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PRZEWODNIK WYCIECZKOWY 

Trasa wycieczek podczas 30 Sympozjum Sekcji Speleologicznej prowadzi przez największe i 
najciekawsze jaskinie regionu świętokrzyskiego, różniące się jednocześnie od siebie warunkami geologicznego 
występowania, genezą a także statusem ochronnym i stanem udostępnienia krajoznawczego. Oprócz jaskiń 
przedmiotem obserwacji będą podziemne i powierzchniowe formy krasu kopalnego, kras rozwijający się 
współcześnie a także formy wietrzenia i erozji skał niekrasowiejących. 
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Rys. l . Trasa przejazdów i wycieczek podczas 30 Sympozjum Speleologicznego. Objaśnienia oznaczeń: 
miejsca posiedzeń sympozjalnych: A - siedziba Oddziału Świętokrzyskiego Państw. Inst. Geolog., B - Stacja 
Naukowa Uniw. Warsz. w Bocheńcu; a - trasa przejazdu w pierwszym dniu sympozjum, b - trasa wycieczki w 
drugim dniu sympozjum, c - trasa wycieczki w trzecim dniu sympozjum; obiekty odwiedzane podczas 
wycieczek sympozjalnych (numeracja zgodna z opisem w przewodniku). 



XXX Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Materiały Konferencyjne 

PUNKT l. KAMIENIOŁOMY NA GÓRZE KOPACWWEJ W JA WORZNI ORAZ CHELOSIOWA 
JAMA .JASKINIA JA WORZNICKA 

oprowadzają: Elżbieta Dwnnicka, Jacek Gubała, Stefan Gumula, Mariusz Gwardian, Andrzej Kasza, Wiesław 
K.rupski; Jerzy Stradowski, Jan Urban, Stanisława Zbroja, Dariusz Ziach, tekst objaśnień opracowali: E. 

Dumnicka i J. Urban. 

Zespół nieczynnych kamieniołomów na Górze Kopaczowej w Jaworzni stanowi jedną z 
najciekawszych odkrywek geologicznych w regionie. W jego północnej ścianie odsłania się na znacznej 
przestrzeni waryscyjsko-alpejska nieciągłość strukturalna. Poniżej powierzchni nieciągłości występują szare, 
gruboławicowe wapienie stromatoporowo-koraloweowe dewonu nachylone pod kątem 20-30° na N, natomiast 
powyrzej czerowne i czerwono-brązowe brekcje, zlepieńce, piaskowce i mułowce reprezentujące 
najprawdopodobniej dolny trias. Osady te leżźą prawie poziomo lekko zapadając na N. Koipalna powierzchnia 
stropowa wapieni dewońskich jest miejscami bardzo nierówna, co spowodowane jest zarówno tektoniką 
uskokową (rozwijającą się także w okresie denudacyjnego kształtowania tej powierzchni i sedymemntacji 
osadów dolnotriasowych). jak i procesami erozyjno-wietrzeniowymi. Na powierzchni tej występują drobne 
formy krasowe oraz większe leje powstale w postwaryscyjskim okresie krasowienia. Litologia osadów 
bezpośrednio przykrywających kopalną powierzchnię wapieni dewońskich jest wyraźnie związana z jej 
morfologią. Tak na przykład na kopalnych wapiennych zboczach występują megabrekcje oraz zlepieńce 
stanowiące osady osuwisk i zboczowych spływów błotnych. 

Do innych, godnych obserwacji zjawisk na terenie kamieniołomów należy zaliczyć: 
• odsłonięcia megabrekcji tektonicznej kalcytowo-wapiennej wieku waryscyjskiego (u wejścia do Chełosiowej 
Jamy), 
• żyły kalcytu-różanki, reprezentujące bezkruszcową mineralizację hydrotermalną (niskotemperaturową) wieku 
waryscyjskiego, • 
• żyły kalcytowo-barytowo-galenowe reprezentujące alpejską formację hydrotermalną Pb-Zn-Ba, 
• ślady postwaryscyjskiego i kenozoicznego krasu kopalnego odsłaniające się w ścianach kamieniołomów, 
• profil. struktury sedymentacyjne oraz faunę kopalną wapieni dewońskich. 

Chełosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka jest najdłuższą jaskinią regionu świętokrzyskiego i dziewiątą 
pod względem długości jaskinią Polski (dane dotyczące jej rozmiarów i historii eksploracji znajdzie Czytelnik w 
streszczeniach referatów sympozjalnych). Jaskinia jest generalnie rozwinięta poziomo. Większość jej pustek 
sytuuje się na wysokości 245-255m npm, jednak kominy krasowe oraz niektóre komory zawaliskowe sięgają 
wysokości 270-275m npm. Jaskinia składa się z labiryntu korytarzy o długości zazwyczaj kilkudziesięciu 
metrów (wyjątkowo do 200m) łączących większe sale. Wśród korytarzy dominują obszerne, lecz w znacznej 
części wypełnione osadami namuliskowymi kanały krasowe o owalnym (półowalnym) przekroju, przechodzące 
miejS!:!!.!!!i w pus!ki zawalic;lrowe. Spotyka się również krasowe kcryt"rze sz!:ze!inowe oraz !l.!lastomotyczne 
rurki a także formy korytarzowe o genezie krasowo-zawaliskowej - rozwarcia międzyławicowe i korytarzyki w 
zawaliskach. Większość sal jaskini ma charakter zawaliskowy (co jest być może przyczyną rozprzestrzeniania 
się niektórych z nich ku górze). 

W jaskini występują kalcytowe formy naciekowe należące co najmniej do dwu generacji. Do starszej 
generacji należą grube polewy naciekowe oraz wielkie stalagmity (rzadko stalaktyty) zazwyczaj połamane i 
silnie skorodowane. Młodszą, rozwijającą się również współcześnie generację reprezentują niewielkie lecz 
bardzo grubokrystaliczne stalaktyty o ciekawych kształtach (haczykowate, z wyrostkami bocznymi). Do 
unikatowych form kalcytowych w jaskini należy "kaszka kalcytowa" - skupienia drobnych (wielkości zazwyczaj 
1-5mm), luźnych agregatów krystalicznych kalcytu a także większe kalcytowe formy krystaliczne: "róże 
kalcytowe" i formy gałązkowe. Geneza tych form jest przedmiotem badań i dyskusji . 

Chełosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka należy do niższego piętra krasowego wzniesień Pasma 
Jaworzniańskiego, które rozwinęło się prawdopodobnie w pliocenie lub najstarszym plejstocenie. Na pewno 
jednak jaskinia była silnie modelowana przez procesy krasowe jeszcze podczas zlodowaceń południowopolskich 
i być może środkowopolskich (co najmniej dwa etapy przekształceń można śledzić w jej wnętrzu). Później 
jednak (prze~ ostatnie 100-200 tys. lat) jaskinia stanowiła system pustek położonych w większości powyżej 
zwierciadła wód i bardzo słabo połączonych z powierzchnią. Istniejące wówczas w jaskini specyficzne warunki 
środowiska były przyczyną korozji starych nacieków, powstania grubokrystalicznych nacieków młodszej 
generacji a także prawdopodobnie utworzenia się nietypowych form w rodzaju "kaszki kalcytowej". 

Jednym z najciekawszych elementów geologicznych jaskini są odsłonięcia kopalnych form krasu (oraz 
erozji i wietrzenia) powstałych w czasie postwaryscyjskiego etapu denudacji masywu wapiennego. Odsłonięcia 
te występują w ścianach korytarzy i komór jaskini. W części jaskini należącej do dawnej Chełosiowej Jamy 
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obserwować można wypełnione osadami formy postwaryscyjskiego krasu podziemnego (zostały one omówione 
w jednym ze streszczeń referatów). Natomiast znaczna część dawnej Jaskini Jaworznickiej została 
wypreparowana w obrębie kopalnej, postwaryscyjskiej strefy wietrzenia wapieni. W strefie tej występuje 
skorodowane zbocze, ostańcowe skałki, bloki skalne i głazowisim wapienne, zaś przestrzeń pomiędzy nimi 
wypełnia czerwony, detrytyczny osad dolnotriasowy. Struktury tej s trefy można w jaskini studiować niejako 
"od środka". 

Jaskinia jest miejscem występowania wielu gatunków fauny bezkręgowej i nietoperzy (informacje o 
faunie lądowej zawarte są w streszczeniach dwu referatów). Zbiorniki wodne jaskini są środowiskiem życia 
fauny wodnej. W Chełosiowej Jamie występują gatunki reprezentujące większość grup fauny wodnej znanych z 
jaskiń innych regionów Polski. Znaleziono tu przedstawicieli nicieni (Nematoda), skąposzczetów (Oligochaeta), 
równonogów (Isopoda), widłonogów (Copepoda) oraz skoczogoonków (Collembola) a także - po raz pierwszy 
w Polsce - Aphanoneura. Największą ilość gatunków stwierdzono w Jeziorku. Fauna kałuż Sali Deszczów, 
Trójkąta oraz Sali z Kabotem jest mniej różnorodna lecz stosunkowo liczna. Zagęszczenie fauny w zbiornikach 
zależy od dopływu materii organicznej do zbiorników wodnych i wzrastało w okresie zanieczyszczenia jaskini. 

Oprócz Chelosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej w obrębie kamieniołomów Góry Kopaczowej 
zarejestrowano jeszcze 9 jaskiń i schronisk skalnych. 

Odsłonięcia w kamieniolomach oraz jaskinie Góry Kopaczowej chronione są jako pomnik przyrody. 
Dokumentacja projektowa rezerwatu "Chelosiowa Jama" została przekazana do MOŚ,zNiL. Jaskinia 
Chełosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka jest praktycznie zamknięta i nie przewiduje się jej udostępnienia dla 
ruchu turystycznego oraz kwaliftkowanej turystyki speleologicznej. Podstawowymi przyczynami decydującymi 
o 7.amlcnieciu ia<~kini sa: . .. . 
• wartości przyrodnicze jaskini jako miejsca powstania (i dalszego tworzenia się) unikatowych form 
mineralnych (skalnych) oraz środowiska życia specyficznego zbiorowiska organizmów żywych, 
• wartości naukowe obiektu (w skrócie omówione powyżej), 
• ochrona wód ujęcia wody dla Kielc i Jaworzni (jaskinia zlokalizowana jest na obrzeżach strefy zasilania ujęcia 
wody), 
• trudności techniczne związane z ewentualnymi pracami udostępniającymi. 

Jaskinia została w drodze wyjątku (za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody) udostępniona 
dla uczestników 30 Sympozjum Speleologicznego pod warunkiem zapoznania zwiedzających z zasadami 
ochrony jaskini i przestrzegania tych zasad w jaskini. Podstawowe zasady podano poniżej: 
- każdy wchodzi do jaskini na własną odpowiedzialność, 

- zwiedzanie odbywa się w grupach co najwyżej S-osobowych prowadzonych przez wyznaczonych 
przewodników, 
- podczas zwiedzania nie wolno odłączać się od grupy, 
- nie wolno zbaczać z wydeptanej ścieżki, zwłaszcza tam, gdzie wyznaczone są taśmami miejsca szczególnie 
chronione (każdy "krok w bok" może spowodować zniszczenie unikalnych form na dnie jaskini), 
- uwaga na nacieki na niskich stropach, nie łamać ich hełmem, 

-w jaskini obowiązuje zakaz palenia, 
- nie wolno zbierać okazów i próbek, 
- wszystkie śmieci i odpady (w tym karbid!) wynosimy z jaskini i nie pozostawiamy ich również przy jej 
wejściu. 

- nie bierzemy z sobą żadnego sprzętu (zwłaszcza aparatów fotograficznych) z wyjątkiem ewentualnie 
zapasowego źródła światła, 
- bardzo ostrożnie używamy światła karbidowego, by nie pozostał po nas ślad sadzy na stropie. 

Uproszczony plan Chelosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej (wyk. J. Gubata i A. Kasza) patrz s. 12. 
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PUNKT 2. JASKINIA RAJ 
oprowadzają: Zbigniew Rubinowski, Tymoteusz Wróblewski 

tekst objaśnień opracowali: Z. Rubinowski, T. Wróblewski 

Jaskinia Raj jest najbardziej znaną jaskinią regionu świętokrzyskiego. Występuje w obrębie 

gruboławicowych wapieni dewońskich. Ma długość około 240m i jest rozwinięta poziomo. Tworzą je trzy 
palczasto rozchodzące się ciągi korytarzy, które poszerzają się miejscami w większe sale. 

• s 0 6 
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!tys. 2. Planjaskini Raj (wyk. T. Wróblewski). Objaśnienia oznaczeń:· l -kontury naturalnych korytarzy jaskini, 
2 - kontury sztucznych wyrobisk udostępniających, 3 - szybik wentylacyjny, 4 - stanowisko badań 
archeologicznych, 5 - kolumny naciekowe, 6 - duże stalagmity, 7 - pola mis naciekowych, 8 - pola "pereł 
jaskiniowych", 9- bloki skalne. 
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Raj jest znany przede wszystkim ze względu na bogactwo form naciekowych zbudowanych z kalcytu. 
Wśród nacieków dominują stalaktyty, występujące miejscami bardzo gęsto na stropie jaskini. Rzadsze lecz 
równie efektowne estetycznie są duże stalagmity, kolumny naciekowe i draperie. Unikatowym zjawiskiem w 
skali krajowej a nawet europejskiej są Licznie występujące w jaskini formy naciekowe dna, przede wszystkim 
misy naciekowe, "pola ryżowe" oraz nagromadzenia pizoidów. 

W osadach namuliska wypełniającego dolną część jaskini odkryto Liczne szczątki kręgowców, które 
pozwoliły na ocenę wieku osadów (vistulian, około 50 tys lat temu) oraz zmienności warunków klimatycznych 
w czasie ich sedymentacji. Ponadto w dwu warstwach odkryto ślady pobytu człowieka neandertalskiego w 
jaskini (głównie narzędzia). 

Jaskinia Raj, odkryta w l 964r. już w roku następnym została objęta opieką przez pracowników 
Oddziału Świętokrzyskiego Instytutu Geologicznego w Kielcach (Z. Rubinowski i T. Wróblewski). W 1967r 
jaskinia została wpisana na listę zabytków archeologicznych, zaś od 1968r jaskinia wraz z otoczeniem chroniona 
jestjako rezerwat przyrody "Jaskinia Raj". W latach 1965-1972 trwały w jaskini szczegółowe badania naukowe 
- geologiczne, paleontologiczne i archeologiczne - oraz jednocześnie prace zmierzające do turystycznego 
udastępnienia obiektu. Podczas uroczystej sesji naukowej w ramach lO Sympozjum Speleologicznego w Górach 
Świętokrzyskich w 1972r. otwarto jaskinię Raj dla ruchu turystycznego. Wykorzystywany turystycznie obiekt 
znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach, którego wspomaga Naukowy 
Komitet Opiekuńczy Rezerwatu "Jaskinia Raj". 

Od czasu turystycznego udostępnienia jaskini trwają obserwacje jej środowiska. W 1994r na obszarze 
rezerwatu rozpoczęła działalność -Stacja Geoekologiczna Świętokrzyskiego Monitoringu Zintegrowanego "Góra 
Malik" obsługiwana przez Instytut Geografii WSP w Kielcach. W ramach jej działalności zainstalowano 
czujniki pozwalające na ciągłą rejestrację temperatury i wilgotności w jaskini. 

PUNKT 3. JASKINIA ZBÓJECKA W ŁAGOWIE 
oprowadzają: Jacek Gubała, Andrzej Kasza, Zbigniew Rubinowski, Jan Urban, Tymateusz Wróblewski 

tekst objaśnień opracował J. Urban 

Jaskinia Zbójecka jest jedną z najdawniej znanych jaskiń na terenie Gór Świętokrzyskich. Wymieniana 
była już w publikacjach z drugiej polowy XIX wieku, gdzie wyst~powała czrrsto pod nazwą Jaskinia Łagowska. 
Już jednak wówczas tradycja Łączyła ją ze zbójcami. Jest jedną z większych jaskiń regionu (długość - 160m. 
deniwelacja 23m). Występuje w obrębie wapieni dewońskich i jest uważana za starą, prawdopodobnie 
plioceńską formę krasową. Jaskinia składa się z obszernego korytarza wstępnego o długości 23m oraz systemu 
salek i korytarzyków za wąskim przejściem odchodzącym od tego korytarza. Jednym z elementów tego systemu 
jest Sala Naciekowa, w obrębie której występuje interesująca szata naciekowa: polewy, stalagmity (do 0,5m), 
stalaktyty i kolumny naciekowe oraz cienkie naskorupienia drobnych form agrawitacyjnych. Mniejsze nacieki -
zwłaszcza cienkie stalagmity i stalagnaty - najlepiej zachowały się w niedostępnych rozwarciach 
międzyławicowych na obrzeżach salki. Kierując się z Sali Naciekowej w dół dotrzeć można do Dolnej Komory 
o dnie pokrytym namuliskiem. Odchodzący z tej sali Kanion jest typowym meandrującym kanałem krasowym. 

Jaskinia stanowi jedno z najciekawszych w regionie miejsc występowania fauny jaskiniowej. Jest 
jedynym w Górach Świętokrzyskich jaskiniowym punktem występowania troglobiontów reprezentowanych 
przez dwa gatunki pająków (patrz streszczenie jednego z referatów). Obserwowano w niej liczne gatunki 
nietoperzy (patrz streszczenie jednego z referatów). 

Jaskinia Zbójecka chroniona jest w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego - nowej kategorii 
ochronnej wprowadzonej Ustawą o ochronie przyrody w 199lr. Jest przykładem jas~i, która może spełniać 
rolę edukacyjno-krajoznawczą a jednocześnie wymaga ochrony. Udostępniony powinien pozostać w dalszym 
ciągu korytarz wstępny, którego zwiedzanie odbywa się bez trudności a jednocześnie umożliwia zapoznanie się 
z formą jaskini oraz charakterystyczną dla niej rzeźbą krasową. Niedostępne dla ruchu turystycznego pozostają 
praktycznie głębsze części jaskini (które jednak należało by dodatkowo zabezpieczyć). 

Jaskinia Zbójecka była zwiedzana podczas 10 Sympozjum Speleologicznego w Górach 
Świętokrzyskich w 1972r. OdwiedzaJąc ją w ramach 30 Sympozjum nawiązujemy więc do sympozjamej 
tradycji. 

W niewielkiej odległości od otworu jaskini, na po~dnie od niego po przeciwnej stronie wąwozu Dule 
zlokalizowane jest znane w literaturze geologicznej stanowisko górnodewońskich głowonogów chronione jako 
pomnik przyrody. 
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We ·wschodnim, wysokim zboczu doliny Lagowicy na południe od Lagowa występuje szereg 
wapiennych i wapienno-dolomitycznych form skałkowych. Na powierzchniach skałek można obsetwować 
rzeźbę krasową, zaś około l OOm na S od ostatnich zabudowań miasteczka znajdują się otwory drugiej (znanej 
speleologom dopiero od 1994r.) jaskini na tym obszarze- Lisiej Dziury. 

Jaskinia Zbójecka · w togowie 

OA 

B~ ,., 
o s 1Om 

G rzel a Z., Gu ba ł a J., Kasza A. 1996 

Rys. 3. Plan i przekroje Jaskini Zbójeckiej (wyk. Z. Grzela., J. Gubala i A. Kasza). Oznaczenia powszechnie 
przyjęte dla planów jaskiniowych. 

PUNKT 4. JASKINIA PONUREGO NA KAMIENIU MICHNIOWSKIM 
oprowadzają: Jacek Gubała., Andrzej Kasza i Jan Urban, tekst objaśnień opracował J. Urban 

Jaskinia Ponurego ma długość 25m i jest najdłuższą jaskinią pseudokrasową regionu. Występuje w 
obrębie piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu. Jej dwa otwory znajdują się w przygrzbietowym progu 
skalnym w pobliżu kulminacji Kamienia Michniowskiego. Jest najprawdopodobniej formą szparowo-

. szczelinową (crevice-fissure type), jej rozwój nie był jednak przemiotem szczegółowych badań. Głównymi jej 
elementami jest głęboka nisza skalna oraz odchodzący od niej korytarzyk długości l Om, zakończony małą salką. 
Do ciekawych zjawisk tego obiektu należą cienkie polewy żelaziste występujące miejscami na ścianach a takie 
flora sinic i grzybów pleśniowych porastająca ściany ostatniej, całkowicit: ciemnej salki jaskini. 
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Jaskinia, znana miejscowej ludności i turystom od dawna, dopiero podczas terenowej inwentaryzacji 
jaskiń została "odkryta" dla speleologii (co wynika chyba z panującego do niedawna przekonania, że 

"prawdziwe" jaskinie występują jedynie w skałach krasowych). Podczas II wojny światowej ukrywali się w niej 
Żydzi (zamordowani przez Polaków w celach rabunkowych) a później obozował w jej sąsiedztwie oddział AK 
dowodzony przez Jana Piwnika- "Ponurego". 

Jaskinia chroniona jest w obrębie rezerwatu "Kamień Michniowski". 

~ c 

J.PONUREGO 

o 
G. J. , K. A., U. J.-1996 

Rys. 4. Plan i przekroje Jaskini· Ponurego (wyk. J. Gubała, A. Kasza i J. Urban). Oznaczenia powszechnie 
przyjęte dla planów jaskiń. 
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PUNKT 5. JASKINIE PSEUDOKRASOWE SKAŁEK PIEKŁO POD NIEKŁANIEM 
oprowadzają Andrzej Kasza i Jan Urban, tekst objaśnień opracował J. Urban 

Skałló Piekło pod Niekłaniem są najpiękniejszą krajobrazowo grupą skałek piaskowcowych w Górach 
Świętokrzyskich. Zbudowane są z piaskowców dolnojurajskich. Szczególnie bogatą i zróżnicowaną rzeźbę mają . 
progi i ambony skalne zachodniej grupy skałek niekłańsk:ich . Przyjmuje się, że zasadniczą rolę w ich obnażeniu 
i ukształtowaniu odegrały wiatry zachodnie wiejące w okresie sedymentacji lessów vistuliańskicb. Obserwacje 
form skałkowych i ich mikrorzeźby wskazują jednak na ciągłą, trwającą również współcześnie intensywną 

ewolucję ich morfologii, stymulowaną procesarni wietrzenia fizycznego i chemicznego (procesy mrozowe, 
insolacja, krążenie roztworów w skałach) oraz erozją. Świadectwem tego jest typowy dla skałek piaskowcowych 
kształtowanych przez procesy wietrzeniowe profil morfologiczny, a także tworzenie się i niszczenie 
stwardniałych powłok mineralnych na ścianach, naloty gipsów i inne cechy skałek. 

Udział nie tylko eolicznych procesów w kształtowaniu skałek jeszcze silniej dokumentuje obecność w 
ich obrębie dwu niewielkich jaskiń pseudokrasowych: Jamy Agi i Tomkowej Dziury (o długości po 8m). Obie 
jaskinie rozwijają się wzdłuż szczelin ciosowych, nachylenie zaś ich den wskazuje na okresowy wypływ wód z 
wnętrza. Jama Agi jest prostym korytarzykiem o trzech otworach wejściowych zwężającym się na końcu. 
Tomkowa Dziura składa się z dwu komór otwierających się na powierzchnię i połączonych między sobą oraz 
salki połączonej zaciskiem z jedną z komór. Obie jaskinie reprezentują typ szczelinowy (fissure type) i rozwijają 
się w wyniku procesów wietrzeniowych oraz erozyjnych determinowanych porowym i szczelinowym 
przepływem wód w piaskowcach. Tomkowa Dziura tworzy się na przedłużeniu "korytarza" dzielącego ambony 
skalne, który - jak można sądzić - pierwotnie był również formą jaskiniową, obecnie cofniętą głębiej w obręb 
masywu. 

Grupa skałkowa Piekło pod Niekłaniem od dawna objęta jest ochrona rezerwatową. Bliskość szlaku 
turystycznego powoduje jednak, iż niektóre elementy skałek. zwłaszcza zaś tak ciekawe i jednocześnie 
przestrzennie niewielkie jak jaskinie ulegają dewastacji (ściany pobrużdżone są rysunkami i napisami, dno bywa 
zaśmiecane przy otworach jaskiń palone są ogniska). · 

ty 
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Rys. 5. Plan fragmentu zachodniej grupy skałek Piekła pod Nickłaniem -jaskinie na tle rozmieszczenia form 
skałkowych (wyk. J. Urban). Objaśnienia oznaczeń: l - maksymalny zasięg konturów skałek (w ich częściach 
środkowych i górnych), 2 - minimalny zasięg konturów skałek (w częściach środkowych i dolnych), 3 -
spękania ciosowe, 4 - kociołek pseudokrasowy na wierzchowinie, 5 - zaklęśnięcia powierzchni wierzchowiny, 
6-. kierunki nachylenia stoku, 7- kontury największego bloku "ex situ". 
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POWSTANIE SEKCJI SPELEOLOGICZNEJ PTP IM. KOPERNIKA I 
PIERWSZE SYMPOZJA SPELEOLOGICZNE 

J. Baryła*, B.W. Wołoszyn** 

• Klub Wyskokogórski, Kraków 
•• Instytut Systematyki i Ekologii Zwierząt PAN, Kraków 

. •' 

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika została założona w Krakowie w 
dniu 6.05.1964 r. Wydarzenie to było ukoronowanim wysiłków i starań szeregu osób, dostrzegających potrzebę 
utworzenia w Polsce jakiejś specjalistycznej organizacji, koncentrującej swoje zadania na naukowym 
poznawaniu jaskiń. 

Ideę utworzenia takiej organizacji przedstawił K. Kowalski już w r. 1950-tym w opublikowanym na łamach 
"Grotołaza" artykule: "Speleologia i turystyka jaskiniowa w Polsce". Proponował utworzenie dwu odrębnych, 
niezależnych struktur organizacyjnych. Jednej zajmującej się tymi zagadnieniami, które obecnie określamy 
terminem - taternictwo jaskiniowe (lub speleoalpinizam) i drugiej, zajmującej się jaskiniami i krasem, ale w 
aspekcie naukowym, speleologicznym. 

Pierwszą z powyższych propozycji zdołano zrealizować w 1953 r., kiedy to staraniem działającego nieformalnie 
"Klubu Grotołazów", utworzono pierwszą w Polsce "formalną strukturę jaskiniową"- Podkomisję Taternictwa 
Jaskiniowego Komisji Taternictwa ZG PTTK. 

Druga z tych propozycji doczekała się realizacji dopiero w l O lat później. Starania zmierzające do skupienia w 
jednej organizacji ludzi zajmujących się problematyką speleologiczną, a rozproszonych dotąd w skłóconych z 
sobą wówczas klubach jaskiniowych, rozpoczął na "neutralnym terenie" Bronisław W. Wołoszyn. Wspierany 
m.in. przez Zbigniewa Rubinowskiego, zdołał swoją inicjatywą zainteresować Edmunda Massaiskiego -
ówczesnego prezesa Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Towarzystwo to rozesłało ankietę do 
kilkudziesięciu potencjalnie zainteresowanych osób i uzyskawszy kilkanaście pozytywnych odpowiedzi i 
zgłoszeń, zorganizowało w dniach 29.05.-1.06.1963 r. spotkanie o nazwie: Seminarium Speleologiczne I 
Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu. 

W pierwszych dwóch dniach spotkania. w domu wycieczkowym w Św. Ka.tarzynie, wygłoszono 14 referatów i 
komunikatów (por. Seminarium Speleologiczne ... , l964), a następne dwa dni przeznaczono na wycieczki i 
dyskusje w terenie, zwiedzając jaskinie w okolicach Łagowa, na Kadzielni w Kielcach oraz w rejonie Skarocie i 
Siesławic. Na końcowym posiedzeniu odbytym w Kielcach, zebrani przyjęli wniosek o konieczności 
rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia ogólnopolskiej organizacji speleologicznej - Polskiego 
Towarzystwa Speleologicznego lub sekcji zajmującej się speleologią przy którymś z juz istniejących towarzystw 
naukowych. W celu realizacji tego wniosku powołano specjalny komitet organizacyjny w składzie: Kazimierz 
Kowalski, Ryszard Gradziński, Zbigniew Mossoczy, Zbigniew Rubinowski, Bronisław W. Wołoszyn i Stefan 
Zwoliński. 

Po rozpoznaniu istniejących wówczas możliwości organizacyjnych i dokonaniu niezbędnych uzgodnień, komitet 
ów zwołał w dniu 6.05.1964 r. w Krakowie zebranie organizacyjne wszystkich zainteresowanych sprawą osób. 
Właśnie na tym zebraniu powołano do życia Sekcję Speleologiczną PTP im. Kopernika oraz wybrano jej 
Tymczasowy zarząd w składzie: Kaziemierz Kowalski- przewodniczący, Ryszard Gradziński -sekretarz oraz 
członkowie- Jerzy Pokorny, Jan Rudnicki, Zbigiew Wójcik, Bronisław W. Wołoszyn i Stefan Zwoliński. 

Staraniem tymczasowego Zarządu Sekcji, zorganizowano w dn. 14-16.11 .1964 r. Sympozjum Speleologiczne w 
Tatrach Zachodnich. Zgromadzeni na nim członkowie Sekcji Speleologicznej, powierzyli dotychczasowemu 
Tymczasowemu Zarządowi już stałe kierownictwo Sekcji. 
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Sympozjum w Tatrach było pierwszym zorganizowanym przez Sekcję Speleologiczną. jednak zgodnie z 
propozycją A.; W. Skalskiego (1971) "liczenie" kolejnych sympozjów speleologicznych rozpoczęto od 
spotkania kieleckiego w 1963 r. 

Trzecie z kolei sympozjum speleologiczne zostało zorganizowane w dn. 3-5 .l 0. 1965 r. w Częstochowie i 
okolicach, sympozjum czwarte zrealizowano w Sudetach, z bazą w Karpaczu ( 14-16.10.1966 r.), a piąte odbyło 
się w 1967 r . w Krakowie i okolicach. 

Powyższy tekst stanowi rozwinięcie i po części uzupełnienie treści posteru, zawierającego dolru.mentację 
fotograficzną prezentowanych powyżej wydarzeń, a przygotowanego przez autorów notatki z okazji 
jubileuszowego 30-tego sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika. 

Cytowane piśmiennictwo: 

Kowalski K. 1950. Speleologia i turystykajaskiniowa w Polsce. Grotołaz 3 (5.12.1950 r.): [2-5]. 
Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu zorganizowane przez Kieleckie 

Towarzystwo Naukowe w dn. 29.05.-1.06.1963 r. w Św. Katarzynie. 1964. Wydawca: Kieleckie Tow. Nauk. 
Kielce, ss. l 05+9. 

Skalski A.W. 1971 (druk 1972). Z historii sympozjów speleologicznych. Materiały speleologiczne (Mater. z 
ill i IV Symp. Spel.): 9-16. Wydawn. Muzeum w Częstochowie. 
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IDSTORIA EKSPLORACJI CHEŁOSIOWEJ JAMY-JASKINI JA WORZNICKlEJ 

J. Bednarz*, A. Kasza*, W. Krupski*, D. Ziacb* 
*Speleoklub Świętoknyski, Kielce 

W dotychczasowej historii poznania Chełosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej wyróżnić można dwa 
okresy eksploracji. Pierwszy okres eksploracji systemu obejmuje lata 1972-1973 i związany jest z 
prowadzonymi pnez kieleckich i warszawskich geologów badaniami w rejonie wyrobisk kamieniołomu w 
Jawormi. Okres drugi przypada na lata 1984-1996. Prawie wszystkie osiągóięcia eksploracyjne tego okresu to 
efekt działalności grotołazów ze Speleoklubu Świętoknyskiego w Kielcach (dawniej sekcji Taternictwa 
Jaskiniowego i Alpinizmu przy Zrzeszeniu Studenów Polskich). 

Otwory obu·jaskiń - Chełosiowej Jamy i Jaskini Jaworznickiej - odsłonięte zostały podczas eksploatacji 
wapieni w kamieniołomach ,która prowadzona była do 1972r. W 1972r. R.Kardaś, K.Przybyszews.ki i 
A.Romanek w czasie pra-c geologicznych póznali przyotworowe, zawaliskowe partie Jaskini Jaworz.nickiej o 
długości ok 200m i głębokości 21m. (Kardaś, Romanek 1975). W 1973r. R. Cblebowski zauważył w zachodnim 
kamieniołomie w Jaworzni otwór Chełosiowej Jamy. O odkryciu tym powiadomił pracowników Instytutu 
Geologicznego w Kielcach. W dniu 16.11.1973r. Z.Kowalczewski, M.Nowak, E.Wróblewska i T.Wróblewski 
spenetrowali wstępną część Chełosiowej Jamy (do komór Bernasiewicza) o długości około 150m (Wróblewski 
1988). 

W ciągu następnych 11 lat (1974-1984 włącznie) nie prowadzono w obu jaskiniach prac 
eksploracyjnych. Bopiero w grudniu 1984r. Chełosiową Jamą zainteresowali się kieleccy grotołazi . 10.12.1984r. 
J.Bednarz, J.Borzechowski i A.Jarząb odkryli przejście do Sali Wielkobiwakowej oraz Prawy Meander. Do 
końca 1985r. wyeksplorowano (głównie J.Bednarz, L.Dziubiński, T.Kapica i J.Rogalski) główny ciąg jaskini 
(Korytarz Ciąglej Ekstazy, Salę z Jeziorkiem, Salę z Kominem i Trójkąt oraz obejście przez Salę z Kabotem) o 
łącznej długości około 2000m (Urban 1992). Po wstępnym skartowaniu tej części jaskini T.Kapica i D.Ziach 
05.06.1988r. odkryli na przedłużeniu Trójkąta tzw. Nowe Partie- kilkusetmetrowy ciąg korytarzy i sal. Po tych 
odkryciach długość jaskini wzrosła do prawie 2600m a deniwelacja wyniosła 39m ( -28,5, +l 0,5). W eksploracji 
niewielkich części jaskini brali też udział członkowie AKG AGH Kraków (wiosną 1987r. - odkrycie Krypty 
WJ) oraz Speleoklubu Warszawskiego (3-5.04.1987- nurkowanie w jeziorku, l3-14.Ql .l989- eksploracja Salki 
Zawieszonych). 

W latach 1988-1994 członkowie Speleoklubu Świętoknys.kiego odkryli w obu jaskiniach zaledwie 
kilkadziesiąt metrów korytarzy. Przełom w eksploracji nastąpił jesienią l994r. 12 listopada 1994r. J.Bednarz, 
G.Borek, A.K.asza i K.Rytka odgruzowali fragment zawaliska na dnie Komory Złomisk w Jaskini Jaworznickiej. 
Odkryto wówczas Salę NPWZ i Stan Przedzawałowy - !50-metrowy ciąg korytarzy i małych salek. Dalszych 
odkryć w Jaskini Jaworznickiej dokonano 19.11.1994r. (J.Bednarz, A.Chudzik, T.Kapica, A.Kasza i 
L.Kuleszyński). Na przedłużeniu Sali NPWZ odkryto Larmo- 30-metrowy ciąg niskich korytarzy, salę Gang 
oraz najdłuższą w całym systemie 95m salę Umaguma. Łączną długość nowych partii oszacowano wówczas na 
około 450m. Długość Jaskini Jaworznickiej wzrosła więc do około 650m a głębokość do około 30m (Kasza 
1995). 

Ostatnie odkrycia zakończone połączeniem Chełosiowej Jamy z Jaskinią Jawormicką miały miejsce w 
marcu 1996r. W dniu 03.03.1996r. S.Gumula i W.Krupski odkryli w Chełosiowej Jarnie partię Flipa i Flapa
kilkadziesiąt metrów korytarzy biegnących w stronę Jaskini Jaworznickiej. Następnie rozpoczęto eksplorację 
końcowych partii Jaskini Jaworznickiej w rejonie Stanu Przedzawałowego. W dniach 10, 11 i 16.03.1996r. 
wyeksplorowano dużym nakładem pracy (głównie Ł.Kobiec i W.K.rupski) 30-metrowy Korytarz Czołgistów. 
Dystans pomiędzy końcem Partii Flipa i Flapa a końcem Korytazza Czołgistów zmniejszył się wówczas do kilku 
metrów. W dniach 27-28.03.1996r. podczas akcji łączonej w obu jaskiniach J.Gubała i D.Ziach oraz R.Biegała, 
S.Gumula i A.Kasza po nawiązaniu kontaktu głosowego dokończyli eksplorację łacząc jaskinie (Kasza 1996). 
Połączony system ma długość 3670m i deniwelację 6Im (-58m, +3m). 
Karcłaś R., Romanek A. 1975. Jaskinia Jaworznicka. Speleol. 8, 2: f49- 155. 
Kasza A. 1995. Nowe partie w Jaskini Jaworznickiej. Jaskinie 4: 15. 
Kasza A. 1996. System Chelosiowej Jamy- 3,5km długości. Góry i Alpinizm 7: 34. 
Urban J. 1992. Chełosiowa Jama. Jaskinie l : 17-22. 
Wróblewski T. 1988. Problemy ochrony obiektów przyrody nieożywionej w Grzbiecie Jaworzniańskim Gór 
Świętoknyskich. Kwart. Geol. 32,4: 764-765. 
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ANDRZEJ W. SKALSKI 

J. Głazek 
Przewodniczący Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 

16 września 1996 speleologia polska poniosła ogromną strat~. gdy w Krakowie zmarł nagle 
najwybitnieszy polski biospeleolog dr Andrzej W. Skalski. 

Andrzej należał do tych niew~elu speleologów polskich, którzy uczestniczyli prawie we wszystkich 
naszych Sympozjach od samego początku, od I zjazdu w Św. Katarzynie. Dopiero w ostatnich latach opuścił 
pierwsze sympozja ze względu na chorobę serca, która zdawała się już zaleczoną, gdy w lutym tego roku znów 
aktywnie uczestniczył" w XV Szkole Speleologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Lądku Zdroju. Nie tylko 
uczestniczy~ lecz także orgnizował szereg sympozjów ( 1965 i 1970 w Częstochowie, 1979 w Podlesicach, 1989 
w Kazimierzu Dolnym). Z 3 i 4 sym·pozjum wydal materiały w osobnym tomie. Jego też inicjatywie i pomocy 
zawdzięczamy wybicie Medalu Nagrody za Prace Speleologiczne im. dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz. 
Wielokrotnie był wybierany do Zarządu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika i do Komisji Nagrody im. 
M. Markowicz-Łobinowicz. 

A. Skalski po ukończeniu studiów zoologicznych podjął pracę w dziale przyrodniczym Muzeum 
Okręgowego w Częstochowie, którego przez długie lata był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem. W 
ostatnich Latach przeszedł do pracy w•Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie wykładał zoologię 
i jednccześme praco·~vał '='·' Urzędzie \lloje,v6dzkim z~jm.ując się xhrcną ~rcdc\'.'iska. Jako dyrektor ~.1uzeu.-n 
Okręgowego stworzył w Częstochowie jeden z najbogatszych i najciekawszych działów przyrodniczych w 
muzeach regionalnych naszego kraju. W kierowanym przez siebie muzeum przygotował szereg wystaw 
przyrodniczych, w tym o jaskiniach i speleologii. W uznaniu tych zasług został powołany do Rady do Spraw 
Muzealnictwa Przyrodniczego przy Ministrze Kultwy, przez szereg Lat przewodniczył tej Radzie. 
· Jego dorobek naukowy to liczne prace i notatki biospeleologiczne, często publikowane w znanych 
wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym (np. International Joumal of Speleology), w materiałach 

międzynarodowych kongresów speleologicznych i sympozjów biospeleologicznych. Jego prace syntetyzujące 
wiedzę o faunie podziemnej Polski są podstawowym żródłem informacji na ten temat w literaturze 
międzynarodowej . Trzeba też wspomnieć tu oryginalne opracowania motyli z inkluzji bursztynowych oraz 
liczne publikacje poświęcone ochronie przyrody. W roku 1979 A. Skalski zorganizował w Podlesicach i 
Częstochowie międzynarodową konferencję biospeleologiczną, której materiały wydał w osobnym tomie. 

Dr A. Skalski wiele podróżował, uczestnicząc w odkrywczych wyprawach np. do Indii; jak i w licznych 
międzynarodowych sympozjach i kongresach. gdzie często samotnie reprezentował polską biospeleologię. Był 
jednym z najwybitniejszych znawców fauny podziemnej, a szczególnie skorupiaków wód podziemnych, którym 
poświęcił najwięcej swoich prac. Nadto prowadził systematyczny monitoring fauny podziemnej na wybranych 
stanowiskach na terenie całej Polski. Żegnając dr Andrzeja Skalskiego jesteśmy mu wdzięczni za to, że przez 
kilkadziesiąt lat swoim wysiłkiem podtrzymywał egzystencję biospeleologii w Polsce i godnie reprezentował 
naszą biospeleologię na forum międzynarodowym. Jego prace będą długo głównym żródłem informacji o fauoie 
podziemnej Polski, a nam będzie brakowało jego kolejnych referatów, w których przedstawiał nowe idee w 
badaniach fauny podziemnej i podsumowywal stan tych badań w naszym kraju. 
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SYMPOZJA SPELEOLOGICZNE 
ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ SPELEOLOGICZNĄ 

POLSKIEGO TOWARZYSTW A PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA 

J. Głazek*, R. Kardaś** 

*Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 
**Muzeum Ziemi PAN, Warszawa 

Dzisiaj spotykamy się po raz 30-ty na Sympozjum Speleologicznym podobnie jak za pierwszym, 
dziesiątym i dwudziestym razem w Kielcach. Z tej okazji będziemy się zastanawiać nad dorobkiem i 
znaczeniem tych sympozjów dla polskiej speleologii i dalszym jej rozwojem. Będziemy wspominać zasługi na 
polu organizacji naszych spotkań tych, którzy są z nami i tych, którzy przekroczyli Styks, a ślad swój trwały 
zostawili w speleologii. Na wstępie przypomnimy kilka ogólnych informacji i faktów ilustrujących historię 
spotkań sympozjalnych podczas trzeciej części stulecia. 

Pierwsze Sympozjum pod nazwą "Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy 
Krasu" zostało zorganizowane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Świętej Katarzynie 28.05-01.06.1963. 
Podczas tego spotkania postanowiono powołać ogólnopolską. organizację speleologiczną, która zapewniałaby 
forum wymiany myśli, doświadczeń i przedstawiania osiągnięć w badaniach jaskiń i krasu. Idea ta została 
urzeczywistniona, przez powołany wówczas Komitet Organizacyjny w składzie K. Kowalski, R. Gradziński, Z. 
Rubinowsk:i, Z. Mossoczy, B. W. Woloszyn i S. Zwoliński, w postaci utworzenia Sekcji Speleologicznej 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Sekcja ta pracująca pod przewodnictwem K. 
Kowalskiego, a następnie R. Gradzińskiego organizowała dalsze spotkania, korzystając jeszcze wielokrotnie z 
pomocy i gościny Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu 
Geologicznego. Przyjął się zwyczaj, że co dziesiąte Sympozjum organizowane jest w Kielcach i zbiega się ze 
znaczącymi wydarzeniami w dziejach polskiej speleologii i badań krasu. Pierwsze sympozjum zbiegło się z 
odkryciem Jaskini Raj, na X dokonano uroczystego otwarcia, pierwszej jaskini udostępnionej dla ruchu 
turystycznego w naszym kraju - była to właśnie Jaskinia Raj, na XX zapoznaliśmy się z wynikami badań 
grotołazów kieleckich w jaskini Chelosiowej, która już wówczas konkurowała z Jaskinią Niedźwiedzią w 
Sudetach o miano najdłuższej poza Tatrami w kraju. Teraz znów będziemy mogli zapoznać się z rewelacyjnymi 
wynikami badań w tej jaskini. 

Porostałe sympozja odbywały się w różnych regionach krasowych i jaskiniowych Polski (ryc. l), a 
czasem na terenie gdzie występują tylko ciekawe podziemia stanowiące unikalne siedliska fauny podziemnej, 
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Kolejne sympozja cieszyły się różną frekwencją, większe powodzenie miały spotkania odbywające się w dużych 
miastach i znanych rejonach krasowych. Obok tych merytowycznych względów, na frekwencję wpływały leż 
wydarzenia polityczne i Lrudności ekonomiczne, które przyczyniły się do spad.lru frekwencji w latach 1968, 
1977, 1982-84, 1989-90 (ryc. 2). 
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Pragniemy też uczcić piękny jubileusz 70-lecia naszego seniora prof. dr Kazimierza Kowalskiego, 
którego energii i Lalentom. osiągnięciom sportowym i naukowym bardzo wiele zawdzięcza polska speleologia. 
Tę działalność nam przypomni bibliografia publikacji speleologicznych naszego Pierwszego Przewodniczącego 
zestawiona przez kolegę W. Wiśniewskiego. 

Podczas naszych sympozjów spotykaliśmy się też z wieloma wybitnymi speleologami zagranicznymi, 
którzy reprezentowali Bułgarię, Czechy, Francję, Hiszpanię, Rumunię, Słowację, Słowenię, USA, Węgry i 
Wietnam. Możemy być dumni, że w naszych sympozjach uczestniczyli tej miary badacze jak. M. Bleahu, L. 
Blaha, P. Bosak, J. Corbel, A. Eraso, F. Habe, R Habić, P. Mitter, V. Popov i wielu innych. 

Niestety na klejnych sympozjach musieliśmy żegnać wielu wybitnych speleologów, którzy zasłużyli na 
wspomnienie swym dorobkiem i udziałem w pracach Sekcji i Sympozjów, tak opuścili nas M. Markowicz
Łohinowicz, Z. Mossoczy, J. Pokomy, J. Rudnicki, S. Zwoliński, a przed miesiącem A. Skalski. 

Od roku 1977 na sympozjach co pare lat są wręczane Nagrody im. dr inż Marii Markowicz
Łohinowicz, ufundowane przez matkę zmarłej naszej koleżanki, które są jedynym w kraju wyróżnieniem za 
prace w dzidzinie speleologii. 

Można śmiało powiedzieć, że sympozja nasze od lat odzwierciedlają stan naszej speleologii, zarówno 
jej sukcesy jak i kryzysy, służą też dobrze wymianie myśli i popularyzacji osiągnięć poszczególnych badaczy i 
ich grup. 

15 



XXX Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Materiały Konferencyjne 

WPŁ YW ASCENZYJNYCH PRZEPŁ YWÓW NA POWSTANIE JASKINI 
SMOCZAJAMA 

M. Gradziński*, A. Górny**, J. Motyka *** 

• Instytut · Nauk Geologicznych UJ, •• Muzeum Geologiczne AGH, ••• Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

Jaskinia Smocza Jama położona jest w obrębie miasta Krakowa u podnóża Wzgórza Wawelskiego. Jej otwór 
znajduje się na wysokości ok. 205.5 m npm i ok. 6.5 m nad średni poziom Wisły. Jaskinia jest rozwinięta w 
wapieniach górnej jury budujących zrąb Wawelu. Jaskinia ta charakteryzuje się: (i) nielinearnym przebiegiem 
korytany, (ii) bardzo dobrze rozwiniętymi formami kotłów stropowych, (iii) występowaniem prawie wyłącznie 
drobnoklastycznych namulisk (frakcji ilastej) pozbawionych szczątków fauny plejstoceńskiej i starszych od 
średniowiecza materiałów archeologicznych, (iv) obecnością stałych zbiorników wodnych. 

Przebieg korytarzy, zwłaszcza partii pomiędzy sztucznym tunelem i Salą Koronacyjną nie jest uzależniony od 
przebiegu spękań ciosowych. Główny ciąg jaskini składa się tam z salek o kilkumetrowej wysokości 
przedzielonych bardzo cienkimi (nieraz kilkunasto centymetrowymi) przegrodami skalnymi. W przegrodach 
tych znajdują się chaotycznie rozmieszczone, różnych rozmiarów otwory. Natomiast w spągu większości salek 
występują szczeliny wypełnione wodą.. Tego typu przestrzenna organizacja jaskini sugeruje, że w 
poszczególnych salkach odbywała się niezależna freatyczna cyrkulacja wód o charakterze cyrkulacji w 
komórkach konwekcyjnych tzn. woda wpływała i wypływała z salek przez szczeliny w ich spągu. Natomiast 
otwory w przegrodach pomiędzy salkami powstały wtórnie w zupełnie przypadkowych miejscach. Otwory te nie 
miały zasadniczego wpływu na charakter cyrkulacji wody w jaskini. Powyższy wniosek potwierdzają ponadto 
bardzo dobrze rozwinięte systemy kotłów na stropie poszczególnych salek i poziome żebra rozwinięte na ich 
ścianach. Powstanie takich form jest związane z okrężną cyrkulacją wody w komórkach konwekcyjnych. 

Charakter namulisk Smoczej Jamy świadczy o ich deponowniu w warunkach freatycznych. Brak w jaskini 
jakichkolwiek osadów pochodzenia rzecznego (Wiślanego) wskazuje na jej rozwój w izolacji od zewnętrznego 
środowiska. Dowodzi tego również brak plejstoceńskich szczątków fauny i materiałów archeologicznych. 
Powyższe fakty świadczą o braku połączeń jaskini z powierzchnią co jest typowe dla jaskiń powstałych dzięki 
przepływom ascenzyjnym. 

W rezultacie przeprowadzonych badań składu chemicznego wód z jeziorek w Smoczej Jamie wydaje się bardzo 
prawdopodobnt:, :te są one częścią strumienia wód pc.xlziemnycb, piynących z wysokiego tarasu Wisły uo Lej 
rzeki. Wysoka zawartość azotanów wydaje się być związana z antropopresją, natomiast wysokie s~żenie 
chlorków z ascenzją wód z głębszego podłoża. Natomiast wpływ wody z Wisły można uznać za znikomy. 

Przedstawione powyżej fakty dowodzą, że pierwotnie rozwój jaskini następował w warunkach ascenzyjnych 
przepływów, w odmiennych od dzisjejszych warunkach hydrogeologicznych. Należy sądzić, że miało to miejsce 
przy wyższym położeniu paleodoliny Wisły. 

Należy dodać, że położenie geologiczne Smoczej Jamy w zrębie zbudowanym z utworów węglanowych 
otulonych osadami ilastymi (iłami miocenu) stwarza warunki dla istnienia przepływów ascenzyjnych. Obszary 
zasilania poleżone byłyby na innych, wyższych zrębach łub w północnej części rejonu Krakowskiego na terenie 
płyty północnej . Istotnym jest, że współcześnie w sąsiedztwie Wawelu funkcjonują naturalne źródła ascenzyjne 
(klasztor na Skałce), a obecność wód ascenzyjnych znana jest także z licznych sztucznych otworów (np. Zdrój 
Lajkonik, studnia w piwnicach Zamku Wawelskiego). Analogiczna sytuacja hydrogeologiczna została 

rozpoznana w Budapeszcie, gdzie cieple, ascenzyjne wody tworzą termalne jaskinie w obrębie wzgórz Buda. 
Niewątpliwie temperatury wód tworzących Smoczą Jamę nie były tak wysokie, jednak występowanie form 
związanych z przepływami konwekcyjnymi wskazuje na istnienie gradientu temperatur pomiędzy ascenzyjną 
wodą, a wapi_eniami budującymi zrąb Wawelu. 
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MIKROFACJE NACIEKÓW JASKINIOWYCH 
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ICH ZASTOSOWANIA DO 

REKONSTRUKCJI P ALEOŚRODOWISKA 

M. Gradzińsld*, M. Rospondek*, J. Szulc* 

• Instytut Nauk Geologicznych UJ 

Speleotemy są powszechnie występującymi w terenach krasowych węglanowymi osadami słodkowodnymi. 
Dzięki specyficznemu środowisku ich powstania speleotemy te są często jedynym świadectwem zjawisk 
niezapisanych w innych środowiskach kontynentalnych (np. fluwialnym, eolicznym czy jeziornym). Liczne, 
dotychczasowe studia koncentrowały się głównie na opisie morfologii nacieków (najczęściej różnorodnych form 
agrawitacyjnych, a także stalaktytów i stalagmitów) i badaniu ich mineralnego i chemicznego składu. Z drugiej 
strony speleotemy jaskiniowe były szeroko używane w zaawansowanych badaniach geochemicznych -
określaniu wieku izotopowego i zawartości izotopów stabilnych. Wyniki tych badań służyły do budowania 
różnorodnych rekonstrukcji - głównie paleoklimatycznych i paleogeomorfologicznych. Natomiast niewiele jest 
wiadomo o fizykochemicznych i biologicznych uwarunkowaniach procesu sedymentacji speleotemów. Osady te 
są więc z jednej strony wykorzystywane jako narzędzie do zaawansowanych badań geochemicznych, z drugiej 
zaś, bardzo niewielki zasób wiedzy posiadamy o procesach ich tworzenia. 

Tutaj prezentowane są wstępne wyniki prac dotyczących rekonstrukcji środowiskowych uwarunkowań 
sedymentacji speleotemów. Prace są prowadzone w oparciu o profile polew naciekowych z jaskiń Polski i 
Słowacji. Szczegółowo badane są profile z Gór Świętokrzyskich (Chelosiowa Jama), Wyżyny Krakowsko
Wieluńskiej (Jaskinia Racławicka, Jaskinia Deszczowa), Tatr Polskich (Jaskinia Naciekowa i Jaskinia Psia), 
Niznych Tatr (System Demanovskych jaskyo) i Słowackiego Krasu (Zvoniva diera). 

Efektem dotychczasowych badań jest wyróżnienie mikrofacjalnych odmian nacieków jaskiniowych oraz 
wstępne określenie czynników kontrolujacych rozwój poszczególnych odmian. Na podstawie pokroju i więźby 
kryształów, a także udziału i dystrybucji materialu detrytycznego (mineralnego i organicznego) zostały 

wyróżnione poniższe odmiany mikrofacjalne. 

Odmiana kopalnego mleka wapiennego charakteryzuje się klaczkowatą więźbą i zazwyczaj subtelną 

laminacją. Ma barwy jasne od białych po żółte. Często zachowana jest pierwotna porowatość osadu. W obrazie 
mikroskopowym odmiana ta charakteryzuje się występowaniem igłowych kryształów kalcytu lub (i) obecnością 
mikrytowego węglanu wapnia. Geneza osadów zaliczanych do tej mikrofacji jest związana z wytrącaniem 
węglanu wapnia przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby). Pierwotne struktury biogeniczne są zatarte w trakcie 
wczesnej diagenezy osadu. Badania współczesnych i subfosylnych osadów typu mleka wapiennego ujawniły 
istnieie odmian pośrednich pomiędzy świeżym, zawodnionym mlekiem wapiennymj, a opisaną tu odmianą 
mikrofacjalna polew naciekowych. 

Odm\ana botryoidalna charakteryzuje się makroskopowo żółtym lub brązowym zabarwieniem i delikatną 
laminacją. Badania mikroskopowe wykazały, że odmiana te jest zbudowana z radialnie położonych igłowych 
kryształów kalcytu otoczonych przez detrytyczne składnki niewęglanowe. Osady tej odmiany są 

charakterystyczne dla powierzchni zwiazanych z przerwami wzrostu polew naciekowych i (lub) powierzchniami 
korozyjnymi. 

Odmiana kolumnowa jest najczęściej występującą odmianą w badanych profilach polew naciekowych. 
Zbudowana jest ona z makrokopowo widocznych kryształów kalcytu, często półprzeźroczystych. Barwa tej 
odmiany jest zależna od ilości i charakteru materiału allogenicznego - węglanowych i niewęglanowych 
domieszek detrytycznych, materii organicznej, a także ilości inkluzji. Badania mikroskopowe wykazały, że 
kryształy budujące tą odmianę wzrastały zgodnie z regułą konkurencyjengo wzrostu kryształów. Wynikiem tego 
jest ujednolicona orientacja optyczna kryształów i ich coraz to większe rozmiary w miarę oddalania się od 
powierzchni nukleacji. Wykszta.łcenie kryształów wskazuje na powolny wzrost speleotemu i panujące stabilne 
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warunki hydrodynamiczne. W obrębie kryształów budujących tą odmiane widoczne są ciemne laminy 
zabarwione dzięki zawartości mineralnego i (łub) organicznego materiału detrytycznego. 

Laminy te są szczególnie charakterystyczne dla odmiany rytmicznie laminowanej. Zbudowana jest ona z 
dużych rozmiarów kryształów kalcytu. W przeciwieństwie do odmiany kolumnowej widoczne są tu alternowane 
zestawy lamin złożone z laminy jasnej i ciemnej. Laminy te są poziome łub kopułkowate. W drugim przypadku 
poszczególne kopółki kopułki tworzą odrębne kryształy kalcytu. Laminy te są prawdopodobnie zapisem 
sezonowych zmian temperetury i wilgotności zachodzących w trakcie ich sedymentacji. 

Odmiana blokowa ma barwy szare łub żółte. Jej cechą charakterystyczną jest występowanie licznych ziarn 
detrytycznych o różnej wielkości. Fazowa analiza rentgenowska wykazała obecność detrytycznego kwarcu i 
dolomitu w badanych próbach tej mikrofacji. Stwierdzono także stosunkowo wyską zawartość materii 
organicznej (ok. ). W związku z obecnością licznych detrytycznych domieszek kryształy kalcytu budujące 
blokową mikrofację są idiomorficznie. Mikrofacja ta występuje zazwyczaj w spągowych częściach polew 
naciekowych. Jej powstanie należy wiązać z dostarczaniem dużych ilości wody w trakcie wzrostu 
spoeleotemó~. 

Odmiana igłowa jest wyróżniona ze względu na igłowy pokrój kryształów zorganizowanych najczęściej w 
wabiarzowale pęki o zbliżonej orientacji optycznej. Narastające na igłach kryształy kalcytu tworzą 

charakterystyczny szewronowy układ Kryształy budujące odmianę igłową i współczesne mleko wapienne 
wykazują znaczne podobieństwo. Powstanie odmiany igłowej jest związane z szybką krystalizacją z 
przesyconych roztworów. 

Dalsze badania mają na celu określenie: (i) wpływu rekrystalizacji na pokrój kryształów głównie odmiany 
13 18 

kolumnowej i laminowanej, (ii) ewentualnych prawidłowości sygnału izotopowego (o C i o O) 
poszczególnych mikrofacji, (iii) rodzaju domieszek detrytycznych. Wyjaśnienia wymaga zwłaszcza ewentualny 
wpływ procesów postclepozycyjnych (głównie rekrystalizacji) na struktury nacieków i sygnał izotopowy. 
Rozwiązanie tych problemów pozwoli na rekonstrukcję warunków powstania poszczególnych odmian, a w 
połączeniu z izotopowym wiekiem badanych osadów określenie reaktywności systemu jaskiniowego na 
zewnętrzne zmiany środowiskowe. Przeprowadzona analiza następstw poszczególnych odmian w profilach 
polew ujawni potencjalne prawidłowości w ich rozmieszczeniu będące zapisem cykliczności zjawisk 
klimatycznych w czwartorzędzie. 
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FAUNA JASKIŃ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO- PODSUMOW ANIE 
WYNIKÓW BADAŃ Z LAT 1994-1996. 

J. Gubala * 
*Speleoklub Świętokrzyski, Kielce 

Publikowane dane faunistyczne pochodzą jedynie z dwudziestu kil.l...-u jaskiń i schronisk regionu 
świętokrzyskiego. P!Ledstawiono je w kilkunastu opracowaniach poświęconych w większości nietoperzom 
(szereg prac ·Wołoszyna i innych autorów). Szczegółowo zbadano pająki (Sanocka-Wołoszyn 1964). Istnieją 
natomiast wyraźne dysproporcje w stopniu poznania pozostałych grup faunistycznych związanych z 
podziemnym środowiskiem. Opis różnorodnych taksonów z wybranych jaskiń znajdujemy u Wołoszyna i 
Wójcika (1965) i Wołoszyna (1966) a wzmianki w opracowaniach innych autorów (Kowalski 1954, 1965, 
Burakowski i in. 1978). 

Artykuł przedstawia wstępne podswnowanie wyników badań fauny lądowej prowadzonej równolegle z 
inwentaryzacją jaskiń w regionie świętokrzyskim głównie w okresie 1994-1996. Obserwacje przeprowadzono 
praktycznie we wszystkich znanych 131 obiektach. Szczegóowo zbadano nietope!Le (omówione osobno -
Gubala 1996) i inne zwierzą ta będące pod ochroną prawną. Obserwacje miały· najczęściej charakter poglądowy 
mający określić różnorodność i liczebność taksonów zwierząt oraz ich związek ze środowiskiem jaskiń. Zebrane 
dane mogą stanowić przyczynek do stanu poznania fauny jaskiń świętokrzyskich oraz ich waloryzacji i ochrony. 
W badaniach poza autorem uczestniczyli: M.Bidas (chrząszcze), M.Gwardian, E.Jachimkowska. A.Kasza 
(gló-w-uic r.i.;toperze). 

Troglobionty. Znane są jedynie dwa gatunki żyjące w Jaskini Zbójeckiej w Łagowie. Należą do nich 
pająk Pon·clzoma egeria Simon i owad bezskrzydły Arrchopalites pygntaeus (Wank) (Sanocka-Wołoszyn 1964, 
Wołoszyn, Wójcik 1965). Nie prowadzono szczegółowych poszukiwań tych zwierząt w głębszych partiach 
jaskini, stąd brak obecnie danych o stanie ich populacji. 

Troglofile. Zespół ten reprezentuje obecnie kilkanaście gatunków, z których tylko kilka cechuje się 
liczniejszym występowaniem. Charakterystycznego pająka Meta menardi (Latr.) oraz jego kokony 
obserwowano m.in. w Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, Raju oraz w Jaskini na Czerwonej Górze. Wymieniają go 
uprzednio Wołoszyn i Wójcik ( 1965) a szczególnie Sanocka-Wołoszyn (1964}, która opisuje kolejnych sześć 
gatunków zaliczanych do troglotl.lii. Występowanie pająków stwierdzono niemal we wszystkich obiektach, 
jednak nie oznaczano ich i nie określano przynależności do konkretnego zespołu .. W kilkunastu obiektach 
występowały. równonogi (lsopoda), prawdopodobnie stonogi murowe Oniscus asellus L., szczególnie liczne w 
wilgotnych partiach przyotworowych Jaskini na Wietrzni oraz Chełosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej. W tej 
ostatniej stwierdzono również skoczogonki (Collembola) z gatunku Dnyciziurus armatus Tullberg, obserwowano 
je również w Jaskini na Czerwonej Górze. 

Chrząszcze (Coleoptera), które można zaliczyć do troglofilii są spotykane sporadycznie w kilku 
jaskiniach, reprezentują rodziny: Catopidae, Staphylinidae i Carabidae. Przedstawicielami Catopidae są Choleva 
agilis (Illiger) ·notowana przez Wołoszyna i Wójcika (1965) w Jaskini Zbójeckiej w Łagowie (uznana 
wówczas za troglobionta) oraz Cho/eva angustata (Fabr.) obserwowana przez W.Szymczakowskiego w 
Schronisku Dolnym pod Starym Piekłem (Durakowski i in. 1978). 

Podczas badań prowadzonych 16.08.1988r. w Dużej Sali Jaskini Zbójeckiej stwierdzono dwa samce 
Choleva a.ngustata. Znaleziono tam również przedstawiciela kusakowatych (Staphylinidae) z gatunku Quedius 
mesome/inus (Marsh.). Powyższego chrząszcza odłowiono również 23 .06. 1996 w Chełosiowej Jamie-Jaskini 
Jaworznieklej zarówno w partiach przyotworowych jak i w Sali Wielkobiwakowej (70m od wejścia). W jaskini 
tej obserwowano również biegaczowate (Carabidae) z gatunku Sphodurus /eucophta/mus (L.) żyjące w pobliżu 
otworu, w sąsiedztwie licznych odchodów kuny. Quedius mesome/inus stwierdzony ponadto przez autora 
23.08.1996r. na Ponidziu (Jaskinia w Aleksandrowie), uznany jest za formę p!Lewodnią dl~ jaskiń sudeckich 
(Kowalski 1965). Podawany jest również z Tatr (Kowalski 1953, 1955).Wiosną 1994 w Piekłe pod Skibami 
obserwowano bliżej nie oznaczone larwy biegaczowatych żyjące w szczelinach skał. Chrząszcz Sphodurus 
/eucophtalmus (L.) jest ponadto nowym gatunkiem dla dla fauny regionu Świetokrzyskiego. 

Troglokseny. To niewątpliwie najbogatszy zespół w jaskiniach świętokrzyskich, reprezentowany przez 
różnorodne taksony osiągające niekiedy znaczną liczebność osobników. Wyniki obserwacji przedstawicieli tej 
grupy skłaniają do wyróźnienia dwóch podzespołów (tab.1}. Podziału dokonano biorąc pod uwagę znaczenie 
jakie dla danego organizmu ma środowisko jaskiń bądź schronisk i długość życia jaką w nim spędzają. Nie bez 
znaczenia pozostaje celowość odwiedzin podziemi skalnych. Podział taksonów na dwa podzespoły pełniej 
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obrazuje preferencje środowiskowe poszczególnych (tab. l ) gatunków bądź przedstawicieli rodzin lub rzędów 
(tab. l) 

Zbliżone podziały proponowali już inni autorzy. Przykładowo Parma i Rajwa (1978) podają 4 zespoły: 
eutroglobionty, hemitroglobionty, pseudotroglobionty i tychotroglobionty. Być może jest to podział 

zastosowany przez Racovitza, twórcę współczesnej biospeleologii. 
Troglokseny - stali bywalcy. Zazwyczaj ciągle przebywają w jaskiniach przez większą część roku bądź 

zimą, wykorzystują je jako schronienia oraz jako miejsca posiłku i żerowania. Stali bywalcy z reguły są 
reprezentowani przez wiekszą liczbę osobników. Interesujące jest przebywanie w jaskiniach kuny, 
najprawdopodobniej kuny domowej Martes foina Erxl. Stwierdzono ją w kilkunastu obiektach, gdzie zostawia 
odchody i resztki pożywienia. Kuna przebywa systematycznie i często niemal w całym systemie Chełosiowej 
Jamy-Jaskini Jaworznickiej, gdzie znaleziono również subfosylne szczątki kuny leśnej Martes marstes (L.) 
sugerujące możliwość istnienia dawniej naturalnego otworu do J. Jaworzn.ickiej. Kunę kamionkę obserwuje się 
ponadto odjesieni 1995 w Raju. Stałymi bywalcamijaskińjest 9 gatunków nietoperzy (tab.l). 

Troglokseny - sporadyczni goście. Odwiedzają jaskinie w poszukiwaniu pożywienia a także 

krótkotrwałego schronienia. Czesto trafiają całkiem przypadkowo zwabione wilgocią lub padliną, sporadycznie 
wybierają jaskinie jako miejsce zimowego pobytu. Występują najczęściej nielicznie. Spośród zwierząt będących 
pod ochroną spotykane były: mroczek późny Eptesicus serotinus Schreber, ropucha szara Bufo bufo (L.) 
zimująca (1994/95) w Jaskini na Wietrzni, żaba trawna Rana remporaria L. stwierdzona w jaskini 
Niespodzianka oraz traszka zwyczajna Triturus vu/garis (L.) zimująca w Jaskini Wschodniej. Młode osobniki 
traszek znaleziono także w Schronisku Mysim. Bezkręgowce reprezentował ślimak winniczek He/ix pomatia L. 
w Jaskini na Sosnówce, Schronisku Mysim oraz w Schronisku Nietoperza. 

Tabela l ?odział trogloksenów z jaskiń rejonu Świętokrzyskiego 

Bezk:regowce Kręgowce 

Aranei (pająki) Myotis myotis (Borkhausen) 
Nymphalidae (rusalkowate) Myotis nattereri (Kuhl) 

~ Geometridae (miernikowce) Myotis daubentoni (Kuhl) 
<U Noctuidae (sówkowate) Myotis mystacinus (Kub!) 

~ Limacidae (pomrowcowate) Myotis bradti (Eversman) 
.D Clausiliidae (świdrzykowate) Plecotus auritus (Linnaeus) ·-<U Zonitidae (szklakowate) Plecotus austriacus (Fischer) 

.o 'iii Diptera (muchówki) Barbastella barbastellus (Schrcber) o 
o. Myotis bechsteini (Kuhl) 
"' ~ Martes foina (Erxl) - -2 - f- .~ 

He!icirł~e (ś!i!!'.akC'.vate) Epte5icu.s serotinU5 (Sch..reber) " ci:: "" o Ańonidae (ślinikowate) Vulpes vulpes (Linnaeus) co 
·c: Hymenoptera (błonkówki) Triturus vulgaris (Linnacus) 
N Trichaptera (chruściki) Bufo bufo (Linnaeus) o 
>. . Julidae (julusy) Rana temporana (Linnaeus) "O 
«S • Lumbricidae (dżdżownice) oraz: gryzonie, ptaki, koty, psy ... o 
o. Forficulidae (skorkowate) i inne CI) 

Burakowski B., Mroczkawski M., Stefańska J. 1978. Katalog fauny Polski, cz.23, t.5. Chrząszcze Coleoptera, ss.l53. 
Gubala J. 1996. Nietoperze (Chiroptera) z jaskiń regionu świętokrzyskiego - podsumowanie wyników badań z lat 1994-

1996. ···1: Mat. 30 Symp. Sekcji Speleol. PTP. 
Kowalski K. 1953. Jaskinie Polski, t.2 . Państw. Muz. Archeol., Warszawa, ss. l86. 
Kowalski K. 1954. Jaskinie Polski, t.3. PWN, Warszawa, ss. 192. 
Kowalski K. 1955. Faunajaskiń Tatr polskich. Ochr. Przyr. 23 : 283-328. 
Kowalski K. 1965. Jaskinie Polskie. Seria: Przyroda polska. Wiedza Powsz., Warszawa, ss.l43. 
Parma C., Ra~ A. 1989. Fauna jaskiń. W: Turystyczne jaskinie Tatr. Sport i Turyst., Warszawa: 30-39 
Sanocka -Wołoszyn E. 1964. Uwagi nad rozmieszczeniem i ekologia pająków (Araneae) z jaskiń Gór Świętokrzyskich. W: 

Sem. Speleol. l Ogólnop. Zjazdu Badaczy Krasu, Św. Katarzyna 1963. Kielce: 73-86. 
Wołoszyn B. W. 1966. Jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich. Wierchy 34: 207-2 10. 
Woloszyn B.W.,Wójcik Z. 1965- Jaskinie Gór Świętokrzyskich. Wierchy 33: 98-124. 
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NIETOPERZE (CHIROPTERA) Z JASKIŃ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBSERWACJE Z LAT 1994-1996 

J. Gubala * 
*Speleoldub Świętokrzyski, Kielce 

Zimowanie nietoperzy stwierdzono w 16 jaskiniach regionu święlokrqskiego. Poszukiwania 
prowadzono w kilkudziesięciu ze 13 1 obiektów znajdujących się na omawianym terenie. Pozostałe (w 
większości schroniska skalne) ze względu na brak odpowiedniego mikroklimatu nie są zasiedlane. 

Przeprowadzono od jednej do kilkunastu kontroli w poszczególnych stanowiskach. Większość z nich 
przypadała na luty każdego roku. W obserwacjach poza autorem uczestniczyli: M.Gwardian, E.Jachimkowska, 
A.Kasza oraz A.Wąsikowski. Ogółem stwierdzono 10 gatunków nietoperzy. 

Spośród notowanych w regionie nie obserwowano jedynie nocka łydkowłosego Myotis 
dasycneme(Boie) występującego 35 lat temu w Jaskini w Sztolni Zofia i Jaskini Zbójeckiej w Łagowie 
(Wołoszyn 1962). 37 razy stwierdzono pobyt gatunku nie notowanego uprzednio w danej jaskini (obserwacje te 
oznaczono * w tab.1), ponadto 5 hibernakuli to nowe stanowiska. Wśród zliczonych osobników dominuje 
nocek duży Myotis myotis (Borkh.) stanowiący około 80% ogólnej Liczby nietoperzy, obserwowany na 
jedenastu stanowiskach. 

L. p M M M M M M MM p p B ~ ~ N G 

Jaskinia Y Y D B Y Y Y Y A A A ::. max ogółem 
M N A E s B SB s R R E 

l J.na Wietrzni + • • 4 4 
2 J.Odkrywc6w • l l 
3 Szczelina na Kadzielni + • + • + • • • 6 8 
4 J.Wschodnia na Kadzielni + + 2 2 
s J.Zwalisk:owa + l l 

6 Gazownia • l l 
7 Chełosiowa Jama + • + • • 137 6 l 

8 J.Jaworznick.a + • • • • • 135 s l 

9 J.na Czerwonej Górze: • l l 

lO J .Gwarccka • • • • • 36 6 
l i Pieldo pod Skibami + • • • • • • • • I ł 9 
12 J.w Sztolni Zofia + + + + + + + 106 8 
13 J .Hematytowa • • 2 2 
14 Raj + • + + 80 4 
IS J.zb6jecka w Łagowic + + + + + + • + • 24 9 
16 Pieklo pod Małogoszczą + • + 6 3 

Tab.l . Skład gatunkowy 1 maksymalna Liczebność metoperzy hibernujących w Jaskiniach regionu 
świętokrzyskiego w latach 1994-1996 (akronimy wg Wołoszyna 1992: MYM - Myotis myotis, MYN -
Mnattereri, MDA - Mdaubenconi, MBE - M.bechsteini, MYS - M.mystacinus, MYB - Mbrandti, PAS -
Piecotus austriacus, PAR -P.auritus, BAR -BarBaste//a barbaste//us, ESE - Eptesicus serotinus. N max -
maksymalna Liczebność osobników podczas pojedynczej kontroli, G ogółem - ogólna Liczba stwierdzonych 
gatunków w ciągu całego okresu obserwacji, * - nowe obserwacje gatunków nie wyróżnianych dotychczas z 
danej jaskini. 

Wśród pozostałych gatunków wyróżniają się pod względem ilościowym i rozprzestrzenienia: nocek 
Natterera Myotis nattereri (Kuhl) oraz gacek szary Plecotus austriacus (Fischer). Stwierdzono je w 9 
jaskiniach. Nieco mniej liczne nocki wąsatki Myotis mystacinus (Kuh/) i nocki Brandta Myotis branti 
(Eversmann) oraz gacki brunatne Plecotus auritus (L). Wystcrpowały w ośmiu stanowiskach. 

Sporadycznie obserwowano nocki Bechsteina Myotis bechsteini (Kuhl) odnotowane w Jaskini 
Zbójeckiej (15.04.1995., trzy osobniki) i Chełosiowej Jamie (1 1.02.1996, jeden osobnik) oraz mroczki późne 
Eptesicus serotinus (Schreber) (pojedyncze osobniki, tab.l), notowane uprzednio w Jaskini w Sztolni Zofia na 
Miedziance (Wołoszyn 1962, 1964a, 1964b). Ostatni raz obserwowano te ssaki 10.02.1964 (Wołoszyn 1994a). 
Mroczki późne będące gatunkiem synantropijnym (Kowalski, Ruprecht 1984) należy zaliczyć do sporadycznych 
gości wśród troglok.senów (Gubała 1996). W innych regionach Polski obserwowano ostatnio pojedyncze 
egzemplarze w jaskini Studnisko (Postawa, Węgiel, Zygmunt 1994) oraz jaskini Szachownica (Kowalski, 
Lesiński 1994, Hejduk, Radzicki 1995). W jaskiniach świętokrzyskich mroczki późne pojawiały się w okresie 
największych mrozów (30.01-8.02.1996) tracąc zapewne swe dotychczasowe hibernakula z powodu ich 
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przemarznięcia. W Piekle pod Skibami i Szczelinie na Kadzielni lokowały się w szczelinach skalnych, w pobliżu 
strefy dynamicznej (mikroklimat - Wołoszyn 1977), natomiast w Jaskini Hematytowej - blisko otworu. 
Spotykano je w związku z tym tuż za obszarem wymarzania. 

Największym zimowiskiem nietoperzy jest obecnie system Chełosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka. 
Stwierdzono tu 7 gatunków a 5.02.1995r. zliczono 224 osobniki. Jest to pod względem ilości nietoperzy 
dziewiąte zimowisko w Polsce a trzecie lub drugie wśródjaskiń (por. Wołoszyn l994b). 

Nieco mniej licznymi stanowiskami są: Jaskinia w Sztolni Zofia (maksymalnie 108 osobników z 8 
gatunków) oraz jaskinia Raj (maksymalnie 80 osobników z 4 gatunków). Bardzo ważnymi zimowiskami ze 
względu na różnorodność gatunkową są: Pieklo pod Skibami, Jaskinia Zbójecka oraz Szczelina na Kadzielni, 
gdzie obserwowano co najmniej 8 gatunków. Liczebność nietoperzy w powyższych jaskiniach jest jednak 
niewielka (maksymalnie 24 osobniki, tab.l). 

Stwierdzenie mniejszej ilości nietoperzy w systemie Chełosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka i jaskini 
Raj może wYnikać z niepełnego jeszcze poznania tych zimowisk bądź jednolitych warunków środowiskowych 
lub słabszej dostępności. Z pozostałych jaskiń godna uwagi jest Jaskinia Gwarecka, gdzie zimuje 6 gatunków, a 
liczebność dochodzi do 36 osobników. W systemie Chełosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej, Raju i Jaskini 
Zbójeckiej obserwowano przebywanie nietoperzy niemal w ciągu całego roku z najmniejszą intensywnością w 
okresie maja czerwca. 

Badania wykazały, że skład gatunkowy hibernakuli jest bogatszy niż do tej pory sądzono, ponadto jest 
on wprost proporcjonalny do wielkości i ilości otworów wlotowych oraz różnorodności warunków 
mikroklimatycznych panujących w danej jaskini. Zauważono ponadto generalny brak zależności pomiędzy 
kubaturą zimowiska a ilością spotykanych gatunków nietoperzy. 

Gubala J . 1996. Fauna jaskiń regionu świętokrzyskiego- podsumowanie wyników badań z lat 1994-1996. W: 
Mat. 30 Symp. Sekcji Speleol. PTP. 

Hejduk J. , Radzicki G. 1995. Dynamika zimowania nietoperzy w jaskini Szachownica. W: Mat ·9 Ogólnop. 
Konf. Chiropter.: 12. 

Kowalski K. , Ruprecht A.L. 1984. Rząd: nietoperze - Chiroptera. Klucz do oznaczania ssaków Polski (red. Z. 
Pucek). PWN, Warszawa: 122-123. 

Kowalski M., Lesiński G. 1994. Zimowy spis nietoperzy na Wyżynie Wieluńskiej . W : Zimowe spisy nietoperzy 
w Polsce 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności (red. B. W. Wołoszyn). Centr. Inf. Chiropter., 
Kraków: 98-1 03. 

Postawa T., Węgiel A., Zygmunt J. 1994. Dekady spisu nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej. W: Zimowe 
spisy nietoperzy w Polsce 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności (red. B. W. Wołoszyn). Centr. Inf. 
Chiropter., Kraków: 130-148. 

Wołoszyn B. W. 1962. Nietoperze z jaskiń Gór Świętokrzyskich. Przegl. Zool., 6, 2: 152-162. 
Wołoszyn B.W. 1977- Wyniki badań nad termiką i wilgotnością powietrza w jaskiniach Gór Świętokrzyskich. 

Roczn. Święt. KTN 5: 105-150. 
Wołoszyn B. W. 1992 - Akronimy nietoperzy. Wszechświat Nietoperzy 17. Wszechświat 91, 10:267-268. 
Wołoszyn B.W. 1994a- Nietoperze (Chiroptera) zimujące w jaskiniach i sztolniach Gór Świętokrzyskich. W: 

Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. (red. B.W. Wołoszyn). 
Centr. lnf. Chiropter., Kraków: 158-174. 

Woloszyn B.W. l994b -Dekady spisu nietoperzy w Polsce z perspektywy5-ciu lat badań. W: Zimowe spisy 
nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. (red. B.W. Wołoszyn). Centr. Inf. 
Chiropter., Kraków: 186-218. 
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INWENTARYZACJA JASKIŃ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

J. Gubała*, A. Kasza*, J. Urban ** 
*Speleoklub Świętokrzy.ski , Kielce 
**Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 

Li~..Zba jaskiń poznanych na terenie regionu świ~ttokrzyskiego znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu laL Kowalski (1954) opisał 7 jaskiń z tego terenu, Wołoszyn i Wójcik (1965) wymienili 45 
jaskiń. W 1990r liczba znanych jaskiń sięgała około 60. Podczas ostatnio zakończonej inwentaryzacji 
zarejestrowano 131 jaskiń oraz schronisk skalnych w regionie świętokrzyskim. Oprócz jaskiń obecnie 
zarejestrowanych istniało na tym terenie jeszcze· co najmniej 21 wzmiankowanych w literaturz;: lub znanych 
bezpośrednim świadkom jaskiń, które uległy zniszczeniu lub są obecnie niedostępne. 

Przyczyną tak dużego wzrostu liczby obiektów jaskiniowych w ostatnich latach jest nasilenie prac 
eksploracyjnych, ich usystematyzowanie oraz rozszerzenie kiefunk.ów poszukiwań, np. zwrócenie uwagi na typy 
form jaskiniowych i formacje skalne dotąd pomijane w pracach eksploracyjnych (jaskinie w piaskowcach) 
(Kasza, Gubala 1995). W terenowych pracach dokumentacyjnych prowadzonych w ostatnich latach oprócz 
autorów artykułu brali udział: K. Recieiski (ze współpracownikami) i Z. Grzela. W kameralnym opracowaniu 
opisów jaskiń uczestniczyli ponadto: Z. Rubinowski, B.W. Wołoszyn i T. Wróblewski. Inwentaryzacja objęła 
obszar trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich oraz wychodnie permu, triasu i jury obrzeżenia 
permskomezozoicznego pomiędzy Wisłą a Pilicą. 

lliuą prZ)'C:i.YUił gWałiuwm:gu WL.lUSill iiu~ci uuick.iuW jit:;ki.uiuWydJ jest - UUU.II. luit:US)'Wllie 

prowadzonej eksploracji • zmiana w rozumieniu obiektu jaskiniowego w stosunku do inwentarza Kowalskiego 
(1954). Do listy tych obiektów zostały obecnie włączone schroniska skalne o kilkumetrowej długości pomijane 
w tym pierwszym inwentarzu. Stąd też spośród zarejestrowanych obiektów jaskiniowych jedynie 30% ma 
długość przekraczającą l Om, zaś 12% ma długość większą niż 20m. Największą jaskinią jest Chełosiowa Jama
Jaskinia Jaworznicka o długości 3670m, obecnie dziewiąta pod względem długości jaskinia polska. W tej jaskini 
znajduje się również jedna z największych sal w obrębie polskich jaskiń - Urnaguma licząca 95m długości. W 
pierwszej dziesiątce pod względem długości mieszczą się ponadto: Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance 
(279m), Raj (240m), Szczelina na Kadzielni (180m), Jaskinia Zbójecka (160m), Jaskinia Gwarecka (84m), 
Jaskinia Wschodnia (80m), Jaskinia na Wietrzni (60m), Piekło pod Skibami (47m) i Jaskinia Jeleniowska (36m). 
Jaskinie świętokrzyskie mają w większości rozwinięcie poziome. Jedynie w kilku obserwuje się piętrowy układ 
korytarzy. Na liście jaskiń o największych deniwelacjach pierwsze miejsce zajmuje również Chełosiowa Jama
Jaskinia Jaworznicka (6lm). Za nią w kolejności plasują się: Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance (23m), 
Jaskinia Zbóiecka (22m), Szczelina na Kadzielni (21m) i Jaskinia Gwarecka (21m). 

Świętokrzyskie jaskinie (i schroniska skalne) można podzielić na dwie grupy. Pierwszą. licz~bniejszą, 
obejmującą 69% zinwentaryzowanych obiektów stanowią jaskinie krasowe, do drugiej tilileżą · jaskinie 
pseudokfasowe. Jaskinie obu grup różnią się nie tylko genezą, lecz również sposobem występowania, formą, 
osadami jaskiniowymi a także zazwyczaj litologią skał, w których występują. 

Jaskinie krasowe regionu świętokrzyskiego występują w skałach węglanowych, najczęściej w 
wapieniach, rzadziej w dolomitach i zlepieńcach węglanowych. Poniżej przedstawiono występowanie jaskiń 
krasowych w poszczególnych kompleksach węglanowych regionu: 
• dolomity środkowego dewonu występujące w obrębie całego trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich - 2 
jaskinie, 
• wapienie stromatoporowo-koraloweowe i wapienie płytowe dewonu środkowego oraz górnego występujące w 
południowej, tzw. kieleckiej części trzonu paleozoicznego- 70% jaskiń krasowych (48% wszystkich jaskiń), 
• zlepieńce węglanowe oraz wapienie górnego permu zacbodniej części permskomezozoicznego obrzeżenia Gór 
Świętokrzyskich - 4 jaskinie, 
* wapienie środkowotriasowe obrzeżenia - brak istniejących obecnie jaskiń, 
* wapienie górnojurajskie obrzeżenia - 23% jaskiń krasowych ( 16% wszystkich jaskiń). 

Jaskinie występujące w dewońskich skałach węglanowych koncentrują się w zacbodniej części trzonu 
paleozoicznego, w rejonie Kielc i Chęcin. W "subregionach jaskiniowych" kieleckim i cbęcińskim znajduje się 
prawie połowa zarejestrowanych jaskiń (70% jaskiń krasowych). Jaskinie tego obszaru zdecydowanie dominują 
pod względem wielkości, co jest spowodowane nie tylko długością Chełosiowej Jamy, ale również większymi 
rozmiarami kilkunastu innych pustek krasowych na tym terenie. 
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Większość jaskiń krasowych w wapieniach jurajskich skupia się w dwu rejonach: w masywie Góry 
Milechowskiej (6% wszystkich jaskiń, 9% jaskiń krasowych) oraz w dolinie rzeki Kamiennej między 
Ćmielowem a Bahowem (również 6% wszystkich jaskiń). 

Jaskinie krasowe regionu świętokrzyskiego rozwinęły się w kenozoicznym okresie krasowym. 
Zdecydowana większość dostępnych obecnie pustek podziemnych stanowi nie wypełnione osadami lub wtórnie 
z nich oczyszczone (odpreparowane) fragmenty systemów jaskiniowych powstałych w pliocenie lub starszym 
plejstocenie. Jaskinie kieleckiego "subregionu jaskiniowego" stanowią fragmenty starych systemów krasowych 
nie mających praktycznie związku ze współczesną morfologią i siecią dolin. Stały się one dostępne dla 
człowieka dzięki rozcięciu masywów skalnych powierzchniowymi wyrobiskami górniczymi. Wszystkie jaskinie 
Kielc, Jaworzni i Kostomlotów mają sztuczne otwory wejściowe. Również niektóre jaskinie rejonu Chęcin (np. 
na Miedziance czy koło Czerwonej Góry) zostały udostępnione dzięki pracom górniczym. Łącznie 43% jaskiń 
(64% jaskiń krasowych) ma sztuczne otwory wejściowe. 

Jaskinie pseudokrasowe powstały w wyniku innych niż korozja krasowa czynników morfogene
tycznych. Pierwszą grupę tych czynników reprezentują szeroko pojęte procesy wietrzenia i erozji, prowadzące 
do tworzenia się zagłębień i pustek w skałach. Do drugiej grupy należą grawitacyjne i odprężeniowe ruchy 
masywów skalnych zachodzące na zboczach wzniesień, w wyniku których następuje rozwarcie szczelin lub 
tworzenie się pustych przestrzeni pomiędzy wzajemnie przemieszczającymi się blokami skalnymi. 
Występowanie pseudokrasowych form jaskiniowych jest w regionie świętokrzyskim ściśle związane z 
naturalnymi formami skałkowymi zbudowanymi z piaskowców, rzadziej zlepieńców krzemionkowych, które 
usytuowane są na zboczach wzniesień, często w pozycji przywierzchowinowej lub przygrzbietowej. Większość 
skałek (grup skałkowych) występuje w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, na zboczach opadających 
do doliny rzeki Kamiennej lub jej dopływów (Urban, Kasza 1994). Dlatego też 80% jaskiń (schronisk) 
pseudokrasowych (26% wszystkich jaskiń) utworzyło się w piaskowcach, rzadziej zlepieńcach dolnotriasowych 
lub dolnojurajskich. Spośród pozostałych 4 jaskinie występują w wapieniach i dolomitach dewonu, 3 - w 
wapieniach jurajskich, l - w piaskowcach kwarcytowych dolnego dewonu. Obiekty te reprezentują praktycznie 
wszystkie typy jaskiń pseudokrasowych wyróżnione przez V i tka (Urban, Mochoń 1991 ). 

Pseudokrasowe obiekty jaskiniowe są w większości schroniskami skalnymi, których długość nie 
przekracza kilku metrów. Tylko 12% z nich (4% wszystkich jaskiń) ma długość rzędu łOm łub większą. 
Największa z nich - Jaskinia Ponurego występująca w dolnodewońskich piaskowcach - ma 25m długości. 

Celem inwentaryzacji jaskiń jest nie tylko sporządzenie listy tych obiektów, lecz ocena stanu tej 
części świata przyrody (dziedzictwa przyrodniczego) jaką są jaskinie. Jaskinie to przecież specyficzne twory 
morfologiczne, często o wyjątkowych walorach estetycznych, miejsca występowania nie spoty-kanych gdzie 
indziej form skalnych i tworów mineralnych, środowiska życia unikalnych zbiorowisk zwierzęcych oraz 
roślinnych a także ważne obiekty badań geologicznych, paJeontologicznych i arche-ologicznych. Wszystkie te 
<~spekty uzasadni<~ją ochronę konserw<~torską tych obiektów. Stopień ochrony prawnej jaskiń w regionie 
świętokrzyskim jest wysoki. 40% jaskiń chronionych jest w obrębie rezerwatów przyrody, 25%- jako pomniki 
przyrody, 2 jaskinie znajdują się w granicach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Ochroną objęte są 
największe jaskinie świętokrzyskie. Nie wyczerpuje to jednak potrzeb w tym zakresie. Terenowa inwentaryzacja 
pozwala na ich ocenę oraz stanowi dobrą okazję dla określenia zagrożeń. Podstawowe zagrożenia stwarzane są 
przez eksploatację kopalin (przyczyniającą się z drugiej strony do odkrycia szeregu obiektów), zabudowę 
obszaru oraz "dzikie" składowanie śmieci i zanieczyszczeń. Pierwsze dwa zagrożenia można ograniczać 
działaniami prawnymi (tworząc obiel.."ty i obszary chronione), to trzecie jest spowodowane brakiem wiedy o 
wartości tych tworów przyrody. Chcielibyśmy by inwentaryzacja jaskiń świętokrzyskich przyczyniła się do 
wzrostu tej świadomości. 

Kasza A., Gubala J. 1995- Inwentaryzacjajaskiń świ~tokrzyskich. Jaskinie 5: 14. 
Kowalski K. 1954 - Jaskinie Gór Świ~krzyskich. W: Jaskinie Polski t. 3: 143-155. 
Urban J., Kasza' A. 1994 - Inwentaryzacja jaskiń i schronisk skalnych w piaskowcach mczozmcznych regionu świcrtokrzyskicgo (Polska 

Środkowa) - wstępne podsumowanic wyników. W: S Międzynarod. Symp. Pscudokrasowc w Szczyrlcu. Bielsko-Biała : 13-16. 
Urban J., Mochoń A. 1991- Pseudolcras- definicja, rodzaje fonn i ich występowanie. Kwan. Gcol. 34, 4: 776·777. 
Woloszyn B. W., Wojcik Z. 1965- Jaskinie Gór Swicrtolcrzyskich. Wierchy 33 (1964): 98-124. 
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IZOTOPOWE DATOWANIE NACIEKÓW Z DEMJANOWSKIEGO SYSTEMU 
JASKINIOWEGO: 

CZĘŚĆ 1: DEMJANOWSKA JASKINIA LODOWA 

H. Bereman 1,2,3, P.BeUa 4, J. Głazek 1 , M. Gradziński s, S.-E. LaDritzen 3 

l lnstytu~ Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań; 
2 Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa; 
3 Geologisk lnstitutet: Universitet i Bergen, Norwegia; 
4 Sprava Slovenskych Jaskyn, Liptovsky Mikulas, Słowacja; 
5 Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

Dzięki międzynarodowej współpracy w ramach polskiego grantu KBN 0888/P2/94/06 "Izotopowy 
zapis zmian klimatycznych w Europie na przekroju N-S (Norwegia - Polska - Bułgaria)" i współpracy ze 
Slovenskym Muzeum Ochrany Prlrody a Jaskyniarstwa w Liptovskym Mikulasu zostały zebrane w roku 1995 
próbki nacieków z jaskiń Lodowej, Slobody i Mieru w Demanowskim systemie jaskiniowym. Próbki te są 
obecnie datowane a.-spektometryczną metodą 23o.rh/234 U na spektrometrze ORTEC OCTETE Instytutu 
Geologii Uniwersytetu w Bergen. Przedział błędu jest podany w zakresie l sigma rf>· Otrzymane wyniki są 
wiarygodne ponieważ przy koncentracji U rzędu 0.15-0.49 ppm stosunek 230Th/23 Th był zawsze powyżej 
l 000, a nawet powyżej l 0000, przeto błąd datowania jest mniejszy niż l 0%. 

Dotychczas ukończone są datowania próbek z jaskini Lodowej, a rozpoczęte datowania z jaskini 
Słobody, dlatego teraz możemy przedstawić wnioski geochronologiczne i geomorfologiczne dla jaskini 
Lodowej, z której uzyskaliśmy l O dat z trzech profilów grubych polew naciekowych w Zrutenym dómu na IV 
poziomie jaskiniowym (Droppa 1957). Otrzymane wyniki dowodzą, że polewy te tworzyły się pomiędzy 180 a 
70 tysięcy lat temu. Następnie nastąpił zawał wielkich bloków ze stropu, który wywołał strzaskanie tej grubej 
polewy naciekowej i chwilowe spiętrzenie wód, które osadziły delikatną warstwę mułów pokrytą cienkimi 
naciekami holoceńskimi (data 4.7 +/-0.3 ka). 

Próbka Konc. U u•ui'-'"U ·~u 
(ppm) 

Lod 1/ 1 0.28±0.006 1.408±0.026 0.837±0.041 

Lodl /3 0.38±0.009 1.416±0.032 0 .836±0.029 

Lod 1/6 0.15±0.004 1.535±0.048 0.791±0.029 

Lod 1/9 0.28±0.007 1.460±0.036 0.764±0.028 

Lod 211 0. 17±0.005 2.496±0.082 0.548±0.023 

Lod 2fl 0.36±0.009 1.989±0.046 0.530±0.019 

Lod 2/3 0.1?±0.005 2.2 15±0.045 0.499±0.01 9 

Lod 2/4 0.49±0.011 2 .896±0.049 0.042±0.003 

Lod 3/ 1 0. 16±0.004 1.967±0.539 0.561 ±0.022 

Lod3/3 0.19±0.004 1.868±0.044 0 .518±0.022 
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Ponieważ polewy te cementują 
, · strop osadów rzecznych więc IV 

poziom jaskiniowych korytarzy 
musiał się rozwinąć i być 

zaakumulowany aUocbtonicznymi 
osadami rzecznymi przed 180 ka, 
czyli przed przedostatnim 
interglacjałem ("Riss l/2"). Zawał 
nastąpił zapewne podczas 
ostatniego zlodowacenia ("Wunn") 
i spowodował krótkotrwałe zalanie 
tych korytarzy (delikatne muły pod 
młodymi naciekami). Ponowne 
wytrącanie nacieków nastąpiło w 
holocenie. 

Tab. l . Uzyskane wyniki 
datowania nacieków z 
Demianowskiej Jaskini Lodowej . 
Próbki nie wykazywały 
zanieczyszczenia 
detryrycznym 
korekcji. 

torem 
nie wymagały 
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NACIEKI W JASKINIACH GIPSOWYCH PONIDZIA 

A. Kasprzyk*, J. Urban** 
• Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski, Kielce 
**Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 

Nacieki w jaskiniach gipsowych Ponidzia nie były dotąd przedmiotem szczegółowych badań. Ogólnie 
uważa się, że występują rzadko i nie tworzą większych form, aczkolwiek już Push obserwował w Skorocicach 
jaskinię z bogatymi naciekami (vide Wołoszyn 1990). Bardziej systematyczne obserwacje wykazują jednak, że 
wtórne (tworzące się na ścianach jaskini już po jej powstaniu) skupienia mineralne spotyka się w jaskiniach 
gipsowych stosunkowo często. Spośród 25 jaskiń Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w 15 obserwowano 
takie wtórne skupienia mineralne, zaś w lO skupienia te tworzyły większe, godne odnotowania formy. 

Najpowszechniejszą formą występowania wtórnych minerałów na ścianach jaskiń są cienkie, 
kilkumilimetrowe naskorupienia o nierównej, "chropowatej" powierzchni. Zbudowane są one z kryształów gipsu 
o wielkości do l ,5mm i pokroju pryzmatyczno-ziarnistym. Kryształy tworzą skupienia ziarniste i zbite 
rozwijające się przede wszystkim wzdłuż mikros~kań i innych płaszczyzn nieciągłości, którymi woda przesiąka 
na powierzchnię ścian. Stąd też, gdy jaskinia rozwinięta jest w wielkokrystalicznych gipsach szk.licowych, 
tworzą się na jej ścianach piękne, paciorkowe skupienia gipsu wyznaczające płaszczyzny łupliwości oraz 
powierzchnie przyrostu kryształów. W miarę wzrostu grubości naskorupień wyrastają na ich powierzchniach 
drobne formy botryoidalne (wg definicji Wbite 1976)- "groniaste", "krzaczkowate"' "grzybkowe"- o wysokości 
l-2cm, wyjątkowo 3-4cm. Niewielkie formy tego typu są agrawitacyjne (rosną w różnych kierunkach, w fazie 
początkowej przede wszystkim prostopadle do powierzchni z której wyrastają) i pojawiają się zazwyczaj na 
ścianach lub stropie jaskiń, niekiedy również na ich dnie. 

Prawdopodobnie rozwój tych form w miejscach, w których woda (ściślej roztwór wodny) intensywnie 
przesącza się na powierzchnię stropu i kapie, prowadzi do powstawania form osiągających długość 3-6cm i 
skierowanych w dół, stanowiących więc specyficzne stalaktyty. Stalaktyty te mają kształt "groniasty" Lub 
stanowią (przynajmniej w części zewnętrznej) agregaty krystaliczne przypominające nieco małe "róże pustyni". 
Zbudowane są z kryształów gipsu oraz kalcytu i w przekroju poprzecznym wykazują budowę zonalną. Część 
rdzeniową budują agregaty gipsu makrokrystalicznego o średnicy 0, 15-0,8mm z przerostami kalcytu. natomiast 
ściany - kalcyt palisadowy o orientacji radialnej. W przypadku form przypominających "róże pustyni" kalcyt 
otoczony jest aureolą wydłużonych (do 4mm) pryzmatycznych kryształów gipsu. Stalaktyty takie występują 
znacznie rzadziej niż wyżej opisane formy. 

Zupełnie innym typem nacieków są białe, grube (grubości l-5cm) pokrywy mineralne na ścianach. 
Dobrze wykształcone formy tego typu napotkano tylko w jednej jaskini. Zbudowane są z gipsu mikro- i 
drobnvkrystalicmego {wielkość krysz+..ałów do 0,25mrn) nicznacznic zanJccZ"jszczoncgo substmlcją i!astą. 

Kryształy te są ksenomorficzne, mozaikowo zrośnięte i tworzą zwartą masę skały, dlatego też pokrywy 
odróżniają się od opisanych wyżej naskorupień zbitą budową oraz znacznie gladszą, "nerkowatą" powierzchnią. 
Mimo jednak, że pokrywy występują na pionowych ścianach bocznych jaskini, nie mają mikrorzeźby 
wskazującej na tworzenie się ze spływającej wody, co odróżnia je od typowych polew naciekowych 
(flowstonów) jaskiń wapiennych. 

Najbardziej zbliżone do nacieków jaskiń wapiennych są niewielkie, osiągające zwykle 3-5cm, 
stalaktyty typu "makaronów". Należą one również do rzadziej spotykanych form. Zbudowane są z kryształów 
palisadowego i ziarnistego kalcytu o wielkości do 0,25mm i wykazują wyraźnie zonalną budowę wyrażoną 
kolejnym narastaniem pokryw (Lamin). Niekiedy towarzyszą im cienkie polewy naciekowe utworzone z gipsu 
mikrokrystalicznego. Do najciekawszych morfologicznie i estetycznie form należą przerosty "makaronów" oraz 
agregatów zbudowanych z pryzmatycznych kryształów gipsu o średnicy do l Omm, niekiedy wypełniających 
część środkową stalaktytu (i zatykających kanalik). 

Nacieki rzadko występują w głębszych częściach jaskiń gipsowych (wyjątkiem są kalcytowe 
"makarony"). Brak ich zazwyczaj w słabo przewietrzanych jaskiniach. Nie spotyka sicr też ich w jaskiniach 
(odcinkach jaskiń) okresowo przemywanych przez płynącą wodę. Wtórne skupienia mineralne zbudowane z 
gipsu obserwuje się zwykle w niedużych obiektach jaskiniowych Lub w pobliżu otworów większych jaskiń. W 
jaskiniach, w których następuje ~ilne przesiąkanie wody (woda kapie ze stropu) nacieki te rozwijają się 
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współcześnie. Może to wskazywać, że wtórne skupienia gipsu powstają w wyniku szybkiego odparowywania 
roztworów siarczanowych przesiąkających mikroszczelinami na powierzchnię ścian jaskiń. i krystalizacji tego 
minerału. Ten dość oczywisty wniosek nie wyjaśnia wszystkich zagadnień powstawania nacieków w jaskiniach 
gipsowych, stąd też badania tych form będą kontynuowane. 

Wbite W.B. 1976. Cave minerais and speleothems. W: The science o f speleology. Ford T.D. i Cullingford C.H. 
(eds): 267-327. Acad. Press, London. 
Wołoszyn B.W. 1990. Jaskinie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Studia Ośr. Dok.Fizjogr. 18: 275-
341. 
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ANALIZA OSADÓW JASKINIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO DANYCH O 
KIERUNKACH PALEOCYRKULACJI PODZIEI\IINEJ 

D. K.icińska 
~tut Geologii. UniwerS)tet im. Adama Mickiewicza. Poznań. 

w· celu określenia kierunków paleocyrkulacji podziemnej wykorzystalam następujące analizy: 
granulomet.ryczną, minerałów ciężkich i stopnia obtoczenia ziarn kwarcu. Na podsta,,ie analizy 
granulometrycznej wyznaczylam graficzną średnią średnicę (GSS), graficzną skośność (GSK) i graficzne 
spłaszczenie (GSP) według R L. Folka i W. C. Warela [1957, za: RRacinowski, T .Szczypek, 198ij. W 
przypadku analizy minerałów ciężkich obliczylam stosunek zawartości minerałów odpornych do 
nieod(Xlrnych (w procentach), gdzie do minerałów odpornych zaliczyłam : turmalin, syllimanit, rutyl, 
granaty, epidot pistaC)t, dysten. apatyt. amfibole. natomiast do nieodpornych: węglany. biOLyt. 
muskO\\it. glaukonit fosforany i chloC)t. Ponadto obliczylam również stosunek zawartości węglanów do 
pozostałych węglanów. Stopień obróbki ziarn kwarcO\\)"Ch i jego zmienność wzdłuż korytarzy 
jaskinionych scharakteC)"ZO\\'ałam na podsta\\ie parametru statystycznego (Wo) będącego miarą obróbki. 
która zezwala określić stosunek ilości ziarn kanciastych do obtoczonych wg R.acinowskiego i 
Rzechowskiego [Mycielska- Dowgiall(\1992]. 

Na podsta\\ie w/w wskaźników określilam kierunki paleoprzepływów wody w jaskiniach: 
Magurskiej, Kalackiej i GoC)·czkowej. 

Jaskinia Magurska 
Zmieniające się wartości wskaźników GSS, GSK i GSP na odcinku od otworu do Sali na 

Razdziełu pozwoliły mi ustalić dwa kierunki palcot.ransportu. Pierwszy zaznacza się w głębszych 
warstwach w profilach i wskazuje na kierunek przepł)"\\11 od końca jaskini ku otworowi (do Doliny 
Jaworzynk.i). W osadach pobranych z nyższych warstw w profilach oraz z pozostałych rozproszonych w 
partiach środkowych i końcowych zmieniające się wartości wskaźników GSK, GSP, w przeci\\ieJiSt\\ie 
do wskaźnika GSS wskazują na kierunek transportu ku końcowi jaskini (do Doliny Kasprowej). 

Analiza minerałów ciężkich i stopnia obtoczenia ziarn kwarcu w Jaskini Magurskicj poh,ierdza 
wyniki badań analizy granulometr)"cznej. Charakterystyczny dla środkO\\)"Ch panii Jaskini Magurskiej 
jest wzrost wartości wskaźnika 0 /N i Wo na pe"nych odcinkach. co może śniadczyć o dostarczaniu 
osadów przez wody dostające się do ci'l:,au gló\\11ego szczelinami k:raso\\)'nll i uskokami Or.l.Z na 
granicach warstw litostmtygraficznych: ,.malmoneokom- - trias środkO\\)·. W począlkon)"ch pa.rtioch 
występują minerały ciężkie typowe dla skal z rejonu Doliny Gąsienicowej. Sklod mineralny próbek 
analizowanych z osadów \\}'Stępujących w środko\\ych partiach wskazuje na wymieszanie osadów 
pochodzących z dwóch różnych obszarów \\)"Stępowania skal macierzystych. W próbce pobranej z 
osadó~v z Sali na Razdziełu u "!·lotu ł;locznego kol)tarza dorninuje material przyniesiony przez \\ody z 
rejonu Doliny Gąsienico\,-ej , natomiast nie St\\ierdzilam minerałów typowych dla skal metamorficznych. 

Podsumo\\ując wyniki analiz laboratol)jnych. można stwierdzić. że historia paleoprzepł)·wów w 
Jaskini Magurskiej jest skomplikowana. Obecny system jaskiniony mogły 1:\mrzyć w przeszłości d\\ie 
niezależne jaskinie [Hercman. 1983] z któC)·ch je4na stanO\\ila obecne panie począlko\\-e. gdzie 
transport osadów następo,,al z Doliny SLawów Gąsienicow1·ch do Doliny Jaworzynki. Partie środkowe i 
końcO\\"C mogla 1:\vorzyć druga jaskinia. gdzie początkowo kierunek przepł)"\m następowal z Doliny 
Kaspro\\-ej do Doliny Jaworzyn.ki. natomiast później - z Doliny Stawów Gąsienicm\ych do Doliny 
Kasprowej. ~, 

Dolina Kasprawa 

.---) Przepływ od Doliny Kasprowej 
do Doliny Jaworzynki 

Przepływ od Doliny Stawów 
Gąsienacowych do dolin: 
Jaworzynk1 i Kasprowej 

Dolino Stawów Gą.nenrcowych 

Dolina Jawocynia 

Prttkop z Bclk~ 
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Jaskinia KaJacka 
Waności wskaźników GSS. GSK i GSP oraz 0/N i Wo u w głębszych \\arstwach w profilach 

wskazują na kierunek palcotransportu od końca jaskini ku otworo\\i. W próbkach pobranych z osadów w 
pobliżu otworu wartości te wskazują na odmienny kierunek przepłynu. W analiZie minerałów ciężkich 
wartości wkaźnika 0/N we wszystkich próbach od końca jaskini ku otworo\\i rosną na pe,mych 
odcinkach. wykazując niższe waności w pobliżu w~·stępowania bocznych korytarzy, co może świadczyć o 
transporcie osadów ze zboczy Kalackiej Turni do ciągu gló\\nego jaskini popnez boczne korytarze or:IZ 
system szczelin i uskoków. 

• Wyniki analizy granuJomeU)·cznej, minerałów ciężkich i stopnia obtoczenia ziarn !marcu 
wskazują na dwa kierunki paleoprzepływów wód. Piemszy zaznaczający się w obrębie calej jaskini 
wskazuje na kierunek paleotransportu od końca jaskini ku ot:woroni. Dokumentuje on 
najprawdopodobniej W)"'\\ierzysko\\}" etap w rozwoju jaskini, kiedy odwadniala ona masyw Giewontu i 
być może wschodnią część Kopy Kondrackiej. OdwTotny kierunek palectransportu stwierdzilam w 
osadach w początko\\ych paniach jaskini. Przypuszczalnie jest to zapis późniejszego paleoprzepł~1.m 
podczas deglacjacji Doliny Bystrej, a w dalszej kolejności świadczy on o "przechwyceniu'· wód 
odwadniających południowo - zachodnią część zlewni Bystrej przez system Jaskini Bystrej, aktualny do 
czasów obecnych. 

--7 Przepływ w etapie 
wywierzyskowym 

Przepływ podcz;lS 
deglacjacji Doimy 
BysrreJ 

Jaskinia Goryczkowa 
Zmieniające wartości wskaźników GSS. GSK i GSP oraz 0/N wskazują na kierunek 

palectransportu z górnych partii jaskini do dolnych. Analiza stopnia obtoczenia ziarn kwarcu nie 
porni erdza \\yników badań z poprzednich analiz. Od\\TOtny kierunek paleotransportu w}·kazala analiza 
zagłębień \\irO\\}·cb w górnych paniach jaskini. 

Na podstanie analogii z Jaskinią Kalacką \\)'daje się prawdopodobne.ie przepływ w kierunku 
otworu zaznaczający się w górnych partiach był wcześniejszy i dokumentuje okres w historii jaskini. 
kiedy odwadniała ona maspv Myśleniekich Turni. Od\\Totny kierunek paleotransportu od otworu do 
końca jaskini. może być :rniązany z deglacjacją Doliny Bystrej. 

--7 Przepływ wcz.esmeJszy 
z okresu kiedy jaskinta 
odwadniała masyw 
Myślentckich Twnt 

Przepływ podczas 
deglacjacji Doliny 
Bysrrej 

Literatura: 
Hercman H. 1983 ,.Budowa geologiczna Kopy Nlagury i Zawrotu Kasprowego·'. Praca magisterska. 
Arch. IGP UW. 
Mycieiska - Dowgiallo E. 1992 "Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpreL1C)j na ... 
Letnia Szkoła SedymentoJogiczna.. Murzynowo. 
R.acinowski R. Szczypek T. 1985 ,,Prezentacja i interpretacja \\}'ników badań uziarnienia osadów 
czwartorzędO\\}·ch·'. Skrypty Uśl.. nr 359, Kato\\ice. 
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JASKINIE POLSKICB KARPAT FLISZOWYCH 
- podsumowanie prac prowadzonych od l 0/95 do 9/96 

G.Kiassek * 
"' KTJ-Speleoklu~ Bielsko-Biała 

Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń fliszowych (prowadzona przez grupę bielską i dębicką) w 
omawianym okresie skoncentrowana była zasadniczo na kompleksowym opracowaniu materiałów do 
planowanego wydania inwentarza w ramach cyklu wydawniczego P .T.P.NoZ. 
Prowadzone pod tym kątem wyjazdy do niektórych jaskiń już manych dały możność dopracowania i 
uzupełnienia materiałów graficznych i opisowych (w tym opracowanych jeszcze przez K.Kowalskiego). 
Pośrednio ożywiona też została eksploracja zaniechana lub niewznawiana w obiektach znanych od 
dawna 
Przyniosło to wymierne efekty np: 
Jaskinia w Trzech Kopcach (Beskid Śląski)- dł.wzrosła od 850m przez 871m do 900m. 
Jaskinia Malinow.;ka (Beskid Śląski)- dł. wzrosła od 164m przez 193m do 214,5m. 
W omawianym okresie efektywną działalność eksploracyjno-inwentaryzacyjną prowadzono także i w 
innych regionach polskich Karpat np: 

- Pogórze Rożnowskie (grupa dębicka) 4 obiekty (w tym Jaskinia Diable Boisko dł. 12m); 
- Gorce (grupa dębicka) l obiekt ( dł.5m); 

- Beskid Mały (grupa bielska) w Jaskini Czarne Działy IIl odkryto nowe partie, dł. jaskini wzrosła do 
6.ł.5m. 

- Babia Góra i otoczenie (grupa bielska) 7 obiektów ( J w inwentaryzacji). 

Przeprowadzono również rozpoznanie w Beskidzie Wyspowym (rejon Strzebla. Lubonia Wielkiego, 
Łopienia). 

Według stanu na 12.9.1996 r. (w ramach dostępnych mi danych) w polskich Karpatach Fliszowych 
zinwentaryzowano 420 jaskiń i schronisk podskalnych w tym: 

Beskid Śląski 123 

Beskid Żywiecki 
· Kotlina Żywiecka 24 (+ Słowacja S) 

Beskid Mały -Makowski 22 
Beskid Wyspowy l O 
Gorce 5 
Beskid Sądecki 54 
Beskid Niski l 08 
Bieszczady 6 
Pog. Śląskie l 
Pog. Rożnowskie JO 
Pog. Ciężkowickie 15 
Pog. Dynow.;k.ie 22 

Najdłuższe jaskinie ( ponad l OOm ) 

l . Jaskinia w Trzech Kopcach ( Beskid Śląski ) 900m 
2. J?iabla Dziura w Buko\M:u (Pogórze Rożnowskie) 350m 
3. Jaskinia Niedźwiedzia ( Beskid Sądecki ) 340m 
4. Jaskinia Malinowska (Beskid Śląski ) 214,5m 
5. Gangusiowa Jama ( Beskid Niski ) 190m 
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6. Jaskinia Mroczna ( Beskid Niski ) 175m 
7. Jaskinia Chłodna ( Beskid Śląski ) 117m 
8. Jaskinia Ali-Baby wKlimczoku ( Beskid Śląski ) 114m 
9. Mysiorewa Jama w Zagórzu ( Beskid Mały-Makow.;ki) 112m 
I O. Jaskinia Szkieletowa ( Pogórze Rożnow.;kie ) l 06m 
11. Szczelina Lipowieka ( Beskid Niski) 105m 
12. Jaskinia w Sopotni Wielkiej ( Beskid Żywiecki ) 101m 

Ponad 16m deniwelacje osiągają: 

l. Diabla Dziura w Bukowcu -42,5m 
2. Jaskinia Niedźwiedzia -28m 
3. Jaskinia w Trzech Kopcach 24m ( -ł4-2o ) 
4. Jaskinia Malinow.;ka -22,7m 
5. Jaskinia Mroczna -17m 
6. Jaskinia Szkieletowa 17m ( +l·t6) 

7. Jaskinia Chłodna -16,5m 
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LITOLOGIA WYPELNIEŃ POSlWARYSCYJSKIEGO KRASU KOPALNEGO 
W JAWORZNI KOW KIELC 

Marla Kuleta•, Jan Urban .. 
"Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski, Kielce 
UJnstytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 

W ścianach sal i korytarzy Chełosiowej Jamy - Jaskini Jaworznickiej, w obrębie wapieni dewońskich 
Góry Kopaczowej w Jaworzni odsłaniają się kopalne, całkowicie wypełnione zlityfikowanymi osadami formy 
krasu podziemnego (Urban 1994). W stropie wapieni bezpośrednio nad jaskinią występują powierzchniowe 
formy krasowe przykryte osadami pstrego piaskowca (Głazek, Romanek 1976). 

Kopalny kras podziemny reprezentowany jest przez dwie grupy form: l) poziome, pochyłe i pionowe 
kanały krasowe o średnicach od killrunastu centymetrów do 2-3 m oraz szczeliny krasowe; 2) rozległe i bardzo 
niskie, boryzontaJnie rozwinięteformy o rozciągłości poziomej przekraczającej w przekroju 20-30 m i wysokości 
1-2 m. Większość kopalnych form powstało i zostało wypełnione osadami podczas postwaryscyjsk.iego, 
permsko-triasowego okresu krasowego. Świadczy o tym ich stosunek do dolnotriasowej (syngenetycznej w 
stosunku do osadów pstrego piaskowca) tektoniki uskokowej, wyniki badań paleomagnetycznych oraz niektóre 
cechy litologiczne wypełnień tych form. 

Makroskopowo wypełnienia pustek przypominają swym wykształceniem litologicznym niektóre osady 
dolnego pstrego piaskowca. Są to zwięzłe ale często porowate i kawerniste utwory detrytyczne: piaskowce, 
mułowce i zlepieńce z obfitym spoiwem kalcytowym oraz osady o pr7.ewadze węglanu wapnia z domieszką 
materiału· ziarnistego. Mają :zr62nicowaną barwę czerwoną, brunatną, rdzawo-czerwoną lub rdzawo-t.ółtą. 
Zlepieńce są najczęściej beZowo-rdzawe, czasem czarne. W obrębie wymienionych osadów lub na ścianach 
niektórych, mniejszych form krasu kopalnego, występują takZe cienkie polewy kalcytowe, draperie, stalaktyty i 
stalagmity. Wypełnienia duzych horyzontalnych pustek występują wszędzie w charakterystycznej sekwencji. 
Stałym , środkowym jej ogniwem jest warstwa zlepieńca o grubości kilkudziesięciu centymetrów. Powyt.ej i 
poni2ej występują wapniste piaskowce i mułowce z p17.ejściami do utworów wapiennych. W stropie soczew 
1\vorzą one dość regularną warstwę, w spągu gromadzą się w formie płatów lub wypełnień kieszeni. Większość 
osadów - z wyjątkiem typowych nacieków jaskiniowych - nie wykazuje uporządkowanych struktur sedymen -
tacyjnych. Miejscami obserwować moZ.na laminację poziomą i falistą lub cienkopłytkową, łupkową oddzielność. 

W celu bliZszego ro~omania litologicznego opisywanych osadów, poddano je (oprócz typowych 
polew, stalagmitów i stalaktytów) mikroskopowym badaniom petrografiemym oraz analizie chemicznej 
(głównych i śladowych składników) i rentgenostrukturalnej. Wyniki badań wykazały, ze obok utworów 
detrytyC2Ilych, niewątpliwie allogenicznych, reprezentujących namulbka, maczny udział w budowie wypełnień 
krasu kopalnego mają bardzo ciekawe osady kalcytowe. Cechy tych osadów ohserwowane w ohrazi~ mikrosko
powym oraz pozycja i następstwo w profilach upowa2.niają do U711ania ich za autogeniczne utwory jaskiniowe 
typu speleotemów sobakwalnych (w/g. ldasyfikacji Wbite' a l 976). 

Speleotemy są zbudowane z mikrokrystalicznego kalcytu z domieszką tlenków i wodorotlenków z.elaza 
(które barwią osad na kolor czerwono-brunatny lub ochrowo-Zółty) oraz mułkowo-piaszczystego materiału 
silikoldastycznego. Analizy chemiczne wykazały, ze jest to kalcyt niskomagnezowy o zawartości Mg nie 
przekraczającej 0,4 %. Dość F~03 mieści się w granicach 1,5 do 5 o/o zaś udział części niero~uszczalnych 
określają::y zawartość materiału okruchowego wynosi 7 do 30 o/o masy skały. Domieszka detrytyczna składa się 
głównie z ziarn kwarcu (do 25 %), niewielkiej ilości Litoklastów skał kwarcowo-krzemionkowych (do 3 %), 
pojedyńczych ziarn skaleni (do l %), łyszczyków i mineralów ilastych (do 3%) oraz "innych" ziarn, do których 
zalic:z.ooo minerały cięlk:ie m. in. cyrkon, turmalin, rutyl, ilmenit oraz grudki tlenków z.elaza i manganu, okruchy 
wapieni i kalcytu. Ziarna kwarcu są najczęściej źle wysortowane, półobtoczone i kanciaste lub korozyjne. 

Ze względu na zmienność cech strukturalnych i teksturaiDych wśród osadów typu speleotemów 
su bakwalnych wyró2niono trzy rodzaje: 
Osady laminowane zbudowane głównie z mikrokrystalicznych izometrycmycb lub lekko wydłuZonych ziarn 
kalcytu wielkości 0,0 l do 0,04 mm. Rzadziej w składzie uczestniczy kalcyt o włóknistym pokroju kryształów i 
promienisto-wachlaiZDwym lub palisadowym ich rozmieszczeniu. Laminację powoduje rytmicznie zmienny udział 
domieszki niewęglanowej - tlenków i wodorotlenków z.elaza i materiału deuytycznego - a tak2:e :zr62nicowanie 
wielkości kryształów kalcytu izometrycmego i udział włóknistego. Grubość poszczególnych lamin wynosi od 
O, l mm do kilku milimetrów. W speleotemach silnie zanieczyszczonych laminacja widoczna jest makroskopowo, 
w czysty'ch ujawnia się dopiero w obrazie mikroskopowym. Osady laminowane są najczęściej zbite, twarde ale 
takz.e wykazują wtórną kawemistą lub szczelinowatą porowatość. Pory są puste lub cz.ęściowo bądź całkowicie 
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zabliźnione cementem rombowym lub blokowym. 
Osaczy &&regatowo-<len<bytowe - składają się głównie z włóknistych i krzaC71cowatych kryształów kalcytu długości 
0 ,05-2 mm radialnie lub wachlarzowo rozmieszczonych wokół centrów krystalizacji. Rozwój włóknistych 
kryształów poprzedzony jest często krystalizacją kalcytu izometrycznego. Kolejne etapy wzrostu kryształów 
tworzą formy komórkowo bądź szkieletowo porowate, a takt.e bezładne, zbite. Częsta jest równiez wtórna 
porowatość z częściowym lub całkowitym zapełnieniem grubokrystalicznym kalcytem bądź kolejnymi fazami 
wzrostu kryształów włóknistych. Tlenki i wodowotlenki zelaza barwią skałę równomiernie lub plamiście zaś 
materiał okruchowy tworzy nieregularne laminy i smugi stanowiące ośrodki krystalizacji, bądź chwytany jest i 
obejmowany przez wzrastające włóknisto-wachlarzowe agregaty. 
Osacły zbrekcjowane - składają się z fragmentów speleotemów laminowanych i agregatowo-dendrytowych. 
Spojone są najczęściej czystym grubokrystalicznym, rombowym kalcytem, a takt.e kolejnymi fazami rozwoju 
kalcytu włóknistego bądź izometrycznego. W skład brekcji mogą wchodzić równie2 fragmenty wapieni i 
piaskowców z namuliska. 

Osady allogenic.me- namuliska plasuzysto-:iwirow(HDulkowe- scementowane są zwykle kalcytem 
gruboki)'Stalic:mym poikilitowym, blokowym lub drobnokrystalicznym o jednakowo zorientowanych kryUlał ach, 
oraz lokalnie kalcytem włóknistym. Elementy klastyczne są ro:zmieszczone najczęściej bezładnie. 
Namuliska zwirowe reprezentowane są przez parazlepieńce polimiktyczne, drobnookruchowe. Głównym ich 
składnikiem detrytyc:mym są litoklasty piaskowców i mułowców o spoiwie kwarcowym regeneracyjnym i ilasto
kalcytowym (15-25 % ). P~e występują okruchy kwarcu głównie metamorficznego (5-14 % ), sporadycznie 
łupków kwarcytycznych, radiolatytów, chalcedoniłów i wapieni. Wymiary największych okruchów nie 
przekracz.ąją 25 mm, przy najczęstszych ~ielkościach 4 do 8 mm. W skład spoiwa., któr~: wysL~cPuje w ilości 30 
do 50% w~hodzi oemrut kal~yuJwj Ofaz piiiSZI.2)'Sty wata h . C.t.ę.Slyw kuwvumatic:lll :spuiwa są Uenki manganu, 
tworzące otoC71ci na okruchach lub dendrytowe impregnacje. 
Piaslrowcezłat.onesązziarn kwarcu (43-51 %), skał krzemionkowych (1-5 %), skaleni i łyszczyków (0,5-2%) 
i sporadycznie :zmienionych skał, które mogły reprezentować wulkanity. Materiał detrytyczny tworzy najczęściej 
rozproszony szkielet ziarnowy, bezladnie rozmieszczony w bazalnym, kalcytowym tle. Zawartość spoiwa sięga 
często 50% składu, co stawia omawiane piaskowce na pograniczu skał węglanowych i silikoklastycznych. Ziarna 
są na ogół ile wysortowane. Obecna jest domieszka okruchów zwirowych. Lepsze wysortowanie notowane jest 
tylko w odmianach naj drobniejszych. Częste są korozyjne ZM'jsy ziarn. 
Mułowce są podobnie wykształcone jak piaskowce, częściej jednak widoczna jest w nich mikrolaminacyjna 
teksLura, za:mac-mna jednakowym zorientowaniem wydłużonych ziarn łyszczyków, rytmicznie zwiększoną 
zawartością spoiwa lub zró2nicowaniem wielkości ziarn. Mułowce częściej ni2:. piaskowce tworzą gradacyjne 
przejścia do speleotemów suhakwalnych zarówno laminowanychjak i dendrytowo-agregatowych lub graniczą 
z nimi wzdłuZ erozyjnych granic. 

Litologiczne porównanie badanych namulisk z osadami dolnego pstrego piaskowca motna odnosić 
tylko do składu piaszczystego materiału detrytycznego. Za zbli2ooe cechy tych skał uznano obecność materiału 
egrotykowego: kwarcu metamodicznego, skaleni i przypuszczalnych wulkanitów, które nie występują w osadach 
cechsztynu. Większy problem stwarzają zlepieńce, których główne składniki nie mają odpowiednika w 
konglomeratach permu i triasu. Prawdopodobnym źródłem okruchów piaskowców i mułowców o spoiwie 
kwarcowym oraz ilastym byłymwory ordowiku i dewonu dolnego antykliny dymińSkiej . Fragmenty piaskowców 
i mułowców o lepiszcZll kalcytowym mogą pochodzić z niszczenia osadów permu i najstarszego triasu. 

W dyskusji nad wiekiem badanych osadów nalezy uwzględnić równiez bardzo interesujące wyniki 
oznac:z.eń pierwiastków śladowych. W niektórych osadach występują bardzo wysokie koncentracje Pb (do 6500 
ppm), Zo (do 700 ppm) oraz lokalnie Ni (do 135 ppm), Co (do 180 ppm) i Mo (do l%). Wartości te znacznie 
odbiegają od zawartości tych pierwiastków w osadach cechsztynu i pstrego piaskowcajak równiez w młodszych 
osadachjaSkiniowych (polewach) i rót.ance (badanych piZeZ Z. Migaszewskiego). Mot.e to sugerować, ze badane 
wypełnienia "starego" krasu uległy epigenetycznej, hydrotermalnej mineralizacji, którą motna identyfikować z 
postwaryscyjską formacją kruszcową Pb-Zn-Ba (por. Rubinowski 197 1 ). 
Głazele J., Romanek A. 1976- Jaworznia. I>unKt IIIB-4. W: PrL.ew. Zjazdu PTG w Starachowicach: 240-247. 

Wyd Geol., Warszawa. 
Rubinowski Z. 1971 - Rudy metali niezelaznych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna. 

Biul. Inst. Geol. 247, ss. I66. 
Urban J., Kuleta M., Migaszewski Z. 1993 -Badania geologiczne w projektowanym rezerwacie przyrody 

"Chelosiowa Jama" w Jaworzni. Arch. PIG Kielce. 
Urban J. 1994- Ochronajaskini Chełosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie): 201-20 I. Przegl. Geol. nr 4 
Wbite W .B. 1976- Cave minerais and speleothems. W: Ford I.D. Cullingford C.M.D.(eds). The Science of 

Speleology. New York Academi;t Press. 
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POLIACI A JASKYNE NA SLOVENSKU 

Marcel L.alkovic • 
• Slovenske muzeum ochrany prirody a jaskyniarstva, Liptovslcy Mikulas, Slovensko 

Pociatky pol'skeho zaujmu o jaskyne na Slovensku sa datuju do druhej polovice 17. storocia. 
Svedci o tom najstarSI pofslcy pramen o Tatrach, alcysi sprievodca pokladov od M. Hrosieilskeho, kde na
chadzame prvU zmienku o jaskyni Mokra cliera V Javorovej doline. s tYm suvisi aj Cinnost' J.P. Haina, 
kde identifikujeme aj ine prejavy pofskeho zaujmu. Ako 1ekar pósobil V Pol'sku, neskor Kefmark:u.. Levo
ci a P~esove. Uz v rolcu 1665 posłał do Varlavy dracie kosti zjaskynne pri Haligovciach S. Herakliusovi, 
spisskemu starostovi, synovi marSala J.S. Lubomirskeho. Potom, ked' ho vydavater zbomika Miscellanea 
curiosa vo Vratislavi v roku 1671 poZiadal o informacie, posłał mu s popisom miesta ruilezov ruikresy 
Dracej jaskyne v blizkosti kłastora kartuzianov pri Dunajci a jaskyne pri Liptovskom Mikulasi. ~a Zia
dost' J.P. Haina nilies priestorov jaskyne v okoli kłastora kartuzianov pri Dunajci vyhotovił pater Wen
ceslaus, piarista a rektor gymnciz.ia vo Var5ave. 

V roku 1721 sa G. Rzączyiiski vo svojom encyklopeclickom diele zmienoval o draCich jas
kyniach a nalezoch kosti z jaskyne V okoli klastera kartuzianov a pri Liptovskom Mikulasi, ISlo o udaje 
J.P. Haina z roku 1672. V diele uviedol aj ine mtienky o karpatslcych jaskyniach. Pisal o nich ako o po
hrebiskach drakov. ale pol oh u jasicyil lokalizoval nespravne do Pol'sk.a. 

V siedmej rozprave svojej prace z roku 1815 sa pri opise homin v okoli Keimarku a rieky Vcih 
o existencii Demiinovskej jaskyne, naz)'vanej Dracou clierou zmienił S. Staszic, otec pol'skej geologie. 
Existenciu viaceljeb jaskjii zaregistroval aj v okoli Aggteleku. Najmamejsi pol'slcy geológ 19. stOroćia 
L.Zejsner publikovat v roku 1852 monografleJcy opis liasoveho vapenca v Tatrach a pril'ahlych oblas
tiach. Zmienił sa v nom aj o existencii niektorych slovenslcych jaskjii. V pripade Tatier spomenul nevel'k.e 
jaskyne vo vrchu Muran pod Javorinou. V o Vel'k.ej F'atre pisał o dvoch jaskyniach v Turcianskej stolici 
pri obci Blamica a ned'aleko cesty z Harmanca do Turćianskej stolice opisal jaskytlu Tllfna. Z hfacliska 
Nizkych Tatier sa zmienił o Demanovskej, ktoru miestne obyvatel'stvo naz)'valo Dracou. Vyzn.aćovala sa 
peknou sintrovou vyzdobou. vedl'a ktorej sa na mnohych miestach vyskytoval ]'ad. Z ostatnych jasJcyn 
Demanovskej doliny upozomil na existenciu Benikovej , Okna a V ód vyvierania. Dve mało zname jaskne 
zaregistroval aj v doline ned'aleko dediny Svat)' Jan (Stani~ovske jaskyne). V pcisme Spissko-gemersko
-zvolenskom sa zmienił o jaskyni pri Cervenej Skale. Nacrtol jej genero a opisal zname priestor)·. balsie 
dve jaskyne situoval do VTchu Cigliil V jednej z nich sa po dlhu do bu v lete uchovaval !'ad. V pcisme me
dzi Jasovom a Śtitnikom upozomil na ;;:(jstenciu Silickej l'adnice a Daradly . 

. V roku 1883 S. Weber vydal prveho sprie\•odcu po Belianskej jaskyni. Ćas!' jej boha~·ch ilus
traci i vypracoval pol'slcy archeológ J.Nowalski. Obdobie do roku 1918 z hl'acliska zaujmu pol'sJ...~·ch od
bornych kruhov uzatvara praca r:.Sawickeho z roku 1908. Jej autor v nej postavil solidne zaklady pre d'al
sie geomorfologicke stUdium lizemia Slovenskeho krasu. 

Pravdepodobne pod vplyvom novych pomerov medzivojnove obdobie uź nie je take bohate 
ako predchadzajuce, resp. v dosledku novych pomerov zaujem o jaskyne na Slovensku zaćal nadobudar 
aj trochu ine kontUry. Uz v rok-u 1924 sa zasluhou E.L. Niezabitowskeho objavila praca zaoberajuca sa 
karpatsk)'mi d.rakmi a draćimi jask')'Iiami. Jej autor tu zhrnul poznatky o existencii drakov zo starśej litera
tUry, podl'a ktorych su pomenovane niektore jaskyne v Pol'sku a inych kraj inach. O dva roky neskór 
A.R.Gadomski publikoval poznatky o glacicilnej morfológii severnych svahov Vysolc)ich Tatier. Pri opise 
l'adovych jaslc)iii v Tamich zaoberal sa aj existenciu inych l'adovych jaslcyii. Podrobne sa zmieiioval 
najma o DobSinskej l'adovej jaskyni, ktoni povaźoval za jeden z najklasickejsich prikladov. Z ostatnych 
slovenslcych jaslc)in spomenuJ este existenciu Demanovskej l'adovej jaskyne v Nizkych Tatrach. 

V roku 1930 J .E .h-.iiiski ako ućastnik Valneho zhromaZdeoia Polskiego Towarzystwa Geolo
gicznego v lakopanom navstivil DemiinovskU jaskyflu Słobody. O rok neskor publikoval o nej s, ·oje poz
nlltky. V praci sa zaoberal existenciou krasu, charakterom kvapl'ovej ryzdoby a niektor)'mi prevadz.kovy
mi Opatreniami spravy jasJ...-yne. K poznatkam o slovenslcych jaskyniach prispel aj T. Zwolinski. V roku 
1933 publikoval svoje dajmy potom. co sa ako delt:gat PTT zucasmil na slavnostnom otvoreni .falsich 
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spństupnenych casti Demanovskej jaskyne Słobody. Pravdepodobne posledn}'m pńspevkom do kontextu 
zaujmu pol'slcych odbomych kruhov o jaskyne na Slovensku v medzivojnovom obdobi je recenzia pubti-
kacie F. Havninka o Vaieckej jaskyni z roku 1937. · 

lnu dimenziu predstavuje zaujem pofskej verejnosti o slovenske jaskyne po roku 1918. Najma 
Belianska jaskyila a Demanovska jaskyila Slobody a neskór i Dornica tesili sa znaćnemu zaujmu poł'slcych 
tuństov. Jaskyne vacsinou navstevovala inteligencia a mladeZ. Medzi oavstevnikmi oachadza.me ućiteł'ov, 
gymnazi3Jnych a vysokoskolsJcYch profesorov, łelcirov, finanćnikov, inZinierov, predstavitel'ov podnika
tel'slcych kruhov, studentov, ucastnikov tuństiclc)'ch.zajazdov a inych podujati. o ich obł'Ubenosti svedci 
aj oavsteva poł'skeho konzuJa V Dornici roku 1934, ci dcery pol'skeho prezidenta V Demiinovskej jaskyni 
Słobody roku 1937. 

Zdamesa rozvijajuci trend preruśila atmosfera roku 1938 a nasledujuce vojnove roky. Skutoc
ny rozkvet pńnieslo aż povojnove obdobie, kedy sa do speleologickeho pńeskumu jask)iii tatranskej ob
lasti zapojiłi poł'ske jaskyniarske kruhy. 
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NATURALNE I SZTUCZNE PODZIEMIA MIEDZIANKI 

K. Recieiski 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

Terenem prac prowadzonych od 1990r było wzgórze Miedzianka pod Chęcinami. Trzywierzchołkowe 
wzniesienie MiMzianki (356,5 m npm) stanowi N-W 7Jlk.ończenie Pasma Chęcińskiego, a budujące ją 

paleozoicme skały węglanowe tworzą S skrzydło antykliny chęcińskiej. Miedzianka była miejscem 
wydobywania rud miedzi. Początki eksploatacji złóż sięgają pierwszej polo\\'}' XVI w. Trwała ona z przerwami 
do ~tku lat 50. naszego stulecia. Wydobywano tu między innymi tzw. krasowy typ rudy (wypreparowane 
fragmenty żył kruszcowych \\'}'mieszane z materiaJem piaszczysto ilastym wypełniającym próżnie krasowe), 
której występowanie związane było z rozwiniętymi w masywie 7jawiskami lcraso\\'}'mi. Procesy te doprowadziły 
do wytworzenia licmych lejów oraz systemu korytarzy i komór drążących wapienne wzgórze. Pierwszymi 
eksploratorami podziemi Miedzianki byli górnicy, którzy wydobywali rudy~ szczelin i komór krasowych, a 
dopiero w późniejszym czasie zaczęli drążyć chodniki w poszukiwaniu nowych złóż. Pozostałości górnictwa 
oraz fragmenty systemów jaskiniowych były przedmiotem prac terenowych na Miedziance. 

Efektem tych prac jest zinwentaryzowanie 17 czyli wszystkich dostępnych obiektów podziemnych. 
Skartowano i opisano: 
• jaskinie i schroniska skalne ......................... 4 
• obiekty górnicze z fragmentami jaskiń ........ 7 
• obiekty górnicże .......................................... 6 
Większość z nich jest niewielka, nie przekraczają one kilku lub kilkunastu metrów długości prży niewielkich 
deniwelacjach, a tylko dwa są znacmych rozmiarów, mają bowiem ponad 500 m długości i kilkadziesiąt 
deniwelacji. Geneza poszczególnych obiektów jest różna. Część z nich to jaskinie, a część to chodniki górnicze 
powstale niejednokrotnie na zaJożeniach naturalnych korytarzy i szczelin. W wielu miejscach z powodu zmian 
antropogenicznych trudno jednoznacznie zakwalifikować podziemne korytarze do naturalnych bądź sztucznych. 
Z tego też · powodu \\'}'Dikają rozbieżności w ocenie ilości jaskiń oraz długości naturalnych korytarzy 
wchodzących w skaład podziemnych wyrobisk górniczych. Do najciekawszych obiektów Miedzi.anki nal~ 
Sztolnia Zofia i Sztolnia Teresa. W ich skład poza chodnikami górniczymi wchodzą korytarze jaskiniowe. W 
Sztolni Zofia o długości 665 m korytarze te stanowią ok.50% ogólnej długości kopalni. Na podstawie 
doldadnych obserwacji \\-yodrębniono jej naturalną część. Otrzymała ona nazwę Jaskinia w Sztolni Zofia na 
Miedziance. Ma ona279m długości i deniwelację 23m. Podobna sytuacja występuje w Sztolni Teresa (obecnie 
niedostępna), gdzie na ogólną długość 523 m korytarze jaskiniowe stanowią łącmie 270 m przy 
kilkunastometrowej deniwelacji. Jaskinie te są najdłuższe na Miedziance i jedne z największych w Górach 
Świ~krzys.'dch. Pozcsta!e j?.<ikinie i szto!Pie tego terenu, pomimo swych niewielkich rozmiarów, mogą być 
również bardzo cieka\\'e dla geologów, speleologów, biologów, poszukiwaczy minerałów. żałować należy, że 
najdłuższa kopalnia tego terenu o szacowanej długości ok. 4 km jest zalana. Być może stanie się ona o 
przyszłości miejscem podwodnych eksploracji dla nurków jaskinio\\'}'ch. 

Zinwentaryzowane jaskinie zostaną przedstawione w opracowywanym właśnie "Inwentarzu Jaskiń Gór 
Świętokrzyskich". Opisane pbiekty pogórnicze być może znajdą swoje miejsce w podobnym inwentarzu 
podziemnych pozostaJości górnictwa świętokrzyskiego. Niezależnie jednak od genezy i rozmiarów jaskinie i 
sztolnie Miedzianki stanowić będą interesujące miejsce dla s~roko pojętej penetracji speleologicznej. 
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KRAS KOPALNY W WAPIENIACH TRIASOWYCH W KAMIENIOŁOMIE 
TARNÓW OPOLSKI 

A. SzynJOOwia * 
* Instytut Nauk Geologicmych, Uniwersytet Wrodawski, Wroclaw. 

Kamieniołom wapieni w Tamowie Opolskim majduje się na Śląsku Opolskim, około 25 km na 
SE od Opola (Ryc. l). Na obszruze tym występują wychodnie węglanowych utworów triasu 
środkowego. a w kamieniołomie eksploatowane są utwory dolnego i środkowego wapienia 
mU."\7Jowego. Genemlnie wyTóżniane są tutaj od dołu do góry: 
~~lwy tere.Qmlulo~tl (8- l5 m)- są to margle cienkopłytowe, przechodzące ku gór.a: w wapienie 
detrytyczne_. a na.~tępn.io:: w wapienie krynoidowe i trachitowe, na których leżą wapienie margliste i 
poziom muszlowych wapier1i falistych z bu~:,>alą fatnta Lcrcbratul, a zwłaszcza CoeTWthyris vulgaris; 
~ąr-.,!.t~Y-~9!t.Q~ckj_c (1 .'\ - 20 m) - jest to 7.esp<'>ł wapieni grubouławiconych, drobnokrystalicmycb? 
barwy białej, ja.-;noszarl.!j lub żółtej, kremowej, lokalnic zdolomityzowanych i z licznymi bułami 
krzc:mie11i~ klóre d.Lieli się na dolnej górne; w spągu warstw górnych znajduje się ławica obfitująca w 
kolce jcż.owca Cidaris transversa (warstwy te uznawane są w Tamo'Wioi.e Opolskim 2a złożowe); 
~·ars~_gjQioporowe (30 - 40 m)- są to grubo-lub cienkouław.icone, wite, drobno-lub 
~niGukrystalŁczne WiiiJit:rtie, litologi.c:aile pudobn.e do wapieni. kan;howickich i dolomitów kremowych 
bądi. ciemno brunatnych, zawierdjące glony z rodziny Oligosporella i Diplopora, nale7..ące do zielenic 
Va,..-yc.iadacea, CZI(Sto też występują Jiliowce twou~ ławice ktyn.oidowe. 

Na obSZM7..e Śląska Opolskiego opisane utwory dolnego i środkowego wapierńa muszlowego 
le:i'ą monoklinalnie z upadartli 7 - l 0° ku NW. Są one pocięte uskokami i spękaniami o kierunkach 
NW-SE, N-S onv.W - E. 

ZJawiska krasowe występujące w kamieniołomie Tarnów Opolski należą do typu zakrytego 
krasu kopalnego. Udokumentowano je w trakcie badań terenowych jak również na podstawie analizy 
wierceń. larejestrowcmo tu: jaskinie, międzyławicowe odspojenia poszerzone krasowo, wypełnione 
studnie i świece k:rnsowe, wypełnione leje k:r<~Sowe, pillite lub wypdnion drobne kanały krdSuwe, 
sarnowypływy wody ze szczelin (ryc. 2). 
J~~inie- w trakcje badań terenowych udokumentowano bzy jaskinie (wysokość korybuzy do 10m, 
szerokość do 5 m), byty to fragmenty kanałów krasowych w kszmłcie pionowych soczewek, dostępne 
pod odstrzeleniu na dl. ugoś\)i do lólkuna:rt.u metrów, bez nacieków ale na ścianach z wyrainymi śladami 
po przepływie wody. 
KrdS tillcdzvławicowy- na skarpach kamicrtiołomu obscrwowno poszerzone k:rdSowo odspojenia 
rni<r<izyła"'icowe (tzw. fugi), wypełnione iłami, piaskami ilastym lub glinami krasowymi; najczęściej 
występują one między wapieniami gruboulwieonymi w kilku piętrach i bywają połączone ze sobą 
kanałami pionowymi. 
~tu.9J1i_ęjj~ę(łe ~Q~ę- rejestrowane tu formy to pionowe szczeliny o szerokości2-3m (studnie) 
lub do l m (świece) poszerzone krasowo i wypełnione brunatnymi piaskami ilastymi, iłami lub glinami 
krasowymi. 
J .<:j~ kr~owt! - stwierd7..uno kilka rozległych form o średrucy ponad 50 m i nieznanej głębokości (ponad 
iO m), wypełnionych: białymi lub czerwonymi ilastymi pia.~kami typu fomrier.OO.ego, zielonymi lub 
p~ri il.a:rni, typu .ilów poznańskich (leje l i 2 na Ryc. 2) lub brunatnymiglinamikrasowymi (lej 4na 
Ryc. 2). Jeden z rozległych l~jów krasoWych wypełniony jest węglem brunatnym z ksylitami i 
występującymi pod ninli czarnymi (zawęglonymi) piaskami kwarcowymi (lej 3 na Ryc. 2). 
Dro~I_!i!_ ~unały__lg:~·M.~ - lo przeważnie drobne :szcz.elinki p~zerz.one kr<~Sowo ordZ jamki i kawerny o 
~'l:crokoś~~ kilku do kilkuna.<rtu centymetrów; formy te prz.eważnie wypełnione są brunatnymi iłami bądź 
!'ą pu."tc. 

Dana.: z wierceń wskazują, że ~awiska krasowe w triasowych utworach węglanowych złoża 
Tarnów Opolski są rozv..-in:ięte w całej miąższości tych utworów. Kras w obrębie tych utworów rozwijał 
siY. w kiJ.I..."U fazach , conajmniej od środkowego miocenu. Samowypływy wody ze szczelin i różnych 
kanał: ów .krdSowych wskazują. u .krdS tu nadal jest aktywny. 
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Ryc. 1. Sytuacja aeologłCZIIa zlota wapieni "Tarnów Opolski" (na tle uproszczonej mapy scoJogicznej 
odkrytej bez utworów kenozoicznych) · 
1 • • moglazy, zlepieóce, lupki (Kalbon dolny, wizen), l. ·piaskowce, mulowce, zlepieóce warstw 
Merltlanlccldch (Trias, psuy plaskowiec dolny i ·todk~). 3. dolomity, marale l wapienie z 
ewaporytanil (Trias, ret) , 4. • wapienie, margle i dolomity Wll1tW blotniciQch l aogoli.6sldch 
(Trias, wapień musz!~ dolny), 5 •• wapienie l marale warstw aórUcUańsldch • tercbratulowych 
l karchowiekich (Trias, wapień muszlowy dolny), 6. ·dolomity warstw jemielnicldch l dolomity 
z ewapoT)'Illmi warstw IIrnowickich (Triu, wapień musz!~ łtodk~). 7. · dolomity, wapienie, 
plaskowce wantw cybniańskich, boruswwickich i mlcdanklch (Triu, wapień łrodlco")' g6rny), 
8. • ilowce, margle z ewaporytami, piaskowce, mulowce, dolomity (Trias, lc.ajper), 9. • iłowce pstre 
z brckcją,lisows~ (Traias,retyk), 10. • piask.owce, marale (Kreda górna, cenoman · turon), 
11. • baz.alty neCalinowe (Trzec iorzęd), ll. • kamieniołom Tarnów Opolski. 

t~ '~ ·~ 
t I:E:] •l ,:----·~-.-:; 1 to l.a.a. PI 

·~ ~~ 

•lx:::.v.-1 ·~ 

Ryc. 2. Szkle budowy 1eologłCZ11ej w rejonie kamieniołomu Tarnów Opolski, .f 995 r . 
l • poziomice powierzdml OIACUjacej, 2 • ")'brane wiercenia, 3 - alwpy w nadkładzie, 4 • skalpy 
cksploaw:yjne, 5 - nędne w m.n.p.m., 6 • drogi, 1 - strefy uskoków, 8 - granice odmian wapienie 
(A ·1 odmiany wapieni).. 9 • rozJeale leje ktsowe, lO· jaskinie l samowypływy wody ze szczelin, 

00 
1""1 
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ZJAWISKA KRASOWE W TRIASIE ŚLĄSKIM- AKTUALNYSTAN WIEDZY 

Andrzej Tyc* 
*Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 

Trias śląski, nazywany inaczej «triasem śląsko-krakowskim», <<triasem górnośląskim» lub «północno
wschodnim obrzeżeniem GZW» obejmuje obszar występowania na powierzchni lub pod pokrywą osadów 
trzeciorzędowych albo czwartorzędowych skał serii węglanowej triasu. Seria ta jest ograniczona do 
występowania wapieni i dolomitów wapienia muszlowego (trias środkowy) i retu. Zarówno pod względem 
litologicznym jak i morfologicznym trias śląski nie jest jednolitym masywem. W miarę zwartą pokrywą wapień 
muszlowy występuje jedynie w obrębie Garbu Tamogórskiego (Progu Środkowotriasowego). Na pozostałym 
obszarze przyjmuje formy płaskowyży i ostańców położonych wśród osadów karbonu, pstrego piaskowca oraz 
kajpru. 

Zjawiska krasowe na obszarze triasu śląskiego były przedmiotem licznych badań. wśród nich niewiele 
jest jednak prac stricto krasowych i speleologicznych. Najczęściej formy krasu powierzchniowego i 
podziemnego były znajdowane w trakcie prac geologiczno-poszukiwawczych lecz ze względu na fakt, że nie 
były przedmiotem poszukiwań są traktowane pobieżnie. Wśród opracowań przedwojennych na uwagę zasługuje 
opracowanie S. Doktorowicza-Hrebnickiego (1935), a po wojnie terenem tym szerzej zajęli się A. Hornig 
(1956) i S. Oilew~>ka (1960, 1963). Te, jak i wiele innych prac dotyczy głównie krasu kopalnego i form krasu 
powierzchniowego w triasie śląskim . 

Specyficzne warunki geologiczne omawianego obszaru, przede wszystkim złożona palogeografia. 
litologia skał węglanowych i warunki krążenia wód sprawiły, że formy krasu podziemnego rozwinęły się 
głównie w strefach spękań ciosowych i fug miedzyławicowych. Warunki te kontrolowane były również 
procesami diagenezy oraz krążenia roztworów hydrotemalnych (we wschodniej części triasu śląskiego). Z tego 
względu niewiele mamy opisów obiektów speleologicznych w tym obszarze. 

Jedną z pierwszych opisanych form podziemnych w triasie śląskim jest jaskinia znajdująca się na 
wschód od drogi Żyrowa-Oleszka wspomniana przez H. Dybową (1928), a następnie przez A. Horniga (1956). 
Jaskinia bez nazwy jest usytuowana w jednej z dolin zachodniego pasma triasowego, ciągnącego si<r pomiędzy 
Leśnicą i Ligotą Dolną. Monografia K. Kowalskiego "Jaskinie Polski" (1951) zawiera opis zaledwie jednego 
obiektu - Jaskini w Diablej Górze kolo Podlesia na północ od Trzebini (nr 361). Ślady po dużej jaskini we 
wzgórzu Bukowica na poludnie od Chrzanowa (w warstwach gogolińskich wapienia muszlowego) 
charakteryzuje A. Hornig (1956). Natomiast fragmenty jaskiń na kilku poziomach w dolomicie kruszconośnym, 
z interesujacymi osadami w okolicach Ząbkowic Będzińskich opisuje S. Gifewska (1960). 

Triąs śląski obejmuje od wieków zagospodarowane obszary Wyżyny Śląskiej dlatego zjawiska krasowe 
są tu w znacznym stopniu przekształcone pod wpływem działalności człowieka. Wymienić można choćby 
podziemne wyrobiska górnicze kopalń rud cynku, ołowiu i srebra w rejonie Tamowskich Gór i Olkusza 
przecinające naturalne formy krasu podziemnego oraz zmiany cyrkulacji wód w zasięgu zbiornika w 
Przeczycach z licznymi nowymi źródłami poniżej zapory. Ingerencja człowieka w środowisko krasowe triasu 
śląskiego dała jednak możliwość poznania kilku interesujących form podziemnych, wśród których wymienić 
można m.in.: 
• Jaskinię Pomorzany w wyrobiskach kopalni "Pomorzany" ZGH "Bolesław" odkryta w trakcie prac 

górniczych została skartowana przez A. Kozika i opisana poraz pierwszy w pracy z. Wilka i in. (1982). 
• Jaskinię w Laskach niedaleko Olkusza, która została stwierdzona w trakcie prac terenowych prowadzonych 

w latach 80-tych przez autora (Tyc 1994). Jaskinia usytuowana jest w skałce zbudowanej z dolomitów 
kruszconośnych i wcześniej znajdowała się poniżej poziomu wody zbiornika w dolinie Białej. Jaskinia 
została odsłonięta w wyniku ucieczki wody ze zbiornika na skutek oddziaływania drenażu górniczego w 
końcu lat 70-tych. Wokół otworu wejściowego znajdują się duże nagromadzenia martwicy ze szczątkami 
organicznymi. Forma ta, wraz z całym ostańcem i roślinnością jest ciekawym i unikalnym obiektem 
przyrodniczym w skali całego omawianego obszaru. 

Wiele interesujących materiałów do poznanią krasu w triasie śląskim dają i dostarczyć jeszcze mogą 
szczegółowe badania starych podziemnych wyrobisk górniczych w rejonie Tamowskich Gór, Siewierza' i 
Olkusza. Z uwagi na problemy bezpieczeństwa ludzi oraz bardzo wrażliwego środowiska {m.in. siedlisko wielu 
gatunków nietoperzy oraz unikalnych form naciekowych) prace badawcze i eksploracyjne w starych 
wyrobiskach winny być prowadzone przez wyspecjalizowane grupy speleologiczne. 
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BIBLIOGRAFIA SPELEOLOGICZNA 
PROFESORA KAZIMIERZA KOWALSKIEGO, 

PREZESA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
WSPÓŁZAŁOŻYCIELA I PIERWSZEGO PRZEWODNICZĄCEGO SEKCJI 

SPELEOLOGICZNEJ PTP IM. KOPERNIKA 

Wojciech W. Wiśniewski 

XXX jubileuszowe sympozjum Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 
Kopernika zbiega się z rocznicą 50 lecia publikacji pierwszych prac speleologicznych profesora Kazimierza 
Kowalskiego, współzałożyciela oraz pierwszego przewodniczącego Sekcji i jednego z najwybitniejszych 
polskich speleologów, autora 3 tomowej monografii "Jaskinie Polski" (19 51-19 54). 

Kazimierz Antoni Kowalski, jest zoologiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, 
prezesem Polskiej Akademii Umiejętności. Urodził się 15 marca 1925 r. w Krakowie. Był synem profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego orientalisty, Tadeusza Kowalskiego, późniejszego sekretarza 
generalnego PAU. 

Po tajnej maturze i krótkim epizodzie partyzanckim (08-09.1944 r.), kiedy to był żołnierzem 
Samodzielnego Baonu Partyzanckiego "Skała" (AK), jesienią 1944 r. K. Kowalski został słuchaczem tajnych 
kompletów przyrodniczych UJ. Studia ukończył w 1947 r., uzyskując 24 października stopień magistra ftlozofii 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, za pracę: "Fauna drobnych ssaków Lasku Wolskiego pod 
Krakowem". 

Jeszcze jako student 1.02.1947 r. podjął pracę w Państwowym Muzeum Archeologicznym, dla którego 
opracowywał - także po zwolnieniu się z niej (28.02.1949) - inwentarz jaslriń Polslri , wydany w latach 1951-
1954. 

19.05.1949 r. uzyskał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ stopień doktora nauk 
matematycząo-przyrodniczych (nr l 0290) za pracę "Rytmika dobowa aktywności gryzoni Clethrionomys 
glareolus glareolus Schreber i Sylvimus flavicollis flavicollis Melchior i jej zależność od warunków świetlnych". 

W okresie 1.09.1949- 1954 r. był asystentem w Zakładzie Psychologii i Etologii Zwierząt UJ. Później, 
od 1.06.1954 r. aż do 3l.l2.1995 r. tj. do przejścia na emeryturę, pracował w PAN, w placówce noszącej 
obecnie nazwę Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt P AN. Kierował nią w latach 1960-1978 i 1985-1987. 

29.04.1955 r. przyznano mu tytu.ł docenta, na podstawie dotychczasowego dorobku, a szczególnie 
pracy "Fauna jaskiń Tatr polskich" (Ochrona Przyrody, 1955). 27.04.1962 r. mianowano go p1ofesorem 
nadzwyczajnym, a 18.06.1969 r. profesorem zwyczajnym nauk przyrodniczych. 28.05.1971 r. został wybrany 
na członka korespondenta PAN, a 30.05.1986 r. na członka rzeczywistego PAN. Od 16.11.1989 jest członkiem 
czynnym krajowym Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, a od 06.1994 r. jej prezesem. 

W latach 1978-1983 był profesorem biologii Uniwersytetu w Oranie (Algieria). 
K. Kowalski opisał 23 nowe dla nauki taksony ssaków kopalnych, oraz odkrył dwa nowe gatunki 

ssaków dla fauny Polski. Pierwszym z nich był nietoperz nocek orzęsiony. 
Ma dwójkę dzieci: Agnieszkę (ur. 1958) i Katarzynę (ur. 1971 ). 

K. Kowalski był członkiem wielu organów PAN, m.in. Komitetu Zoologicznego, Biologii Ewolucyjnej 
i TeoretycZnej a także Komisji Biologii, Paleogeografli Czwartorzędu i Wydawniczej. Był także członkiem 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych. Był też (w różnych okresach) cz.łankiem 
kilkunastu rad naukowych, m.in. Zakładu Ochrony Przyrody, Instytutu Zoologii, Zakładu Badania Ssaków, 
Zakładu Paleolozoologii, członkiem Komisji Parków Narodowych i Rezerwatów oraz Komisji Ochrony 
Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także Przewodniczącym Rady Naukowej Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Jest (lub był w różnym okresie) członkiem rozmaitych kolegiów redakcyjnych, (w tym 
zagranicznych czasopism naukowych): redaktorem naczelnym Folia Quaternaria, Acta Zoologica Cracoviensia; 
członkiem rad redakcyjnych m.in. Monografii fauny Polski, Acta Tberiologica, Przeglądu Zoologicznego, 
Wydawnictw Instytutu Zoologicznego PAN, a z zagranicznych m.in. : Palaeovertebrata (Montpellier), 
Evolutionary Theory (Chicago), Quartarpaliiontology (Berlin), Siiugetierschutz (Hohenbuchen). 
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Jest (lub był w różnym czasie) członkiem wielu towarzystw naukowych. M.in. był założycielem i 
wieloletnim przewodniczącym Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, członkiem Sekcji 
Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, sekretarzem Oddziału Krakowskiego PTP im. 
Kopernika. A z zagranicznych m.in.: European Science Foundation, członkiem Zarządów Palaeontological 
Association (Francja) oraz od I992 European Paleontological Association. Ostatnio, we wrześniu I996 r. został 
wybrany na członka Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. 

Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Annii Krajowej, Unii Wolności i wiceprezesem 
Akademii Wina w Krakowie. 

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Połski ( 1978), Złotym Krzyżem Zasługi 
(I972), oraz Krzyżem Partyzanckim (1995), Krzyż Armii Krajowej (1994) i Odznaką pamiątkową "Akcji 
Burza", a także wyróżniony "Zlotą odznaką Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika" ( I983). Jest 
członkiem honorowym Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Związku Alpinizmu. Od jego osoby zostało 
nazwanych II taksonów. 

Jaskiniami Kazimierz Kowalski zainteresował się jeszcze przed 11 wojną światową, dokonał wtedy już 
pierwszego odkrycia kilkudziesięciometrowej długości Jaskini Mydlnickiej. Najintensywniej działał w nich w 
drugiej połowie łat I940 i pierwszej połowie lat I950. Wykonał wtedy m.in. kiłkaset planów i opisów jaskiń z 
tenmu całej Połski. Był wówczas jednym z najczynniejszych taterników jaskiniowych. W czasie eksploracji 
Jaskini Miętusiej, dwa razy ustanowił rekord głębokości Połski: w 1951 r. - -161 m i w 1952 - -213 m, a latem 
I956 r. uczestnicząc w międzynarodowej wyprawie do jaskini Gouffre Berger, zszedł na jej dno, osiągając 
ówczesny światowy rekord głęholmści (-1122 m). Od 1955 r. uczestniczył w kilkunastu wyprawach i wyja?..dach 
do jaskiń zagranicznych, m.in. brał udział w wyprawie do Meksyku (1969). 

Był . współzałożycielem Klubu Grotołazów (1950-1955), i w latach 1950-1955 obok Ryszarda 
Gradzińskiego współredaktorem pisma Grotołaz. Potem działał w Podkomisji Taternictwa Jask. przy Komisji 
Alpinizmu PTTK, a w 1956 był przewodniczącym Komisji Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego. 
Był też autorem scenariusza i konsultantem pierwszego i jedynego (?) polskiego filmu o nietoperzach (1956 r., 
reżyseria W. Puchalski). 

W maju 1964 r. był współzałożycielem i pierwszym Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa 
Przyrodników im. Kopernika. 

Kazimierz Kowałski jest autorem ponad 660 publikacji, z których istotna część, bo przeszło 40 %, to 
pozycje o tematyce związanej z jaskiniami lub krasem (przede wszystkim kopalnym). Ta właśnie część jego 
dorobku została zarejestrowana w bibliografii przygotowanej na obecne sympozjum i wydanej przez Sekcję 
Speleogiczną PTP im. Kopernika w osobnej broszurze pt. "Kazimierz Kowalski. Bibliografia speleologiczna za 
okres 1946-1996". Obejmuje ona 283 pozycje. Jest to materiał bardzo zróżnicowany. Obok np. inwentarzy 
jaskiń, czy sprawozdań z wypraw eksploracyjnych, albo rozważań o taternictwie jaskiniowym, czy ochronie 
przyrody, są prace o faunie jaskiń (przede wszystkim nietoperzach), jak i prace paleontologiczne. Obok 
obszernych tomów "Jaskiń Polski" (najgrubszy ma blisko 500 stron), są niewielkie notatki; a obok prac 
naukowych, artykuły prasowe. Prace K. Kowalskiego o tematyce speleologicznej były publikowane na łamach 
68 czasopism, w tym 27 zagranicznych (pochodzących z 12 krajach europejskich i 2 azjatyckich). Najwięcej, bo 
aż 60 pozycji, ukazało się na łamach Grotołaza. Następne miejsca zajmują Taternik - 18, Acta Zoologica 
Cracoviensia- 12, Ćeskoslovensky Kras- 12, Wszechświat 11 . 

Pierwszą publikacją K. Kowalskiego był artykuł o jaskini w Kryspinowie, ogłoszony na łamach 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą w drugiej połowie 1946 r. Ostatnią z tej tematyki jest "Wypowiedź na 40-leciu 
Klubu Grotołazów" zamieszczona na łamach Gacka, Biuletynu Informacyjnego Sekcji Taternictwa 
Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego - Kraków. Połowa z prac speleologicznych K. Kowalskiego ukazała się 
na przestrzelii pierwszych l O lat. kiedy to tematyką tą zajmował się szczególnie intensywnie. 
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Z. Wójcik* 

Z DZIEJÓW BADAŃ NAD KRASEM KOPALNYM REGIONU 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

• Muzeum Ziemi PAN, Warszawa 

Jaskinie i inne formy krasowe regionu świętokrzyskiego interesowały geologów w xvm wieku. czego 
przykładem może być rycina umieszczona w 1781 r. w dziele Jana Filipa Carosiego "Reisen durch verschiedene 
polnische Provinzen mineralogischen und anderen Inbalts". Zainteresowania krasem kopalnym rozpoczęły się 
po l902r., gdy na Miedziance bracia Bolesław i Stanisław Łaszczyńscy podjęli wydobywanie rud miedzi. 
Założone wówczas towarzystwo eksploatacyjne "Zofia" prowadziło eksploatację w ilastych zwietnelinach w 
skorodowanych wapieniach dewońskich. W podobnych warunkach rudę eksploatowali okupanci austriaccy 
podczas pierwszej wojny światowej. Zarówno Łaszczyńscy, jak i Austriacy nie zdawali sobie sprawy z tego, że 
swe sukcesy eksploatacyjne zawdzięczają głównie procesom krasowym. Krasowy i szczelinowy charakter złoża 
na Miedziance określił pół wieku później Zbigniew Rubinowski. 

Działalność górnicza Łaszczyńskich w walnym stopniu przyczyniła się do rozwoju badań nad krasem 
kopalnym w regionie świętokrzyskim. Udostępnionym złożem zaczęli się bowiem interesować specjaliści, w 
tym JózefMorozewicz z uczniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Józef Sioma z Cesarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ostatni z nich w swych opracowaniach podejmował różne problemy krasu i jaskiń zwłaszcza 
zacbodniej części regionu m.in. w opracowaniu umieszczonym we "Wszechświecie" w l904r. o wzgórzu 
Kadzielnia. Szczególnie interesująca jest jego monografia, ogłoszona w l917r. w Moskwie, pt."Nabludienija i 
issledowanija po mineralogii i litologii Łysogorija". W monografii tej przedstawił analizę glinek kaolinowych, 
różnorodnych zwietrzelin na skałach węglanowych (w tym terra rossa), problemy dezintegracji wapieni pod 
wpływem wód powierzchniowych i głębokich itp. Opracowanie to zasługuje na uważną analizę. Daje bowiem 
interesujące możliwości studiów nad rozwojem krasu w głębi masywów skalnych o skomplikowanej budowie 
geologicznej. 

Niektóre poglądy Siomy na kras w regionie świętokrzyskim podjęła Hanna Majebert w ogłoszonym w 
1966r. opracowaniu "Kras kopalny w południowo-zachodniej części Gór Swiętokrzyskich" . 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-EDUKACYJNY I WYKORZYSTANIE JASKIŃ 
PODOLA PRZYDNIESTRZAŃSKIGO 

J. Zinko, O.Sewcuk* 
• Uniwersytet Lwowski im. I. Franko 

Obszar wysoczyzny Podola Przydniestrzańskiego (Ukraina Zachodnia) jest unikatowym regionem w 
Europie pod względem rozwoju jaskiń gipsowych. Występują tutaj poziome jaskinie o długości rzędu 

kilkudziesięciu a nawet ponad stu kilometrów. Najbardziej znaną wśród nich jest Jaskinia Optymistyczna 
długości około 200km (druga pod względem długości w świecie wśród jaskiń gipsowych o poziomym 
rozwinięciu). Do większych należą również jaskinie: Ozema (llOkm), Popeluszka (90km), Młynki (24km), 
Kryształowa (22km), Sławka (lOkm), Werteba (l8km). Jaskinie są przeważnie suche, mają labiryntowy system 
korytarzy z dużą ilością sal i galerii. Charakterystyczną cechą jaskiń gipsowych Przydniestrza jest przewaga 
dwóch głównych kierunków szczelin i korylarą: NW-SE (315-325°) oraz ENE-WSW (55-65°), które 
nawiązują do głównych pęknięć tektoniczych. Galerie i ściany jaskiń pokryte są kryształami gipsu z różnymi 
domieszkami, które nadają krystalicznym utworom zróżnicowane barwy i ich odcienie (od białych i błękitnych 
do brązowych i czarnych). Spotyka się również kalcytowe formy naciekowe: stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. 
W kilku jaskiniach (Ozema, Popeluszka) występują podziemne jeziora. 

Mimo wysokiego potencjału turystyczno-edukacyjnego jaskiń gipsowych Przydniestrza, obecny 
poziom ich wykorzystania dla celów naukowo-dydaktycznych, turystycznych i sportowych jest 
niezadowalajacy. W pełni udostępniona dla ruchu turystycznego jest jedynie Jaskinia Kryształowa. Naukowo
dydaktyczne i sportowe wyprawy odbywają się tylko w jaskiniach: Optymistycznej oraz Młynki i Ozemo. 

Przeprowadzona inwentaryzacja potencjału turystyczno-edukacyjnego gipsowych jaskiń Przydniestrza 
daje możliwość określenia różnych kierunków ich wykorzystania w celach naukowo-dydaktycznych i 
turystycznych. Dla stworzenia tras turystycznych najbardziej nadają się jaskinie Popeluszka i Młynki. 
Popeluszka odznacza się znacznymi rozmiarami oraz dużą ilością sal i galerii (C.Korżyk, 1995), a Młynki -
rozmaitością form krystalicznych i nacieków. Pod względem naukowo-badawczym oraz dydaktyki geologii i 
geografii na poziomie specjalistycznym najbardziej interesujące są jaskinie: Optymistyczna, Ozerna i Wertebna. 
Wiele jaskiń .regionu wymaga dokładnych badań archeologicznych. 

Najciekawsze jaskinie Ukrainy- Optymistyczna, Ozema i Młynki - wymagają większej promocji wśród 
speleologów w krajach europejskich. Powinny być włączone do Międzynarodowego Wschodnioeuropejskiego 
Szlaku Speleologiczngo: jaskinie Krasu Morawskiego (Czech) - jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(Polska) -jaskinie Gór Świętokrzyskich (Polska) -jaskinie Przydniestrza (Ukraina). 

Na obecnym etapie jego przygotowania należy podjąć następujące zadania w zakresie prac nad 
gipsowymi jaskiniami Przydniestrza: 
1) podsumowanie prac inwentaryzacyjnych z uwydatnieniem problemu struktury jaskiń oraz ich potencjału 
turystyczno-edykacyjnego; 
2) opracowanie kryteriów przydatności jaskiń dla wykorzystania ich w celach naukowo-badawczych, 
krajoznawczych, sportowo-turystycznych oraz leczniczych; 
3) organizacja monitoringu środowiska jaskiń w celu ograniczenia antropopresji na terenach rozwoju krasu; 
4) opracowanie projektów zagospodarowania kompleksów ekoturystycznych Uaskinie: Kryształowa, Młynki, 

Popeluszka); 
S) opracowanie systemów prawnych oraz planów przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych w celu ochrony 
gipsowych jaskiń Podola - unikatowych zabytków przyrody nieożywionej. 
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