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JERZY GRODZICKI 
RAFAŁ M. KAROM 

INWENTARVZAC~A ~ASKIŃ 
TATRZAŃSKICH 

1975-1$181 
( padsumawania ) 

Od czasu opublikowania w 195) r. przez Kazimierza Kowalskiego II t. 
Jaskiń Pol ski t zawierającego inwentarz znanych ówcześnie jaskiń ta
trzańskich, nasza wiedza o nich znacznie si, rozwin~la. Gwaltowny roz
wój taternictwa jaskiniowego pooiągal za aob~ coraz to nowe odkrycia 
nieznanych do tej. pory jaskiń , jak równiet rozległych partii w jaski
niach ju~ znanych. Post~py eksploracji tatrzańskiego obszaru krasowego 
zilustrować mo~na najlepiej zestawieniem publikow&DJoh w poszozególQ~ch 
okresach danych: K. Kowalski (195)) opisuje 70 jask~ i kilka aohroniak 
podskalnych, w r . 1966 z. Wójcik wymienia jut 202 jaskinie w ~atraob 
Polskioh, a w 1972 r. A. Kozik zestawia listę 216 jaski~, z których w r. 
1974 ponad 130 nie miale planów, przekrojów ozy opisów. Lista jaskić ze
s tawiona pr~/ pracach nad opracowywanym przez Oddzial Irakowaki 
PTPNoZ atlasem TPN (Borowiec i in. 1977) objęła )27 pozycji (jut ~ r,to
r zys taniem wyników wstępnych etapów prao inwentaryzao.y jnyoh w Tatrach). 

W ciągu 28 lat od obwili publikacji •J eskić Polski• K. Kowalskiego 
tyl ko nieliczne grupy i osoby zajmowały się dokumentac ją nowo odkrywa
nych jaskiń. Ze zro zumiałych wzgl~dów dokument acje te przedstawidy rót
ną wartość, a wykorzystywanie zawartych w nioh informac j i dla oelów nau
kowych lub poznawczych byle utrudnione ze względu na niejednolito6ć kry
teriów ich sporządzania. 

Wraz z dynamicznym rozwojem t~terniotwa jaskiniowego coraz tywaze 
było zainteresowanie jaskiniami naukowców. podejmowano badania z r6~ob 
dziedzin nauk przyrodniczych, gl6wnie geologii, hydrologii 1 klimatolo
gii. Ten wzmacniający si~ z roku na .rok nacisk na jaskinie tatrzańskie 
spowcdowal zrozumiały wzros~ zainteresowania problematyk4 ochrony jas
kiń w Tatrzańskim Parku ~arodowym. 
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y te~ artuaaji br.k 1Dforaaaji o jaakin1aah Tatr powodowal wiele 
niekorzystuwoh zjawisk. Przede wszystkim - gwałtowne zwiększanie natęie

ni• rGOhD aportowo-poznawazego w atrakoxjnych, powszechnie znan;ch nie
liaznyah jaskiniach, z wszystkimi negatywnymi tego ak~tkami, wynika~~Y
•1 z takiej nadalemej koncentracji ruchu w nielicznych stosunkowo obie
ttaoh. •iezaleinie od tego, prowadzone w jaskiniaoh badania naukowe •~
siały obaj.awa6 podstawowa prace lokalizacyjne w zakresie wymaganym przez 
dane opracowanie. Powodowało to znaczne przedłużanie i utr~dnianie ba
dań, a w więkaso6o1 wypadk6w dublowanie prao lokalizacyjnych oraz trud
nołoi w korzystania z wyników publikowanych opracowań (rótne nazewnictwo 
tych a-.yoh jaskt6, r6łna wartoś6 lokalizacji itp.). !ylko częściowo mo-
117 ratowad .,taao'' publikac3a takie, jak cytowane na wstępie zestawie
nia (Wójoik 1966, 1969 , lozik 1972), ze względu na brak szczegółowych 
daQJoh lokalisaoyjnyoh. lonieoznośoię więc stało się sporządzenie aktual
nago inwentarza jaskiń tatrzańskich, opracowanego według jednolitych za
sad, który atałby aię podataw4 dla: 
- roza4dnaj polityki oohroQT 3askiń, 
- waaeohatronnej 4c1alalno6o1 odkrJWozo-sportowaj, 
- waseltieg~ rodzaju badań naukowych i ioh planowania. 

w 197• r. inicjatywę J. Grodziokiego sporządzenia inwentarza jaskiń 
tatrzańatioh podjęła grupa oaób rJWOdzqoa się ze Spel.oklubu Warszawskie• 
go P!TI. Grupa ta w ra .. oh organizaoyjnycb Oddziału Warszawskiego PTPWoZ 
utworzyła tolo ~adań trasu, kt6re@P głównym celem bylo zinwentarJzowanie 
3ast1ń tatrzańskich. Powatal7 wówczas Zespól Inwentaryzacy ~ny rozpoozlll 
SJStamat1o~• praoa w oparciu o szczegółowe porozumienie za~arte w marcu 
1975 r. po.t,4zr Tatrzańskim Pa~kiem Rarodowym a Oddziałem Warszawskim 
P!PRoZ. 

Zaloiani .. prowadzonej inwentaryzacji było sporządzenie dokumentacji 
••z1atkioh ~aakiń tatrzańskich ~•dług jednolitych kryteriów. Kryteria te 
zoataly opracowana przez autorów niniejszego podsumowania w postaci pro
~ektu in8truko~1 aporzędzania dokumentao~i ~askiń, pr:edyskntowanego na
a~pnie na 0161Dopolakiej konferencji w Szczyrku w październiku 1978 r . 
i po wprowadzeniu poprawek przyjętego jako podstawa prowadzenia tnwenta
ryzao~i jaskiń w cale~ Polaoa (Grodzioki, tardaś 1978). 

WSP0ŁP1UCA 

Daialalno66 •••polu, zarówno ze względu na wielki zakres prac, jak 1 
rosproasanie opraoowany~b dawnie~ materiałów arobiwalnycb opierać się 
auatała a .atliwia szeroką współpracę z całym środowiskiem speleologi
o~. Wrmen16 nalety tu przede wszystkim ~tdzisl klc.b6w ,.-erszawskich: 
SW PT'K, S'rJ DfW i 1fAX.S-a, który-oh oz lonkoy;ię tvlorzą zasAdni ozy skład 
zeapolu inwentarrzaoy~nego. Kl~.tby- te wspólpraoowa ly także pr~ organi
zao~1 niektórych etapów prac terenowych 1 udostępniał~· mnteriol:~ opre -
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cowane przez WJprewy klubowe. Cennil współpracę nawi4zano równiał z 04· 
działem trakowakim PTPRoZ (porozumienie o wymianie .. ter1al6w z kierowa
nym przez dr. Y:. Borowca zespołem opracow11jllo;rm •~tonogra~ię speleologi
czną masYwu Iom1niarsk1ego Wierchu•), STJ XW traków 1 SG Wroolaw Cwap6l
praoa w karto~aniu J. Wlk. ~nietne~), Katowiokim ~lubem Speleologiocnym 
(dok~entującym system Wysokiej-Za Si64~a Prosiea), • t•kł- z. s~adeno
kim Ko łeo: N~ :ik"":".·~·m Geode t ów przr AGH (pomiaey lokal1zuJ4oa otwory ~a•k16 
- zespól kierowany przez dr. w. Borowca). Z w4zięoznośo14 nalały podkre6· 
116 indJwid~alną pomoc kolegów ze wszystkich niemal ośrodków speleologi
cznych w postaci 11dostępnienia oennyoh matariałów arohiwalnlob oraz infol 
macji. Zesp61 prowaizęo7 prace terenowe nie był zreezt4 hermetycznie za• 
knięty i okresowo uczestniczyli w nioh takie przedstawiciele klubów 614-
akioh. 

D!ODY PRACY 

Z perspektywy czasu przyzna6 naleły, łe przyatęplljllO do pracy nie w 
peln~ zdawaliśmy sobie sprawę ze skali problemu (mimo łe iloś6 pracy jui 
wówczas ocenialiśmy jako olbrzymię). Sędziliśmy jednak, te ilo66 dokumen
towanych jaskiń wyniesie ok. 250, ·guy ty1110zaaem obecnie ilo66 tę w samych 
Tatrach Zachodnich oceniamy jako przekraozajęoą •5o. Jest to wynikiem za
równo intensywnej penetrao~i teren11 (odkrywanie nowyoh i . lokalizowanie 
jaskiń niewątpliwie znanyo~, leoz w literat~ze nie wzmiankowanyob),oią
glego uzupełniania nagromadzonyOh informacji o eksploracji lat ~bieglych, 
jak i pewnego przewartośoiowania terminu •Jaskinia•. Bawiasem a6wiąo, 
brak dokladnago sprecyzowania de~inioji jaak!ni jest wałkim probleaem w 
tego typu opracowaniach. W dOdatku w latech 1975-81 wyeksplorowano w ja
skiniach tatrzańskich ponad 15 km nieznanych uprzednio korytarzy. 

W tej sytnacji koniecznym się stało ograniczenie terenoweso zasięgu 
tematu. Zrezygnowaliśmy więo z objęcia nim !atr Wysokich (dalszych ok. 
20 jaskiń rozrz~oonyob na roz~eglym terenie) mimo przeprowadzania jut pe
wnych prac kameralnych i terenowych. Bie jest to jednak rezygnacja osta
teczna - nadal gromadzi~ materiały 1 w prr.yazlośoi ten teren obejmie od
rębna opracowanie. 

Zasadniczym zaletaniem jest zlokalizowanie wazyatkioh jaskiń na pod
kładzie topograficznym oraz Wykonanie dla nich dokumentacji (grafio~ej 
i opisu inwentarzowego) opelniajęoej wymagania wspomnianej powyłej in
strukcji (Grodzioki, Iardaś 1978). 

JGko uz~pełnienie materialu traktowano dokumentację fotografio~, 
prezentującą głównie otwory, a znacznie rzadziej wnętrza jeskiń, oraa 
badanta epecjalistJozne - biologiczne p~wadzone przez mgr t. Bielską 
i mgr E. Sobiepanek (relacjonowane w osobnych kom~ikataoh) ozy geolcgi
o~e (m.in. współpraca z dr. J. Głazkiem 1 dr. R.s. Harmenem przy pobia-
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rantu prób do okr~4lanta wieku bezwzględne~o naoieków metod' 2~ot230!h/. 
ozupalnieniem doltwaentaoji teohaioznie .trud~oh jaskiń są równid ezkioe 
teohnio~e - obrazujące 1lo4ó sprzętu koniecznego do poręczowanie oraz 
roz~ieszozenie pgnktów asekarao3j~oh. 

Lokalizowanie otworów, któremu poświęoono oalJ sezon letni 1975 i 
które kontynuowano po4ozas następn,yoh etapów prac terenowy'oh równolegle 
z w7kOE17Wan1em dokumentacji, dokonywane byll rótn71111 metodami: przede 
wszystkim stosowano oi,gi az~talno-taśmowe oraz wolęola przf ut,yoiu ta
chymetrów BRT 006 oraz fBLBToP. W niektórych Wfp&dkaoh dokonywano lokali
zacji bez poaiaru - bezpośrednio na podkładzie na podatawie szczegółów 
topograficznyoho WJkonJWano równiet pomoonioze pomiary altimetryozne. W 
sierpnia 1981 r. dr w. Borowiec z zaapolea (atudanoi ~ ozlonltowie Kola 
Jaukoweso Geodetów prz1 AGH) wykonał prz7 wapólprao7 zespołu 1nwantar.yza-
01jnago poaiary lokalizn340• otwor1 ok. 60 jaalt16 w górnyoh ozęśoiaoh Do
liDJ •tętuaia3 i Malaj t4ki• Pomiary ta wykonano w jednolitym układzie z 
dut' preoyzj,, przf zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. 

?odstawowa dokwmentaoja rJkonywana jest wg zaloteń pr zedstawionych w 
instrukcji. Pr17jęta w niej konwencja stwarza dośó dute motliwośoi uwzglę
dnienia na planach treści gaologioznej, wyohodz,c z założenia, te jest to 
'e~a o~:~an~ podziemnej kartografii geologicznej. Możliwości te nie za
wsze są Wfkorzystywana. Za względu na wielki zakres prac często brak oza
au na tego t1pu dodatkowa obserwacja. 

Wyniki pomiarów oi~gów kor7tarzy i ja skiń opracowywane są przez Miro
slawa Burkaokiego przy pomocy kslkulatora programowanego t ypu TEK 31 fir-
111.1 Tektronu, w oparciu o program 1'1. 'r1mowskiego i E. Burkackiego (Burka
cki, T3110wslti 1977). Program ten daje w 1r; niku wydruk współrzędnych punk
t ów oraz (poprzez plctter) wykresy ciągów pomiarowych w dowolnej skali, 
zarówno • planie, jak i w przekrojach ro zwinię tych lub rzutowanych na wy
braną pl.aazoz:;mę. 1'1 wypadku ciągów zamkniętych lub dwus tronnie dowiąza
nych kalkulator wykonuje WfrÓwnanie ciągu. Takie możliwości teohniozne 
pozwalają, by w prz1padku największych jaskiń, obok dokumentacji podsta• 
wow7oh (w skali 1:400) zastawi6 plany przegl~owa w mniejazjoh skalach 
oraz r6tne rodzaje przekrojów. 

BPErrT 

Bfak~m pracy zespołu inwentaryzacyjnego jest zlokalizo~ania w Ta
trach :acncd~ich. 400 jaskiń. W ewidencji naszej figuruje jeszcze 86 pozy 
cji, wzmiankowaQJoh w rótnyoh materiRlach i przekazach, ozęoto niemal bez 
danych lokalizaoyjCfoh. !iektóre są prawdopodobnie synonimami jaskiń opi
aanyoh pod innymi nazwami. ponadto w Tatrach Wysokich notujemy 21 j askiń 

- w t7111 J zlokalizowane. Dla ponad 390 jaskiń objętych dotychczasowym eta• 
pea prao zebrano materiały pozwalaj,oe na opracowanie dokumentacji. 
lO 

w przypadku jaski~ malyoh i 6redn1oh więkezo66 posiada kompletna, nowa 
opracowania wykonane przez zespól inwentaryzaoyJDl• Drugą, znaczącą li
czebnie grupę stanowią dok~entaoje K. Kowalakiego (195)), niektóre z 
n1ev·ielkim1 uzupełnieniami planów, dla których uaktualnione będ, opis;;r 
(głównie dane wyaokośoiowe, informaoje o badaniach naukow1oh 1 piśaien
niot wie po roku 195)). Najmniej liczną grupą będą dokumentacje inn;;roh 
nutorów (publikowane lub przekazane w rękopisie do dyspozycji OW PTP!oZ). 

Osobnym problemem są dokumentsoje najwięlt8zfoh i najglębaz3ch &f&te
mów. Część z nich posiada, lub będzie miała ~ najbliższym czasie nowa, 
kompletne lub niemal kompletne, jednolicie opracowane dokumentaoje.PrZ3-
~ladam1 mogą tu byc jaskinie: Miętusta i Maloląoka, opracowane przez ow 
PTPNoZ, Wielka Litworowa (OW PTPNoZ i SW PTTK), Bańdziooh (O. Irakowaki 
PTPNoZ), eystem Wysokiej i Za SiódmJm Progiem (Katowicki Klub Speleolo
giczny). 

Drugą grupą są dokumentacje oparte o nowe, kompletne lub niemal kom
pletne ciągi szkieletowe, o topografii odwzorowanej częściowo według 
s terszych opracowań (planów, przekrojów, szkiców) z naniaBion~mi korek
tami i uzupełnieniami, a ozęśoiowo opracowanej od poda~aw. DobrJIII przy
kłanem materiałów tego rodzaju s, ·opracowane przez nasz zespól dokWDan
tac j e j askiń : Kasprawej Ni~niej, Wielkiej ~nietnej, w które j w jednolit7 
c iąg szkielet owy ·obok pomiarów własnych włączone są pom1ar1 wykoQ7Wane 
przez STJ XW Kraków, SG Wroolaw i Speleoklub Wars zawski (dokumentac ja t a 
nie obejmuje aktualnie jednak ozęśoi ciągów booznyoh) oraz Zimne j . 

Nieco ni ~ej sklasyfikować nalety aktualny stan udokumentowania Ja
skini Czarne j . Główny ciąg posiada oo prawda precyzyjny pomiar t eodoli-

' t owy wykonany przez zespól pod kiertmkiem w. Borowoa, j ednak t opografia 
opiera się ciągle jeszcze o plan3 z okresu eksploracji. Uzupelnieniea 
są cią.;i skartowane przez STJ XW Kraków (rejon pólnocnego otworu), UTJ 
Kraków (partie Wawelskie) oraz OW PTPNoZ (partie Tehnby}. Mimo powiąza
nia t ych ciągów pomiarowych zestawienie oalośoi planu napotka prawdopo
dobnie na trudności. Propozycją z naszej strony jest zespołowe zes t awie
nia przez aut orów Wf~ej wymienionych pomisrów. Równieś weryfikacja obli
czeń dlugo6oi, konieczna w tej jaskini, będzie zadaniem trudDf•• 

Dla szeregu jaskiń brak jest na raz~e jednolitych 1 pow1ązan]ob w 
jeden układ pomiarów, najwatniejszyoh oi,gów, a lob zestawienia opieraó 
się musz~ na meobanic znym dopasowa~iu 1 zestawianiu partii mierzonfOh w 
r6żnfoh okresoch i z rótnym stopniem dokładności. Jako przykłady r;mie• 
nić motna opracowywane przez ró~ne zespoły jaskinie: Bystrej, Miętusi' 
1'/y żnią, Pod Wantą. \V n1ekt6l"'JCh przypadkach tego typu zestawienia bez 
wykonanie dal s zych pomiarów napotykają na trudności, wobeo znaoz~ch 

rozbie ~nośo i pomięd zy pos zczególnymi materialami (np. problemy przy ~•
stawieniu oalośoi systemu Ptaaiej Studni-Lodowej Litworowej, ozy Naoie• 
ltowej ). 

11 



Część planów nie uległa od ozaau publikacji powatniejszej dezuaktua• 
11:-acji - np. J askini Magurskiej, Szczeliny Chochołowskiej. Zostan, one 
wykorzystane w. niezmienionej formie, o~ooiat przyo~yniać się to będzie 
do !'1 e jedno li t ego charakteru opracowania materiałów i nwentAryzso;;jnych. 
~iektórych z nich, mimo pewnych postęp6w eksploracji, nie zdalamy jut 
n11 ~becn,;'m etapie uzupełnić (np. J. Sylna - brak dokumentacji ok. 180 m 
kor~·tarz:~ na o ~6lną dlagość ok. 1)00 m). Braki te będziemy się starali 
uz upełnić w miarę motliwośoi szkicami, lub pr~ajmniej opisami nieskar
t o•anyoh partU. 

Foniawat opracowywany inwentarz jest typowym dziełem zbiorowym~ dutą 

wa gę przywiązujemy do rzetelnego powoływania się na autorstwo wszelkich 
wykorzystanych w nim opraoowa~ calościowych ozy !ragm~ntaryoznyoh mate
riałów. w dokamentao~aoh dutJoh systemów, dla zobrazowania wkładu posz
ozególnyob autorów, dol,ozamy skorowidze opracowane w !ormia zblitonej 
do umieazozonyoh przy mapach geologicznych. 

Jak WJnika z powytszej charakterystyki, wartość i !orma zes\awione
go materialu w swej c zęści dokumentaoljnej nie będzie całkowicie jedno
l ita. Da jednak mo tliwość syntet7cznego ujęoia aktualnego stanu eksplo
rac j i oraz badań jaskiń tatrzańskich, w zakresie rótnyoh dziedzin nauki, 
co znajdzie swo je odbicie w planowanej publikacji. Zwłas zcza w dziedzi
nie geologii testewienie znaczne j ilości nowych dan~oh da mo ~liwość do 
ro z~ażań i aktualizacji poglądów w kwestiach tak ważnych j ak: geneza i 
wiek jaskiń , rozwó j ~-drogra!ii krasu itp. 

Jest to jedna z przyoz;n, dla których deoydu ~eQJ się na podsumowa
r. ie prac na t;,·m etapie. Udokumentowanie pozostal;roh partii największych 
jaskiń (np. ~ lk. Sniażna) wymaga jeszcze znaoznegp wklsdu pracy silnych 
< 9spo łów doświadccon,;·oh grotołazów - pracy i eksplorac j i. Niozaletnie 
od t ego, postę p eksplorac j i tak na powierzchni, jak i w jaokiniach jest 
s~~~] i znaczący , a możliwości eksploracyjne w wielu jaskiniach 1 na 
wielu obszarach Tatr obiecujące. 

Cznac za t o, że nie jest możliwe zakończenie inwantary~aoji jaekift 
w :'a-:raoh tak, ab;,r WSZ.ls t kie jaskinie b~· l;,- udokumentowane w calości i 
os t a t ecznie. Stało się więc koniecznością zamknięcie inwentaryzacji ja
ski f. tatrza:1skioh na pewnym et apie, tak aby udostępnić ws z:~stkim korzy
stającym z jaaki~ podatawow;; ohoćb;; materiał. Uważamy, że etap ten wła
śnie nadszedł. Obecna torma organizacji prac terenowych w~maga już zbyt 
duż,cb nakładów tak finansowych jak i wysilku zespołu inwent aryzac;; jne
go w stosunku do tempa uzyskiwania e! ekt6w. Z drugiej strony zebrany 
olbrzymi material dokumentacyjny wymaga skoncentrowania wszystkich sil 
dla jego opracowania. 

Przedstawione tu stanowisko popiera zarówno PTPNoZ jak i TPN, oozo
ku~ęoe efektów tyoh wielelatniob prac. Nie oznacza to jednak zaniechania 
pro~•dzenia bietąoyoh prao dokumentacyjnych, a jedynie zmianę ioh to~· 
l l 

organizacyjnej. W najbliła~aj pr~ys&lo6oi powinny capa•~ podstawowe a.
talenia odnośnie do regal dalszej dzialalno,oi 1Dwentaryzao7~ne2 4otJ• 
c zące tak prac terenoW7oh, jak i fo~ publikowania t7ob acupelnie6. ti
CZ7=f tu na dalsz, współprac~ ws~retklob zaintereaowa~ob. 

Obeor.ie dzialalnoś~ Zespołu InwentarJ&aOf~De8Q ~dzle aię konoentro
wa6 na opracowaniu zebranych materiałów w foraie nada~,o·~ ai, do pabli
kao3i. Dzielania te obejmą przygotowanie do draka oz,6oi dotu.entaOJjnej 
(pod kierunkiem R. Kardasia) oraz opracowanie o~6oi s.r.ntetyc znej, pod
sumowuj ącej aktualny stan wiedz, o krasie tatraaóatia (pod kierunki .. J. 
Grod:iokiego). W1ęte się z ttm wiele problea6w r6łne~ wasi. Wajwataiej
aztm z niob ~ est znalezienie •mecenasa• dla taRO dwuto.owego dzieła, 
obe~mująoego wg przewidywań ok. 1200 stron druku. Drasia a kolei ~eat 
problem nazewnictwa - problem podnoa~on1 wielokrotnie prze~ r6łne auto
ryt ety tatrzańskie, a takte TPN. Na obeon,a etapie prao konieczne b7ło 
utrzymanie tradyotjnego na~ewniotwa jako figuruj,oeso w dOtJohozaaoW7oh 
planach, opiaach i świadomości środowiska. Zachowanie go w druku jest 
jadRak sprawą kontrower&J3D4 i wzbudzaj'c' duła e.ooje. Oaobftla proble
mem (jak we wszystkich działaniach zeapolow7ch) jaa~ problea wap6łprao7 
wsz~atkioh zainteresowanych osób, ·grup i zeapol6w, poaiada~~JOh aat~
rialt niezbędne do akoapletowania ozęśoi dokaaentaoji, ~t uzupełnienia 
podsumowań ayntetJOZftlOh. Lloz~ tu na do~, wol• 1 aprawno6~ wazJatkich 
od lat wspólpraoujęo~oh z naa~m Zaspolam 1Dwent.r7zaoy~,a. 

Jednocześnie prosimr tet o pomoo w uzupełniania prowadzone~ prze~ 
nas kart~teki nejwięka~yoh jaskiń polskich (sl,ba~ob od łOO • i dluł
azych od 1 km) w oelu akt~alizaoji danych o najwiękez7oh jaak1D1aoh Pol• 
ski posiadanych przez Eoala~ę Wielkloh Jaak16 UIS. 

Mamy nadzieję, te mimo ogroaa ozekaj,070h nas jea~o~• prao kaaeral
nych, będzie motl1we zakońoz.nie tego ~•dania do końca pr~azle8Q roku. 

u 



DANUTA MAUCKA 

STUDIA HYDROGEOLOGICZNI! 
KRASU TATR POLBKICH 

zaangałowanie tektoniczne ~SJWU tatrzańatieBQ prz, du~ udziale 
skal węslanowyoh, jego w~nieaienie w stosunku do otaozająoeBQ terenu 
oraz obfito•ć opadów at110a:ter~ozt21oh stwarzaj, ltorz,atne warunki do roz
woju procesów kraeow~o~ FostępoWi ługowania sprz7ja bowiem · ozęaty do
płJw świełeJ, nie naa~oonej rozpuazozon, aubatanoj' wod7. Jednakte azoze• 
gólowe rozpoznanie występowania, rozprzestrzenienia i dynamiki w6d kraso
wych Tatr jest zagadnieniem bardzo trud121m i w zasadzie niemotliw~~ bez 
znaJomości apeo1fiki regionalnych warunków hydrogeologioznyoh nie t7lko 
orograficzne~ częśoi mas;wu, ale i jeBQ przedpola. 

Kaa~w tatrzadski ląoznie z Podhalem i ozęśoi, Gorców tworz, typow' 
jednostkę hldrogeologiozn,, w której gló~m obszarem zasilania aą !at~J, 
a obszarem ::bioroz;,-m Eotlina Orawsko-l'lowotaraka gromadząca wody powierz
chniowe i podziemne z otaozająoyoh j' terenów (~a.1). z uwagi na ró~no
rodność litologiczną utworów parametry hydrogeologiozna oharakteryzuj,oe 
środowisko wodne w obrębie poszozeg6lnJch t7P6w skal są zrótnioowane. 
Jednak~ układ zwierotadla w6d gruntow.yoh w strefie przJpow1erzohniowej 
oraz reakcja jego na wpływ Oz]nników klimat~oznyoh wskazuje, ~· wody po• 
rowe pokrfr/ czwartorzędowej z wodami szczelinowo-krasowymi 1 azozalino
w;m1 atarazego podlota pozostaj, międzJ aob, w więzi hydraulicznej. W 
prz7padku wód azczelinowyoh więt ta uwarunkowana jest głębokością stref7 
spękań umotliwia3,cyob wymianę i krątanie wód (D. Maleoka, n. Poprawa 
1979, D. Małeoka 1980). 

W pracy WKJdrcgeologia Podhala• (1981a) Autorka wykazała, ~e wpływ 

maarwu tatrzańskiego na ustrój wód powierzchniow,oh i podziemnych zarów
no płytkieso jak i głębokiego kr'tenia jest tak wielki, te prz7 rozpoz
naniu warunk6w bydrogeologioznyoh tego regionu nie mota być pomijany. 

Te hJdroseologiozna wap6lzaletnoś6 pomięd~ regionami o zaaadniozo 
r6tne~ budowie seologioznej 1 morfologii terenu, stała ai~ powodem roz
szerzenia prowadzo~ch o4 kilkunaatu lat na terenie Podbala badań sta
o~onrt'ZQ'ch - na obaur Tatr Polakioh. 
14 
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Od 1976 r. prowadzone aq w ~Jtypowanych prze~ojach hydro~etr"JOZnJOh 
obaerwao~e wodowaka~o•e oraz okresowe pomiar:,· objętości przepl;t"u - W"J• 

dajności wywierzysk, więkaz7cb źródeł i _ciekć~ po~iert c~~ ior.lch (rls.2}. 
"' oelu określenia wep6haletnośc1 pom1ędz;~ wodami pov:ier zc:-.niof•;;mi 1 pod
deiiiZ1Ya1, badaniami objęto kilka studzien kop~ch, pol:o~on~·oh w strefie 
koctaktu Tatr z fliszem Podhala. Poza tym (pod kierunkie~ Autorki) .rJkO
nywane Jest przez magistrantów lnst]tatu Hydrogeologii 1 Geoloeii Inży
nierskie~ Uniwersytetu Warszawskiego szczegółowe zdjęcie hydrogeologioz
na obejmuJąc• inwentaryzację tr6del, zmisnJ ich W]dsjnośoi, h]droobea1-
0ED4 charakt.ryatykę oraz 3akoś6 w6d: podziemnych, powierzchniowych 1 
opadoWJch, e takie podej1110wane e~ próby oblicze ń bilansów wodnych, syg
ualizuj,oych niezgodnoś6 zlewni powierzchniowych z podziemnymi. 

Prowadzona badania mają na celu uzyskanie odpowiedzi na szereg nur
tU340JOh naa p7ta6. Spo,r6d wielu problemów wymieni6 nalety: 
1/ istnienia lub brak więzi hydraulicznej pomięd~ wodami r6~nyoh ~yp6~ 

a Więo porowymi, szczelinowymi i szczelinowo-krasowymi, 
2/ okraślenie obszarów zasilania i kierunków przepływu wćd ·podziemnych, 
3/ reakcję wód płytkieso 1 głębokiego kr~tenia na opady atmos!eryozne, 
4/ wpl]W gospodarczej dzialalnośoi człowieka na stan oz~stośoi i jakość 

wód, 

Jaw14Zu3,o &o punktu 1/ należ; podkreślić, te dotychczas najwięcej 
uwagi poświęcano hydrologii 1 hydrogeologii krasu tatrzańskiego. Już od 
potowy zeszlego atulecia ukazywal1 się w literaturze wzmianki dotyoząoe 
uoteozki wód powierzohnio~;oh na rzecz przep~·wu podziemnego oraz ro t 
wat.ań nad genezą 116d1oiepl1ozych iaszczur6wk1 (L. Zejszner 1852, A. Reil
.. n 1895, A, Wrzoaek 1933, !. Gadomski 1938, x. Xowalski 1953, s. Zwo
lińaki 1955). P6tn1ejaze zainteresowania badaoz1 konoentronly si~ i 
koncentrują gl6wnie na określaniu kierunków i sz7bko6oi przepłJw6w w6d 
traeo117oh, drenow8DJoh przez ~JWiarzlska tatrza~akie (T. Dąbrowski 1962, 
1967a, 1961b, T. D'browaki, J. Rudnicki 1967, t. Dąbrowski, J. Glazek 
1968, J. Glazak 1962, J. Glazak, z. Wójcik 1963, J. Glazek, J. Grodzic
ki, J. !ludntoki, z. Wójcik 1979;). 

W literaturza przadmiota powazeohn1e reprezentowany jest pogląd, te 
traa na terenie Tatr nie tworzr wspólnego systemu hydraulicznego, lecz 
jaat podzielony na szarag indywidualnych, mniejszych syetem6w od1zolo
W&n70h od aiabie. lia ne~j~ oalkowioie tego poglądu nalet7 przypuaz
ozać, ie izolacja tego rodzaju ma obarakter lokalny, a wody podziemne 
aaeywa tatrzańskiego za pośrednictwem akomplikowanyoh i bardzo zawiłych 
dróg krąłen1a w ogólnej masie pozostają mi~dzy aob~ w więzi hydraulioz
naj. 

. CharaktarJatyoz~ układ równoletnikowo rozoiągająoyob się elementów 
11~log1ozno-etrukturalnych z prostopadle do nich rozwiniętą siecią ~-
4rosraf1ozną a.ołliwia kontaktowanie się wód powierzohniowyoh z wodami .. 
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podzielll!l.Ymi wazya·.kiob t;p6w (porowyob, azozeHnowyob 1 azozeltnowo-kra
sow:,·ch}. Speoytiozny charakter środowieka ~aolog1cznegc każdego z W.Y111i•
n1onych typów w6d powodu3• pewną niezaletDość w ich· kr,~eniu i r6tn1oe 
w szJ~kośoi przapl~,u. Lapsza w porównaniu z ośrodkiaa porow.1111 i azoza
linoWJIII drotność kanal~w i pr6tni krasowych powoduje w określonych sytu
acjach gaolog1oznyoh przaobw1trwan1a pawna3 ilości wód przed ośrodek 
szczelinowo-kraeowr i o4prowa~zan1a 1oh wbrew powiarzobniowa~ 117taacji 
morfologicznej poza obszar zlewni hldrografioznyoh. W tej 117tuaoji nie 
motna przeprowadzić 3adnosnaoznaj granicy pomięd~ wodami o zwierotadla 
awobodll:l• - tywo reagu3~JS na wpływ czy.oników klimatycznych i zwieroia
dla napiętym świadoz~ym o 1zolao31 poziomu wodonośnago od stref; aera
cji. ~ago typu podział 80łliwr ~aat dopiero na pólnoo .od Tatr, gdzie se
ria tatrzańskie przykryta IIĄ zwart7B płaszczem osadów tlisau podhalań
skiego (r:~s. 1 ). 

ftody podziemna aaarwu tatrzańskiago gaDaralnie podzielić nalały na 
d'de gro.w: 
- w o d y p l y t k 1 a g o k r ą ł a n i a obarakte~zująoe się 

zbieżności' kierunków praeplrwu z ogóla4 tandenoj, poohJlenia terenu. 
Będą to przede wazystkia wody porowa, których występóunie wtę~e się 
z utworami ozwartorzędowrllli WJpeln1ajĄOym1 dolir.y rzeczne oraz roz
oi,gej~yai się u podnóta Tatr w poataoi stożków fluwicglaojalnyoh, 
a także płytkie wodJ szczelinowe 1 szczelinowo-krasowe o południko
we j orientacji przepływu. 

- w o d 1 g l ę b a z 1 o h s y a t a 111 6 w k r ą ż a n 1 a, któ
rych kierunki przepływu są ~ótnioowana, zależne od orientacji jedno
at ak litologiozno-struktaralnzoh oraz przebiegu dyslokacji niecią
głyoh umożl1w1a3,oyoh WJDlianę i Jl:rątania wód. Bę~ to głównie wody 
szczelinowo-krasowa i krasowa zwt,zana z obszarami wretępowanta osa
dów węglanewrob serii tatrzańskich i eooanu numalitowego. w grupie 
te~ dolllinuj,oe ., przepl7w.r: 
1/ o kierunku równolelniko-.,m, poprzacEDJm w atosunku do powierzohnio• 

W7Ch działów WOdnJOht i 
2/ o orientac3i południkowej, zgodnej z sakwanoj• zapadanta serii 

tatrzańakich pod osady tliszu Podhala. 
W piarwsz,. prcypadku zasilania, tr,łenia 1 dranet wód wi'la się głów
nie z orografiozn, części' maaJYU tatrzańskiego, w drugim - obszarem 
zasilania '' Tatr7, ala drogi krąłania są znaozuta dlułsze, wykraoza
~-ca poza obręb Tatr, at do oantralnej ozęśoi Kiecki Podhala. Prze
pl7Y,7 tego t7Pu udokuaen~wana zostały 97Dikam1 wierceń badawczych 
Inst7tatu Gaolosioana&O, aa~uowaeyoh wzdłuł poludnio"go llkrzydla 
•iaoki Podhala oraz w Ja3 ozęśoi oantralna~ (rya.1). s, to wod7 arta
Z7~•k1a lub aubartezyJak1e, która mo~ b7~ udostępniona do akaploata
o~1 W7lllo&n1e prz7 insareno~1 ozlorieka (D. Małaoka 1981b). 
li 

Znacznie slabtaj rozpoznana •• przepływ7 o kierunku równolainikoWJa, po
krywająo1111 się z og~ln, orientacją jednostek litologiozno-strukturalnroh. 

W tym przypadku o~ika~i deoydująo7111i o przapłrwie wód są: 
- odległość obszarów zasilanta od mie~soa ich WJplywu, 
- obarakter i dlugoś6 dróg kr'tenia warunktt3~70h azybkoś6 podziemnago 

przepływu, 

• stan zawodnienia masywu odpowiedzialny za rozkład c16nie4 b7drostatJoz-
nJoh. 

Przy różnych stanach wód powierzohniowyoh uruchamiane ~ odpowiadaj,oa 
1m systemw szczelin i prótni kreaoWJoh. Stąd też pomi~ wydajności wr• 
wiarzysk ozy tródeł każdorazowo muszą być odnoszone do stanów rapero
Wjoh, pozwalających na określenie zmian ich retima bydrogeologiczneso w 
o zasie. 

Często apot7kamw się ze zdaniem, te poziom zwierciadle wód podziem
nych ulega stopniowemu obniżeniu, lub te wydajnoś6 źródeł wyraźnie aię 
zmnie j s za prowadz~o niekiedy do całkowitago zaniku ich działalności. 

Rozpatrzmy zatem jak w skali roku kształtuje się rozkład opadów at
mosfe~oznych stanowiących podstawowe źródło zasilania ~ód podzia111n7oh. 

Zagadnienie to zostanie omówtona na przykładzie stacji opadowych po
łożonych w obrębie tetrza~skiej ozęśo1 zlewni potoku Eystra i na jaj 
przedpolu. Jest ;zeozą oharaktarystyozną, te pomimo zaaadniczyoh rótnic 
w wartościach średnich roczll,7oh sum opadów atmosferyoznyoh dla poszoze
gólnjoh stacji, rozkład ich w skali rocznej wykazuje dute analogie (rys. 
J ). We wszystkich przypadkach najnitsza opady występują w styczniu, lu
tym i marcu, w którym notuje się już lekką te.1denoję zwyżkow~ osiąga ją

cą kulminację w ozerwcu i lipcu. Następnie zaznacza się niewielka regre
sja w sierpniu i wyrat07 spadek w miesiącach ~esienno-zimowyoh. Przebieg 
wykresów wskazuj e, że rozkład opadów jest nier6wnomierny. Ponad 60 ł su
my rocznej przypada na okres od maja do sierpnia. 

Pewne załamania w przebiega wrkreau wywalane opadami śniegu w e~ozy
towyoh partiach Tatr· obserwować motna na stacji Kasprowy Wieroh. Współ
czynnik zmienności oharakte~zujący stopi~~ rozproszenia opad6w w skali 
25-lecia zswarty jest w granicach 14,7 do 16 ~ przy odob7len1aoh at an
dardowrcb 170 - 270 111111 (tabela 1). 

Są to wartości zbiatne z podawanymi przez z. Xaozorowsk4 (1962) dla 
okresu 1900 - 1959. Autorka ta na pudstawie analiz7 statyat7ozne3 opadów 
wykazała, te panujące ogólnie przekonanie o zwiększaniu ilości ausz w 
Polsoa - nie znajduje potwierdzania. 

'' 



Tab. 1. 

Zestawiania wartości charattarystyoznroh z okresu 1951·1975 

~------------------~---------------,;-------------,-------------------1 • Srednie sWIIII 1 Odoh7lanie 1 1'1spółoąnnit l 
l Nazn stacji : opadów z okre- l atendardowa J zm1enno6o1 'l 
l 1 au 25•leo1a ł ; 1 

l WIIIDI l Willi l WM l 

~------------------T' ---------------~------------+----------------~ l l ' 
l Kasprowy Wierob l 1754 1' 2?0 l 15,• 
l l 
; L!yśla:c.iokie Turnie : U)? i 21) 
l Xuźnioe l i492 1 219 
l l l 
1 Zakopana Antal6wka ; 1i56 1 
l Zakopane Równie : 11)5 l 
l l l 

185 

169 

14,8 
14,7 
16,0 
15,0 

~---------------__._--------------------------------------------------~ 

~o podobnych wniosków aklanie porównanie średnich rooz117Ch sam opa
d6~ atmosferycznych w przekroju wieloletnim (tabele 2). 

Tab . 2. 

Porównanie wartości średnich rocznych sum opadów atmoaferyoz111oh 
w przekroju wieloletnim 

,---------------------------------------------------------------1·------
l l : Sradnia roczna IIUJII7 opadów w mmx l 
l l L 
1 ... t "i 1 " k "'ć r---------.,------------------------.1 
1 ;,azwa s ao~ 1 .yso o.. 1 .. 1 i u 1 k1 ~ l 
1 o ad owe •. 1 w m n m 1 wg " a,.;n 111 wg .. a eo e ., l 
1 :p • J P t wskiego .-------------------..,-------~ 
: ł l 1891-19.)0 J1951-1965l1966-1975J1976-198q 
: 1 t 1 i 5 lat 1 1 o lat 1 5 lat 1 

·------------------~--------~-------~---------ł---------+--------~ l l l 
l l l 
•1 t.asprow~· '.'!1ercb 1 1991 - ' 1724 

l l l ł'-7śleniok1e Turnie 1 1.)60 - l 1386 
l l l 
1 X•Jtnioe 1 1023 1410 , 1451 
l l l 

1847 
1427 
1496 
11?0 

1937 
14)1 
1458 
1169 l Zakopane Antałówka 1 918 1122 l 1144 

l Zakopane R6wr.1a : 844 - ł 1119 ; 1159 : 1162 
: l l l l 

-------------------~------~--------~---------~------.. --------~ 
x) • układzie lat kalendarzowych. 

Na tle przeprowadzone j analizy porównawczej okrea ostatniego pięciole
o1a, • którym prowadzono badania b7droeaologiozne na terenie Tatr nale
i y uznać za bardzo zblitony do poprzedzającej go dekady 1966-1975. Od
o~lenia zarówno na plaa jak i na minus Wj~osily od 1 do )8 mm. Tylko w 
na3wytazyoh partiach gór •Jraźn1 trend ~ zrostu średnich rocznych sum opa
dów atmosfe~cznych utrzy111weł a1ę w oalym analizowanym okresie. 

~ 
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a. ffiSl 

Rozkład rooz117oh sam opadów atmoaferyoznyoh dla Zakopaneso (rya.4 ) 
za ostatnie )O-lecie wskazuje, te w poazozes6lnyoh dekadach 4 l~b 5 lat 
charakteryzuje się niższymi opadami od średniej rocznej SQml z okresu 
1951 - 1980 . Rótnioe pomiędzy latami poeusznymi i mokr,ymi w prZ7blite
~ ia osiągaj, wartości rocznych aum opadów z terenu Polaki środkowej lub 
p6lnoono-wsohodniej (tabele J). 

Godnym podkreślenia jest rćwniet fakt, te wakatnit zmienności obra
z~jąoy stosunek wartości cakaymalnyoh do minimal111oh we wazyatkioh de
kadach jest anal ogiczny, a amplitudy rocznych aum opadów oao7luj• w 
przedziałach 510 - 539 mm, e więc a• bardzo zbl1łone. Z rozklada rocz-

li 



nroh sum opad6w at110afe170UJ.70h w praekro~u Wieloletnia (r'78• 4) WJ1li• 
ka, te lat., w któ17oh prowadzono badania i obaerwao3a atao~onarna oha
rakterrzują się następu~--- orkliozno6o~t W okresla 1976 - 1979 rocz
ne SWI1' opad6w b7l7 nUer:a 1Qb zbiełna •• 6ra4D~ roo~ warto6o~ dla 
olcresn .)0-ltoU. Jatoa1ast rot 1980 pr&ft1ł1C7l tę warto6c! o ~O a. 
1f ogóln,yll bilansie ęatępu~--· niadobo1"7 zoatał7 z nadąłlał poJa7ta ą
~ątkOwo duąai opad•i roku 1980. 

!ab. ) 

lłrednia i ekrii-.Mlne wartobi opa46w 41a Zakopaneso 
ęra&one w-

----- . ., . ...-..,-.-- ' ··------..,-~--~-------------
• lłradnia 1 IAta,w tt617oh ą- t Rótnioa t 

!lozpatr,wana 1 roozne : atoonl7 warto6o1 l polliędą 't lfakatnik 

o~46w • • ···-··· • • • llli.D. . 
dekadr l 8QJII8 l autr ... lna l .. ta. 1 zlliamJ06o1 

l Mb l •in l l . 
----- • • • • f a • • • •'1-'-'--------••"'• •• •••~•• •• • • 1-•--- • ••••~ 

I dekada : l (1960 r.) l (1954 r.)l l 
---~951-1960 l 1095 1)08 1_2~~ l ~!f + . ~·~-
IIdeJracla ! 1(1970r.) ł(1969r.)1 ' 

1961-1970 l 1159 1)70 : 860 i 510 ! 1,6 -- . -r----+ t---:t- . .. +-
III dekada ł ! (1980 r.) 

1 
(1971 r. h f 

1971-1980: 1162 : 1478 l 9)9 i 5)9 l 1,6 
l ' l t l 

________________________ ......._ _____________________ ··--·------------
Wrda~a się, it poddany analizie )O-letni oykl obaerwao;jny ~est do

statec~ dowodem na to, te nie motna aówić o trwale~ tendencji zmniej
s zania e1ę opadów ataosfe!'7o~nroh, podobnie jak nie mo~na mówić o gene
ralnya obnitaniu się ztrieroiadla wód podziemn7oh. Oba te procesy w da
t ej mierze uwarunkowane ~ aktrwnośoią slońoa, rozumianą j ako jeden z 
o~ików z~awisk natur.y kosmio:nej, którego wplyw uwidocznia się w mo
il1•7oh do obserwacji okreaaoh ozaeu (D. Maleoka, I. ~iatr 1975) . 

Jest rzeozą ogólnie znaną, i~ akt7WDość slonoa, oharakteryznjąoa się 
jedenastoletnią, dwudziestodwuletnią i wiekową (80-90 lat) oyklicznośoią 
w,.wolaną %mianalll1 zaohodzl!łoymi na powierzchni i we wnętrzu slońoa, 'lł)'Yie

ra isto~ wplrw na wiele z~awisk zaohodząoyoh zarówno w atmosferze ziem
skie~ jak i w prz7pow1erzohniowej warstwie li~osterj. O istnieniu tego 
rodzaj~ o7klicznośoi świadcZ1 przebieg wahań stan6~ zwierciAdle wód pod
z1eMa7oh stotka Zakopiańskiego (D. Małeoka 1 Zespól 1977J D. ~aleoka, 
A. ~1tkowsk1 1981) oraz analiza )O-letniego oykln obserwacji stanów wód 
podziemn7oh i powierzohniowyoh ~otltnr Orawsko-~owotarskiej (D. Małeoka 
1 Z~apól 1978). W obu przypadkach od 1958 do 1969 rok~ wartości średnie 
l l 
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roozne oraz minimalne wykazywaty konsekwentną tendencję zniżkową. Prdoes 
t en zoetal zebamowa111 anomalnie wysokimi opadami roku 1970, który zapo
czątkował nowy 11-letni oykl. W oyklu trm prz,. zachowaniu oscylac ji wo
kćl wartości średniej z okresu 1951 - 1975 stwierdzono stopniowy wzrost 
poziomu wód gruntowych. Prognozowane przez Autorkę na prze1om lat 1980/81 
- 1981/82 rozpoczęcie następnego cyklu znalszlo potwierdzenie w snomal
nie wysokich opadach roku 1980. Zmiany tego typu s, przeważnie anonsowa
ne kontrastowo rćżny~i, a więc naetępuj~c7mi po sobie latami poeusznymi 
i mokrymi. Np. ~iędz~ rokiem 1969 charakteryzującym się szczególnie ~1s
kim1 opadami nie tylko w Tatrach i na Podhalu, ale 1 w oalym kraju a ro
kiem 1970, rćtnica w opadach wyniosła ponad 500 mm. 

Prz;too zone !akty wskazują, że przy analizie rozkładu wydajności wr
wierzysk i źróde2 krasowych, poza zmiennością eezonow' lub roozną trzeba 
również brać pod uwagę wpływ ogólnej regionalnej rJtmiki wahań o oyklu 
kilku lub kilkunastoletnim. r. świetle tym pięcioletni okres obserwacji 
jest niew7starozającJ do wyciągania daleko 1dąoroh wn1osk6w odnośnie do 
reżimu hydrogeologicznego wód krasow7oh Tatr, pozwala jednak na sformu
łowanie pewnych prawidłowości - tym bardziej, że w ram~ch 07klu obs erwa
cyjnego 1976 - 1980 występowa2y okresy o ~tanaon minimaln~oh oraz okres 
anomalnie w7sok1ch stanów z 11po8 1980 r. 

lJ 



Fakt ten przeLledzi6 motna na w7kreeie średniob rocED3ch i eketre
malr~ch wartości przeplywu potoku Bystra w przekroju hJdromatr70&nJm 
~u~nioe (r;s. 5). 

~ ak widać etany minimalne ~ w,rr6wnane, natomiast 6radnie 1 maka,..l· 
ne ~asainio:o się ró~nią. Nejwiękaz, kontrastowości' charakteryzuJ' 11' 
l•~• 19~9 i 1930 (patrz rys. 4 i rys. S). Odo~lenie wartości średnich 
od rocznego modułu odpływu za okres analizowanego pięciolecia w pierw
szym przypadku Wj~osi -34) 1/a, w drugim +467 1/a. Nalet7 doda6, te wska
źnik zmienności wieloletniej w tym czasie, rozumiany jako stosunek prze
pljYU maksymalnego do minimalneso wynoaz~y 740, jest znacznie nitBEJ od 
analogicznej wartości z dzieeięoioleoia 1956-1975 r6wnej 1727. Dla pr~
kladu nalety podać. te w dekadzie 1966•1975 inne potoli tatrzańskie ohe
rakter~:ował1 się mnieje~ caienno6o1' przeplzw6w: 

potok :nrowa Woda - 293 
potok str,ą&ki - 850 
potok Olcąaki - 217 
potok Białka ratrzańaka - 480. 

Tak dużJ rozrzut warto6oi tłamaczyć nalat7 z jednej atro07 n1ezsod
cośo1' zlewni powierzohnio.,ch : podziemnymi, z drugiej za6 zmiennym sto
sunkiem aplywu 1 infiltracji w obrębie poazozeg61nJch zlewni (D.~aleoka 
i :espó2 197e). Dla Tatr i ~odhala typowe jest występowanie gwałtownych 
"ezbrs:'. letnie:!: spowodowanych przez deszcze nawalne lub rozlewne, przy 
czy: reako~e ne opadz atmoefe~ozne ~est nieomalte natjchmiastowa,a ozaa 
trwania wezbrat krótki. X. Dębaki (1961) określa go na ~eden dzie~. Wez
brania ro ztopowe odgrywaj• znacznie mniejszą rolę w zwi~ku z niejedno
czesnym topnieniem pokrr-7 łnietnej w.yetępuj~e~ na różnych wyeokośoiaoh 
~ipaometT7cznyeh. 

Ze względu na bezpośredni kontakt 116d podzie111n70h z poWierzohniow,r
c i ~~tmika wahań w oyklu rooJ:D7m ~eat bardzo zblitona. Stany minimalne 
notowane są równocześnie we waz1stkich potokach 1 wywierzyskach. Jest to 
= ~·ozaltiałe : tego 11'Zględu, 1e w okresach nit6wkow,rcb rzeki zasilane a, 
WJląc:~ie przez wody pod:iemne, poobodz-oe z drenatu oalego masywu. 

o ~6l~ie r zee : biorąc na j niższe wartości przeplywów przypada~ą na 
s~yczeń. lcty 1 marzec. w marcu lub kwietnia następuje wez~ranie wioaen
:e !o~u~ ~oe się z wód roztopow7oh, przechodzi ono stopniowo 11' wezbrania 
let~ie wywołane opadami deszczu, osiągając maksima w ma~u, czerwcu lub 
l ipca. r o t7m okresie następuje atopniowa regres ja aż do września, po• 
c;~~ku jącego niżówki ~esienno•zimowe. 

< ~~=~c~,~~ =~t~!~ do okresu niżówkowego, pr:7 w7sokich stanach w6d 
do 5)osu doe~dzi spływ powierzchniowy, a w pr~ypadka. wywierzysk również 
c4 leslość obszarów zasilania oraz s~bkość podziemnego dopływu w6d uwa
rw:kowane charakterem i d.l11gością drć~ krążenia. 

lA 
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Reakoj~ w6d podziemnJoh i powierzohnioWJO~ na W7BOkie opad7 e lipca 
1980 r. obrazuje przytoczone w tabeli • zestawienie. Wie jest obyba kwe
st!, przypadku, łe potoki Olezyski i Bystra, kt6r,roh rełim hydrologioz• 
ny uzale~n.iony jest w dutym atopniu od zasilania wodaai podzie11m1•1 -.,. 
wiarzysk wykazuj, analog1oznlli liliikilima z potokiem Suohe Woda. Ba terenie 
zlewni te~ rzeki polotone ., bowiem obaza~ zasilania wyw1erz7sk OloZJ
skiego i Goryozkoweg~ • oo jako pierwsi potwierdzili badaniami ekepary· 
mentalnymi w 1964 r. !. Dąbrowski i J. Głazek (1968). 

Dalsze badania w tym zakresie prowad~one w ramach zbierania mater1a
l6w do prao magiaterakich zmierzal7 do określenia zależności pomiędzy 
sz7bko6oią migracji w6d a atopniea zawodnienia masywu (J. Pacbla, w.za. 
ozkiewicz 1981, J. Gala, X. Gul 19e1) oraz do ilościowego określania od
plywu podziemnego poza obr~b zlewni hydrogra!ioznyoh (w. Humnioki 1979) 
lub zasilania badanej zlewni spoza 3e~ orogr~!ioznJch granic (1. Pliez
ka 1980, D. 1Charusta 1979, E. Ostrowska 1980}. Uz7skane wyniki wskazu3,, 
że ozas dopływu barwnika na drodze ponor - wywiarz7sko jest r6tQ7 w al• 

letnośoi od atanów w6d powierzobniow7eh. 

2S 



'rab. 4 

Czas re3estrao3i .. ksJmalDJoh _przep1Jw6w ~wybranych 
przekrojach hydrometrJOZDJoh oraz wyda~ności W7Wierzysk 

---------------~---------------,----------~----------r-------------1 Kont~~~-~ ; Da: 1 Nazwa :Data 
z1e1mia , prze oJ , ma 7111• 1 w;rwierzyska 1 makayllllłlnego 

: hydrometeyozey 1 przepływu. 1 1 wydatku 

----------------~-------------~---------~-----------~-------------1 l • l 

potoku. l l ; : c hocholowakiego 1 Siwa Polana 1 25.07.80 1 Chooholow- • 25.07.80 

---------------~----------------~---------~!1!-----~------------ł l l ł 
potoku 1 Kościelisko- 1 25 07 80 1 Lodowe · l 25 07 80 
Kośoieliald.ego l U%7 l • • : • • • 
----------------~----------------i----------;r-----------1r-------------

toku l l : Goryczkowe ł 26.07.80 
po • Xu.!nice 1 26.07.80 '--------'--------------
B;ra'tra ; l l ~stre~ l : ł l <Xalackie) l 26.07.60 

-~-----------t-·------+--------t---------
potoku , Zakopane l 6 l l 26 7 8 
Olezyskiego J Jaszozurówka 1 2 .o7.80 1 Olczyald.e ; .o • O 

---------------~----------------,----------,r-----------~-----------
Suche~ Wody i Palenica ! 26.07.80 ! !~!iarczy- ! 24.07.60 

---------------~--------------~--------4------------~--.---------
l ' ' l potoku ł • 1 1 P1lipu 
1 

Jlale Ciche 1 26.07.80 1 Przyporniak: 24.07.80 

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

~p. przy wprowadzania barwnika poniże ~ Sobkowego Stawu na Hali Gąs~eni
cowe~ i ukazywaniu. się go w wywierzysku Goryczkow]m stwierdzono odwrot• 
nie proporcjo~alną zależność pomiędzJ czasem migracji wskaźnika a stanem 
zawodnienia masywu. determ1nujiiC7111 wydajność wyw1erz1ska (tatela 5) . 

Jest rzeczą zroz11111ialą. te w przypadku asoezyjnego obarakteru wypły
wu wydatek wywierzyska będzie tJm wi~kazy , 1~ większa ~est różnica ciś
nie~ hydrostatycznych panujących w górotworze ~między ponorem s rzędną 
wplywu.. T. takim przypadku wydatek (Q) jest !unkcj~ różnicy ciśnień {R-h) 

Q • f(B-h) 

~liżaze dene odnośnie do badań barwnikowych na terenie zlewni Suche j Wo
d] podane zostaną- koounikaoie J. Paohl1 1 w. zaczk1ewicza. 

O nie zgodności zlewni powierzchniowych z podziemnjllli świadczą ~6•
niet wskaź~1k1 bilansu wodnego oraz wartość wsp6łoz~nników odpl]Wu (ta
bele 6, 7). 

u 

'fab. 5 
Wpływ atann &ewodnienia .. aywa . 

na szybko64 aigrao~i w64 tr.soWJoh 

------·--r;;::-:;-:::-t-;;;;;;;~r~:::-;;~:1~;;::;;:-1';::;-Q---Dat• l dowskazie l wyw1erą-ln1a barwnika 1c73na 
1
proadZOJ170h 

barwienia 1 Goroyzkowym ,
1 

ska 1 do po jawienialszyblco6 6 łba4d 
• laię so w wy- llisrao~i l w erzyaku 

--------i-~~-+-~~--t~-~l--
Lato ł _ ł _ 23 l 110 ł'f.'Dt~bronlci 

~:~-----l ----,_-----t---------~--P!~-
25 VI 80 l 602 l 1400 l 10 . l · 275 1 J .Pachla 

----------i--------~--t---------_._·-----------r-----·---•w.zaozkie-
20 IX 80 l 596 l 900 l 2J l 120 i (~~1) 

i l l l (J.(jala,x.Gal 
• l ' l ( 1981) 

···----~-------.a......----.---L-~-------.1..---.... -.--.. ___________ _ 
Na terenie Tatr obliczenia bilansowe .. ~~~ azczeg6lne znaozenie, ata

ją się jedn~ z g~6wn7oh metod badawozyoh zmierza3qpyoh do rozpo&nania 
retillla hydrogeologiozneso w64 krasOWJch. 

Tab. 6 

Zestawienie wskatD1k6w bilansu wodne!Q 
WJbranyoh zlewni tatrzańalcioh 

-------------r--,----~~-----_..--...,~----------------------
' t 1 \'\'arto6ci wakatnitów ma l ł 

Bilansowana1Pow. tOkras ~-----~-------~-------~ Odplyw z ,odpl1W do 
zlewnia l w lbUaneo- l opad l odplyw 1 pm-ow. 1 s~aied- :a..-ied· 

Jkm2 :•ania • . p • H ' E t nioh zle-1nioh . .:le-
' 1 ł l l l'wni liiiD l wni 111:1 

------------t----ł-------·ir--···i-···----1--------~---------t---------
zlermia l h9'Z1· 1 l l l 
potoku 116,)!1 1980 ! 1558 l 1620 1 375 J 437 'l -
Bystra 1 · (10 lat) 1 + • ______ .:, __ , ____ .,._ ________ ~------ -------+-~-t--------t---------

1 l l ' ' zler;nia • 1966- l ł l l 1 

potoku : 7,1 f 1975 11ł61 2585 '1 J65 i 11ł89 f -
OlozyskiegoJ (10 lat) 1 1 1 1 ------...... --t---t-------r--T------ l · T'.....__.__ .... -r·· · --
zlewnia l :1967- l : 1 l l 
~otoku 126,1 ł 1976 : 16"7 1 605 i J67 1 ·• • 675 
--~~~~--.l~~~~!.L_L ______ J ___ l_ ___ l. ·-·--· 

Z porównania walcatników opedu, odplywu i parowania terenowego aot~a 
wnioskować o wielkości doplywu wód do danej zlewni lub ~oieozki ich sy
stemem szozelin i próżni krasow7ch poza orograficzne granioe slewni. 
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Tak więc !akt, ~e al6wne obszary zasilania WJYierz~ak OloZlakiego 
i Goryczkowego polotone Bił • obrębie zlewni Suche~ Wody potwierdzony zo
stał nie t7lko YTQikami badać barwnikoWTQh, ale i na drodze obliczeń bi-

lanso.yoh. 
w przypMkll potom E~stn dopl)-w spoza granic zlewni eydrografioz-

nej atanowi ok. JO 1. ńelko6ci opadów ata)efel"JOZtqCh, a na terenie &le
wn1 potoku Olo~akiego przekracza nawet warto66 średnie~ rocznej eaa; 

opadów. Por6wnujlłO ten dodatni bilans z bilansem ujemnym zlewni potoku Sucha 
Woda 110tna zauwa~ć dU~Ił qaproporo~ę pomiędzy wartościami wskaźników i 
wsp6loz]Dników odplyru. Obszar bilansowy zlewni Su.chej Wody (w dziesię
cioleciu. 1967-1976) opaszozale droSił podziemnlł więoej . wod1 ni~ odprowa
dzone zostało powierzchniowo • przekroju hfdrometr,roznJm za~ka~lłCTm ta
trzańsklł część zlewni. Bio więc dziwnego, te współczynnik odpływu W7ka• 

zu.je tak niekił wartość (tab. 7). 
KimO niepodwa~lnroh stwierdzeń o istnieniu dutej zlewni podziemnej, 

obe~mu~lłOej obszar poaiędZ1 Suchlł Wodlł a B7atrtł, dokładne w;znaozenie 
granic tej zlewni wrma~ ~eazoze wielu dalazroh azozeg61owycb bada~ te-

renowych onz obaerwaoji staojonarnroh. 

Tab. 7 

Porównanie wartości wap61ozynników odpływu zlewni tatrzat\sltioh 

------ ..... ....,...-----_.._,.---~-.----....----.------------------
1 ' :Bilansowaey : \'!sp6loZJUnilt odpływu : Autor 

obszar ' B 1 l o • --- • 
' p ' ________________ ...._ ______ ~ ..... ---------.......... ------------------------
1 ; 

Zlewnia potok11. ł 1,05 ; I. Gieysztor (1961) 
t:ościel1sk1ego ; o,S7 1 z. Zie:nońske (1966) 

' ' ~ o, 98 ł 1.. W111mborek ( 1979) 

-------------------~·-----------------·-----~--------------..-.------' ' Zlewania potoku 1 l " -< ( ) Chochołowskiego l o. 78 1 ... Ziemouskłl 1966 

------------------~----~.----------------~------------------------
1 ' Zlewnia potoku • ' ( ) Bys-tra l . 1 , 04 : J. G-ala, K. G-ul 1981 

--------------------~----------~-------------~------------------------
Zlewania potoku. l l ( ) Olcz

1
skiego l 1, 77 l D. Obarusta 1979 

-------------------~------------------------~------------------------' ' ZleWDia potoku l ' Sucha 7ioda , O,J7 ł w. Humn1oki (1979) 

---------- --~------------------------~------------------------
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70ze t ym ~stemotyczna kontrola wydajności 97Wierzysk • naw1ąza41U do 

00 serweoj1 stan6~ wodow~kazowych pozwoli na uści ~lenie szeregu oytowa
nych w literaturze wynik6w badaJ'., prowadzon;ch w rót.nych latach 1 ró~
nrch poracb rok~. Np. z określonych przez T. Dąbrowskieao (z. Pazdro, 
1977) wydajnoś o i wy11ier%7Bk: 

~7strej - 2000 l/a 
Olozyskia - 2000 l/s 
Goryczkowe - 2000 l/s 

•lnika, te wywierzyska Oloz7skie 1 Goryczkowe oharaktar7zuj' się analo
giczny~! wyda jnościami, mniejsz;mi od wywierzysk BJstrej. Kilkuletnia ob· 
serwac je wodo .7~··azowe z okresowymi pomiarami przepqwćw metodAł oballlic~
n ą (z. Piętka 1964) pozwolil7 nA potwierdzenia zblito~ch ~Jdejno6oi WJ• 
wierzj~lt Olezyskiego i Goryczkowego, ale t7lko prży stanach niskioh (t~
bela a). 

Teb. e 
~7dajncści wywierzysk Olozyskiego, Gor7ozkowego i B7straJ 

przy stanach nit6wkowroh w 1/s 

---------------------------.-----·------------------------------------~ : t Data pomiaru : 
: Nazwa wywierz1ska :-----------,--~----······----------~ 
l t 16-19 nr t 4-5 IV t 12 XII : 29 III l' 
: 

1 77 l 78 ' 79 t BO 
',- -------------------.----JL----------~----------.JL__------~-------~ ' ' t ł ' l • Olozyskie l 230 l 226 'l 233 ł 165 1 
l ' ' l l Goeyczkowe ! 235 t 223 239 1 165 1 
l • ' ' l 
1 Bystrej (dolne + g6rne) l 142 l 125 l 159 l 87 ; : _________________________ !_ _________ _!_ ___________ • ______ ~ ________ j 

Przy stanach średnich i wysokich wydajność W7W!arzys~a Goryczkowego jest 
~r.acznie wyźsza, o ezym pisał a jut. Au.torka w przewodniku LI Zjazdu PTG 
• Zakopanem (D. Malecka, D. Poprewa 1979). 

Tab. 9 

~yda jności r;wierzyslt przr stanach wysokich w l/a 

,------------------------------------·-· ·-----------------------------~ 1 l Wywierzyska 1 

: Da~a porteru •-------------------- •• • ---------------..: : l Olcz:~skie l Goryczkowe l B7straj l 
: - -----------------i---------------~------.. ---.----1--~--------------1 
l 14 V! ?S l 757 l 1260 l 694 'l 
' ' ' ' l 21 V! 80 'l 97lł ' 1504 ' 800 l 

l ' ' ' ------------------l---------------~---~--------~ ---------j 
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Pr~oosone w +.abeli 8 1 9 dane wSkazuj_, ~· bez wzgl~~u :a porę ro
ku l•ozaa W7da~no6! WJWi~zyet B7atrej (dolne + górne) jest z reguły 
mnie~aze od warto6o1 uotowa~ch w WJWie~akaoh OlcE7ek1m i Goryczko~. 

w ozaaie atc6w n1altioh atanoWi ona 50-60 " wielkości przeplJ'W•~ Go

r7oz~ngo, a pr~ atanaoh wrtazroh n1aznaoznia przekracza warto6ć 60 ~. 

y va ae~eou uleą zamaoąć,te w ramach prondzoeyoh przez miGI m: 
obaarweoji 1 ba4&6,z4eo74owan1e najlepiej udokumentowane ·~ wydatki wy
wierzrek prz7 atanaoh nił6wtoWJoh,n1eoo mniej danych dot7ozr etanów śre
dnich i W780kioh,pr~ CZ7a Uka71111llne przepl.1WJ' np. z lipca 19.50 r. nie 
soatalJ Qdokamantowaue ekaper78entalnie. Burzliwość przeplJ'WU i sile z 
j~ Dieaione ._ olbrsyaie masy wód uniemoiliwiły wykonanie pomiarćw.st,d 
teł ntatDik ra1enno6oi roza18DJ jeko atosanek wydatku. lllllk&Jldlnego dO 

ainiaalneSO z Aanego okreau obliOzoDJ został na podatawie atwierdzonycb 
mint.6w i o4oZfłaD70h z ltrZJW70h konaumpoyjnyoh wartości maksymalnych. 
1r prz:7J)IIdtu WJWierzyalt Gol'fczkowego 1 Bystrej ,mimo 1171'DŹne j rćC.io,; w !.ch 
WJ4ajno6oiaoh,nrto6ć wakatnitów zmienności ~eet bardzo zbliiona. 

R • ~ dla Gor"ozkowego wyuoai 26,7 a dla .,wierzyak Brstre~ 27,7. 
'min 

w myjl klasyfikacji Maille~a oba te R źr6dlaw zaliczyć należy do zmien
usoh. Poza poruazoD7mi zagadnieniami przy rozpoznaniu regionalnych ws
r~6w hJdrOgeologioznyoh masywu tatrza~skieso wiele oennych iL!ormaoji 
wnoszlł badania dotycr:ąoe akładu chemicznego oraz jakości w6d. Zagadnie
nia ta poruazone zostaną w komunikatach~. Wilimborka 1 J. ~aleckiago. 

Bya.1. 
~-.2. 
lłya • .). 

!7•·•· 
!;Ta. S. 

!ab.1. 
!ab.2. 

'!'ab • .). 

'rab ••• 

'!'ab.5. 
Tabo6o 

'!ab. 7. 
!ab.a. 

!ab.9. 

• 

Spis 171!UUlk6w 

S8kio geologio~ Tatr 1 Podhala 
Lokalizao:a punkt6. obaerwaorjnycb 
Prooentotr7 rozkład średnich miesięcznych sum opadów atmoefery
oznJCh za ołrea 1/ 1951-75, 2/ 1971 -50 
Bozklad rocznych sum opadów atmoa~eryoznych dla Zakop~ego 
w przekroju wieloletnim 
średnie roczne przeplJ'WY potoku Bystra w przekro j u hrdrcmetrr
oznrm tuinice na tle wartości ekstremalnych ~• okres 1976-80 

~Spia tabel 

Zeatawtenie wartości cbsrakteryat7CZn7oh ~ okresu 1951-75 
Porównanie wartości średnich rooznyoh sum opadó• atmos~eryoznyct 
w przekroju wieloletnim 
~ednie i ekstremalne wartości opadów dla Zakopanego wyr4ione 
W IIII 
Czaa rejestracJi maksymalnych przepływów w wybrany~h przekrojach 
hJdrometryoznyoh oraz w7dajnośoi ~ierzysk 
Wplyw etanu zawodnienia mas~u na szybkość misracji wód kr8sO~JOh 
Zestawienie wakatników bilansu wodnego wybranych zlewni tatrzań
akich 
Porównanie wertośoi wsp61ozynnik6w doplyw~ zlewni Tatrzańskich 
1ły4a~no6o1 wywierzysk Olozyskiego, Goryczkollego i Bystrej prz1' 
atanaoh nił6wko-.,ch 
W74&3no6o1 WTWiarz7ak przy stanach wysokich 

STEFAN WITOLD MEXANDROWICZ 

MARTWICA WAPIENNA W WĄWOZIE KAAKDW 
l Tatry Zachodnie) 

Na obszarze Tatr, w strefie występowania wapieni i dolomitów podle
gających intensywnemu krasowieniu, zwraca uwagę niemal zupełny brat 
wspóloze~nie tworzących się osadów wapiennych. Osady takie znane a, na
tomiast na Podbal~, w Pieninach i w Beskidach, a takie były one opis~,a
n& z wielu stanowisk w Centralnyo~ Karpatach na Słowacji. ~a szczególne 
zainteresowanie ~asluguje więc martwica ~naleziona w w,wozie Xrak6w.Jeat 
to pierwsz1 tego typu utwór napotkany w Polakioh Tatraoh, odznaozaj,oy 
się charakterya~oznym wykaztaloeniem i zawierajqpy liczne skorupki dli
maków. Dartwioa występuje na prawym brzega ·w,wozu, w drugim (lio~ od 
dolu) jego zwęteniu, u stćp ściany skalne~ zbudowane~ z wapieni zalio'zo
n7oh do górne~ ~ary 1 doln ~ j kredy (wapienie malmo-neokosu). tworzy ona 
stożek o dł~ości ponad 10 m i wysokości okole 2,5 m, zwieńczony u pod
stawy nagromadzeniem ostrokrawędzistych bloków i fragmentów wapieni. 

Charakter osadu jest w oalym stotku. jednolity. Jest to biala i bia
ławos zara martwica pylasta, bardzo silnie porowata. Ba mokro jest ona 
miękka 1 plastyczna, po wysuszeniu staje się krucha i rozsypliwa, nie 
WJkazuj e warstwowania. W martwioy można znajdować niezbyt liczne, ostro
krawędziste ziarna, okruchy 1 fragmenty wapieni, a także male, gronias
t e gruzl1' wapienne, nieregularnie rozmieazozon8. Górna powierzchnia ato
~ka jest pokryta martwicą o szarej, dość ciemnej barwie, wzbogacon, w 
okruchy wap1&ni. 

~ noc~nklaturze stosowane~ dla rozróżnienia• typów litologicznych lą
dowych 1 słodkowodnych osadów wapienn. oh, martwica z Wąwozu Kraków mo
głaby być określana jako tQ! wapienny, zgodnie z nazewnictwem atoaowanzm 
dawniej w polskiej literaturze geologicznej, a szeroko rozpowszechnionym 
w ~iteraturze francuskiej. W Karpatach Slowaokiob te ~o typu ~twory opi
B7Wane są pod nazwami : "pen1tecn lub •sintry•. Powstają one najczę~oiej 
pod ścianami i skałkami wapiennymi, u wylotu grot 1 schronów skalnych 
oraz pod naWisami. WedlUB v. Lolka mechanizm tworzenia się omawianych 
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mart wic polega ~· obe~o~m wytrąca~i~ węslanu wapnia 1 ~arastsn1~ gr~ 

dek wapiennych na zawilgoconych i mokrych ścianac~ sksl n;oh , a z~łaz:c:a 

:l& .:ałomacb :1awis6w skal.Icych. (lr~dki te _po pewnJ!D c:zasie odplłda ~ ą i ;;:o
mad zą się u podnóża skalek jako warot~a t ufu ~apiennego. Z obserwac j i 
poozr..ionyoh w ';'J ąwode Kraków wynika• te istotną role. pr:y r;t rlloBr: iu 
si~ węglacu wapnia na ścianie skalnej odgrywa ro$linnoś ć , a zwłaszcza 
mchy 1 porosty. S~ one inkrusto~ane i pokrywQne wytrąca jąc~ się substan
c j ą wapienn,, s~a~ą się coraz cięższe a następnie odłamują si~ i wraz z 
małymi gradkami są ekamilowane w :termie stotka pod ścisną lub na••isem. 

r. ma.r~w!. oy zastal znaleziony bogaty zeopól mięezakó-,;, obe~mu.jąc~· :n 
gatunk6• łl~aków oraz wapienne płytki ślimaków bezckorupowyoh 0 7.nac zo~e 

w ka•egorii rodziny (Limacidae). Skorupki są dobrze zachowane i są ławwe 

~o wypreparowania przez rozmiękczanie próbek w wodzie oraz szlacowauie 
iCh na sicie o średnicy oczek 0 1 5 mm. Najliczniejs~yu składnikiem zespo
łu (ponad 50$) są ślimaki typowa dla Siedlisk leŚnJCh. S~ to m.in.: 
Eucobresia nivalis (Dumont-Mortillet), Aegopinella pura (Alder). Vitrea 
subrimata (!iei:lhardt) i leognomostoma isognomostoma (studer'). Slimeki 
pre!eru~~ce siedliska otwarte - łąkowe i naskalne (20-JO 1) aą reprezen
towane gló~ie przez dwa gatunki: Prramidula rupestris (Draparnaud) i 
Eelioigona c1ngulella (Rossmissler). Trzecim składnikiem zespołu (1 0 -
20 ł) a~ ślimaki euryekologiczne, zamieszkujące różne siedliska doś6 
wilcotne i wilgotne: Vertigo alpestris (Alder), Vertigo sub!'triate 
(Je!!rezs), Euconul~s tulvus (MUller) i Punotum pygmeum (~reparnaud). 

Przeds~awiona tanatocenoza jest dobrym wakat~ikiom r.arunkó~ ćrodowi
sko~oh. Dominującą rolę odgrywają gatunki typowe dla obszarćw górskich, 
notowane w Alpach i w Karpatach. Poza wymienionymi taksonami na uwagę 
zasł1.1gują: Sem1limax kotulai (Westerlund) oraz świdrzyki (Clou.sillidae ) , 
watn6 dla interpretacji paleoekologiczn7oh: Clausilia cricieta (Studer ) , 
: lausilia du~ i a (~raparnaud). Iphigena plicetule (Draparnaud ) , Ip~tge~a 

t um id a (~ossmissler) 1 Vestia turgida (1ossmiissler). \. sumie cały opisy
wen] ~espół cbe~~u~e ślimaki zasiedlające obecnie różne piętra Ta"r 1 
;>reze!:tu j e asoc jac ję powstalą przez nagromsdzenie skorupek =mywan;rch ze 
skal 1 ZOOC ZY wąwo~a. n składzie tego zespołu pr zeTia ża !SU:la regle Clol
~ego, typowa dla las6w liśoiastych, pok~a j ących gćr1 zb udor.sne ze skał 
wapiennyct •• 

Opisana mar~ica nie wykazuj e obecni~ wyraźnych t lad6w intensyr.ne&o 
naras~ania. ~yat~puje ona na w;zoko~ci około 1070 m npm., a więo w pob
l1tu g6~e ~ granicy dolnego regla, a ścian;r i zbocza wąwozu wzno~zą się 
znacznie ponad 10ę granicę. Jest pl."awdopodobne, };e w czasie tworzenia si~ 
martwicy górna granica dolnego regla b7la połotona wyi ej ni~ obecnie, ~ 

łagodniejszy i cieplejszy od współczesnego klimat sprzyjs2 ro zwojowi la
sów liśoiastyo~. Warunki takie mogq być odniesione do okresu popr~edza-
31ł0•80 ostatnie ochłodzenie, a więo do faz:; subborsalnej holocenu, lub 

Jl 

nawet do lokalnego optimum klimatycznego okresu hiatoT7oznego, kt6re 
pr zypadało na późne średniowiecze (XII - XIII wiek) . Obecność mart.1cl 
w ~ąwo zie Zrak6w wskazu j e na prawdopodobieństwo ~nalezienia w Tatrach 
kole jn_7oh stano~isk holooeńakich osadów wapiennych, które mogą dostar
c zyć interesuj ących danych dla po znania zmian i historii malako:taun, 
zsciedlająoej Centralne Karpaty. 
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TERESA BIELSKA 

ROŚLINNOŚĆ OKOŁ.O.JASKINIOWA 
WYBRANYCH .JASKIŃ T~TR ZACHOCNICH 

(komunikat l 

lołliDBo6o1, ~aat16 tatrsańskioh za~mowalo się niewielu pr~dn1-
)t61r. ••~ponbh~aq JIZ'•04l z te~ ddecb:~ obejmu.jfłO'ł kilkanaście ~askit 

!atr epublUonl iDtonS. ł'.auda w 1916 roku. Poniewał. kil ka jaeldń opiea
D.70h prze& nie8Q ob~ęto równiet tymi badaniallli, intereeu~ące będzie po
r~1t smian jakie naat.p111 w o&aaie tych kilkudz1esięo1u lat . 

l kał4a3 jaakiDi ro6linT roen" tak dale~o jak aięsa światło , pr~y 

OQa .o &e w b7ć h ·latlo bezpo6rednie (alon• ozne )a rozprouone (odbt te 
ed ohaar 1 ~e47 a~ny 6Yia~ nie maj~ pra~e znaczenia), a t ck!e pośre
dait (odbite od ło1.a lub 4Da jaskini). ~lębokość na ~·~ dociera ś~a
tlo saleiDe jaat od wielko6al otworu, ekspozyc j i a często tak!e od iloś
oi clrsew oę kruwów ro~oyoh w poblUu otworu . 

•ajwi•ks~ tru4no6~ sprawiało ustalenie granicy, ~6rą mo tna byłoby 
De ... ~ poo~~kiea jaskini. Olbr'1Z1t gla~ o nieresula~~ ka~taltaoh, 
osa ... prseYieazona, u~adnialJ zakreśle~ie tej hipotetycznej linii. Ge-
neralnie rseoz btor~ przeprowadzono badania roślincotoi okolo~askinio
wej. 'PrQ o~ pod an~ brane b7l7 rdlit!J" rc,anąoe w •zimnym o 1fłgu• ~a

ak1D1•W7& • takie pr&7 s6rntj kl'aw~dz1 otwr. r u. 
Jajwt~~ łwtatla do 111f8!0 rozwoju wym.ogaj ą rośliny lctr1atowe. które 

w k8aeakwenoj1 tese w sl•b jaskini wohodz~ rzad~. Jeiel1 J~ pojaw1ą aię 

taa ~r-- ,..~•1• n1at1., drobne (opr6o~ male3 ilości e~i atla du.tą ro-
1, edsr7W8 tu ~kłe Diaka taaperatura). ulębiej docierają &Ch1t porosty 
1 slony. 

btełDya atladn1k1ea naturalne@lO kl'a~obrar.u tatrzańskie!(! jut &le
ba. !wrą •u wrac a kliaataa a1•dl1sko wai'\Ulm~ą:>e rozwóJ rotltru:ot oi. 
!weraate 81• sl•b.T te proo" aloion.;,·, azal dni oll,7 od rzeżb7 torentl., ro-
4•~• ablae• pedleła, kltaatu, roill1'l1Dośo1. ozast1. a takta wp~u ozlo-
Yiea. 
34 

W•p1eane !a~ Zaohodnte poatada~- sleb7 bardale~ _,.ae, e o~ 6wte
doa7 w.r•t•ponate • te~ ••••ot !atr ntekt6ry0b ablorowtat rełl~h 
barddeJ W7Ms•~.,7oh pad ••&144• ate4ltaa ap. bao.,u brJHb D••
taa oarpattoga). 

'lru •• Wlll"'at• ęaob6ot u ll1ewtelk1ej pnenra.as. "7bltale ..S.e

llia •1• oharU1oer roU1mao,o1. •••~pa~• aale~asa1e at, resatar6w "'· 
llll 1 oa~oh abptea\ ro611JU~,Joht ad b~lQOh l.M6w pepr .. a ..,.,la b•-
4raewt.ę do ldakioh hal ąaobs6re1r:1oh 1 ft'eaiiOte 4rebęoh qp ...,.lt.ae-
6o1 aohowaD70h • ·~h wtaraohelboh. 

Za1ea1a~~· at, ro•l1DDo•6 akla4a at, • le~o aa4 ••~ ,..7 ataae
wi~e pt,tra ~ jl1DDo6o1. 

t!Slt!...r'!Jl!-!2!!!1! •h• • !atraoh .. 700 te 1250 a. w neaaataoh 
ale aa'.>ur&tiQ'Oh pr••• oalewteta powtau 'Q-6 ne .. ·~·"- pr•• 'bM~ ar
paoq Craptaa oarpauoaa) slełoq • ~·4~ t 1nata a 4-s.a.- ~ewn a 
niekie4y 1 ntvb. Opr6oa ąa1en1onyoh s-tat6w łnew ąn,~. r6wnieł 
~ar&lłb ~Eill' Csorba arta) 1 ~ar&4lbllla poapolUa (S.I'bu ••llpU'ta). 
l.rcew,r ąet4tp113' t7lko na brsesaoh 1ae6w 1 w 8lo4DU:aoh. Bo6U.ae66 ru. 
rocwi~a et, i kwitnie stównie wiean, • powoda dałeso aaolea!eaia. ••1-
woześni~ ~ po3awia3, aięs aawileo sa3oą 1 ł6lt7 tla ... De ae.aroaa t A. 
ranaouloidea), tywiao sruocolon~7 CDontarta slaa4aleaa), nwrąuk w11-
ozel7to (Daphne ~ezereaa). P6tn1ej pojawia~, ai•z perl6Wta swtala Olel1-
oa nut ana), oatroaleoz a18dalel1atuz (Jupborbla -.yedale14ee), oaerateo 
!Z'Onlcow,r Uo-tea apioda). Opr6oa roUlll oharaktUTeąoanyoh 41a abtero
wista jod27, buka 1 nterJca, apot7Dę • laaaoh 4ol.llOresloW7oh n1ekt6re 
roUin,y ohllraltter,vat7osne dla resla s6neso • tatła tatle, kt6re ll1e ._ 
przpi4zane 4o ładDeso ablorowteJca, ~ats 11118 alotasł6w CLntaa •na
sen), dztewtęo1orn1k blotDz (paruaata paluatrta), P'QIIąosta ~ełaoJnrta
towa (ptrola aitlora). l'a 2..Uoh ąa~pu3, ilme aupo~, kt617oh tu nie 
b4td41 omawia6 •• wasl,du na -to, ło badane ~aak1D1e aaa·~den~ at, w •W.· 
bie seapo16w le4D7Qh. 

l!sln-Z'!I!!_s§ntl! .. ,.ll,. praeatrad poll1,4a7 1250 - ł550 a. Cha
rakter,vsu~, 3• lite laa7 łwiert.we aeep61 Pioeetaa ezoelae \atrtoaa. 
Preyltlad7 satQilk61r oharalthi'Jstyoaąoh toso a:eapolu te papnbn aa'tr7 
(Pol7at1ohua lonoh1t1a), podra:e6 &ebrowleo ClleohDaa apioaał), Jra8a70&
ta ~ednckwtatowa (ptrola uattlera). •• aie3aoeoh aaoaes6lale be,.tToh w 
pr6ohn1o~ apot7ka~ laa 6wiertaą paprooiaaty a lloSD7a1, w,raotia! pa~ 
pr?oiami. w najw,rłaąa paate lae6w hlerb1r70h ~u a loh FI'B•~ pou.lo7 
wya~puJe eoana Uaba (p1Jlu onbra). 

Poludniowa (!rantton) atroaa !atr Zaoho4D1oh ll1e ąkaaa~• sr6mtoe
wan1a na P14ltro re~la dolDeso 1 sónep. '17a~pu~e taa ~U.ltty paa la
su 6wterlcowe!O s d.oateuq .odraewta e4 po4a6ła s6r at ,. ~ sram,o• 
l .. u. lfa~oa,6oia3 1rt6rnte (po "70ho1u laau) ,...ta~, bale sa3,ta przea 
pa111Z7 oąll abtarenaa a paDQ~~- pat, tnwq C.~u nrtota). 
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h'IIM~ lo ~ w lodo górnor eglor.ym obaVWll~Ul ~·~~ praw••-
4..-10 l rellaJalento. Dr .... o~~' •1• skarlowaolało i uat,pu~' alo,aoa 
~·· Cb'elllloa at,aą n1la 161"1Q'a a toaów~ ~ .. t 1:0 taw. s6na 
poaiH lua. •t• ~··" w lWa oava a paaJDO,w ob~bie kt6roco atoeaa 
•t• ao •'-' reU1DHc1 npa FrMIO l pt•v• koao~seww. 

UISD ~!tł!;!!!IR •t,,. e4 otolo 1550 4o 1800 a. W Hapolaoh utwo• 
r...,O ,..... )IDaótrl!l (.!'ine'tl.l:l: aqh1 oarpaUou) ęał,pu~' rónloł krao• 
1f7 ~ ,n.ut o~oae ~ak 1lJ• por .. oaka atalu (tibea pevo
•>• ....... Dl'pHb (le1:v.la oarpaHoa), r6&a alpo~aka (Jlou pałaU.aa). 
1 nłlia atolarO ęa--.~o alootot okrU1011•t1ll (Obąauł~ nta4l• 

to11•h wiołUN alJO~Da (&~a alp~nn). 
w -~•l eł QSM6o1 J04lo&a, ~·• ...s.~o..S.a, WJ'konaloa~' 

al' ftłM ...,.Ił- aloloz'Ml1 l '\rnOnłU.. 
~ .... -.v- )IDII04rsniJI1 ol obło 1800 • ro&olu• •t• nUtt.~!n 

oąu !!llillh• • tt•vao • ęunaloa •l• tUb •••pol6w rołl.ilullob• 
a ~ awa•t.• •tł.01l1ola'bQ11 ~·•" Hap61 łvQ'07 8001lo.~ Ccui.oo'• 
tu-o>. leWabet obankł017•v•&ll1a1 8144ą Sml7a1 q ablsio• ul~
.... (aut.trqa ... s.a), "pna .Jaoqd.u (Cnp1a .JaoqulAU, poalouk al• 
JO~Hi CBoUał.._ alponro). W7'kU'\aloolllo Hapola ro6U.aop ... leł
U... ~on o4 ołoQDa po4lota, .. ołQ'ln1a etan, wllaobo6o1 lbbz, ... 
1 ... 1a laM,. t. wiola t.aąoh oą111lik6w• • łJ1I 'ltr6łk:18 opraoonD1a alo 

" .. ..,.S.ala4 wąnklOb JOft'\8~~ aoapol6w. 
W tat::rllłl IOO!M»bioh p1''\ro alpe~akio ~on aa~ę&aa.A pt,v• rołlla• 

.,-. .,_ '- J~Vo ftrlalon•• 'ltł6ro rospooąu ·~ poęło~ 2)00 • 1 

·~• ,. .. ~ .. aaoąV 1:0vsałlaklo. 
0161• a-.a.uo .S ~••kl4 • !ałraoh Zao'bo4n1oh • otooa01lla dollat 

.. lo~ ~. 1J41:u1a~, ~o6olollak1o~, Ob0oholonk1o~ t w,won xrakcStr. 

Jolell Jaakllalo ,oata4ala wt•••~ alt ~-- ow6r, ka&47 opnooliJWIUQ' bJl ........ 
Badanie ?lory 

.!_ Jolin1e~~!!1-~~!. soałalo aba4a1l70h 1ł ~aakt4. Dwie • fp1_.70h 
IJHH7 t 'tSAI07oh 170orą W7ła1a aa~4u~~· •t• • oV.'bł.o reala ~--
11• IH64 • ,t,vao bao4n•wla7 (.J,drualowa DalDH, Prs7 .J,arutowo~ 
Datvse, llbl'OD J04 "'drulow, Dslur,, Prą Pntobo4&1o, dntoba, Uplaa• 
'kowa). l ~uklał. Prą "'drutowo~ D&iurzt malodou sonata 'oardao raa• 
ni. •JO'JDP aalaloa ntala (saUrap ounu) roromsa&a~_.,a ·~ u po• 

.... N.Utok. 
~oaoa1:0lo vą ~••~tUt• aa~av.~, •h na p-anlo7 pt•łn b.alDo,o (Jia. 

lo~a, •111 ~on~, h64lo latasz, Zauwa&alllo ~··~ ra:mt.~esnił 1lo-
6ot re61t.a kWia1:01fJOh • poblł.łu ołworu. 

!...Unftlls.i!l1U.!!l!9!!!a sbada.10 13 ~aeld.A, • t;rm odU7 ma~da• 
ł-" d4 • oU.Mt ftlla aóftop <P1wu1oa 111tatua1a, ~riatowa Seo .. ltu, 

u 

WiętMta, Kiętaia l7in1a) • .Jod7aio ~nnowa Saoaolbaa o oU,.ęeu, to• 
ludn1o•o-caobodll1o~ ~oet bo,.~. pod ••1144 .. flor"~·~ Pozosta ł~ 
o wyataw1• p6lnoono-waobodn1o~ 1 waohodnte~ poał.a4a~' aaaosate ~•ła._ 
lioz:bę ro'lin. Dd••i.c~ 'aet.iil (Wiolka J.1boron, Dalara w ł~to :r 
1 n, 1łJ'i:11& Lłt1r0rowa, wtobi .. ta Sta4ata, Pol lał,, Daian w 1.1'-zoe. 
wo~ , Jaskinie w 'ra1f1o, l S&erokie•) wkreoaał, łu.ł u tera p1'V. -.. 
aodraa•in1· Prnio wea7at'tb od otworu akiorcnrue •• w 4cSl, ot.S leJe .. 
oh1otlon1e eprzy3a W7•"tępowan1u wt,bao~ Uojot ro611a kwl.ało1f70h. Za

pełnio n1etrpo•• ~eat Jtebteata S'a4D1a. 'riatlo ~spojrolato ·~~~ 1:a8 
dna nt,pneso le ~· ~aak11l1, oo prą barllao clułe~ bo4Ja107 o 'Won spn-
1f1a, ta 1lo66 re. lill krt01:01f7oh •t•p .\6 ,.tak6w. 

!.~~!!Jl~':.EH~~!!~U swuo s ~uw, •••7111:k1e &Da~da· 
J-.oe s14t w ptęuu resla dolnoiO• Z11111a, Jlapttnrt.oka, Obłaskowa 1 lrllaa 
to Jaskinie doatępne turystrosnio, at~ .oło .ale~ otokowe pol ••~4 .. 
tlory•t7oznr-. tniszozonto 1 sanleOS7S&oaellio afawodowane praoa aclowto
ka przedstawiaj, .. ntnr widok. Po&oatale • Datura po4 Otaea, Prsolo1:, 
Iraoielwwa, Zb6jn1ok1o Okno Ułnio - o1:0oaoao laaoa ~odlowo-bulllnrp s •· 
1• 1lo6oi, 6wtotla ~zpo6re4Jl1e,o, •-. do66 nbo1ł.o • ro61ł.Jlao66. 

!-!!!2!!!~!-Ó! opreoo'Hl:lO 1) ~aak16. 1'14l6 a llloh .S.oht al' w p~
-trse resle dol.neso (Dziura pod S80oq .J~, S800U .Tau, Da4s1a 11a1ara, 
Pod Omoa, Okno Erakonkio). SiaDosa .Jaaa,ohoo1ał 4o•t•paa tar.Jił'QOSilłe, 
nie ~ost tak un1ooąuosona t atasosou jak 1lme, b7«1 ., .. •• •&ll.au 
na trudnio~••r dostęp. Datara pod S.oos -. .J--. o okapoaJ0~1 pola4alowo
•1f8ohodll1e3 1 ost17a łriotlo bupojrednt., etuaj_.,p 4Jla alowtolki•• 
otworu, poatada bardzo ulo otalllolRbn.Toh unkcStr. 
Poaoatalo 8 jasli:U <Ptwnioa Erakoqka, Po4 Slll"łkia, labotota, P1arłf
na, J:ozi Sohron , !łniełna Scozol1u, Lodowa J:nbwata, Saosollu DA4 Lo· 

dow,) wlcraou jllł n.a tenn re&la 16rne10• Skla4 1ataako1f7 rołlta ro~ 
OJOh W otoo~eniu otworÓW romoDia lłię calołnio o4 1f180lco6ot. W jaatiJliaoh 
nits zych partU rosla JDOtna epotkaó duM rołl1Jl7 jak oav6łka tetrad
eka (nelphin1UII OXJsepalUII), o1ot •1n1 (Car4uu llauou) 017 lliob1tltltka 
t rwa lal (Sweertia pero:nn18). W polo~nr•h 1r1tej pra ... u~, rołl1117 4roblle, 
darniowe, jak elealnico (:!IaUra~) 1 naradki Und.rouoa). Skla4 ,.tako• 
wy ro611nno6o1 olcolo~aekiDł.owoj uealołnioii.J ~est o4 sospolu rojllJIIloao 
występu~~·so • otoczeniu jaskini. 

!.~21-~!!.~~~2!2!!l!!J sba4ane soatal7 VS7 ~oktaie &Daj4u~_.. 
at~ • piętrze regla dolnosa - Dsiura ua4 Potokioa, Datara • Zawioolałej, 

Sz:ozel1na. Choobolowska otwór s6raJ l 4ola7. Wo ns7atkioh b7la 4o66 ~
po!7s l"Qś li:nnoó6 dolnorepo".. 

J.ntolli ~mnda w SWJOb blldan!aob UW'&Iltldnł.l 1101!71 q'\robowoo, .oh7, 
pa prooio 1 roślinr kwiatowo. Obeone oprooo1f&Die poal~a clOD7• Poca ro4-
l1Jlaca1 kwiato'tr7111, s sebrlln7oh aatertał6w 4o ohrilt obeono~ o~oo1faDo 
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UPOJI.J' •o •saków (w V. 6 ptank6w qvobowo6w). Cs~err epo6r6cl ~on: 
COJIOOepblll• OOIL101a, :llepb.U'O•to• 'triobopb;Jlla, Cephalode 'b1oll8p1d•· 

u, pelli• ap1~lla, sano~11111l0 po ras 111erweą w poblUu ~aet.s.t. s-. w 
.. taki 4o'ć ,oepollte, .,.,,~~· takh na nuu. 16r6d uę•to ęe~pll• 
j~70h 't7J10W0 tónkioh "7S1a1ć 110&Da D1eUoh1• oapillaoeaa, Ońblt~•-
o 1• rate80Go8, x..eua oe-.'łlla~. 

to M doli~ poepolt ta •taki nie aoetalJ sanotowane prsed killallld•-

•1•o1a. la-ą, MM 6w1a4oą6 o zaiuia warank6w ai.e411emwroh, k'i6ra na• 
e~plla nJtPet aąbk1•10 rono~u 'iarJ•t7k1, ądap'ian1a 1 zn1nose~ epo
WD40W&DT0h pr••• oslowiaka. z.181l7 'ia większa ·- w ~ask1n1aob doe~ępcron 
t~a~cai• • tatte atrakDJ~aia~eąob dla epelaolos6w. 

li 

JE~ PACHLA 
WOJCIECH ZACZKIEWICZ 

DRDCJI KRAŻENIA WDD KRABDWVCH 
N..~ PRŻVKŁADZIE ZLEWNI 

PDTDKU BUCHA WDDA 

l ~b ąkolapae~ pNą -.1nen11:1e~ Jł• lł])roli •tal• w&! 
pda1HQ'Ob &lnnl potoka łtclollll woa. • ~ałNoh• wiele aftl1 pobS40011e 
oll:re6lah oMur6w sull•S. 1 11:1araa6w prMJłlw w6cl po4a~ 

Spo,r64 ~b w liłeJ:onane V8Hh .ę,6w pr ... ~ (J.łłaAk 
1962, J.CJl .. ek, 1.16~o1k 196.3, A.Sł:nl~*l 1967, t.D.-onk1, J.Gluek 
1968t D.-.leok.a 1 Z8ą6l 1977, D ... ł:eob, D.:ropran 1979, JeAaMk, J. 
Gro4&1ok1, J.Ra4a1oll:1, Z;.W6~oU. 1979, I.Ba.tokl 1979, D ... łeob ł980, 
D.llaleob 19B1b) bałan1a1 a~nt.lQai ob~411w: 
• wo4J plJ"kl•ao •Hala, a w14!1o plJ"kle prnpłł'W7 alniat.o-truowe 

oru 
• woq sl411bokieao ~· ld.sru~_.,. wsclld ,... •trUtanlllrob • • po• 

prsek pcnr1eraobn101r7ob 4s1ał:6w woaQoh. 
PrsaplJwJ o onntao~1 polll4D1Janre~ •104n•~ a aebno~• uJddta 

aerlt tavu:Ukiob po4 o .. ą n1 .. u poclbala6at1e10 adolaalawnu ao•ta
l;r u poaławle WJD1k6w 1Mt4a6 lł•boUob otwol'6w wlerłD!oąola WJba&Qoh. 
na prsadrola ~atr. 

PlJ"kie pnepliWJ aln1alao•b'Uowe 

Dnia '!5 wru6n1a 1980 r. 4o ponora U aa~4·~~·ao •1• • I!Dr7o1• po
ton Suoba Wou, aiaoo ponlłe~ !aboro<riab PU U7•·•) wlaDo 2 l roatwo• 
ru tluoro•o•~· 1 t,a osaale atan u wo4o .. bde ar 83 'IXotllaoą 11voh• 
'lł'J'Ilo•U 580 oa. 3ai"'''r.. l k po llpl;rwia 1 psią 25 aiJlllł pe~..U •1• • n•
po.e tr6dal W .), 44t ., ) polOłoll;r1l Otolo 250 a o4 poaoru, 00 da~e ~4-

kołcS llicrao~i ok. 110 11/h. 11n1alk.a ą4a~aołc5 łr64•! web•~•• łe osęł6 
w64 saa1lr.a~_.,70h • ponorae U 110M b;rcS praeohw)l)wau prses et:raacnr1aJ.a 
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·~ aerl.1 nllo"~ cloae: au1laj~ •rderz7eko Oloąaltie. Jednak.~• 
w o•e1e trwania eupe~n 'barwnika W W7Wierz78ltU Olczyat1.a llh zaob• 
MI'WO,...., ą6 ••• u ab,ek •bT\ •lap atęhn1a. 

Pe6o'-1 ~ pnepł7ft nprnnt\lJil wodJ 11Jułoe • po110ru nr 104 Y 

Jt,631do't1a bellłe. Data 25 v .. 6n1a 1980 r. prą litanie na wooowsltade 
ar 111 "Kodaroąa:a• r6wnJa 558 oa wprowadzono do ponoru 1 O l bartmi.lte. 

Peo&4łkOWO prcrpaasoaano, te poJawi eię on w W7Wiarz7aku Xos1aro~y11ka lub 
Sala! "M. Polllen& • otua. 2• psu nie saobeerwowano weutnika • h~ 
s ąM~ ąałałoa,reh p-"6w uleą •~cić, H wod7 te nail•~ • na j pr••· 

łopo4o~a1e~ -'Dłek flaw1ocla03•~ Suobe3 Wod7, ObOć nie Jeet wykluczone, 
u aicrłQ' ~ • akraowiale atwory Jar,. 

lfrseote '-'rtaie ąkoaaao 26 wrsŃnia 1980 r. W dniu. V. etan na wo
łonbaie U' 8.) IIJ:oUiDoą Uerob• 'Q110a11 579 oa. Do poltOru nr 19 zna~

t.J..-F a1ę poaua: Be~b"F stawa. wprowadaono 2 l barwnika. •aa dłu-
11•10 asaa oo .. klftlliłl Nrwllik llłe !IO~aw1l 111• • trr,~l.7w1e nr 25 poloło

.,. poa1łe~ eohrOillab •~~a.ronnieo•. •tepo3arieD1e aię wakatnika • Olllll• 

naqa pllllbie n.-6 •tu & faJrt• Wl~zenia aię Wlall8l)O 'barwnika W 111• 

a-. w64 •••••1.1Dowo-kra~ąoh aaaUaJit07oh ąw1e1'"&7aka Goeyoztowe. DoM 

4a6 aaleą, te poDGr ~ ~·-' polo&oD7 w o4le«lo4o1 k1lka.na11tu .. trów od 
poMft U' 18, s Jrt6np ał1rierd&ODO 81poao3ę w6cl do W7riarQ'IID Goryor.to-

••to• 
Woq cJ41aoJr:1ep krtłłellia ld.II'Q3~• ndla.ł pan atrukhralrzToh 

PraeplJw w64 aao .. ltDowo-tr.aow,roh wz41ut ~e4nosłok 11\oloJ1ozno
~aralDToh a • popraok wo4o4s1al6w powior&obniow.ych zoełal u4okaaen· 
'\owala1 • o .. ll1o ,no tereuow,roh w 4w6ob prąpadkaob: dla wód potoku SD• 
oba Woda ~h w ponorze ar 18 polo~o~ 7~~iżej Sotkoweso Stawu oraz 
w64 JOWn PwsoąoJd.ep san1ka2~70h o-.'oiowo w ponorech polO~Il7oh 
pow,rłe~ Polazqo PU.aoąo7. 

Data 25 esanoa 1980 r. 4o ponoru nr 18 ma~dU~łłOO!O eię na Bal1 G~ 
o1ea1oen' wpron4aoao 10,5 l barwnika. !ego •&me«< dnia fluoroeoo1na po• 
~awila •14l • W7Wiorąaku Gor'70&ko11J'Wl (prą atanie u wodowska&io •Goeycz
aą.e r6wąw 602 oa). c .. a alp'eo21 nkatnika wyniósł około 10 sodzir., 
prą oąa in.U7WD7 ete~ barwioDia w1400ZilJ byl pru& 6 ,oddn, a Ua-
47 bazownika olleG"WOnao 2 .. &0se po upl7rie 1; ,oddn. Odloslo6~ liiaraoDe 
• lbll proa~2 111Atdą •l• panktalli r6wna 2ost 2750 •· Prą 2111l2łł0 t11 od
lolloU, obUosou ~db66 111sr•o2i 117Dloela 275 111/h. CJtariQ7 ponor 

ftpro4abwa7 ~··' • onartorsęcloąoh utwcnob 11o0recoąob zale~Ja.c7ob 
aa ·~ atalaoh wiolal 6rodkowotr1aso1rego 1 sórno~IU'aJskieso sa
ltOMIIJeh pn .. leKoU6ek1eF (1961J d~ 'edJ!.ostki Cr;erwOJ270h Wlerobów. 
WJW1erą~ smałla~• ei, • wtre~lo od•l~nię6 akal wiokG dolnotriasowoso 
(kaapU) aaleqo701i r6ntet 4o 3edlloatk1 auoheso Wleroba.. 
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Dnia 20 wrsobia 1980 r. 1t7konuo w ł7W ...,_ ale~aoa 4rq1e ba%'Wie

D1e. ~· re& .. •~n u wodo••kade ~l o 6 oa D1U&7, 117'D0•1l 596 oa. Do 

ponoru wprowadaono fO l barwnika o:raa 25 q 8011 w oela. otr.llaia atop

nia F&74atnoh1 •ac1 Jato ••Dtllika do tre•owata pr .. p1Jw6w w64 tra.o
WJOh. ~U'nl1k po'nil at, po 2) ,o4a1Baoh, oo dało ""4kD66 llicNo~t 120 
a/h. Do 110untu 'POJ••1•D1• 8111 'barwnika poa1a:ą pr•WD4A1oba elekb7oa
nel0 wodJ' ~ykcnJ"'e.Ilo oo )0 aJ.D. otrąaa.J~ ~edDab._ ~4 r'-' o,oa 
a.S/oa_.,. Wres • poJnieniea •14 bannib rospoe84ło po•1aą w ~paoh 
p1'1o10ablatow,rob (Z'711.2). Wsrori wartołoi pranodatoba saoMerwowuo po 
60 lliD., prą oąa nrto•6 Mb~ &łlllotonao po dal.aąoh ała a1Jutłaoh 
1 W7D1oala ona 0,105 a8/oa·". 

llrqt prz7Jedek, • kt6rya 1l4obMntowao pnapł.Jw •64 po4s1~h 
.. dłllł ~eclnoatek 1Uolopoao-etra.kt1U'aląoh 4oł)ooą •64 JIOłoh Pdaaoą
ctie,o, unikaJ~70h OS46o1owo • atrofie ponor6w, ąat4:pu~~70h poąH~ 
POlBnJ' Pa~szo.,o7. Ponor.r to reprod uko~an• ., • gtworaoh aorenow,roh w.r
peln1a~~70h dolin' o ... 1aneco potoku. W po4lo&a. w.rat,pg~' oaa47 •'~la
nowe ser1.1 nclowe~ dolneJ, kt6re ule&, •1 ~. Baliokiep (1955) do , •• 
noetki SgoheiO WierobQ. 

Data ~• wrse61lia 1980 r. do poaozoa. 11.1' 61 wprowa4soao 10 l flll01'0fte
ill7, Stan na wo~wekasie "PWSOQOkial' ar 81 r6nal at, 569 n. ~ 
wpzoowadsanill barwalka poalqiftllO ai" rar, bluaaq UJ~ u oola. D1At
ult.o"an1e ~010 ttoteozJd. 4ron porieraołmtow'- Około pddJIJ ł ra.o 
dnia 26 Wn~ŃDta 80 r. barnik po2n1l •1• • •m•Z'Q'aka. Oleąakia, • 
Jep octralneJ ••~t6o1. Prą 4rodse J•oo a 4a~e to ~to66 85 .,th. Jfolrt 
barwienia W1400ZQ7 b7l prses otolo dwto 1 p61 do~7. 

l dn11l 25 pat4&1ernika 1980 r. barwienie to so•łalo powt6raoae, ~ 
r asea wprowad.soao clo ponoru t7lko 10 l barwnita i a1e poalqiwao •t• 
rur,. Stan na wodonkute "PB!iasos7okia• WJ1loa1l 580 oa. W7rierąab Ol• 
oąek1o obaerwowaae b7lo pr .. s trs7 łnit 16, 27, 28 ;ał4a1ara1ta, ~e4aak· 
h nh ałwtel'łaono po~awiellła •14l nii:Uilł.ta w wo4aob ąwierąata. PJ>aw-

11opodohD1e spowodowane to aoatalo •1kl711 lłł4łall1 .. barwnib, tt6ą ll1e 

b7ł wprond&OIIJ' bespo6nd.nio do poDoru i an.aoa.a ~eF os.,6 aJl7D'Ila & 
Wo4aa1 poriersohn1oW7J11. 

Podozae prowad .. aia prao łereDOw.Joh pr6bow.ao łakłe otro6116 11poe6b 
zasilania Wmerąeka Kosiaroąeb 1 SkalA!te. wtea-Mv beatu 'Ml Die 
~dalo et~ rozetrs7~6. Oba r,rwierą•ta oharakter.rsa~, •14l slo~ 87• 
ateaem &aBilania. Badania 1r7konane • lłp1erąan Kostaroąsb 1 Skalllih 
Y7:blzel1, łe aa.lli htn1e6 tu suoaą 4opl7w w64 kraeow,roh llllbueco a-.
ienta. JJa d2uu, droft podatomeso prze»l7Wil wskasv.3e etala to.pontare 
•ód wywiercrok i aalo zmienna W74a'Bo•6 (brak 8&7bk1•2 reakcJi na opa47). 

Iatnie~a szarac hipotez na teut prąpuascJUll.ąoh reJonów sasilania 
Skalnita,o 1 l:odaroz7sk. Z •7•tn• dr6s 4opz"OndsaJił0711 woe17 4o 1f7W1•-

• l 



rąak ·~ na~0&4l6o1e~ poaor poąłe~ PolaD7 :ruasoąo7, ewentaalD1• 
saaitaD1• wo47 • 4olne~ 0&4l601 DoliQJ SkalDlto (poDOr w Zb6~n1okia !lo• 
bie) .. prsopronclsone po4osaa bacla6 ~ereuoęoh barwienia nie potwie:rdsi• 
11 iatDil!lia u4nel0 • 't7oh n1_.k6w. •74•~• al,, 1ł udlanie w6d o'tla. 
wrrter&T•k •h odlqwal! Bill prsea infll trao~• •64 powteraolm.ioWJ'Oh u 
o'buar•• alnnl powkil llllposU.Jd.ep, polołonop po waohodzl.le~ etrc
nie alnni Suohe~ Wo47• Do~ą w prMdo ną6tld.a J.ęłlneao potoku 1 
PrQ'porda:t:a, które praetl7ft~~ F•• akraaodalo ubo1'7 aaluu i 'ba~o-

aa. trao' ••••~ ..olob w64. 

l pi a r7811Dk6w 

R;ra.1. laJd.o •7łU07~1l7 potcakla Saoba Wóda • !at:raoh a lokallsao'' 
oantaąob pankt6W b7U'Opolo110&D7oh 

R;ra.2 • Pr .. -1•1 .. te.Do6o1 kDD4uttJWDo6oi wła6c1••~ • oaaaio, obeer
...... ~ • ęwierąUu Goz7oabąa • cbliu 21 II 1980 r. 
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.. •a~e~U'IIQa a aaapola ł7oh ta''4 ~eri ~-. ~'ole •6ftltok1e• ęba4owa
na na pooa,uu obeoaeso Wiem praaa brablep Zallo~akl•SO• U3tlOie w 
zloltaliaonna ~·•t obło 100 a poąłe~ &ablldon~ w ~utllioaoh prą clrif
d .. na ~alat6wlt1. Ba•~• ono ua wo4aoh l.r6dl8J27oh, • okratllona prr:aa 
pro~ektan~6w 're4Dla WJda~~d ęnoetla oltolo 11 1/•• Ze wr:sl~du na 
apoa6b obtadoę obeollie llia M aołl1wob1 poaiaru altttaalnep w;ydatku 

u~ęota. 
• w 1929 roD. ęblldowaDo ... t4lpDe ujęoie - •.rawor&JDka• - ta~n~-.o• wóq 

piłlolta tridal talo&oąoh 11D1owo u aaobo4nia aboozta :aoc z?.ni a , u ęlotu 
dolb7 Jnorą1lk1 rozot.u~._oa~ nro• abooaa recl1 uletłlo:oh 4o ~·d
noetki Staoheso Wlerehta. c-.•6 tr64al aaatlaaa ~eat prr:er: wod7 porowa 
pokr7W7 aoreaowe~, 0154'6 .., praer: wo4J ezor:el1Dowe dolomitów łrodko
we&& trtasta. lałde łr64lo ta3,te 3••t odda1eln1e bewnow• sztolni- o ą
aS.araoh O,B - 1,0 a 1 ą.oko,ol 1,5 - 2,0 a. Po polfłO&enlu a1ę sr:toln1 

wod7 lfłOzllie doprowadaue •• do o4ato3n1ta. 
W7koDDe n wrseilnlu 1 pat4&1ern11tu 1980 r. kontrolne polliUT WJ'UU• 

17, t.a prą jre(!.aloh naaoh w64, 1Q'da3noh1 poar:o.cec61J21~h· tr6del ... ha. 

~- al, w ,raaloaoh od 2,5 do 22 11•• PoaleraoQJ w 4Dlu 25 patdzlernlka 
1960 r. l _.&a7 ąda~elt tr64el W7Dl6el •a 1/a. Doda6 nale*r, ta w okresie 
clęboklob nlłówelt Wfdalao,ol tr64el znaosnle alę obnita ~~' a niektóre z 
nloh oaaaowo prser.rw•l• ... da1alalnoj4. Dla zapawnienla ot •sl•l prao1 · 
u~,ola nawet prą bardao Jd.altloh ataeoh · wsbosaoao ~e wodaal po1fieraoh
n1oąa1 potom )7ava. •• podaUlWie praeprowadzoąoh pomiarów warto'~ tę 
oltrulono na około 140 11•· !alt 1fi41o oalbWi"U ęda3no'4 ll~ęo1a •.r .. o

rS7J~b• WJ'DOBl obło 180 11•· 
- w lataoh 1~-19-\9 WJbsadOWIDM) dwa ble~n• ~,olaa ta3fl01a wpod Jedlud• 

i ~ęoie •Gonolata•. Plern .. a Dtoh ętorąatuje wod7 tr64la o WJ4a~
Do,o1 około U 11•· U3,o1e •Gonolelta• ~·at Qj,olaa brsep.,. elalploa
t~-.o~ wo4J pow1eraobll.1on ,owa J78tra. latP WJda~noU .,.oat ob

lo 20 11•· 
Weą11Uie ot1aua ~,ola sloallsowua •• ta ęlotu 4ol1DJ J17•va~ 1 

4ol1QJ JnorQ'Dld. Ioh 8DU'J'OIIJQ' ądatelt, ~alt WJ1ta&ał7 poalar,, Q'Jl16eł 
prą 'rednloh atanaah w64 poWiersohDloWJOh 236 l/ •· !alt wlęo wraa a ll3t• 
ot .. epo4 Capltaa1• oraa ~ołelnlolt1a• 1lo'6 wodJ doataro&ana do Zakopa• 

neao ęaoal około 250 1/e, a •••IP ~•ola bhloltie 4o•taroa•~• ponad 
90 •· ••leą ....... 176, t.a prą cUU.~ tab"~._oJOh elę nlł6w'taoh w 
aaoąłoąa ekNaia aeaona łu7et70aaao aaaa_osa alf& doUl.lę def107ł 

W'047· 
1loswaa~_. ao&l1wo•6 niflbaaDla pboru wod7 a obesara alewn1 poto-

n B7ava 12aleł7 ,.aiflu4, t.a ~·n ona na~bard&le~ obot,Mna pod wzs~
a .. ekaploa,ao7~~ dol~ !atr Polakloh. • osaale n1ł4welt, na akDtalt 
JOboru w64 JOrieraolmioąoh, na paWQoh odolnboh ob•erwu~• ·~ oallto· 

46 

wit7 sanilt oQnnego pruplTfte Poaiao A• 6redn1 prsepł7w w poton BJ'~:ra 
WJUOsi okolo 940 1/s, to jednak motl1wo66 awifłltasenia eltaploataoJt wód 
pow1erzohnio1f7oh Jest ograniczona. Dolnil grudofl etuowi(l •'"'••'n• pne
plywy ciem, które dla potom B7stra oei-.&&Jil arto66 70 11• Bespo6reat 
pobór 1tócl powierzolmiowJOh ~eet XTZ1kOWD.7 se ngl,du u aoillw~ó aan
rzenia równowagi biologi czneJ oteltu, tacmtaalnie ęetv1en1e Jeaoae ~ 
szych prr:eplywów. BardzieJ be&p1ec&Q7m 1 pewnie~•.,. ros~ .. aołe 
byó budowa u3ęo:la wód podzie&IIDJ'Oh w g6nut3 oSflłol doliDJ BJetreJ, 1ds1• 
zb1eg&3fl a1• wachlar zowato ulotone dol1Dy ętsąoh partii alewaJ. POD&d
to odpowiednie wariUlld. ł:.ydrogeologtoae dla u~,oia wód poda181J17oh ·ąn.-_ 

puJfl w dolneJ ozęś oi dol in71 ponUeJ h.6Dio. W ~ prąpadku uleą Je6-
nak podJflĆ dzia1łm1a mieruj~&Ce do 11lcw14aoJi iródel Allieoąuosd p.
toku., gdyt w chwili obecne j stan bakter1el og1o&D7 wód B78U'eJ w dolQa 

odcinku teJ r celd. jest al.armują.oy. WJ'da~e e1,, te najror:8fldD1ejiiQil W7ł
śo1em z ~oj1 b.Yloby wykorC7st&n1e wód potoków 1DnJo~ llewnt. •aJbar
dzie~ pred,-spazHnrana pod t 1UI wzgl.,des Jest zlewnia potom Ololl)-atteco. 
Istnieją r6wniet motl.lwolloi uąakall1a wód podsit!IIID7oh a utworów eooanu 
DWilulltowego na drod&e wleroen1a etuda1en. 

W zwl(lzku z ro.cwojc miasta or ar; pl.&Dea wlfłC)acmla do eieoi wodoolą
gowej okol1ocn:roh wl oaelt, &&potrzebowanie na wod, maoZDie w~nJ.e. W 

hietle tym problem ros budow7 uj~o1a ltoanmal.Dego jest apftw• pi.lJI4 1 Die
amlel.'Dej wagi. 

stwierdzenie wl~r:i ~draullosneJ pomi•d~ aodaai p~kiego 1 slłlbo
ltlego krlłtenta w obrwabie zlewni potoku Bystra i na Je~ prsedpolu (D. ,..,_ 
leoka i zeapól 1977, Dellalaoka, D. Poprawa 1979, Deialeoka 1980) sprawia, 
te •podejmowane deoyz~e co do perapekt7W1osnyoh pl.&Dó11 goepoda.ronuia 
aasobaai w~ tego reglOIIUl .U.Ufł by6 bardzo ąwa.łcm.e i udolaaaatGWa~Ae " 
(D. llaleolra 1981b). 

Spla r;r.amkówa 

B:ra.1 Suto ątuaoy~ potobł B7et:ra • tałrao~ s lok&li&aoJ' u~fl6 wod
D70h. 
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SZKIC SYTUACYJNY POTOKU BYSTRA W TATRACH 
z lokahzocJQ ujęć wodnych 
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JERZY MAt.ECKI 

OCENA ZAGROŻENIA WOD TATFIZAŃBKICH 
POD WPł.VWEM 

CZYNNIKÓW ANTROPOGENICZNVCH. 

.!atry i Podhal.e nale*-' do regiODu o ą'b1tD.le l"tiltreAOl'~~nro• 
11711 ~harakterse. PraktyoZD!e neos 'blo~ ••~ turTftl'oat ._zwa ł'na2 
prset. oll::rągl:r rok, s tJa, &e w aie1~aoh letaioh 1 s1aOWJQh a0h.2e 11, 
~Jw1~kszY naplJw woaaeow1os6w. Ilo66 016'b prsJ2eł4ła2~7oh ~.a1e · · 

osiąga zawrotD4 l1orob11 3 a1110D6w. !m ~ noh t1117ftl'OIQ'1 prą 

obeoD1J1 stanie g<Sspodarld. kcaunal.lle2, auli powodonó 4esradao~• 61'04o
w1ata. Sprawia to, U traoU, n1epowtanalD:e n.rto6o1 ~edugo a aa~pi~ 
11.1e~ayoh regionów na1aego b'a2u. 

z calego k011pletn a&aadnie6 do-Croqo:roh oo!J.1'0117 6rodow1a ~o
D;r sostanie poJaoótoe problaa wpJ::7wu goepoc!aroae2 cls1aJalao6o1 oalowteta 
na stan oąstośo1 wód tatrauld.oh. Wpł7w ._. u14oomia .s., nie tylke 
pop:rces nadm1erD4 'tur'J'ftl'k•, ds1alalno66 l1o11D7oh 80hi'OIIU*• da.ów noo
legOWJ'ch, pól nam1o1;o1r70h1 970~w 1 kolei 11Dowe2 ONa J&Z')d:ac6w, ale 
róa1et poprses emh~• san1eoą•aose6 a obiektów uątv.owaząoh u podD4ła 
!atr. Ba~barda1e~ ucią:Ui9;ym -..tedstw• 2en Zatopu.•• liiano ltoą 
okole 30 tys1~~tol' lll1esak&Ao6w naboh. Jeduak w 18&0D1e 'tuz71rtJ'OIIIQil1 

l4oaie • ludno.loi,. ozaaowo pl'llebJW&~~•• na~• 111, ai&n• paaad 6o
tys1,omyille 'O'wzgl.,dnia~,.a 'h17atów Die k01'ąna~~yoh a 'bul' noolegowe2, 
w ssor.ytaoh sobot;n10""2liedd.elnl'oh llosba lucmo6o1 Jl1"&ebJ"R~IIO•~ u 1iere
u.ie llliasta p:rcekraosa 85 trai~y o~b. UąWo'traD.ie aOl'folostou• zato
panego 01'1\& n14zan& s tflll epeo7f1ka kliaatu sprawia, U natural:Aa •-
trlaoJa Xotlw ZakopiańskU~ 2en muom1e ut:rudDiona. liano ea11i~e 
do atmo.tery powałiDe Uc»ci S&D1eoąssoae4, al6•1• • wielu lotalQoh 
kotlcnrDi. 

Badania prowad&ona na :Iasprow~ Wiero:tra praea J. Cllo;anaokleso (1967) 
wyka.zaq, :e w ciągu roku opada tu 32,2 k&/ha ~ a1a:rkiJ Die aołe 1• poso
etaó bez wpl;vwu na sklad 'chemi c :::1:r 7· 6e opado1łf'Oh 1 po4s1..u7oh ( D.laleo-

., 



11:a, n.Poprawa 1f79). Ze wql.au na pr•ewas• w1atr6w poludn10W7Ch, pGlua
JLiowo-.-obodDloh l aachocblicb duą udd.ał 11 &rW1eo~s~zeD1u ll&~ll równiet 
obi~ JIH..,.~ow• aloll:aliuwane po .UOODie SlowaokieJ• JedDakte naleli)' 
aa4a1a16, ao uad południowi eą.aied.r.1 w celu an1eJszen1a a.is~1 cBDie
CS)'BaOMłi do auo.te:I"J1 cłoprowa~ili cło waąatkieh m1ejscowo4c1 podgóre

lr:iOlł "u. 1 o~ qn• ognenDia oparli na tJa cz;ystTil palide energe-

u·o JIII1Woe 
Opr6oa .alocQ'aosó aawiew&JI7Cb u.c! !at%7, wzmoton:r ruch poJudów 

aeolauicm7ch po cłrOJ&Ch tatrcańllkich powoduJe &an1eoąs~un1e atmos:! e
r7 apal1Paie Wg l.. Ued&1olak1ego '1981) D& odcinlal ŁYsa Pola:la - Wl<>-' 
a1a1oa prr:r poJtaDa6c1 tUTat)"ome~ llorekieso Oka 3, 5 t:.-ail\c& osób w 
ascąc1e aescmu prcnotcme Jeri ponad 20 t7111~oy osób dziennie. Ii&~fłte-o 
D1• ruolm po~asd61r aeobaDicSDJ'oh c!or611Du~e tuta~ ua~'b&rdzie~ cbo1~on.n 
ullo• ~olioy. Badania po ~remie Slowaok.ie~ 117kaza2:l', te w poblUu 
•laków kaaa1ll:ao7~~b ua aku'tek eksploatacJi samochodów mao&Di" wmr<>-' 
alo ~.łeDiO eG8~1 OlOw11lt ka4lnl 1 OJ'D)cu (.Jefur081k 1981)e frudnO ~Ut 
4&1111&.1 otr-'116 Jakie to .,..o~e uastęatwa w akladd.e chemiomcym wód 
tatru6at1ob - cSotyobeaa bowi .. nie prowadscmo badań w 'tym u.ic:es1e. 

Wedłul i.S.Iloockow8tiogo (1978) pocł poJ~iea zauiecąazc~enia wód 
rosuai_,. • ••• .",olaDie w Dioh tald.oh a1aD fiąo~ah, ehemioa17oh lub 
lt1olocio&m7oh prses wprow&4Jienie DadmierD)"oh Uo6oi su.'bstancJi stał:ych, 
pJ:7ml7ołl, ~~&ao1Q"ełl i aergU (o1epla) 1 a t~e IIJUbstanc~1 prom1en1otw6r

oąah lub 1DD7ołL1 które 8p1'&Wi41 te wocl7 llie udaj~ się do kerzystania 
• aioh 4la ob'Mlcau-oll oel6 ... W prąpadku fatr d'bal~ó o oąnośó wód 
poti.ertJObniOQ'oh 1 ?Od zi em:!'..yct. , IIUai b:r6 II&OGególnie ostro prseartrzep
u. bQ'W 'ia"Srsańllki .teowi bow1ea główny obszar us1lan1a dla wód po<P 

s1UID)'oh pł7'Jtie1• 1 sl•bold.o&o ~łenia. Są one podstawił ~opatrr.en1a 
w wod• Zakopa11ego i od.eclli 1ląWcnr&D70b 11 podDóża fatr oru tród28111 o<P 
U111aD1a sasobów w64 temaląołl Ueck.i Podh&la (i. Slaw1ńelt1 1967, D.Jla

leou 1980) . 
Prą ołlaraktU7Bt701 ~auu oąsto6o1 wód o:parto 111, D& aozporzlłdze-

D1• •1a11ńira Zdrowia 1 Op1ek1 8poleome~ s c3Dia lO ma~a 1977 rom w sp~ 
wie 1l&l'aDkb1l ~ pow1DDa o4poriada6 woda do p1o1a 1 u pcnrceb)" goą~ 
daroM (Ds.U.ftt JL%' 181 pos. 72) oraa aa Zar~zeniu Prese• Ceutnlne&O 
Un-'u toąodarld. Woc!De~ (•cmitor Polelt1 nr 15 a dnia 11 aaroa 1972 r.) 
w IIprawie nona dopuaosaląoll s&Dieo&Y' .. ozeń dla 'ródlfłdOW7Ch wód powie-

ra.obn101170b. 
laalUuJ~ praolńirHIUQ' rozklad eltladu ohe~llicmego wód naleey atwier-

4&16 t &e obeou:r 1oll alaad jODOWJ' Die Odbiega w &J>os6b istotny od pierw<>-' 
ueco· tla llT41'0oll•iomego • .re~ie okreso~ wzrost u~artośc1 s1arcza
a6w notcntaDT paowałDio po opadach atmosteryosmyoh U.umaor.y6 moma wpQ
w• •J'IIJLł.k6w utropogaio&IQ'ołl (D.1laleoka, .r.Maleok1, W.lłur&YDOW&ld 

1t79). 
50 

W hietle t711 główne kmeria ooeQ ~aka6o1 w64 ~&wU7ł 
- watatDild. tlao.e oraa 
- wyn1lt1 'b&da:A bakter1oloposa)"ola. 

Prą ot:re4l&Diu S&Diocąaoaeń t)"pll orpaioaeco oparto c., na wu
taściach wllkatnika BZ'l'5 otre6lajlłO•IO b1oohea1ome sapotnebowa1e u .. 
nu, a "1ęc Uość tlenu w as/dera potrsebD' cSo utleuiaia n14Uów ors-1-
oza:ych zawartych w wodzie. Jra podatawie ogólne~ ma~caolo1 waranltów Jlcr
drogeologioznyoh terenu oras sebran7ob 1Dfo~31 o4DoiD1e do pot~o~al
uroh ognisk zanieozyszcze6 zalotouo sieó kGDłrolD7oh punktów obatrwao7ł
uych, z których pnblerano p:r6b7 wod)" do omaoceń lab~ton~D7obe 

lody pOwit:ir ;: .:bn1owe lcontrolow&Do glóaie pOW)"&e~ 1 p~e~ poteno~
DJ"C~ ognisk ~ieoąszcceń oras 11 117lotu potoków li\ !&tr. WJD1t1 ba4a6 
prowadzonych w latach 1973-1975 wJ'ka&ał:y, te od w1oa7 do woaoao~ ~ode
ni wody powierzchniowe ohare.ktel'J'au~' lli• lep---. ~akoloilł D1ł w okrede 
z1m01r1111 (J.lo1aleck1 1974). Jest to zwiłł&&lle a ob~.,toloilł n1e81.,-oh pnea 
potoki wód oraz motl1w~C1fł m1grao~1 UDieoą•aoad.. 

Dlatego tet katdorazowo prą &D&l1&1e .,m.ków badań n1esb,d!le ~est 
określenie atopnia awodDian1a ID&IIJ'WU w ocaa1e pob1ercia prób •od7• 
Rok 1980, w Jct ór;,m prowadscmo badiU11a, cbarakhrJ'&Owal al• W7~1łtkowo o~ 
!it ymi opadami " lipo11 i pa4dz1erniku. W preekro~u wieloletnia oaerwieo1 

lipie~ 1 sierplei D&letaly aawsze do a1ea1,cy o DA~W7ł•&7oh ~ opa
dów atmosferycznych, Jednakie l1p1eo roku ao snaomie pr&e11J'ł8&7l war
tości średnie z wieloleot.a. Jrp. D& Bali OrDak aieU.o&D& .a. opadów • 

lipoa W77l10sla 536 .. , oo stiU1ow1 1/4 oaloroome~ n~ą opa46w. 111••140• 
~esieDDe obarakterysowa27 111, nykle wyrajDą regres~• opad6w1 D.&'tca!a~ 
rf)lc 1980 1 "!' tym ugl,dzie b;rl 1U10111&l.DY (1'7•1 ). P1er .. Q' nut pobO%'\l 
prób o'be~owal oJcrea z prsel01111l oaerwoa 1 11poa, 4ra&1 • ko:Aoa 'ft"SiłDia 
1980 r., a rlęo IIiaty cme obrasować stau oą.tolo1 w64 praed 1 po sa.Jto{ro 

ozen1u letniego sezonu 'tuą~omego. Z praebiep lńlb16w wód powior~ 
n!owyoh 1 podz1fJIIID7ob w o:rklu roo&~Qa WJ'Dlka, .łe oba te atreq ob&Nkt;r 
ryzowaty s1• &bUtODymi wano6o1aa1 .itan6w, oeo:rlu~~7Cb wokół wana6o1 

'rodD1ob. 

Zan1eoa7a&oaen1a orsaD1osae 

Pra;estrz~ rozlclad walcatnika BZ!5 watasu~e1 to aa terelllo tatrail
ald.ego P&..lcu Narodowego prUtyomie waą~Jd.e wod)" ball:tU:aJ• c• do 
pierwsze~ tJ.asy ozysto8o1. Bie macą to ~edDak, te dslalalDOiló IIOhro
nisk pozosta~ e bes wplywu D& at&D oa;yat~c1 w64e Z ae~awienia prąt~ 
ozonego w t abeli 1 wynika, łe w wi4keso6o1 prSJ'P&dków wartołoi BZ!5 
poniżeJ schronisk wzrastajfłe legatywny wp1Jw odprawadaaD7oh praea echro
niska ś cieków wskutek burzliwego prseplywu potoków tatrzdakich ao~aJe 
Jednak sąbko za.eutre.lizow&D)'. Prą 11)"looie potoków • !&'\r wart~oi weka-

SI 



łdk6• ~r-5 nie pnela'aOA~Ił 2,6 a&/doal o2• !l6łD.1oe pCIQ1•dQ' p1e:ruąa 
1 cln&ia oU-••• badań .. Diezaaome (:1"1' .. 2). 26 czerwca prą wa.:rt~o1 
•r•dni•~ 1 ,o -..Jdoll3 o2 Hpreaento•au.e byq wuytrtltie przed.r:iaQ ~ doai
UD~Ił o, 5 - 1 101 utoaia.t 2"1 wrsahlia prcy łredn1e~ 1 14 as/dera) o2 ~ 
nvU• :pneiiQDS..,a prsed&ial6w • kie:l'Wlku n1~azOQoll warto6o1 prr;y 

aaa1aa0~1 1,0 • 115 ac/4oaJ o2• 
!abela 1 

tpł;Jw 4dalal.llo6o1 110hrcm181t u stan oąsto6o1 wód 

1 
l BZT15 mg/dom~ o2 

ł 1 .... ciekli l 
l ~da 20 VI 1980 2? JY 1980 

peąie' pGIII.Ue' ,.,...~ poa.U•~ 

f\• Ckoob02•81t1 1,2 Polaa Ckoo!lolow .. o,9 5,0 2,1l j 

pt. Cboolaołowski l 
IObre Blu11Jń8k1oh o,? 1,5 1,1 o,a 

Ci.K=-1Ki 1,6 1,5 o,o 3,2 

f\• B78t~ 
lo!Lr. Ka1a't ówld. o,4 1,4 o,a 1,5 

Cir 8llolla Woda 
1 . • llarOIRili eo 0,2 l 2,0 - 1,8 

l poró..S. wartołoi c.aw1anego waltatnilca dla wód pow1erzołm1owyoh 
1 podd__,.cb. 1ł)'Dlka1 ie pod w&&].4tdem aaa1eoąszozeń aubstano~ami orga

a1oaqa1 wq po4a1eme olMuoaltter7ZU~' 111'ł leps!!ą ~ako6o14e 
1 pnrpadlal117W1en:FK warto6o1 BZ!5 kształtu~' ai'ł nastUU~fłOOI 

.,.._Cll.Uołow*le- 26 TI 80 111 ag/4oa) o2 21 II 80 112 as/da3 o2 
97wel.odowe • o,? • • 1,0 • 
W:Jw.B7Rr•~ • 1 • o • • 1 • o • 
.,....f1017oUowe • 0,2 • • 1 ,o • 
17We0l.oąstle • 1,4 • • 1 10 • 

Ja -aaaa aa.lllp'e WJ'Z'UD• u~edDol.loenle uJcatnłka BZ'%5 w okresie ~e

d~ 

lłaa 'bekte%'1oloctosn7 •ód 

~ ·'ba4alt ~eiol.oc1oSD7ob. wskazu~'' te ear6WD.o woq pow1e:ra
olad.•• • 1 pocls1~• w ri.elu p:rąpadltaob. nie speh11a~lł warunków, ~ .. 
kSa ~ o4pcnr1&4a6 woda do picia 1 celów coap04U'oąob.e 
Sl 

1est to 'Qa P"OiDle~ue, łe aan w pnJP&cDa& eobftlli* łatner\*tola 
ball:hrlol.ogia wód badd oa,sto aaat%'&e&ea1a. ltrstaał7oaa kCIIltHla n .. 
nu bakter1ol.og1omeso wód aaopatn,-.o7ob sob.:rODlldl:a tał%'aailU1e pzooa,. 
dacma priq stao~fi 3azait&l'llo-~1d..S.ologt.oB~t w Zltopu• ętuał:a, a. 
• olr:rede od 19~ do 1919 %'oku t71ko w traech eobroll1*-ola po'blerae 
p:r6b7 wod7 zawae zpa2D1ałJ' WJ11APD1.a .tawiaDe wo4• pl~ lal• łlla 
Bala P11!18Da1 blat6•k1 1 IIVOWUlieoe t prąpadb IIOJuoci* w Jlonooe 1. 
D011D1e Pl,oi'll stawów Pol.slr:1ola pCIIl&d 90 • aaalh IWt ba4a1lo anraełd. 
J1eoo cor••3 przec1staw1a 111. ~·::rtol.octa wód aopat~.,70ia 801r.raD1-
sk:aa Bala Omak, Bala Jtondratowa, •orllkle oto i Po1ua O!loolaołowlb. 

Ja,WS.Qitsze uatraełen1a buds1 'll2,o1e w6d pods1_,.ala u pne~6oS.. 

grardo~~JQ~~ w 16••3 Polaza1 .. l'oDa4 polowa ipł'bi.Cil'W.QOh de aalla pr6'b ... 
dl" nle spełu1ata warak6w na1łiaa7ola wo4• p1...._ .balln~~ na...._ 
teriologio 11r17 wód pow1ersolm10QOh w qdedlrtwle eoJa1oadek 1 ede4U ta
t't'Sdek1ola DAlefiJ' nwterda16, łe o a, eh DS.eaa4onla2~• ~all:-6 w64 pne4 
aoh:rODS.stami ne ekut ek 1ola da1alalzlo6o1 'lllep maoaea pf)8oralll1u 
(ta'b. 2). Pr6b7 pobralle • pcnc::k6w poąłe~ 80b.:roa1ek n1ek1ed7 qełniałł' 
no:rmat;ywne 'ą1118głltl1a, natoaiast san bakte::riolostoaq pr6b po'b181'IUQ'Ob. 
pon1te~ soJnooniat • kał~ prąpadk'll d,-akwalUSkowal gospoduoq prą
datno66 wód. G~.t~ podkre6lc1a ~est :r61rn1eł :takt posorsaala ~u•ot. 
wód pod kcmieo l q1S;n1ego 88BQIUl łU7ftJ'Oml880e 

I1ekoftl"IIU1e r6wnlei praednaw1a .s., ~u-6 wód powieno!mtoąoll 
11. WJ'lotu s fsł;r {ła'b. 3). Z ogólne~ Uoab7 oaao&e6 saledwie 1/4 Dte lnt
dzila zastrsei~~ Posa t)'JI D.1.e .mrtera.cmo ładn7ch tendeno~l w klemin 
pogorszenia lub polepe&enia 3ako6o1 wód. Zm1a.z:l7 naatvo~ • r6&ąola 
kleruDleach przy ~acbo1ł8l11u w wielu prąpadkaoh qob ~ola p:raeddalówe 
Dla dopeln1enia obarakteeystrld. stanu 'balr:t mol~omego wód pcnrleno!a
n10WJ'oh nal.eą doda6, te spo6:r6d ąst41PU2,070h na hwDS.e fatr ~ealor 
~eeynte wod,J' s Hors1clego Oka nie buddlJ aastneieile . l)o stonDkowo oą
styoh należą r 6·.miei wo~ Ueloneco 1 Cumego 8taW1l Gfłda.loOHp. 

hal.t.u.~ąo W)'ll1ld. wsąstklola OGD&O~ w podziale na woc!7 podanob
niowe 1 wod7 poĄ&1eame aot.na sauwaą6, łe .t8D b&kter1olos1oa7 w64 pod

Ziellllcy'ola pnedgtaw1a s14l snaoll11e korąstn1e~ (rJ"•)). W p~ wód 
pcnrtenohDJ.~ w pterweąa okresie 'badu od 42 ao 93 • 1 w c11'Q6Sa oli
reBie ba&m o4 36 do 100 * p:rą~~7oh 4o anaU.a emaose6 nie ąełDJ,ało 
warunków, ~~ pow1zma o4pow1ada6 woda 4o p1o1a 1 na potrse'br .. epo
dU'O&e. 

•teoo lep:z,, leos r6m1ei niesadowala,IIOił ~ako6o11ł dokuaeatu~• 111• 
•od7 poddemn~ A.nalog1oZD1e, w pienaqa okree1e 'bacSali o4 1• do 56 * 
1 w drugim okresie c4 o do 40 • oznaose~ d711kwaU:t1k.-.lo coQOC!aro-. 
pr~dałnai6 w6de 
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Ok re o 
po beru 
pr6b 

Próby pobrane poul ~e~ ognl!łk zouiecz. 

lar.wa cieka 
Bakterie W~kaiuik 
grupr coll lub 
colt t~- NPL ~ak
pu fek. terU 

IOJ6lua Ucaba ko
lonii bakterii na 

a a: ara 
Ogulaka 
Zani ecal'saćzeń 

Bakterie Wak&:rulk O&ólua liczba ko
grupy coli lub lonii bakterii na 
coli t.r- HPL bak- a~:arlle 

po 24 goda po (2 pu ret. t.cr11 po 2'• po 72 
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ao.nu o-..totl1wo6o1 117.tvona1a 'ba48D7oh p&l'Uetrólł wllkan~• 
na t•4•o~• polepuaia 111, ~akah1 w64 pod.sl~oh w okresie ~ed.e
Qae rMt te potwlel"dsa. '1"6'111l1eł bUter1olog1a w6d kra•oąoh (łabe •>• 

tabela • 
Baltteriol~ w64 tra•OWJOh WJW101'S7* tnradllkloh 

Woą qebala~,.oe /+/ 1 ll1eapel:n1a~,.oe 1-1 ~ 
_ @!1goh wodca pitnym l 

fJ'wlezs:yllko Ola-e• badd 

li=i• oserwoa 1 11J!2a kon1eo ft'lleśnia 
J. Z B l c 

Chooholowsk1e + - + 
Lodowe + + + 
IJQ1'J'o8owe - - + 
B7stre~ Górne + + + 
B:ystre~ Dolne + + + 
Oloąald.e + + + 
~o&lazooą.ta + - + 
l'rąpomiU - - + 

z eaaoseu1a ~-na 17•3. 

l D 

-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

:l 

J. B l C l D 

+ l -

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

1
n1e 

+ 
+ 
+ 

•+ 
+ 
+ 
+ 

ba dm o 

-
+ 
+ 
+ 
+ 

l + 
+ 

l 

l 

.led:ynie w;rwlerr::yako Ohoobolowakie w obu otresaoh dokul!lentowało 8111 nie
sadowala~~- bathr1olog1ą. PrQoQA, tego nmu neoey upatr,ywaó naleA)" 
• utworzeniu obasel.'llego obniłcla w:ypełnionego wod~, do którego tU1"71io1 
wnuo&~lł •011- oras lzme prseda1ot:y. Zł)' stan ba.kter1olog1of:D3' wód .,... 
ńerąU:a Prąpomlak wią&aó D&leQ' & bl1sld.m sąs1edJ:twem paśników dla 
n1e%'Z7D7, łraktu~-.oo~ to w:ywlerz711ko ~ako aie~soe wodopo~ 

POd~na~ąo W1Dilc1 prseprowads0117oh badaiL nal.et7 stw1crds1ó, łe n .. 
pąa:y wp27w oQIUdt6w urtropog8111o1111.7oh uJawnił B141 najW)"l'8tnie~ w 
stule bakter1ol.os:le~IQII w6d. •• obeOQa etapie rocpomania na~w1ękBQa 

acrot81l1• ~akalo1 w64 tatr&a4sk1oh ~·- 1oh bakter1olog1a. 

lp1• r7Ballk6w 

27•1 

27•2 

~3 

56 

J.oDUu.o,sa oll:rea6w badU na tle rollkładu opadów atmosfeąOZJ270h 
ONa .t•3w w6d poe!stemQ"oh 1 pow1erzohn1ow:yoh potoku B:ystra. 
au -.srolociosą 1980 
Prooctoą ro&kla4 wartOiiol Wllkatntta Bzt5 woą pow1er•~-· 1l ąlotu • łatr 
~UJ"ft7b 'bekł.rioloat.osna wód tatrsa:Aald.oh • ot:rena 

25.06.80 - 1 .. 0?.80 
22.09.80 - 29.09. 80 

llp1• taMl. 

hbe1 Wp271l 4alałalao6o1 ao!lroDlllk u nu oąsto6o1 w64 

tab. 2 . lpJ:;rw 4s1ablllo6o1 SOIIJIO cSaro•e~ na lft&B 'bakhrloloctosą w64 
pow1erzcbn1ow:yoh 

!abe3 stc 'bakter1olog1o&D7 w64 powlenobn1oąoh u ęlotu a tan 
~·b.- Bakteriologia w6d kraaoąoh ąwlerąllk tatru4aklob 
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cSorowuJ.azlOiro-onpDlowe (ta'b.1). stoplei a1Du.U..0~1 t7Qla w64 ~·n 
barciao Di*i 1 nie prseJaoaosa, posa lob.l.a7a1117•ba1• 100 ..ts3• 
tak w1ellał rómcwocma66 tlaa, która ~·.t ob&nkt8Z78tJ'OJma dla obaarR 
poludnio .. go t,-oh slewni, Uwaaoąó aoaa altraalodkiJI o~erea w64 
podll1eaDYch oras aklad• ~cmowya wód opadOW7Qbe •teZD&OZilJ' wla'oat lub 
spadek uwartoh1 !lielct6zo7oh ~cmów, FC7 bard&o niskie~ osólłle~ a1nue-

11aao~1, powoduJe salan' t7pu J~Tdrooh-.ioaego w6d. •·~~·~ .....,. 
ou a, to • pnnadku, gclJ' u4a1al daneso *ladDU:a ~w ł 11111-
T&l.i ~·st sbl.lłcla7 do warta6ol paDioSQoh, ęd.ta~~70la • fcmulDe~ kla
ąfilEao~l S.ontari...-Prtklo611d.ep. 

~od aP,~• llk1actcl ~Gilowego wod;r po4a1-• wuJ.co .. ~ aezoU w1e
ohowe~ arM aezoU ft&).owe~ cSolDe~ - be& a•&l•c!llleia 11JWlerQat 1 'łiJ"
pł::TWów kraaow;yoh-~- suome podoblu.two. J•=- • oeoh ~łl118-
~~7ch wod)' «tWcSn nr11 ~eat 1ch esólu aillerallsao~a, kt6:n ~eat Jdeoo 
.,. .... w prąpadka w64 1181'11 n&low•~ cSollle~. ~osa łJII wocl7 wU].ane~ 
aerU WlC"'bolłe~ repres~- s16ale łJ'p wo4orowutanowo-npn10W)', po~ 
oua gc1)' wo4J' nr11 repowe~ dollle~ ul.e*- pnede w..,.atJtb. do w6cl wo4o-
1'011U).aDa.o-apa1ow7Qla (16 IIUlJ.s) O:NS WodorotrU),anOiro-w&pdcnto-tl&p .. 

SOW)'ch • 15 aD&lls (ła'b.1)e 
••~.,...._ a!DeNlisao~'' p01r7łe~ 200 ..ts3 odaaosa~' .s., wod7 

aaoaelha.o-Jaaaowe eooc11 n.allłowego oras woc1)' aocellllowe IIC'll re-
pcnre~ ~·~· Woc1)' podsl.me łiJO)l ae:rU, posa W)'aoką ailleral.lsao~łłt oe
o~e :rówDlu litonDkowo at&Q llk1a4 ~-OW7· S. to sl6a1e woc1)' wodoro-

• wuJ,ucnro-wapaia.o a peaow .. 
· P01"61m~110 oh•' a w6cl pocld_,.oh poaaosesólDł"oh ~e41loatek Utolo

cloao-lltraktl&l'&hl7oh w profUli po4ł'caiD7R ~oh aleal obaern~.., 
nrollt wa.fta6ol QS6llle~ allla.lbao~l ona poaoseg6lll7oh ~-ów. ••~.,.. 
rdzde~ saaaou •S.. pl'S)'roat nria6o1 ~-u aco; 1 os61A•~ Rllleral.1Ao~1 
wod7 •p t D&~llłable~ wsrollt n.fta6o1 ~-ów ••+ +t+ cnoa. Cl- (!7a.2)e 

Sitlad obieloSą w64 r.rwi8Z'SJ'IIt 1 wnl7-6w Jaa8011)'0h soospati7Rilo 
oddahlnte. l'o~owae to b7lo fakt•• łe 4la tToh łr64el isbJ.'•~• UJ
wl-ua Ua66 a.Us ollea1oSQOh oraa to Da 1oh pod.taw1e aoaa ąlo 
crtrąuó pftDe pnedaDki D&'h;r)' seeeąoao~ t70la wód. 

.,...1e:rąllko looclowo npresch~• w04J' wodorowuJ,.aD.no-wapdotro ona 
~ wodorowu181lotro-wapa1owo-upeaow.. Gl6wQR tat1cm• ~·-' ~- wap
JL1a ąat~..". w:ns s ~cm• •puo. lpobód a•U• 1Q'kQD.8117oh w akre
de lato 19'77- w1oea 1978 sawa1'ta66 ~GD1l BDo; D1&d7 ale 'b7ła Jdłua 
Jllł 85 • RlU...U. W,.801ra aawano66 ~GD1l liCO) hladoą o maome~ ału
pol ~..ta w64 opadOWJ'Oh 1 ninlelkle~ ~Oiło~ pnepłJ'n wód. Bee
pCIIIreado po opa4aoh atao.rn:romQ"oh 1r1'&S •• wsroat• WJ'da~Oiłoi WJ'ri .. 
rqllka Jllft~· n, Pllie~n-.1• sawart;o6o1 ~G:Pl ct2, :ro61l1e D&tad.ast 
uc!slal ~-· Ile~• hkt t• t~ąó aotzaa ąphlkiwaai• atapv.J~J'oh 
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• aql,b1a1aoh 1 prółlllaoh kraaftJ'Oh wód llle Uoqo7oh udd.ab • ao.,. 
łeniu pn7 niłaąoh stauoh. Qsólllle moma lltwh:rda16, łe wo.s:r WJ'Wlel'IQ'
ata Lodowego oharaJcter.rcuJ' 111, stosankawo stal:7a aklad• ~cmcnr,.a. 
~ tn wód representu~• wn'ł:rwJ' aaaowe, które .._ 6oUle ..s...-e 

s ototaai pow1eraolm10Qil1. lob atlad ~GDOWJ' ualełD1GII7 ~·at od oh•i
SIII'Il uldla~-.o7oh ~e potoków. Por6wlm~-.o Dalią WJ'Pł7Wów ąod H.ae~ 
ona spod Baptanokle~ tumt aoaa saawaQó, łe • wnł::TW1• Qocl Hau~ 
notORJLe ._ WJ'ieze sawarta6o1 poaoaesólląoh ~-ów, 117łesa ~elit r6nleł 
ogól.Da aillenli&ao~a. Potwlerdsa~• to •ta. WJD1ki aulis L OlekQDo
••~ 1 t. ~011ora.tokiego (1960). t. ~browaltt (196?) obUoąl, •• w wną. 
wie epod Pla~~.e~ okol o 90 • ~ego WJ'd&~JLa6o1 stawi• woclJ' pot oka ~oh1e-
11U:1ego, Datomast w trn23'wle spod laptaw1ot:1e~ !aft1 - ot. •o *- z ob
seraaoJ1 all'Cora WJ'IllJta odv1r otna aalemOiłó, ta. łe wnl7W ąod Baptawt.o
kleJ !l.'u1'n1 sas1l.aa7 Jut w oJt. 90 • prsea wocl7 potom a •c!stal wód peno
ku ~o6o1el1akiego w albumtao~1 Wnływu spod P1118Zle~ ataowi U. 50 • 
Jago wyd~noeot. :B76 ao.łe warto6o1 podano pne& t. ~browaltle&o ocmoaq 

"• do w;veold.oh stanów wód. 
Anal1r.a składu obemlouego wód ponala .,.~ p81111e BUB•aUe ocblo

śn.ie do sasUanta WplerąU:a Ohooholcnrllkiego 1 tródla Chooholcnrakiep 
(eys.1, tab.1 ). W obu prz)'p&dkaoh *' to wod7 o nlaJt:le~ R1nerallsao~1, 
snaosnie DiiezeJ od wód podziemDJ"oh 4ranu~.07oh 11twor.r •or11 re&lowe~ 
dollle~. Pod wagl,da llkladu ~cmowego wod;r I,..S.erąeka, a uose&6ln1e 
tród2a Ohooholowsld.ego Qkaca.Jił dute podobiotlatwe do wód pt. Choohol ... 
lktego, oo twiadoą o IISD80CQ11 udałale w ich aaalutu wodaal pow1ere
ołm1owym1 (Z. Saw1oJt1, 1979). Jah ten potw1erda równ1eł roaklad tM
penrtur WOd7e W tr6dle Chooholcnrsk1R waha~- a, •• od 3,5 do ?,3°C, 
natcaia8t w lyW1erąaku Chocholcnrskia od ok. ••o cło 6,5°C (D. .. leoka, 
n. Poprawa, 1979). W stosunku do imlJ'ch WJ"Wlerąu tatr&a6111d.oh ._ to 
maocne ampl1tucl7, np. w W7Wierą8ku LodoQa temperatura O.OJ'l~e aw
sze w gre.D.1oaoh 4,4- 4,7°C (D. .. leoJta, 1981). W rozkladde t•peratur 
wód 'IJ'Wierąaka Chooholowslciego oraz tródla Chooholowsld.ego zauwat76 
motna ciekaw,. aal.en~6. r m1es1-.caob od at7omla do aaJa taperatura 
lywierzylllca Je8t W)'taza od t•peratlU'J' tródla Chooholoweld.ego, D&ta.iast 
w okresie od llpoa do pa.śddernilca nastuuje odwrócenie proporo~1, ta. 
te n1tsu t811peratU17 notow81le Bllł w '17W1erąalcu Chocholowlllda. W ~ 
n1u 1 czerwcu tenperat'1117 obJ'dn. iródel q bardso &blitcm .. .Jelit to ~e
den z argu~~entów, te 'I)"W1erąalto Chocholowaltle caaU.e ~·at w r;nao1111le 
nmie~szym stopniu pl'llea •od7 potoku. Chooholowslcieso Jllł Uódlo Chooho
~wSlcie, którego retill tera1o11117 w duQII atop111u ll&&lo!DiGDJ' ~en o4 t.
peratury powietrsa. 

PorÓWJI.U~-.o ohelli• tr6del lcraaQWJ'ch 1 wód podsl~h poasoaes61-
D70h ~ednosteJt 11tolog1omo-st~oh aoma atw1ud&J6 t te pod 
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••11•4• Mlacta. ~aa.owep woc~J łric!el 1Eanw7oll ._ u~barc!a1e~ abl.Ucme 
c!o wód poc!&i..-qab cb:'I!IDu~-.a7oll uhorJ ·~· aer11 w1erobowe~ oru 
serii regLowe~ c!olDe~ (1'7•2). Wocl7 ll:ruowe podacSa~fł u~oa .. ole~ ab.-

raliao~' "'cta. 100- 150 .u~'. 
1 rospoa~~Uiu reg10DalJa7ab 1łU'Uilk6w ~cb:'O«eolopoaiQ'Oil tereu ._ 

ró1mteł p•ocm• -.rto6o1 wll!dl:ałnłJrów ~uoab•1o8IQ'O!ae Ba .awiallla •~ 
asan• -..-o• al' peWD& ~'bllo66 w64 tra80W7Qb • ate-=b c!o wół podo
s1e.~7ab prse~awla~-.a• d• sł61mie • n.rtoliol .. tetnłJr• la !f (ta'b.1 ). 
Dla wód po4a1a.D7oll ~o6o1 •ata•usta 18cł 1 wt~••• od ~edDoło1 6w1&6-
oą, te ... to woey pZ'De~ S'h'ef7 ~cb:'oobaa1ome~ 1 1Jtref7 ~·~ Q111&
'117 saa1lae~ prses 1D:tUtraa~, apa46w auo.teJ70SD70!ae Dla w64 IJW1erq
ata ~oweso n.rto66 hso wllll::a&Da ~·• anie~ua od ·~edDoliot.. Potwtc
du to w pełD1 op1n1,, łe dros1 tr,.ii!ID.la wód sallila~,.o)'oh WJWierąeko ._ 

aaoale dlułae • por6aa1u a ~c'J krlłtaa.1a pozoataJ7ch wód pod
&1~ lanolio1 wahpłk6w 1i8: 01'U 42lcf a 1Jifcmm~ .. o waruU:aoll 

b;rdroc2)'Daalo10117oh. •·~·~ kor~ne W&r'lmk1 prseptJwu wód pods1Sil27ch 
1atD1e~fł w obręUe poludDiow~ o'buaru. kr7ała11omeso1 o OQDI hiadoą 

~~ u-oćm ·- BC ~ + 
10a .......... wunoóo1 • ......._ 

ftróc! anod ~droohlaio.,-oh ~7ab 4o oh&:rakter,rń7Jd. wół atoao
naa ~·at r61rll1eł aetoda oaaoS&Ilia a4o1Dolio1 'ba:f01"0WJ'Qh. Mop1ć alra:to
ronDia ualea!CBJ ~·at od b1a40Q seologloae~, sceą w64 1 arós 1oh 
~.sa. Z~lno6o1 ba:torowe w6d pr .. ciw aabaiiUiliu lfłoSIII a, róa1eł 
•• noJ!Di• 1oh a1Deral1aao~1- ta W7*8Q' atopić aberalJ.aao~l 'Qa n.
kue ac!olaG6o1 'buforowe. POWJłUfł Mto4, uato.o11al a.ta. Je Ja80halllk1 
( 1960) 4o ohaakter,rat7t1 w64 tatru4*1oh Ul"ÓWWlo poda1~ ~ak 1 po

wieraohza1GWJOh. Porón~-.a krąwe alra:toronDla rv6d krasov;::,-ch Je Paeohal• 
U:1 aaaałY,, •• wod7 WJW1erą* 1wnł:rw6w traaoą.oh :a1al7 D1e~ednak .. 
•• &do1Do6o1 'buforowe. la tercle Dol. ~olio1el1111d.e~ u~d.hie~ a'bu:to
:-owaaoii1 'b7~ woc!J WJwtarąiJta Wowep, aa)mie~ - 1P7p1Jwu 111pod Bapta
wtokle~ fuD1 C17a. :J>. •t*l atopic a'buforowu1a wód I7Pł7wu 111pod Bap
tariol:le~ fm:ll1 a'bl1ieB7 do atopilia a'bu:torow&D1a pt. Wo1eUsJd.ego po

h1erda poslfł41 łe ~·at 111 sad.l.aD7 sl61m1e prsu •o47 pow1ersolm1owe. 
Poc1obDa1 oho6 nie tak do'br .. 1ł7ftłcm& ątuao~a 11W1doom1a .s., w 

prąpadlal w64 W7W1erąeta Clloabolowllld.eso (r.rs.ł.). h1a4oąó to ao&e o 
n,kae~ cUQSQlo1 drós b1pcd.a wóc! p01ł1erso!m1owyoll zasUa~-.a7oh WJw1.
rąU6 lub teł o aaclllli•~•·•~ al1aeutao~1 poprzea pod&iellllle •Cc~J kraso
we. IGą lr64h Choollolowakieso INł ala'b1e~ cba:forowa.De od wód trwterą
U& Chooholawllk:lqo 1 ablUcme pod w&gl.,dea stopDla abldoron.Dia do wód 
pnoD. • ~o •pnDe wod7 ni~• a 't78 połlokl• (.r. PasobalfJk11 196o). 

DMCDIID& próba o&ólllego roapo.,•aia r •gi.OD&lzayoh W&l'Wlków ąd:'ogeo
loc1oSII7oh N411Deco terenu oą tea orl.1!1D~ao73De~ Sfllleą wód podd.~m~Yoh 
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C - Wyptvw spod Rapłowickiej Turni . 
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KRZYWE ZBUFOROWANIA WYBRANYCH WÓD 
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CharakterystJlr:a slr:ladu obeaiozne«o w6d podzieamzoh zlewni pt. pt. l 
' Xośoieliekiego 1 Chooholowslr:iego w nawiązaniu do bud01f1 geologioznej 

Jednee~kal tyr l1Lelo- llloió Uirednieny &apil analia •ód praedata-
~~ruk,u- 11oany analia wi•ny waarem Kurława 1 ~adyt1kacj~ 
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~ c 7 
nco316=89so 4 ~ c1 i;"::11 

caJ.\l.:g~/Na+A/& 
.aco3nso, ~ c1 -ł:r-
Ca ___z_o__:_ -~ - -=a:__ 
_ sz;:91i.1g ~ /Nco.+!(/~ 

.s:cu3 ~so 1 T5lf c1 -.f-,;
ca~'ldg n /Na+K/~ 

~ 
)l 
1 
l 

_m 

ryp wod y oraal lfali:ar'n1ki hydrechemicznel Licab,wy ud~ia~ p,aaf.zeiÓl1)C\kh : i 
nr kla1y wg _Q!_ H~U3+S J4 j ~ 1~ l~ 3~135144117 30 27145 3~ ~ 
k.lalyf1kncj1 lico

3 
Cl Cl 

P rild eń1U ego 
Sae&ukariewa 
/wart.eśc1 
qtr~dnione/ 

18 nco3-ca-M&I o,1a 8,U 1,3, u 121 211 -l 1 l 41 -l 1 l 1 l 1 

18 BC03-Ca-111g o,1a 1o,2a 1,,8 3 8 21.1 1 1 2 1 1 

a Hco3-ca o,os 11,56 1,13 1 3 1•-

1s aco3-c•-M&I 0,101 12,20 o,~e 2 l 1 l 2•-

l l l l l III l l li l l 1-

1e aco3-ca-Mg o.oa 14.,11 1.28 1 2 1•-

g aco3-ca 0,071 16,33 0,57 1 l'. -·-

18 liC03-ca-łd4l 0,05 25,52 1,28 15 6 2•- 1 

1s aco3-ca-wc 1 o,08 1 14,ii 1,68 6 11• -·-

18 nco3-ca-~łg 0,01 16,51 1,48 3 1 2•- 1 

18 aco3-ca-AA& 0,03 35,42 1,24 1 11 

l 
79 - \'!Qr i oŚĆ średnio 

51.-92 - \'!Qrbści t>ksirema\ne 
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dro&ą badaD bJ'drOClh..S.oSD)"oh wekam~e Da prą4a1:D~6 u8'ł;080'ftll70h a.
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a .. o. 
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.,....) 

.,.. .. 
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so> 

Spbtabel 

!P.i Cllankh1'7ft7ka *1a4u oiMaiODDeSO w64 po4.ti.aJoh slftDi ~•Jt• 
Wohl.1ald.ep 1 Claoolaolowllld.e .. w aai~u do lnldftl' pólo
poae~ 

" 

Sp1• 11tentur,r do reter.t6w nr 2151617,8 

Cbaz'uta .D. 1979 lanmki b7dl'oseolog1ome aleWDl potoka OloQ'*ieso. 
Uoll. AGH ~6w 

Oho~Jd. A.1967 WJ'Dlkl bada:4 Uladu oh•loaes.o wód opa4oęoh w Pol
eoe. ca.IIIa 1966 r. Pami•tllik ~.tt. ~.IUI; 29 

D!łbrOWIIk1 !e1962 Próba u3,oia uddalu WÓd ll::ra801IJ'Oh W rsepł7Waoh po
toku J:a.\c1ellllldeso. Speleologia t.2, lU' ~ 

D!l'bl"owllld. '•• Jłudn1ok1 J. 1967 W7D1Jt1 bada6 pnepłTI6w ll:ra•oąoh w .... 
aywie C&erwonyoh 11erob6w. Speleologia t.i, nr 1 

~browllk1 fe 1967& Podllieame prseplJ'WLkraeow., potoków w !a1i~aoh Zaoho-
dn1oh. Aota Geole Pol. t TO XVU, DO -

Dltb~owak1 !. i967b :tarat !u"c!Nieologr of the Paltah !atn lita obtalae4 
bJ' oolOU1'1ng saethode. Ste1r. Beitr. liJ'droseol. na. 1966/67 

Dąbrowski T., Glasek Je 1968 Bad&Dia prsepą.6w b-a•oąoh we uobo4-
a1e3 OJUfło1 Tatr Polllkiob. lpeleolosia t.31 .e 2 

DQbslci L 1961 Charakter;yst7lta h7drolopoma Polald.. 1.0461 laruan 
GadOlilaki A. 1938 Problem •nobyoh• wóa, dol.1D, :toU6!1 łleb6w, prsel.,

cą 1 w1eroh6w w fatraoh. Wiad. ~ogr. /BUU. łr1lllelltriel de 
Geogre/ t. XVI, a.2, J:n:tów 

Gala J. t Gul J. 1981 A.llal.1sa ędajn~ o l tródel 1 .,..nerą u ale11D1 po
ton Bystra pod lcąte111 mołl1w~o1 1oh eksploatao31. !Noa ..
p81;e~U:a1 aroh. IB1GI Ul 

Gh)"eztor J. 1961 Stuc!ia }Uodrolog1ome na4 petotaai tat~uius:tia1. 
l'r'llegl.. Geogr. I.G. PU nr 261 laraan 
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Speleologia t.2, nr22-4 
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sld.oh. Aota Geol. Pol., Tol.13t DO 1 

Gla~ek J., Grod&1ok1 J.ł Kudnlok1 J., W6~o1k z. 1979 Kra• t.traaiatie 
Pr~ell• Geo • nr ? , Warsza n 

Bal.1old. :s. 1955 O pr:eb1egu ~edDostek regloWJch w doraeosu SUohe~ Wod7 
w Tatrach. Acta Geol. Pol. •ol. V t DO 1 t Wa~saawa 

liumn1ok1 w. 19?9 Warunki }Uodro;eol~&ne sleal łotoku Saoha loda w 
!ratraoh. .Pnoa mag1st e~ A~h. IB1G Ul Waraan 

~aozorowaka z. 1962 Opady w Poleoe w pr&ekro~u wlsloletnt.. last.Geogr. 
PAJJ, Praoe 1eograt1ome nr )~t Warusawa 

n '!oskowsk1 AeS. 1978 Problemy oobr~ saeobów wód ~Oll'l"Oh. l •Ochro
na 1 :tsztaltowan1e 6rodow11!1lr.c prąrodnioae,o•. J:ftk6w 

~otańak1 z. 1961 Tektogeneza 1 rekcmstrl.llto3a paleo,eol1"&fU pa ... wier
ohowelo w !r3traoh. Aota Geol. POl.., Tol.n, no 2-:31 war .. an 

l:owalaki L 1953 Jaskinie Polllld ·• luuawa 
Maleoka De t 

Kaleoka D. 

Wiatr I. 1975 Wst4lPI1e o:praoow&Die aaloteń c!o ąaulao~1 Da 
EMC modelu stoobastyozne1o wahań nie~iadla wód graDtOliJ'Oh. 
Biul. Geol. Ul t. 20, larecswa 

1 zespól 1917 l&rUZllt1 bydro,eolopome WJ8'ł;.,owaa1a oru 
elcsploatao~1 wód tel"''II&~Oht m1Deral.D:roh 1 slodkioh Da t.
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aaleob la l ••ą61 19'78 •ttmm• updn1en1a dot)ooqoe stotnmków ~dro
~~oposa7oh 1 b;yd1"olo&10zn7Cb tercu Podtat:rsa. .ł.rob. ZPG 
tnr, wuaau 

Jaleou m.., hpnwa D. 1979 w,i)NDe sagAdnienia dotyor;ąoe ~uoseolod-1 
tał:r Oł'U p(łluCiniowego akrQ'dla B1eok1 Podhalae Przewodnik 
LI z~udu l"fG Zatopue 14-15 ll 1979• 17deGeol. laruawa, 
stzo. 22o-2•3 

llaleou :D. 1980 lo47 poddame gl'bok1ego ~enia w reion1e Poatatrsa. 
a,apos,,. ll!rl>ólosecu probl81117 h7d1"ogeolog1 regionalne~• 
Jaobnzlka t/lua&aW7 12-14 XII 1980• lyd. Geol. , tarnawa 

Jl&leoka :D., Winowaki 1. 1981 Ceynnik1 warwlku3~• ret1m wód gruntowych 
w utwonoh aluw1al.n7oh DolW :B1alego Duna~oa. :Biul. Geol. 
t. 241 1r7d• Ul warsuwa 

Jlaleoka D. 1981• J17drogeologia Po4h.&l.a. Praoe b;y41'ogeolog1ome - seria 
Qto~alDa, a.14t WJ'd• Qeol. Warnawa · 

Weota D. 1981b ProbliiQ' ąuogeologt.S. S. oohroD1 wód tatzoailetiob. 
IJ'IIpO&~UII •Ochrona !at:o • Polsoe Ludowe~•· Warasawa 

ll&leoki J. 197• Probl~ oohrOD7 6:oodow1eka związane z gospoduką woó
ao-4o1ekow~t Zakopanego i okoli o. .ł.rob. IH1Gl tJ\1 'ia.rs:u ''a 

J1eds1elllk1 L. 1981 stan orpnisaor~DY Tatrzańskiego Parku narod01łego 
a real1saO'a udań 8pOleoznyoh parku Narodowego. SympozJum 
•Ochrona tatr w Poleoe Ludowe3'• tlarsz.s.wa 

Olekąnowa L ·, Xoaa01'111olt1 !. 1960 J:ater1all' do r.na3omcśei wód w ratraoh, 
o• IV, DollDa Xo6oie11.U. Zesz.lauk. WSB • Xl'akowie nr 6, 
DUb• 

onrncka • 1980 Cb&Z'akter.rstru h7drogeolog1o~ &lewni potoku Bye
tra w fatraoh. Praca aagisterek~ J.roh. ~GB, Iro.kćw 

Paohla J., JaorJd.ewios l. 1981 Drogi krfłtenia WÓd podz1etm1Ch Ue~ni 
potoku 8w)ha loda w tatraob. Praca 1118g1sterska. .lroh. IR1GI 
Ul 11a.rezawa 

Ja•ohal.Mi J. 1960 Zdolnolici buforowe tatrr:ańsldoh wćd krasowyuL. Spe
leologia t. II, D1" 2,4, Warsuwa 

Pazdro Z. 1977 Jl7dro!eologia ogólna. Wyd. G eol. Warszawa 
Pi'łtka Z. 1964 Pomiary przeplTWU metOdfł rozo1eńozen1~ poro~i wakatnika. 

Instruko~e 1 podr,om1k1, nr 70, PIHM \1arsza"'a 
Jl1ulta L 1980 Analiu wYda~no6o1 tr6del i wywierzysk zlewni potoku 

Oloąekieso w !atraoh. Praoa ~~~&gisterslta. A.rch. IB1GI UW 
aellaan A. 1895 !atr,y pod wzgl41dem tizycmo-geografioznyzr.. Lwów 
larloki L 19'19 11a.r=ld h7drogeolog1ome zlewni potoku Ohocholowakiego 

• !atraob. Jraoa magisterska. .lroh. IR1GI UTi Warszawa 
Sla•U*i A. 196'7 Dlugotrwale badania hydrogeologiczne glfłbokiego otwo

n w Zaltopanea. PNbliiQ' uzdl"ow1;Jkowe. lar"awa 
hz'Od.k J. 1981 O problemaoh oobrony 11rzyrod1 ~atrzańsk1ego Parku Bazoo

dowego UJ.IJ.P-u) na Slowao~i. S,mpoz~um •Ochrona Tatr w l'ol-
IIOe I.udowe~•· Warszawa 

IU1ab01'ek L 1979 Warunld !1741-ogeologiczne zlewi potoku :Iośoieliskie-
10 • tatzoaoh. Proca magishrska. Aroh. IB1GI U1l Warszawa 

IZ'ao•elt A. 1933 Z badd nad z~awiekal:l1 krasowymi Tatr Polskich. V:iade 
lluiby Geosr. (Bull.Serv.Geogr.) z.VII, Kraków 

le~UDG' L. 1852 llanogra.fio~ opis wapienia l.1aacv1egc w Tatrach i 
FQ'les}7o~ paiiiii&Oh karpaokiche Rocznik 1'3X, t. VI, :Ira.kćw 

11..ta68ka Z. 1966 Obiec wody w obszarze górskim na przykładzie górnej 
o••oi cloreeou Ccar.aego Duna~ca. Prace Geogr. nr 35, 'l-wa 

lwel.U*l S. 1955 ft'tr.UIIki zoectcm ~aakiniowy. ~1atow14,-t.21, '1'-wa 
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ELŻBIETA SOBIEPANEK 

' , 
FAUNA .JASKIN TATRZANSKICH 

W ramach inwentaeyzao~i ~ask16 fatr Polald.oh p~au~ praea Xolo 
Badań l:rasu fl'NoZ pod~-ato badania nad f&'llllll 3allk1n1ową. I)'Dik1 't7oh ba
dań uzupel.ntajfł w pewnym stopniu dotyoho%&8cnt• wiedz' na ten tl!lllat• Je
dynym o'bszer.aym opracowaniem tego tematu ~est •Jauna ~as1cl6 !atr Pols
ld ~h• Xow&l.Bkiego ( 1955) • które do dJd.6 posol'ta~e nadal tlucsow, po.,.. 
c~ą literaturowił w te~ ds1edz1zd .. 

1 trnll:cie badad zebrano 118ter1al z 24 'askU polołCGJ'ob w !ałraoh 
Zachocmich (Dol. XOiic1el1aka, Chooholowska, OrsanJ') oraz ałUQ'Wie Csa
•0111oh Wierchów. stosowano dwie podlrtawowe 11etodya polcnru na •upatrao
negQił (obw.ytanie po~edyncąoh okazów nierllf(t prse4e .. ąnJd.a u 6oia
naoh1 w szozelinaoh alt~ch, pod ll:am1en1aa1) orus aetoda pulapet JSazo

bera 'Wl'Pelnt<myob w 1/'3 glikol-. 
ł materiale reprezentowana 3el't t7p011a dla nasąoh Jallkitl faaDA 'be .. 

krrtgowc6w. Są to p~ede wsralrtJciJD gat1Dlk1 troglofUne Ulliee~-.ce t~ 
że podobne środowieka na powierzchni oraz grupa org~•ów okrMlaD7oh 
jako troglokseny, wyst,pu~~yob okresowo w JaUiniaob. Wiele s n1o!a to 
gatunki górakle lub boreal.no-g6reJcie1 które WJst~u~• • aaąwaoh s6r .. 
Jd.ob :oóm1eł po.a luropą. 

A oto krótki praegl.•d opraowanego aatel"iaba 
Bajlioznie~ reprezentowane -. muohówki, • dot,-Oboaaa oanaozGQJa ..

teriale ~est 14 gatUDkówa 

friobooera macul1penn1s- gatunek u.Jl1ozn1e~ "ąst~-.o7• tzoo&lot••• 
gatunek uktyo&n75 

Speclepta leptogalltezo - trogloUl, ptuneJc 1t7DS8127 ~eą.de s Jaskt.n.1 
w Rcg6toe w Górach ~ie&n7oh ,Pa%, llascbke, 1935). Ze'brsno 
10 okazów w Jaskin1ach Wfłwozu . l:raków. l aateriale repre•em
towa.ne q Jcole~e stadia rono~owe. Krótka aotatta o 1:111 ae
ledsku tamies~ozcma ~est w Pr~egWS1• ZoolosiOCIIJ1at t. 
~. ,., 1978. 71 



Bolitopidla o~~ereel 
.,oetopb1la ~1ool1sl 
loooptcaera aargiJaata; 
BeleQIJ .. ao4etta; 
Bele~ aerrata; 
Bele~ car~: os~ 

Copra.7aa D1t1~ł 
c. gl.ao14alts; 
c. J1icra; 
Belea.raa atrioo.raia; 
~ooptc.era obscura; 
Sool1ooatra oaeaiaJ 

prsedatawio,1ele Jl1aos1a1 Soiaridae, L111an1dae, Ceoid~11dae nie 
o.uoacme do ptlUiku ae wsgl.du na aą lt&D okazów ( ca,sto ~e~1e 
po~edJDo&e 8krS7dla). 

Coleoptera (obrqaose) • lam Cutbaridae 1 Ptero~iohua ·Virens (Ca

rabidae) - ptuDet nbt7POW7 dla ~·-~• prawdopodobllie prąpadkOl'e 
a1:!1ZlOW1 akO. 

Diplopo~ (wi~e)a str011Qloasama attpatona- ptunek wsohodDioeurope~ 
*1, oraa alode okaS7 Pol)-de81UI 1 Julidae nie OIID&O&ODe do ptUDl.."Uot 

triohoptera (obru6o1k1) StenoPh7la% pemiatue - gatUDek troglophiln7, 

oc,sto WTst~U~uJ~J' • ~aak1D1aoh. 

LepieSoptera (aotyle) - h"iphoaa dub1tata 1 :SOol1opteJ'1%l1batr1.% - ~ to 
trogloka8D7, ca,ato 1Q'kuJ'wane z :u.aeych ~aakiń. 

.ł.ranei (pa~~) - snaledaao łąomie 7 gatUDk6wa c,-baeus angustriarum, 
Pardoaa nigra, lleta menard1 - troglokaen, Z,.giella IIODtana, Leptbr
pbantea obaourua, Or,rpboeca a1lv1cola, Leptb7phar . es mengei. 

Op1l1onea (kosarze) • 111topua aorto, Isobyropsal1s lii&Zlioata, Leiobunum 

ruputre, G,.as annul.atua, Paranelll&stoaa tooh1, PlathJ'bunus buoepba
lus - 4 z nich Die b7l7 dotą.d WJ'ka.,wue z naaąeh jaskiń. 

Gastropoda (U1mald.) • Bel1o,-gona cingulella, Chondrina ol1enta, Aeg~ 
pillella nttens, Claua111a dubia, .ł.r1on sub:tusous, Leb.mann1a ll&t'gi

nata. 

C olubola (skoczogonki) - liczne okazy Onyoh1uru.a armatus. 

l.uabr1c1dae (didiownice) - Dendrobea& alpina- gatlmek górskie 

p O d 8 U D O W a D 1 e 

••~11om1e~ repre&entowaDe -.. auohówki, maluiono 14 gatunków. Je
dno & JL&~o1ekawsąoh maluisk to 1d.l.lta okasów 3:;: e alz;-t a. ~ep'l;ogaster, 

n 

gat unku trogloUlDeso, WJ'ltuuego dot,-oboaaa t,-lko • Gór 6d.-.oh 
przez P&D 1 llaachlte • 1935 r. Z posostal7oh grup bezt:ruowoów aaluio
no: pająki - 7 p"tlmlcóWJ kosarze - 6 gatunków, s kt6r,.oh • .nie bJ-17 do
tą.~ noto.ane & ~aalt1ń; 611maki - 6 gatlmkówł wi2t - 1 pt\mek aru fODQ' 

mlode n1eosnaoaalDe do gatUDku; obn6oU:1 - 1 p1izelt, 1iJPoą tzoocJ.ofU; 
motyle - 2 gahDk1, trogloksC!IlJ'; o~soae - 1 ptUDik 1 l l.ana 11.1 .. 
oaaoaalD.a do ptunkuJ I.wabr1o1dae - 1 ptaet. 

llatertaą D1ptera (JNOh6wt1) oaaoaal1 c1Z' •• IWI:oła2o• 1 u l. t. 
•o•akowllłd. & lnatTtlztu Jooloc11 !.U • waruas. .. 
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JERZY OLAZEK 

PIII!RWBZII! DATOWANIA IZDTDPDWE 
NACIEKDW .JASKIŃ TATRZAŃSKICH 

l ICH INTERPRETAC.JA 

•• t 'p 

Datowazda u.ao1ek6w s ~auu tarsa6u1oh ąkcmano metod,. 230nJ234u 
w lAboratoria Geolos11 Isotopowe~ Centrum Beaktorowego 1 Badawczego 
Sakootioh Un1werątet6w tiaotope Geolog Unit, Soottiab UniveraiU ee Be
eearoh ud Beaotor Cemre - • altr6o1e 80BBC) ds1,k1 wap6lprao;y Glasgow 
Uuivera1t;y z Uniwerątet• Wa:rszawskia (G~ek, Bal.'lloa.1 1981 ). Zastoao
naa aetocla dat.ow&Aia DaOieków we wapóloae~me~ poatao1 ~en op18BDA 
przes LS. sArmcma 1 i.nąch (1975). 

Dat01r&117 asterlal a1iSDOIJU a1ialagmit z ~aaldni Banddoch l.omłni~ 
ald, kt61'7 do badań udonunu kolega udrze~ Gó%'D7 z Xrakowa 1 polewa 
D&o1ekowa • Jallk1D.1 lli.,tuaie~ wydobyta podosas apeo~e~ w;rpra'lfY w 1979 
roku { Ka:\1:.ś , ł980a). . 

stalagal't s Bandslooba o 'Q'BOko6o1 17 0111 i azerokd01 u pod staW)" 11 
oa 117dob)"t;y sostal z re~cmu &118Zlego •BrodT' (int. ustna .&.. Gó:rnego,19BO ) , 
cs;yl1 okol o 100 11 pcmUe 3 otWOl'll odk:1'7"Woów, a ri~ okol o 1 )50 m n. P•lle 

1 okolo )00 11 nad dnea :.oar.y ~o6oiel1ak1e~ {wedblg niepublikowanego 
przekro~u picmOIJego zestawiemego przez J. lla:ec1nkowsk:1ego w raku 1976). 
S1;alap1t ten ~elit &budowazl7 z .&ó~awego 1 grubokrystalicznego kalo;ytu i 
w;ytazu~e 3 w,ratne generao~• .,.tr,.cania kalcytu rosdzielone dwoma otre
saai koros~l i osadsaaia czerwonawe~ glinki silnie epo~one~ kalcytem. Z 
kałde~ • t;yoh warstw W7kon&Zlo osobne anal1ey. 

Polewa naciekowa o aiąiazo6oi okolo 2 1 5 011 s Jaskini lli,tus1e~ zo
et&la pobraa pr&u LL ~daaia 1 .ranuasa Bednarka prud we~ściea do 
Ba~kOWJ"Ch Partii sa Progiea Odz;yllkan7oll ••daiei, cąl1 w glóWD:JII o14gu 
na w;yaok~o1 okolo 1220 a n.p.a., to aaoą okole 75 a pontte~ otworu 
1 okolo 200 a nad dnea Dolin7 ~o6oiel111ki.e ~· .reat to •Pttkana 1 skorodo
~. uolmokr7nal.1oaa polewa ~asnobrunatne~ barr.r prąlr:rylła~.,a ł1ł11"7 
74 

1 p1aU1 IIJOO.,_.~.,. aa 8awaUIIku (wec!łq aotatek LL KareSada a 6.10. 
19?t). Do 4at0fta:la .,. •• ~ sna.,tr111u' - --oda._ -.r.n, o as.t
no6o1 ołl:olo 015 a. 

leto4a 

.......... aetoda, "w1elk1a mesole lwprouoaetu, oparta ~·"
nwlerbclu, te w naoiekaoh a •ulu• wapda 'Q'tr.,a a., 1&fta w pon .. 
ot ~anów 111'&DYl01170h (U02 +

2) a w64 poabawi0117oh toru, tt617 w prooe.aoh 
wletr&enia ~·at sąblto z roztworu wodneso abaorbOWIID7 prsea nbnuo~• 
1last .. lub 11)"trąoarq w postaci nierospus&o&alJQ'ch pro4ukt6w h;ydl'oUąe 
W konsekweno~l oal;y zawart;y w naoieku iso-top toru o lloabie ....... ~ 230 
pooh~dzi z rospadu izotopu uranu o liczbie aaaowe~ 2~ loai .. ał w~ 
b;yl posbaw1oą pierwotnie toru, wi,o .1la66 isotopu 2l0n obeona w otre
łlQDJa ozald.e ~en funko~~~~ wieku wulazlu1 tt6rJ' ao&na obl.io•JÓ na Ał~cJ
stawie odpowje dnleso waaru. Oba 1Dterea~-.oe na• laotow 230o i ~ 
stanowilli miltoq os-6 naturalnego Ul'&llu i toru. Dlateao łatwo nw1a
dsló .w próbce zanleos;yszczenie detrrt:JOSD7JI ta.rea poprze& w.rtl'Joie ~ 
oztll"oh ilości podstawowego ilsotopu toru o l1csb1e masowe~ 232. lr6bk1 
silnie za.n1eoąacsone dettTt7CiiJll'll torea nie nada~- a., do 4atowu1a1 

a prz7 IIIJ11e~ae~ doades&ce ~ga~ .. wprowadamia dodatkoąoh poprawek 
1 da~- W1J11k1 obarczODe m&Cillcy'lll u.,d.. Ganlo, stoeowalDo6o1 ... t .. 
n e~ met ody stanowi wytworzenie stanu równowagi praa1en1otw6roze~ poat..
dz~ 23°fb a poprzedza~,.c7m! go 1sotopaa1 aaeresu uraDowo-radoweco 
( 2 8u i 234u> 1 co nastU~u~e po okolo 600 tyaliiC)&oh lał. 

Próbk• cąatego (bez zanieoąszceeń a1neraln7oh) nacieku o •d• 
okolo 100 1 ro~puucu a1, w kwasie, w oelu w7separowania 6la4oąoh Uo
śol uranu i toru na drodse do176 skomplikowane~ prooedur;y oheaio .. •~· 
l7separ01rane 1 odpar~ane do .uoha na atalOWJOh dl'llkaoh kOD.oentnt;y ~ 
nu i taru umleaou d., • 'lfY•okopró&nlowe~ lecaorze rielob.Daloweao Uo.
nika oz,.stek alfa, ttór7 sl1o&a •ltow&Ae OC~~~IRld. alfa o r6&n7oh ee:r
giache ~on)'sta~'łc s .faktu, ie kaid7 isotop ea1tu~-.o7 oz,nld. al.fa "ft7"

a;rla ~· e okrMl~ energt .. oru z tego, &e waąstkie lnter .. u~-.oe w ~·~ 
11etodde izatop;y uranu i tol'll ulega~~~~ r orpadolli •lt~,c OC~~~IRt• alfa, 
atrz;rmane zlioaenia 1110&81117 prsel1oz)'6 na aawa:rt•6 tJoh 1aotopów w prób

oe i na te~ podatawie oblios;yó ~·~ wiek. 
Choo1at teoretyczna granica te~ metod7 111ua około 600 t;yld~7 l..P, 

to prakt7omie1 pr17 aal7oh uwarto6o1aoh U1'8Du1 110ma us;yskaó dat...,. 
n1a nacieków o wieku riflP~II0711 350 - •oo t;ys1,ct lat (Bamcm i Sa. • 
1975). 

l;ynlkl 

Przep:rowadzc:me badania ~ wyn1ltl. P,l'liedatawioue w skr6o1e w ~&beli. 
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411ł : J.U.,tu.S.a, we31h1e do PartU • a· M 
B&~k:OW7Cb1 IÓ1"11a wantwa po- l 9,1 1 200 60 ! 5 ~ 

359 

3~ 

358 

leę l•~·~ Da D&IINl1ak:u l • ~ • • • l • 

J • B&4s1ooh, Brod7 t 
&óraa -.raa n~"= l l 

1 o,?4 , o,98 1 
l l l -'alapi"a o 45 • o 91 12• • ' 6 
l ' l • - 14 l 

J. :a-4alooll, llH~, nalapltl 0 , 80 l 0 75 l 
J • Ba4a1ooll, Bród7, 
6ro4ko• -.rnw 

4olaa n.zwtwa l l ' l __________ _._,___ ----·----· -
J17ak'Da~a 

ot~• .,.nt ~. &e polna uoiekoa a Jallk1D1111.,tude~ 

••l•m no.UO.o a.o 111'11D'Q 1 pftkąoale ~·· poab&wlcma 'ton 41ł't17-
ł7CDOIJDt aat..S.ń IR&lapit a olaliidal Bu4s1ooh X•tn'arllki awlera 
nosatwe .ało 11NBO 1 a.oae 4ca1euk1 4ntTącmeso tOI'Q, oo ale po
nala u. ·Giutolae datwute poaoaes6woh wan-n, a ~•47de prą san .. 
wwa1'D apeo~oh popawek, • okrtlilcle wiem 6redD1ego •• maaa~Qa 
n,t •• ftet hr1 -~prn4opo4obll1e~ ~·n na~bllłaą wiekowi reeoąwt .. 

, .... wantą ·ro4kolr·~· 
lila ~o6o1 trseba ł'D aaaoąó, ie podaą wstQDie Jlneae llllle 

) <•• lluet l iD., 1979, Bao-aouaenlU 1 tD., 19191 por. l.i.~ 11980b) 
wiek u~-.r ... ~ ftl'-'W7 nalapitu a Bu4a1ooha CJ:róbka 358) u 
285.000~0 OOO ~ ae •acl•dll DA noiNilek 2JO!b/2 ~ WJUOU .. 7 0,?5 
2•• bardM ••pU.ą 1 Ide aołe lłJÓ po4na-.. 4o w7o1ąpn1a ·daleko 14.,
ąolt. ftiolltów, ęmacaa GD ~Jlli:O dolzł4 srauio, wieku (Da3słlareą aotl1-

W7) te~ WarftWJ• 
Je4Jla 3'Dł te plvwae ~ (dal.ue oaaoaed.a ... w toku) ponat..-

2• W70~ pnue clollkl,oo do przebiegu. alodowaod. 1 ~•o3u 3allkiil 
"tałra6*1oh. ~I'QII&Zlt 111111kl lllł agodzle •• &D.&1Uł praw1dlowocło11h że 
WJ"ł;~ate uo1U:6w w ~aektAlach u obua.rach slodowaocmyoh w plejsto
oe!e ~·• Olftllloacae do okre86w oo1epleń1 sachoddlo glówn1e w 1.zlłer
alao~h1 a • a1e~8QII nopnl'D • o1ep1;Jch 1zrhr8tad1alach (J.tldna011 
1 iD., 1n&, BanlaD l iD., 1911). 11ek pole-ą uaolelcowe: • l&ak1Zll u.-. 
łlLdo~ o4,a.ia4a oo1eplezl1u • obrtb1e onatn1ep &lodowaoen1a1 datowaD-·'• -. aeto4' • noclekach s IJsp Bl'Tt73sk1oh 1 swaDemu tu 1.zlhr
na4S.ał• OIMltori (J.tk1Decm 1 1D., 1978) oru a .Ameeyld Pólnoone: 1 
.__ t• s.terna4Sa2• Cbapi.zl sou (Banl011 1 1D., 1977>• 

" 

Od daWDa wiac!aao, te noc1ek1 w ~aektA1ach polats.e~ cz .. o1 'fatr ... 
rcadld.e 1 &aft70M3e wyburu~~~ a&OJID7 8top1etl llllleaozenta, ._ sp-.-

0 
1 akorod01181le. DatOW&Die tak:1e3 ep•bz1•3 1 *orodowanej polft7 D&Ciek:o-
wa~ a Jasld:A1 111•tus1e3 •*uu3e, te łe naobkl llle pOchM .. a optta• 
holooenu, leo• łe 1oh horsen1t atcmca7lo at, akolo 60 ł71d.to1 lat teaa. 
lówoaae kllmat pólnOODJ'Oh abooą tatr IIWI~ ~JÓ o1eple3aą od obeoaep, 
a n.- Die aagq 1stD1e6 loc!a.oe • tatraohe 

llsadko spot7kalle nao1eld. grubokrJetal.1ome • !atraoh, które repr .. 
&entu~e stalagmit z 3asld.n1 Band.dooh zonal7 datwane na olrtatni 1Dter
aloc3&1 akolo 120 t7a. lał tG~ae Dała ta c!owo4c11 ie bqah w aoclekl 
partie hzl4s1ooha Xca1D1arak1ep (lala p4ł4 Walzt• - hzt1e ~e) 

, ą1:7 osuea011e w onatn!a IAterslao~ale (ot. 120 ł7• la-t 1ilau)
1 

a 11NW- • 
dopoc!obDie rówalei w prsedostatuta 11lhrS].ao3ale (ot. 200 tJ•lat tta"D)e 
Jedzaak wamie3esna lrtw1erdaen1• ~est fakt, te oaerw~•• saltU'wiCIIle, 
grubot:rJ.taltoma nocleki tworąt7 at, w !atraoh w onatDSa lDterlla-
o 3ale, oho6 dot7chosae -.ctc011o1 •• Bił 011e SDAOIIDie lltarae. 

Ponadto • !atraoh QspOJ1~81111 c!atwalliami aetoą 1-'o ou46w crrpo
nioZQJoh • dna 3eaior w Dol1D1a P1,o1u stawów Polekioh (llo1t1 1919), 
gdzie dla oad6w z gl,bokolio1 około 2 a s Przec!niego Bt:awu otl'Qaallo 
9.900 ! 500 lat temu, a z Czarnap stawu • 10.100! 140 l.&'t tG~ae o .. 
47 te pow8tał7 na c!n1e 3ea1or po oalkowttn • nopiclu lodowców • Dolt
nie P1,o1u Stawów ·cnan, 1919). 

Zestaw1a3110 te waąetk1e daty ao•GIQ' pl'SJ~IIÓt te ostatnie alodow ... 
cenie fatr odpowiada t7llto pótnemu luftowi, to ~est ostatn11111l slobal
nemu oohlodzan1u C sta41um 2 według Sbaokletana 1 Opdyke, 19?3) trwa~..
oemu pam1t~dsY 11 a 38 t;re1,o7 lat temu. Prawdopodobnie a teso okresu po
ohod& i oal7 i.zlwantarz dobrse aachow8J17oh aol'8J:l w tatraoh okrall-.qch 
nykl.e ~ako oaą Wam, to .macą okres pOIIl'dą 11 a 90 ł7d.,c7 lat t .. 
mu. Ochplenie poai,c!zy 38 a 65 l7a1,o7 lat temu C no41a 3 wedlu& 
Sbackletona i Opdyke, 1973) odmaocalo alt oleple~a;ym kl1mata w opti
mum (ok. 60 tJa. lat · temu) od wspólocecego, prawc!opodol:m1e s tego .._ 
rasu poobods1 wiele polew nao1ekar7ch w tatraohe •Praedostatn1e• slodo
wacenie fatr mołe odpow1ada6 wocecaau Y!u'laow1 ( nadiaa 4 wedłul Sbao~ 
l et ona 1 Opdyte, 1913), to maoą oohlodaanlu paa1tdll7 65 a 90 tlili~ 
lat temu, które dopiero poprsedaone b7lo ohpł3a l d21a&otrwal:Ja onat
nim interglao~n.lem (stadium 5 wecU\18 Sbaotlełcma 1 Opqke, 19'73) trw .. 
31ł0J111 pcai•dll7 90 a 130 tys1,o7 lat temu. Z tego okresu poohoc!q • !a
trach niektóre grubok:r;rstal1osne nao1e1d. • jaakin1aohe Ohranolog1• t7oh 
&darzeń motna r:Uustrowaó :nast~~lł0111 schemat•, k:tó%'7 ponala DA .... 

cale pnn1ejaq k:orelaoJ• zlodowaceń tatrańak:1ch •• alodoaoaiaa1 
k:ont;rzumt&ln:J'1111 1 zmianami Jtl1mat7Cml.1Ja1 sunaos0!17111 aa oal7a •ws.eo1e. 
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79 



GRZEGORZ KLASlEK 

llpriiWazd•nl• z dzlllhtlno8ci 
•k•plor•avJna -. lnw.~ryz~~cyJneJ 

człank6w Spaleokiubu PTTK Blel•ko-BI.,_ 

!erc daatn1a • BeU1d7 1 POIÓZ'A Iarpaotiee 

11Die~•ce ęrawos4u1e obe~e ola'e• d~laalio1 od 1919 r. (roku 
osta'tzlie~ III Koa:ferenc~1 dot;rcs-.oe~ •Problc6w 1Dwentar;rzao~1 1 c!okD

actac~t ~aatil• odbJ"te~ w Podle.S.oaoh) do pd4&181'111ka 1981 r. 

Gl61me k181"UDki pno .Upl.OftO;r~o-tnwantar;ruo;r~Q'oh (prowad&cm7oh 
w dar' aoWwa6o1 qsteułl"Qale 1 pluowo) kOIIloentl'OWaDO (podolmle 

~ w latach ubles27oh) Dal 

1. osólQD roapoamtu terenów IlDie~ SDa11;roh 
2. azoaególowe~ ekęlarao~t posaan;rob uprsedn1o re~on6w·(roawtąz;rwaaie 
~oh D&dsle~e p:robl•ów) 

3. 1llwentar.r•c~1 ~aslt1il nOQCh lub t:DaJl7Ch leoz nte pruentowan;roh 
w literaturze 

Ił. pneprowadADiu F&o un.pebia~_.,7oh lub ~~ąoyoh dane prer-
actonne prua L :lcnralekiego 1 tJm;rohe 

()a61ea w a.a~ akrede prsepl"'Oradsono 83 wy~aad7, a oaegoa 
w 1919 r. - '1 (planowano 23) 
w 1980 r. - 30 (plaDowaDo 24) 
w 1981 r. - 12 • staD u pa6da1el'llik (plaDowmo do końca rom 15). 

Ztnwentar.rsoallo lub slokallscnnmo (opraoowaDie w h1"1111l1e p6tD1e~)& 

1919 r. - lohraa.tako w Ciaosoku I 
- .J&.tint, w 111Aoaoku II t III (nowoo~a) 

Beaktd m.ąaJct 

- .Jaa1ttn.l' p2'.11ed Jlozdro&a (dokońcsate .11 1918 re) - Besk14 
Z7Włeok1. 

10 

- llohrOD111ko w CboaD:u Wlelkla- Beskid 11&~ 
(Bospoosc'o ~1&D.le 4aa70h) 

1980 r. 

- Diable~ Dstar,r w Bukowou - Pog6rae Ct,ł.k..S.okt .. 

- Jallktni, llal.tnk' (nowoodla'71a) 
- Szpar, w Xob;rle~ 

Beekid ~ldd. 

(uzupeln1enla pr.11ek1'6~ ronSat,ą) 
.. Jaaldnta llaltnowiiD- Be*i4 fn,lltl 
- ltetl'.IIJI.a Ds1111"8 w Jagarce • Bell1t14 ~ 

- Schrontako w Okl'Wi07- Beaktd --1eot1 
- Xor;rtarz w Prz;rb,dQ 1 odlr:rTto .Jaak1D1• Zanl.lakow• (kU~ 

nie ztnwcrtu:raowme) - Eotl1Da &7-.1eo11:a 
- .Ja!!lr1 n1• w Gorcu .. GOl"Oe 

• Sohr~eko w llarkl..S.oach - Pog6ne łl4*1• 
- Jallktni, pod Okap• 

( unpelntenta) - Diabla Da1ura • Buowou Pog6ne C1,atow1ot1e 

1981 r. - Jallktni, w strąom• '9'1 (uaa robooaa) Beetid ~ 
- .Jaslttn1, w trzech ~cpoaob I (una robooaa) 

(usup. - prsekreron.) - Dł.abla Dziura w Bllkowou .. Pog6ne Ci .... 
kowtold.e 

- zlok:altsowano maą ~aalćtn1, w Xu410D1u (do tnwanta1'7AO~l) 

- Garoe. 

liflkUośó d&D:roh zebrau;roh w 1979 1 1980 r. przednaricmo w III os .. o1 
•Inwentarsa Jasld.il Beslddckioh•. U~.,to tu r6m1et dane dot7cqo• ~aakU 
Beskidu l!orawslto-~at1ego UQakane Od ozlcmk6w Speleologtomego Dubu · 
•Oreusl z Bobumina (Caeohc slowao~a). J1estet7 s mragt na róae trud.llali

ot ob1ekt)'1n:.e (lliezaleme od klubu) od lll&~a 'br. poątsa praca oseka 
na wy41"akowazsb. 

ReaS\lmU31łO - wg sucUDkowyoh dazl;roh Sl"UP7 eksplorac;r2Jlo-lnwmrtU'J'A07~ 
ne3 Spaleolclubu HK Btelako-B1ala n~m (pdda1e:rn1k '1981 r.) Uah10W7 
zareJestro1r8Jl7oh t pomazQ"ob. ~aetiń 1 schronlak pod*-l.n7ch (~,to ot .. 
kawsze) w Besll:14aoh i Popsach X&rpaoldoh prcednawia .s., naet.xna~ąooa 

Bellll:i~ fnąet1 - 22 
- Beskid tywieold. l Xotllu i:rwtecka - 9 
.. Beakld kł7 - 5 
- Beskid llaltowsld. - 2 
- Beaktd Wyspowy - 3 

- Goroe - 3 
- Besktd &lł4eok:1 - 1 

- Beskid Blaki - 7 
- Btessczad;r - 1 
- Pogórze ct,tkowtolde - 4 
- Pog6rse M.ą.kte .. 1 
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.... 58 o 14oae~ il11Po1 ok. 1'780 a (4ane prE7blUODe e uwas1aa 
a1uako6oaae p1'&Ce tnwm't&1'7U.07~•>• Z tego oal.cmll:od.e B1elsto-b1all
*l•• lpeleoll::l:abu HS s1awentar:rsowal! 30 3aald.ń ·1 sohrcmisll:: podatal
a:roll (poa pnoea1 ua.pelDia~IIO)'Id.) a ł clalue b~ op1"aCowae. 

~CINOJ'-~-epJ 

Deo7S~- Wo~ewod:r B1elU:1ep • dD1a 2 III 1980 r. Jaskinia w !rseoh J:op
oaoh, llal.Saowall::a aras l.odo• • Ssoąrku (Beall::1d $ląsk1) sostal)' usaane 
.. pom11ki pręrod:r. 

Ds1~ poparo1u Pol. tow. Pra:r3aoi61 lia\Jt o Zim (Oddział. larasawsll::i) 
- u które nrdeom1e dal~~_,. - a dniem 12 VI 81 r ·. Wo3n6dsll::1 J:cm
eerwator Prqroq w B1el~B1ale3 prllfanal op1eq D&4 ą&e~ 1111den1o
IQ'81 pCIID111::Mł lpeleoll::l:a.bolri !ftJ: Blelsll::o-Btała. 

ll 

JERZY GRODZICKI 

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ 
KRASU PCDZIEMNEIIC 

NUL.LARBDR PLAIN 1 AUSTRALIA 

J:raeow:r obear lullarbor Plain polo&aa:r D& polu4Jaiv. kaatJBeatv. • .., 
stral1~81d.ego l>:rl ~edDJID s oelów wnraw:r uull::owo-badawoH~ ·~unralia 
- '80•. lnrawa, sorpzliacnrazaa praea Oddsial larsawsll::i Pola:teco !oa
rąs"twa Pra:r3ao161 Jaull:: o Z1fll1 pod patroD&tfll Preseea OeiRrahe&o ~ 
du GeologU doo. dr 1nA. Z. Dellbowald.ego, datalała na ll::ollt:raeuo1e aa
stral1~f]dm • ~esie st:roaeil-l1p1eo 1981 r~ BadliDia 1 obllenao~e ~ 
u:roh ~aall::1:6 ll::raeow:roh D& lullarbor Pla1n b7l7 pro.adscme praea &don 
nill1e~esego don1ea1a1a wraa a lek. aed. L loiD1atiea- epeleoloci~ 

a Wroolawia - • oll::rea1e alll:r p~~~av.J-.o•~ na II::Gilt1JleD01e al&R~e.U~IIIda -
od ll::cmoa -~ do pooqtll::6w l1poa. 

lull&rbor Plain atazlow1 ~ed:ra:r u h1eo1e tak roslesl:r obuar wa
Pietm7, gdaie a3aw1eta ll::raone rbnin,l7 ai, • ttaruDJtaoh ll::llaab AGiw

go 1 pól8UOhego. Jest to p2aall::ow:r& o pow1erao!mi all::olo 200 000 11a2, ~ 
niea1oą p101lOWJIIl m'11iall:1• klitowya 40 do 90 111 nad posica aor... Wmo-
81 111, OD do w:raoko6o1 135 - 180 11 npa ku p61Doo:r D& d)'lrtaale all::oł.o 

500 tm. Opad)' • g~bl lfłdU nie prHII::rao•31ł 150 • rooate, u ąbrse

tu o~31ł 400 •• !eapent11r7 w &1aie apada~lł par&Ue~ 0°C 1 prą 6:re
chie3 teaperatv.rse oaerwca - sierpDla od ? 0 do 4°0 (w cł.•'bl J.44v.)a 
• leo1e Qnoasą od 24° nad morsem do 35°C u póbloo:r (AU 1918). 

Ca.ł7 obsar Iullarbor Pla1n roso~ aiłl w braełDe~ panU baMDU 

sed:raenta~)"~nego :IQola. la nieregularnie ukssta21:owane~ pow1eraobll1 pre
kambr73sld.oh granitów 1 akal metaaoriiom;roh budU31ł07oh podlołe (Lcnrr:r · 

1972) salep~lł dolDokredowe oaad7 l4dowe 1 a u nioh p:l.asll::owoe sJ..aull::o
nitowe 1 wąglanowe górne3 ll::red;r. la utworach Jr.:redow;roh epooąwa34 de
zgodnie •wanowe utwor:r środkowego eooenua w aohodD1e~ o .. 6o1 obssaru 
wapienie aszywiolowe foolima (osi48aJ'łOe 150 a a14*aso6o1), a aa poao-

ata17a obszarse porowate wapieDie lllsoa B~uff o ~sao6o1 doohoda~ 
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oe~ do 300 • Wyte~ sa1•P~Ił Aieqodnie acare •pienie m&Z71fiolowe se
rii .A.'brak\an'le datowiiDe ua ol.igooc - dolny lliooen (90 11 llilł&szo8oi) ,a 
D& Jl1ch, t*&e J11eqodD1e, ::§::: o:l}: o~"<o-:nioce LEkie: wapienie al.sowa llul.lamul'!l' 

111:11&• Profil. oadów bud~lł070h Bullarbor Plai.D końoq Jl:al.ll:a1'8J11ty serii 
Bullarbar, w;yscou~-.oe na oal1a obs•rze. tektonika osadów t1'zeoiorsędo-
1f70)l ~en b&rdso spoko~na - niewlelld.e nao~lqie warstw ku SE, podob
nie ~- 1 Diel1osne, no~lne uskoki o zrno1e nie prsekraoza~ąo;ya 70 111 
1 ro&eiul,t»o1 do 100 laa to w,ynik pótnotrzeoiorZfłdowych ruchów 1f1JN1'_.. 

~~,-oh (.TłiDAiDp 1 Lcnrr7 1974). 
_ bdba ~bor PlaiD ~ .. t bardzo llabo zaznaozcma, a deniwelao~e 

a14dQ" rosle~, pątk11111 sagl,biciami i rozdziela~,.c;yai ~· 1fl"PU)ao
•o~ tereun :11ie prsetraoza~' 3 - 5 a na d7stans1e 'kilku kilometrów. 
Sia6 neoaa ~yosnie nie 11rtn1e~e, a powierzchniowe fcmą krasowe 
q b. dabo ron1DJ.,te 1 n1ellome • .Tedl"De 1f11"dll• farmy morfolog1ome 
to due dal~ Jtol.ap.Q'~I 1 dobra• ron1zl1,t7 ąriea podsieiiiDego r!rena
&u krasowego. Zdaiea .Tezmingsa 1 LOW:r'l"'eso (1974) kras Bullarbor Plain 
roni~al si' od 6rodkowego lliooenu w nie ~mieniQD7oh do dzi.6 wa.ruakaoh 
kJ.S.tu nGhegc 1 p61nougo. G16ftlł rolę w W7twarselliu rozlegl70h ą
nell6• ~allltin10W70ht d1"enu~-070h 0&17 obszar, odegra~ BllliaD7 pO&iOIIIU 
•or•a pCJWod~-.oe wahall1a nierotadla pod&1BJIID1'oh wód k:rasOW7oh• W W)'lli
ku t7oh w~ 1 ltorOIJ~Dego odds1al3"1fania wlewów slOQJoh wód ooean1o.
Jl70h, tworąq .t, har7Scmtal.J1e, freatyome labir;ynty kanalów krasów;yoh. 
Zawalsnu .t, w;rtwors0117cll labir;yntów provoadsilo do powstawania roueg-
17oht dobrae &def1D101f&D7oh po~ed7DOI1Qh lr:ana16w drenatu podziemnego o 
obarattersa obssern;yoh o dut1m przekro~u kor;ytarą. Obll1ten1a tych ko
r;rtarą kolapą~n;yoh &a~IIIU~Ił obecnie slcme ~esiara podzieJDDe, formujlł() 

rozle~le Qfotq pcmiłe~ nieroladla wód podziemąoh. Pow;yte~ zwieroie
dla wód podll18111n70h stron 1 liclany kQI'1'tarą q modelowane przez pro
oeą odluP71fazd.a płatów alr:alll7oh 1 ich rozdrabniania w wyn1lcu Jtr;ystal1-
aao~1 8011 • rostworów naąoaj"'yoh skal;y pcmiłe~ nieroladla wod,- i 
DpUamS.e podnoescme~ w skalach ku powiersohD.i terenu wskutek dute~ 

••po:n.c~i (we .lSP /1978/ os1ąsa~lłca 2500 IIIID w glt:bi llldu). 
PrsednawiOile p0tf'7ł.a~ posl4d7 (.Tennizlgs 1 LOW:r'l" 1974} basu~' na ob

serwao~aoh sebraa;rch w ok. 100 11D&117Ch doł7cho~s jaskiniach llullarbor 
PlalD. BOWJ'Oil -daD7oh na t a~~at geneą i roawo ju pods1emne ~ s1eo1 drenatu 
kra•neso I'Ul.larbar ao8)7 dostarozy6 tylko badania majduJących się pod 
wo~ odciDltów tego .rstemu - tam sdzie procesy kr;ystalizao3i soli nie 
•osł7 satrse6 pierwotnego obarakteru łoim 1 testaltów kor;ytarą. l kon
sultao~1 • prof. 41' .r. JenD.iJ1seem s lr:atedr;y geomorfologii Szkol7 :Bad~ 
Paol"fikn .A.usUal.iaD llat1cmal UD1versit,- ~alr:o obszar bad~ 'fi7P:r'8W7 •.A.lł

ńral1a - '80• W)"b:rane 11ońal7 olr:olioe Buola 1 ma~dU~fło&so s1, ok. 280 
lal D& •olł6d aotelu Cootlebidd,-. ]la obu w;yb:raz17ch obszarach (:fig. 1) 

... 

SD&ldu~lł •1• WSCTetk1e typowe dla Jul1arbor Pla1D f~ krasu pod111 ... 
n ego 1 powiersohDiowego - w tym dwie sl•boJtie ~ast1D1e, o kcr)"tarzaoh 
schodząo7oh POD1te~ zwieroiadla wód pod&iemn;ycht jaelt1nia leebubbie 1 2 
(716• 2) (okolice Bucla) 1 ~aet1Dia Oookleb1dd7 li 48 C•ts. 3). 

Otw~ jaskini Weebubbie l 2 anajdU~e •1• w dnie ~ułej 4ol1D,- kolap
lł7,1nej o •redll1c;r BO - 120 11 i sl.boko6o1 ok. ~O L DOlina pownala w 
w;rniku sawalania s1, czę6o1 tor;rtarsa ~alll:U1 1 lttór7 k011't71l111l.1• si• w 
praeo1wlegqoh lr:r&Aoaoh dna dolw. Jego ooal.al7 n frapen ,1est po k11-
kuds1es1•o1u aetrach calJtowioie aablokowan,- &l&aaal swalQD7al s a.& 4o-
11zl7 1 odpadł:7111 od nropu. Biegqo7 ku n kOl'ltars na odoizlb 120 • 
stro~o o~ada 1 ć:Da dol.iD,- do du&ego ~e&iara na gl'bokt»o1 87 a od pow1 .. 
rsolml terenu (3 a ~apa), które po dal.eąoh 100 • ąpełD1a kCII")'łara po 

nrop. Saeroto66 ltor;ytarsa 1f7DOs1 przeoi,tnie 40 a prą W7•oto6o1 od 20 
do 30 m. Csę66 wri,pn.a ~asldzl1 - db gltbokt»oi 60 • - ~en rosw,ta w 
wapieniaCh Bullarbor 1 łbralr:urr1e, niłsse partie prsebteaa~' w obr,bte 
ser11 W1lacm Blu:tf. Illo ~aBir:1D1 stanowi raaowillko bloków 8ohod•• do 
wod,-.- a dno ~estara &apel.Dit. drobn,- gru. PoclwodDa ka11R711uao~a ,1a*W 
odkryta co stała w 1972 r. prr;e& ekeped,-o ~' nurkow, klerow&114 prse1 Iaaa 
D. Lewtee. O~ o wted,- 1 sporządzono plazq 3 koątarą roscho~70h 
się z ~e&1ora. Korytara bieg~:~.lł()y ku S sostal sbad&D7 na oclo1Dkv. 250 • 
do g2ęboko4o1 50 a, poludniowo-zaohodJ11 (240 a dlugo6o1) . Ol~ ll•bo
toeć 30 m, podobDie ~ak korytara saohodl11. Oe~t.,ta gl,boto66 137 • 
stawia ~ask1DJ.• Weebubble na p1erw&Zl'JI 1111e3sou ar6d 3ast1t1 Bul.l&rbozo 
Plai:A. 

BadliDia p:rzeprowadaont:: przez autora pod wo~ w saohodUa oclpl•zie
lliu Q'fcmu pozwolił,- na stw1erda8J11en zaastępu~fł070h faktówa 

- na obu 6oiaDaah tor;ytarsa do g2,bokt»c1 15 • W7lrtuu~~~ w1elkopra.1.
J18 zagl,b1enia wirowe o 1Q"':r'8tn!e saznac&OJ1e~ aiQilnru. Dldase osie 
zagl,bień os14ga~fl 1, 5 - 2 m. dl-qo6oi, 8&erokt»6 .&gl,b1ć 1fJil081 
odpowiednio O, 7 - 1 m1 a IIIBb;rmalna gl•bolr:cxi6 siU& 30 om. _ J..,..tr1a 
st1ł1trd&cm,-oh t .orm wskazu~e DB &aohocm1 1 w 6l4b Qfonu ak1er0Ril7 kie
runek prse1l:rwU wod;r Jtastalou~qpeso opiS&De fora7ł 

- w stropie sytemu 1r7stępu~ą ok:rfłgle aagl,b1en1a wirowe tnu •pot holes•, 
o eredn1oy od kilkunastu do Jtilkudzie e1,o1u oa 1 podobne~ gl,bokoici, 
oallr:ow1o1e wnebdone woa-. Dcnrod~1 to, łe n18d7 podoa wol!,- nie ~71 
nUaz;y od obecnego {3 m npa) ·- w przeciWIJlll 1f7P&dku w za&l•bieniaoh 
sna~dowa~b7 s1• uwt,z1o~ae b!lble powietrza; 

- dD.O 87fcmu {od 19 III gl,bo~oi) pokrywa aaterial p1aUOQ'rio-1last7e 
l świetle poprzedD.toh obserwao~1 omacza to, &e uróao strop ~- i 
4o18113' s;ytcmu nie zosta~ 11111m1cme przes prooeą sawalistowe. Podob-
113' charakter dna ąfonu sostal etw1erd&OJ17 praes autora w połudn1QW111 
ods&l••1eJ1iu s;y:tonu. 
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JaU:1A1a Cookle~i41!7 • 46 rospooęDa Bię otworem po~ • łcianli dłlł

g1e~, s1laie sdegra4owaae~ 1 częściowo zapełnione~ osadami zmrtl~ s 
otacl'&~lłO•~ r6wn1DJ'1 do11Aie kolapą~n~ o prubiegu N-S. Jaskinię far
IIU~e Uug1, o prostol1Ai~D111 pnebiesu ku !1'1 kor,-tarz opacia~ący na od
ołnku ponad 100 a do ~edo:ra na podomie 18 a npm. Dolina i wstępn:r,za

wal18ka.y i nr0117 odcinek ltar:rtarza uformowal się w wapieniat-h llul.l
uobor, hl.l..-ull&D& i J.brakurrie. Jego dolna ozęś6 przebiega w wapie
aiacll Wilson Bluff. Blokowisko sięga od otworu do brzegu 3eziora. ?od
wodna kont7Duao3a korytarza aostala odll:::ry'tP. i zbadana w latach 1964 -
1972 prze& ekepedyo~e CaYe Jzplaration Group & J.delaidy, kierowane prze& 
I.D. :Lewi-. Jest to na~dlutsą sbadaDy oyfcm u świecie: zatop1Qil7 ko
mu-s oiUDie a., poa1•o w prone~ lin11 ku p6moo7 na odleglo6ć po
nad 2 a, Jlie przekraoa&~lłO 10 • slt'bok~oi (J.Sl 1979). We wst,pne~ catr 
6ci ąfCIIlu autor pooQDU nanvu~lłoe o'bsc.ac~es 

- aa 6o1anaoh 1 stropie ąfaD1l 'brak ęratDyoh aaglt'b1ć wtroęoh; 
- D& cl.'boto6o1 1 ., Da "l'Preparowaąoh w postaol p6leozek. pow1ersc~ 

n1ach lawto Q"ftV1l~ą n1elloae1 drobne (do 10 011 ęsokaloi) stal ... 
pity, a porie:rsolmla p6leoaet ~·n p~a oienltą warstw' o•d6w tra 
pu teft'& ros•; 

- cmo k~, pooąaa~.., od bnep ~eaia:ra WJ601ela~ .. 'br .. owe 1 ozer-
wcme U,. 1 Jl1l17; 

• aaglt'biaJa w stropie ąton1l Qpdnia~ą 'b~le pow1ełraa. 

, .. aesp61 faktów •wtado~ ~edDo~oSDle, te w ewoluo~1 jaskini aial 
ale~ aoe okres, gdy oala mana obecnie oaęść ąstea1l 'b,-1& opuszezODa 
prua wod,. Powstala wtedy 1l'boga suta nao1ekata, a pierwotne .,.-tworao
ne pf'ZH pr&ep~ wody f01'117 wirowe na śoi&Daoh 1 stropie uległy zatat-
ciu. Jednak 116ród procesów nisso~ych łoiall7 i stropy kat"7tarą p:roce
wr •wal.18kon ni f: ode~l:,~ 1stołDe~ roli. 

•tewemle od obaenao~i pooc:rnionyoh w p·odwocblyoh fragmentach 
WIIP.ni8117oh ~aulń, sebr&IQ' sostal obfity material obserwacyjey w 1D

D7<il lask1D1.&ob. 1 doliDaah oba 'badaayoh o'buarówa J.'b:raku:rrie B 3, li" 19, 
ChoriJ.la • 17, XootaRlla B 4., Whbir:ra li 45 i kilku Die D&n&DJ"Ob ja
skit 1 dol1D kolapa,.lD70h. Z'bliiająoe się ka końcowi op:racowan1s oalo-
6o1 aater1al1l poewoli na wprowadzenie istotl:l)"oh aodyf1kao~1 poglądów na 
geDeat 1 ewoluc~t podaleane~ sieci dr~tu krasowego r6wn1Dy Bullarbor. 

Lihratv.n O~OW&D&I 

ł/DstrallaD/ S/peleological/ ~/ederat1on/, 1978- Resource llaDagement 
td. the •ullarbor Region, W.J.. a repon to the :BnvirODIDe:nt
al J.uthority. Bdited by Adrian Davey 

lłiDiliDc8 1 .r. ••, l.ow1'7 1 D. c., 1974 - 'l!he Iiullarbor karat J.ust:r&lia. 
Z. Oeoaorph. 1 -.. 18, no. 1. str. 35-81, :Berlin - Stutt
p.rt 

16 

Lowr.v, D. c., 1972 - Geology ot the Westena .lustrali&D part ot the Bił
el~ Basin. Bull. West. J.ust. Geol. Sarv., 122. 

!'.:: <:' :;:r.J: i l 

~1g.1 - Obszar badań krasowych wypraQ •Australia - •eo•. Xropki OliDa
czają polotenie badanych jaskiń 1 dol1D. 

~1g.2 - Jaskinia Weebu'b'bie. 1 - ~ezio:ra 1 ąfon,., 2 - kieranet prsepłJ
trU wody, 3 - punkty obsenaoji 

Pig. 3. - Jaskinia C ockleb1dd7o 1 - osac!7 lllulall'to-Uane, 2 - ~e&ioro, 
3 - punkty obserwacji, 4 - kierunek pr&eplTWU wody 

Plany jaskiń wg Iana Lewisa s Cave D1v1Dg Bxplo:rat1on Group z J.4ela1ay. 
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.ERZY Gł.AZEK 
JERZY MlłCUSZEWIKI 
ANDRZEJ SKALSKI 

VIII MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES SPELEOLDC31CZNV 

~ole~ lli,dzruarodowy Xongres Speleologioznr odbył si• w dniach 
18 - 24 11poa 1981 w Bowling Green, Xentuclq, USA.. :Dyl to pierwszy koD"" 
sre•. który odbyl •1• poza kcmtynentem europe~skim. llie3scem obrad :ton
gresu 1 zakwaterowania uor.el!"tników b;ylo miatrteozko uniwersyteckie We"'" 
tern ~aotuotr Un1Ters1ty w Bowling Green - mieście polotonym w środku 
wLeltiego obszaru krasowego oantralne3 ozęśoi stanów Z3ednoczonyoh,kt6-
r'7 rozoiv;a si• od stanu IndiaDa na pólnocy, poprzez trtany Jtentuok;v i 
!41DJleaaee, at do Alab&IIT .na południu. Bowling Green znajd~e się okolo 
19 a od na~dlutsee~ 3aald.ni hiata - Mammoth Cave 

1
• Organizatorami :tOD"" 

gresu b7l7 Jational Speleologioal Sooiety, Western Jtentuoky University 
1 .._oth Cave laticmal PArk. linansowego wsparcia udzielil;v Cave Re

searoh roandation 1 szereg 1DD7oh or~izao3i amerykańskich. Przed 1 po 
~OJ161''ls1e odb;yq •1• liome 1170ieczki, obozy i ąmpozJa po4wi,oone rótr
~ aspektGili speleologii. Odb:VWBl:V się one w różnorodnych terenach kra
s.,-oh, os,sto bardzo odległych, np. a w jaskiniach podmorsld.ch Ilerydy 
(nurko-.uie), w Guadelupe llountains w 1i OW)'lll Ileksyku (geneza ogromnego 
ąl'tnu ~aakint Carlabad ron1n1~te~ w ratie koralowe~ wiekil permskiego 
pr117 ud&ial.e rostworów siarozanowyoh) oraz w arktyczneJ Jtanadr.ie (p~ 
kongresowa wroieoata do labani Kational Park). 

Udział w Jtongreaie wzi,lo 1053 osob;v z 40 krajów, oo stanowi rekord 
w dotychczasowe~ historU kongresów speleologior.nicb 1 poprzedni odnot~ 
wano na 6. ~GDgresie w OlOIIluńou ( 1973) - okolo 800 uczestników. Gospo
darse lltuowU1 polow, uosestn1k6w ( 526 O!!ób), opróoz nich liczne ~ 
n prąby~ &l'r&o~1 (134 osoby), :Kanady (64), lll'łi (38), il~gier (32) 
i Wielkie~ Brytanii (30). Polska byla raprezentowana, podobnie jak H~ 

la:a.d1a, Kuba 1 Jł;walmia, przez 3 osob;. 

,. 

Pierwszego dn1a ( 1S lipca) 1 po oeremo.nu otwarcia i sgromad1umiu 
ogólnym UlS &oataly przedstawiana wprowadsa~•oe referaty 0 traale Sta
nów Z~ednoczonyoh (prof. A. 1'. Pallaer) 1 o Jaoa•ie Centralnego ~entuo]O 
(dr J. 7. Quialan). Oba re:Cerat;r b:rlJ bogato 1lunroW&De, w;rglossone s 
werw,, dowcipem 1 bardzo prz:rat~UJD•• Jast,pne oatf1107 1 pól dnia ąpeł.
nily robocze posiedzenia w sekcJach 1 kaais~aoh UIS, pokac;r przesrooar 
1 :tUmów speleologi.om17oh, aprz,tu 1 w;rdaniotw, ęnaw;r dsiel slltald. 
1 znaczków pooztow;rah o temat;roe apeleologi.o&neJ• Procraa urosmaioal;v 
krótkie w;yoieozki pohi,oone b7drogeolog11, bioapeleoloeii 1 Jasldniaa 
w okolicach :Sowling Green. We czwartek (23 11poa) odb7lo 81• drqie agro
madanie ogólne ) za któr)'lll prąJ,to do UIS1 .Upr1,, cn.JL, Indcmes~,, 
Jo:rwegi•• Puerto liioo 1 !une&Jth powi,ka&&J~ t,. ...,. 11~6 Jcra~ów 
crsesz0Z170h w UIS do 45i uchwalono reaoluo~•• aaadr .. ow~ do rz!ł46w 
krajów oalego htata, o wprowadzenie praneJ ooJuoaa,y Jal!lltin1owyoh eko
systemów; prą~•to uohwal• popieraJ~• 11Jl1oaek USI. o wpisanie do leJe
stru Deiedziotwa ~latowego {World Beritage List) arBSCO pierwszego o
biektu krasowego .. Parku Barodowago Jaskini llalllu:towe~; uchwalono apel 
do rz~du Jugoslaw11 o interwenc J• przeo111 ADieoąar.cZ&Diu wód rseki 
łi~trJańskie3 powoduj~oemu osr~ ·degradao~· 'rodowiaka naturalnego J .. 
skiń Skocz~ańskioh i zatruwanie wód krasowych b•dąoyoh tródlem wo4J pi
tnej dla aglomerao~1 !rrieatu; powolano trz:r ·nowe koais~e UIS1 Jaakiil 
!rur;vstycznych { przewodnic ząo:r R. Gurnee, USA) , łtlasu Jleg1on6w ~&OWJ'Oh 
{przewodniczący L w. Ptetter, lłll) i Historii Spele•log11 (pnewodn1-
cząc:v :s. Giu~e, rranoja) • .Jia u.końozenie &grOII&dzenia w;ybrano nowe w~ 
dze Unii na kadencj' 1981 - 1985 w osobach: prof. dr J. ~ao (B.laa~ 
nia) - prez;ydent, prof. dr n. c. •ord (lanada) i doo. dr v. Panoa (CSBS) 

- wioeprez;ydenci, prof. dr B. 1'r1mmel (łuatrta) - eekretar& eene1"&lny 
oraz dr L Bernasaoni ( Sna~oar1a) , prof. dr L Cvl (USA.), prof. dr G. 
Ell: (Belgia) 1 dr J • Glazell: (Polska), prof. dr r. Bab e ·(Jucoslaw1a) 1 G. 

Propos {J'ranoja) oraz prz;yznano orsanizao j' nast,paego kongren w roku 
1985 Hiszpa.n112• Ostatni ddeń wypelnila w;yoieozka do · wielkie~ ~alkini 
Cumberland Cave w stanie Termessee, gdzie odb7lo si, potevpl&lne prQ~c
oie 1 dokoJl8l'lo uroczystego zamlmi,oia Konsresu. 

:sa ~ongres zgłoszono 319 wystąpień, które prawie w oalo4o1 soatal;v 
opublikowane przed obradami w postaci dwutomowego w:rdawniotwa pt.•PI'o
ce edings ot the Eight International Congreas ot Speleolog• (uwiera 
ono 260 prac 1 50 streszczeń o ląozn~ j obj~tości 820 stron formatu abl1-
żonego do A4). Prace te przedstawiane i d;yskutowane b;yly na posiedze
niach JO sekcji grupu~ąoyoh· od 31 {geomorfologia) do 4 (historia spele
.,1Jgii) referatów. Tak liczne prace nie sposób ozaówió w lcr6tld.JD spraw~ 
zdaniu, stwierdzić natomiast trzeba, .u pl'ĆCI tradycyjl11e licznych prac 
regionalnych 1 biologiozayoh, przedstawiono po raz pierwaz7 bcpty ze-
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nn prac oparl7Ch na nowoo&eSDYch teclmiJtach badawoąoh {meto~ boto
powe, 0~a.a obróbka de.D70h pomial'ow:roh itp.) oraz poświfłOOilYOh mod.
lowaniu fol'll )a'aeow:roh, ~óre =otliwia-~'ł wy~aśnienie genez,- niektórych 
ton )a'aeOWJ'Ch 1 ula'twia~'ł roaatrz.rsnillOie, która z istnie31łC,-oh w 11-
tel'St'DZ'St kcmk'areno7~70h hipote& lepie~ odda3e meob.aniza natural.n)'oh 

p:rooe~• Ja&801110h. 
Ja escPiólAe poc!kre6len1e &aeluiUJe fakt, te wiele wyst'łPień dowo-

4&110 osro-n•3 podatnołoi obszarów tras~oh na atatenia ohemio~e i 
ld.oloctome, W7J11ll'a3-.oe a Q6ramne3 latwołoi i sąbkołoi infiltrowania 
wód powiersolm1oęoh w ~b 111&871'6• k:rasowyoh. z.nakomitlł Uustrac 31ł t~ 
kieco a&DieoQ'8110.al11a b7l franclUlki :Ulm przedstawia31łc,- r.agrotenie 
6rodow1U:a -'ural.Deso obaaarów llraeow:roh przez niekantrolowane odpro
wa~ie 6oiet6w 1 t.1etn1ata. lllka' referatów połwi,oonyoh b7lo ekono-

a1ca:Ja p:robl•a. •oapodarki • obuarach kras~oh. 
BiolO&ii ~*1A 1 atref7 poddemne3 pohi,ocmo at 8 aes31• D'IJ1e z 

Jlioh, 'bar4so na:razmS.e prą1otowane przez goapodarz7, dot,.czyQ' faun,
podziane3 ae$i P61noone3• OnaoomilY one, 3&k w ciągu ostatnich 10 

lat aaer7ta6ec,- bioapeleologowie ~etli sifł w czolówce 6w1atowe3• 
Prsed )tllkaDaatu lat7 d01111lowal:1 trad,-oy3ne ośrodki biospeleologiczne 
laroP7• ZD&3aao6ó faDDY pod&iemDe3 tego kontynentu zdawala sifł przer~ 
nać ~m&3cao6ó a- 3 na wu:rstld.ah innych kont:rnentaoh o kllltaddesf4t 
lat łlmdlJ1oh badań. !Jmo~~&aea okasalo dfłt te t,-lko niektćre kra~e 'lll
ropr o wiekich trad10 3aoh b1ospeleologiozn:rch (np. Jrano 3a i R'tllllunia) 
a0111 kcmkl:l:rowa6 a USl. 016lnie trseba stwierdzió, te światowa biospe
leelogia w;ra&la ~ut z epoki badań fauniatycznych 1 ro&wi3a si, w kierao
n ekolostoao-ewoluc:r3D1111• Ssoseg6lnie duto uwagi na :tongresie poświtt
oano faunie wód podaiemll;1cb., ~uo wamemu, a oz,sto niedocenianemu akla
cbl1k01ł1 •rodow1alta naturalneao, który musi b;ró chroniony, gdyż ~eat bar
d.so pOdat~ :aa ab.tellia. ta cecha podziemnego elcoQ"stemu da3e tet dosko
nal• :aara,ds1e ęb)wania nieltorąatn:ych sm1aD caohodqo;roh w 6rodow1-

.mut~ 
Uds1&l Polaków w ~ongresie, ohoć liczebnie skromny i zaleta;r od do-

n-.owazda p:rz:raaego przez organizatorów, b:y;t aau11ataln;r, gd;rt obok 
:rllfeatów w:ralouonJOh, a uprzednio opublikowaJ:lYoh (4 poz,-o~e) wszyscy 
praewo~o-rlt poaiedlenioa sekc31 kongresowych (J. Glazek - speleocbro
aologU, J. 111kuasewllk1 - pionowych technik wspinaczkowych, .l. Skalski 
- fam:l7 wocme3) oraz brali uddal w licm;roh posiedzeniach. W zgroma
daeniach og6ln7ob UI3 Polskfł reprezentowali J. lU.kuszewslti 1 J. Glazek, 
pl'S7 OQII ten ostatni zolrtal w:rbraDY do wladz Un11i na wniosek dele~ 
oJ1 polllkie~ ust.,u3fł07 prezydent Unii - prof. dr .&. • .&.. Cigna (noc~) 
son~ powolan:r na honorowego c zlonke. Biura Ul S. 

n 

Ponadto J. Gl&zelc wsi41 w!Jilał :praed XOD8l'ea• w 3Japoa~ua DA teaat 
b;ydrogeologii obszaru krasowe1o CentNJ.aeso Xentuc)q (1) - 17 Upoa, 
Cave Ci'tJ:), gd&ie prot. lh" .L O. bera 1 41" J. J. Qu1D1aJl Ad•canroa.-
11 ąat• obeerwacy~ą w1elld.ego sbtomD:a POdaianeso wód D'&IIOW7oh, s 
którego uopab7Wane w wod, 3est Bowlins Gre• 1 aeres okollOaQ'Oh 
m1e~aoowc»o1. SJII'tem ten opa.rt7 ~est u a1eot paktów a c~14 a'da.MJt
cn'ł re3estrao~'ł dan;roh 1 r&d1CJW711 prseku7ftllt• toh ao ka.pułera.ep 
oentZ'UIIl 'IDliwers.:rtetu w :BowliDg Green. Baaea ~ 1"onmi,t7 ~en • 
plasko lełfłoJoh waplen1aoh dolneso tarbODu o •14*no6o1 ok. 110 a, ~•n 
~edn7m a na3lepte~ pOCDAD70h ab1or.n1k6w wód kraaow7oh na 6wieo1e. 1\~ 
brane q dane do now:roh idei na teaat OJTkalao~t w64 :t:aaow:roh. lftllie
nie w tJil o'ba~~&rae roslel17oh ~aaU ulatwta donv do niercia4la wód 
tn.aowf'Oh 1 ponala 3ednoozejn1e na wabosaoaie wtedą o rono2U -.,ah 
~asklń. Podo~~&a s,.poll~'tllll nledscmo 'hł llie v.donvaiCIIlfł dla twąft6w 
paru, Jaskini llanrtowe~ naną Ba~a (Paradln) • tata.ąolillJili uole
kam1 aiaroll&ll OW1JII1• Z tego teł obs•ru poohod.,. po'IRarUae w pod1",osnt

Jraoh .14ee aae~ald.oh badaos7 Jr::raau. o senesie 3•ak14 1 ich ·~ • 
rono~ea rse6b;r powiersohnlowe~. 

l'ał01111ast J. •ttusaewat1 n~ udalal w obosie na teaał ~apo4e
rowan1a 3asklil l ich saaob6w nat'Cil"a11Q-oh (C'IIIlberlaad •oantaiA sta1;e !aS 
!enneaaee, 12-15 ltpoa), na ~61")11 pota1181lo 'toapletaowe .. t0d7 ba4a6 aa
ulcow;roh i dolr:uaentac7~117oh • oelu pro~ekto-.nia lll&kll)ul.nle n1eauodl1-
wego dla podziemnego ekoąsteau sagospodarowania 3ast:til m obaarów ą... 
aowJCh. W trakcie ooozu sw1ed.JsU ~aalt1n1' IaDaelu Cave3 prseohocl&-.o pcmad 
23 lal ~e~ lccr:rtars:r. Po zakończeniu obozu wz1~ ualał. w Qapoa~• na 
ten sam temat (llurra7 Mate Un1vers1t7, Xentuoą, 1 ~18 lipo a), 1~1e 
prsedstad&Do w;rn1k1 podolmJoh prao proRdscm;roh w róloa7oh kra~ach, a 
tM:ie upo.maDo uczestników s ron138.11J111 w taateJall)1l ołncSD aetodaai 
satelitarne~ re3estrao.31 s~awiak kraaow:roh na prs~ale obasaru ka

sowego 6rodk0W7oh st&ów USA. 
~ongres ponol1l ·nam nie t71lto sau.a~om16 a1, a bopt)'a darobkiea 

speleolosii amel'fkańskleh leoa tU.e - poprze& beapołredllie setlal1~1e 
B141 z bardzo nowooseaeya WUIS'tatea pracy - lepie~ uos\a1e6 saw&~"te w 
literatur&e idee oparte na t1111 donbku. 

Pra7P1flJ' 
1 ledlug ~u s września 1983 lloąla cma 3ui 473,5' km dlu&C'o1 

zbadall;rob koryi;arz:r• 
2 HiszpańSka Jederao3a Speleolog1ozna1 w lewietulu 1984ł poinforao

wala Biuro UIS, ~e ze wzgl.;du na trudno4o1 musi przes~ oneras DA 
poozątek września 1986, a mie~soem obrad b•d&1e Baroeloaa. 

3 'ledlug stanu na koniec 1983 11ca;r ona 36,2 km dluaOiioi sbadaDJoll 
koZ'J1;arz;r. 93 



J.clreą cnoró•• 
Jen'J' cauu, ID.n;rtut Geolo111 Podnawowe~ Uniwerątetu W.rsau1tie1o1 

al. twirki 1 llcur7 931 02-0S.9 laruan. 
Jer~ altUssewalt11 ~oala~a !l*ernictwa Jaalt1nioweao Pol.tiego zw~ 

llpuu.rau1 llle lieultiewioa 121 pok.t 444, oo-010 Warszawa. 
J.ndrse~ stalaki, llueva CJtruo-e w Cz,noohowie1 Ratusz B, pl. dr Bie

ptlskieiO .\5t u-200 Ca,noohowa. 
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