskujemy predkości prze
pływów punktowe" które nie obrazują nam predkości 
przepływów. w całym systemie na. drodze mi.ędzy ponorem 
a wywierzyskiem& 

Dlatego w warunkach krasowych stosujamy mstodyt 
które pozwalaj~ nam określi~ średnią wielkość prędko-
ści przepływu, dla. caleg~ systemu kra.sowego8 , 

I. Zas~·'ł l .11- . 
li m"l ~w :i 

Do tych metod nale!~ metody& 

1. chemł.. ezna 

2'" elektryczna /zmiana. przewodnietwa prądu 
na skutek wprowadzenia do cieku wskatnika/ .. 

:3. kolorymetryczna. /barwnikowa/. 

4 .. biologiczna /t.yeopodium, ~'l.kterie i tp/ .. 

5. izotop6w promieniotw6r ezych. 

·ryk n ywa:nia. pomiaru przy zast osowaniu tych 
~t identyczna i polega na wprowadzeniu pewnsj 



lO 

porc.11 wskatnika do ponoru i obserVIacji wywierzyska. 
lub wypływu czy wskaźnik się nie poj&.wi .. 
Oczywiście przy zastosowaniu metod chemicznych, ele
ktrycznych i izotopów prom:1.eniotw6rczyo.b. nie moeżqnl}' 
ograniczyć się tylko do oba~rwacji !ródła kras~~go~ 
Uus:lmy co pewien ola-es czasu pobierać próbki wody, 
w celu wykonania analiz lub pom:1ar6w 11 koniecznych do 
stwierdzenia. poja\vienia się wskdnika i ocłlny stopnia. 
jego koncentracji~ 

\'łynild. analiz lub pomia:rów zesta'llda się :a'l v'y'ła-·~
sie0 w kt6rym cś rzędnych wskazuje kroltv~antra. ·ję lf!r.;:<:ei.! ... 
nika. a oś odciętych czas.. je.ld. upłynął cd mo~Ent'J jego 
wprowadzania, do pojawienia się .. Ua. całym świel'3ie 
toczy się dyskusja" czy należy brać do obliez\Ć'łń cz~s 
pojawienia. się wskaźnika, czy jego kulm:1.nację, lub też 
czas średni między tymi skrajnymi wlelkościa.mL-
Problem tan ma raczej znaczenie teoratyczna« VI v:-a,iety._:s 
można. stoscnać jeden z tych trzech War1ant6w, ct~&Ywi-· 
ście z podaniem kt6ry wiraria.nt się \vybrałą .. 

Mając znany ~zas przepływu wska.źnl.lcn /t/ na drodz~ 
między pono~em a wywierzyskiem l S l możemy obliczyć 
p:•ędkość pozorną. przepływu wody na tym odcinku, ze 
wzor~ S 

Vp ~T /m/gd.z/., 

WprOVIadzamy pojęcie prędkości pozornej dJ 8. · .'łgo 11ż3 
długość drogi. podziemnego przepły\'IU mierzyny w linii 
prostej• przez co sztucznie skracamy dŁugość drogi, 
jaką prz~płyneła woda .. Stąd wielkość prędkości rzeczy
wistej jest \viększa od prędkości pozornej. 

V rzecz., ) V p 

Wyżej wymienione ~tody stosować można. do bada.n.ia 
połączeń pomiędzy ponorami a wywieEzyskami. 

Do wszystkich tych pomiar6w należy dobierać tak 
rodzaj wskaźnika, który gwarantuje poprawne przaprc.wa
dzenie eksperymentu., Og61nie można powiedzieć ,ż -1 

. wszystkie wskaźniki muszą spełniać naetępującs główne 
W'a.l"Unk:;:. 
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l. mwizą by~ łatwo oana.cu.lne ilo,ciowo i jakościowo 

2. • • dobrze rozpuascsalne w wodlie lub trwałe 
w sawiesinie 

). lllllSZ\ byó chemlcmie oboJttne i nie rozkładające• 
sit• · 

Dl'"Ugf\ F'UPf pollllar6w atosowaDych w bad&Diacb hydro
pologicaeych stanowi~ pomiary wiellco,ci pneplJWów 
w olekach 1 wyd.a.)lo6o1 w tr6dlach. WynUci tych poSila
rów ponalają Dam Da apor1'łd11D1e pn)'blltonep 
b11uau hy4ropologicantgo dla baduego ob•saru kraao-
••P• 
Do po.tarów wielkołoi prseplyw6w· ato~J• alt DaattpuJ~ 
oe •Wya 
1., unp oechowanych 
2e pnelft6w 
'• te~\r)'CifUł 
4. ICD10l")'DVYOSZ1.\ 
5 e cbeall.caft4 
6. rozdeńc&eala JOI'Ojl wllkdllilca 
7 . 11otop6w pi"''OIleld.ow6rotJC)l. 

Zaatoaowwe •to47 aaca)'ń oeehonnyob ocrwcsone 
.1ea\ do cS.ek6w 1 łr64eł o alych W)'da.)lo,ciaoh. 
~rselewy alu!' c!o potlilarów praeplywów Dieosnnlcao-
neJ tt.t.t wiellciO,d. 'l'nadno'6 w ich sutoeowuiu w łe~e
naoh g6rł1Jd.ch pole&a Da t111, te podcaaa polllal"&l, «dY 
przesrodlimy koryto potoku, c••" w64 praepł,.ra6 
btdaie !wirowollld.ea polliteJ praelew. W talc:ich 
wanrit:ach W1Jł.1k pnluu IOłe b76 obel~aa;y powdn11l 
blttllm. 

Najeat,eiej etoaowant do po.tAr6w wielkDśei praeplrw6w 
~ •tod;r chedcau 1 kolor,.ł.rJOIM 11 nadsiej 
Dajlilie J dokładna •toc!a t.nro•łi'J~••. 
Zua4a w,tconywania poalar6w t ymi •todul je et . t.ka 
aua. Pologa cma na J'ÓWilOid.łf'll1JI wpi"'ftdaeniu walcai
Ilika do bac!anep cieku Ił 8t&lłl W)'Ujno,ci\ l q l • 
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Uusi~ saa6 r6Wiiet stopi•ń roaoieńczeaia l Kil 
wpi"'W~aM8'0 wu.Jnika., Rolę wakatnikó-w Vt'Z'I 
tJ7~h pamian"a.ah DR eprtll\1.6 ba.ll"WD1ld.tJ ni(\&ki chezd.e 
cuw m.~argulew$• lub podgnana wcc!a. 
Padtej mlejaa w kt6rfll nasttpujo ealkowite •YDd•
su.nio sit wskUnika pobiera~ pl'Ubld •ody /lub aie
hJIRY tampon. WZ't/., \Y Pobranych próbkach laolorYJMłr1-
ciD1e lub chomlcanie ouaos~ roseieAcsenie wakaJ
Ił.ikact 
Hajzmiejsa• ~1ekaa8 rozde6cnenie wake.Wk& ~'2 
podata.wiazą do noru. kt6ngo cg61Da p.os~ p:c":tfld·· 
stawia Bit aaa\fp~J~a 

Q &l l) e ~ q /1/a•k/ gdd.ea 
J2 • E) 

Q .., p~aepłJ'II • bacii.!&Y!i ©itk.ln /1/•k/ 
JC1- R•ei,tńcnnie w-aJ~ '' D&Ct:yniu pom:ł.arawym 
~- t» 00 00 badany• cieku~ 
E- oo oo oo m ~ 

' pr •ed l'Oł'PQCStciom. powdaru., 

041. stoaujem1 bazwik la ni~ek chelll.cmy ~ . 
k~6r:t nie wyałf~ja w b~ cd.•tu: 1110.\e~ą at.oeora.ć 
'\i'J6r Upi"'OCICD)'1 . 

Q Sł---1 /1/rtak/ 

o•aacaa Jak •1ł•~· 
POIIlal"y ~1ftll8 t)'Rl attodalit ~barciOM 8l\ 
błtddUI Od ! 5~ do t 15~. 
Błł\4 'toa ·~ alóni• a \n\'!M)6cd. utrs)mDia 
atałłłp WJdatlN l D&OaYAia polllU'GlWSSO OJ"U a nie
®Bta."*OIUPJ wyDd.easwa d~ walc:dm.tca w badaD18-
@ił'lc!ll.\e 

- l) .. 

Bardzo dokładna jeet •toda opl...ająoa • sit na zuto
sowaniu izotopów prolld.eniotwórozyoh. Przeprowa9zen1e 
pOIIiaru jeei podobM do ' podan•g§ W)'!• Je W •tod.sie 

\ej po'bran.e pr6bld. nai'lźy ogyłaó <!Q labon.torlum"gdd.e 
oznacza lit • duł~ pr9§ysj' aktrwmoeć właściwą wody 
z cieku. Poat.ary ter_,.. aktywnoś.ci właściwej JIIOgfł 
być powa!ftie ska!one przez aktywnoś6 właściwą tla, 
w jakim prse:Pi-owadz~ , pomiary. 

UajpNata14 1 najdokładniejszą ~todą pomie.rÓir wi~&l
~ai p~zepływ6w jast m8t~da rozcieńcsenia porcji 
\ll ska.źr.dka.. W metodzie tej wykor2:yatano :taktt~2:e -. 
wskaźnika pr~opływaj~ca przez każdy przekrój jlat atala. 
Regu.łf tf IDOzna napisać: ,. 

(.
tu./· 
dt • const. 

l tatu 

gdzie: o - e~l~ w~ści stotania w~Dtka s&lełn 
od cce.su w mg/ l" 

t- CIU Y Nke 

Stoąd calkmd t~ ilośc wllkaźru.ka . f4oseplyw.Ją.ca prqa 
każdy prJolaó j bf<1."le 

tatus: 

S ·(~ od\ • Q 

t -.tu 
s 

Q -t;:t·4oi,11 

)c d1; 

tlilitU 

\>iltwt l 

) • dt ńlld 
"atu 

l/ut/ Sdd•e 

Q - b~dany pl"Mplyw · 
s • 10elklo'wi ~,.. i 14166 aleUnika ul)t. do p!lllld.uu 
c 1 t • omaoz.en:La ja)c wytej. · 
C!e:<Ja;K.l ~ U.o86 walcUnika S •·texą pnedatul6• 

S • 1t1 lr gdde 
c oll )1'ł@~ ~if.l l'OitllrON W l. 



. l. -
k - ettłeat.e wiiii::UDS.ka w roatwone 1rp1 owaclsanym do 

o:ł.ella 

Chwllowe atf!ede wakałolm c • x k gdd• 

s - roacS..&csezd.e wab.źtd.ka8 
Poda~a.jtt-O w due do wsoN Da •bltosenie w.t.elmłcd. 
przepływu o\n)WUD.Ya 

Q. 
., 
i

1;tllti-d 
~ X ft 

•tu 

lil ux l( 

t-tt.uć~ • tAtuil f dt t-t dt 

/1/w.k/ 

Z tege W!lW,te aby zmi.enyć wielkość przepływa 
wysw·oay ~ ·ObjtWć wprow&dz·.:.neg-;. wskaźnika ora.z 
krz~ ro-tcdeńe-' x, lttó"' obn.sujt u.sttpi.tją.ce 
r~e: \ 

t . • ł- • intereeują.cym MI! pr:tekroju 
ci uk-.1 .. 

Wyniki 'J)CJI'Jll.e.r6w wyknnan)"Ch tą. IDW~ e~ bardzo dokla.
tUuł. Błttd Dt.e powl.Dlen przekn.os*Ć ·~ 5% .. 

Opisaftl wytej • scacznym ~proszczeniu mstody po~ają 
nam Ba bezpośrednio zmisrzenie wydo.jlwści ~ródel 
i wielkDecl przepływu w cieku~ 

Zdarza eię jednak,że iródlo anajduje się tak blieko 
cieku 1\ILb u:w•t w samym cieku i wted7 bel~ 6ndD1eg:, 
pomiaru przeprowadzi6 Die można. Wówczas mlenymy 
przepływ •od1 w cielaa powyżej źródła 1 po.Di!ej a różni
ca ~JII.tds)' W)'n.1ke.ml wskuaje nam Jalał wydajność posia
da iródloe Ta.k s a.mo posłlępujemy pny obUcawa 
chlOJmOśał. paoor6w ua.jdującyoh sit w cieku.. 

- - - ~ - -- - - - - - - - - - - ~ -

15 -

M.p- 'l' • D$1"0Wekl - -
G••• 1 ron6,1 p4aiel!lch pnep!zw611 

Pctda.& JC.c6cd.olisld.op. 

Potok Xo6d.elie1cl pl~ a poludlllia • p6~ 
pn•tdlu. ario ,.c!Meti łlłJctcJdcsu., • kt6r10ll etwlfi'dM
M dbaJ Nn6j pftleea6• ~)'Ch., s, tru jednoeilra 
IC®Dd.ll6w TylkolrJO\ 1 Cu~ch \łiercłl61re 
J•d!Mełki ~ 11 roa4zlela asria Di•Pf'••JII'Ilne»salAJch -.rsl1 
~bill, ict6n. aeadU:wia pneplJW w64 pod.sleaJch ld.t4aJ 
lllb'ie 
1f ®lbJdlt\n tja ~ dwier4aoao ietaieDie ałtbcklej 
O)'~cjl w6411::r>aHęch" Jct6Nj poden~ Jn•.Ja· 
WUil 8ft U.cmw 4\lłe WJWi,eftJibe h Wp łyp& QWleftJ* 
!MldJ L~ Zr6c!ł4a~ tt6N ocłndda weobo4D.ł.\ 01164 
1rUJW. Cpft~~h Wlt;JP'~e cJale~ WJ;iJW a Pi--3 l ld~t
·CI-I ob* atep .,.S.enf*o x, ktcSn o&ractd&a ~· 
Mobodni.e llbocu. Czoi'WlDJ'Gh 'lft.oNbft l Of.RJ \t~p~6s ~e 
~ lg{brtbi• ~ctac•tkl lolltn6w 'l'Jlkow1Gb IIWi~ iriallle
lhie chf6@h typ6w BJ•te* -..)'Ch n>ni3a~JCh illf 
1"6waolegile. J.a.lb\ ni~p~&~ą ~n cJal•lclł 1 sltbo~ o)'l'lallla
~~ w64 ~~ k\6~ 1uiłaj' WJWi•nJak&, &§lpft.Wadl..,. 
.1140 wHt l odleałyGh. t~ ~c»h 

Druct 1IJp (Q)łch\1~ p1Jh0 ~JSUJI\0& sit 1crótazJ1111 
~ ~u&.a ąz>~ja w64 lb3cha*"Cih dt w SWJ'IIl 
I Wi.I\Slcu 11 fo>Wd.oa Xo'cieliek\\.ae 'l'era łn J'HWl~ dt 
'1'WDo>1e&le pod łolJD:i• potoku i Mld.l&ą "'at jep 
,wodud, PftiJS 11cue pami"J /wchl<m)'/e 

oEUie badała rwl podaie_,a pnefjł,_. PołoJN 
~~cielia'łdep etwiei'UODO iałldede csttincłi w~ch 
Dtzoef pcaol'@WJcb., 

i • lt) aaob)' otw6r ~111d.a:i wodD.eJ Po4 Piau-. - jea\ to 
t\mkc~j-.oJ tylko w ekndo uaclnąob penrodale 

.,·6wcsu woda s po'oku pnepl)"'fa pnea Dtr'1'-"• ~lkild. 
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w,ypływajl\o • ł'lypl)"rie pod Pist.fU\<J 

2 e ~lf)' leż~e Da ~ bnegu potoku\ 60 m 
powyżej II'UICbego otwcN jael.d.n1 WodneJ pod P1atm2h 
1f odlllcdt'ltej 6ciaa.ie wspiem ~. Poury \e s' 
@Z)'DID .. @1atea1• adAich i wysokich etaDów •o4; 
• Potolo.l! K.o6cd.łlliaki~ 

'· Pc'IN.§1ey gł6wM - leł4 ok~ ~a:l • pcDi!ej 
Inyła P~lQ w dal~ potcm0 Wyksz .... lCC'Nt .. , w postaci. 
•tl"GWej glt~6a11a~dw w Jcud.ońw ępelniaj~;ym 
lcłyek@ ł'@tclme P~ry te cayatł 11\ stal•0 
& Gbł@D§>66 ich ~et tak ~a.0 !e w oł:Aaie ldsld.ch 
ete.n6w w4y, pmohłwajtt ~~ ~d.t a potolN, 
oeusaa~ jego koeyto a! de Wypływu pod HSU2\6l 

4e po~ Jl.ełf\~ W ko!')'~~ potolN A& WJ'SC'lcośed 
JCnyła Pola@ loami.eszo~CGO 8f\ co" u. odfd.DJN d2ugo6eS. 
~~ 100 • Snta ł& ~a-t rm.j!Dt~aa,a i ~da:i.al jaJ 
W kBtW~~4!,1'(1 ~ll!ltdi'IIIH~@WJah ~$pływm po~k\11 

.~~ llia~\C.~~y(;j 

Wssystie te PCIMl%'1 połącleile "lł kor,ytana'lfd. lub 
ez:~t.e'U.~ fi .j4skbil\ WO&l!\ ~d PieMl\11 WJPł)'tł' ' 
?l <\~J $18.~ ®dpll'@.9adza •~t 1 ~ił@ ·~~6 8'3'8WDU 
kn.e4Wł~~(oj 

Pumilf~Y 2 1 ' stnft\ ~rów na lewym bHeg\i pct.claJI 
WN.~·S\1,\!Jił się drobne pm@!"Y tJ kt6~ pol:ą.caol!ile S\ 
:11 r;')·s·:l$-. 1fa*bi \1odD/8'~ p~d Rapłe:riolal TwrDil\e 
P ~fio -~ ~~ e~yzun 8ł\ ~kf'esOWo' · a 1~66 pcr!hlaman~.1 
- -,d, dllflgt meua.cu•e 

Nt.J~SZ)'Ill ~~Nlll ~et lN•~ ~~twór W Je,llk:lD1 
·:rodnej pad ?illall4tt Swiac!cay o ~~~ 1ar6w® W'le~ś6 
ss.mego pcmoru. jak i ko1"Jł.an)' prfi7WadZf\CY Cla'Wilili~Sj wodt~ 
Obeeaie t\mlccjonuJe on pr'l.y ")"Jt\tla:nro wyadd.m stutl.e 
wody w }l@t@lemG 

Nieco WJ!ej połołclla. strefa druga, akłacJa sit 
z sz~regu powitkezcnych przez procasy kra.sowe azaaoline 
\'Tielko6 '6 ich ~st u.;aemie mieJsza mi .. jarddni 
\7adne3 po-d Pis:. ·~~\ .. 
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Chłonność te j ~trety jeet najwivksJa z obecnie cl yn
n;yeh, tzn. be s strofy l i. wynori ok., :)ł)O 1/eek- . 
Znaczenie te j stretr w odprowadzani ... wo iy z potom .. 
stale e1o będzie &~ejsaa6 na korzy8ć strefy trz•- · 
cieJ, tsn. ponor6w g16w:tl.ycb:. Ponory \e wchłwajl\ 
ob~c:nie ok . 250 l/sek. wody, kt6n. wpływa w ~zczeliuy 
w piaSkoweach l iaeowych . 

Niewe,\plirie najmłodaae ., ponory leżą.ce na. 
•Jfll.)kości Knyża Pola , na kODUkcie p1al!ko•ców ~
ta.a i1 dolo!lli tami Ml"yk\le PCI!l01"1 - l"oniłdtt-1 S\ Y po
.t.~ drob~ch ezo1elin• którymi. przepływa ok,. 
):) 1/Mk . wody z potoku. 

T~k przedetawion~ chronologit stref ~~rowyeh 
w Dolinie Ko•cieliukie~ po~i•r·d.J. e. twi•rdzenie G .. T. 
Wardck:a, który u"...za,ie odmlodsenit •rosji na.sttpuj 
pne3 cofanie Bit punktów tala.-.ń /knick poim\ :-eceeicn/ 
w gc~t ~ie~~ · 
S&csególni• szybki ro:w6j pOdsto~ych pr1epł~r6w obser
w-~j• d.9 w rzel'l».eh lub potoka.(:lh O> tdew.rrócMJm pro:"'U• 
poJłt1inym. · 
'h.ldm profilem charakteryzuj~ M{' r2:c.id. i potoki 
w nym górnym bie&'l• ~~ W.a.rt .PO"i~ksu.nia si9 podzit u:sy 
rr1•pl~6w potok traci coras Witkste ilości wody na 
:r~~cz ewy ch pod:.i•myoh pruplrw6w" 
',IJ1elkość tych strat Jeet zal.eżna od ilołei 1 dro!no,oi 
azct•lin i.. moi• dochod~16 do 100% /ponory glówne -
'łyp?.~ pod Pi:!tane/. 

Prooes· prsoei~a w6d powierJcbaiowych prze& potok 
pod.l'ieJIIl)' joet ajawield.em aaohods'\CYJD etosuakowo ety'ok:t§ . 
W Dłl!nie KO•ci•liakiej po raa pierwezJ stw1er4zo~ 
·cr .. lkD'.ń tą ucieczkę wody 1 potoku • ro!N 1959. Obecnie 
zje;ri.slt» t-o W;ll'Biitpuje bardao catetG~ oo~jis!je,c eG~ras to 
dłuż3re odolnku poto~. 

W poda .... e'!mYch pr~epl)"We;ob putok\1· Kościeliskiego 
atWior~~o~ rnaezae prtdkoścl· pr:~plywu wody. Wielko86 
icb dochocill do 1000 m/go41. ~ '11 tym ea.mym oza9'le prtdkoa§ć 
~r~..-:;-ły.:-v . potolaa t.aw1er.:ehn1owego M tym sa.mym od~inku 
'"''·i,. b~~~ l~·m/godle 
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Dla por6wnania ~!na podaćt~e • sy•temaeh wywierzy
slcawych naJ-ioksze prodkości pneply.tU. nie prsekra
czaj-. 100 '1!1/god.z. Proporcja ta Jest r6wnieł •ubna• 
na dla pr,dko6ci naJ~ejssreh. 
Z t egc wid~fłe w dobrze rotwlniotych współc~esnyCb 
podsie~cll pneplJtfach epot.)'kamy eit s wat~ 
hyt!ro4JDUicanyd, abliłoa;rml do wa.r'UI1lców w potokach 
powienohrd.ow,.ch. W podlieamycb pr.opływach możemr 
wJr6ła16 obok prsopływu •obodnep~ rnepływ •o·l:t 
mieS&U)' t Clf6Ci.nO swobł:J~)' 1 Clt .Cl (Jifo pod ci irlie
niem. Pny tak n.aesnych prodko~cia.ch wod)' ta ID&j duj\ 
elę • 1'\lohu turbaten:\nym8 StoBlmkowa My przc.-pt,. 
wodJ •• snac~ pt<·odkości!\ oras ua~na ilo86 
towan.tp • i.eriall.ll epr:y ja s t.e.letml• 1n.~nB)'Vm~i'l~ ~irtf.!')..::. ' 
jowi podatemnych prz~pl,wów. 

Powstawanie wsp6lcsesnych pods1•~10h p~~epl 
pot oku Eościellldd.ego mogło n~et'Pić M ekuł'..e\c o&nło
dzenia or ot:.1i1 polep.Jr\~go ne..s 

1., pnezwyciobniu ~ej pn.esd:odt ttro:y ~'S 
2 ,, 11481l1a l!W:lh)'leU.a. profil'Ji d..S:coJ.: 
'~ :lllu.ach klimtyc:lll'eh tego rejonu. 

InwnsuJ'.łcya 3ftat fakt bl"alN po~sieUlYoh F'Y.ttpl.}"''. 
Da odc.t..Dku d.O<h1 Bel~ Plsaml\ & Bl"amm!\ X!-·ast:Jb'WBkt~,g~ •· 
Potok pnee.ba \u IP:ały, w kt6r:ych ~nttirus)'lmi& re 
jaje. się ajl.w.taka krucnrto«> W obrębio ł4j Je~si.Ud. ina 
duje SS.t ri.olld. syswm Ja>uo•y Lodow~ Zródła ore. 
najwitll".as• juklJde Pcleld. Całi.X'M. i 2i~ .. 

W dolinie Ku6cieliskie~,ro,w6j po·~ie~nych pr~e
plyw6w potoku poYyźej Rali Piee.no .1. un.nmkowan.r j~st 
istnioniem du!ych 1!p&dk6w /ok~J)4' %1 i N.ewyr6wnw;;ym 
protilelll potokue Pądsiem.:.a·e pne~ływy skracaJą ·iroe;~ 
pnecinajf\C zakola i wyrównując bieg potolru. 

Potg..'c 'K46eielisld. pon:t.żej Hali Pil!aM J m profil 
wyzr61ma.ny i spadki. znacznie tlldejsz6~ t.o do .':.!~d~ ··.~ do 
2'5 %. Dla.teeo też wod' z potoku .nie ma ~tr-:;~'t:·::! • .. 
rda sobie przepływu przez twenenie pod'Zien.a.y,J . .JMY 
rsy~ . 
Z powyisrych ronn.żań fYn.łka,Z.o decydującym ezyn."'):SJd€lr.l 
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~pływającym na rosw6j podziemnych przepływów są 
•arunki geologiczne i geomorfologiczne. 

\f dyskusJi wyet<\pili:Dr J. Bażynsld 1 Prof. 
K. Iatral ski • 
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Mgr '!a.deusz DScbrowski, Katedra Hydrogeologii U e W • 

)(gr Jan Rudnicki, Zakład Nauk Geologicznych P AN. 

Obserw~cj~ nad warunkami hydrogeolog1eznym1 
krasu w obr?bie serii Kominów TylkowyCh 
i Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. 

Vf s t ę p • 
.....,~~---

Inten~ywny rozwój zjawisk kr'a.sowyeh d&je si~ 
zaobserwowt6 w niektóryCh partiach Tatr Zachodnich1 

zbudowanyeh ~e ekał wapiennych i &olomitycznylh~ 
Najintensywniej przejawiaj~ si~ one w seriach wiercho
wych a. 1:"łaszcz& w Nrii 'Kominów Tylkowych i Czerwcnych 
Wi erchów. Tenu roZ'łł'ojcwi :Jawiek kreJ!JOwych odpowia.d& 
dobr1e rozwinięty ~1etem cyrkulacji podziemnej~ którego 
odzwierciadleniem na powierzchni są lic~ne wywierzyeka. 
Zjawiska krasowe w seriach reglowych mają znaczenie loh 
ne 1 znacznie slabesy rozwój. 

Syste~tyczne badania p~epływ6w 1 dróg kr~enlf 
nie były dotycho~a.s prowadzonoe ,. Ro~po --~~tfł w l959r, 
prace nad hydrogeologią krasu tatr~ańs1degv :mieru.ją, 
do zbadania obszarów liasila.nia., dróg krą~enia, ..S.el
kości przepływów 1 intens~ośd.1 rozp·aszczania ;;,il::.l 
węglowych przes wody kraeowe~ 

Pozna.nie obsze.r6w zasilania jeet l'IIOźl:twa. na. Pod"" 
stawie określenia długości i wielko~oi podziemnych 
przepływów. L~żna je określić przy zastosowaniu róż
nych I'TI.9tod jakt bar\Vienia, zasalania. 1 stosowania. 
i "'JI,·:>J?ÓW rad.i aktywnych. Wielkx>ści prtepływ6w pod.ziam
nyoh i powie~Cbnlowy~h najkorzystniej jeet określać 
ma to<1ą Z ..Piftkl /19f:IJ/, polegajt'\:Cą na. pom.ia.ra.c.h. 
·ro~.-~. l ~ń--:zard.a w:ska:!nika wprowadzon&go do ciok1J .. 

Aby okl"e,li6 bt~na~U ro~puas(Slnlai& skal Ya.p11E1n= 
nych pr1~1 wody ~aeowe wprowadzi si~ przycz1nkowe 
badani.. t•a.rdości wod)' meto~ wers•niano~.. e 

• l 
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Przegląd litera~. 

------------------
W 1924125 r.. J, Włodek badał pH potok6w i wy-· 

wierzysk w Tatrach Zachodnich. Stwierdził on11że pR 
wód płynących przez ;apienie l 7~3 l jest wyis~~ 
niż pH w6d płynl\cych przez gnejey ~. gra.n:l.._y l 6118 l, 
Zmierzon~ przez nieg.> pH Wypłyn z Pisanej s: 
i Lodowego Zr6dla wykazują niewielką zasadowość 
l 7,5 1 .. 

lAi cherdziński W. 119561 podaje ld1ka wa..,.·t~ 1Śctt 
twardości wody w jaskini Zimej i Lo-iowym Zródtot~ 
Nieco więcej danych podają Ob.odorawscy \'1. i A./19591 .. 
Dane te dotyczą jaskini Zimejt Uiętusi~j i \'lypływu 
pod Pisaną. 

Ol9ksynowa K~ i Komorn.icld. T._ 11960/ opubliko
wali dane do,;yczą:e twardości l temperatur s:teregl! 
WY'*ierzysk krasowych .. Pomiary te powt6rzył w latach 
1960 i 1961 Dąbrowski T., dla potok6v Koście''.:Lskleg:) 
i Ch.o~hoło\fsld.ego ora.t llc:t.:nyi.ih wywi~.rzysk znf.l,:ldu.ją.

cych się w tych dolinach~ 

Od pon~tku 1962 r., krk· .. uricz U .. pt·CJIIe.a.t.l. sy.s1~ 
ma:tyczne badania t\1ardo6ci w6d kre.so'<'fych metodą. w~r 
nianową .. 
Spotykane w literattrze da.n~ doty~1ąc:e hydrogr &!ii 
opi~ywanego rejonu opieraj~ się głównie na rozważa
nie .. :;h teoretycznych .. 

Kowalski ~. 11953/ uważa~ ze Lodo~e Zr6dło 
odwadnia ramię Czerwonych Wierchów między dolinami 
Kośeielisk~ 1 Miętua1ą. a 'Wypływ z P.isanej jest nie 
~ylko przepływem potoku KoŚcielisldego 9 lecz taki~ 
o&wadnia Wąwóz Kra.k:ow .. 

Zwoliński S. /1955/ dzieb k..~a.e tatl'·:ta.ńsid 
na osiem odrębnych region&. hydrogre.fic~nyeh. 
Obszar serii Czerwonych Wiercll6w aż po l!,U:ol: ~;.cz·:·ci i:-·~ 
jest odwadniany przez Ladowe Zródło. Dal~j ·~i~~" .L;i 
ze Wypływ z Pisanej jest wyłącznie poddemn.)'il pr:z;e
pływem potoku Kościeliskiego. 

l' 

Rudnioki. J. /19581 wyr6tllia. cłlra obsza.J"y 
pokrywaJące się z jednostkami tektonicznymi 

terenie przyległym do dollny Kościeliskiej. Obi~ 
aerie rozdzielone s~ nieprzepuszczalnymi marglami 

a.lbu. Ten sam a.utor w 1959 r\ł publikuje wyniki barwie
podziemnego przepływu potoku Ko6cieliskiego, 
ając ze Wypływ 1 Pisanej jest jedynie padziemym 

ywem potoku 1 nie posiada dopływu wód. krasowych 
Wl!pfozu Kro.k6w., 

Wi tt K. i ZieJII)nska z. 11958,19611 omawiaJą 
sieć hydrogra.t1cznl:\ Ta.tl" Zachodnich. Wśród trzech 
subregionów hydrogrnfioznych wyr6!niaJ~ subregion krasowy. 

tego obszaru opisuj\ one jednak tylko przepływy 
powierzchniowe. 

Gieysztorowa. I. /19611 opracowała. bilans hydro
dla zlewni doliny Kc!lecieliskieje Z bila.neu 

go wynika!>te odpływ powbrzeludowy jest znacznie 
zy od ilośei wody pochodz~cej 1 opadów. Ws~a~je 

ona na. możliwość powiększenia. tej zlewni przez podziemny 
dopływ wćd z rejonu sąsiednich dolin. 

elkość tego obsu.ru autorka ocenia na ok. 19 uf!. 
Dąbrowski T., /1900, 1961" 19621 podaje .. ,ielkości 

rrzepływ6w potoku Kościeliskiego 1 Chochołowskiego 
oraz wielkości dopływ6w krasowych do tych potoków 
z obszar6w przyległych. 
Załąeza ró,vniei prędkości przepływ6w podziemnych i 
powierzchniowych cieków kras~yOh. 

Rudnicki J ~ w~ wrześniu 1961 r. zabardl 
potok w jaskini Snie!r&e j znaJdującej siv we wschodnich 
zboczach li!ałolączn:l.aka.. Po upłY\ne siedmiu d6b woda 
Zs.banr.lona uraniną pojawiła sł ę w It_odowym Zr6dle. 

W 1962 r. przeprawadz.ono ld.lk:a barwień w obl"\'
zlewni po'vierzehniowej doliny ~o6cieliskieJ. 

tu"""'--.. ~ T e Rudnield. J • /19621 • 
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Budowa geolo8iozna i jednostki h7drogeologiczne. 

Interesuj(\Cy nas obszar krasowy utworzony jest 
zasadniczo 1 dw6ch Jednostek t.ek'tonicznych. ld{\c od 
poludzda a, toa Jednostlca [omln6w Tylkowyeh i jednostka 
CseNOnych Wiarchów. Główną mast tych serii stanowił\ 
wapienie8 wapienie dolomityczne i dolomity należ~ do 
triasu., jury i kl"edy /do albu/. Wdnl\ rolę z punktu 
•ickenia hydrog~olog11 oc!grywają margle albu oddzielaJtr 
ce aerlt 1Cominów Tylkowych od serii Czerwonych Wierchów, 
a ~ z kolei od wyższych jednostek tektonicznych. 
Yargle te praktyczaie nie przepuszczalne stanowią 
naturalne· rozgraniczenie jednestek hydrogeologicznych, 
które • związku z tym w zasadzie pokry.rają się z jedno
stka:d tektonicznymi. 

By6 mo!e w ~ar~ dalszego bezpo6redniego poznawa
nia dróg podziemnej cyrkulacJi wystąpi konieczność rozdzi 
lenia jednostek hydrogeologicznych na jednostki mniejsze 
obejmujące obszary sasilania poszczególnych 'ródel. 
Obecnie wyróżnić możemy na obezarze pomiędzy doliną 
Ch©chołO\"rską a doliną Uałej Łąki dwie gl:6wne jednostki 
hydrogeol ogiczne: 

l. jednostka Kominów Tylkowych 
2. jednostka Czerwonych Wierchów. 

Jednostki te posiadają przebieg r6wnoleznikowy, a 
więc proatopacU:y do istniejących tu dolin. Wynika stE\o(l 
t • kt Dio pokrywania ait zlewni powierzchniowych ze 
z~.ewmaud. podzieaqlll. 

Og61na charakterystyka hydrogratii krasu tatr&ańekiego. 

Przea przaj,ciem do szczeg61owego opisu tatrzaD
akiCh jednostek hydrogeologicznych pożytecznym wydaje 
sit przedstawienie ogólnej charakterystyki hydrografii 
krasu tatrzańskiego. 
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Ceeh~ specyficzną krasu tatrzańskiego jest 
~5pomniar.y wyżej równolożnik~vy przebieg krasowych 
jednostek hydl•cgeologicznyCh przy południkowym 
:rozwinięciu dolin~ Powoduje to powstanie dwóch 
róznyeh sy!tem6w cyrkulacji krasoweJ. 
Pierwszy związany jest ~ przepl~ami powierzchniowymi 
potoków i rpzwija się równolegle pod rdmi ~ vr ten 
sposób powetaj~ systemy Jaskiń pr~epływowych do któryCh 
wpływa część lub cała woda płynąct. cield.e~ powierzch
nicwym. ·w da +.a mcie wpływać do jaskiń bezpośrednio 
przeż szczeliny w odsłoniętych skałach wapiennych 
lub przez pcnr:•ry t>najdujące się w dnie koryta cieku .. 

Gin8tC'!a wcda poja.wia. się ponownie w niżs:r.ej częś~i 
doliny w wypływie /ang,. resurgenca/ ~ Vlypływy wód 
krasowych usytuowane są. naj,-;zęściej w pobliżu kon
t.&lctu skal. kraswyab. z nie krasowymi.. 

W rozwoju drugiego typu systemów krasowych 
decydującą rolę odgrywaJ~ bezpośrednio wody opadowe, 
kt.órB drcbnym:l. azoze . ..J.na.m:l przenikają w głąb Jll8.Sywll 

1fap!er.negc . Pcd wpływem działalności erozyjnej i che
ITIJ.c:z;uej wcdy, drogi krążenia ata1e się powiększają, 
stcpniowo łącząc się w jeden dobrze wykształcony 
system odprowadzający ~odę do wywierzySka, leiącego 
najc.zętieiej VI dnie najgłębszej do1iny przecina'!llją.ceJ 
daną jednostkę hydrogeologit·zną.. Powsta.'ł .. e w ten sp; sób 
systemy nazywa się systemami jaskiń wywi erzySkowych 
a nrl e jsca wypływu wód na powierzbbnię - wynerzyska.mi 
/ang. exsurgen~e/ . 

Oczywiście moeliwe jest powatanie systemu zło
żonego~ gdzie system~derzyskowy łączy się z przepły
wowym a wody rdmi płynące pojaWiają się w jednym wypływie 
lub wywierzysku. 

\'l warunkach tatrzańskich, deniwelacje w syste
mach jaskiń przepływowych są mniejsze od 100 m. 
Odpowiada to róźnicy wysokości dna doliny w obrębie tej 
same j jed.noatld krasowej.. . 
'U Jaskiniach wywierzyskowych deniwelacje mogą dochodzić 
nawet do 1000 m. co odpowiada r6żnicy \vysokości między 
najwyższym i najniższym punktem danej serii lcrasowej . 
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Cyrkulacja \'!Ód krasowych vr obrębi e jednostld 

rydrcgeologicznej Kom:i.L.ów T ylkowycb -

Przez jednostkę KomL1.ów T;tlkowych przepływają d\va 
stałe potcld: Chc;chołowski j Kościelisld, które 
początek mv6j bi~rą w obszarach nie krasowych, 
leżących bardtiej na poł~dnie~ 
Ze względu na duż4 powiex-z 1hn:ię z:ewro c:f,.j e kr·ascwych 
oraz małą twardość wód z rdej wypływająych 
/ok. Jo~x /, wody te odgrywają dużą rolę w kształtowa
niu podziemnej hydrografii na terenach krasowych .. 
Wskazują na ~o liczne da\me jasklr.te przepływoweft 
znajd1.1jące się obecnie wysoko nad dniem dc.liny 
i współcześnie czynne systemy przepływ~Te w dolinie 
Kr ściellstdej i Chochołowskiej .. 

Dclir$. Cłwchołov1ska.. 

W delinie ChcchołowsldeJ WSfÓłoz€sne podziemne 
rr.z:epływy p, teków są słabo razwirdęte. Uwa.runlo:>wa.."'l.e 
jest t· Qzęściowo cgraniczonym występowaniem skał 
krasowieją.oych .. 
J ednr:tk w okresie nisldch stEmów wód /po~żej 
100 V .,qk/ cały potok Chochołowski sinie w kilku 
w: ęl\ .-z;y··h ponorach lezących w s""rii wapieni. malmu-
n. okt'Jmu jednos-t,ld. Kominów Tylkt~wyoh akołu prywatnego 
s broniska Blaszyńsldch. 

Jak wykazało barwienie, wody te przepływają przez 
system podziemny w najniższych partiach jasld.ni 
Szczelina Chochoło~ska i pojaw1ają się na povderzchni 
w wypływie z jaskini Rybiej. 
;·r dalszym swym przepłyvl'ie W<:!d:y potoku giną atopniowo 
w żwirowisku wypełniającym łożysko potoku. Dalszy 
podziemny bieg wód nie został zbadany. Należy się 
spodziewać, że część tych wód wypł~va w wywierzyskach 
leżących powyie,, Slca~y Księdza Kmietowicza. 
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Duże wydajn.Jści ~ych wywier·zyąk vrske.r.ują na to, że 
udział wód po~dzący~ z potoku jest jednak niezna
" ~ny a gł. ówną masę stanowią >mdy krasow9, odwadniał\
ce masyw dol:'lm:l t6w trias\.\ erodk:>..vego należą.cy':'.h do 
s~rli regloweJ dolne .J. I s tnie je r6mieź możliwość, !e 
ody potoku ginące w ponc:re...-h płyną na zachód lub na. 
sch6d, wzdłuż ~eprzepusz"za.1nej serii margli albu 

• prze.::inajE~:ce,j dolinę10 Wykonane pomiary ilościowe 
"Dąl-Jr-r; .l(sld. T. 1962/ pode:zas średniego etanu woO.y 

w H .pc.1 :1 wrześniu 1961 r . wykazalytże około 60 l/sek. 
to jsat l/'3 c:ałości wód ginęła w systemie jasld.ni 
Rybie S~ ','1ykonane w t.flll c.z.asie pomiary 1=rędkości 
przeplyw6w podz1.emnyoh wody dały pozorną prędkoś6 

Vp2~ • 90 m/godz . 
Bezpośrednie poznanie dróg la·ążenia w obszarze 

Koud nów Tylkowych je at; ba.rdz.o trudner gdyż nie znamy 
tu jasldń posiadającyci: stałe l1!b nawet okresowe 
przepływy wodne~ 

'({ obrębie Si!t~li nerch07lt'Jj Korrinów T ylkowych 
w dolinie Chochoł.owsld.ej :n:te strlerdzono istr.d.enia 
większych wywierzyac ~ J6.dy.nym :imo.jdu.jącym się t11taj 
uywi.er:zyskiem jest małe źr~dło w Wyżnie" Bramii' 
·::hochołowak:!.ej,. lttórego wydajnołłć. wa.ha. e:tę średni 

:< ~ 10 1/s~k .. Taka. mała wydajność jak na wa.rur.ud. kt>aao
w-e wslu'l.ozuje,ze wyvtlerzysko to może posladu.ć .1~dyni.S~ 
::harakter lokalny i odwadnia ba't"dzo mo.ły obszar. 
.7obec braku. dużych wywierzysk k[•asowyc'h w dolinie 
Chochołowskiej ni.13iy przypuszez!l.Ć, że większość wód 
• ma.sy1:o Kond.n6w Ty1kowycb odpro\,·a.dzana. je s t do 
doliny Kościeliskiej . 

Dolina K~Ście1iska · 

Znacznie silniej roz,dnęły się podr.iemne prze
P~.ywy potok6.'1' w dolinie Kości~lisld.ej, gdde, strata 
od powierzohnicwych na rzecz podziemoych przeplyw6v; 

dc.ohod·~:J. ® 100%, pr-zy średnich wHlkoeeie.ch pr~epl:ywu 
k: •. ~~ ~ l/.;;,;k., 

• 
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W korycie potoku Kościeliskiego stwierdzono 
istnienie czterech stref ponorowyCh , współczesnego 
systemu przepływowegaz 

l. Suchy otwór Jaskini Pisan~ - jest to ponor 
najstarszy, Obecnie funkcjonuje tylko w okresie 
znacznych powodzi, gdy przypływ po toku wynosi 
ponad 1~5 m:3/sek. 

2~ Powiększone krasowo szczeliny w ścianie wapie~ 
znajduJące·się ok~ 60 rn. powyżej strefy pierwszej® 
Chłonność tej strefy jest znaczna i dochodzi do 
300 1/sek~ 

:3 .. Ponory główne - leżą ok. 280 m" poniżej Krzyża 
Pola .. '.'lykształeone są. one w postaci leJów 
w żwirowisku wypełniającym koryto cieku . Do nich 
wlewa się bezpośrednio ok .. 200 1/sek wody~ 
W czasie wysokich i średnich stanów po~1ku ponory 
te zoJ.ewane są całkowicie. \''/ niskich stanach potok 
kończy swój bieg w tej strefie i pojawia się 

dopiero poniżej '.'lypływu z Plsane j . 

4. Najmłodsza strefa - znajduje się na wysokości 
Krzyża Pola. Chłonność jej jest mała i w ync.ai 
ok. 20 - 30 l/sek. 
W ·da. potoku ginąca w tych ponorach pojawia się 
znowu w Wypływie pod Pisaną oraz podczas wysokiego 
stanu w Wypływie pod Raptawicką Turnią. . 

Pomiary prędkości podziemnych przepływó,; wykazują 
dużą zmienność prędkości w zależnoóci od stanu wody 
w potcku Kościeliskim /Dąbrowski T~ 1962/. 

Na odcinku Ponory główne - Wypływ z Pisane j o .VtJ.8&"' 
ści ok. :380 m. pozorne prędkości przepływu wahają si ę 
od 111 - 990 m/godz. 
Dla odcinka Druga strefa ponorów - Wypływ z P i .:Jan~,· 
o dłueoćci ok. 110 m .. pozorne prędkości przepływa\~ 
wahają się od 66 - 496 m/eodz. 
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Tak duże zróżnicowanie prętkońci w tym samym 
systemie krasowym spowodowane jest różnym charakte
~rem przepływów w górnych i dolnych jego partiach. 
W górnych partiach tego systemu cyrkulacja odbywa się 
w systemie szczelin o znacznym nachyleniu i posiada 
charakter swobodnego przepłjl\VU• Dolną część tego 
systęrnu stanowią korytarze j askini Pisa.nej o znacz
nych nieraz rozmiarach, słabo nac~.'lne z licznymi 
stawkami retencyjnymi i syfonami, które zmniejszają. 
p~ .. ~ ,,<ość przepływu ., Do system przepływowegp potoku 
Kościeliskiego dopływają ponadto wody z g6rrtych partii 
Wąwozu Kraków .. Udało się stwierdzić przy pomocy barwie
nia u. .. an.tną okresowe~ potoku w Kotle Kam ienne 
Zadnie. 

Barwienie to wykonano w maju 1962 rw Czę~6 wód 
z płynącego potolru girde w ponorach znajdujących się 
w Wąwozie .. 14 progów'', reszta zaś w dolnych ponorach 
f rzy rozdwojeniu \'Tąwozu Kraków e Po 15 godzinach zabar
wiona woda wypłynęła w małym Wywierzysku, leżącym ok. 
.,r n. .. ·r.nii9j ~f/ypłyo.V'J z Pisanej, w samym Wypływie i w 
Wypływie pod Raptawicką Turnią. 

Prędkość pozot."M. na odcl.nku Kocioł Kamlenne 
Zadnie -Wypływ z Pisa.nej wynosi lll m/godz. Część drogi 
l Koci?ł Kami.enne - Gór-.ny Wąwóz Krak6w/ potok odbył po 
powierzchni płyną.ć przez ~· "'ogi .. Na ty.u odcinlol 
prędkość musiała. być znacznie większa niż na dalszym 
odcinku /Górny Wąwóz Kraków- Wypływy/. 

Z porównania rozcieńczeń barwnika w wywierzyskach 
z przygotowanymwzorcem okazało się,ze dopływ wód 
z K."tłq, Ka.mlerme atanowi 1/20 całego wypływu z Jasld.ni 
P .~.sans .~ . W :Dym c:zasi~ wielkoś'ć przapływu w Wypływie 
Pisane~ wynosiła ok. l m:3/sek .. czyli W dopływ z Kotła 
Kamie:an~ wynosl p~dczas wyaold.ego stan:u wód ok. 50 l/sek .• 
Małe wywierzysko poniże J Wypłj"WlJ. z ?isane j miało 
na~viększe stężenie ba.rvmika, gdyż stanowi ono bezpośre
dni odpłyv. wód z Wąw .>z t. Kraków. Swia.dczy o tym również 
fakt~że podczas licznych barwień potoku Kościeliald.ego 
r t.~.! r•i"' Jda1.o s::..ę zauw!l.Żyć najrnni.ejszqgo związku 
rr· ~ • :•;go woda.tr* a tym iródłem. 
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Barwnik w \Vypływi·e pod Raptawicką. Turnią. był bardzo 
rozcieńczony. Tluma.czyć to można nie tylko udziałem 
wód potoku ale również dopływem wód krasowyuh 
z Kominów Tylkowych. 

Ogólny dopływ wód z Kotła Kamienne do doliny 
Kocieliskiej można szacować na około 60 - 70 1/sek~ 
VIielleość przepłY\'lU w barwionym potoku wynosiła 
80 - 100 l/sek. Z tego widać ,że część wód z teg,., re
jonu /20 - 40 1/sek/ odpływa w inny rejon nie ol<Teślo
ny w czasie barwienia. To przypuszczenie p•,twie "'dza 
przeprowadzony bilans barwnika, z którego wynika,że 
ok. 20 - 30% uraniny nie pojawiło się w dolinie 
Kościeliskiej .. 

Obok wymienionych powyżej wywierzysk i wypływów 
znajduje się w dolinie Kościeliskiej wielka strefa 
wywierzyskowa na Hali Pisane j. Jej wydajność waha się 
w granicach 100 - JOO 1/sek,. w zal~żn.•"Jści ·,d w:!.ęlk.ości 
opadów .. Wywierzyska te prawdopodobnie odwadniają wscho
dnie stoki Korrd.nÓ\V Tylkowych a być może częśc~ .. owo 
i zbicza zachodnie. 

Jednostka hydrogeologiczna 

W utworach tej jednostki nie tworzą się współczes
ne podziemne przepływy,mimo iż wyżej na zboczach doliny 
Kościeliskiej spotyka się szereg jaskić, będących 
przepływami. potoku,. W jednostce tej rozvli~;'1.ją się 
na.tonrl.ast lic.-.ne systemy p ,dz:l.emnej cyrkul ~.oji l zasi 
ce liczne stałe i okresowe WY'vierzyska krasowe. 

KI e.runk.i dróg krążenia w jednostce Czerwor,ych 
Vli.erchów przedstavria "t'ycina 2 .. Z niej w:i.dA.Ć~ ż.::· tw.; 1..:p': ~ 
rozpoznany jest masyw Ore;anów w dolini.c I<ościeUski~:<j.. 
Przeprowadzono tu trzy barwienia w jaskiniachi 

l..Czarne,i- położneJ'-' podnóża Czarn"Jj Tu,..r-.1.. 
l /1350 mJ npm./ Jej system wodr.y 

się z Lodowym Zródłem, położoo:,·m J;a 
wysokości 987 m.npm,. 

2. Zi~ej -
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W czasie powodzi nadmiar wody ł tej 
jaskini wypływ~ · w okre~owym ~ywierzy
-sku w Org~aeh /1110 m.np~/ 

jej 
we wstępnycli partiach /So.lka z Przepły-
wem/ .. Jaskinia ta leży na wyskoeci 
1120 m.npm. w zachodnich stokach Orga
nów po\Yyżej Bramy Kraszewskiego, Wynik 
barwienia wskazał na istnier.ie tu eyate
mu szczelin prostopadłych do przebiegu 
doliny. Barwnik pojawił się w wyvr.ierzy ... 
sku w dnie doliny leżącym na wysokości 
otworów jaskiń Zirrnej i Mroźnej na wyso
kości 1010 m. npm. 

J~ Mroinej - leżą·"1>9j w sąsiedztwie j askini Zimne{j. 
Zabcrwicno mały strumyczek w Salce 
Pochyłe~llOO m. npm. / Odwodnienie 

t ego systemu stanowią. wy-..vierzyska znajdu
jące się w Brumie I<raezewskiego 
/990 m. npm .. / . 

Na podstawie tyc:h barwień wyliczono pozorne pr~d
~ci przepływ6w wód krasowych. Wyniki te wahają. się 
22 do 67 m/godz. 

7 całego obszar..t masywu Organów do doliny Kościeliskiej 
Jopływa od 50 - 200 l/sek. Na lewym zboczu doliny na 
dcinku między Halą Pisa.ną a Bramą Kraszelfskiego nie ma 
1.dnych wywierzysk krasowych. 

Poniżej Bramy Kraszewskiego na prawym xbc C:I\U 

oliny znajduje si ę Lodowe Zr6dło, które stanowi nie 
Ylko odwodnienie masyvr11 Organ6w, ale i części ma8ywu 
erwonych Wierchów, włączając w to Kopę Kondracką 
eórne piętra doliny Małej Łądki. 

~kazuje na to barwienie wykonane we wrześniu 1961 r. 
l"'ClPi'teki i Rudnicki. J. 1962/, C.zięld. które nu stwier-

4ono ,że potok ginący w syfonie na dnie jaskini Snieżnej 
m.,npm. / łączy si~ z Lodowym Zr6dłem. Pozorn~ pl"'fdy 

przepływu na t ym odcinku wynosi około :34 ml•ds. 



32 

Z obserwacji stanów i wydajności Lodmvego Żr. 
można wyciągnąć wniosek, że znaczna część serii 
Czerwonych Wierchów /od Malołąozniaka po dolinę 
Kościeliską/ jest odwadniana przez to ~~vierzyoko. 

Lodowe Zródło j es-c wyraźnym przyk?adem1 

ze w przypadku cbszarów krasowych nie można wydzie
lać zlewni dolin vr oparciu o k:ryte ri(;. morf ologiczne, 
gdyż na ogół nie pokrywa się ona ;;~ ?. lavmią vród 
podziemnych /lra.aowycb/ . 

~~~-~ńc~! 

Przeprowadzone dotychcza8 obserwacje dróg 
la"t\.ienia .., kraeie tatrzańl!lkill po:nralają na ściślejs:r;e 
sprec yscwaDie wepółczesnych warunków hydrogeologi
cznyt.!h ~i J ak w~ka a prz:eprowadscnych pomi&r6w, 
prfdkości przepływów podziemnych są silnie zróźnico
wan~s od JO - 50 m/godz .. do około 1000 m/ godz. 
W&ł11 p~dkości Wl!lk:a.zUj!.\ z jednej strony na przepływ 
wod c:ri&\nieniem ' 'drugie j l!ltrony na dużą retencję 
ays tem pod.siemnego. Prędkości duże charakteryzują 
prs"pływy I!JWobodne bądź o niewielkie j retenc ji. 

T"> ch».Ze sróżnicowanie w prędk:o,oiach przepływu wód 
~ dziewnyCh zaailaj~ych ~ródla w obrębie j edne j 
s · rii ~scwej Wl!lkasu je jednosnacznie ~źe we współ
e .esnym nUmie hydrogeologiczn,m laa i!IU tatn:a.ń-
s dego 1'118JI\Y'II do czynienia z s~eregiem niezależnych 
eya-cem6w szezellno\Yych a nie z jednym zwierciadłem w6d 
podziemnych 

DsięB:i - te nu sarówno w dolinie Kościeliskiej jak 1 
w Chocholowslde j sna.jduje 819 szereg tródeł lc:l"aeowych 
różniących sl~ sarówno wardości(ł /J, 5 do 8 on; 
jak 1 tempera~ /od 2 do 7oc;. 

J) -

Zr6dla te na og6ł nie są duże i o~wadniaj~ tylko 
baspośrednio przyległe partie masyw6w .. Jedynym znanym 
dotychcza.s vry J!łtldem j est rozległy i silnie rozgałęzio-

e 
ny system Lodowego Zr. drenujący znaczną część jedno-
stki krasowej Czerwonych Wierchów. 

t:x. 10n - !Stopień ~emieoki • 18 mg/l caco,. 

2x8 Vp - pozorna prędkość - jes t to prędkość 
pr~epływu~ j aka istniałaby gdyby dr oga 
pomiędzy ponorem a wypływem sten~~ila 
linię prost~. 

~~~l:!!!!:!~m 
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)5 -
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Ryszard QradsS.Uk:l. 
....... --------------

Caymild. lam.UOlujące rozwój krasu, 

a rozw6j po-dziemnych form kre.sowych 

Pod~emne formy krasowe powstają w obrtbi e Skał 
ulega.~ych chemlcmes /koroz ji./ i mechanicznemu 
/eroaji/ dalolaniu wody~ a sta.MJri.ą drogi poch:ieliaego, 
i:ruango kr~a.ia. wodyJ mają one postać J!ll:ie j lub 
bardziej roze;a.l:ęzicnyeh systemów kanałów' koni>r 
i rozmytych szczelin. Na drodze wtórnych proces6w 
zostaj~ one wypełniane osadami autochtonicznymi 
i all achtonicznymi e 

Ze względu na dominującą rolę wapieni wśród skał 
ulegających procesom krasovcym, autor dalsze ro~va
żania ograniczyć pragnie wyłącznie do wapiennych 
obszarów krasowych. M6wiąc o typie morfologicznym 
poddennych fonn krasowych autor ma na myśli charak
ter poszczególnych kanałów /ich wielkość i kształt 
prz elcro ju/ oraz formę przestrzennego, tró jvtyrrd.arowego 
roz·dni ęcia całego systemu dróg podziemnego krą:z enia 
krasowego. 

VI dotychczasowej li teraturze geologiczneij, 
reomor~ologicznej i speleologiczneij zagadnienia 
f Odziemnych f orm kraSO\yYCh bardzo często0gt•aniczane 
~yły do jaskiń, a więc tylko do dostępnych człowiekov~ 
j znanych :trBgment6w systemów cyrkulacji krasowej. 
V starszej' literaturze, a teakZe u vdelu autorów współ
czesnych, zagadnienia te t raktowane są \Vyłącznie CJpi 
W publikac jach na t emat genezy i rozwoju jasld.ń począ 
zwracano uwagę wyłącznie niemal na jeden czynnik, 
a mianowicie wodę. Autorowie amerykańscy \'t lo. tach 1930-
60 brali pod uwagę e;łónnie dwa czynniki : wodę oraz 
morfologię t erenu, najczęściej · marginasowo traktując 
wpływ same j' skały - zo. wy jątldem jej mią.i ozośei i ... +.n mm 
do skal Die~owiej~ych. 

- n -
W ostatnich la.-ch nrócooo u-a aa dul-. rolt, 

ja.ką odgr)'Wa klist w przebiegu promus6w ~che 
r en kierunek Dłd: reprezent uj(\ ~rl'l!>logori.e swlł\
zani s XomS.sj~ Zjawisk Krasowych Ui~dzynarodowe j Unii 
Geogr. , prsedmlotem ich badU B!\ jet!nak W}'ł!\Cin18 niemal 
powlenchnlowe f vr'm:l lenaowe. 

Autor sestawil ostat nio /1962/ csynniki kiDnt.rol u.
'~ Rn6j krasu w trzy grupy, olcre,laj~ je jako • 
1/ ~'tt®y skal:y 11 2/ sytua~jf -pnestr&eM!\ kompleksu wapien
tlfł~0 'J/ n.runld. ldbima.tycsne~ Czynnik pienszy reprezent~ 
Ją li toloBicme 1 petrogra!'iczoe cechy skalye a więc jej 
.;t ruktur& i t;ekst\1\r&, grubośe ła.wic 11 obeeaość eptlclm cloac 
• ych i szczelin tektcmicmych" ilość i charakter zani.ecsy• 
asc:~eń!J porowatość 1 prsepuezczalność .. Sytuacja. pnestn~ 
"ma ko!!q)leks•J. wG.pienn•go o'b4J j mj:l mi~szo66 tego k:omple .... 
~esu, stoeu.Dek do skal podBo1elajlłC,Ych 1 na.dleg1:ych 
'w tym 't~~ obecność wkładek nieP.&"ZCIFJ.nctalnych/ & ._. 

\lksztaltow&nie po\YiESrz~ t.eNn?.ll.fl pololenie bazy 
t"'~Y jnąJ .. 

a. warunki kUma.t yMne składa.)\ slpt :ll(IIŚÓ wody opadowa · • 
e j tomperatu.nle ahemhlll Yodif/aa.lełn,y od ilośd. 002 
powi•tnu 1 glebi•/ P obecnoś6 i charakter szaty roaUin

ue~ i td .. 

Wastetld.a 1 w,mlemonych trzech oz)'DI11k6w maję 
11W15U wpływ na ogólny pnebieg proe1s6w ~yoh,ich 

,.zybkoś~ i zakrese Wydaje się · natond.a~t.t> /co autor wru 
AeRadomakim r-1963/ staro.ll sit ,już wyka.n.ć/ że typy 

~r,~rfclcg:iczna :torm~> które powst&jl\- w wynik* procesów 
'l"asowychfl zale!~ gl6wnie od jednego 1 wymienionych patl1= 

i 'l j czynników" pedcza.e gdy pozostałe odgl"ywają w takim 
·y.zypa.dku podnędn!\ rolę"' 

Badania obs&a.r6tf krasowycr4, położonych w r6tn,f.!ih 
etr etach klimatycznyche prowadzone w ostatnich latach 
I on~oliły stwi•rdsić&.ze w zalei.ności. od warunków klima
\~c~nych ro~v.i jaj~ się rozmaite kraaowe formy powierz
tlC.n:i.o'W'8. 7r6in:ic.:rrra."'tl.<s t y :::h :form", zaletności od warun
k&. ;.~".!.tf1Q.' " c~nych mż l r.a11uwać prccYP'la~oe.:<erdta ~!a 
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r 6wniei typ IDOrlolcglczny podziemnych form k:rasowyoh 
rno!e by6 ar6!Dicowany w zależności od klimatu. 

Pnystfpu~c do om6wienia te j kwe stii trzeba p~i
kreśllć e że zno.joJIID~6 podziemnych !orm kra.smry ~h 
opiera się przede wszystkim na znajomości jaskiń danego 
obszaru oraz na poznaniu sytuacji hydrologicznej, 
• pierwszym rzędzie dróe podziemnych przepływówa 

Wsp61c~esny stan poznania jaskiń na różnych 
obtszore.eh J.aoasowych ~ ziemskiej jest bard%o rózny., 
Znajomoś6 rozległych i głębokich j askia ogranicza 
się Diemnl wyłącznie do krajów o wysokim s topniu 
cywilizacji i gęstym sal~dnieniu~ w kt6-:oy.m 
w os t a tnich kilkunaatu latach romną;t się ruch 
sporWiy j, eksploracyjnej speleologii ~ nazywane j 
tak:!e alp1n1.zmam podziemeym"' Są to wyłącznie prawie 
kraje europe jskł.e, a więc pol:oione w strefie 
umlarklowanogo klinn tu .. W rezultacie spośr6d ;o· 
naJgltbszych, znanych obecnie jaskiń, aż 46 to jaski
nie europejaldet z pozostałych 4 - 2 zno.jdują.. Blę 
w USA" l • Algerii a l w Nowej Zelandii~ Znaczna. 
częś6 najdłuższych jaskiń położona jest r6wniaż 
w Europie.. Tego rodzaju zestawienia mogą sugero111a6 
że istnieje z\Tią.zek pom:ięd:y stratą kl.imtycz%141 

a. głębokością i dlugością jaskiń .. Autor jest jednak 
zdania ,że w grę wchodzi tutaj wyłącznie stopień 
pos~~nania. jo.sld.ń m da.nym obszarze ~ o ile oczJ"dśei., 
pominiemy tald.c czynnild., jak morfologię c .·y miąższość 
k-oliiPl.alcsu wapiennego .. 

Badania przeprowadzon:~ na Kub:t:e /R. Glfa.dł::tn:sld & 
A .. Radomsld ,196'/ pozwoliły autorom stwierdzić 11!e 
typ morfologiczny tamtejszych jaskiń, rozvńx.dętyeh 
w różnych obszarach kra.sowych, \lltfa...~·'\tany jB 
przede waaystkim przez sytuację przestrzenną kompl~
ksu wapiennego • podr.zęd:ną rolę natomiast odgrywają 
tutaj ceohy skały i warunki klimatyczne. 
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Wiąże się to z tym,że o rozwoju wystemów podziemnego 
krążenia wody '\t kra.sie , a. Więc i o rozwoju jaskiń 
decyduje wp pierwszym rzędzie epos6b krążenia wody. 
Drogi podziemnego przepływu pozostają w ścisłej za
leżności od położenia obszaru zasila.nia w stosunku do 
punkt6w wypływu., porlennu w6d krasowych, rozwoju 
powierzchniowej sieci rzecznej i tp. Znacznie mniejszą 
rolę odgrywają. własności litologiczne wapieni l> o czym 
świadczy rrd~dzy innymi fakt powsta.wania r6żnych t yp6w 
jaskiń w wapieniach o zbliżonych ceChach litologicz
nych. 

Zdaniem autora istotę dominującego wpływu sytu
acji przest r zennej na t yp morfologiczny podziemnych 
form krążenia krasowego stanowi !akt ,że przepływ wody 
w obrębie praktycznie nieprzepuszczalnych wapieni 
odbywa się w zasadzie wzdłuż pewnych linii , których 
pn ebi eg uzależniony jest gł6wnie od sytuacji prze
strzenne j e Natomiast szybsze l ub woiaie j sze rozmywanie 
Hzdłuż tyeh linii kanal6w krasowych uzależnione jest 
od ilości, t emper a tury i chemizm wody / a więc od 
warunków klimat ycznych/ ale nie decyduje już ono o 
t ypie morfologicznym całego systemu kanałów& 
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Ryszard Gradzińsld 
-·------------~ 

~as T;)Oł'q,d:o.:i.nw~<'> ~ części Wyżyny Krakowskiej 

Przedstawione przez autora wyniki badań dotyezą 
rozwoju podziemnych form krasowych w wapieniach górnej 
jury na obszarze pomiędzy Krakowem a Ol kuszem., 
Zachodnia granica wapieni jurajs~~h j est granicą 
erozyjną, ku wschodowi miąższość kompleksu wapiennego 
zwiększa się~ osiągając prawie 300 m, a wapienie zanu
rzaj!\ się pod pokrywę osadów kredowych"' PołudnioVIa 
część obszaru zaburzcna jest licznymi dyslokacjami 
uskokowymi , dzięld. którym powstały liczne zręby i zapae 
dli ska tektonicznee 

Gł6wnej fazie tektoniki uskokowej S 8 Dżułyńsld./1953/ 
przypiey«al wiek dolno-mtooeńsk:i ,. Kompl eks wapieni 
w południowej części Wyżyny rozci ęty jest głębokimi 
dollnami /Prądnika.11 Będkoweką. i in./~ które autor t en 
uznał za starsze od t ektonild u skokowej, a którym 
u. Klima.szewsld. /l958a,l958b/ przypisywał wiek oligo
ceńeld .. 
Zdaniem autor a /1961, 1962/ olaoes głównego rozwoju 
dolin Jest następstwem deniwel acji tektoniki u skokowe j 
1 rr~ypada na schyłek miocenu i pliocen~ 

Nie ulega wątpliwości ł że procesy krasowe w wapie
ni '\ch g6mej jury rozwijały się za każdym r aze.m, 
il,kro6 kompleks wapieni wynurzony był ponad poziom 
mt~za i przynajmniej częściowo odsłonięty. 
Pr-zepi'C'wadzc·n~ badania doprowadziły jednak autora do 
wnioslru 1 ,źe rozwój podziemnej sieci kanałów cyrkulacji 
krasowej szczególnie intensywnie rozwi ja6 się m.usiał 
głcSVtnie w dwóch okresach t pier.1szy z nich związany 
był z usuwaniem pokrywy osadów senonu /u schyłku dolnego 
trzecicrz:ędu, 8VIentualnie z początkiem mhooenu/, a 
drugi pozostawał w związku z rozwojem dolin, rozcinają
cych południową kra.vtę di \Vyżyny . 

• •t 

Badnnaa autc~a dotyczył7 pod2iemnycb tors kruso• 
~ycb, rozwiniętych pod powierzChni~ w obrębie wapiofti 
jura j aki eh u rortey te stanowią frc.gmenty dawnych S)'l!! teł! 
r::ow eJ,yrlru 1avjl. kra.mO'We - ~ 
F omy po ... nodaą. ~e z pierW!l .~;og, ok:l'e sw , nte ,Js 'Yncgo 
roZVIOJU lrrasu ro,>ł <..han.ktcr form kopa rny.;h t o J· wypeł
nione cą c:lłkoncJ.e Of:a.dru:ti. l:aleil\ t ui.&J cna.raktorysty
-=zne studru.o kl. t kumDtt"'1ł'O ·' t r ed.nicy o gł9boko,c1 prz@
lcraczające J n.lela.edJ 30 m ł.~~~c.e 81\l z ru.m r ozmyte 
l:r&.00'~«0 pozio• f'ug:L m1ędzyla'll.cowe . ponadto rozmyH~ 
pionaile szczeli.ny ~ a \a.lc:te nienellde ~ m.eregu.J.al'l'l• 
ka.naly@ Na całym op~ s}IWOAYm obs•t.""ze kope.A.Ile for~ 
kra.soc• wypełnione są takim eamym mo.V.riałom 
d.robnozt a.rn.istfl%d, ,'11.snya piaab.m h&t"~Xfl!Xł. aw.~. <t .... 
ającymi niekiedy· domies~kę iłu oraz z1elonM i ollvkD~ 

fiG ił y n.erz~dko JD&rgl1st" •l " kt6tyo.h wystętpu,Je 
mikrofaun4 conod~a -

S~er~g dowodów wcka~uje na t0 ~!* material vypelftie~y 
li.~~~~ tcą,.y Jmuowo poeh~dzi :- roe!%%YtYch osadów !a."edr,.". 

yeb, pl"o:<ede w.szy~ tk.l.M z ,,d'Worów eenonu Chaf;akte~ys" ~ 
me rozmy<:i a. ś eian 1 eecny wyp•łJtie.jące~ ma. ierialu 
r az. o.r~l:i u . piorvtot.neJ sytuacji pe.leo~~g!'ai'~ czneiiJ 
ponala.ją stw.J.erd::J.Ć że opisy~ane !ot'fł.S k· pa.l. ,e t-.forz::yly 
'"i ę na obs-:r. 'Lr.z; 'ł o ntl9•1e.l kicr d<en:iwelacj&~"'., pr C~~d t.a.r.,.w 
··f'r .. t a.ITI:i tekt:miki. \lrsk</k:ovu~ ~ •. F~rro.y t • ~ J.'az •;,a..-·· ; (j~~• 
nladA:tni~ poz 1 ·sta.ty jut z.U:0.t'kOWM.e i bez w'i. ęks~y~h 

ir(.!..ant pr~C&t11'Vał.Y ~ a.Lia. dslsie,.:eHgo ,, 

Je s·~ rt::ec .-'! C:.h.e:l'e.łc:'te,.y~ty.~J.aą ~t~ pa badanym 
:-b eozar-t•ł nie .r;nale'Z!ono nigd!:te typ<lll'r y~h, wlęks:-yc't 
kan:a.ł6\'l k~a.!('1Wy ~h wype'lnionych i; e.etyni oat~.dllJru 
gór-.t.:.:'!g6 <c>polu P •nw~J.la. ie tmo~i6 1 z ł) nastr.pny o).<:t';;,:-: 
, nt<>.!l ~Y'Vfi'-~~ ronoju k!U1fJ.1Ó'If la-aaowych przypada. dope .. 
1to po tortorda,. Na.j pra:wrd·J?,QdotQi.ej p:r':T.tJVI&.żnjąca. C'l~tłć 
"Qa tn·n~'•)h ~b~onie ~mdń pochodzi z tego w.taśd~ 

lO"'t) S\1 . 

Na ~b•JM.:rz" co .jv"t,ym be.dar..iam'i 'l.!lct.rlych jest 
e en-: e :J59 jD.akil1 /1 r: .' .i.,. z,' s ch::-mi sk.a.nd. podska lr .. ynd./ (f 

P. ' A i"'-Y'f' wy jąt.ki.at.c aa ~ :o.e jut Vl'J, ei!Lkt.;r:t-w 1 ~ch.;. . 
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Dno jasld.ń pokryte jest prz.,...łn!e grubą warstw~ 

o sad6w. NaJniłszą ccęść profilu oaadP. staDowi z reguły 
czerwona. glina typu \en& rossa, pasbawiona Bkad.enie.
łości. Wyż szą część oeaMw stanowią warstwy au*htoni
cznego grusu skal nego oraz namytego lessu i niekiedy 
p:l•alaa .. Najstars~e osady datowane pe.leontologicznie 
pochodzą z interglaejalu eemskiogo, a być może talcle 
ze schyłku zlodowacenia Rise. 

, Zar6wno Ja,ald.nle jak i kopalnłca kanały krasowe 
występują wyłącznie w wapi eni&6h skalistych i w:a.pieniach 
ławicowych, brek ich matod.ast w wapieniach płytowych ,, 
Spowodowane jBs\ to rólnicami w fiz ycznych własnościach 
skały, przy czym j~t się wydaJe zdecydo•anie negat ywny 
wpływ wywiera porowatość i przepuszczalnoeć . 
Nieuławicone i gruboławicowe wapi enie . pocięte rzadkimi 
spękaniami eiosowynd ł odznae,ają sio szczeg6lną predy
spozycji\ do wytwarzania większych kanalów krasowych. 

We wszyetld.eh jaskiniach r.a.sna.cza się bo.rch. 
wyrdnie predyspo~ycja tektoniczna k.J.ryt.uzy /tJ ., z;v.ri.ą.
zek z. spękaniand ciosowymi/, a główne kierunki ko~y ~a
rzy pokrywają się z kierunkami ciosu, d'minująoymi 
w dane j okolicy .. Nie obserwovtano natomiast występowania 
Jaskiń w st-rr~faoh brekcji przyusk?kowych .. 

VI jaaldniach omawianego obszaru występUJ!\ charak
terys t yczne rozU~Yoia ścian& zarówno :f'-reatyezne jak i 
wodyczne, Do pierwszych naleŻl\ liczne stropowe ko-t;ł y 

wir~ l docbodi!\C• nieraz do 6 m śrtdnicy/ azpa~y 
str·;p.,wa 0 m~ki na sptkaniach cl..os owych, aD&stomozy 
i in. Formy wadyezne reprezentowane są prze~ bo.ra.z.o 
pos polite rynny &I).M, r&adzie j przez meandry wcięte 
w dno iącianJ jasld.ń, a niekiedy także przez po?.{"''tn"' 

rozmycia 6c1.an. Formy wadyc~n• zakryte są 1 gaguly 
warstwą osadÓW ~ sld.niowyeh, ale zo.wsae na trafia ~ 
ne. nie po ich ummięciu 

\Vober' nadzwyczaj charo.ktoryatycznoj dla oos':',,;.r· 'łl 
krasowych, l"'IW1n1ętych w jednolllłym kompleksie Ra.pl ·~n
n)'lll tendencji do bardzo szybkiego dopo.sowywani~·. Bię 
1!!'ypły,rów z systemów 'lau\nl6w podziemnej cyrkulac~ krt.oo
w~ 

- 4' -

do poliODI dne. doliny, obecno66 ryn..1..en denrqch 
• prayotworowyCb ca~jc1•Ch jaBki6 &wiadczy o ,,., ie 
Jask1n1e w okres1e IID~lowiUlia iCh prze• wadyczne 
pot.oti snajdclwały się w bezpo6ndmi e j bU eko6ci 

6wczemego dna doliny• •JPlrn ·~ WDio•t. ie 
j askinie w swym stadium wa4ycznJm rozwijały się 
j'adnocse6Die z pogłębianiem ~olin. Stadium trea,yesne 
' e.pewne be~po4rednio poprzedz&ło.,.Jł&~iua wadyozne ~ 
cho~ Die można wYkluczyć 0że mogl~ ~no także BYi~zane 
z i nnym, starszym okresem morfologicznego rozwo ju 
omawianego obeaaru . 

'llylc:cnane pomiary wysok.Qści polołerda otworów 
je.akil\ ponad dnem doliny P!"l\dnika nie w;vkasaly i etm.e .. 
nia wynjnyeh posiomw jasld.niO'Iych, odpcwia.da jących 
dawn)'ll po;~t.omoa «1oli~.., . Prz7Cifl»ł tego jest etosun
towo niewielka W)'SokoU zboe11, r6łna i oaęato znaczna, 
a przy tym nieznana grubość osadów jaald.niowy~h, 
a wreezcie ~am charakter krą!eenia wody w ~asie 
stwarzający możliwość odchyleń w granicach kil ku metr6w 
pom5.td2)' e~o.dując,m ze ~ bezpośrednio •ypływami. 

Zdoniea ~tora główna faza procesu rozmywania 
korytany Jaskiniowych odbywał& elę w na_,..,blej czę'ci 
stref)' eat~eji i swt"'saca byla. z mie j 'ri.ęc:ej pori.o
nl.J!I prr.e~,wem., 

Li terat·łl!"'l 
~..co-----

S.. DtU!ły/wld. • A cła Geol. Pol., ' 11 195, , 325-440 . 
R.. Gra.dd~sld, Bul l,.Aead . .l'ol ,Sci .. , eer .. giol .,geogr .. J 

9wl96l , 221~221 j . 
R.. Ciradziłtsld. , Rocsn_l)ol"Tow. Geol.. " :32,1962 , 429-4921 
lt. lClimas1eweki ~ Przegl.Qeogr., b ~,1958 a , '-43, 
U., IO.imaszewski" Przegl .. Geogr . .. 30.1958 b, 421- 4)8 1 

~--- ---- --- -~-------- - ~ 

Zabierali łłoe w dyekusji: Mgr Zbigniew 'Mclasoczy ~ 
)(gr Zbigniew Rubinowaki t~ Dr J .,Ba!7fusld. i Mgr J ~Ru.dnioti .. 

• 
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Pro:t. dr iaziml.en IDiralati ___ _.._. _ _,._.... cew 

'a.leozoolcgin osadów ja:sld.niow)'ch Poleki . 

Ung1 wattpne 

Oeady jaskiniowe, EWłaszcza osadzone w pobliżu 
otworów jaSkiń, zawieraj~ z re~y szczątki orgaDlczne . 
Szczątki roślinne są w nlch rz~dYie - zwykle reprezen
tują je węgielki , znaJ4cwaoe w'ród popiołów ognisk. 
Obecno46 pyłków ro61innych stwierdaono w osadach 
niektórych ja.sld.ń a~a.nicaJllch. '' Polece &t;chezaso
we , nieliczne zreszt' analiz7 Pł)kowe oaa46w jaski
niowych dal7 wynik nega\,.rny, należalob7 jednak caaal 
próby te kont7n~. 

. Tj~m większe ~A&elenie maj!\ szczątki nlerząt: 

ko~ci kręgG~Wców , a rzadziej takie l!lkorup!d. mi~caak6w . 
W osadach jaskiń Polsld. l!lpotykamJ !l8J"ÓTm4!! reeatld. 
faun !ta~szycht z pliocenu i wczesnego pleJstocenu, 
jak i mlodszyail. pochodzących z koilCOWJch ola"eaów 
plejstocenu. Osady starsze znajdujemy dziś zwykle 
w l ejach i studniach krasowych, odsłanianych w kamie= 
Dicl ome.ch .. s, t.o jediUik również reez tki osa.d6" jasldń, 
jednakz$ jaskiń, kt6r e uległy następnie zniszczeniu 
przeo 8rozję. Oeadywspółcześaie istniejących jaskiń, 
jak dct..ą,d wiemy, nie przekraczają wiekif»m zloba.cf»nia 
1051 

Fa~7 pliocenu i starszego plejs~ocenu. 

Dotąd ~~ w Polece 4 ~espoly s~czątków zwierzęc7ch 
z pliocenu 1 2 nale!ąee do stars~eg0 plejstocenu, zacho
wane w osa.da.oh jaskiniowych. 

W Podlesicaeh w środkowej częjcS. 3VX''I Polskiej &na

leziono • ~ warstwę brekc~ motne3 aawiera~j 
niemal WJłl\C&a1e to•ci nietoperzy. Ne.groma.tizenie ad.t lob 
miało llllejece w głtbokiej .jaskini, gdzie sna.jdowu :sit 
121U8ial& aimwra kolODia tych ssu6w. 
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Obok res1tek wielu tysięcy nietoperzy znaleziono 
dość nieliczne resztki innych grup ssaków, głównie 
owadożcrrnyoh i gr~oni , a. tak!e nieco g;.dów. Dotąd 

Vłykazano stl\d 42 gatunki esaków, Ich f'aun& łdad ':&Y 
o klimacie typu śródziemnomorskiego i o wegetacji 
stepowe j. Wiek prawdopodobnie środkowoplioceńsld., 
dużo jest jeszcze zwlaezcaa wór6d gryzoni~ przeżytkó~ 
z fauny mioceńskiej. 

W węzach, w północnej ozQści Jury Polski~j~ zna· 
leziono brekcję kostną w jaskini o k~ztałcie studni, 
kt6ra prawdopodobnie była pułapką dla zwierz~t różne j 
wielkości. Liczne są tu szczątki ~ółwi , zarówno l~d~
'ltych jak i ziennowodnych 9 o. także innych gadów, 
płazów i ssaków. Z tej ostatni~j grupy mamy tu ree~tld 
nosorożca, dwu ga.tunk6w jeleni, wielu drapieżników, 
l iesnyeh &ającowatych, gryzoni i owado!ernych. Ogółem 
znamy stf\d. około 60 gatunków ssaków. 
Wiek wężów jest r6wniei plioceński ehoc! reprezentują 
one okres póiniejszy nii Podlesice. Kl:t Tnat i wegotac,1 
nie uległy większej zmianie. 

W R~bielicach Królewskichr połozonych o kilkanaŚ ! 

ldlometrów na południ~ od 'łlęzów ~ z.na.ledono w studni 
krasoweJ wypełnionej czerwoni\ gliną. r6'wrnieź bard. :: 
bogatą faunę kr~gowc6w~ Reprezentuje ona okres nieco 
młodszy niż Węze, prawdopodobnie najmłodszy pliocen 
Klimat był tu może nieco chłodniejszy, ale nadal typu 
ąród:demnomorsld.ego .. Jasld.nia , w które j grom.d~iły 
s~ę szczątki, połozona była prawdepodobnie w pobl~zu 
wodył o czym świadczy obf'itość form ziemnowodnyChe 
pła:z:ów ~ żółwi 

1 
de eman na.leźfłeyoh do ssaków 0\fadoier- . 

nych i in. I t u były dwa gatunki joleni, drapieżne ~ 
zaJącowate i owadożerne, razem wyka~ano stąd około 30 
gatunków .. 

Ubogi. sesp61 drobnych ssaków~ świadczący jednak 
niewątpliwie o wieku plioceńskim, znaleziono talcle 
w Ja!lldni Południowej w Wo jcieszewie w Sudetach -
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Wypełnienie leja krasowego na Kadziel ni w Kielcach 
dostarczyło kości drobnych ssaków i gadmv, pochodzących 
już z okresu najstarszego interelacjalu,. 71 czasil3 gro
madzenia eię ich panował klinnt 2agodny ~ ciepl ejszy od 
dzisl.ejszego, jak o tym świadczy barwa osadu i skład 
fauny. Niemniej brak tu Już było wi elu eatunkÓ\Y plioceń
skich, np. żółwi . 2) gatunld. opisanych stą.d ssaków 
to wszystko formy dziś wymarłe, Cho4 częściowo należą
ce do w~pólczesnyeh rodzajów ~ 

Najmłodszym z omawiane j serii Btanowisk jest 
Kamyk lez ący na północ od Częstochowy. Znaleziono tu 
faunę typu stepowego, która nagromadziła się w okresie 
doś6 chlodnymt prawdopodobnie u schyłku najstarszego 
ahterglacjału. Składaj~ się na nią. zającowate /~tu
nek Hypolagus b.rachygnathus Kortoos zns.ny ta.k!e ot3 
wszystld.ch innych wymienionych stanowisk ~>próc; 

Podlesic/, szczekuszld , Ślepoe 1 liczne polniki~ 

Znal ezione w Polsce 5 f e.un /ponu. jam tu. ubogi 
zespół \'/o jcisszowa l różnego wieku, od środkowego 
pliocenu po starszy pl e j strocen, pozwoliło na badanie 
calego szeregu interesujących zagadnień. 

Tak więc można było prześledzić ewolucje wielu linii 
r ozwojowych ssaków ~ a tym samym ~zyskać podstawy dla 
opracowania stratygrafii faunistyctne j v mającej zna
czenie również dla datowania form krasowych i i ch 
wypełru.eń. Zyskano t ei cenne materiały dl. badań nn.d 
prz::~bi.egl.em i t:empem ewolucjl. ssaków. Pozr -Jonie fa;m 
kręeowców pozwoliło na pr óby r ekonstr.llccji. ?.mian 

kli ma tu i wegetacji w omawi anym okresie. Porównując 
nasze fauny z faunami tych samych okresów na i nnych 
terenach uzyskano ezereg' ważnych faktów paleozoogeo
graticznycr •• NaJWa.źniejszym z nich jest stwierdzeni~ :o 
źe Europa Zacho&da tworzyła w pl iocenie o4%il~ 
pr owic ję zooBeografi czną z przew&.gl'ł f orm leśny ~h 

111 

podczas gdy od Europy Srodkowe J przez Azję a n .. ~ .. ~ 
pnie ląd w miejscu Ciaśnicy Bennga do Amer yki P ół= 
nocne j rozciągał się jednolity obszar o wegeta ~ji 
st~pc.wo J• 
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Dotychczas brak • Poleee faun kręgowców ze środko
wego ple jstocenu. Woźna być niemal pewnym, ze dalsze 
poezulciwa.nia paleozoologiczne na. D&l!lzych terena.clb 
kraBO\VJCh doprowadz~ do znalezienia takich faua , co 
miałoby duże znaczenie dla po&nallla &eMI)' i hi storii 
świata zwi.erzęceso naBzego kraju. 

Fauny mlo4a~ep _i!_e jstocenu 

Namuliska isthiejąeych dzisiaj jaskiń w Polece 
daly dotąd ślady fauny jedynie z okresu młodszego 
plejstocenu , od ech7łku zlodowacenia Rias przez · 
interglacjał Risa~ i r6łne stadia ostatniego 
zlodowacenia /Warm/ aż po holocen. 

D&wideCBi badacze prowadz~y wykopaliska w jas
kiniach za.dawalaU się wyw6!nieniem w spos6b bardzo 
og61ny warstw 11dyluwi&lnych• 1 •a1uwialn1eh• , a w 

ych zbiorach ograniczali si~ do azcz\tk6w dutyCh 
nierząt. Be.dania i ch dostarczyły wpra-.rdzie r6wnieł 
cennych materiałów dla poznania świat~ swierz~oego 
epold. lodowej, nie pozwalały jednak aa wyoi~e 
żadnych bardziej szczeg6lowych wnioek&w etra\ygrałi
cznyeh. 

Dopiero wykopaliska archeologiczne la\ powo
jennych, przeprowadzone przede wesystkim w Jaskini 
w Dai adowe j Skale w ŚJ'lOc:ikoWe j c•"'oi Jury Polskiej 
onz w ' j aekiniach okolic Ojcawa s Nietopersowej, 
~towc j i Xoziarni ~ d1ię1d. ezczeg6łowe• u·łl&gltd
nien1u atr at 7gratii i zbieraniu - obok du!7ch kości 
także drobnych azczątk6w taUft1, umc!liw11y ezczeg6-
l owe badania stre.tygra!icsn~. 

Szczególnie intereauj\C& była tu ~ekinia 
lłietopencxa. \T jlj oel.d-.cb .WJr6źld.ono 19 warstw, 
a cscgo 13 sawierAlo liczniejsze szcz~tki swiers~te 
Dę roswała8 ~d stratygrali~ paleozoolog1ozft4 tej 
jasld.ni utyto gl6wftie ~zon!., któ17eh etwierdacmo 
t u l' gatunków. Gryzonie jalrio Maki drobn• i od!~ 
nające nit ro6Unami, e" szcugólnie st.lr.d .. •wi~ 
t ane z okre,lonymi typ&ml ro'l1nno,c1, o wiele 
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bardsiej niż gatunki du!e. a l\1ł.aascza rdł ssaki 
drapietne. ifśr6d kcpoln1ch gryzoni z Jaskini 
Nietoperzowe j W)'r6iDiono 4 grupy: ge. tunld. tundrowe f 
atepowe 1 leśne i nadwodne. Zestawiaj~e procentowy 
udział poszczeg6lftych grup gryzoni w każdej 
s warsw DaJnUliska uzyaka.no diagram, PQtwalający he
<1zi6 ;_>rsemian)' wegetacji l a \ym e&mlll'l klimatu/ 
w csasie colego prooesu osadzenia. Si~ naiiJJliska. 
W sp~ etwierdzono obecno~6 gat unków tundrowych 
/wers'ha 16-15/ ~ kt6re na.stę)N.e uBtąp.Uy miejsca 
le,nym l w"l4/ ~ Ten odcinek osad6w reprezentuje 
schyłek zlodowacenia. Rise i intorglacjal Riss-Wtlrm .. 
Dalsze warBtwy poehodz~ ze zlodowacenia Wftrm~ 

Począ.tkowo klimat ulega ochlodJeniu~ os14g&jl\C 
pęsimum VI war s "t\d& 10/ 9 l'l gdllio spotykamy wyłącznie 
toiTif.Y tundrove . W VIaratwie 7 pojawią się na kt6łko 
nornica, Clethdonomys glareolus /Schreb.,f ~ 
świadcząc o zjawieniu si r- lasu igl astege /intersta
M.a.ł Vłeir'1ft IJ\'rarm II/. Potem kllmat jęazeze r a z się 
oziębia" 1n6lr pojana.jt\ się tundrowe l em:l.ngis 
Discrostonyx torquatt..s /Palla.s/ i W LeJMUs l.ermmus 
/L./ /wa:rs+:rty 5-'J/ 1 aby wreszcie ustąpić mieJ:sca 
faunio postela.cjalnej. 

B'U'dzo chara.kteeyatyc~ne jest r6vmicż »to 
'be :r.~śred.nio po mi.nimaeh klili!at Y!ii'nych obsenujemy 
.. ~ ... anie się ilości e;ntunków na.d..-&lycb 1 Moina tD 
~h.l lliB.c.zyć obfitości!\ wód vt okreeie t!>pJrenia. lodowców f) 

Poda.na wyżej ft'ra.tygra.!la oparta na liczebno~ci 
grysoni została potwierd1cna • Ja.~kinl Ni etoperzewoj 
analizą inny ch ele"leeltów f'a.uny B węglelków drznnyoh1; 
analizą meohanl~'n\ osadów 1 • końcu datowaniem na 
podstawie ilości r adioaktywnego i~otopu węsla Cl4 • 
Nale!y przypus~~'~ • !e rozs~~~enie szczegółowych 
ba.dań paleozoologicznych na inne ja:skinie i na 
wszelkie elementy fauny kopalnej pozwoli na b~ziej 
jeszcze szcz1ltt;'.Ółowe da.to1ra.nie poazczeg61nyoh "arsttr 
namuliakt a t~.ł.e etvfvray pełny obra.s przemian t 1\Wl..Y 
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kręgowcó• Polaki w młodszym pl e j stocenie. 

\f dyskusji :u.bierali gloaa Mgr J. Rudnicki , 

Ugr Bnmistaw Wolossyn i }.!gr iui. J . Robak. 
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Mgr Zbigniew Uossoczy 

..,__--------~ 

Pr6ba datowania wieku osadów wypełniających 
formy krasowe na Wyżynie Cz~stochowsldej l/ 

W czasie ba<Sań geologicznych w okolicy Cafstochowy 
zebrano szereg obserwacJi, pozwalaj~cyeh na wykonanie 
próby ustalenia wzgl 9dnego wieku osadów zaChowanych 
\f jasld.nia.chfl szczeUnaeh tektonicznych i powierzchni~~ 
wych !ornaeh krasowreh. Obserwacje . te w nawiązaniu do 
osadów z fauną plioceńską z \Vę!6w i Rębielic Kr6lewsk:L.'.ID. 
a ta.k!e skal se szcz~tkaml drobnych Jaoęgowc6w ze starszA .. 
go plejstocenu s Kamyka umo!liwiają, pr6bę datowania baz 
rozwoju kra.su. Pierwszy konanikat poŚ\vięcony tym zaga.dn!.• 
niom opubliltowany sostal w ~Speleologiim /ltossoc~y 

W okolicy Częstochowy skaliste wapienie malmu ste!'c:z: 
w postaci niewielkich skałek, Znajdujące się między nimi 
zagłębienia zostały na ogół wypełnione osadami ~rzP~lo
rzędOłlyml i cnarto:tt:ędovryrrd. .. N-. SW "d omawianago 1 ba~a.J"Il. 
znajduje sit nieco wy~ej położona od Częstochowskiej 
Wyżyna G6rnośląeka. Jest ona zbudowana ze skał ka.rbońsld•, 
permakich i triaeowychB kt6re to skały transpor·tuwa.ne SI\ 
częściowo w rumowiSku współczesnych rzek~ Natomiast w ki 
runku. wschodnim i zachodnim od Csęetoohowy wyżyna znacz• 
nie się obniża, a w osadach mezozoicznych miejscami stwi~ 
dzonc ~palne doliny leżące 40-50 m poniżej den delin 
współczesnych. Uaks)'lllalna grubo§ć osadów tr?;O@!.vi":tl~dCJIIJ)'oh 
1 czwartorzędowych na zachodzi dochodzi d• 90 mł a n& ~sc~ 
dzie /np~ w Biskupieach koło Olsztyna/ nieznacznie 
cza 81 m. 

·---------------~--------~ 
1/ . 

Azotykul zred~any po'miertnie na podstawie: 
l/ z_. SloSSOCU:y • 000sady wypełniające forar.y kraSO'«,<} na 
\Vy!ynie Częstochowskiej i próby dato\fania i ..;h 'K am"" 
Streszczenie re.f'eratiJ wygłoszonego na serrdna.>'$ :z:<~ 
speleologicznym Kieleckiego Towarzystwa. N &.ll KO wr:l fSO 

• dn" ;JO •. V.l96J. Według protokółu B. Koisara., ~ ard ~:ff".»ń 
m':tr, 2/ z. l4ossoczy. MIZa.ga.dr.ienia wieku jasld .ń p6:mor...Tl~.j 

~ .. ~tk~ JLJry 
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St!'atygrafia trzecio!'zędu i czwartorzędu 

P a l e o g e n: Naistarszymi osadami trzeciorzę
dowymi aq. pa.1eogeńskie mułow e koloru żółtego, stwier
dzone zwłaszcza w szczelinach w kamienił!omie pod 
Olsztynem., Godnym podkreśleniail jes't,Ż'E: osad) te nie 
posiad~ją lap~sz~za węglanowego. Ponadto są one mieJ
scami podobne do zwietrzałych margli kredowych 
z okoli c Krakowa . 

M i o o e n~ Sto.rsze od osadów datowanych paleonto
loeicznie na pliocen są rzadziej spotykane, laaolinowe 
glinki ogniotrwałe koloru białego . 
Ponieważ w Kłobt...oku pokryte są one plioceńskimi gB nami 
koloru czerwonego . zatem należy je uznać za mioceńskie. 
PóźnieJ przytoczone zosta:-.:ą inno argumenty dla. popar
crte. to ~ sugl')stiL. 

tRoceńskie są również osady żwirowo-piaszczyste oraz 
podącielająco je u dołu żc)łt.t: gJ • n:; . stwierdzone w za
sypanych jaskiniach typu lA.biryntovrego. Skal:{ te znaJ
dują. s~ę zwykle w strcpo'lych partia ch wzgórz w Błesznie 
Parzymiechach i Rębj~li ~a~c Kr61ewskich oraz w okolicy 
Zawiercia. , .k;.l od nimi wys tępują twarde manganowe skorupy 
nao~okowe o grubości de 5 mm. 

Do nń.ocenu zoct.=iła zaliczona r6wnież gytia stwier
dzona w kawernie w Zakrzu Wielkim pod Radomskiem. 

P l i o c a n~ W skład osadów plioceńskich wchodzą 
m.łn~I)l~łRy typu terra rossa, wypełniają~ zagłębienia 
o cr.lB.rakterze studni . leje i niektóre jaskinie 

----------·---------------------------·-----------
c d. ze str .. 50 

Krakowsko-WieJuńskieS" " - S-peleologia, t oi nr 4 
Warszawa 1959t 
3/ z. 1.'/ójcik. Nntetld. terenowe z odbytej pod przewodni
ctwem z. Ma ssoczego w koń~ ...t ]j p.~a l g6'3r. wycieczki geolo
Q:i czne j na tereny krasowe Vlyżyny Częstochowskiej .. 
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Wglinie t ej a~viero?ono szc1.ątki kręgowców w Wężach 
koło DziPXoozyna /Samsoncwlcz 1936/ i Rębielicach 
Królev1sldch /Mossoczy 1959a/. 

Równow1.ekowym 'sadem są) znajdujące się na SE od 
Częstochowy piaski .formier skie. PJioceński wiek tych 
osadów został również potWJ.erdzony s:<.::;atkami la·ę 
ców. Niekiedy wśród tycb piaskow spotykane są wkładki 
gl iny i krzemier.i . Mn.ksyllUil na mląższcść osadm•1 plio~ 
ceńsld-...tJ do)hortzi w Bis.lrupi ~a<'': de 60 m 

C 2 VI u r t o r z ę d~ Do czwn..,.t ')rzędu zoG tały 
zali czone piaski i r"U!D.Ot-73'11 i cslin ~ zWi~trzolinową 
w ... per "l.i..•tją'·c} la esz.enie .J głę1:.r 1<-ońr i d.P ? m. N za.) 
le.~ą.c··- Y"e., ~r1na l n,.. g l~ny bti..Ulatn~ na.;.~:-·~-'l.wdopodobniej 
zwiq.:r. ~"l~ są. z warunka.mJ. Wi."lrrzenia w intergJ.ac,jale 
Je;gzcze ruzej Stwl.e~·dz:>ne ZJOtały W Kamykt. ei.J..n;'.' 
sza. r-e l. żół +e "?; pB.sk:i.em 1 zv{j J.' diC. oraz szctą tko.!ti 
kręr.ow;ów /M::;,aaoozy j')59a:. Nq. pods'ta.WiP. znalezienaj 
w ty~l1 !ladacł; t'auny ser1.ę tę zal:u;zono do s1,arszego 
f l e ,)stocenu. 

F.ia"Cori ·J. ro-;.vu· JU krasu 

N~jsta.,..e?e stos..wkowo rzadlo.e lecz gł ęboko 
s'ięr;dją.c.. sz~T.eliny tek:tonic:6ne c bie[!!J. p_·zeW!l.Ż'Y\io 
m~- SW !Są wypełm.or.tl e; .... 1Nł- i.:lt<.t /Ręb!.cl:. ::e KT'ólewsld.,,f 
8J9'C'Z"l.O/ . W jakiń czas p.·. wypełrueni ._. ·ych ~Z CZt-hn 

JOVls tał siln:i e rozwi il..i ę·,y pozi Jm j a.ski.n .które na l>'W 
o t' ęs ·.o~ilow:y maj-';!: c.ha.r akte.r r·ozsz.e! :tiO•lYCl fug międz 
wa.r ·3h· ow yd) . Z k.c.le:t juz }lO po·.vstani J tyr::h Juskif1 
ras~1-.Pi1: ~kra<J kllma:t_. pustynn~.e;o, c..o wy- azi:LC· s1.ę po
kt-yc. om śc~an polewą. psyh.mela.nu /np .. Pa:rzym.iochy/ 
wzelędnie psyloirel:J...':lu i getytu /np .01 ~:z.·cyn/" 

Następnie jaskinie z('l ą-t ały 70.Bypa.ne kwarcowymi piasK8J!Il. 
i żvrt! a.rro. r wśr6d których występują r6wn:ież kr .emanie.,. 
otoc-z;ald wapieni, bryłld t aT"" l:l. :r-ossa i [ilin ochrowych, 
a -a k7e okru ... hy J.i.rrkmi tu i wadu. \7 t ym cza~ie ruchy 
tektoniczne spowodowa~y powsta..."li.e noweJ gęstszeJ sieci 

53 

s z•Jzelin przeważnie o kie runku NW-SE 1 a także NE-SW 1 

do któr ych dosT.ał się materiał żwirowy. Ni ekt6re ze 
szczeli n starszych , zasypane ż ółtą. gliną1 odnoWl.ły się 
w tym cza si e /np , Rębielice Królewskie/ 

Młodsta faza r ozwoju kras11 spow )dowała powstanie 
l e JÓW schodzących p~=niże j npi s anyctlboprzadn1o jaskiń 
/?arzymi.e~hy, Bio.ła Góra.. Kłobuck/ .. F ormy t e wypełnia
ją głównie gliny białe i szare z domieszką i przewar
stvneniand. pi asków . krzemieni i wa due W glinacp. t ych 
spotyka się nieklhi dy skrzemieniałe skorupy ramienio ~ 
nogów. małżów , śHmaków i kolce liliow.,e , pochodzą;"!e 
z otaczającego wapieni~. 

Kolejna faza: rozW•') j•l krasu nastąpiła po nowej 
serii uskoków i spękań Klimat sprzy.j!lł silnemu 
sla'asowieniu powierzchni wapien:i,. Powsł;ały po,..lier?:~ 
chntowe formy krasowe wypełnione w zaełębi.enia.ch 
tcrra ros sa. W tym cza si ~ Th ::hy ~ek toni (}Zna spowodowa
ły powstanie uskoków j Iderunku ró,vnoleżnikowym 
i wyni osły P''nad poziom wód g!"'.mt~wycr jasldnię 
w Wąża~h~ W jaskir~ te j ~sadziła się ·erra rossa 
brekcja k.ostn.a / Sa.mson"wicz 1936/. podobm.e jak w 
lejl w Ręb eUo~..:h Krolewakich /Mossa..::z y 1959a./. 
Terra. rossa lokalnie została spo j~:tla kal~y-tem.~kt6""y 
n..h k:.': edy wypeł:nla także ·:.-3.ł9 j askinie lej~ l. -.~"ze-· 
linyl Fauna okreŚlona na środkowo i górn:>--pl'i·h-3ńaką 
WJraŹnie datu je wiek tych osadów . 

W 'hcrtżen.ia•-..h wschodniej części Wyżyny Częs tt-.
chow"3kie j oaadz.)ne były pia ski formarskie, Nie 
wykluczone że zostały one przyniesione z południows
go za·~hodu i vr drodze przoz pokryte terra rossą 
wapienie jury zostały zmieszane z czer11onym:t g1 inrurd. 
typt.. i;err-a rossa~ To im nadało własmości piasków 
fo:(IIJJ.e rsld ch. 

Najmłodsze - a s t arsze od zlodovracenia środk6-
Mo-polskiogo są na ~mawianyffi terea~~~ e gliny margliste 
koloru brunatnego /Mi odźno ,, Kamyk/ da towa.ne fe.tmą 
ir~hnycł kręeowc6w w Ka'llyk~ na wczesny plejstocen 
·~\ ~--~ ,..,.:: .f l959a/. 
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Gliny te w spągowej partii zawierają domieszkę 
drobnych żwirów kwarcowych 

Zestawienie f orm krasowych /zwłaszcza jaskiń/ 
z osadami trzeciorzędowymi i c~vartorzędowymi poz
wal a dokładnie j odtworzyć rozwój Wyżyny Częstocho
wsld.e j. 

Najlepiej rozwinięte są j askinie pozi omu naj 
wyż szego~ Ponieważ wiek jasldń, podobnie jak i 
t arasów liczy się na zboczach dolin od góry ku 
dołowi , zat em najwyże j położone jaald.nic są naj • 
starszymi~ 

Jaskinie na jst arsze powstały przypuszczalnie 
w t'ortonie ~ Za przypisaniem i m teeo wieku przema·· 
wiają wspomniane wyżej psylomelonowe i getyt. ;we 
polewy na ścianach i dnie Jasldń. Zapevtne na. .. eż y 
je związać w okresem pustynnym u schyłku dolnego 
t ortonu /Nowak 1938/. 

Jaskinie w czasie dolnego tortonu musiały już 
istnieć , gdyż i naczej nie powstałyby nacield. 
Tym samym główny etap krasowienia przypada na naj
niższy torton lub może nawet na helwet 

O i stnieniu na szeroką skalę rozwijających 
się procesów krasowych w miocenie a może również 
oligocenie świadczą nie tylko wyżej przedstawione 
jaskinie. Wspomniano wyżejłże w Zakrzewiu Wielkim 
natrafiono podci's wiercenia na 5 m wysokośc~ 
kawemę z gytią 

Kawrrna t a musiała powstać w górnym ol igocenie 
lub dolnym miocenie, a następnie zontała zaakumu 
lowana osadarni przyniesionymi przez wody z powie
r zchni . 

-------------·-------------------- -----
l/l!dk:roflorystyczną analizę gytii przeprowac\z/;:l;e 

L. Jakubowska i I nstytutu Geologiczneeo i· ok:. ... 
śliła jej wiek na dolny lub środkowo ·miocfo ńslo • 
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Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że powstała ona 
jednocześnie z najstarszymi jaskiniami, choć trudno 
jest na razie związać ją z procesami kraso\vymi, 

zachodzącymi na powierzchni . 
Starsze osady żółtych glin w szczelinach tektonicz
nych i pod żwirami kwarcowymi w jaskiniach trzeba 
uznać za odpowiednik i:im::D::E t erra. rossa, która równo
cześnie powstała na powierzchni. Czas powstania tych 
glin jest prawdopodobnie późno helwecld.. 

Żwiry i piaski kwarcowe są częściowym odp-owied
nildero podobnych osadów pospolitych w spągowej partii 
basenów śródlądowej akumulacji mioceńskiej·. Bezpośre
dnie następstwo tych osadów po okresie utworzenia się 
pol ewy pustynnej w jaskiniach pozwala określić czas 
ich powst ania na początek środkowego tortonu. 
Równoczesny postęp ruchów tektonicznych, związanych 
z końcową fazą fałdowań flis zu karpackiego , doprowa
dzi~ wkrótce do podniesienia Jury Krakowskiej wzelę
dem obszaru Wyżyny Górnośląskiej . Następstwem tego 
f akt u stało się przerwanie konsekwentnego transpor tu 
żvdrków i piasków z SW poprzez tereny Jury Krakowskiej . 
Konse~vencJą ruchów wznoszących, było podniesienie się 
poziomu wód gruntowych. Wskutek tego tylko w niektó
rych jaskiniach mogło zachodzić osadzanie się lokalnych 
produkt ów erozji i wietrzenia. 

Następne z kolei osady marslista spotyka się już 
w bardzo niel icznych jaskiniach, które częściowo uległy 
dodatkowemu pogłębieniu. 
Ponieważ osady te musiały powstać w klimacie o niewiel
Ida j ilości opadów i z wyraźną porą suchą, dlatego 
można je powiązać z czasem recesji norza. środkowotortoń
ski.ego. 

Białe gliny mają odpowi ednik w podobnych osadach 
zvli~anych z węglem brunatnym, co obserwowałem w pobliżu 
Ożarowa /koło Wielunia/. Musiały one powstać w warunkach 
klimatu bardzo wilgotnego, przy silnym rozwoju roślinno
Ś ci i bardzo wysokim pozornie wód gruntowych. 
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E. Passendorf er /Gtgnaaux 1956/ zwrócił uwagę via 
polełady węgla brunatnogo skupiły s:i. ę w górnej 
części serii mioceńskiej J tuż pod pliocenem. 
\'l związku z t ym sądzę~że .odpowiadające tym osadom na 
V/yżyni.e Częstt:~ chc•wsldej białe gl iny należy zaliczyć 
w większości do sarmatu.. 

Pcziom jasldń dolnoplioceńskich ?Jnaj dv.j e się 
obecnie na wysokości współczesnych dolin r zecznych .. 
Natomiast j askinie powstałe na przełomie pliocenu i 
plejstocen~ położone są około 40-50 ma poniżej den 
dolinnych W czwartorzędzie zostały one wraz z doli
nami pr egl acjalnymi za.sypane materiałem żwirowo
pi aszczyst ym .. 

Li teratura cytowanat 

Ma ssoczy z .. 1959a .. Odkrycie mie j sc występowania kości 

kręgowcÓVI kopalnych w okolicy Kłcbucka .. - Przegląd 

Geologiczny 1 Role 7 ~ m 3 .. Warszawa .. 

Massoczy Z. 1959b~ Zagadnienia wieku jaskiń półnc•onej 

c:z ęścd Jury Kl-akowslco."V/ieluńslci..e j .- Spel eologia, 

t<: n• ! ~ ur 4,. Warszawa ~ 

Nc flak J ~ 1938 .. Dniestr. a gipsy tortońsld e.- Rocznik 

Pol .. Tow .,Geol .. ~ tom XIV-. Kraków 

Passendorfer E. 1956. Trzeciorzęd~ w Polsce~- W. 

Gignoux M. 1956. Geologia strat rgtaticzna. 

Warszawa . 
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Samsonowicz J . 1936. Zjawiska krasowe i trzeciorzę

dowa brekcja kostna w Węzach koło Działoszyna..- · 

Zabytki przyrody nieozywionej, zeszyt 3.Warszawa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
iV dyskusji brali udział: Dr R. Gradziński i Dr 

J . Baź yński • 
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Mgr Zbigniew Rubinowaki 

Rola i znaczenie krasu w dawnym świętokrzysldm 

górnic~de kruszcowym. 

Badania geolo~czne prowadzona w ostatnich latach 
przez S\viętokrzyskię Stację Terenową Instytutu Geol 
cznego w Kielcach na obszaraCh dawnych kopalni i złóż 
kruszców, wks wskazują na dużą rolę czynników krasow 
zarówno w procesach wtórnej koncentracji i wzbogacania 
rud, jak i w sa~e j taelUlice ich eksploatacji górniczej. 
Zjawiska krasowe były rmv.nież w przeszłości jedną 
z walnych przesłanek poszukiwania żłóź kruszców na tym 
obszarze. Złoża kruszców miedzi i srebrnonośnych rud 
ołowiu eksploatowane były w Górach Swiętokrzyskich 
w okolicach Kielc, Chęcin i Łagowa. Występują one 
głównie w obrębie wychodni skał środkowego i górnego 
dewonu, wykształconych jako masywne wapienie i dolomity 

Okruszcowanie ma zazwyczaj charakter żyłowo-szczelinowy 
i wykazuje wyraźny związek z dysjunktywnymi strefami 
tektonicznymi. wieku ełł hercyńsldego i alpejskiego .. 
Siarczki miedzi, ołowiu i cynku występują w f ormie 
gniazd i wpryśnięć w żyłach kalcytowych. Zarówno więc 
skały otaczające jak i minerały żyłowe stanowią środo
wisko WQglanowe,podatne dla rozv1oju intensywnych proce 
krasowych, wzmożonych silnym tektonicznym zaangaż 
tych skał oraz procesarni chemicznego wietrzenia 

Typową ilustracją jest złoże miedzi w Mi edziance 
koło Chęcin, eksploatowane w różnych okresach od XV do 
pacz. XX w. :Pierwotne biedne złoże siarczków miodzi 
występowało w formie żyłowej w wapieniach dewonu 
środkowego i górnego. Na skutek silnego rozwoju proce 
wietrzeniowych siarczld zostały utlenione i wtórnie 
cone w t.zw . strefie cementacji złoża. 
Wypiętrzenie wapiennego masywu Miedzianki skutldon· 
alpe jskich, spowodowało intena~vne krasovdenie i 1 
wzbogaconej strefy złożowe j , co doprowadziło do wtórne 
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koncentracji cementacyjnej rudy w formie rumoszu w 
J.comoTach krasowych i w post aci impregnacji w iłach 
-esidualnych na. granicy dewonu i t riasu. Tak dzięki 
pr:-oce som kr3.sowym powstał ciekawy i rzadki typ złoia 
miedzi 

Innym przykładem są złoźa srebrnonośnej galeny, eksplo
atowane w okresie XIV - XX w. w okolicach Kielc i 
Diałogi)na. /wzgórza ka.!.-czówk?wski.e/. Podobnie jak 
w Miedziance kruszce pierwotne występowały tu w formie 
żyłowej w spękaniach wapi eni dewońskich. Na kierunkach 
większycn, silniej zmineralizowanych szczelin krusz
~.owych roz\vinąJ: się kras- który doprowadził do wyługo
wania kalcytu żyłowego i wyppłłnienia wąskich podluł
nych szpar powstałych. aa mie j scu źyl sr materiałem 
r esidualnym i rumoszem z triasowego nadkładu~ 
Wypr eparowana krasowo ruda występowała w tych szparach 
w formie oddzi elnych okruchów i wiOtszych bloków 
błyszczu ołowiu~ tkwiących w materiale il~sto-pi~
szczystym .. i'Tiększe bloki rudy osiąga.l:y niejednokrotnie 
wagę kilku centnaró.Y .. Dzięki t ej naturalne j, krasowej 
koncentracj i kruszców , rozwinął się na tych złożach 
oryginalny t t .. zw • .,szparowy" system ek~ploatacji 
górniczej , polegający na wybieramiu residwalnego 
materiału ze szczelin i wypłukiwaniu zeń rudy. 

Po wyczerpaniu złóż krasowych stosunkowo łatwych do 
znalezienia i eksploat ac ji , eórnictwo świQtokrzyskie 
stopniowo podupadało. e statnie niewi elkie kopalnie 
ołovdu w okolicach Łagovta były czynne jeszcze do l at 
dwudziestych okręsu międzywojennego. 

W dyskusji brali udział: Mgr Zbigniew Mo §oczy, 
Dr R. Gradziński i Dr A. Radomski. 
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Bronisław WojcieOb Woloszyn 
mgr biologii 
Wrocław , ul. Rozbrat 3 m. 3 

Subfoasylna fauna Jaskiń Tatrzańskich . 

W jaekini&ch oraz różnego rod~aju szczelinach 
skalnych znajdujemy ez?st o szczątki zwierząt . 
Najcztściej spotykamy szkielety lub fragment y 
szkieletów nietoperzy. Gromadzą się one w olbrzymie j 
niekiedy iloeoi. Ze względu na charakter złoża 
rozróżniamy : 

l. B,nkcja ecementc.l1re.na - szczątld kostne zlepione 
eą lepiszczem krzemionkowyms wapiennyill~ kalcytowym9 ' 

ilastym itp. Wydobywanie szczątk6-w z takiej brekcji 
wyrm.ge. na ogół chemicznej obrobld.. 

2 , B~eko~lufna - szczątki są często silnie prze
mieszane ez scementowania/ z u~orami ilastymi 
czy pi a.szczyst yrrd. . Wystarczy t u mechaniczna. obróbka 
/pr zesiewanie , płókanie wodą/ . 
'· Lu.fne sz(,zątld kost ne - znajdują się na powi erzchni 
namuli ska., pod kamienl.ami l J.b f ragmentami nacieków ; 
odpadłymi od stl"opu, na dnie jeziorek i strumyków 

~ z ~z.ą~ki wchodzące w skład brekcji mogą tworzy6 złoża 
f. lltocht oniczne l ub allochtoniczne . 

! łozą autochtoniczne - powstają w mie jscu, w którym 
przez pewien czas przebywały kolonie nietoperzy 
/letnie lub zimowe/. Złoża tego rodzaju występują 
na ogół w starszych partiach jaskini , o suchych 
korytarzach. , 
Rozpoznać je można po zachowaniu kompletnych l ub 
prawie kompletnych szkielet&n. 

Złoża allochtoniczne - powstają w miejscach gromadze
nia się uprzednio transport~ych szczątków kostnych 
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pr zez różnego rodzaju cieki wodne, przemieszczanie 
się pod wpływem grawitac ji. Charakteryzują się pewnym 

przeszeregowaniem materiału o Kości długie gromadzą 
się w pewnych miejscach , ułożone często wzdłuż 
kicrunku wpływania wody. Czaszki gromadzą się w za
głębieniach dna . 
Ogólnie kości wykazują dużo większy stopień uszkodze · 
ni a , powstały w transporcie niż w złożach auto "htoni~ 

cznych .. 
Kości spotykane na poVłierzchni względnie tuż pod po
wierzchnią. namuliska są różnego wi eku, przeważnie 
jednak z holocenu . 
Ta subfossylna fauna oprócz szczątków nietoperzy zawie
r a kości kuny /Martes rnartes/, łasicy Atustela nivalis/, 
drobnych owadożernych i gryzoni~ ZQssaków większych spo
t~<a się na ogół niedźwiedzi~ brunatnego /Ursus arctos/, 
rysia /Lyrq.. lynx/ i inne . 
Zbadanie tej subfossylnej fauny może dać niezwykle cenne· 
dane głównie co do ~ 
l. Zmian składu faunistycznego na przes~rzeni ostatnich 

kil ku atrsięc7 lat. 

2. Zmian zasięgów pi onowych i pozio~eycll w porównaniu 
z fauną współczesną.. Pozwol i t o z kolei uchwycić 
pewne zmiany· klimatyczne , jakie na danym obsza~ze 

zachodziły oraz stwierdzenie w jaki sposób wahania 
kl imatyczne mogą się odbić na składzie f aunistycznym. 

Jest rzeczą oczywistą, ź e najważniojsze w naszych roz
Ważaniach będą szczątki zvrierząt naj mniej odpornych na 
Waha,nia klimatu, a więc drobne ssaki . 
W S\'loich rozważaniach ograniczę się do bvdziej sz cze
gółowego opisania szczątków nietoperzy i ich etosunku 
do fauny współczesne j . 

Kości z\v.ierząt póchodząoe z holocenu znajdują się 
w większości jaskiń w Tatrach i w zaledwie drobnym 
~łamku % zostały opracowane. 
~.~ a.teriały do pr acy zbierałem w 6 jaskiniach, a to: 
ZimnJ·.1. Czl!.t'na , lld.ętusia, l.'!aciekowa, Zielona ,Małołącka. 
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Jasldnie Zimna, Czarna i Miętusia należą do najwię
kszych w Polsce , korytarze ich liczą kilka. kilomotrów 
długoóci. Szczątki kostne spotykałem niekiedy bardzo 
daleko od ot\voru wejściowego . 

Pozostałe jaskinie są raczej niewielkie . Istotna dla 
naszych ro~rażań jest wysokość~, na jakiej są poło zone 
jaskinie nad poziomem morza: 

J. Zimna l 117 /+100m wyże j od o~Noru były 
znalezione szczątki 

J~ Miętusia 13:30 

J . Czarna l 450 

J. Naciekowa 1400 

J. Zielona l 500 

J . Małołęcka. 1900 

Współcześnie zamieszkuje Tatry 4 Batunki nietoperzy 
/l{owalski 1955/ : Uyoti.s myotis, Myotis mystacinus, 
Blecotus auri tus, Eptesi cus nilssani. Jednalc i ch 
maksymalny zasięg pionowy nie przekracza na oeół 
l 000 - l JOO m npm. Jedynie Myotis mystacinus zalatuje 
i\o l 700 m npm. 
Tymczasem szczątki nietoperzy znajdowane są częstokrd6 
w jaskiniach, położonych znacznie wyżej ponad współdze
snym zasięgiem nietoperzy. 
Dowodzi to"że nietoperze dotarły do tych jr· skiń w okresie 
gdy zasiedlały v~żej położone partie Tatr, co z kolei 
mogło jedynie zachodzić w lelimacie cieplejszym niż 
obecny. 

I ciekawYin ki m . st . db. . d 'ł nnym ZJa~s e Je znacz~e o ~egaJąca o wspo -
czesnej częstość występowania po~zczególnych gatunków. 
Najbardzie j charakterystyczny pod tym względem jest 
nocek Bechateina Myotis bechsteini · /Kuhl/ , któ:--y współ
cześnie w zasięgu swego występowania. znajdowany j~~ .: 
w ilości 0,5 - l % ogólnej liczby nietoperzy 
/Krzanowski 1956, Mill er 1912, Wołoszyn 1962, 196)/ 
natomia st w materiała·ch holoceńsld.ch wys~puJE: 

6) 

bardzo licznie, od 6 - 60% /Wołoszyn 1961, 1962, 
196Ja, 196.3b/. 
Gatunek ton we współczesnej faunie Tatr Polskidb 
prawdopollolilnie nie występuje l dane Kocyana z połowy 
ubiegłego stulecia budzą wątpliwości/. 
Kil~ okazów zostało natomiast złowionych przez 
dr Hana.ka na południowej stronie Tatr na wys. t 
l 100 m npm. 
Bogac two osobników 'Myotis bechsteini /Kuhl/ w faunie 
subfossyl.nej można tłumaczyć ograni czeniem tego 
gatunku do lasów liściastych /współczesne rozmie
szczenie M.bechsteini w Europie prawie dokładnie 
pokrywa. się z zasięgiem buka zwyczajnego Fagus 
s i l va ti oa:x/. 

Tak więc największe rozprzestrzenienie nocka 
Bechateina musimy odnieść do okresu, gdy drzewa 
liściaste dominowały na niżu i w Tatrach. 
Działo się w okresie BOREALNYM i ATLANI'YCIDł 
/6 000- 2 000 lat przed naszą erą/. 

Występowanie licznie obok Myoti s bechsteini wielu 
gatunków nie zasiedlających współcześnie Tatr jak: 
Barbastella barbastellus, Myotis nattereri 
Myotis dasycnerne, Myotis daubontoni skłarliają. raczej 
do przy jęcia tezy , że jaskinie tatrzańskie był y za
siedl ane przez te gatunki raczej w okresie 
ATLANrYCTaM /wilgotny klimat/. 

Bardzo często spotykane w jaskiniach szczątki 
należące do gatunków Myot:ii.s mystacinus - gatunku 
odpornego na wahania temperatury i dobrze znoszącego 
surowy klima.t oraz Myotis myotis - który ma także 
niewielkie wymagania klimatyczne, każą przypuszczać, 
że szczątki tych ostatni ch gromadziły siQ vt czasie 
późnie jszym, już w cza~ach hist orycznych. Dowodzi 
tego to.kże słabsze na ogół sfossylizowanie. rl:l!łk:tś 
szczą.tkóVI kostnych, należących do tych dwóch gatunków. 



64 

Literatura.~ 

Ko'."lalnki K. : 1953 Jasldnie Polslci.e . Państw .l.fuz. 
Arohec l . 3. Warszawa 

Kowalski K.: 1955 : Fauna Jaskiń Tatr Polskich & 

Ochrona Przyrody 23. 

Krzanawski A.: 1956 : Nietoperze /Chiroptera/ Puław. 
Wykaz gatunków i U.\Va.gi biologiczne. 
Acta Ther. 1 1 4 : f57 - 108. Vfarszawa . 

~~S..ller, G.S .. r 1912 : Cata.loque of the ma.mma.ls of' 
Western Europa. British 1.{useum. London. 

Wołoszyn, BrW. : 1951 ~ Die postglazialen FleseriDause 
/Ch~rcptera/ aus der Zimnah6hle in der 
Hohen Tatra. Die H~hle, 12, 90 - 91. 
Wie n . 

l'lołoszyn B .W.: l 962 : Nietrper~ z jasld.1\ Gór Swięto
kr:z.y ski ch. Przegląd Zoologiczny.. VI 1 2 : 
156 - 162. Wrocław. 

Vfołos zyn B .. W .. : l963a r P ostelac jalna fauna / Chiroptera/ 
z jaskini Zimne j w Tat.rach. Przegląd 
Geclogiczny. 

Kowalsld K.~ Młynarsld.. M .• , Wiktor A., Wołoszyn B .. W.: 
1963b: Postglacjalna fauna z Józefowa 
pov1 .. Biłgcraj. 
Folia Quaternaria. 14, l - )0. Kra.l.ców. 

65 

Tabela 

Skład gatunkowy szczątJ:c6vt kos.tnych w jaskiniach Tatr 

Gatunek J.. J~ J . J . J. J . 
Zi mna C~arna Miętusia Naciek Zi elona Mało

łącz. 

Chiroptora 

l~ Myotis 
bechsteini + 

2 . Myotis myotis+ 

3. Uyoti s my sta-
oinus + 

4. Myoti s 
nattereri + 

5. Myoti s 
dasycneme + 

6. Myotis 
daubentoni 

7 ... PlAcotus auri
tus + 

B. Barbastella 
barbastellus 

9 .Eptesi.cus 
serotinus 

Carnivora 

l O. Ursus arc+.os -
/niedźwiedź/ 

11. Marte s ma:rte s 
/kuna/ .. 

+ + 

+ 

+ t 

+ 

+ T 

? 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

12.. \t• q ,.-: l a 
:ra.l:i.s/łasica/- - + 

-

+ 

+ 

? 

"P ... - . 11 .:. "'11'1t>.?"~ .. rĄfera tem Dr J.. Gradzińsld 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

? ? 
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Bronisław Wojciech Wołoszyn 
mgr biologii 
Wrocław , ul . Rozbrat 3 m.J 

; 

Badania na nietoperzami z Jaskiń Gór Swiętokrzys
lci. .}h 

Badania nad nietoperzami zamieszkującymi Góry 
Swiętolarzyslde mają duże znaczenie dla. zoogeografii 
z tego przede wszystkim powodu, że przez obszar gór 
lub w ich pobliżu przebiegają północne bądź południo
we gral'rl,ce zasięgów wielu gatunków nietoperzy .. 
\V okresie 5 -letnimh badań udało mi się zebrać wJ.ele 
informa.·cji, które przedstawiłem w dwóch pracach 
/Wołoszyn 1962 oraz Nowe Obserwacje nad nietoperzami 
z jaskiń Gór Świętokrzyskich - praca w druku/ . 

Chciałem podziękować tutaj Prof . drovt.i K. Kowa.lsld.emu 
za wiele cennych rad i wskazówek których w okresie 
prowadzenia badań zawsz•9 mi chętnie udzielał .. 

, 
2~~~~~~-~~SEaf~~~~~ 

Jaskinie Gór SVIiętokrzyskich powstały w wapie
niach występujących na obrzeżu t r zonu krystalicznego 
gór. Są. to wapienie z środkowego i górnego dvronu oraz 
jurajskie . 
J a.sldnie grupują. się w kilku r egionach, niekiedy dość 
od siebie odległych. Najdalej no. zachód znajdują się 
jaskinie na Górze Milechowakiej oraz Bocheńskiej 
Dalej na wschód jest kompleks jaskiń i sztolni Mi edzi 
ld. W Paśmie Chęcińskim znana jest jeszcze jedn~:~, 
jasld:nia - Piekło pod Slcl.bami, położona na zachodnim 
krańcu Góry Wsiowej. 

Kilkanaś~ie jaskiń różnych roznń.arów wytworz '!ł v ;~ ~ 
w wapiennych wzgórzach na terenie miasta Kie1L, 
Następny obszar krasowy, największy na tcre.lie 
gór występuje w okolicach Łagowa. Najde.leJ na wschód, 
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w okolic,t Ćmielowa znajduje się kilka niewielkich 
rozmiarów jaskiń . 
tącznie na terenie Gór Swiętokrzyskich znanych jest 
obecnie ok. 50 jaskiń. Vliększość z nich posiada 
jednak niewielkie rozmiary i nie stanowi w okresie 
d my dogodnego schronienia dla nietoperzy. Toteż za
te dwie w 9 jaskiniach oraz w sztolniach na Miedziance 
edzie są odpowiednie warunki mila-oklimatyczne zimują 
t1i etoperze. 

Cz.ęść systematyczna ox-az uwagi biologiczne 

W wyniku badań stwiex-dziłem, że jaskinie Gór Święto-
krzyskich zamieszkuje okresowe 10 gatunków nietoperzy. 

rząd~ Chiroptera Blumebach 1779 
rodzina: Vespertillonidae - mro~zkowate 
rodzaj: Myot~s Kaup 1829 

Myotis bochsteini. /Kuhl 1818/ 
Nocek Bechateina 

Nitoparz ten wyróżnia się od innych nocków wielkimi , 
~liptycznego kształtu małżowinami usznymi. Fut erko na 
grzbiecie brązowe , brzuch s-rebrzysto-biały. Zimuje po je
dynczo , ukryty na ogół w głęboldcb szczelinach w stropie •. 
,7 Górac.h §więtol~zysldch znalazłem :3 oka1y l~ i 206. 
Zimowały w ja.s1dniach Pikło pod Skibami i Zbó jeckiej 
v Łagowie. 
.ocek Jechst eina jest obecnie gatunkiem nDezmiernie 
r zadkim. W Polsce znalazł Krzanewski /1956/ 5 okazów 
Puławach• Skurat.owi.l)z l oraz na Lubelszczyźnie /1948/, 

C2is i Pucho.lski widzieli po jedyncze okazy w Bieszczadach 
(informacja ustna/. Bywał przed wojną. spotykany na Dolnym 
'lląsku. 

.'fystępowanie nocka Dechateina jest ograniczone d.o 
~uropy Zachodniej i Srodkowe j oraz wybrzeża m.Czamzego. \..: 

Myoti s myoti s /B orlehausen l 
Nocek duży 

Jest to obok mopka xi~.rXJ najpospolitszy nietoperz 
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v1 Góruch Świętokrzyskich .. \1ystQpuje przy tym we 
vszystldch nieomal jasld.niach /VIołoszyn 1962/. 
Spi przyczepiony w szczelinach w stropie, na ogół 
pojedynczo, nield.edy w niewielkich koloniach 
/2 - 5 egzemplarzy/. 
Wyjątkowo ostra zirm. 1963 r .. spowodowała ,żo jeszcze 
w połowie kwietnia spotkałem głęboko uśpioną kolordę 
liczącą 10 egzemplarzy~ 
Nietoperz ten wybiera na zimowani~ cieplejsze miejsca 
w jasldni /Wołoszyn 1962/ ewentualnie głębokie szcze
liny w stropie ;, Et w których zapewne wytwarza korzy
stny dla siebie mila-olclin-at. 

Nic jest wiadome gdzie okazy tego gatunku spędzają 
la.tp . Nie jest wykluczone , ze przynajmniej niektóre 
z nich przebywają w duże j kolonii letniej tego gatun
ku , która jużod wielu lat zamieszkuje s trych na 
st.kol f t~łogoszcz. Kolonia ta liczy ok. 100 osobników, 
w większości a amie. 

Myotis mastyci.nus /Kuhl 1818/ 
Nocek wąsat.ek 

Dwa. okazy tego gatunku /~ i o/ złowiłem w końcu 
kwietnia 1962r.,w Jaskini Zbójeckiej. Dalsze trzy 
okazy l 22~ 1 n/ ·złC?wiłem w sztolni na Miedziance . 

J est te• gatunek zamieszkujący całą Polskę ~ Częsty 
w terer1aeh górzystyCh, gdzie zalatuje nawet ponad 
g •mą granicę l asów. 

Myotis daubentoni /Kuhl 1818/ 
Nocek rudy 

Najczęściej obserwowałem go w s ztolniach na 
1aedziance, a także pojedyncze okazy w jaskiniach 
na Kdzielni . 
Jest to liia t operz związany z terenami obfitymi w zbior
niki. wodne. Zimę !!pędza jednak chętnie w jaskiniach. 
Zimuje w głęboki.ch szczelinach w stropie, pojedynczo 
lub w niwwielkich koloniaCh liczących 2 - 3 egzempla
n r . 
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My h s natt areri /Kuhl 1818/ 
Nocek Nutterera 

Rozpoznać so bardzo ła~No po zgrubiałym i po
kl'Y tym dwoma rzędami s ztywnych włosów brzegu błony 
r.uędzybiodrowej /uropotagium/. 
·:; j a sldniach Gór Świętokrzyskich wystQpuje nielicznie ~ 
gp,)tyka.łem go w Jaskini Zb6jecld.e j i w sztolni na 
I.:.l.c dziance , w tej ostatnie j często w koloniach 
Barbastella barbastel1use 
·:1 Pol s ce występuje przypuszczalnie w całym kraju, jest 
jednak wszedzie bardzo rzą<Lld.. 

Myotis dasycneme /Boie 1825/ 
Nocek łydkowłosy 

Gatunek 't~n rzadko pr-zebywa w ja.sldniach., Udało 
mi się zanleźć zaledwie dwa okazy. Zimuje w miejscach 
r,ość chłodnych, w szczelinach w stropie. Podobnie jak 
nocek rudy latem przebywa chętnie w pobliżu zbiorników 
wo dnych. 

r odzaj· Plecotus Geoff •oy 1813 
P1ecotus a.uri tus Linnaeus 1758 
Go.~ek wielkouch 

Do6ć częsty w Górach Swiętokrzy skich- Zimę spędza 
w jasldniach, ale także w osiedlach ludzkich- Przr; ,~ .YVTa 
~wsze w miejscach chłodny~h~ gdzie temperatura nie 

Jest wyższa 2 - 5° c, . 
?.imujo poJedynczo r.de tworząc ni.gdy kolonii . 

P lecotus austriacv.s/Fischer 1829/ 
Gacek s zar y 

Stosunkowo niedawno znaleziony na teren.i.e Polsld. 
7łowiłem dwa okazy nale!~ce do teso gatunku, kt6r~ 

i.mo\'lały w 1asldni \V schodnie .) w Kielc~. •1. 
~le cotus austriacus jest nieco większy od Plecot us 

'.tri tus i odr6!nia SJ.ę od nieg;.} rde~o i.nnYm uborwie-
tiem. 
~chy systenatyczne odróżniające to ~la ga~uruct c~ 
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są trudno uchwytne i nawet dla specjali s ty ich odróż
niefl..ie może no.stręcza6 nieldedy pewne trudności . 
Najłatwiej · rozróżnić je można po ubarwieniu koziołków, 
które u Plecotus auri tus są jasne i przeźroczyste, 
natomiast u Plecotus aust riacus są wyraźnie na końcach 
za.ba.rv1ione na ciemno. 

Futer ko Plecotus austriacus jest wyraźnic szare) 
natomias t u gacka wielkoucha ma odcień rudawy. Gacek 
wielkouch poniada opr ócz tego z boków głowy, pod 
uszarrd.. kępld wyraźnie rudych włosów . 
Plecotus austrio.cus je st gatunkiem bar dzieJ południo
wym. Zamieszkuje północną Afrykę , Dałkany ~ południową 
i środkową Eut'opę o Na t.erenie Polold. osiąea półno~.ID..>-
w s r.hc dnią grn..."l..i ,, ę zasięgu 

Plo,~.otus auri tus ze~.nti.eszku,w na tom:) :::."' L Europę półno
cną i vlebhodnią. Na tcrenaon Eur~ p~· środkowej i połud
nio'llc j obydwa gatunki występują równocześnie. 
Ponieważ gatunek Gacek szary jest wyróżniany od niedo.w
na1 j est bardzo prawdopodobne ,że nicktór e okazy c1zna.clC' .. 
ne dawnie j jako plecotus auri. t us są w rzeczywistości 
Plecotus auetriacus. 

J askinia Wschodnia w Kielcach jes t na jdal e j na północ 
wysuniętym stanowisld.em Plecotus a ustriacus w Polsce 
i równooze,nie najbardziej północno=\fschodnir.l sta.nowis~ 
kiem na obs zar ze jego występowania . 

rodzaj: Barbastella Gray 1821 
Barbast ella barbastell ~s/SOhr0ber 
Vopek 

Je~t to najlicznie j wyet~pujący nietoperz w jaskinia 
G6r Swi,t okrzysld.ch . Wyat~pujc wyłącznie ,. zo.chodniej 
czę !§oi pasma /Miedzi anka, G6ra. 15.l e chowska/. Tworzy 
tutaj nield.eey duże, liczl\Ce ponad SO okazów kolonie 1 

co u tego gat unku jes t rzadko spotykane, toteż w~t~ 
odnotować :fakt,że w lutym 1963 r . J .Go.isler ZS.Qbse'r\·n~ 
wał na dnie przopaści Macocha kolonię tego gat-.1.nku 
ponad 2 000 egzempla:r;-zy, któr e zgroadziły się ta.k lic 
nie no. skutek niezwykle os tre j zimy., 
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t<ol oniat kt6rą spotykalam corocznie na Miedziance 
przebywała w Wielkiej Komorze w temp tl okG 5°C. 
Niet operze spoczywały na niewielkie j p6lce skalne j 
ok .- 3 . m nad dnem, uloione w kil ku warstwach . Budziły 
się doś6 szybko i niezwłocznie uciekały w inne miej
sce jaskinie Charakterystyczne dla tego gatunku jest 
pr zyczepianie się w c~asie snu zimowego wyłącznie do 
s kal e Ni ezmiernie rza.dko zdarza si~ aby nietoperz 
t en przyczepił sit w szczelinie między belkami czy 
do ściany u·tworzone j z gliny e 

W koloniach zimowych tego ga. tunku przebywa. ją. nioldedy 
i nne nietoperzeG 

rodzaj s Eptestcua Ra.tinasque 1820 
Eptesicua serotinus /Schreber 1774/ 
Mroczek p6łny 

W styczniu 1963 r 0 znala~lem dwie sam1oe n,plsź~ 
do teeo g&tunku w sztolni na Miedziance . Prze~ywaly 
w miejscu przewiewnym i chlodnyme Jedna z nich ula'yta 
dość głęboko w szczelinie, druga natomiast wisiała 
wprost na ścianie . 
VI l utym 1963 r e po okresie silnych mroz6w nie za.obaer~ 
wowalem ich w sztolnie 

W czasie ba.da6 w ubiegłych lat a ch zaobserwowałem u 
t ego gatunku ciekawe anomalie w ubarwieniu futerka 
ł~ołoszyn 1962/. Niokt6re osobniki posiadnły futerko 
ciemno=kasztanowe 9 jeden natomiast mial f~terko dużo 
ja.śniejsze v włosy na końcach były lnia.nczlote ,. Tego 
r odzaju anomalie obserwuje sit dość czfeto u i nnych 
ga.tunk6\'1 np. u nocka wąsatka /Kowalsld. 1955/. 

Ochrona nietoperzy w G6ra Ch ~więtokrzyakich 

Nietoperze z8lllieszkują liczniej tylko jaskinię 
Zb6jecką w Ła.gowie oraz sztolni~ na Miedziance .. Jest 
ich jedna.k stosunkowo niewiele /we wszy-atkich ja.sld.
niaoh przebywa zimą nie więcej jak 100 - 150 egzemple/ 
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i jak wynika, z obeenracji każdego roku ilość ich si~ 
zmniejsza. ~ ' 
Nie są tego powodem sa.mo bada.nia j) prowadzone dość 
rzadko i na og6ł bez budzenia łpiących nietoperzye 
Bardziej prawdopodobne wydaje się wzmcizenie ruchu 
turystycznegop w efekcie czego jaskinia Zbó j ecka 
jak i sztolnia na laedziance zwiedzane są często i to 
bez względu na porę roku. 

Jedynymwyjściem byłoby zabezpieczenie zarówno sztolni 
jak i jaskini • 
W wypadku jaskini Zbó jecldej jest to nawet nieodzowne 1 

gdyż oprócz mewperzy jaskinia poaia.da faunę o charak
terze troglobiontycznym 1 piękną szatę naciekową, 
systematycznie niestety niszc~oną przez okoliczną lud
noóć . 
Należałoby więc zabezpieczyć kratą wezyetkie te j askini 
które ze względu na faunę e czy tez inne wartości ~:m.k~
winny podlegać Ścisłej ochronie. 

Li ten. tura. : 

Hanak V. a 1962 , Netopyr dlouhouch§ h lecotus 
f ischer 1829/ novy ~len naM sav8i fauny .. 
Ca.sopis ł~arodniho Musea .. 2 ł 87 - 96. Pr a.ha. 

Kowalsld K. 1954 s Ja.sldnie Polsld . Pańatw i!)Muzeum Arch. 
Warszaw&~., 

K~~laki K~ 1955 : Nasze nietoperze i ich ochrona 
PAN GKra.ków. 

K1 zanowsld. A e! 1956 t Nietoperze /Cb.iroptera/ Puław .. 
gatunków i UNiagi biologiczne4) Acta Ther,. 
1 ' 4 ~ 87 - 108 .. \Var szawa. 

i'Toł:oszyn B .,VT .. t 1956 : Nietoperze \'1 ja.sld.ń G6r 
skiCh. Przegląd foologiozny. VI ,2 : 
Wrccła.w .. 

------ - - - - - --- - - - - - -
w dyalcusji zgłaszano zapytania. 

7') 

Mgr Elżbieta Sa.nocka-Vlołoszyn -------------·-- ..... ____________ _ 

UwaBi nad rozmieszczeniem i ekologią pająków 

/Ara.neae/ z jaski6 Gór Święt·)krzyskich~ 

Bra..'<: w liter aturhe przyrodniczej wiadomości dotye 
cząoych fauny pająków zasiedlających jaskinie Gór 
'Swiętokrz.yskich skłonił mnie do zajęcia się tym t ematem., 

'!l pracy przedstawiam wynild. badań araneologicznych, które 
przeprowadzałam w Górach Swiętokrzyskich na terenie 
jasld.ń, schronisk i sztolni. Materiał zbierany był: od 
Brudnia 1959r. do kv;ietnia 196lrs /Wykaz gatunków z po
szczególnych stanovdsk · przedstavda tabela nr 1~/ 

Ażeby stwierdzić możliwość przenikania form po,·der zch
niowych do jaskiń, zbierałam również okazy występujące 
w blisld.m sąsfUztvr.i.e danej jasld.ni . Po pracowaniu ma
teriału mogłam wykazać gatunki , które t Jlko przypadkow( 
lub okresowo zawędrowały do j asld.n i schronisk na 
Skutek lepszych warunkmv wilgotności czy zacienienia ~ 
t e zaliczyłam do grupy tr·:>gloksenów, następnie gatunld 

11 zasadzie żyjące w jaskini, jednakże spotykane t 'Ż na 
powierz~hni zaszeregowałurn do troglofili i vrreszcie 
formy na jbardziej t ypowe, których występowanie poza 
środovr.i.sKiem j askiniowym nie zostało dotychczas 
w P olsce stwierdzone, zaliczyłam do troglobiontów. 

Taką klasyfikację zwierząt jaskiniowych na. troglofile,. 
t ,..oglcl.tseny i t.roglobionty podaje po raz pierNszy 
Schiner /1854/, ten sam podział: nieco j ednak rozszerzo
ny przyjmuje Ra~ovitz /19(!7/ 9 twór ca współczesne j 
biospaleologij • 
Ze wzglQdu na dość specyficzno warunki jaskiniowe , 
materiał zbier any był najczęściej metodą wypat,..ywania 
Okazy duże łoVIiłam ręk.·h bez użycia czerpaka. Pomil.to 
używałam pędzellr..a: moczonego upr zednio w 75% alkoholu. 
Met 'i·l k okazała się bardzo skuteczna , przede 
"'' -:- , ,<im w o?.as~e połowu f orm mo.łych z rodzaju 
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Porrhomma i innych drobnych gatunków, należących do 
Micryphantidae. 
Pajq.ld ży jącc Yl jaskiniach najczęściej znaleźć można 
w szczelinach stropu i ścian bocznych , w zagłębieniach 
namuliska pod kamieniami. i w VIarotwie de tri tusu. 

Zebrany materiał konserwowpy był w 75% alkoholu. 
Poszczególne gatunki oznaczane w Instytucie Zoologicz
nym we Wrocławiu w Zakładzie Systematyld Zwierząt i 
Zoogeografii pod kierunkiem Doc. S .Pilawsldego. 
Zakonserwowany materiał w ilości 1104 okazy znajduje 
si~ v1 Muzeum Zoologicznym we Wrocławiu. 

Prace fauni styczne z jaskiń polsldch są tomatam 
niewielu publikacji , przy czym fauną pająkÓ\'11 jasld..nio
wych nie zajmował się nikt szczegółowo~ 

Demel / 1918/ wymienia z jaoh.-iń okolic Ojcowa 4 gat un1d 1 

Kowalski /1955/ z, Tatr - 3 gatunld. t Pax. /1935-1936/ 
z jaskiń Dolnego Sląska 11 gatunków, przy czym odnośn!e 
ostatrdee;o autora jest rzeczą wykluczoną, aby niektóre 
podawane przez niego z jaskiń, moe;ły tam rzecz~tiści~ 
przebywać np. Meta reticulats. /L/, która jes t gatunkiem 
typo~o povderzchniowym. 
Wyniki badań araneologicznych z jasldń europe j skich 
zamieszczone są vr pracach Lerutha /1939/ odnośnie Bolgii 
Joannela /1926/ dotyczące jaskiń Francji, Drenskyago/193 
z Bułgarii t Wiehlego /1956/ z Nierm..en i Liobuszkina/19 
z Zac.b.odnie j Ukrainy . 

Leruth /1939/ uważa jaskinie krajów Europy irodkowej 
l w tym i jaskinie Pol ski/ za dość jednali te pod wzglę 
faunistycznym . Do t .roglobion tów z tych środowisk zo.licza 
nicktóre ·oWady bezskrzydłe /Aptery(!,vto./ i pająld z rodza
jll Porrhomma1 które późno przystosowały się do warw:ków 
jaskiniovtych, Gatunla. te uwuża za relikty pochodzą ·o 
z okresu loc1.o,7-;ovme;' . 
U;tagi t9 odnoszą się również ·do jasldń Gór ŚwiE·t ·lC" • JSki 
l:tóre S1: niovtielld.ch rozrrd.D.rów i nicliczne z .rt.;.._t •• i. • 

oladają otrcfę z..~.pełnej ciemności. craz mikr:...lt..1 i.lll.'}.t 
charah""teryntJ'czny dla gł ębsz.) ·~h po.r .. _.:i jaski.ń. 
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Po{i1iał jaskiń na strefy. 

Porcieważ wilc;• tncćć, tcmporo.tul"t:l.> no.tQżcnio 
6vJiatła, prze\'liow PO':Iictrza na p:i erwazorzt;:)dnc znt:J.czenie 
·· ks~tałtowuniu chart:J.kterystycznyc.h ue;rt..pcw:-.:.!1 • wicrzęcych 
·· olcro6J onych par h ach Jackiru, uważałam za. c.e..~.owc., 
J<'dziolcnic JO.Ck! l1 na s trofy . Y/zi'?ł:..n pod t.wagę 
rrzoJe wczyatkin wr~runki o fmiotlcma lCc. tej podetawio 
: •• ~ż~iłan cztery ctrofy a t~. 

I Strefa c~cnio. \"! kt6·;1o j JOot nidno ale na oe;6ł brak 
1 '"omieni oło.rcc?nj lh Siref a ta. cg.raniczo. s1Q przcważr.ie 
c.v pa.rtiJ ~rzyc-~'wor ov:- !' 0 ,acJd.ru. \7 któroJ warunki cą. 
~ dcbno de. tych oldC' l ::un .. ją ra zcwnątr:z 

i)łuevóć ::;t~·cfy (,1C'n ~· ~ lcino. .;oat od roz 1yc.h tzyr.111 ... kó·,7, 
r.~ cd wyotawy czyh ckr;po2yc:jl. otworu, wiclkotr·i 
nworu i joco :r;cłoicn~:~. .?~g' c;c!.< m ]&".an cnru J:tCnu 

liw Strefa półmroku - 6w1atło nigdy r~v pada tu bezpo
f:~E~drlio . Nie 'ldde.ć fauny i drobnych e lemetttów rzeźby 
..,:ca.ł., Wielkość tej flt.t"efy jest zależna od podobnych 

t ynnl.ków jak podane wyżej. 

"" IT., S1;.r>,:.,fa. w k., - światło bardzo słabe , wyłącznie 
. ~zproszone . W4 doazn~> są tylko du.ze fragmenty ścia.L, 
l~ ~ ór"' mr. z .aa za.J.Waż yć po c z a.s:i.. e adaptacji. · 

L S-łrefa t.UP~"·ł"~0j ~o.HHtnt ś l - '·ak w .. lej na.t._ralnogo 
ńwietlet'.ia . Jest, to otrefa charakterystyczna dla 

r, ębszych par~ii jaskiń . 

:· .... badanym obnzar zA str~fę zupełnej ciemności posiada
~·:~, j askiniet Zbójecka, 11a Wietx·zni $ Szt"zelina na. 
!Cs.dzieln:l, Zwaliske-wa i Sztolnia na Miedziance . 
Długość poezez ee;ólnych stref ,;est inna dla każdej 
<asló.ni. - zależy od morfologii dane j jaskini. 

~ki bbse~vacji. 

Na badanym terenie znalazłam 79 gatunków należących 
do 19 rodzin. Z tego '6 gatunków pochodzi wyłącznie 
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z jaaldń./ l troglobiont, 7 troglofili i a 28 troglt~~ 
ksenów. / Pozostale zbieralam w pobliżu otworów, 
poniewai ani w jednym wypadku nie wniknęły nawet do 
wstępnych partii jaskiń , nie mam żadnego kryterium 
do ich klasyfikacji i vrynd.eniam je w pracy jako typowo 
powierzcbni0119 • 

Pa.jąki znalezione w jaskiniach nie zasi'eóllalJ rówrJo
m.H:rni"- r;alegr. ich wnętrza. - wykazywały dużą Zależność 
od \'tarunk6w mikr'oldiootyc~nych~ s o...z eg6lnie od oświe• 
tlenia • W poszczególnyCh strefach na jakie podzieli
łam jaskinie, wyatępowały.·różne zespoły pająków~ 

I tuk w strefie IV • zupełnej ~iemnośoi . łowiłamwy
łącznie gatunki z rodzaJu Porrhomma. 

W strefie III - ae.a. mroku, przejśeiowej pod wzgl~
d"m mikrcłlima.tycznym żyją r6wniez Porrh<'mmy, sle 
wnikają tu również inns gatunld. j ak: Tegenaria dom.esti
ca /Cl./, Pholeus opilionoidea /Schra.nk/ i Nes ticus 
cellulanus /Cl./. 

Najbardziej jednolita; pod względem występaRania 
aranecfauny .JE:.B'ti strefa I i II - c.zyli cienia i pól
mroku. Zasiedlają je liczne gatunld należące do 
fili i trogloksenów!l a w jaskini Zbójeckiej w 
Ła.gowi& w II stref'jp. występuje r6wn1eź nielicznie 
Po:tThomma e geria Simon .. 

I :c: b'll łsu.jącą jest r·z:aczą, że gatunek Ueta. menardi 
/L nr./ w zasadzie nie przekrncza.ją.:;y strefy półmro
kt. , w j·3dnym vrypadk". \'7 Sztolni na l.uedziance znalazłam 
w itref::L ~ zupełno j ciemne 6ci w odległości około 100 m. 
c-a c.two.l"' ..... Te:. sam gat.:.mf'k nic:. występrje w jaskiniach 
połcżofiych na tereni.G miasta Kielc. -

Różnice zaznaczają się nie tylko w rozmieszczeniu 
gar~~~ów w poszcze gólnych strefach jaSkinimvych ~ ale 
r6wnież w liczebności . 
Za najbardziej pospolity gatunek \1\Va.żam Leptypha.ntes 
leprosus /Ohlert/ regularnie występujący w większości 
jasld i'1 i Sohrc.·r~ ~1k, p~:a. t ym Met a menardi /La.tr .. /, 
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l.Ieta merianae /Scop./s Nesticus Cellulanus / Cl./ 
~orrhomma. egeria Simon i Leptyphantes nebulosus /Sund. / 
Jest rzeczą ciekawą, że pająt Nesticus cellulanus/ Cl./ 
nie występu~ w jaskini Zbó j eckiej w Ła.gowie. Brak 
jego przy r6Tinocześnie częstym występowaniu w pozosta
!ych jas!d.niach jest trudny do wytłumaczenia. Być może 
:;at unek ten niezbyt dawno zasiedlił j askinie Gór 
Jwiętokrzysld.ch, a znaczne oddalenie jaskini Zbpjec~e J 
)d pozostałych terenów krasowych: mogło stanovlić 
-:ystarczają.cą przeszkodę w jego rozprzestr zenieniu. 

Łatwiej jes·t natomiast wytłumaczyć ograniczenie wystę
powania 68. tunków z rodzaju P orrhomma tylko do niektó
"'Y Ch jasldń. Po.jąld +.o bQdrtce reliktami. z plejstocenu 
!Loruth 1939/ maj~ zasięg przer~vany i przet~7ały 
1io8przyjające warunki na nielic~nych t ylko stano\vi-
skach e · 
·i~októre ze znalezionych ga tunk6w pająltów są. bardzo 

z.a dko spot.J(ka.n~ dwa natomiast i Porrhornma pallidum 
.. a~ks· n i Ti ta.noeca obscura /Walck .. / są nowe dla fauny 
P ols ld.. 
?orrhoiDm9. pallidum Jackson znana. mi jes t tylko z naj
'lrdzie j typovre j jaskini Gór Swiętokrzysld.ch - Zbóje
kie j w Łagowie ~ 

... ebrałam ogółem 23 osobniki /6 ~~ , 17 juv .. / ~ Do bio-

ów nic udało mi. aię złow·lć ani jednego samca. Gatunek 
~'m łowiłam \vyłącznie pod wilgotnymi kam:l.eniarrrl. w mie j 

;cach zacienionych w II i IV stref~a jaskini. 
t~eca obscura. ~Valckenaer/ znaleziona została 

w 1. .:>ścl dwu ooobników l l i ' l juve/ w pobliżu otworu 
Sz·t,- ..ni no. Miedz:i.a.nl!e. połozonego ok#:320 m. n.p.m . 
'i. eh.!.>- /1953/ podaJe Jże zasięg występowania teeo sa-

t ...nku ogramcza się niemal do całej Europy~ Nie st\v!er
ony został w \Viellde j Bryt::ud~ i Iria.ndll • W Alpach 
P.l..rene lli ł ł ~wivny by .t na wysokośo: .. ?.000 tys .m. 

·'iy . .:s+ępowal!d.f.\ Ti ta.noe oa obscur·a /i7a.lckenaer-/ zwią.zane 
:at. z ~,er~ruuni 11 na których występuJą skały wap.tenna, 

!)" !=rr ·-··tz.ą. rowxrl.aź znalez:ienie uegv ea ,,.;;t. \c' 
!'l '3w:iętokrzysk.ich w podobnym środow1sku .• 
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Dla troglobionta. Porrhonmn egeria Si110n, jaskinia 
Zbójeoka w Ła.gowie jes t drugim stanowiskiem w Polsce. 
Występowanie tego gatunku poza środowisldero jasld.nio
wym nie zostało w Polsce stwierdzone. Po raz pi)erwez:y 
Porrhomma egeria Si mon ''ymi.enia Demel /1918/ z j askini 
Nietoperzowej w południowe j Jurze. 

Do r zadko spotykanych należy również Centrornerus 
jackaoni Denis. Pojedynczy okaz samicy znalazłam 
w partii wstępne j jaskini Piek'ło pod Skibami. Jest 
to więc drugie stanowisko tego gatunku vr Polsce. 

P o raz pierwszy Centrornerus j acksani De ni s podaje Pax 
/1936/ z grot okolic Snieznika. Kldzld.ego pod nazwą 
Ta.ranucnus oa.wernarum L.Kooh. 
Do mało pospolitych gatunków paj~ów należy również : 
Dipoena. prono/lJenge/, Syedra. gra.cilis ~Menge/ , 
C lubiona. di versa. Cambridge: i I.cp-Lepthypha.ntes 
flavipea /Blackwa.ll/. Dwa ostatnie gatunki podaje 
po raz pierwszy z Polski Pilawski /1963/. 

Zebrane przeze mnie pająki , wykazują róiny stopień 
przywiązania do podziemnego trybu życia. 

Wszystld..o gatunki znalezioae w jaskiniach, podzieliłam 
na podstawie własnych obserwacji i danych z li t eratury 
na trzy zaoadnicze grupy: tb~globionty, troglofile 
i troglokseny. · · 
Najmniej liczną e~~pą są troglobiontye Wpłynęły ma 
to zmiany klimatyczne zachodzące na przałovia pliocenu 
i plujstocenu, ·niewielkie rozmi.ary jaskiń ~ całkowi te 
zamulenie '.7ielu z nich w okresie lodowcowym oraz zni
szczenie fauny trzeciorzędowej przez lodowiec .. 
Do t roglobiontów zaliczyłam s ? orrhomma.. egeria Simon . 
Gatunek ten łowiłam tylko w jednej naJ'bardzie j typow~" j 
jasld.ni Gór Swiętokrzyskich - Zbójeokiej w Ło.gowie . 
Łączna ilość zebranych okazów wynosi fJ7 .. l 12óó, 
28 ~· 47 j~v./~ 
Liczniejszą grupą są troglofile. Nie Jest to zespó~ 
jednolity, poszczególne gatunki tu należące wyka~ują 
p3wian gradl ęr.t przyst•"lsovra.nia do życia w j askiniach. 
Uia.ł~ Jedn{J<: zbyt mało obsenva... ... j!, a.by grapę ~'•(' :t'!r ~ .. . , ~ 
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r.a mniejsze jednostki , podział taki może wypłynąć 
t dalszych szczegółowych badań. Do troglo:tili zaliczy
l a.tn! Nestious cellulanus /Cl ./, Lepthyphantea nebuloeus 
/Sund./ t Lepthyphantes leprosus /Ohlert/ • Porrhomma 

convexum /W astr./, ?orrhomma pallidum Jackson, Meta 
-oeriane /Scop./, Meta. menardi /Latr./ ,. 
Są t o ga.tunld bardzo częstp spotykane w j a.sld.niach 
Gór Swiętokr1.:yskich, przechodzą w nich całkowi ty rozwój. 
na. powierzchni łowiłam je tylko w wypadkach sporadycz
nych,w warunkach zblizonych do j askiniowych. 
Najliczniejszą grupę atanowi'ą. troglokseny. Zaliczyłam 
~u wszystkie pozostałe gatunki pająt6w, które znala
złam w jasld.niach~ są to: Segestri.a. senc :ulata /L .,/ , 
Pr.ol~us cpil!.an.~.- ides /ScbrarrJr/ v Leitl' .. ypha.n\;es angulipal
~i s /Westr .. /, Lepthyphar'"tes tenebricola /Vlid~/, Lepthy
~har.tes flavipes /Olaokwall/, Convromerus sylvaticus 
, lU .. / 

1 
Centromerus jaoksoni Denis 6 Pormoroma rygmaewn 

/Bl ackwall/ ~ 'Micrargus herbigradus /Blackwall/, 
Linyphia tria.ngularls /Cl./, Diplocephalt.s cristatus 
'Black:N .. / , Erigoli.e atra /Blackwall/, Cicurina. cicurea 

/F ./; Coelotes sp., / t errestris/ Wid./?/ 1 Tegenaria 
fe r ruginea/.Pan2 ..,; li Tegenaria atrica C..L .. Kochł Syedra. 
6X'acilis/ł.~enge ~ Meioneta rurestri s /C .L .Koch/ 1 Tegena
< a domestica /Cl . l., Pardosa. sp . /ll.ugubris /WaJ.ck~/?/ 'li 
Drasaodes lap:i.dcous /~'laJ.ck./, Soot.ophaeus lcricatus 
;t. •. Kocb/ ~ Anyphaena accentuata/IValck./, Stemonypga.ntes 
.Jnea.tu.s/L ,./~ Tet..r&.gnat.ha piniaola L.Koch~ Liooranum 
1.o.p1cola /VlaJ.ok./ , Dictyna. sp. /B uncinatafThor~/?/, 

Amaurobius fenastralis /Stroem/ .. 

Gatunld te przypadkowo lub na. pewien okres /np .zima/ 
:mikają do jaskiń, żyją \'/ nich najczęściej w partiach 
wstępnych, a niektóre z nich poza jaskiniami. - na 
povderzChni znajdują właściwe dla siebie biotopyw 
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T a b e l a Nr 1: 

Wykaz gatunków z zaznaczeniem stanowik 

Lp. G a t u n e k 

Fam .. Dysdarida.e 
----·------_..~---~---....... ~----.:o-.-~-..o.= .. __________________ _ 
L:Y-!:~~~~ !:'-!.~ S~·:~.A:~~~~~~-~.:i_:_~ "h.tR.Ł s' !!l.Ł~---------
2., Harpac:tea rubi cunda., / C .L .. Koch/ - w 1 ~ --------------- ------------------------------------
Fa.m. P h o l o i d a e 

-------------~------~------------------------~~---~ 
) .. Phclcus opilionoides/Schrank/ - a 

Fa.mt Z o d a r j i d a e 
~~-~----~-~-----~-~~---~------------ ---------
4 Zo d.a:rion g~:::rmar.i cum /C .L . Koch/ - ~~ .o---------·-----------_,_.__ -
Fa.m .. Theridlida<El 
-----------------------------------------------------
5 Theridion ovatum / Cl./ - w 
---------------------------~-------------------------§ __ !h~!:t~:~~-~~,J:~~~~-L~,; :,;.L_:_.:!_. ___________________ _ 
'1 T he~· .tdion. ·nu"ia...r.s He.hn - w 
--------------- - ·-----------------------------------
8 Tr,..r-l.dicn bima.ouln hun /L .; - w z - - - -·------·. · -------·------ ____ ,Ł _____ _____________ _ 

~. 'I'nerid.it n t .:•.1.1 ... {· sL::m SiiiJCn - 'l 

~ ~.:~~~~:~-~:~~-~~:.~~~--- -=1-------~----------·-
~_Q~~~·!~~--~!~!~~~~~~-~-------~-------------
!g_!~~~-~!~~~a.L!~:!L_:_f!:._ ______________ , __ 
!~-~~~E!~~~~-~~~aci~~-~~L-=~----------~--------
Fam N e s t i c i d a e 
---------------------~------------------------------
14 Nesticus cellulanus /Cl./ - g,h,i,k;ołp ,r,t ,w 

------------------------------------------~---------
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LP • g a t u n e k 

-----------------------------------------------------
f am. L i n y p b i i d a o 

-----------------------------------------------------15 Centromarus sylvaticus /Blo/ - S,w 
·--------------------------------------------~-~-
16 Centrornerus jackaord Benia - i 
~~--------------------------------------------------17 Centromerita bieclor /81 . / -w 
-----------------------------------------------------
-!~--~~~~~-~~~!!±~~!L-=-~~--------------------
19 ~eioneta r~estris /C .L .Kocb/ - s w z 
----------------~--------------------~-1-----~~----

20. Lepthyphantes nobulosus/Sundc/- a~b,c,d,e,ttr,s, 

-------------------------------------~1!~-----------
21 . Lepthypha.ntes a.1acris /81 ./ - o 

------------------------------------------------~ 
22 .. Leptilyphantes leprosus /Oglort/ - a,b , d11e,f,g,h1 

----------------------------!L~fl~L~!LlL!!~-------
23. Lepthypha.nt es flavipea /Blackwa.ll1 - j~~ --------------------------------------·--------------
~~-~!2!~lE~~~~!iP!!2!~-~~!~~L-:_J _______ __ 
25 Lepthyphantes t enebricola /\1id.,/ - r · 
-------------------------------~----~---------~----

26 Porrgomma pygmaoum /Blackwall/ - c 
--------------------------------------------------~ 
27 Oirrhomma convexurn /ifestr: . / - a ~ g 

-----------------------------------------------------
~~--Po~::~~~-~~~~~-~~~~~-=-~--------------------
29 Porrhomma. pallidum Jackson - s ----------------- -------·-----------------------
30 Stylophora conco1or /ffid~r~/ - w ______________ _._,__". .... __ ~-·-------------------------~ 

31 Stemonyphantos lineatus /L./ - o~w,z,x -------···----··----------------------------------c QZiiCLLC 

32 Linyphl.a triangularts /Cl..J - ollsv f 

J ) Mi.::ro hnyph.ie. p1J.silla /S 1nd ./ - w~ z ------------ ---------------·-- -----·-- ·-------------__..,.~ 
~ ... 

v' 
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Lp. gatu nek 
-------------------------------------------------------
Fam. Micryphantid!:e 
-------------------------------------------------------
J4 hncrargus herbigradus /Blackw~- i,p,s,y 

-------------------------------------------------------
35 Diplocophalus cristatus /Blacb7o/ - e,w 

-------------------------------------------------------
36 Erigone dentipalpis /'.Vider/ - z 

' ' -------------------------------------------------------
37 Erigone atra /Blackw./ - e 

-------------------------------------------------------
Fam. A r a n e i d a o 

-------------------------------------------------- -----
38 !~:angora acalypha /\7alck . / - VI 

-------------------------------------------------------
J9 Ar aneus diadeoatus Cl. - m,w 
--------------------------------------~----------------

40 Meta merianae /Scopo/ - i,u 
~-------------------------------------------------------

" 41 Meta mono.rdi /Latro/ - e ,i,n,p, r , s,y ------------·--------------------------------··-------
~ Fam. T o t r a g n a t h i d a o ----------------------------------- ------··-----------
42 Pachygnatha degeer i Sundc - w,z 

------------------------------------------------ -------
4~ Pachysnatha clereki Sundo - z 

-----------------------------~-------------------------
44 Tetraenatha pinieola L .Koch .., s 

-------------------------------------------------------
Fam. Ag olonid a o 

-------------------------------------------------------
45 Cicurina cicurea /F ~/ - k,w 

-------------------------------------------------------46 Agalena labyrinthica /Cl ,/ -w 
------ --------------------------------------------r 47 Tegenari a f erruginea /?anz./ - d,e,r,h,m,r,w,w -------------------------------·---------------------
-~--2~~~~~~-~E!-~~~~~!~~~~d.(~~-:_J ____________ __ 

49 Tegonaria domostica /Cl./ a,b :d1g,t,w,x 
~------------------------------------------------- ~ 5J Togf)nar. .... a ntrioa C .L .. Koch d 
~--·---------------------------------------- -------
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Lp. G atunok 
-----~------------~--------·----------------------·- -

Fam. Ro.hniido.c 
-----~--- ~----~~----------------------------------51 Hahnia mangei /~cz l - w 
~--~~------~--~~-----------~------------------
~ :ram~ L y c o a i d a. o 
-~~~----~-----~------------------------------------~-
52 Xorolycota ncmoral.is/Wo~tr./ • w,y _ 

---~~----~---------------~------------------------~ 
.2ł--~~~!l22~!-~Eł!~!-~2-~-!g~!=-~-~--------------
_21--~~~~-~~~~l~!;!_:_!!~-------------------
-22-~~~!!!!_!i_l!~!!~{!!!c:.~:.!~!.-=-L------------
56 Par<!ozsa 100nticola / Cl l - y 

__ ..,~-~~--------=-~.c:-.---=------------------··-------·--.-
-~--~~~~!--~~!!!!_~2E~~~-=.2~!!!~~----·------
~~--!!~~~~!-~!!!~~!!~~~~:-:~l~-------------~ 
59 Trochoea robunta. Si mon - )( ------·---_. .. ---. ... ---_ ... __________ --· --------------------
~~~~2!!~~-~!!~!r~s!~~~=~===l- - - ----------------
1'0!!~. -~-~ _!_Po. !'-!?_!' ___ ~ -!!-~--

-~-------~----------
_g __ ~!.!~~~-!!'!~~~~~C~!!_~_{_:~!.:.i:.ł:.:.! __ ---------

:.,~~--~at~~~~~:!--~~f~~!Q_t;_!S~~h/ =-!----- -----~ 
--2~--~~~It~~!-~2!!2~~~~~~2~!_:_! _____________ _ 

Ftim. A n y f' h e n i d n. o 
---------------- ------------------------------------
_§~--~[~!~!~~~~~-t!~~·!_:_~--------------
--!~!!_Q_!_~-~-~-~-~-!_~-~-~--- -- -------------------= 

65 Clubie-na diverca / Ca.rr.?or. / - "' 
------------------~~~-----------------------------~--
_§§ __ ~~~~~~-~~~!!-!!~~-=-~------------------

67 Phruroli thua festivus / C.L Koch/ - w 
-----------------------------------------------------Fam. ' T' h o m i a i d a o . 
----------------------~--._ ________________________ __ 

68 Xyaticus criatatus /Cl. / - w, y,z o • • 

--------------------~--------- ------------------~~~ 

11 
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Lp. G a t u n e k 

---------------------------~--------------------~ 
69 Xysti cu s kochi Thor c - w y 

---------- ·---------- --_ ______ !, ____ --- ------ - --- - ----

Fa.1:1 . S a l t ~ c i d a G 

------- -------------------~--------------~~----------
70 Sal ticuo scom.cue /Cl ./ - z 
--~----~~--------~~~~~------------------------
71 Sitticue truneorum - y ... ~------·-·--------·--.-,-- ....,--.. ..:-------.,---.-----------------
!~--~~~2~~2~ l!-=!!.!!~ -~.!~!~~.d:: _':f __ ----------··---
7'.3 lle.rpi aca muscoaa. / Cl . / -· y 
-~-------------------~------~-----------------~~-~~--
~--~2-~~~~~!-~~~!!_l~~2~~-=~----------------

f!:i~ Fa.m D:t.c+ynidaO 
~---------------------~-~~~~----------------~--------
75 Dictyna. op./uncinato./ Tn.or ./~/ .. d,o.v _._...,_. __ .. ___ -_____ _..._ -------- ________ _... ..,.., __ .• ______________ _, __ _ 

76 Dictyna arundinacoa /L./ ... T1 . 
-------------------------..-.------ ·-~ .... .., __ ,,.,. _________ ..,. 

Frur ,, A m B '-· J" c; b :i. d ll o 
-~~--~--------~------------- - ·=---·--~~-----~------
77 Arnurobius cle.ustra:riuo /Halm/ •· o . 
~-----------------------------1101------~-- , · · ··· .. ~-.--...---·-· ·-

2~-~~~~!~~~!!~~~~!~~!_L~!~~~-:_I!~~:..~!!.t!!.:_ 

_11._!!!!:;~~~~-~~~~~-~~~!S.L_:_~--------------:..-

Obju.łr.lorrlc; '\,a.t._,.~i'Y :: KolOJno li'tory o',r.LB.C2-t:~~ą 
poszczog61n~ stanowi~ka 

o.. J a.flkl ró. a na. W l e t:~ .7.."'d, 
b o J askinia Odkryrrc6rt 
c . Jaskinia Szczelina no. Kadzi elni 
d. Jaskinia Zwaliskowa 
e o S chroni sko JJy sia Dzi ura 
f . Jaskinio. Kolltiny 
g o Je.sldnia Jeleniowsk'S. 
h . Jaskinia na. Kadzielni G6rne. 
i o J asld.nia. Piekło pod Skibami 
j. Sohronis:<:o Dol ne pod Starym Pieklom 
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k~t Jaald.Dia Now .Piekło 
1., Sahg>wsJao Dziurawe SWv.clrd.e 
•· Schronisko Poludld.cnre · 
n . J&BkiDia Henra D& JU.edzS.ance 
o . Szyb ŁaszczyUklch. -· 
P• Sztolnia Da Viedziarme 
r . Trzy Kominy· · 
• • Jasld.nia Zbójecka w Łagade 
t . Jaskinia Wysoka w Podgrodziu 
u ., Jaskinia po'd Gajem · 
w. Wsg6ne KadzielDia w Kielcach 
1~ Góra Uiedzianka . . 
z. Wfł:W6z Dule w Łagowie -
~. Wzgórze Wietrzala w Kielcach 
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Dr Zbigniew Wójcik 

Zjawiska. Krasowe okolic Krzemionek Opatawskich 

----------------------------------------------
wstęp 

łormy krasu kopalnego i współczesnego w skałach~ 
mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętolcrzysklch nie były 
dotychcza s szczegółowo opracowywane. Pcza metodyczną 
pracą S !>z. Różyckiego /1950/, o tworzeniu się lejów 
krasowych w okolicach Starachowic, nie dysponujemy 
de tych02.as żadną publikacją o charakterze regionalnym. 

W latach 1961 i 1962, z ramienia. Muzeum Ziemi, 
brałem udział w pracach Międzywydziałowej Komis ji BAN 
do spraw rezer.vat.u. archeologicznego Krzenxi.onkl 
Opatowakie. Przeprowadziłem wówcz as badania geomc-rfo
logicr:ne terenu położonego pomiędzy starymi wyr~biskani 
górniczymi, wsiami Jelenia Góra i Suduł oraz w okolicy 
nieczynnych kamieniołomów na południe od wsi Krzemion
ki Opatowskie. Na obszarze wynoszącym około 20 km2 
s~vierdziłem szereg~ zwłaszcza kopalnych, form kraso
wych~ zasługujących na uznanie - w skali naszego kraju 
- za klasyczne. 

Opracowywane t ereny były dotychczas przebrniotem 
badań geologicznych prowadzonych przez J.Samsonowicza 
/1934/~ archeologicznych prowadzonych przez s ~ 
Krukowakiego /l9J9;i geomorfologicznych R .. Czarnecld.ego 
/1957/ . -
Autorzy ci w swc.ich opracowar.iach poświęcili wiele 
uwagi głównym f ormom krasowym, a zwłaszcza licznym 
lejom oraz krasowej Dolinie Sudolskiej. W oparciu o 
obecność w lejach krasowych piasków ~/aroowych i 
czerwonych glin typu rezydualnego R. Czarnecki, 
w cytowanej pracy, uznał iż zjawiska krasowe na opra
covrywa.nym terenie rpzwijały się głównie w paleogenie. 
Jak postaram się wykazać niżej , wniosek tego autora 
wymo.ea zno.czne j korekty. 

Charakterys tyka form tkasowych 
Na badanym terenie zja\viska krasowe rozwinęły się 
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w wapieniach i wapieniaCh marglistych malmu. 
Najciekawsze skupienia form krasowych znajdują się 
na południe od wsi Krzemionld Opat0ws1d.e - w pobliżu 
nieczynnego ka.mioniołomu ... Ponadto znaczne zgrt;powa.nie 
f C'rm 1aa s·., pcwierzchr.iowego J. podziemnego widoczne 
jest przy wsieach Sudół i Jelenia Góra, w pobliżu 
szosy pr0\1adzącej z Ostrowca Świętokrzyskiego do 
nia.. 

Q~li~~~~~~~~~~~'!. K~~~c~ 
Nieczynny kamieniołom w Krzemionkach znajduje się 

na geograficznie lewym zbodzu Doliny Sudolskiej .. 
Eksploatowano tu dawniej wapienie dla potrzeb hut 
w Ostrowcu* Dzięki temu odsłonięte zostały w półno
cnych zboczach v~robiska formy krasowe różnyCh gone
racji * Ponadto po lewej stronie doliny stwierdziłem 
15 większych lejów krasowych, w dnie Doliny Sud .. slct.e 
- 3 i po jeJ prawej /połildniowej/ stronie również 3 .. 

łlajcieka.wszy, pod wzgi.ędem geclcgi.<..t.nym zC'spół 
l~ićWJ krasov~ch znaJduje się w północnej śc~anie 
kamieru~ /f.•ffi\ .. /f~,.g .l/. We wachodniej c7.ęści odsłonię 
widoczny Jest. tu głębc~ ... e lc"asowy ;.rypnł.nlnny prze
ważnie mioceńskimi piaskami kwarcowymi i cz~rwcnymi 
iłami rezydt..a.:.VYmi ";.ypu terr"a rossa . Omawiany lej jes 
u góry wyraźr.ie ścię11y i na. k.iuay .~ nyi...h · su.da.ch jego 
wy~oł.llionia znajdują się 1 podobni.e jak i na skrasGl 
.-ty.:m skałach podłoża., 'k:n.;:hy wapieni malmu. 

Na=s+;wa brekcji dochodzi tu do 2 m m:::.ąższości. 
Znajd~jące się w niej· fragmenty skał ·a zaokrą,glonych 
kraWQdziach, a t::1.kze ob(cność kwarcu w :episzczu breK~ 
wska?:.J.Je ~ż~ skały -+:a II,lUSiały ulegać nioznaczn.ym prze
mi.esz ·~z~;:r;iom . 

Strop warstwy brekcji podlegał 
wieniu, wskutek czego pokryty jest obecnie płaszczem 
brunatnej zvr.l.etrzeniny .. V/idoczna. jest ona. szczególnie 
dobrze w licznyCh, niewielkich lejach krasowych. 
Ponadto we wnętrzach lejów znajduje się fluwioglac 
ny piasek kwn""' "~O\"Y kt.óry niewielkim płaszczem pokrywa 
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silnie skrasowiale brękcje wapienne . 

Z powyższego opisu widaĆ~źe w ścianach nieczynnego 
kanienicłomu \vidoczne są dwie generacja lejów kraso
wych. Starsze związane są z warunkami wietrzenia 
chemicznego " kl.imcie gorącym /terra rossal, młodsze 
natomiast powstały podczas krasowienia w warunkach 
klimatycznych chłodnyCh. Rozdzielająca te gener&cje 
wapienna brekcja ma charakter pełznącego po zboczu 
Doliny Sudolskie j gruzowieka i błota. 

Ponieważ piasek wypełniający starszy lej został 
uznany przez J. Samsonowicza /1934/ za mioceńsld, 
zat~m ~tarsza generacja lej6w j~fwieku trzeciorzędo 
wego0 Scinająca te l eje brekcja W'9.piemtl3 najprawdopo
do'bme j pochodzą. ze zlodowaoenia krakowskiego Gl Małe 
l e je krasowe \Vypełnione brunatnymi glinami rezydualny
mi. powsta:ó mogły ' ' interglacjale warszavtsldm I t gdyż 
pokryte są piaskami fluwioglacj8l.ńymi, lU:J.allYmi przez 
J. Samsonovd.cza~ w okolicznych odsłonięciach, za po
Chodzące ze zlodowacenia środkxwlo-pols~egoe -

Znaoznie trudniejsze do interpretacji wiekowej -
są leje występujące VI pobliżu nie czynnego ke.mieniołon...u 
po obydwu s tronach Dol iny Sudolskieje Sił to w większe 
ści leje znacznych rozmte:r6w /dpzł30 ;, średnicy i 9 m 
głębokości/. W wię~zości połozone są one wśr6d p61 
uprawnych , przez co ich krawędzie ulegają stopniowemu 
niszczeniu. fl Niektóre z nich porośnięte są Jrzewami, 
których korzenie ułatwiają infiltrację w6d pochodzenia 
atmosferycznego - w głąb skał . Leje te mają na og01·. 
najbardziej wyra~ne kontury. rrzekr6 j geologiczny 
osadów wypełniających jeden z lej6w widziałem jedynie 
w zachodniej \JZęś ci kamieniołomu .. Były to kwarcowe 
piaski wieku mioceńskiego i cze~von~ gliny rezydualne. 
Ponieważ osady te nie uległy zab,u-zeniom wt6rnym, 
przew przyjQłem,że l e j omawi any podobni e jak inne 
~najdujące się w okolicy powstały w miocenie .. Nie ule
ga jednak wątpliwości, że nieKtóre l e j e rozwi jały się 
nP;W<ll~ "?'l •Htąpieniu os ta +niego na tym terenie lodowca. 
z ~· "'la:? u środkowo-polskiego. Czarnegld. /1957/ stwier-
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dził bowiem,ze w Sudole były leje zasypywane moreną 
i piaskarni fluwiogl a c jalnymi. I?owstani.e późniejszych 
zagłębień rusiało zatym być z·wiązane u odnowieniem się 
procesów krasowych w młodszym plejstocenie~ 

W sarnie stwierdzić należy,że przedczwartorzę
dowy kras okolic starych kamieniołomów w Krzemionkach 
nadaje główny charakter reliefowi .. Plejatoceńskie 
warunki korozji podkreśliły jedynie w małym stopniu 
dawniej powstałe zagłębienia krasowe. 

Okolice wsi Suduł 
-----------------

Wioś Suduł jak mi. S'<Agerował w czasie wspólneJ 
wyciec zki prof~S.Krukowski, jest ludowym skrótem 
nazwy Suchy Dół, albo Sucha Dolina .. Znajduje się ona 
na południc od tej wsi i stanowi dziś nieczynny l ewy 
dopływ rzeki Kamiennej. 

W Dollr..ie SudJls1d.e j niewielicie potoki p0jawiajq. 

się jedynie okresowo w czasie r·'z-t~pów wi osennych. ~~ 
·strugi wodne po kilkudziesięciometroweJ wędrówce. 

powierzchniowej giną jednak w licznych ponorach. 
Dolina ta jak to wykazał R.Czarnecki wypreparowana 
została w wapieniach rauraku, a następnie zasyp~ 
piaskami i :iłami. miocenu oraz fluwioglacjalnymi 
piaskami pochodzącymi ze zlodowacenia środkówo-pol
skiego. 

Najładniejsze f ormy la'asu wgłębnego i powierz
chniowego vddoczne są na północnym zbocz~ Doliny 
Sudolskie ,j. \'1 jednym z przekopów wykonanych w leju 
krasowym Czarnecki. stwierdził tu nad piaskarni mio ~emu 
gliny m~r~nowe ze zlodowacenia środkowo-polskiego. 
Ponad~o autor ten opisał z dna jedneJ ze st~~ 
we wsi Sudów cw1ukomorową kaw~rnę pol żoną 35 m poni
żej powierzchni terenu, t.~n. około 20 m pon:iże.j 
odproparovtanego przed zlodowaceniem środkowo- ~o1 -
skl.m dr.a Doliny Sudolsk:.ie j . 
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Dolina Sudolska oraz leje krasowe znajdujące ei~ 
na jej północnym zboczu, w SYtoich głównych zarysach 
ł"owstały najprawdopo11obniej w miocenie. Wykluczone jest 
przyjęcie tezy~że dolina ta powstała w paleogenie, jak 
·"' \,;z.yni Cza.rnecld D gdyz w nr. ocerd.e panowały w tym tere
rJ. e ~przy Jające warunki wietrzenia chemiczr...ego, w kt6-
~yoh wyniku leje paleogeńskioh form reliefu uległo 11-
k:Widac .. :1 . 

··; ezv·~ l~ :l e trudna do interpretacji wiekowej jest 
'~: (-'rr.:l o~. r:Na rrzez C11arneetdego ze wsi Sud6ł. Jak 

• .._ c, , t~:tw· c:ecm wyżej forma. ta znajduje sił 20 m ponl-
.- j \~ ~ 1 ·i"nne~o dna doliny C> Jej powstanie mogłoby eię 
-.~cm ·;~lązać z C".n·'k.ulac:ą podziemnt_l w dniejald.egoś sta-
gov p•:;e irn:i.oce.ńsld.ego pr.l'kku. .• .TedrJ.ak dr'tychczas nie 

r.a.my d.a.rly!Ol·c "' św·: adczącyeh c obe~nośoi dna koryta rzecz
=~ Efl w tym mi:J J.seu. Dlatego wydaje s:lę bardziej prawdopo
bne-,, że kawerna ')IDaVl:La.!la. '{:'t;WS}ałe. J:Od"l:zaa głębokiej 

vr;,m "'"'~ ~ ' wód flto:w.logl.e.Jjalnyon w ··\.~asie !t"e~esjlL ::lodo
•'.:c~~ .a śr ... dkciVIC-~:..sld.~~· ~M 1g;. i ... b\.·wi&Ulf ;.otck pł~ 
1 półn(•e::.eg- wsc:h.odll:· od ~erc;new WS".! Jt1le.d..a. G6:ra .• na 
:. ( 1win.'tovty zaeh6d .• Agres;smrn~ wody t"'go potok.1.i ~glJ 

~1 J~ :: ,{...,r.,i ęc:iem & DcUcy S~.~dt~1&~.7 d\ :Y'fS.Ó głęboką 
ch........,a.t: ję pod::iemną,,e w wyr.d.ku ezeg::» J.'IOWstało wlel'!t 

... v.ern, z ktpl"~ jedną edłłc·r.ięto w c:;asie głębienia 
..l•id .. 

~ol:lca wsi Jelerda Gćra --- --
P..rzy drodze z Suą_ołu do Magonia po jej ~.achodx'dej 

<Jt~onts we ws1 . .1ela"..da G6ra znaJO.Uje się szereg niewięl
K~ ch łolllik6·.v w wa:~;~.ei:ill.eh malm.:. . V/ jednym r nich widoozne 
1 q. szc:.zegi.~ '!'!e ładnie rozwini~t.e formy krasu wgł('bnego 
f ig.2/. '!l zachodniej Ścianie wyrobiska wida6 w li tym 

Wapieniu wiele- mnie ~szych i W".L.ększyoh laltrern. Wezystld.e 
kawerny wyplenione są. brWla T,r . .J'nli i łam:.. rezydua.lnym1., 
a j edna z nich ponadto piasld.em f'luwiolgaojalnym. Zatem 
~wiązek ponxt.ędzy powierzchniową i podziezą. cyrlcW.acją. 
Wód, w odsłonięciu opisywanym jest szczególnie wyrdld.e 
'4łidoozny. 
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Nad warstwą wapiama. l kawernami :z:najdują się 
skały, kt6re w stropie uległy daleko posuniętemu wie
trzeniu moehanicznew. Dcpi<$~0 na.d silnie spękanym 
rwuoe1~1D. znajdającym się ~ in id tu~ leżą rezydualne 
gliny bl"'urJa:lme i m-ewielkle ·· e~~(ll w Jedn;vm z nich., 
pol:o!onym. na zaah6d od wsi. Jelem.a. Góra. stwierdziłan 
apiaszoza!U\ ~rent około 2 m mią.żm.ości<'l Morena ta., 
podobnie jak i brunatne ily rezydualne w małych le jach 
tcrascnryM

11 
pckryta jest .plaeld.em· fiuwiogl a.ejalnym" 

Zatem form.y krasowe okolic wsi Jelenia G6r a 
powsW msialy otoswzkovo ni& dawno i za.pew.na wiąż4 
a1t ~ -~ hydlfcle"gieznymi Jakie istniały na tyC'l 
terenie w cz~sie re~psjL ~lcdoWaoetia środko\~-I l1! 
go. 

Korela.oja. wiekowa farm krasowycli 

Najsw·esy •sapól f c7fm k:"&.Eo:wych zna.Jdu •o r'~ .
południe od wsi KrzemloDki Opa.t~CWslde i Sud6'> . 
lcf'a.8(111fa. Delina Sudclsk& powatala.. na,;'ipre.wdopc- · .. · 
w rmjrd.zsz~ lld.Qlcen!a., a nast~pme została ~. 
pia.skami lararec:nQ"d c'J!'U czerwonym iła.ud r 
typu 'terra rosea. Ponin~ delina l:iegn:..t:t ~ 
•sch64

8 
~a r.em przed prsy jęciem s<:" tS: ydowe.r:iE: ..,.t 

charakteru." ausiela ona stanG\fiĆ dopływ K: ~eJ<J e • . 'fl:y 
ną.ce j "' j•J! w dolnym mi oceni o przez przełom .. "'~ ~ c.t~ 'Y 
koło Cttd.elcma.. · 

P@ 'llj"tw©r>zt~mY1 ei(l DCtli~ Sudc-lsld.e j , vmku 't.~k 
'AA~zn~h dentwelacJi 0 po obU\ jej ~Dt)"': :L.&.~t fe....::zęły 
~ony6 eię liczne leje lc:raeo'lfe. ZnaJdując& się w r>.1 

'llc~Jdskie piadki i te~ rt'aSa. świadczą., ze zaczęły 
~ne rozwijać sięrfł w tym okreeJ..e. Jedna.ld;e ~est bardzo 

pra:t&opocSobne, !e me które l e je powstawały równie l 
w · pliooenie, zwłaszcza iż w okresie t YJ!l w Polsce i 
1: Y b ord z o s przy ja.jąoe wax"'.lnki w i etrz'enia chemicznego 
a nawet na terenie Jury Kra..k.oweko-Częstoehowfide j. 
la ten"'a ro.esa.. 

Wydaje sit wszakże,że 1ł' pliocenie lub wczesnym 
ple j stocenie nastąpiło snaczne odpreparowanie uprze 
zasyp~ch p1e.6kSIIIl mic@ańald.Jlli. zaglębien krasowych. 

9:3 

Bowiem w Dolinie Sudolski.e j , a także w wielu lejach 
krasowych osadzona została , nield.edy wr~cz na wapien
nym podłożu - morena względnie pia.eld fluwioglacjalne. 

Przedstawiony w niniejszym komuniekacie materiał 
nie pozwala jednoznacznie określić warunktm roz\Voju 
geomorfologicznego omawianego terenu we wczesnym 
plejstocenie. Opisana ze starego kamieniołomu. w Krze
mionkach wapienna brekcja pokrywająoa stare leje kra
sowe poch•:>dzi z~ .. pewne ~ dr·ugiego , łzn~~krakowsld.ego 
zlodowacenia., Obecność tych skał świadcz·y "że już przed 
zlodowaceniem środkowo-polskim Dolina Suchodols~ była 
z znacznym stopni\.. odp-t'eparowa.ne. z osa.d6w trzeciorz9do
wych. Dzięki temu na ~ewit3llech jej zboczaon mogły 
pv .vstd.~ sprzyjające warun.l{i do powstania pełznących 
Ję ~orów błotno-gruzowych. 

W interglac jale warszawskim I w umiarkowanie 
ciepłym klimacie zaczęły tworzyć si~ niewielkie leje 
krasowe., Powstały one w wielu m1ej3 ca.ch bezpo6redniQ' 
na zwietrzałnym wapi eniu malnu /wieś .. r 3lenia Góra/ l u'\:. 
na wapiennej brek...:ji powstałej w warunkach wietrzenia w 
klimacie periglacjo.lnym. Musiały tu być stosunkowo 
do) r e vrart.nld. do wietrzenia skoro powierz ~..hnia skał 
pol<:"'ył a się ,:rubym /do 10 cm/ płaszczem gliny re~ydu
.a.lnej .. Gl ,_na l-;3. '!zięld. swojej spoistości stanowiła 
pła .. " ZCZ c --ł -:-•onny dla znajdujących się pod nią zagłę.;. 
bień krasow:vch. Płynące po tym osadzie rzeki z topią..
cego się l odowca w czasie glacJału śroill{owo-polskiego 
nie wszędzie z.doła.ły bowiem usunąć powstałe przed tym 
glit • .; rezydualne 

Badany t '::lNn w czasie zlo dowa. ~enia. środko\VO • 
polm<iego, j ak świadczą c tym liczne odsło~Qc~a moren 
i p:Bask6w fluvrloBle.c ,jalnycb. , znalazł się ponownie pod 
wpływem wzroożonoj cyrkulac ji powierzchniowej i pod
ziemne j., i ! miejscach gdzie wody zdołał.r US.l.."ląć pokrywa- ' 
jq.cą wapi&ń zwis li.rl\llla.ę re~ydua::.M ~ potold flm 'glac j a
l.."le uchodziły w głąb skał twor;(,o4 : liczne rozszerzone 
at.;:.~.;. _!,nr -pod·demne lub nawet kawerny. Jest bardzo prawdo 
i.· l • -e. ża oplaę.ne wyżej kawerny z Jeleniej G6ry i 

Su.ot"{ i. ,, powstały w czasl.! recesji zloo.owa...::~ 
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Potoki wypływające z lodowca płynęły t6wczas do Doliny 
Sudolskiej. Po drodze ginęły z pewnością w krasowym 
podłożu, tworząc pod ziemią wiQksze i mniejsze próżnie. 
odkryte później w czasie eksploatacji wapienia i głę

bienia studni . 

Pod koniec zlodowacenia środkowo-polskiego badane 
tereny w dużym stopmułostały zasypane piaskami fl 
glacjalnyrrd.. Stworz yło te , w mi.e jscach gdzie osady t e 
złożone zostały na wapiennym podłożu, dogodne warunki 
do _dalszego r ozwibju pY"o0esów krasowych. Dzięki temu 
Dolina Sudolska ma obecnie charakter· doliny sucheja 
Dz::f\e. temu odnovr.iły się również procesy krasowienia 
w lejach, które porośnięte są drzewanó... Jednakże 
w młodym plejstocenie i holocenie procesy krasowe nie 
zdołały w sposób istotny przemodelować nie tylko daw
nego trzeciorzędowego reliefu krasowego,lecz równie~ 
lejów powstałych w czasie interglacjału warszawg~iego 
oraz kawern wytworzonych przez wody fluwioglacjalne 
w czasie recesji lodowca środkowo-polGkiego. 

W n i o s. lł i 

1 . Krasowa rzeźba okolic Krzemionek Opatowsld..cb 
mo. charakter kla syczny, podobnie jak relief wapienny 
Jury Krakowsko-C~ęstochov!Sld e j czy tereny kr~sowe 
okolic Chęcin w Górach Swięto~zyskich. 
Na :>mówionym obszarze znajdują się najłae1li e j sze 
leje lcrasowe na terenie wyżyn środkowo-polskich prze
wyiszające pod wieloma. względami l eje w gipsach 
Nieold Ni dy .. 

2 . Mimo~że wapienne tereny Krzemionek Opatowski~h 
musiały być co najmniej dwukrot nie pokryte loda.mi 
v1 czactie GlaCJałÓW ~ plejstoceńskie warunld. wietrzer.ia 
nie zdołały w sposób ist.atny przemodelować t ·ze o~,.
rzędowe j rz ezb .Y krasowe j • 

Jes t to wniosek SZ"ZE\góL'1ie ważny do baclań kraso
wych na terenie in."l.ych wyżyn ?olsld środ.KOW" ć . 
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W oparc-11;. o analizę krasowych to;r;>en&. okolic 
Krzenń:onek można bowiem twierdzić ,że tert'my Jvry ' 
J<:roa.'<:owsko-Częstochołtskiej mogły być również pokryta 
] odvw<:ta.mi. 9 która nie zmieniły preglacjalnego i trzecio
rzędowego relief u .. To JUŻ porwala sądzić ,że ostańce 
wapienne Jury mogą. być dawnymt mogotami~ P odobny wnio
sek można przyjąć, z dużym prawdopodobień~twem praw
dziwoś ci, v1 stosunku do góry Miedzianki koło Chęcin. 

3. Badany teren stanowi -zaledwie 20 lan2 wielkości 
ob :3Zar. Analiza form krasowych w połączeniu z bada
niami osad6w pol<rywają.cyoh wapienne podłoże, wskazuje 
na olbrzymią. przydatność badań krasowych dla potrzeb 
rekonstrukcji geologicznej i rozwoju geomorfologicz
nego terenu. Dlatego należało-by podjąć str..rania komple.
kSO\tego opracowania form krasowych w skałach \ręglanowych 
obrze' enia Gór Swięttkrzyskioh. Uzyskane materiały 
z 1-esr.ością. rzuciły-by wiel e światłę. na rozwój geomorfo
logiczny paleozoicznego trzonu Gór Swiętola'zysldc..\ .. 

4 .. Biorąc pod u~Va.e,ę typowość form krasowych w okoli
c y starego kamionic1omu w Krzemionkach Opatcwsld.ch. 
należałot y teren podany na mapce /figr.J/ uznać ~a 
c~ ·ri.ny eJ .... ~· • -3 i. wszcząć starania o s~orzer.ie re zer- • 
>7a-t.u przyrody r..a c'tiydwu stror.a.t h DcJ iny Sudolskie'. 

LiLera.ia.:J··a cytc.·vra.na 

l. Czarnec-:<:1 R .1957. Wybrane zagadnienia z badań geomc·r
foloe;ic:ur.ycn na rukuszu 8'0pn:tów~1 ma.;-y l • .-00000 
Dc.kv.men1iacJa 3eograficzna1 zeszyt nr 3.- 7/ars~e.
wa. 

2 .. S. K:."\J.kl"wslci. 1939 ~ Krzem:ionlo.. Opatowsld.e,.Warszawa. 

3. Różycld. S .Z.l950. Przyczynek do znajorrości krasu 
Polsld. • II ... Zapadłe Doły' we wschodniej 
c~ę~ci La.sów Starachowick!ch . - Przegląd 
Geograficzny, tom 22. Warszawa . 

4. Samsonowicz J~l9J4. Objaśnienia arkusze. Opatów 
ogólnej nazwy geologioznaj Polski w skali 
l a 100 000. Warszawa. 
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Mgr Ha.ana 1.1ajchert-Wójci k 

Zjawiska krasowe. w c.kolica.ct1 Chęcin 
---·---------------------- .. ·-----

/Góry Swiętokrzyslde/ 
------------------

Zjawiska la.·asowe rozwijające Ri. ę w sk.lła.~.,m węgla
nowych jądra puleozoicznego południowo-zachodniej 
części Gór Swiętckrzyskicb były przedmiotem moich 
badai1 terenowym w 1962 reku. Zajęłam się głównie 
analizą f orm la"asowycr, ) celem badal1 :rozwoju goomorfo
l oe;l.cznc•go terenu., Ponudto inte~·eaował mr.de:p problem 
szkód wywołru1ych nadmiernym rozwojem podziemnych form 
krasowych w kand.eniołomach i innych wyrobi. ska ch 
sztucznych . 

'.'1 podrę cznikowej li teraturze geograficznej' i e;eo
logiczn~j okolice Chęcin uznane zos tały za klasyczny 
teren krasowy. Mimo to obszar ten ni e był dotychczas 
pod tym względem szerzej opracowany . 
Z niclicznych publikac ji 1....:1. uwagę zasługują dwa do
niesienia J. Czar nocld.ego opublikoY;ane w roku 1924 
i 1935 . Pierwsza praca dotyczy stwierdzonych w kami.e
ni'łomi~ w Si tkówce osadów r ezydualnych wieku preglac jal
neg -. , druga natomiast szczętków ssaków plejstocenckich 
z "lalezionych w je dnym z le jów krasowych w t ym samym 
lu.mieniołomie .. 

Z tnnych publikacji na podkreślenie zasługuje 
1raca. z. Rubl.nowskiego /1958/ o krasowym pochodzeniu 
złóż miedzi na Miedziance, krótkie wzmianki 
Z. Kota.l1skiego /1959/ o triasowym krasie na Zole jowe j 
ora z doniesienie J. Czarmińskiego /1960/ o kierunkowo
ści form krasowych w skaładh dew8nskich w okolicy wsi 
Kowala. 

\'/szystlde cytowane prace nie wiążą się w pewną 
całość , w tym ~1asycznym pod względem krasowym terenie. 
Dlatego pracy swoje j starałam się nadać charakter· 
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re&ionalny i w miarę możności określić wiek poszcze
gólnych etapów ro~voju krasu. 

• • • p -· 

Regiony kra sowe w okolicach Chęcin 

Opracowywany teren ograniczony został od południa, 
zachodu i północnego zaChodu kontaktemwychodni skal 
paleozoicznych i mezozoicznYehe P6lnocna granica 
sięgala ·do południowego skrzydła antykliny Zgórsko
Dymińskiej~ a wschodnia nie przokraczała szosy Kielce -
Tarnów a 

W obrębie wyżej podanych granic znajdują się dwie 
dute jednostki tektoniczne a mianowicie ant yklina · 
ChęciAstca 1 synklina Gał:ęzicka .. Na poludniu omawianego 
t erenu widoczne są wychodnie skal głównie kambru i 
dewonu wchodzące w skład antykliny Chęcińskiej, a na 
pólnocy zespół skał węglanowych d~wonu i permu oraz 
łupków karbońskich wchodzących w skład synkliny 
Galęzicldej .. 

Na Skutek długotrwalego pozost awania tegó 
t erenu w warunkach subaeralnych oraz różnej odporno
ści skal nastąpiła w obrębie antykliny Chęcińskiej 
inwersja rze~by. Obecnie jadro ant ykliny tvtorzy rozle
głą dolintv a akrzydla zbudowane ze stosunkowo odpor
nych na erozję i wietrzenie mechaniczne skal węglano.W 
wych tworzą wzniesienia dochodzące miejs~ do 100 m 
wys. względnej, co stwarza szczególnie korzystne wa
runki do rozwoju zarówno powierzchniowego j ak i pod
ziemnego krasu. 

Drug~t inwersja morfologiczna; znajduje si~ 
w synldirie gałęzicldej. W jej jądrze zachowały się 
twarde wapienie i dolomity dewonu oraz wapienie i 
zlepieńce cechsztynu, z których zbudowane jest pasmo 
Dolechowicld.e. Dopil3ro na wschodzie, koło ws:i Kowala 
widoczno są odsłonięcia łupków karbonu, w kt6rych 
została wyerodowana dolina , dzieląca wschodnią część 
Pa.sma Boleehowicld.ego na dwa, w przybliżeniu r6\vno
lsgłe do siebie wzgórza. Dzięld. powstaniu te j !nwersji 
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skały węglanowe wytworzyły grzbiety wzgórz11 , dochc dząr. 
ce do 50 m nad dnami obniżeń w obrębie synkliny Gałęz~= 
ckiej., Zatem i tu - podobnie jak na skrzydłach antykli
ny ChęCJ .. ńskiej' - powstały sprzyjające warunld. do rozwoju 
zjawisk krasowych .. V/ sumie więc niezależnie od różnic 
strukturalnych a także mofrologicznych w obydwu jednost~ 
kta.ch t.ek tonic2<nyeh rozv1ijały się intensywnie procesy 
sow~~Wszędzie na wapierda~n ~najdują się liczne rynny 
krasowet leje; jaskinie i inne fo~y. Na podstawie osae
dów w-ypGd.tdająo;rch zagłębienia krasowe.należy ~dna.k 
wyróżniU na badanym terenie dwa regiony krasowe~ 
l - zachodni., w którym dominuje głównie kras stary 
/paleozoiczny. mezozoiczny i trzeciorzędowy oraz w nie
wielkim stopniu zaznacza się lO"as czwartorz ędowy/ i 
2 - \Vschodni 1 w którym przeważa. la'as stosunkowo młody 
/trzeciorzędowy i czwartorzędowy/ 4 

Zs,,.,h( 1J'..d reg:;on lo:'as~wy 

Zjawiska krasowe rozvrinęły si.ę w wapieniach i dolo
mitach środkowego dewonu na obydwu skrzydłach antykliny 
Chęcińsldej . Szczególnie ład'lie wykształcone formy krasu 
widoczne są na Miedziance, Górze Zamkowej, w Górach 
Skibakich i górze Zelejowej. 

Na Le::. ·~J ·i e M·J.edzia.nki formy k:t•asu kopalnego fragmenta
ry C' z de opisał z. Rubinowski /1958/. Na połud.nio·nych 
z1::>J zi1.~h 1!iedziank.i. już ,przed dolnym triasem powstały 
li 'Zne leje krasowe , vcypełnione następnie pstrym pias-
kc 'f\ .. em. Obecnie,w czasie eksploata.cji wapiemi odsłonię
te. ld.lka nowych lejów, wypełnionyc,h materiałem klastycz
nym, złożonym z otoczaków pstrego piaskowca. Swiadczy to 
że w dolnym t riasie rozwijały się •:1 tym terenie nadal 
podziemne procesy krasowe. P onadto odsłonięto również 
ld.lka kawern , które zvtiązane są prawdopodobnie z młodszy
mi etaputi oyr~acji podziemnej. 

Poza Miedzianką i bezpośrednio przyległymi do niej wzgp
rza.rrd. dobrze wykształcone f ormy krasu kopalnego widoczne 
są również na Ze l e jowt3j , gdzie w dużych lejach znajduj~ 
sLę piaski i pia::1kowc:e dolnego triasu , piaski kl'lar::owe 
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miocenu oraz czerwone s liny pliocenu. 
Również na poł..tdniO\'Iych zboczach Góry Zar.lkowe j 
stwierdziłam /niewiel lde/ krasowo rozszerzone szcze
liny,wypełnione pstrym piaskowcem .. 

Do ciekawszych stanowisk w tym terenie należy lej 
wypełniony klastycznymi utworami cechsztynu i dolnego 
triasuf położony na wsch~dnich zboczach góry Rzepki 
w Chęcinach . 

I nte-rpretacja wiekowa l ejów krasowych wypełnionych 
osadami cechsztynu, t riasu i miocenu nie nastręcza 

_trudności . Gorzej jest natomiast z określeniem wieku 
jaskiń położonych na różnych wysokościach nad dnem 
doliny. Zapewne plejstoceńskiego wieku jest jaskinia 
Piekło w Góra ch Skibskich, położona około 10 m nad dnem 
doliny wypełnionej piaskami fluwioglacja.l.nymi .. 
Również plejstocel1ska musiała być zniszczona obecnie 
jaskinia w górze Ołowiance, położona 5 m nad dniem 
r zeki Rut ki. Natomiast jaskinie Miedzianld położone 
około 50 m nad dnami dolin są zapewne neogeńskie, o 
czym zdaje się świadczyć obecność na i~h dnach czerwo
nych glin rezydualnych. 

Dl a dokładniejszego spre~yzowania niektórych 
szczelin rozszerzonych krasowo wykonałam na górze 
Zamkowej i Zal ejowej pomiary pęknięć tel<:tonicznyl!h . 
Jako najbardziej charakterystyczne należy uważać 
wyniki uzyskane na górze Zale jowe j /fig.l/ Układ 
szczelin w skazuje ,że powstały one pod wpływem nacisku 
idącego z południowego zachodu~ Zatem spodziewać się 
mołiŻna ~ że odnowienie procesów krasowych w omawianym 
regionie nastąpiło po larami jskl.ej" fazie fałdowań, 
kiedy to Góry Świętokrzyslde włączone zostały w skład 
antylG.inorlum środkowc~'-"P .Jlskie~ & 

·,v s chodni r egion krasowy w 

Wschodni region krasowy ogranic.:za się do okolic 
przełomu r zeki Bo·or zy przez obszar wychodni ~k~ . 
pal.AI"OZC'it"znych na południ..e od antykliny Dynt1nskie J .. 
S , ,( l~t::.e liczne i ładnie vrltks z ta.łcone formy krasowe 
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spotyka się w kamieniołomach po oby&vu stronach 
Bobrzy w Si tkówce i w łlowina.ch, a takż'3 w pr zekopie 
kolejowym na południc od wsi Kowala o"'~a.z \"l kamienio-
łomie w Radko-:licach, · 
Wapienie środkowaeo dewonu po obydwu stronach Bobrzy 
uległy silnemu skrasowieniu. Powierzchniowe formy 
sowe widoczne są w wielu miejscach, zvrłaszeza w sta
rym kamieniołomie w Si tkówce, gdzie pod niewielką 
pokrywą piasków fluwioglacjalnych zostały ostatnio 
odsłonięte powstałe dawniej" na powierzchni żebra kr 
we /fot. 1/. 

Ponadto w ścianach kamieniołomów widoczne są. liczne 
leje wypełnione cze~vonym iłem rezydualnym zmierzanym 
z pisakiem kwarcowym. 'łl najstarszej części kamienio
łomu w Si tkówce widoczne · są. również, odsłonięte 
w czasie eksploatacji kawerny , związane z obecnie 
czynną podziellU'lą cyrkulacją krasową .. VIiele kawern 
zostało nawierconych w otwor a ch usytuowanych na 
arograficznie prawym zboczu doliny B.obrz y. 

Odkryt a a ostat nio już zniszczona, niewielka Jasldnia 
w łontiku położonym na wschód od Si tkówk:i znajdowała 
się około 10 m nad d.rmem doliny Bobrzy. Za?ewne 
wytworzyły ją podziemne cieki krasovia we wczesnym 
plejstocenie, o czym świadczy obecność brunatnych 
gli n r ezydua lnych na jej dnie , a także pokr~vy piasków 
fluvlioglac jalnych w pobliżu otworu j askini. 

J edno z ciekawszych odsłonieć wi doc7ne jest w 
dniowej części pr zekopu kol ejowego w Kov1ali . W odsł 
cia~~h ty ~h na żebrach krasowych oraz w rozmytych od 
góry kawernach osa dzony został materiał morenowy oraz 
żwiry fluwiogl acjalne /fig,.2 , fot.2/, pochodzące ze 
zlodowacenia krakowskiego. 

'.'fiel e ciekawego mo.teriału dostarczyły równi~ż 

odsłorJięcia lejów krasowych w kamieniołomie v; 

Radko\·Jicach .. Wypełnione są one czaruonymi bą lź 2- • i

wyroi glinami rezydualnymi, któro w znacznyrr s1.ć , .J.. u 
zostały zmiesza.ne z piaskiem kwarcowym wyka::! . ... jący!fl 
ślady obr6bld. w r7.~ka ;h .-





--= --~ -==----

- . -' - .~ _·: 
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Iaderpre t&oJa wielco"a oeadów wypelDiaj.ych za&ltbi ... 
Dla krasowa •!Uwa Jeat slóei.e w oparciu o p!>seslan
ld. aedT•Atacy Jn•4il WydaJe sit~!~ csenone gli:c1 ll'azo1=' 

duilDI zwi~aa. ~ 1 w1etrzeaiem•apleDl w o1epł,m 
klimacie u~nu. Oaady te. sD&Jduj!\ce sit obeenie w 
lsJach maialy przej,6;, ~ak niad~zy o tym @bemgś6 
d&rell kw&l"q mnie~ WfclfóWkf W WOda@h ply~yehe 

Dets.m. tY«D!o ~o sit \lSt&U6 wiek bra&tn,ych glln 
U"J't!"zeliroTI~h0 w których Je C1&modd. /19)5/ opisał 
9l•Jatooeu~ taUDt• Ponad\o laje klaeowe w X'owali 
wypel:niol'e mre~ 1 tluwicglao.1alem slodowaAenia kra
kowaklego, Z\"11\JaftS Sl\ lapewne S procesami. kn.aowyml. 
sachodz~yml pod wplyna lilmlch wód w csald.e tego 
s lodowacenia. 

t:;'l8gi. o etopniu skrasowienia terenu. . - . - . . 

Ju! z powyżnzego przegl\dU mo!na lit zorientować, 
7e Elkrasowienie badanego terenu jest DierównomierM. 
J'eet ono d~e • 111Lejacach gdde istniały spnyJe.J408 
wal"Uńkl IffiHOJilll ~~ ~drszu penu i aolnego triaau. 
~.iieJd-..ka i Zele,PW!ł/ pray ~Jm • d\1\Ż;ym stopaiu 
zależy od seme~1ezcaelftia skał •tgl.aaarychvco daje 
eię zauvtałyć nawet w obrpbie jedneJ waret\<Jy., Ponad~ 
stopień skrasawieaia wzrasta w miejsca~~gdzia o, &cnie 
istnie~ przelomr r~eczne w skalach •tglaDOWychu 
Tak APe nad BU:tq wytworzyły Bit lic:me · l&iłetbienia 
lcraet.'ll9 i ~a.ak:b1., 0 a jeazoze lepiej 3eet to widooane 
w przełomie Bobrsy .. Rfłnin'łl Jd.t tu powierzaMiowy 
kree neoge~artontdowy oraz- wy jtłtkowo tn&clny 
uo wiekowej interpretacji kras sltbok:1. llaterialy 
wierta.lcn ada.Jl\ sit wskaz)"'a6, że słtboko położone 
Jcaworny uaJdv,J\. silt na wysoko'oi dna dawnej dclinJ 
Bobrsytl teUh okole 30 m poniżej obecnoso" alu.wb.lnego 
kory'ta ~j rżsktG 

Wnioski 

Z •yieJ ~rzedatawionych danych Sklonaa jeatemwaio
B~ 7 vi~ dla badań roswoju geomorlolosicznego tereau 
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najwi~k.sze znaczenie maj~ os&4y wypelniająoe zagłf
bieni~ krasowe powstale w trzeciorztdsie 1 a~arto
rz~dzie. One bowiem wskazuj~, że główne rysy rzetby 
okolicy Ch~cin wytworzyły się w trzeciorzędzie., 
Zlodowacenia, nlaszcza w regionie zachodnim" D1e 
z dolały w spos6b istotny smodelow~ rzetby la.-aaowe J · 
powstsl:a j pi•sed ~~rzfdem. · N!.ewiellde mdyfika
oje ~eglacjalnego reliefu widoczne oą jedynie 
w przelamie Bobrzy. . .. 

· Szczeg6We korzystne warunki rono.ju kro.su istnie
ją w przełomach witkszyOh rzek przez osady ~apiennee 

\V miejscach tych zagadnienie form krasowych· Ol"aZ 
wypełniających ~e @Badów wr-asta de ważnego pod \tzglę
dem gospodarczym problaDN. Dlatego odcinki ta winny 
być w pr:yszl~ś~i prz~dmiotem szozeg61nie.dokladnych 
d~bań _~~U _P?~e~zc~~~; ~d~~e~g~. 

-- - - --~ -- ~ ~ - - - - ~ - - - --
! dyskusji zabierali gl~s~ Dr R~Gradzi~~iv mgr Zb. -----.. ...... -~ ~ 
.... _.._... ~asocsy,· pro-t. K. Kowalski, mgr Zb~t 

Rubinowski. . . . 

Wykonano w Uuzeum Ziemi. PAN 

iTrzesień 19~ roku 
• 
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1. Czarnocki J. · 1924. O proglacjalnych gUnn.ch wietrze 

Unowych w Gorach Swi~tokrzysldcb.,- Poa.Nauk.PICl 
nr 8. \1a.rszawa. · 

2. Czarnocld. J. 19)5. O znalezieniu kości asak6w 1.ylu
wialnych w kopaln1 00Si tk6wka" pod Chęcillem. .. -
Pos .. Nauk.PIG m' 42. Warszawa; .. · . · 

) • Czermiński J. 1960 .Kierunkowoś6 form k!m.łS ,,;gt:.l "' 
nie w okolicy Kowala /GilSwivtolcrzysld.e/., .. 
Kwartalnik Geclcg1czny11 t~4/l.) Warszawa .. 
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4. Kotańsld Z. 1959 . Przewodnik geologiczny po 
Górach Swiętckr2'ysldch.- \Vyd,Geol.Warszawa . 

5. Rubinowski. z .. 19584) Wynild ba&·ń geologiczuych 
w- okclicy Miedzianki Swivtokrzysld.ej . 
Bi\lll. IG nr 126. i'le.rsza.we. •. 
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Wyciecsk i 
__.."...",..__.._ ____ ...._ ____ 

'.7 ~rzecim dniu - :n. V-.64 r . ... zjazdu celbyto przed po- -. 

łudniem wycieczq na kras w okolice Łagowa. 

Jasld.nit Zbó,jeck' w ł.aaowie, Ol)'ll..llte poncry .w wąwozie 
Dulc oraz w1fterzyska w pobU!u. lllleJscowo•ci Płucld.. 
Pn•odld.Jclea b7ł llsr-W~os01rek:l. . · 

Po południu . pod pranodaictwem .Kgr Zbigr;dewa :t\.WJ..now8!c 

PGZD&DÓ-Jaoaa Xaduelal- etuoy ~raz ml:oda&;y Pl e jsto 
Zwiedzono te! Diekt6re ~nie !Cadziel.Di • 

... _ ... . ·-· ..• - . .. ", .., .,_ . .. . --·- · ~· . - ····. . . 

W czwartym dniu Z.jazdu rano udano sit do Slcoroal. c -

rezeł"Watu. Jerruna gipaowego9 Pozna.no Jaskinit 

w Sieaławica.ch, • Skorocicach. Zo.poznalJ. alt ucz:e:....t- . 

nicy s tunelem w ~ocicaCh i ~ cało~cią w~ozu re 
watue 

Przewodnikiem był Ugr Bronisław Wołoszyn. 
W ~zasie niodzaala objaw6w krasu kilka razy roni

:ała -llit !ywa: dy6kuaja na. tei:llty związeDe z gg~łłwm:wa. 
c Oielctamł.. 
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Uchwały 

----------------

JCo4cowe poaledzeld.e S8111.DU'1Uil odb1lo alt w.lleloaoh. 

Jl&r Jak ltudzd.oJd. · pz'Z84atawi1 llpi'&Wf · kDaieCSDO,Ci 

ustaleDla terminol~apet.ologloane~ 1 w og61e 
geologii kl'asu .•. letnienie wielu r6!nych tend.Mir . osna-

cza~yoh łe -- ob-Ja.wJ powocluJe Dio ~·ci 1 nie- . 
porosuld.eDia-. N8lełaloby powoła6 XomsJt do ustalenia 

jednoznac~nej . termlnolosii~ 

Xilkv. IIÓWCÓW wypowiadało .ait W sprawie konieozno'ci 

orge.Aizowania podollllrch S.llllAari6w .w najlllliazej . . . 

prsJazlolci. Zwr6cau dt do Xieleold.e~ T owanystwa 

Ua.Wcowego . s . proa,,. o w.yduie apn.woz4azd.a se ZJazdu. 

PoatuorioDO .:teł . aorpaisowd Pols!d.e Towar&Jatwo . 

Speleologioae· lub SekoJt do badd SpeLiol®siom~ct 

P.owoluo w. tym .. celu Xolld. tet. orpzd.zaoy jnJ, do kt6rego 

weszli Prot. Dr. Kulliilen lowalaki., Dr Ryazal'd . . 

Gl'adai!Wd. , . )(gr Zbitpd.aw Kubill!Jifsld. ~ Vgr ZbiłSillew 

Uoesocz11 .. )4g:r . BroDlaław Woło•z!JL l Prot • . Stetu . 

ZwoUUld.e. Eolld.ajl tej lleooDD aaJtci~t sit sprawl\ 

tendnolo&li · . ,. ·- . .. . 

U•walODD teł podntkow.Di.e dla Xieleo1d.ego Tow:ZSyetwa 

Naukowego za sorguizowa.nio Selld.nariWit Speleolcglcznep. 
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Ob jdnienia do r ysunków . 

-----------~~~~~----

Fig. l -Leje krasowe w s t arym kamieniołomie 
w Krzemionkach Opatowaldc:h: l - gleba, 
2 ~ piaSki fluwioglac jalne, 
'~ br unatne 'gliny r ezydualne , 
4 ~ brekcja wapienna~ · 
5 - czerwona. glina rezydualna zmieszs.n& 

z piaskiem kwarcowym, 
6 ~ terra rossa:, · · 
1· - j asny pi aaek' k..varcowy, 
8 - wapień, 9 - gruzowi Sko wapi enn&e - . . . . . . 

Fi g .. 2_- Leje krasowe i kawerny w łomie wapi eni we 
wsi .Telenia G6ra~ · · · · · · · 
l~ 'gleb&, · 2~ - - piaski fluwioglacjalne, 
3 - piaski zmieszane z brunatną gliną 

· rezydualną~· · 
4 ~ brUnatna glina r ezydualna» 
5 - wapieil • .. , . . .... . .. . .... ·-

Fig. :3 - Schematyczna mapka rozmieszczenia lej~ 
krasowych w pobliżu s t arego kamieniołomu 
w Krzemi.onkach 'Opatowskian: l- l e je krasowe , 
2' .:. usypiam żużl\l, :3 - ściany kamienio'lo'llll, 
4 .:. porid.otilice; ...... · · · · · · · · · · · .. · · 

5 - drogi, 6 - zniszczone zabudowania. 
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