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WPROWADZENIE
Dzisiaj spotykamy się po raz 34-ty na Sympozjum Speleologicznym, kolejny raz w Tatrach; jest to 6. sympoZJUm poświęcone temu najatrakcyjniejszemu regionowi jaskiniowemu w kraju. 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 tu z nami i tych, którzy przekroczyli Styks, a ślad swój
trwały zostawili w speleologii, w końcu tych którzy polożyli wielkie zasługi na polu speleologii, a dziś z różnych
przyczyn nie mogli tu przybyć aby wspominać spotkania i osiągnięcia sprzed 40-tu laty i porównywać je z ostatnio
uzyskanymi wynikami. Na wstępie przypomnę kilka informacji z historii tatrzańskich sympozjów i speleologii. Muszę
też podkreślić, że nasze sympozja zawsze spotykaJy się z życzliwością Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego,
który chroniąc Tatry chroni też piękno ich podziemi i czystość wód krasowych, zaś nasze sympozja służą poznaniu tych
podziemi i popularyzacji wiedzy o nich zdobywanej już przez czwarte pokolenie speleologów.
Dziś, gdy w wielu miastach Polski działają kluby jaskiniowe, często zapominamy, że jest to dorobek ostatniego
półwiecza. Poprzednio badania i opisy jaskiń były dziełem pojedynczych zapaleńców. Potrzebę poł ączenia wysiłków
entuzjastów odczuwano od dawna. Pierwszą taką próbę podjęto właśnie w Zakopanem, gdzie w r. 1923 powstal projekt
utworzenia "Klubu Speleologicznego" przy PTT. Wśród projektodawców tego klubu byli młodzi entuazjaści - bracia
Tadeusz i Stefan Zwolińscy oraz Konstanty Stecki, znani ze swych późniejszych dokonań. Choć klub ten działał krótko,
to jednak do powstania krakowskiego "Klubu Grotołazów" w roku 1950 był pierwszą próbą zorganizowania działalno
ści speleologicznej w naszym kraju.
Pierwsze Sympozjum pod nazwą "Seminarium Speleologiczne- I Ogólnopolski Zjazd Badaczy Krasu" zostało
zorganizowane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Świętej Katarzynie 28.05-01.06.1963 . Podczas tego spotkania postanowiono powolać ogólnopolską organizację speleologiczną, która siużyłaby wymianie myśli, doświadczeń i
przedstawianiu osiągnięć w badaniachjaskiń i krasu. Idea ta została urzeczywistniona, przez powolany wówczas Komitet Organizacyjny w składzie K. Kowalski, R. Gradziński, Z. Rubinowski, Z. Mossoczy, B. W. Woloszyn i S. Zwoliński,
w postaci utworzenia Sekcji Speleologicznej Folskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Sekcja ta pracująca
pod przewodnictwem K. Kowalskiego, a następnie R. Gradzińskiego organizowała dalsze spotkania, korzystając z
pomocy i gościny wielu instytucji i organizacji, których działalność conajmniej w części poświęcona jest krasowi i
jaskiniom. Właśnie drugie Sympozjum zorganizowane w Tatrach na Ornaku w r. 1964 było pierwszym, które zostało
zorganizowane pod firmą świeżo powolanej Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika. Kolejne sympozja odbywały
się w różnych regionach krasowych i jaskiniowych Polski, a czasem na terenie gdzie występują tylko ciekawe podziemia stanowiące unikalne siedliska fauny podziemnej, tak było w Żaganiu ( l 984), gdzie przedmiotem sympozjum byly
fortyfikacje stanowiące najbogatsze stanowisko nietoperzy w kraju i w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie odkryto bogaty
zespól bezkręgowych stygobiont6w i istnieje szereg podziemnych wyrobisk, w których eksploatowano opokę jako
kamień budowlany. W ten sposób mogliśmy się zapoznać prawie ze wszystkimi obszarami gdzie znany jest kras i
jaskinie, lub tylko ciekawa fauna podziemna w Polsce.
Kolejne sympozja cieszyły się różną frekwencją, większe powodzenie miaJy spotkania odbywające się w atrakcyjnych rejonach krasowych. Obok tych merytorycznych względów, na frekwencję wpływały też wydarzenia polityczne i trudności ekonomiczne, które przyczyniły się do spadku frekwencji w latach l 968, l 977, 1982-84, 1989-90.
Podczas naszych sympozjów spotykaliśmy się też z wieloma wybitnymi speleologami zagranicznymi, którzy
reprezentowali Bułgarię, Czechy, Francję, Hiszpanię, Rumunię, Słowację, Słowenię, USA, Ukrainę, Węgry i Wietnam.
Możemy być dumni, że w naszych sympozjach uczestniczyli tej miary badacze jak M. Dleahu, L. Błaha, P. Bosak,
J. Corbel, A. Eraso, F. Habe. P. Habić, P. Mitter, V. Popov i wielu innych. Sympozja nasze wspierali i zaszczycali swą
obecnością także luminarze nauk o ziemi w Polsce prof.prof. W. Goetel, A. Jahn, A. Malicki i K. Maślankiewicz.
Niestety na kolejnych sympozjach musieliśmy żegnać wielu wybitnych badaczy, którzy zasłuży li na wspomnienie swym dorobkiem i udziałem w pracach Sekcji i sympozjów, tak opuścili nas M. Markowi cz-Łoh inowicz, Z. Mossoczy, M. F. Pazdur, J. Rudnicki, A. Skalski i S. Zwoliński.
Od roku 1977 na sympozjach co pare lat są wręczane Nagrody im. dr inż. Marii Markowi cz-Łohi nowi cz, ufundowane przez matkę naszej zmarłej koleżanki, które są jedynym w kraju wyróżnieniem za prace w dziedzinie speleologii.
Niestety inflacja na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćd ziesiątych tak zjadła nienaruszalny fundusz tej nagrody,
że obecnie trudno go odbudować i wypłacić z procentów nagrody, choćby przewyższające koszt udziału w sympozjum.
Będzie to przedmiotem dyskusji na Zebraniu Sekcji Speleologicznej, które odbędzie się w dniu jutrzejszym. Sytuację tę
częściowo ratuje medal tej nagrody, wybity staraniem A. Skalskiego w r. 1986, według projektu Włodzimierza Ście
giennego.
Wspominając sympozja tatrzańskie, warto przypomnieć, że pierwsze z nich obok podsumowania przez S. Zwolińs kiego ponad stuletniej eksploracji jaskiń Doliny Kościeliskiej, zaznaczyło się referatami z pierwszych badań w
Jaskini Śnieżnej . T. Dąbrowski poinformował o wynikach prowadzonych po raz pierwszy w Polsce badań podziemnych
przepływów krasowych w Dolinie Kościeliskiej metodą barwienia uraniną. Badania te dowiodły, że prawie cały masyw
Czerwonych Wierchów odwadniany jest przez Lodowe Źródło. Natomiast A. Rajwa przedstawił komunikat o wynikach pomiarów temperatury w Jaskini Śnieżnej. Na następnym sympozjum tatrzaf\skim na Kalatówkach w r. 1968
swoje kilkudziesięcio letnie prace eksploracyjne w dorzeczu Bystrej omówił S. Zwoliński, a M. Pulina odkrycie gleb
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strukturalnych w Jaskini Czarnej . W roku 1981 mialem zaszczyt poinformować o pierwszych w Tatrach datowaniach
nacieków metodą Uffh wykonanych w laboratorium szkockich uniwersytetów. Kolejne sympozjum w roku 1987, znów
na Kalatówkach, przyniosło bogatą dyskusję o wykonanych już w kraju, różnymi metodami datowaniach nacieków
jaskiniowych i składzie izotopowym wód krasowych (M. Duliński, H. Hercman, M. F. Pazdur). Poprzednie sympozjum
w r. 1995 zaznaczyło się transgraniczną współpracą z kolegami słowackimi z S. Pavlarcikiem na czele, którzy umożli
wi li nam zapoznanie się ze słynnymi jaskiniami Tatr Wysokich w Dolinie Jaworowej . Kontynuując te tradycję jutro
będziemy mogli zobaczyć kras i jaskinie w słowackiej części Tatr Zachodnich. Trzeba dodać, że badania krasu i jaski!l
tatrza!lskich były referowane niemal na wszystkich sympozjach począwszy od Świętej Katarzyny w roku 1963.
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 w kraju
i za granicą, a publikowane systematycznie od paru lat dzięki dotacjom KBN materiały utrwalają ten dorobek. Właśnie
eksploracja jaskiń tatrzańskich i badania krasu tatrzańskiego stały się szkołą techniki eksploracyjnej i myśli badawczej
polskich speleologów, którzy z Tatr wyruszyli w świat. Dlatego zwykle na kolejnych sympozjach mogliśmy też usły
szeć ciekawe informacje z zagranicznych podróży taterników jaskiniowych i badaczy jaskiń . Od kilku lat sympozja
nasze przekroczyły granice i podczas wycieczek korzystają z gościnności kolegów słowackich. Mam nadzieję, że w
jednoczącej się Europie zaistnialy już warunki, aby wzorem Association Franaise de Karstologie, organizować takie
sympozja także za granicami kraju. Tą myślą pragnę powitać wszystkich uczestników naszego Sympozjum, a szczególnie najmłodszych uczestników, już czwartego pokolenia grotołazów, którzy mają szansę wiedzę i umiejętności zdobyte
w Tatrach wykorzystać w najdalszych zakątkach świata.
Przewodniczący
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Sesja terenowa l
System Brestovskej jaskyni (Słowackie Tatry Zachodnie)
Prowadzący:

Vladislav Mikula
Slovenska speleologicka spo/oćnost, Oblastna skupina Orava

Fig. l. Punkty prezentowane podczas sesji terenowych: ,.System Brestovskej jaskyni
i ,.Kras Doliny Chochołowskiej"

(Słowackie

Tatry Zachodnie)"

W zachodniej części Tatr Zachodnich u wylotu Doliny Zuberskiej (Rohacska dolina) do Zuberskiej Kotliny (Zuberecka kotlina) rozwinięty jest aktywny, współcześnie czynny system krasowy. System ten prowadzi równolegle do
osi doliny część wód Zimnej Wody Orawskiej (Studeny potok, Rohacsky potok), a jest dodatkowo zasilany przez
prawobrzeżne dopływy Zimnej Wody Orawskiej - Wolarskiego Potoku (Volarisky potok) i Mącznicy (Mucnica)
(Brodi\ansky, 1959). Wody wypływają w wywierzysku- Wypływ Stefkovskiego Potoku (Brestovska vyvieracka) poło
żonym na wysokości 851 m n.p.m. Główny ponor dzieli od wywierzyska ponad 700 m. Wszystkie potoki zasilające
podziemny system cyrkulacji spływają początkowo po obszarze zbudowanym ze skal krystalicznego trzonu Tatr, a
ponory są rozwinięte w miejscach, gdzie potoki te wpływają na wychodnie węglanowych skał jednostki choczańskiej
(Droppa, 1972).

_.....------

Fig. 2.

Polożenie

Brestovskej jaskyni (stan z 1969 r.)
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Ponor Zimnej Wody Drawskiej znajduje się na lewym brzegu potoku ok. 400 m powyżej mostu . W pobliżu
ponoru została wyeksplorowana Ponormi jaskyna o długości 70 m i głębokości 12 m., której otwór znajduje się na
wysokości 885 m n.p.m. Wpływ wody do ponoru był regulowany przez groble budowane przez ludność Zuberca. W
okresach niżówek ponor jest zupełnie suchy, przeciętnie jego chłonność wynosi do 500 1/s (Brodi'iansky, 1959) a po
bardzo obfitych deszczach 13.07.1969 r. osiągnęła ok. 1200 1/s (Droppa, 1972).

NOVEĆASTI

!
N

l
STARE ĆAST/

o

50

100m

Fig. 3. Brestovskajaskyi'ia, wg: Hochmuth (1984)

Najbardziej znanym elementem systemu krasowego jest Brestovska jaskyi'ia będąca najdłuższą jaskinią słowac
kich Tatr Zachodnich. Jaskinia ta znanajest pod wieloma nazwami. Nazwę obecnie obowiązującą (por. Bella & Hol ubek,
1999) wprowadził Brodnansky (1958). Inne stosowane nazwy to m.in . Jaskyna v Rohacach, Zvierovka, Zuberecka
jaskyna, a w polskiej literaturze np. Stefkówka, Zuberecka Jaskinia.
Otwór jaskini jest położony na wysokości867m n.p.m. i znajduje się na poludniowy zachód od polany Brestova.
Jaskinia jest systemem korytarzy, z których część jest całkowicie wypełniona wodą. Długo ść dostępnych partii położo
nych pomiędzy otworem a pierwszym syfonem wynosi pond 450 m, z czego ok. 190m to ciągi z aktywnym przepły
wem potoku (Droppa, 1972). Natomiast całkowita długość jaskini wynosi ok. 1450 m (Bella & Holubek, 1999). W
ciągu jaskini znajduje się pięć syfonów, położonych jeden za drugim; pierwszy z nich ma długość 120 m. Ko1kowe
partie jaskini położone za czwartym syfonem znajdują sie ok. 70 m od ponoru Zimnej Wody Drawskiej, lecz piąty,
dotychczas nie przenurkowany syfon, prowadzi w innym kierunku. Przepływająca przez jaskinię woda niknie w pobliżu otworu w kolejnym syfonie i wypływa na powierzchnię w wywierzysku zlokalizowanym ok. 200m ku NS .
W jaskini występują liczne osady klastyczne naniesione przez przepływający potok. We współczesnych korytach
potoku jest to głównie żwir i piasek. Natomiast w suchych korytarzach, położonych kilka metrów ponad aktywnym
przepływem stwierdzono także otoczaki o średnicy do 20 cm (Hochmuth, l 984). Występujące w jaskini osady klastyczne pochodzą zapewne z rozmywanych moren. Obecność większych otoczaków w wyżej położonych korytarzach wskazuje na ich powstanie w warunkach większych przepływów niż obecnie (Wójcik, 1968).
W wodach jaskini stwierdzono występowanie 35 . taksonów zoobentosu (De van, 1985). Z pośród nich najliczniej
reprezentowany był Baetis alpinus. Ponadto w jaskini obserwowano pstrągi (Gulicka, 1986), a także nietoperze Myotis
mystacinus (Stollmann, 1966).
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Wstępne

tzw. "suche partie" jaskini a także Wypływ Stefkowskiego Potoku były od dawna znane okolicznym
je m.in. Jan Owalbert Pawlikowski przed 1887 r., a w r. 1886 także Tytus Chalubiński (por.
Wiśniewski, 1988). Znana długość jaskini wynosiła wtedy ponad 450 m. W latach 1960. dokonano odkryć powiększa
jących długość jaskini do ok. 625 m (Brodi\ansky, 1975). Zagradzający dalszą drogę w głąb jaskini długi syfon po raz
pierwszy próbowano przenurkować w 1968 r., a następnie w 1974 r. Przebyto go dopiero w 1979 r. (Hochmuth, 1984).
Był to wówczas najdłuższy poznany syfon w jaskini tatrzańskiej. Odkryto za nim ok. 775 m korytarzy poprzegradzanych 4. syfonami, oraz piąty syfon, zbyt wąski do przebycia (Hochmuth, 1984). Zbadanie partii położonych za piewszym syfonem i dokonanie pomiarów było możliwe dzięki czterodniowemu biwakowi.
Potok z Brestovskiej jaskyni przepływa ponad 200 m nieznanymi kanałami i wypływa w niewielkiej jaskini
zwanej Brestovska vyvieracka. Nazwa ta odnosi się również do samego wypływu , który w polskiej literaturze jest
znany jako Wypływ Stefkowsklego Potoku. Jaskinia ma długoś ok. 60 m. Maksymalny zanotowany w dniu 13.07.1969
r. wypływ z tej jaskini wynosił 1200 l/s (Droppa, 1972). Wydajność wypływu jest zmienna w czasie i znacznie spada w
okresach, gdy ponor Zimnej Wody Orawskiej jest suchy. Jednakże wówczas także przekracza chłonność ponorów Wolarskiego Potoku i Mącznicy. Wskazuje to, zdaniem Droppy (1972), że system krsowy jest zasilany takż przez inne
weblony usytuowane zapewne w korycie Zimnej Wody Orawskiej.
Poza powyżej wymienonymi jaskiniami do systemu należy też kilka mniejszych obiektów. Wymienić warto jaskinię położoną w Wolarskiej Dolinie noszącą nazwę Ćajkovajaskyi\a (Bella & Ho lubek, 1999). Jaskinia została odkryta w 1974 r ponad ponorem zasilającym omawiany system krasowy (Brodi\ansky, 1975).
mieszkańcom. Zwiedzał

Sesja terenowa 2
Kras Doliny

Chochołowskiej

Prowadzący:

Grzegorz Barczyk', Renata Jach2, Tomasz NawiekiJ
Instytut Hydrogeologii i Geologii InżYnierskiej UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
2
Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
3
Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51155, 00-8/8 Warszawa

1

Stare sztolnie górnicze na Huciańskich Klinach
RenataJach
W minionych stuleciach Tatry były obszarem intensywnej eksploatacji górniczej. Najstarsze pisemne wzmianki na
ten temat pochodzą z początku XVI wieku i dotyczą głównie wydobycia rud kruszcowych, szczególnie srebra, miedzi i
złota. Od początku XVIII w., aż po wiek XIX przedmiotem wydobycia były głównie mdy żelaza (Jost, 1962). Zdecydowanie marginesowym było natomiast wydobycie rud manganu. Ślady po eksploatacji rud manganu są zachowane na Huciań
skich Klinach (Huciańskich Baniach), położonych na poludniowych stokach Klinowej Czuby (1276 m n.p.m.) nad Polaną
Huciska (Fig. 4). Są to przede wszystkim stare sztolnie, a także fragmenty drogi hawiarskiej i hałdy. Ponadto o górniczej i
hutniczej historii tego rejonu świadczą lokalne nazwy jak np. Polana Huciska, Wierch Banie, Huty lub Polana Huty Lejowe.

Fig. 4. Stoki Klinowej Czuby nad
Polaną Huciska, strzałka oznacza
lokalizację sztolni.

9

Materiały

34. Sympozjum Speleologicznego

Omawiany obszar jest zbudowany z utworów jednostki Bobrowca zachodniej części Tatr Polskich (Fig. 5),
która stanowi niesfaldowany element o budowie monoklinalnej, poprzecinany jedynie uskokami (Kotański, 1963; Bac,
1971 ). Jednostka Bobrowca cechuje się niemal kompletnym wykształceniem utworów jednostki kriżniańskiej od dolnego triasu do kredy. Północne stoki ponad Polaną Buciska zbudowane są z margli synemuru, wapieni plamistych 1otaryngu, spikulitów domeru, enkrynitów dolnego toarku, czerwonych wapieni bulastych i wapieni radiolariowych (Fig. 6).
Rudy manganu występują jedynie lokalnie, na obszarze pomiędzy dolinami Chochołowską i Lejową (Krajewski &
Myszka, 1958). Z punktu widzenia formalnej litostratygrafii (Lefeld, 1985) reprezentuj ą warstwę rudonośną z Bani
(w a.), występującą w obrębie ogniwa wapieni z Klinów (og.). Wiek powyższych utworów jest uznawany za dolny toark
lecz jedynie na podstawie superpozycji.
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Wapienie krynoidowe i bulaste

Fig. 5. Mapa geologiczna Huciańskich Klinów wg Guzika (1958)
Warstwa rudonośna z Bani (wa.) ma miąższość do 2,5 m. Zbudowana jest z wapieni ziarnistych, głównie krynoidowych, z brachiopodami i otwornicami w których stwierdzono także ooidy (Krajewski & Myszka, 1958). Wapienie te
są przesycone różnorakimi związkami manganu, głównie weglanarni i tlenkami, a podrzędnie także krzemianami (Krajewski & Myszka, 1958; Korczyńska-Oszacka, 1978). Zawartość Mn w rudzie sięga 42% (Krajewski & Myszka, 1958).
W świetle o stanich badań można uznać, że mineralizacja związkami manganu jest efektem stratyfikacji wód w
czasie wczesnej jury i wytrącaniem związków managanu na granicy dennych wód niedotlenionych i wyżejległ ych
natlenionych (por. np. Jenkyns, 1988). Mineralizacja manganowa jest więc wynikiem globalnego zdarzenia anksycznego w dobiefalciferum.
Podczas prowadzonych badań geologicznych stwierdzono istnienie na stokach Klinowej Czuby siedmiu sztolni
(Fig. 7). Sztolnie położone są na wysokości ok. 1200 m n.p.m. Długość największej sięga 18 m. Sztolnie są przeważnie
wykute zgodnie z upadem warstw i są korytarzami lub komorami o upadzie około 40". Tylko jedna sztolnia jest wykonana wzdłuż biegu warstw. Warto dodać, że w najdalej na wschód położonej sztolni (nie uwzględnonej na Fig. 4)
znajduje się jedna z największych jaskiń rozwiniętych w jednostce kriżniańskiej - Wqjtkowa Szpara o długości 65 m
(Masny, 1988; Kardaś, 1991 ). Sztolnie obecnie ulegają niszczeniu. Pięć z nich jest częściowo zawalonych, a jedynie
dwie są dobrze zachowane. Do sztolni prowadzi z dna Doliny Chochołowskiej stara droga hawiarska, miejscami jeszcze dobrze widoczna, a przed nimi znajdują się zarośni ęte już hałdy.
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Obecnie sztolnie przypominają naturalOGNIWO
ne obiekty; cechują się mikroklimatem typowym
VfĄPIEfllA
dla niewielkich jaskiń, posiadają właściwą dla
ZKLr!IÓW.
jaskiń florę przyotowarwą i są zamieszkiwane
III..
lłt!IJl[enl~ mangpn.owe>
przez charakterystycznych przedstawicieli fauny. W partiach przyotworowych omawianych
sztolni licznie występują między innymi sinice
i glony, porosty, mchy a także wątrobowce (Conocephalum conicwn), paprocie (Cystopterisfragilis, Polystichum p s., Asplen.ium viride, Asplenium ruta-muraria, Dryopteris sp.) oraz rośliny
wyższe ( Asarum europaeum) (oznaczenia
J. Baryła). W środku stwierdzono także typową
faunę jaskinowąjak pająki i motyle (ćmy) ScoOGNIWO
liopterix libatrix.
SPOfiGifOUTÓW
W przeciwieństwie do licznych wzmiaZEŚWI:titKJI!J
nek dotyczących górnictwa rud żelaza w Tatrach,
TURNI
o wydobyciu rud manganu nad Polaną Buciska
wiemy niewiele. Krótkie wzmianki na ten temat
10m
podaje Liberak (1927) w opracowaniu na temat
górnictwa i hutnictwa w Tatrach. Autor ten twierdzi , że nad Polaną Buciska były jedynie "odFig. 6. Schematyczny profil litostratygraficzny utworów przeło
krywki", i że ze względu na małe rozmiary zło
mu jury dolnej i środkowej jednostki kriżniańskiej; strzałka oznaża i niewielką w tamtych czasach przydatność
cza eksploatowane otwory
manganu szybko zaprzestano wydobycia. Jednakże rozmiary sztolni, wielkość hałdy oraz zachowana droga hawiarska wydają się świadczyć, że była to jednak dłuższa eksploatacja, a nie tylko etap rozpoznania
złoża . Wydobycie prawdopodobnie miało miejsce w latach 1846 do 1880 (Liberak, 1927; Krajewski & Myszka, 1958).
Ze względu na występowanie czerwonych wapieni, bezpośrednio ponad wapieniami manganowymi, a obfitujących w
związki żel aza, często błędnie kojarzono sztolnie na Huciańskich Klinach z wydobyciem rud żelaza zwłaszcza, że na
terenach sąsiednich np: Kopka Kościeliska, Czerwona Skałka na Przyslopic Miętusim istniały w tej samej serii skalnej
eksploatowane złoża żel aza.
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Fig. 7. Rozmieszczenie sztolni na Huciańskich Klinach

Zagadnienie hydrogeologiczne Doliny Chochołowskiej
Grzegorz Barczyk
Dolina Chochołowska wraz ze swoim głównym odgałęzieniem, Doliną Starorobociańską tworzy system, który jest
nie tylko polskich Tatr Zachodnich, ale całej polskiej części Tatr. Jego powierzchnia wraz ze
wszystkimi odgałęzieniami wynosi ok. 35,6 km2. Długość głównej gałęzi Doliny Chochołowskiej mierzona od wylotu w
rejonie Siwej Polany, do podnóży północnego zbocza Walowca wynosi ok. 10 km. Główna gałąź Doliny Chochołowskiej
największą doliną walną
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dzieli s ię na dwie części: dolną nazywaną czasem Niżnią Doliną Chochołowską, i górną, zwaną Doliną Chochołowską
Wyżnią. Granica pomiędzy oboma częściami znajduje się w pobliżu Wyżniej Chochołowskiej Bramy (ok. 1030 m
n.p.m.). Oś Doliny Chochołowskiej wytyczona jest przez linię krzywą, którą z grubsza można porównać do mocno
rozciągniętej sinusoidy. Dnem Doliny Chochołowskiej płynie Chochołowski Potok, który powstaje z połączenia Jarząbczego Potoku, wypływającego z Doliny Jarząbczej, z Wyżnim Chochołowskim Potokiem, którego źródła znajdują się w kotle u podnóży północno-wschodniego zbocza Walowca (na wys. ok. 1500 m n.p.m.) . Jego największym
dopływem jest Starorobociański Potok, główny ciek wodny Doliny Starorobociańskiej. Chochołowski Potok po opuszczeniu obszaru Tatr staje się Siwą Wodą, którajestjednym z dwóch źródłowych potoków Czarnego Dunajca (drugim
jest Kirowa Woda). Z punktu widzenia badań hydrogeologicznych i krasowych istotnym faktem jest zgodność bilansu
wodnego stwierdzona wielokrotme w obszarze zlewni potoku. Świadczy to o zgodności zlewni powierzchniowej ze
zlewnią podziemną.

Obecny wygląd i charakter doliny związany jest ściśle z jej budową geologiczną. Dolina sięgając do głównej
grani Tatr rozcina równoleżnikowo ułożone wychodnie dwóch wielkich jednostek płaszczowinowych zbudowanych ze
skal osadowych: reglowej i wierchowej oraz utwory serii krystalicznych. Poprzeczny przebieg doliny w stosunku do
biegu warstw skalnych powoduje, że w miejscach przecięcia ze skałami o różnej odporności na wietrzenie powstawały
charakterystyczne dla walnych dolin Polskich Tatr Zachodnich zwężenia (bramy) i rozszerzenia w dnie doliny. Ślady
działalności lodowca są tu mniej widoczne, ze względu na szybciej zachodzące procesy wietrzenia Na lodowiec istniejący w Dolinie Chochołowskiej składały się trzy jęzory lodowe łączące się w górnej części doliny (kotły lodowcowe
Doliny Starorobociańskiej, Jarząbczej i Wyżniej Chochołowskiej). Zasięg lodowca nie przekroczył jednak Wyżniej
Bramy Chochołowskiej. Zróżnicowanie w budowie geologicznej pokrywa się mniej więcej z podziałem na Niżnią i
Wyżnią Dolinę Chochołowską. Dolna część doliny zbudowanajest z różnego wieku skał osadowych, głownie wapieni
i dolomitów, w części południowej, powyżej Polany Chochołowskiej, pod osadami polodowcowymi moren znajdują się
skały metamorficzne i granity serii krystalicznych. W obrębie występowania skal osadowych, których wychodnie zajmują około 41% powierzchni zlewni, rozwinęły się procesy krasowe. Po drodze warto zwróci c uwagę na dwie niewielkie, położone po zachodniej stronie doliny: Małe Koryciska (ok. 1300 m) i Wielkie Koryciska (ok. 2 km), mające
charakter wąwozów dolomitowych z licznymi przewężeniami i progami skalnymi. Niektórzy przyrównują urok tych
dolinek do Wąwozu Kraków w Dolinic Kościeliskiej .
Niżnia

Brama Chochołowska
Otoczenie Niżniej Bramy Chochołowskiej, polana Huciska. Wywierzysko Chochołowskie - położone ok. 30 m
na poludnie od Skały Kmietowicza (Niżnia Brama Chochołowska), na wysokości ok. 988 m n.p.m.(Solicki & Koisar,
1973; Rogalski, 1984; Barczyk, 1998b). Wypływa u podnóża stromych, zalesionych zboczy zbudowanych z wapieni i
dolomitów płytowych serii reglowej dolnej. Ma kształt niewielkiego jeziorka z charakterystycznym lejkowatym zagłę
bieniem (ok. 1.6 m głębokości), z którego ascenzyjnie wypływa woda uchodząc do potoku Chochołowskiego dwoma
strugami. (w zboczu ograniczającym jeziorko po dużych opadach pojawiają w szczelinach skalnych dwa dodatkowe
źródła). Podstawą zasilania wywierzyska są systemy krasowe jaskini Szczelina Chochołowska- Jaskinia Rybia. Dodatkowo, jak wynika z obliczeń około 20% zasilania pochodzi z wód powierzchniowych potoku Chochołowskiego. Obszar zasilający wywierzysko Chochołowskie znajduje się całkowicie na terenie zlewni potoku Chochołowskiego i obejmuje powierzchnię około 7 km 2 Temperatura wody jest stała, waha się w granicach 4.5- 5.0°C (Małecka, 1993, 1997) .
Średnia wydajność wywierzyska z lat 1980-2000 waha się w granicach 400 lisek. W składzie chemicznym wody przeważająjony wodorowęglanowe, wapniowe i magnezowe. Agresywność węglanowa określana wskaźnikiem nasycenia
Sic wynosi -0.77, a wielkość denudacji chemicznej dla wód zasilania krasowego ok. 30m 3/km~ na rok (Barczyk, 1998a,
1998b; Barczyket al., 1999). Jakość tych wód jest bardzo dobra, lecz ze względu na łatwy dostęp turystów są one stale
zagrożone zanieczyszczeniem. W wywierzysku zamontowany jest wodowskaz, limnigraf zegarowy oraz automatyczny
limnimetr pozwalający na zapis wahań zwierciadła wody z częstotliwością odczytu co 30 minut. Poniżej ujścia strug
odprowadzających wody wywierzyska do potoku Chochołowskiego, na wysokości górnej granicy polany H uciska znajduje się kolejny wodowskaz. Reakcja wód Wywierzyska Chochołowskiego na zasilanie opadami atmosferycznymi i
wodami roztopowymi jest analogiczna jak w pozostałych wywierzyskach tatrzańskich. W okresach niżówkowych (zima)
krótkie odwilże nie zaznaczają się zmianami stanów, od rozpoczęcia roztopów wiosennych czas reakcji wód na opady
zmienia się od 7 dni do reakcji godzinowych. Jednocześnie, co ciekawe, korelacja wahań zwierciadła wody w tym
wywierzysku z innymi wywierzyskami jest naj niższa. Źródło Chochołowskie - znajduje się około 20 m powyżej Wywierzyska Chochołowskiego, po zachodniej stronie potoku. Wypływa z niewielkiego zagłębienia w zboczu, spod korzeni drzewa tworząc uchodzący do potoku Chochołowskiego strurmeń. Pomimo, że znajduje się po przeciwnej orograficmei stronie potoku, dynamika jak i parametry fizyko-chemiczne w znacznym stopniu wykazują związek z Wywierzyskiem Chochołowskim i jego obszarem zasilania. Na potoczku odprowadzającym wody ze źródła do potoku Chochołowskiego zamontowany jest przelew prostokątny do określania objętości przepływu.
Wyżnia Chochołowska

Brama
Otoczenie Wyżniej Chochołowskiej Bramy - położone niecały I km dalej na poludnie od punktu l . Od zachodu
Wyżnią Chochołowską Bramę ogranicza skaliste urwisko, kończące wschodnią grań Bobrowca, tzw. Chocho.łowskie
Czoła. Zwężenie to powstało w twardych piaskowcachjurajskich oraz w jurajsko-kredowych wapieniach serii wierchowej. W tych właśnie wapieniach na terenie całych Tatr silnie rozwinęły się, i nadal zachodzą procesy krasowe. Wśród
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skał znajdują się

trzy otwory prowadzące do Szczeliny Chochołowskiej . Jaskinia stanowi cały system szczelin i poziomych korytarzy o łącznej długości ok. 2320 m i trzech poziomach, z których najniższy związany jest bezpośrednio z
podziemnym przepływem potoku Chochołowskiego . Wejście do jaskini zostało odkryte w 1933 roku. Początkowo
przypuszczano, że podobnie jak w sąsiednich dolinach podziemny przepływ następuje w kierunku pólnocno zachodnim. Badania prowadzone w jaskini i w potoku Chochołowskim w latach 70-tych, wykazały, że istnieje połączenie ,
poprzez system ponorów i szczelin z leżącą w pobliżu Jaskinią Rybią, a także z położonym w odległości ok. l km na
pólnoc Wywierzyskiem Chochołowskim. Zabarwiona woda płynęła od ponorów Jaskini Rybiej do jaskini Szczelina
Chochołowska ok. 6 godzin, a w Wywierzysku Chochołowskim pojawiła się po ponad 40 godzinach. Przepływ podziemnymi systemami w kierunku pólnocnym do Wywierzyska Chochołowskiego związany jest rozkładem licznych
dyslokacji tektonicznych występujących w tym rejonie i związanych z kontaktemjednostek reglowych i wierchowych.
Powyżej wylotu, w zachodnim brzegu potoku w skalach pionowo opadających do wody widać wyraźnie ponor zasilający system jaskiń Rybiej i Szczeliny Chochołowskiej . W czasie wyjątkowo suchych okresów (na jesieni lub w zimie)
zdarza się, że wody powierzchniowe całkowicie giną w szczelinach krasowych. Nieco poniżej znajduje się dobrze
widoczny z drogi wylot Jaskini Rybiej (zwanej też Jaskinią Wodna pod Zawiesistą) . Po wschodniej stronie drogi, naprzeciw wylotu Jaskini Rybiej , u podnóża skały znajduje się okresowe źródło krasowe odwadniające najprawdopodobniej masyw Kominiarskiego Wierchu.

Budowa geologiczna i rozwój jaskini Szczelina Chochołowska
Tomasz Nowicki
Wstęp

W rejonie Doliny Chochołowskiej udokumentowano dotychczas 30 jaskiń i schronisk (wszelkie dane morfometryczne, oraz plan jaskini wg: J. Grodzicki 1991 ). Najwięcej jaskiń położonych jest w rejonie Wyżniej Bramy Chochołowskiej (Fig. 8). Do największych z nich należy Szczelina Chochołowska. Rozwinięta w lewym erograficznie
zboczu doliny. Łączna długość korytarzy jaskini wynosi około 2320 m, przy deniwelacji ok. 60 m. Główny otwór
jaskini (otwór I - północny) znajduje się l 051 m n.p.m., tj. 26 m powyżej dna doliny, ok. 50 m od leśniczówki TPN .
Otwór II- l 072 m npm =50 m powyżej dna doliny, otwór ID (południowy) - l 083 m npm =51 m powyżej dna doliny.
Jaskinia rozwinięta jest na trzech poziomach . Do najwyższych części jaskini zaliczyć można partie od Skośnej Komory
do otworu III. Do tych części jaskini prowadzi również otwór II. Do poziomu środkowego zalicza się partie od otworu
I, poprzez Zapieraczkę, do korytarzy poniżej Skośnej Komory. Najniższe części jaskini reprezentowane są przez Piaskowa Komorę i Sale z Jeziorkiem, która sięga dna doliny (Fig. 9).
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Fig. 9. Profil Wyżniej Bramy Chochołowskiej, lokalizacja jaskiń: l - Zbójnicka Dziura, 2 - Kamienne Mleko, 3 Szczelina Chochołowska, 4- Rybia

Historia eksploracji speleologicznej
Przez szereg lat rejon Wyżniej Bramy Chochołowskiej, jak i cala Dolina Chochołowska nie były obiektem szczególnego zainteresowania speleologów, uchodził za mało perspektywiczny dla dalszego odkrywania jaskiń. Jako pierwsza znamy opisana przez Ossowskiego w 1883 roku Jaskinię Zbójnicką Dziurę. W 1923 roku Stefan Zwoliński wraz z
bratem Tadeuszem zwiedzająjaskinie Dziura w Zawiesistej (obecnie Jaskinia Rybia). W 1933 roku podejmuje on wraz
J. Zahorskim próbę znalezienia w tym rejonie kolejnej jaskini. Po dniach poszukiwań natrafiają na jaskinie, która ze
względu na bogactwo nacieków z mleka wapiennego nazwali Kamienne Mleko. Natrafiają również na niewielki otwór
z którego wydobywał się wyraźnie wyczuwalny prąd powietrza. Po kilku próbach sforsowania niezwykle ciasnego
wejścia zrezygnowali w przeświadczeniu iż jest to kolejna wąska szczelina. Dużo więcej szczęścia mieli dwaj zakopiaficzycy Gross i Kopkowicz. W 1938 roku pokonali oni ciasne wejście i zwiedzili kilkanaście metrów wstępnych
partii jaskini. Ze względu na ciasnotę nazwali ją Szczelina, a informacje o swoim odkryciu zamieścili w ostatnim
przedwojennym numerze Wierchów. Jaskinia, przez czas jakiś, była wykorzystywana przez właściciela pobliskiego
schroniska p. Blaszyńskiego jako lodówka. On tez, zaraz po wojnie, chcąc udostępnić jaskinie turystom rozkopał otwór.
Pozwoliło to później S. Zwolińskiemu zwiedzić jaskinie. W 1951 roku K. Kowalski opracowując inwentarz jaskifi,
odkrył otwór jaskini położony poniżej Kamiennego Mleka (dziś nazywany otworem I, północnym) . We wrześniu 1951
roku K. Kowalski, W. Danowski i M. Kuczyński kartując znane im partie, odkrywają przejście do Wysokiej Komory i
eksplorując główny ciąg dochodzą do Kdńcowej Komory. W zimie 1951/52 roku K. Birkenmajer, M. Kuczyński , P
Burchard, W. Danowski, R. Gradziński, K. Kowalski, W. Starzecki odkrywają kilkaset metrów nowych korytarzy bocznych. W tym czasie znanych jest około 1650 m korytarzy a ich dokumentacja ukazuje się inwentarzu jaskiń K. Kowalskiego (1953). W lutym 1966 roku odbyła się wielka wyprawa naukowo-badawcza i eksploracyjna STJ KW z Warszawy z udziałem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, zespołu Muzeum Ziemi i Wytwórni Filmów Dokumentalnych (Wójcik 1967). W wyprawie udział wzięli: T. Dąbrowski zajmujący się hydrogeologia, B. Lis, J. Lis i M.
Stępniewski badający geochemię pierwiastków promieniotwórczych oraz geochemię mleka wapiennego. B . W. Woło
szyn badający faunę kopalna i współczesna oraz Z. Wójcik zajmujący się zagadnieniami geologicznymi. W czasie
prowadzonych licznych prac grupa eksploracyjna przekopała syfon w Komorze Końcowej . Pozwoliło to odkryć około
600 m nowych korytarzy, co dało łączną długość jaskini 2300 m. Nowo odkryte partie skartował B. Koisar (Burchard
1977). W roku 1980 podczas prac prowadzonych przez zespół UAM w Poznaniu odkryto jeszcze 20 m korytarzy.
Obecnie jaskinia mierzy 2320 m długości przy deniwelacji 60 m.
Historia badań geologicznych
Do polowy lat piećdziesiątych rejon Masywu Bobrowca uchodził za najsłabiej poznany pod względem geologicznym w Tatrach. Pierwsze wzmianki o geologii tego tereny pochodzą z prac L. Zejsznera (l 848), W. Uhliga (1897,
1911 ). W latach 50-tych F. Rabowski prowadząc kartowanie geologiczne wydziela w Masywie Bobrowca trias środko
wy w postaci wapieni i dolomitów (Rabowski 1953). W skalach Zawiesistej i Olejarni wydzielił szereg pasm malmu i
liasu. Zauważył, ze seria wierchowa zdygitowanajest w niewielkie fałdy obalone. Zwrócił uwagę na fakt, ze nad liasem
w Organach i Wielkiej Turni pojawiają się wapienie dolomityczne wierchowego triasu środkowego, leżące bezpośred
nio na liasie i ścięte od góry nasunięciem reglowym (Rabowski 1959).
Pierwsza praca dotycząca bezpośrednio jaskini była praca R. Gradzińskiego i A. Radomskiego (I 957), opisująca
utwory naciekowe z mleka wapiennego.
Szczegółowo terenem Bobrowca zajęli się W. Jaroszewski ( 1958) i Z. Wójcik ( 1959). Obaj autorzy podkreślali
wybitnie fałdowy charakter budowy rejonu Wyżniej Bramy Chochołowskiej, przedstawiając odmiennąjednak ich budowę (Fig. 10). Model Z. Wójcika tkwi swoimi założeniami w stylu plastycznego fałdowaniajakim posługiwano się w
Tatrach od czasów M. Lugeona. M. Bac (1971) na marginesie studium tektoniki jednostki Bobrowca przedstawiła
interpretacje bliższa interpretacji W. Jaroszewskiego. Obaj wymienieni wcześniej autorzy "fałdują" w swoich interpre-
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tacjach skaly liasu i malmo-neokom u. Różnica polega na tym, iż Z. Wójcik rysuje plastyczne ciągłe fałdy, będące jak się
wydaje częścią większego fałdu, a W. Jaroszewski przedstawia tektonikę łuskową z pewną faldową łącznością poszczególnych pasm malmo-neokomu. M. Bac przedstawia jeszcze bardziej "sztywny" -łuskowy obraz tektoniki obszaru.
W 1967 ukazuje się praca Z. Wójcika, będącą wynikiem badań geologicznych poczynionych podczas wyprawy
naukowej Muzeum Ziemi do jaskini Szczelina Chochołowską. Wynika z nich, ze jaskinia pomiędzy otworem I a Wielką
Szczeliną rozwinięta jest, podobnie jak partie przy otw. II w wapieniach "malmu znad schroniska". Tzw. Stare Ciągi,
rozwinięte są w wapieniach krynoidowych i piaszczystych liaso-doggeru. W Wielkiej i Skośnej Komorze opisał on
kontakt tektoniczny pomiędzy malmem a liasem, gdzie lias zachodniej części "faldu Olejarni" spoczywa na "malmie
znad schroniska". W rejonie Wideł, opisał strefę tektoniczna, zrzucająca wapienie malmo-neokomu "pasma znad schroniska" i rozwój korytarzy Wideł w wapieniach liasu "fałdu Olejarni" . Za przekopanym syfonem w Komorze Końcowej
występują wapienie liasu, stanowiące według niego osłonę fałszywej antykliny "malmu znad schroniska". Ku poludniowi korytarze przechodzą w wapienie krynoidowe i piaszczyste liasu oraz doggeru ,.fałdu Wielkich Turni Chochołowskich" . Dalsze części jaskini rozwinięte są w obrębie wapieni kimerydu i oksfordu fałszywej "synkliny Zawiesistej". Pomiędzy Korytarzem Trzech a Ósemką i Zawaliskowym Labiryntem występuje wg Z. Wójcika pogrubiona
miąższość malmu, co było powodem sformułowania koncepcji połączenia pod liasem "fałdu Wielkich Turni Chochołowskich" "malmu Zawiesistej" z ,.malmem znad schroniska". Otwór III położony jest w obrębie wapieni krynoidowych liasu "fałdu Kobylarki".
Szczegółowych badań doczekały się również wypełnienia osadowe jaskini (Wójcik 1960, 1966, 1967, 1978;
Borówka 1985; Kostrzewski 1991, Nowicki 1995). Z. Wójcik ( 1967) dochodzi do wniosku, iż pokrywa allochtoniczna
jest typowym osadem rzecznym, transportowanym od otworu III ku Komorze Końcowej i dalej ku otworowi I. Omawia
również pokrywę autochtoniczna, podkreślając jej monotonny charakter, głównie w postaci zawalisk.

Geologia jaskini Szczelina Chochołowska - litologia
GŁówny otwór jaskini (otw. l) znajduje się w jasnych masywnych wapieniach malmo-neokomu tzw. "pasma znad
schroniska" (Fig. 11 ). W rejonie Rozdroża [l) pojawiają się czerwone wapienie bulaste oksfordu, najniższe ogniwo
stratygraficzne malmu. Z tego miejsca prowadza dalej dwa przejścia, odgałęzienie poludniowe doprowadza poprzez
zawalisko do Piaskowej Komory [2] utworzonej w obrębie jasnych i kremowych wapieni malmo-neokomu. W komorze
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Fig. Ił. Sytuacja geologiczna jaskini Szczelina Chochołowska (Nowicki, 1995)
l -Na Rozdrożu, 2- Piaskowa Komora, 3- Sala z Jeziorkiem, 4- Zapieraczka, 5- Wysoka Komora, 6- Kazalnica, 7Wielka Szczelina, 8 -Skośna Komora, 9 -Komora Końcowa, l O- Widły, II - korytarz Nowy, 12- Tarka, 13 -Ósemka,
14- Zawaliskowy Labirynt, 15- Korytarze Jurkowskiego, 16 - Kreci System, 17- Komora za Studnią, 18- Sala
Trójkątna

tej widoczny jest system spękań, główny uskok zarysowuje się w stropie komory i kontynuuje w kierunku Salki z
Jeziorkiem [3], gdzie prowadzi głęboka prawie pionowa szczelina rozwijająca się początkowo w szarych, a później
jasnych i różowych wapieniach matmo-neokomu.
Drugie odgałęzienie doprowadza do ciasnej, pionowej szczeliny o charakterze meandra zwanej Zapieraczką (4].
Razwinjęta jest w jasnych, szarych i kremowych wapieniach malmo-neokomu. Wysoka Komora [51 wyksztalcona jest
w jasnych, przechodzących mkjscami do czarnych wapieni malmo-neokom u, wzdłuż szczeliny tektonicznej widocznej
w stropie i poprzecznego systemu mniejszych spekań. Widoczne są one w leżącym ok. I O m wyżej korytarzu górnych
partii. W rejonie Kazalnicy [6], w poludniowej ścianie widoczne jest przejście czerwonych wapieni krynoidowych
doggeru w wapienie malmo-neokomu, z których to zbudowana jest północna ściana Wielkiej Szczeliny [7]. Wapienie
krynoidowe doggeru występują od Kazalnicy po Widły [lO], z niewielką przerwą w rejonie Skośnej Komory [8]. Komora ta rozwinięta jest w obrębie wapieni malmo-neokomu. Od Wideł do Komory Końcowej [9] korytarz utworzony
jest na systemie spekań w obrębie wapieni malmo-neokomu. Komora rozwinięta jest na systemie drobnych spekań,
prawie w calości w wapieniach malmo-neokomu. Wyjątek stanowi niewielka połoga wnęka w SW części komory, gdzie
spod malmo-neokomu wyłaniają się wapienie krynoidowe doggeru, tworzące spąg wnęki.
Poza Komorą końcową mamy do czynienia z odmienną morfologicznie częścią jaskini. Jest to uwarunkowane
litologią i tektoniką. Lewa ściana i strop zbudowane są z ciemnych wapieni piaszczystych liasu, przykrywających
wapienie malmo-neokomu. Kontakt porruędzy nimi ma charakter kontaktu tektonicznego. Powierzchnia nasunięcia
widoczna jest wzdłuż całej długości Korytarza Nowego [I I]. Pomiędzy Tarką [12] a Ósemką [I 3] w kicrunku SW
odchodzi wąski szczelinowaty korytarz rozwinięty początkowo w obrębie wapieni malmo-neokomu, a na długości
ostatnich 20 m w wapieniach krynoidowych doggeru. Korytarz Ósemka wytworzony jest na pionowych szczelinach
wzdłuż kontaktu liasu i malmo-neokomu. Za Zawaliskowym Labiryntem [14], w rejonie Korytarzy Jurkowskiego [ 15],
można zauważyć ponownie pojawiające się wapienie krynoidowe doggeru, które przechodzą w wapienie ma! mo-neokomu. W rejonie Kreciego Systemu [16], widać kontakt tektoniczny pomiędzy krynoidowymi wapieniami doggeru a
szarymi piaszczystymi wapieniami liasu. Otwór III położony jest w obrębie wapieni krynoidowych doggeru.
W dolnych partiach jaskini, w rejonie Komory za Studnia [17] i Sali Trójkątnej [ 18], korytarze o wybitnie szczelinowatym charakterze, rozwinięte są na spękaniach tektonicznych wzdłuż kontaktu wapieni malmo-neokomu z wa-
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pieniami piaszczystymi liasu. Część jaskini
w obrębie wapieni malmo-neokomu .

dostępna

poprzez otwór II, należąca do tzw. górnych partii , utworzona jest

Geologia jaskini Szczelina Chochołowska - tektonika
Jaskinia pomiędzy otworem I a Komora Końcowa (górne i dolne partie) rozwinięta jest w wapieniach malmoneokomu i pojawiających się sporadycznie wapieniach krynoidowych doggeru. Środkowe partie rozwinięte są na kontakcie wapieni malmo-neokomu i liasu . Wydzielone ogniwa należą do środkowego elementu tektonicznego budującego
wschodnie zakończenie masywu Bobrowca - "łuski znad schroniska". Pomiędzy Komorą Końcową a otworem III
jaskinia rozwinięta jest na kontakcie wapieni Zawiesistej i wapieni "pasma znad schroniska" (Fig. 11 , 12).
Najniższym elementem tektonicznym budującym wschodnie zakończenie masywu Bobrowcajest łuska Zawiesi stej (Fig. 13). Nasuniętajest na nią łuska znad schroniska, a ta przykrytajest od pólnocy "łuska Olejarni". Łuski zbudowane są kolejno z sekwencji litostrartgraficznych liasu, doggeru i malmo-neokomu . Jedynym elementem o budowie
fałdowej jest łuska Olejarni, której czoło oparte jest o łupki margliste alb u.
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Etapy mzwoju jaskini
Datowanie próbek nacieków z jaskini Szczelina Chochołowska metoda uranowo-torowa umożliwiło rekonstrukcje warunków klimatycznych w okresie ostatnich 350 tysięcy lat w rejonie Doliny Chochołowskiej oraz etapów rozwoju jaskini. Wydzielono 7 okresów depozycji nacieków, wskazujących na cieple, wilgotne warunki klimatyczne. Oddzielone one były okresami pogorszenia warunków CHereman et al., l 998).
Powiązanie informacji uzyskanych dzięki datowaniu nacieków z obserwacjami w jaskini umożliwia wskazanie
pozycji wiekowej pewnych etapów ewolucji systemu jaskiniowego, a nawet doliny (Fig. 14).
Z datowania nacieków jaskiniowych metoda Urrh wynika, iż wcześniej niż 350 tysięcy lat temu poziom dna
Doliny Chochołowskiej musiał znajdować się około 35-45 m powyżej aktualnego położenia (Fig. 14a). Korytarze
głównego ciągu jaskini pomiędzy otworem lll i II zostały osuszone i możliwa stała się krystalizacja nacieków. Zmieniające się warunki zapisywały się jako zmiany intensywności i przerwy w ich powstawaniu. Po okresie "spokojnego"
rozwoju jaskini nastąpił dość gwałtowny zwrot. Najprawdopodobniej jaskinia stała się ponownie główną droga od wod-
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9 - przepływ wody przez jaskinię; l O- osuszone korytarze jaskini
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nienia (Fig. 14c). Droga cyrku lacji przebiegała od otworu Ill do Komory Km'tcowej, poprzez Rurę do Ślepej Komory i
dalej partiami środkowymi jaskini do otworu I. Przepływ wykorzystywał nowa część jaskini - partie środkowe , które
najprawdopodobniej funkcjonowały już wcześniej jako poddolinny przepływ części wód potoku. Utworzenie przepły 
wu przez Rurę wymuszone było przez powstanie zawaliska w Ślepej Komorze. Zapewne Rura była utworzona już we
wcześniejszym stadium rozwoju jaskini, ale ostatnim etapem jej modelowania był okres ponownego wtargnięcia wód
do jaskini . Przemawia za tym "świeżość" rzeźby tego korytarza. Obserwowane zagłębienia wirowe- flutesy, wskazują
kierunek przepływu: otwór Ill- Rura- otwór I. Rura posiada ślady cyrkulacji wody pod ciśnieniem (okrągły i owalny
przekrój korytarza), wydaje się być znacznie młodszym fragmentem jaskini (brak śladów późniejszego modelowania,
sporadycznie występujące nacieki). Także nachylenie korytarza w kierunku, z którego płynęła woda, potwierdza tezę o
przepływie wody pod ciśnieniem . Najprawdopodobniej także depozycja osadów klastycznych w pozostałych częściach
jaskini wiąże się z odnowieniem przepływu wody przez jaskinie.
Ciekawa wydaje się próba określenia czasu ponownego uruchomienia przepływu wody w jaskini. Zawalisko w
rejonie Ślepej Komory powstało w okresie 115-96 tysięcy lat temu. Tak więc wtargnięcie wód do jaskini musiało
nastąpić później . Wiązać je należy z jedna z faz rozwoju lodowców w Tatrach. Możliwe są 3 okresy pogorszenia
warunków klimatycznych: w okresie 67-61 tysięcy lat temu , około 40-27 tysięcy lat temu lub około 25 tysięcy lat temu.
Najmłodszy okres w Tatrach charakteryzował się gwałtownym lecz krótkotrwałym pogorszeniem warunków. Już około
21 tysięcy lat temu ponownie istniały wanmki sprzyjające depozycji nacieków. W okresie pomiędzy 67 a 27 tysięc y lal
temu dwukrotnie mogło w Tatrach dojść do rozwoju lodowców. Ogólnie okres ten charakteryzował się zmiennymi
warunkami klimatycznymi . Wydaje się prawdopodobne, ze to właśnie w tym okresie doszło do większego rozwoju
lodowców i zahamowania odpływu wód poprzez dolinę . Jaskinia Szczelina Chochołowska stała się wtedy naturalną
droga odpływu wód spod lodowca. Być może lodowiec jeszcze raz dotarł w okolice Wyżniej Bramy Chochołowskiej i
z tym epizodem wiązać by należało powstanie moreny, której fragmenty zachowane są na wschodnim stoku doliny (Fig.
14d) około 20 metrów poniżej poziomu otworu jaskini.
Przebieg wydarzeń odtworzyć można następująco:
l. Po osuszeniu jaskini, około 350 tysięcy lat temu na starszych zawaliskach zaczynają krystalizować nacieki.
Tempo ich powstawania regulowane jest przez zmieniające się warunki klimatyczne.
2. 115-95 tys. lat temu powstało zawalisko w rejonie Ślepej Komory. Jest to czas, w którym mało prawdopodobny
jest w Tatrach znaczny rozwój lodowców i dotarcie lodowca w Dolinie Chochołowskiej aż do rejonu Wyżniej Bramy
Chochołowskiej . Trzeba wiec wziąć pod uwagę genezę tektoniczna zawaliska w rejonie Ślepej Komory.
3. Ponowny napływ wód do jaskini związany był z wdzieraniem się wód z deglacjacji lodowca wypełniającego
dolinę. Zniszczeniu u l egają nacieki występujące na drodze cyrkulacji wody oraz przemodelowana zostaje Rura.
4. Po wycofaniu się lodowca następuje osuszenie jaskini i ponowna krystalizacja nacieków.
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HYDROGEOLOGICZNE BADANIA POLĄCZEŃ
KRASOWYCH SYSTEMÓW WYWIERZYSK
TATRZAŃSKICH W SEZONIE LETNIM 2000
Grzegorz Barczyk
Instytut Hydrogeologii i Geologii InżynierskieJ
gb59@ geo.uw. edu.pl

Wydział

Geologii UW

W ciągu wakacyjnych miesięcy na terenie Tatr prowadzone były przez pracowników i studentów Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego badania hydrogeologiczne wód
powierzchniowych i podziemnych. Między innymi, w ramach tych badań zajmowano się przepływami wód w systemach krasowych zasilających główne tatrzańskie wywierzyska. Połączenia systemów krasowych wykazane zostały
przy pomocy barwień podczas pionierskich badań krasu Tatr Polskich, jeszcze w latach 30, 50 i 60-tych. W większości
przypadków barwienia te były jednak powtarzane tylko sporadycznie. W okresie tego lata podjęto próby kolejnych
barwień.

W lipcu z powodzeniem powtórzone zostało barwienie połączenia krasowego pomiędzy ponorami na Hali Gąsie
nicowej a Wywierzyskiem Goryczkowym (czas przepływu zabarwionej wody wynosił, zgodnie z przewidywaniami, 13
godzin), a także po raz kolejny wykonano barwienia w systemie zasilającym Jaskinię Wodną pod Pisaną i Jaskinię
Wodną pod Raptawicką Turnią w Dolinie Kościeliskiej. Ze względu na wysokie w tym czasie stany wody, spowodowane obfitymi opadami czasy przepływu zabarwionej wody były wyjątkowo krótkie.
Jak dodatkową informację charakteryzującą warunki wodne panujące w systemie krasowym Wywierzyska Goryczkowego można podać fakt rejestracji wypływu wody z Jaskini Kasprawej Niżniej. W ciągu lipca wypływy miały
miejsce dwukrotnie - w okresie 18-23 VII (maksymalna wydajność rzędu 200 l/s) i w dniach 26-29 VII. Pierwsze
wypływy z jaskini notowane były w roku 2000 w kwietniu - objętość przepływu potoku wydostającego się z jaskini
wynosiła wtedy także ponad 200 Us.
Do ciekawszych osiągnięć można zaliczyć trzecie w historii badań tego połączenia, pozytywne powtórzenie
barwienia systemu krasowego łączącego Jaskinię Szczelina Chochołowska i Jaskinię Rybią z Wywierzyskiem Chochołowskim. Pierwsza próba podjęta w końcu lipca ze względu na bardzo wysoki stan wody płynącej w potoku Chochołowskim, oraz zbyt małą dawkę wprowadzonej fluoresceiny dała wynik negatywny.
Drugie barwienie. realizowane było w końcu września przy stosunkowo niskich stanach. 25 IX przy stanie na
wodowskazie w Wywierzysku Chochołowskim H=510, a na wodowskazie pow. Polany Huciska H=683 do ponoru
poniżej dawnego schroniska Blaszyńskich (w zachodnim brzegu potoku) wprowadzone zostało l O litrów wodnego
roztworu fluoresceiny. Barwnik z ·tal wlany bezpośrednio w szczeliny ponoru o godzinie 1620 . Bezpośrednio przed
eksperymentem zostały przeprowadzone pomiary objętości przepływu w potoku Chochołowskim, które pozwoliły określić
chłonność ponoru na około 150 Us.
Pierwsze ślady barwnika pojawiły się w Wywierzysku Chochołowskim 27 IX około godziny 11 1x', wyraźne zabarwienie wody zaznaczyło się w godzinach l F 0 - 1220 , po czym nastąpił szybki zanik zabarwienia. Główna koncentracja
występowała w zagłębieniu wywierzyska. Czas przepływu barwnika od ponoru wyniósł około 43 godzin. W dniu wypływu stany na wodowskazach wynosiły odpowiednio 509 (Wywierzysko Chochołowskie) i 681 (pow. Polany Huciska). Wydajność Wywierzyska, określona na podstawie pomiarów objętości przepływu w potoku Chochołowskim powyżej i poniżej wywierzyska, a także pomiarami w strugach wody wypływających bezpośrednio ze źródła wahała się w
granicach 310-330 l/s.
Pozytywny wynik uzyskany podczas tego barwienia jest o tyle cenny, że poprzednie dwa barwienia, wykonywane w latach 70 i 80-tych prowadzone były bądź bezpośrednio z jaskini Szczelina Chochołowska, bądź też przy
bardzo niskich stanach, w okresie gdy woda płynąca potokiem Chochołowskim całkowicie ginęła w ponorze i wypły
wała dopiero w wywierzysku. Uzyskany pozytywny wynik pozwoli na rozpoczęcie szczegółowych prac badawczych
pozwalających na określenie zależności czasu krążenia wody w systemie szczelin krasowych w zależności od stanu
zawodnienia masywu. Tego typu badania prowadzone były w latach ubiegłych w systemie zasilającym wywierzysko
Goryczkowe.
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SKŁAD IZOTOPOWY WĘGLA W NACIEKACH TATRZAŃSKICH
JAKOŚCIOWYM WSKAŹNIKIEM ZMIAN PALEOKLIMATYCZNYCH
Marek Duliński
Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: dulinski@novell.ftj.agh.edu.pl
Wydział

W przeciwieństwie do izotopów tlenu i wodoru, izotopy węgla są rzadziej stosowane jako narzędzie w badaniach
paleoklimatycznych. Bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że stosunkowo słaba zależność temperaturowa d 13C w wytrącanych z roztworów wodnych węglanach w środowisku naturalnym może być maskowana przez
szereg czynników natury fizyko-chemicznej. Należą do nich m. in.: pochodzenie gazowego dwutlenku węgla formują
cego roztwór węglanowy oraz jego ciśnienie cząstkowe, rodzaj układu (otwarty, zamknięty) w procesie rozpuszczania
minerałów węglanowych, efektywność i szybkość wytrącania CaCO, z roztworu wodnego.
2
13
.
Rys. l. Zależność O HrrO C w naciekach z jaskiil Tatr Zachodnie b

-55

:;!: -60

~

-65

"'>

D:ańdzioch Komlniarski

BJI•I"'

.c

b

-90 _

Nllc.iekowtt
P~ia

.:t

-~ -95~~ISz=a~el~ln~a~Ch~oc~b~ol=w~s3ka~~~~~_L~~_L~~~J

';!:.~

""

~

~

~

~

~

4

~

~

~

li"C w kalcycie nacieków [%oJ V-PDB

Rys. l zestawia wyniki pomiarów d 13C w naciekach jaskiniowych z Tatr Zachodnich wraz ze zmodyfikowanymi
wartościami d 2H mierzonymi w ciekłych inkluzjach. W celu chociaż częściowego wyeliminowania efektu wysokościo
wego w wodachinfiltracyjnych wartości d 2H dlajaskiń położonych na różnych wysokościach zostały znormalizowane
do poziomu Hali Omak przy użyciu gradientu Dd 2H/Dh = l ,4 %o/l 00 m. Następnie na prostej regresji d2 H - d 1'C
naniesiono skalę temperaturową wyznaczoną w oparciu o obserwacje z posterunku meteorologicznego na Hali Ornak.
Użyto wartości gradientu temperaturowego Dd2 H/Dtemp. = 2,6 %oJOC wiążąc go sztywno w punkcie odniesienia reprezentującym średnią roczną temperaturę powietrza i średnią wartość d2H w opadach, ważoną ich ilością (3°C, -77,6 %o).
Uzyskana zależność d2 H- d 13C pozostaje w logicznej zgodzie z tendencjami klimatycznymi zmian składu izotopowego wodoru i węgla. W okresach chłodnych wielkość d2H powinna przybierać wartości niższe od obserwowanych
we współczesnych wodach infiltracyjnych. Z kolei wartości d 13C powinny być wyższe z uwagi na redukcję szaty roślin
nej i co się z tym wiąże - zmniejszonym udziałem biogenicznego, izotopowo silnie ujemnego dwutlenku węgla w
formowaniu roztworów węglanowych .
Znakomita większość rezultatów w skali temperaturowej zawiera się w przedziale ok. 3. 5 °C. Przedział ten jest
zgodny ze współczesnymi, średnimi rocznymi temperaturami powietrza notowanymi na Hali Ornak (3°C) i w Zakopanem (4,9°C). Sugeruje to, że procesy wytrącania nacieków zachodziły preferencyjnie w okresach ciepłego klimatu,
zbliżonego swoimi parametrami do obecnego. Znajduje to także odzwierciedlenie w górnych granicach wieków oznaczonych metodą 230Thf-34 U dla prób holoceńskich (ewentualnie późno- glacjalnych).
Przedstawionych na rys. l ogólnych tendencji zmian d2H i d 13C w naciekach nie należy jednak przeceniać.
Po pierwsze, zastosowana korekta wysokościowa dla wartości d2 H odnosi się do wysokości otworu jaskini w m.
n.p.m. Rzeczywiste obszary zasilania jaskiń położone są wyżej. Zastosowanie średnich wartości wysokości położenia
otworu i najwyższego w okolicy wzniesienia mogącego stanowić obszar zasilania danej jaskini poprawia ogólną korelację na rys. l, ale nie może wyeliminować rozrzutów wartości d2H w obrębie poszczególnych jaskiń. Dzieje się tak
prawdopodobnie wskutek istnienia poziomych przepływów w szczelinach krasowych, transportujących wodę z róż
nych rejonów masywu do różnych części jaskini. Należy przypuszczać, że przepływy te były zmienne w przeszłości. Z
tego samego powodu żmud ne obliczenia średnich wysokości obszarów zasilania w oparciu o ukształtowanie terenu nie
mogą przynieść znacząco lepszych rezultatów.
Drugim powodem, dla którego należy zachować pewną ostrożność w interpretacji wartości d 13C w naciekach jest
istnienie na obszarze Tatr pięter roślinnych. W miarę wzrostu wysokości ubożeje szata roślinna i zmniejsza się udział
biogenicznego dwutlenku węgla w formowaniu roztworów, co powoduje wzrost wartości d 13C rozpuszczonych węgla
nów i tym samym - wyższe wartości d 13C wytrącanych naciekach. Niestety, efekt ten w tak małej skali przestrzennej
jaką stanowi obszar Tatr Zachodnich jest w prosty sposób nieodróżnialny od efektu klimatycznego.
Praca została częściowo sfinansowana przez KBN w ramach umowy WFiTJ AGH nr 11. 11.220.0 l .
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KRAS PRZEDEOCEŃSKI W TATRACH
Jerzy Głazek
Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606

Poznań

Nie ulega wątpliwości, że obszar dzisiejszych Tatr, przed transgresją eoceńską, przez dłuższy czas znajdował
na północnym skraju lądu o urozmaiconej rzeźbie podlegającego denudacji w warunkach ciepłego i wilgotnego
klimatu. Ląd ten nazwany przez D. Andrusova "Spi'śsko-veporska pevnina " w paleogenie ulegał stopniowo zalaniu
przez morze z basenu Karpat zewnętrznych. Co więcej na południu Karpat Centralnych na Słowacji (Andrusov 1965,
Bosak i in. 1989) i na Wegrzech (Bardossy i Kordos 1989) istnieją dowody na istnienia tego krasu nawet z eksploatowanymi złożami boksytu. Już z pracy V. Uhliga (1897) wynika, że erozja ta sięgnęła na Zadnich Kasarzyskach do trzonu
krystalicznego. Dlatego od czasu wprowadzenia przez Jovana Cvijića do nauki pojęcia "kras" w roku 1893 dla nikogo
nie ulegało wątpliwości, że kras na tym terenie się rozwijał.
Jednak w literaturze o Tatrach, poza wzmiankami, nie ma na ten temat dokładniejszych informacji. Już C.
Kuźniar (1913, s. 170) napisał: "Na osadach reglowych leży seria eoceńska... Rozpoczyna się ona okruchowcami o
lepiszczu czerwonem. Brekcje te leżą w Kościeliskach trangredująco na jurze i składają się z buł wapiennych i dolomitycznych... materiał tych brekcji pochodzi z podłoża reglowego. Czerwony cement, często obfity, przypomina, terrę
rossę. Nie posiadam analizy tego materiału, wszystko jednak przemawia za Iem, że w Tatrach istniał kras przed wkroczeniem morza eoce1iskiego. Brekcje Ie czerwone odpowiadałyby przeto fonnacyi <siderolitique> szwajcarskich geologów." Podobnie P. Roniewicz (1969, s. 578) napisał "objawy wietrzenia przedeoceńskiego występują na Hrubym Reglu,
w postaci lejów krasowych wypełnionych brekcjami, które przechodzą w sposób ciągły w czerwony zlepieniec." Niestety, mimo poszukiwań owych "lejów krasowych wypełnionych brekcjami" nie stwierdziłem. Nieco więcej miejsca poświęcił tym odsłonięciom E. Passendorfer (1983, s. 200): " U samej podstawy bardzo grubego zespołu warstw eoceń
skich występują czerwone zlepielice zbudowane z dużych otoczaków skal miejscowego pochodzenia, ... Leżą one na krasowo rozżartej powierzchni liasowych wapieni... Zlepieńce związane są ściśle z podłożem wnikając w jamy i szczeliny
wapieni." W tej sytuacji napisałem, że w Tatrach po turonie nastąpiła erozja do środkowego eocenu i że "Lenses oj red
continental conglomerates at the base of Eocene sequence a re known but no apparent paleokarst forms have been
described" (Głazek 1989, p. 83). Rzeczywiście w wielu miejscach widziałem brekcje spojone czerwonym (hematytowym?) spoiwem, które nie tylko ku górze "przechodzą w sposób ciągły w czerwony zlepieniec" jak pisał Roniewicz,
lecz także ku dołowi przechodzą w zbrekcjowane utwory węglanowo-krzemionkowe płaszczowiny choczańskiej, co
podkreślił A. Uchman (1997, s. 94-95) pisząc : "Ławice spongiolit6w... są silnie spękane i tworzą miejscami brekcję."
lub na następnej stronie "Niektóre warstwy sa wyraźnie zbrekcjowane. Ostrokrawędziste fragmenty wapieni tkwią w
silnie żelazistym matriks, zawierającym drobne okruchy wapieni i fragmenty cementów kalcytowych. " Rzeczywi ście w
Bramie Kantaka przy samej drodze widać szczeliny i kieszenie wypełnione brekcją sąsiednich wapieni twiących w
intensywnie czerwonej masie wypełniającej węglanowo-ilasto-żelazistej. Są to niewątpliwie formy krasowe sięgające
kilkadziesiąt metrów poniżej kontaktu z nadległymi czerwonymi zlepieńcami.
Stosunkowo mało uwagi poświęcono tym czerwonym zlepieńcom. Jedynie J. Wyczółkowski (1956) w profilu
na północ od Bramy Kantaka wydzielił kilka słabo spojonych warstw różniących się wielkością, obtoczeniem (a może
zaobleniem korozyjnym) i ilością bloków wapiennych w stosunku do ilasto-piaszczystej węglanowo-żelazistej masy
podstawowej. Profil zaczyna warstwa zlepieńca z blokami wapieni do I ,5 m. Wyżej źle wysortowane słabo obtoczone
okruchy wapienne sięgają 0,5 średnicy. Nad nimi znów pojawiają się bloki o średnicach do l m. Kolejna warstwa
zawiera źle wysortowany i źle obtoczony materiał o średnicach do 20 cm w spągu, a w stropie do 5 cm, wyżej znów
bloki o średnicach ok. 40 cm, a na nich warstwa ze źle obtoczonymi okruchami do 3 cm średnicy. W stropie znów
pojawiają się bloki o średnicy do l m. Na tym zespole czerwonych brekcji i/lub zlepieńców, ostrą granicą Jeżą szare
zlepieńce ze słabo obtoczonymi blokami do 0,8 m średnicy, lecz zawierające mało drobnoziarnistej masy podstawowej.
Ponadto podkreślił , że okruchy stanowią prawie wyłacznie węglanowy materiał lokalny, a w każdym razie pochod zący
ze skał budujących sąsiednie regle. P. Roniewicz ( 1969) podkreślił, że okruchy wapienne nie wykazuj ą uporządkow a
nia, ani warstwowania lub orientacji. Natomiast zwrócił uwagę, że materiał drobniejszy występuje gniazdowo między
nagromadzeniami dużych okruchów i otoczaków.
Interesujące jest rozmieszczenie tych czerwonych osadów, właściwie występują one tylko lokalnie na ograniczonym obszarze, od wschodnich zboczy Hrubego Regla nad Doliną Małej Łąki po wschodnie zbocze Doliny Lejowej
co wykartowal precyzyjnie S. Sokołowski (1959) i to nie całkiem jednolitą pokrywą, gdyż w stropie zawierają soczewy
zlepieńców szarych, w których na odwrót w dolnej części pojawiają się soczewy czerwonych zlepieńców. S. Sokołow
ski (1959) oszacował miąższość czerwonych zlepieńców w profilu Potoku Kościeliskiego na ok. 50 m. W innych
miejscach Tatr brak jest zupełnie czerwonych skał, lub tylko pojawiają się lokalnie drobne smugi zaczerwienionego
materiału i to często w sąsiedztwie czerwonych skał podłoża należących do kajpru reglowego (Sokołowski I 959, Roniewicz 1969, Birkenmajer 2000), albo zaczerwienionych hematytem stref uskokowych, np. na zachodnim skraju Rusinowej Poiany, gdzie zaczerwienione są też wzdłuż spękań wapienie retyckie, a w przeszłości podejmowano próbę
eksploatacji rudy. Widoczna jest tam jeszcze hałda sztolni, którą zaznaczył S. Sokołowski (1978). Dzięki wierceniom
na Podhalu można stwierdzić, że obszar Hrubego Regla jest wyjątkowy, gdyż w odwierconym na północ od Tatr otworze Hruby Regiel IG-2 przewiercono aż 142,6 m czerwonych zlepieńców (Chowaniec i in. 1975), co po zredukowaniu
się
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zgodnie z odnotowanym upadem daje ok. 135 m miąższości rzeczywistej zlepieńców czerwonych, nad którymi wystę
puje jeszcze ok. 43 m (po zredukowaniu) zlepieńców szarych, a wyżej przewarstwienia dolomitów zlepieńcowatych,
wapieni, margli i mułowców dających niespotykaną gdzie indziej miąższość eocenu węglanowego ok. 350m. W innych
otworach na Podhalu wprost na podłożu leżą szare zlepieńce, albo piaszczyste wapienie lub dolomity, albo nawet
warstwy zakopiańskie otwór Poronin PAN 1)" podobnie jak w odstonięciach (W. Kuźniar 1908, 1910, Sokołowski
1959, Starczewska- Koziołowa 1961, Roniewicz 1969, Kępińska 1997, Chowanice i in. 1997). Sytuację tę można zinterpretować wstępnie, jako lokalną depresję wydłużoną równoleżnikowo o wymiarach conajmniej rzędu 4 x 2 km, która
przed transgresją eocenu została zapełniona czerwonymi lądowymi osadami w warunkach klimatu subtropikalnego, o
czym świadczą orzechy palmy Nypa i skład wiecznie zielonych lasów laurowych z palmą Sabal w utworach eocenu
węglanowego (W. Kuźniar 1910, Zastawniak, w: Passendorfer 1983, Glazek i Zastawniak 2000). Wiek tych czerwonych zlepieńców zapewne jest starszy od eocenu górnego, czy obejmuje tylko starszy eocen, a nawet paleocen, czy też
paleocen, a może nawet kredę górną dziś nie można rozstrzygnąć.
Ostatnio problem tego starego krasu w Karpatach Centralnych opracowuje J. Cincura (1993, 1997, 1998a,
!998b, 1998c, 2000), którego prace zachęciły mnie do zajęcia się tym tematem. Wykazał on w znacznie lepiej odsłonię
tym terenie i w kamieniołomach południowej Słowacji, że brekcje z czerwonym, żelazistym spoiwem są śladem starego
krasu, który uważa za przedgozawski lub przedeoceński, zależnie od lokalnej sytuacji. W północnej części Karpat
wewnętrznych opisuje on kras, który zamyka transgresja eoceńska, na poludniu zaś są to utwory nie przykryte osadami
na wapiennych płaskowyżach, albo w obniżeniach (tektonicznych) pokryte dopiero neogenem. W Małych Karpatach, w
paru miejscach pod transgresywnym eocenem autor ten znalazł leje z czerwonymi brekcjami zawierającymi okruchy
nacieków, które uznał za przedgozawskie opierając się na analogii z sąsiednimi obszarami Alp Wschodnich i Węgier. W
tych utworach znalazł on fragmenty nacieków i w konkluzji stwierdził, że są to ślady krasu, a często brekcjami pozostale po zawalonych jaskiniach.
Przedgozawskie wietrzenie i obecność kredy gozawskiej w Karpatach Centralnych pierwszy postulował R.
Ketmer (1951) na podstawie obserwacji w przekopie kolejowym kolo Dobszyńskiej Jaskini Lodowej. Odsłonięte zostały tam pstre osady z szarymi zlepieńcami bez makrofauny, jak przypuszczai lądowo-przybrzeżne , które na podstawie
zafaldowania wraz z mezozoikiem uznał za odpowiednik kredy gozawskiej Alp Wschodnich. Pogląd ten podzielili
późniejsi badacze (np. Andrusov 1965), chociaż V. Scheibnerova ( 1960) stwierdziła w nich słabo zachowane radiolarie
i otwornice m. in. planktoniczne (Globigerina, Globorotalia) i skłaniała się do uznania ich za paleogen.
Ostatnio zlepieńce z Rusinowej Polany i Zlotego Potoku wykartowane przez S. Sokołowskiego (1978) jako
eocen, które są zaklinowane wśród formacji mezozoicznych (Giazek i in. 1997) K. Birkenmajer (2000) uznał podobnie
jak R. Kettner zagadkową formację koło Dobszyny za kredę gozawską, dla wyjaśnienia ich zafałdowania razem mezozoikiem. Jest to niezwykle powabna hipoteza zgodna z poglądami R. Kettnera i J. Cincury, choć oparta na dalekiej
analogii do osadów bardziej zróżnicowanych litologicznie, gdy obok istnieją identyczne osady w spągu fliszu oligoceńskiego. Może dalsze badania rozstrzygną ten dylemat.
Prawdopodobnie po turonie cały obszar został silnie sfałdowany w struktury płaszczowinowe i skrócony, póź
niej wypiętrzony i zerodowany. Z tego okresu pochodzą słabo poznane ślady krasu subtropikalnego, które można obserwować w masywie Hrubego Regla między dolinami Małej Łąki i Kościeliską. Od środkowego eocenu cały obszar
tatrzański był ponownie pogrążany i przykryty z wybitną niezgodnością szarymi zlepieńcami i wr,:glanowymi skalami
detrytycznymi przechodzącymi ku górze w oligoceński flisz Karpat wewnętrznych. Ponieważ te szare skały od spągu
albo po kilku lub kilkunastu metrach zawierają faunę i mikrofaunę wskazujące na eocen środkowy- górny, wydaje się
więc, że w tym czasie cały obszar o urozmaiconej rzeźbie został szybko pokryty osadami gruboklastycznymi. Podczas
tej sedymentacji, zapewne w warunkach dystensji zachodziły ruchy uskokowe, które spowodowały redepozycję bloków skal kla~tycznej formacji weglanowej z numulitami (W. Kuźniar 1908, Passendorfer 1958, Roniewicz 1969).
Dlatego obecnie trudno dokladnie odtworzyć morfologię basenu i ocenić, które z obserwowanych nierówności są odziedziczone z poprzedniego okresu lądowego, a które są wynikiem syn- i postsedymentacyjnych ruchów tektonicznych. W
Tatrach Polskich z niewątpliwym krasem przedeoceńskim mamy do czynienia tylko w obniżeniu wypełnionym czerwonymi osadarni spływów błotnych w rejonie Kirów. Zagłębienie to wcześniej mogło być długo rozwijającym się poljem
w węglanowych formacjach płaszczowiny choczańskiej. Polje to prawdopodobnie w centrum sięgnęło margli neokomu
podściełających strzaskane wapienie. Na zboczach jego następowało krasowienic i rozpelzywanie wapiennych ścian
oraz tworzyły się spływy błotne zwietrzeliny, co doprowadziło do powstania czerwonych "zlepieńców" i silnego rozwoju brekcji z czerwonym cementem w otaczających wapieniach.
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KRAS TATRZAŃSKI
Jerzy Głazek
Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych /6, 61-606 Poznań
Wstęp

Tatry stanowią mały lecz najwyższy, izolowany i najbardziej na pólnoc wysunięty masyw o alpejskim charakterze w całych Karpatach. Wydłużone są równoleżnikowo i asymetryczne, ze stromymi S i SE zboczami i łagodniejszymi
zboczami N i W. Otoczone są depresjami ukształtowanymi na pałeogeńskim fliszu. Osobliwością tego masywu jest to,
że jest on przecięty w poprzek przez główny europejski dział wód (ryc. l) co jest konsekwencją złożonych ruchów
tektonicznych i wywołanych przez nie procesów gradacyjnych. Wśród tych procesów znaczącą rolę odgrywał zapewne
kras, jednakjego rola nie została dotychczas wyjaśniona . Zgromadzono wiele informacji o współczesnym i późnoplej
stoceński m krasie, natomiast mało mamy danych o krasie neogeńskim i wczesnoplejstoceńskim, choć tego wieku są
największe jaskinie. Jeszcze mniej wiemy o starszych okresach krasowienia przedpóźnoeoceńskiego, przedpóźnoałb
skiego, przedśrodkowojurajskiego choć wzmianki o tych kopalnych zjawiskach krasowych są dość liczne w literaturze.
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Ryc . 2. Szkic geologiczny pokazujący rozmieszczenie skał krasowiejących w strukturze Tatr, według J. Głazka (l 997)
Paleozoik: l - trzon krystaliczny, 2 -jądra krystaliczne płaszczowin wierchowych; mezozoik: 3 - piaskowce dolnego
triasu wierchowego, 4 - skały węglanowe (trias środkowy - kreda dolna), 5 - skały niekrasowiejące; paleogen: 6 eoceńskie węglanowe skały okruchowe, 7 - oligoceński flisz podhalański; 8 - nasunięcie wierchowe, 9 - nasunięcia
reglowe, l O- uskoki , II -słowackie jaskinie omawiane w tekście (a- Javorinka, b- Belanska), 12- ważniejsze szczyty
z wysokością n. p. m., 13 - granica państwa. Na wcięciu pokazane jest szersze tło : l - brzeżne nasunięcie Karpat
zewnętrznych, 2- pieniński pas skałkowy stanowiący granicę miedzy zewnętrznymi i wewnętrznymi Karpatami
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Morfologiczna asymetria Tatr jest spowodowana budową geologiczną, w której skały osadowe budują łagodne
stoki północne, a od południa i poludniowego-wschodu wypiętrzony trzon krystaliczny graniczy wzdłuż uskoku podtatrzańskiego wprost z paleogeńskim fliszem kotlin Spisza i Liptowa (ryc. 2). Dlatego mimo, że 3/4 Tatr znajduje się na
terenie Słowacji, to ponad 50 %obszarów krasowych z prawie wszystkimi największymi jaskiniami należy do Polski .
Polska cześć Tatr jest intensywnie penetrowana przez grotołazów i badana przez speleologów jako jedyny obszar
krasu wysokogórskiego w całym kraju. Przeciwnie cześć Słowacka, jako odległy i jeden z wielu interesujących obszarów krasowych, jest znacznie mniej odwiedzana i zbadana. Dlatego opisując kras tatrzański skupię się na części polskiej
(ryc. 3), która dostarczyła znacznie więcej informacji do naszej wiedzy o krasie tatrzańskim. Jednak obecnie nowe dane
znacznie szybciej przyrastają ze słowackiej części Tatr, gdy z polskiej strony wymaga to już znacznego wysiłku i
systematycznych badań .
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Ryc. 3. Obszary krasowe na tle struktury geologicznej polskiej cześci Tatr
Faleozoiczne skały krystaliczne: l -trzonu krystalicznego Tatr, 2- jednostek nasuniętych; mezozoiczne skaly osadowe:
3 - niekrasowiejące lub bardzo słabo krasowiejące, 4- skały krasowiejące (wapienie i dolomity); trzeciorzędowe skały
osadowe: 5 - krasowiejące węglanowe skały okruchowe, 6 - skały niekrasowiejące (flisz podhalański). Ważniejsze
granice tektoniczne: 7 - nasunięcia, 8 - uskoki. Zjawiska krasowe: 9 - ponory, l O - wywierzyska, 11 - jaskinie, 12 jaskinie wzmiankowane w tekście (a - Chochołowska Szczelina, b - Mroźna, c - Miętusia, d - Wielka Litworowa Wielka Śnieżna, dwa główne otwory, e - Bystrej, f - Kasprawa Niżnia, g - Magurska), 13 - potoki okresowe, 14 stwierdzone przepływy podziemne. Granice: 15- Tatrzańskiego Parku Narodowego, 16- państwa

Poznanie krasu i jaskiń tatrzańskich
Trudno w krótkim referacie odnotować wszystkie osiągnięcia kolejnych pokoleń , które przyczyniły się do powstania naszej wiedzy o krasie i jaskiniach Tatr. Obszerne informacje na ten temat i bibliografię można znaleźć w kilku
dziełach (Kowalski 1953, Zwoliński 1955, Szaflarski 1972, Prikryl 1985) i moich wcześniejszych artykułach przeglą
dowych (Głazek 1995, 1996, Głazek i Grodzicki 1996), dlatego tutaj nawet wspominając starsze prace będę przytaczał
bibliografię tylko ważniejszych, albo łatwiej dostepnych prac oraz tych, z których zaczerpnąłem materiał do ilustracji .
Wspominając inne starsze prace odsyłam czytelników do wyżej wymienionych prac syntetycznych zawierających bogatą bibliografię.

Najogólniej dzieje wiedzy o jaskiniach i krasie tatrzańskim można podzielić na 4 okresy; pierwszy z nich zakoń
roku 1830, a przyniósł nieliczne, rozproszone wzmianki o jaskiniach i wywierzyskach w rękopisach
"spisków" poszukiwaczy skarbów i publikowanych opisach podróży naukowych. Drugi charakteryzują już ściśle naukowe publikacje pojedyńczych badaczy z prowadzonych mniej lub bardziej systematycznie studiów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych lub okazjonalnie nad ciekawymi znaleziskami, lecz nie poświęcone specjalnie krasowi i
speleologii. Okres ten rozpoczynają wieloletnie studia L. Zejsznera (1805-1871 ), który właśnie w roku 1830 opublikował pierwszą swoją pracę o Tatrach, a kończy się około roku 1923, kiedy to zaczęły się ukazywać prace poświęcone
jaskiniom i krasowi, a zatem ściśle speleologiczne, choć nadal będące dziełem odosobnionych entuzjastów. Ten drugi
okres kończy się na początku lat 50-tych, kiedy powołano w Krakowie "Klub Grotołazów" , a K. Kowalski (1953) i S.
Zwoliński ( 1955) podsumowali dotychczasowy stan wiedzy o krasie i jaskiniach Tatr Polskich. Od tego czasu mamy już
do czynienia z pracami naukowymi i eksploracyjnymi prowadzonymi przez zespoły badawcze i kluby grotołazów.
Szybko rośnie ilość notatek i prac naukowych o charakterze speleologicznym. Szybko też rośnie ilość znanych jaskiń, a
nowoczesne techniki i sprzęt umożliwiają wielkie odkrycia w już znanych jaskiniach.
czył się około
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Z pierwszego okresu warte odnotowania są opisy jaskiń Sucha Dziura i Mokra Dziura w Dolinie Jaworowej w
"spisku" M. Hrosieńskiego datowanym na XVll wiek. Warto przy okazji wspomnieć, że speleologom
słowackim w tym roku udało się połączyć obie te jaskinie, co jest ostatnim sukcesem eksploracji jaskiń tatrzańskich i
daje jeden z najdłuższych systemów jaskiniowych w Tatrach Słowackich, ustępujący wyraźnie tylko Javorince (inf.
ustna P. Magdalen). Pierwszą drukowaną informacją o jaskini tatrzańskiej jest list J. P. Ha ina z r. 1672 " De draconibus
carpathicis" opublikowany w roku 1681, w którym zawarta jest wzmianka o jaskini z kośćmi smoczymi na podstawie
relacji pasterzy. Według E. Lubicz-Niezabitowskiego (1924) dotyczy ona Jaskini Magurskiej, a owe kości smocze to
szczątki Ursus spelaeus. Gdy pierwsi podróżnicy z przełomu wieków XVITI i XIX wspominali o paru jaskiniach tatrzańskich i paru wywierzyskach, to w polowie XIX w. nastąpił znaczny postęp w poznaniu jaskiń i źródeł tatrzańskich.
L. Zejszner (1844) opublikował studium o źródłach tatrzańskich, mierzył ich temperatury, stwierdził na tej podstawie,
że wypływ spod Pisanej jest krótkim podziemnym przepływem Potoku Kościeliskiego , że Wywierzysko Bystrej zapewne jest wypływem z podziemnego kanału, co można uznać za pierwszą sugestię o istnieniu Jaskini Bystrej odkrytej
prawie sto lat później. M. Neumayr (1869) opisał szczątki niedźwiedzia jaskiniowego z Jaskini Magurskiej , a W. Szajnocha (1889) szczątki łosia z Jaskini Jaszczurawskiej [Niżniej]. W roku 1881 została odkryta Jaskinia Bielska, już w
następnym roku udostępniona dla turystów, a w r. 1896 oświetlona elektrycznie jako jedna z pierwszych na świecie. W
latach 1879-1889 intensywne badania jaskiń Tatr Bielskich i Wysokich prowadził S. Roth, który odkrył szczątki kos Ule,
głównie niedźwiedzia jaskiniowego w trzech jaskiniach w Nowym (Prikryl 1985). G. Ossowski (1982) opisał swoje
bezowocne poszukiwania archeologiczne w 15 jaskiniach Tatr Polskich, a J. G. Pawlikowski (1887) w samym rejonie
Doliny Kościeliskiej opisał już 30 jaskiń i zamieścił dwa szkice topograficzne Jaskini Mylnej i Raptawickiej. T. Chalubiński (1888) opublikował oznaczenia ros1in, a J. Dziędzielewicz (1895) owadów znalezionych w przyotworowych
partiach jaskin. Później A. Kiernik (1913) opisał kości wilka z Jaskini Magurskiej, a A. Żmuda (1915) opublikował
pionierskie opracowanie roślinności (przyotworowej) jaskiń tatrzańskich.
Z okresu międzywojennego godne odnotowania są odkrycia, opisy i pierwsze dokładne plany szeregu jaskiń
ogłaszane przez T. i S. Zwolińskich, pierwsza praca doktorska o zjawiskach krasowych Tatr (Wrzosek 1933); opis kości
lwa jaskiniowego z Jaskini Magurskiej (Niezabitowski 1925) i szereg notatek o szczątkach kostnych z jaskiń tatrzań
skich (J. Babik, H. Hoyer i E. Niezabitowski); rozważania o genezie Jaskini Lodowej w Ciemniaku (Goetel i in. 1925);
obserwacje podziemnego odwodnienia Czerwonych Wierchów (Gadomski 1929, 1938) oraz pierwszy "Przewodnik po
jaskiniach Tatr polskich" (Szokalski 1934).
Pierwsze lata powojenne przyniosty wielkie i kontrowersyjne prace ziemne w jaskiniach (Bystrej , Kalackiej ,
Magurskiej, Mroźnej i Mylnej) wykonywane z myślą o udostępnieniu ich dla masowego ruchu turystycznego. Udostęp
niono wówczas jaskinie Mroźną (z oświetleniem elektrycznym) i Mylną. Ówczesny stan wiedzy o jaskiniach i krasie
Tatr Polskich, gromadzonej mozolnie od ponad stu lat podsumowal K. Kowalski ( 1953), który opublikował krytyczny
przegląd dotychczasowych badań, opisy i plany 70 znanych wówczas jaskiń. Natomiast S. Zwoliński (1955) sformulowal potwierdzoną później hipotezę, że podziemne przepływy krasowe zachodzą wzdłuż rozciągłości pasm skał węgla
nowych od elewacji ku depresjom osi strukhuy Tatr i opublikował świetny plan Jaskini Magurskiej . K. Kowalski (1953a,
1955a) opracował też faunę jaskiń tatrzańskich.
Jednocześnie rozpoczął się nowy okres w rozwoju polskiego ruchu jaskiniowego. Powstały liczne kluby rywalizujące w działalności odkrywczej, sportowej i wprowadzaniu nowych technik taternictwa jaskiniowego, oraz publikujące swoje biuletyny z opisami tych osiągnięć. Burzliwy rozwój taternictwajaskiniowego zaowocował licznymi odkryciami jaskiń, oraz poznaniem nowych rozległych i głębokich partii w jaskiniach już znanych. Ta sportowo-poznawcza
działalność grotołazów umożliwiła też zintensyfikowanie badań naukowych. Pojawiły się setki przyczynków do poznania topografii jaskiń, a w mniejszym stopniu z innych dziedzin speleologii.
Powierzchniowe formy krasowe, szczególnie leje krasowe zostały zarejestrowane podczas zdjęć geologicznych
w całych Tatrach Polskich podczas sporządzania mapy geologicznej w skali l: l 0000 (1958-1980) . Jednocześnie zajmowano się rozmieszczeniem, genezą i zróżnicowaniem powierzchniowych form krasowych (Wójcik 1960, Glazek, Wójcik 1963, Glazek 1964, 1968, Kotarba 1967). Badania te wykazały, że w Tatrach mamy do czynienia z podobnym
strefowym zróżnicowaniem powierzchniowych form krasowychjak w Alpach , lecz strefy te, podobnie jak strefy klimatyczne leżą w Tatrach nieco niżej niż w Alpach. Do granicy lasu w dolnej strefie dominują leje krasowe, a powyżej
żłobki krasowe, które są podobnie zróżnicowane jak w Alpach, lecz ze względów topograficznych (brak rozległych
plaskowyży wapiennych) nie ma w Tatrach podobnych pól żłobkowych jak w Alpach czy Pirenejach. Genezę krasowego Wąwozu Kraków wyjaśnił L. Lindner (1985) wzmorzoną denudacją wód pochodzących z topnienia wieloletnich
pokryw snieżnycb zaściełających podczas zlodowaceń podszczytowe spłaszczenia Czerwonych Wierchów.
Wprowadzenie nowych metod chemicznych do badania denudacji obszarów krasowych Tatr zawdzieczamy
przedwcześnie zmarłej dr inż M. Markowicz-Łohinowicz , która swą wiedzą chemiczną i praktyka analityczną wspierala badania J. Rudnickiego, M. Puliny i J. Glazka, później badania te rozwinęli A. Kotarba (1971 , 1972, 1976) i M.
Pulina ( 1971, 1972, 1974) z uczniami.
Choć anomalie powierzchniowego odwodnienia obszarów krasowych Tatr od dawna znajdowały wyraz w nazewnictwie topograficznym (np. Dolina Suchej Wody), to jednak dopiero sporządzanie mapy hydrograficznej Tatr w
skali l :50000, obserwacje podczas badań speleogenetycznych i kartowania geologicznego, a przede wszystkim badania
hydrogeologiczne rozpoczęte przez T. Dąbrowskiego (1967, Dąbrowski i Rudnicki 1967, Dąbrowski i Głazek 1968),
dalej rozwijane przez D. Małecką ( 1986, 1993) z uczniami pozwoliły na hydrogeologiczne scharakteryzowanie obszarów krasowych w Tatrach, udowodnienie i ilościowe scharakteryzowanie podziemnych przepływów krasowych .
rękopiśmiennym
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Dzięki pionierskim w skali światowej eksperymentalnym studiom J. Rudnickiego ( 1960) nad genezą z agłębień
wirowych możemy obecnie w jaskiniach określać kierunki paleoprzepływów, oszacować ich prędkość , a nawet obliczać wielkość paleoprzepływu. Metoda ta została z powodzeniem zastowowana w rozważaniach speleogenetycznych w
Tatrach (Rudnicki l 958, 1967) i pozwoliła na pierwsze obliczenia paleoprzepływu , który ukształtował Jaskinię Kasprową Niżnią (Hercman 1985), badania te obecnie kontynuuje D . Kicińska.
Nowoczesne badania speleogenetyczne w Tatrach zapoczątkował J. Rudnicki (1958, 1960a, 1967), który wyróżnił formy powstale w warunkach przepływu pod ciśnieniem- w strefie nasycenia (freatycznej) i przy swobodnym
przepływie w strefie przewietrzania (wadycznej). Badania te dały podstawy do rozwikłania długotrwałej ewolucji jaskiń zachodzącej w zmieniających się warunkach klimatycznych i topograficznych, jednocześnie pozwoliły na wykrycie osobliwości w rozwoju niektórych jaskiń, które reprezentują odmienne typy genetyczne. J. Głazek ( 1969) na przykładzie Jaskiń Wołoszyńskich wydzielił jaskinie powierzchowne (g rotfes cutanees) rozwiniete w przypowierzchniowej
strefie ponad wieczną marzłocią. Następnie J. Głazek i in . (1977) wydzielili jaskinie proglacjalne powstające w trakcie
deglacjacji i odprowadzające wody z topnienia lodowców i pól firnowych , jaskinie te są wyraźnie młod s ze od poziomo
rozwiniętych systemów freatycznych , które przecinają (np. Studnie Miętusiańskie) i większość jaskiń pionowo rozwiniętych . W końcu M. Bac-Moszaszwili i J . Rudnicki (1978) na przykładzie jaskini Dziura wydzielilijaskinie rozwinięte
przy udziale ciepłych wód ascenzyjnych głębokiego krążenia. Z. Wójcik i S. Zwo!iński (1959) udokumentowali młode
przemieszczenia mas skalnych w jaskiniach tatrzańskich ku dolinom, tłumacząc je erozją i trzęsieniami ziemi.
Dokładniejsze badania osadów jaskiniowych w Tatrach rozpoczął Z. Wójcik (1960, 1966), który badaJ granulometrię i skład litologiczny allochtonicznych osadów okruchowych. Autochtonicznym osadom poświęcono mniej uwagi, chociaż J. Rudnicki ( 1965) podkreślił współudział korozji chemicznej w obróbce żwirów węgłanowych podczas
transportu w kanałach krasowych, co daje skrajnie spłaszczone kształty; niestety pełnej wersji tej pracy nie zdołał
dokończyć przed śmiercią. Innymi osiągnięciami tego autora jest wyjaśnienie złożonego procesu zapełniania osadami
syfonów na przykładzie Syfonu Zwolińskich w Jaskini Miętusiej (Rudnicki 1970) i powstawania tzw. "korkociągów "
kanałów powstających pod wpływem działania wód płynących pod ciśnieniem, które muszą znaleźć obejście zablokowanego osadmi syfonu (Rudnicki 1960a). Szczegółową analizę sedymentalogiczną allochtonicznych osadów z wykorzystaniem metod mikroskopii skaningowej i paleomagnetycznej przeprowadzili dla jaskiń Wyżniej Bramy Chochołowskiej R. K. Borówka i in. (1985) i A. Kostrzewski i in . (1991). Wykazali oni, że ziarna kwarcowe w osadach
jaskiniowych zachowują cechy nabyte w poprzednich środowiskach sedymentacyjnych, a wszystkie osady klastyczne
jaskiń tego obszaru zostały złożone we współczesnej epoce magnetycznej Brunhesa, czyli są młodsze niż 780 tys. lat.
Badania składu minerałów ciężkich w osadach jaskiń Magurskiej i Kasprawej Niżniej przeprowadziła H. Hercman
(1986) i na tej podstawie wykazała, że pochodza one ze skał metamorficznych, a za tern z poludnia z "północnej wyspy krystalicznej", a nie od wschodu z granitów trzonu jak sądzono wcześniej . Badania te na szerszą skale prowadzi obecnie D. Kicińska .
Osobliwe formy naciekowe z "mleka wapiennego" opisali ze Szczeliny Chochołowskiej R. Gradziński i A.
Radomski ( 1957), następnie R. Gradziński i R. Unrug (1960) zajęli się genezą nacieków grzybkowych, a R . Gradziński
i A. Radomski (1960) opracowali l'ormy cementacyjne w osadach jaskini Miętusiej zwane "błotnymi zamkami". Badania nacieków są obecnie rozwijane nowoczesnymi metodami, datowania izotopowe rozpoczęte przez J. Głazka (Gła
zek, Harmon 1981, Głazek 1984) przy współpracy z różnymi laboratoriami, zostały rozwinięte na znaczną skalę kilkoma metodami i rozszerzone o badania składu izotopów stabilnych w kalcycie i wodach, zarówno reliktowych jak i
współczesnych (Hercman i in. 1987; Duliński 1988; Duliński i in. 1987, Dulillski , Głazek 1993, Różański , Duliński
1988; Hercman 1991, 1993). Przy udziale młodszych badaczy sa obecnie rozwijane nowoczesne badania krystalochemiczne i mikrobiologiczne różnych form naciekowych (np. M. Gradziński i in. 1995).
Badania paleontologiczne szczątków kostnych z jaskiń tatrzańskich były prowadzone dorywczo od dawna przez
specjalistów, którym dostarczano rzucające się w oczy szczątki dużych ssaków (Neumayer 1869, Szajnocha 1889,
Kiernik 1913, Niezabitowski 1925). W ten sposób w górnoplejstoceriskich i holoceńskich osadach jaskir'i tatrzański c h
twierdzono niedźwiedza jaskiniowego (Ursus spelaeus), lwa jaskiniowego (Pallthera Leo var. spelaea), wilka (Canis
lupus), łosia (Alces alces) i kozicy (Rupicapra rupicapra) . Późniejsze lata przyniosły studia anatomiczne szkieletów
niedźwiedzi jaskiniowych z Jaskini Magurskiej (Ryziewicz 1957, Wiszniowska l 976). Datowania radiowęglowe wykazały, że szczątki te pochodzą z późnego plejstocenu i są starsze od 23 tys . lat (Hercman i in. 1987). Natomiast B. W.
Woloszyn (1970) podsumował długoletnie studia subfosylnych (holoceńskich) nietoperzy i stwierdził , że w optimum
holocenu (okresie atlantyckim) w jaskiniach tatrzańskich występowały bardziej ciepłolubne i wilgociolubne gatunki,
których dzisiaj nie spotyka się tu (Myotis bechsteini, M. dasycneme, M. daubentoni i M. nattereri) .
Obserwacje lodu jaskiniowego, szczególnie z Jaskini Lodowej w Ciemniaku prowadzi od wielu lat W. Siarzewski (1994), trzeba też wspomnieć o badaniach petrograficznych lodu jaskiniowego wykonanych przez M . Z. Pulinową
i M. Pulinę ( 1972) oraz o stwierdzeniu przez M. Pulinę ( 1968) peryglacjalnych gleb poligonalnych w Jaskini Czarnej .
Badania mikroklimatu jaskiń tatrzańskich były początkowo ograniczone do pomiarów temperatury i prowadzone przy okazji badań biospeleologicznych. W. i A. Chodorowscy ( 1959) rozszerzyli je o badania stosunków gazowych
w wodach jaskiniowych, M. Pulina (1959, 1967) o pomiary wilgotności względnej, a C. Ek i in. (1968) o pomiary
zawartości CO, w powietrzu jaskiń. Niestety są to wszystko badania wyrywkowe, a brak systematycznych, wieloletnich
obserwacji powoduje, że znajmość mikroklimatu jaskiń tatrzńskich jest obecnie niewystarczająca.
Badania biospeleologiczne rozpoczął K. Kowalski (1953a) studiując rozmieszczenie i ekologię nietoperzy, a po
nim W. i A. Chodorowscy ( 1959) badali środowisko wód podziemnych; badania te kontynuowali A. Skalski , E. Durunicka i B. W. Wołoszyn.
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Oddzielnie trzeba wspomnieć o poszukiwaniach śladów pobytu człowieka prahistorycznego w jaskiniach taMimo negatywnej opinii G. Ossowskiego (1882, 1883), zwolennicy istnienia takich śladów prowadzili
prace wykopaliskowe w Jaskini Magurskiej, lecz publikowane znaleziska naraziły ich na niesławę (por. Wójcik 1963).
Odrębnym zagadnieniem są badania budowy geologicznej Tatr prowadzone w jaskiniach. Pozwalają one na
wejrzenie w głąb skomplikowanej struktury Tatr, dlatego od dawna geologowie zwracali uwagę na obserwowane skaly
i ich ułożenie podczas prac eksploracyjnych (Wójcik 1957, Grodzicki, Rudnicki 1967, Grodzicki 1979, Grodzicki,
Kardaś 1989). Jednak prace te nie poparte szczegółowymi mapami geologicznymi jaskiń przechodzily niezauważone ,
bądź wzbudzały sprzeciw (Bac-Moszszwili, Jaroszewski 1991 ). Pierwszą pracę , w której wnioski tektoniczne oparte
zostały na sporządzonej dokładnej mapie geologicznej jaskini opublikowała H. Hercman ( 1989), a następną przedstawił
T. Nowicki (1996). Trzeba tu jeszcze wspomnieć o wykazaniu młodych ruchów tektonicznych na podstawie pochylenia
śladów korozyjnych zwierciadła wody w Jaskini Miętusiej (Grodzicki 1979).
trzańskich .

Geologiczne warunki rozwoju krasu
Kras w Tatrach rozwinięty jest w wąskich strukturalnych pasmach skal węglanowych ciągnących się ze wschodu
na zachód i zapadających ku północy, a rozdzielonych skalami niek.rasowiejącymi. Te pasma strukturalne stanowią
płaszczowinowe jednostki, których przebiegjest skomplikowany poprzecznymi elewacjami i depresjami oraz kompensacjami tektonicznymi. Powodującymi, że gdy jednajednostkajest dobrze rozwinięta to sąsiednia zredukowana (Fig. 2
i 3). Jednostki te dzielimy na osadzone w warunkach płytszego zbiornika zwane wierchowymi na poludniu i osadzone
w głębszym zbiorniku zwane reglowymi na północy. Jedne i drugie składają się z miąższej grupy warstwowanych
płytkowodnych wapieni i dolomitów wieku środkowotriasowego miejscami przekraczających l km miąższości i tworzących najważniejszą grupę skał krasowiejących w Tatrach.
Obszar wierchowy został dźwignięty i zerodowany w późnym triasie i wczesnej jurze w wyniku czego detrytyczne wapienie środkowej jury w jednostkach wierchowych leżą prawie zgodnie wprost na środkowotriasowych skałach węglanowych . Tej niezgodności towarzyszą żyŁy klastyczne, które preprezentują najstarsze ślady krasu kopalnego
w Tatrach. Nad tą niezgodnością w sekwencji wierchowej występuje grupa pelagicznych wapieni z detrytycznymi
wapieniami środkowojurajskimi w spągu i dolnokredowymi wapieniami organodetrytycznymi (facja urgońska) w stropie. Ogólna miąższość skal tej grupy sięga 300m, tworzą one najwybitniejsze ściany wapienne Tatr Polskich (Raptawicka Turnia, Organy, Wielka Turnia, Giewont) i drugą ważną grupę skal krasowiejących w sekwencji wierchowej.
Wierchowym wapieniom pelagicznym odpowiadają w sekwencji reglowej glebokowodne, skały węglanowo-krzemion
kowe i margle. Jedynie we wschodniej części Tatr w stropie dolnokredowych margli płaszczowiny reglowej występuje
allodapiczna formacja wapieni murańskich o miąższości sięgającej l 00 m i tworzących wspaniale ściany szczytowe
Tatr Bielskich. Wapienie te tworzą drugą formację krasowiejącą, choć o mniejszym znaczeniu w reglach wschodniej
części Tatr choć o mniejszym znaczeniu od grupy środkowotriasowej. W albie strefa wierchowa została pogrążona i na
całym obszarze Tatr osadzały się do turonu włącznie margle.
Prawdopodobnie po turonie cały obszar został silnie sfałdowany w struktury płaszczowinowe i skrócony, a
później wypiętrzony i zerodowany. Z tego okresu pochodzą słabo poznane ślady krasu subtropikalnego, które można
obserwować w masywie Hrubego Regla między dolinami Malej Łąki i Kościeliską. W środkowym eocenie cały obszar
tatrzański został ponownie pogrążony i przykryty z wybitną niezgodnością zlepielkami i węglanowymi skalami detrytycznymi przechodzącymi ku górze w oligoceński flisz Karpat wewnętrznych (flisz podhalański). Eoceńskie skały
węglanowe stanowią ostatnią, najmłodszą formację krasowiejącą Tatr występującą wzdłuż ich pólnocnego brzegu o
mniejszym znaczeniu. W skalach tych znamy tylko 2 jaskinie (Jaszczurowskie), lecz z tych skal zasilane są wywierzyska podreglowe i podhalański zbiornik wód termalnych. Można sądzić , że kras w tych skałach jest już znacznie rozwinięty, lecz kanały krasowe jeszcze nie są dostępne i wypełnione wodą (Jaskinia Jaszczurawska Niżnia jest czynnym
wywierzyskiem).
Od schyłku wczesnego miocenu, kiedy ulegały fałdowaniu Karpaty zewnętrzne , obszar Tatr uległ dalszym
deformacjom i silnemu asymetrycznemu wypiętrzeniu, co doprowadziło do usunięcia ok. 4 km miąższego nadkładu
skalnego z trzonu krystalicznego (Burchart 1972). Usunięcie tych osadów w ciągu 15 milionów lat daje predkość
denudacji rzędu 0,25 mm/rok współmierną ze stwierdzanymi obecnie prędkościami erozji w aktywnym obszarze
Kalifornii (0,3 mm/rok). Dlatego wydaje się, że najstarsze powierzchnie denudacyjne Tatr nie są starsze od późnego
miocenu, a zatem historia współczesnej rzeźby krasowej Tatr nie jest dłuższa niż ok. 6- 8 milionów lat. Usunięty z
Tatr material wypełnia dziś zapadlisko orawsko-nowotarskie, a częściowo został wyniesiony znacznie dalej przez
rzeki w postaci roztworów (skały węglanowe) lub osadów dctrytycznych.Tatry zostały rozcięte przez rzeki systemem
dolin konsekwentnych. Doliny te rozdzieliły strukturalne pasma skał węglanowych na oddzielne masywy wapienne
pomiędzy walnymi dolinami sięgającymi trzonu krystalicznego. Na tych masywach (np. Czerwone Wierchy) są zachowane resztki starych powierzchni zrównań: szczytowej, górskiej i pogórskiej (Klimaszewski 1988). Właśnie pod tymi
powierzchniami występują liczne i największe jaskinie Tatr. Już to położenie wskazuje na ich stosunkowo stary wiek.
Jednakże dotyczy to jaskiń lub ich fragmentów o poziomym rozwinięciu i freatycznym charakterze, gdyż pionowe studnie
są zapewne młodsze i powstały podczas deglacjacji stanowiąc odpływ wód z topnienia lodowców i pól firnowych (Giazek
i in. 1977) kolejnych zlodowaceń. Natomiast wiek najstarszych wypeŁnień jaskiń poziomych jest dowodem minimalnego
wieku powierzchni zrównania, pod którą jest dana jaskinia rozwinięta. Dlatego istotne może być zbadanie zachowanych
resztek tych najstarszych osadów i próba ich datowania. Dotychczas wiek tych jaskiń jest rozważany pośrednio na podstawie odległych korelacji geom01fologicznych, co w dynamicznym obszarze młodych gór może być zawodne.
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Systemy jaskiniowe i ich rozwój
Obecnie w Tatrach Polskich znamy około 600 jaskiń, z których 7 przekracza S km lacznej długości korytaży, a 7
jest głębszych niż300m (Grodzicki 1991-1999). Dalszych 274 jaskiń jest znanych ze słowackiej części Tatr, z których
największa Javorinka sięga S 184m długości i 322m głębokości (Bella i Holoubek 1999). Aktualnie największy system
jaskiniowy Wielka Śnieżna- Wielka Litworowa (d na ryc. 3) połączonych na przełomie lat 199S/96 przekracza 20 km
ogólnej długości korytarzy i 814m deniwelacji (ryc. 4). Z mapy (ryc. 3) widać, że jaskinie są zgrupowane w wyższych
partiach gór, w strefie wierchowej, która wcześniej została odsłonięta spod przykrywającego je fliszu podhalańskiego.
Dlatego w reglach znamy mniej jaskiń bo mniej jest tam wapieni i później zostały one odsłonięte spod fliszu. Obecnie
w strefie reglowej funkcjonują podziemne przepływy krasowe, o czym świadczą liczne suche doliny i obfite wywierzyska na północy Tatr, a także podziemny przepływ wód z Doliny Pańszczycy do Wywierzyska Olezyskiego (Dąbrowski,
Głazek 1968) i z Jaskini Alabastrowej do wywierzysk w Dolinie Belej (Pavlarcfk 1994a).

lJ~]2
Ryc. 4. Przekrój E-W największego systemu jaskiniowego Tatr: Wielka
Śnieżna - Wielka Litworowa, zmodyfikowany za Sekcją Grotołazów
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego (1996)
Systemjest rozwinięty poniżej nasuniętej czapki krystalicznej w stromo
zapadających wapieniach płaszczo winy wierchowej. Studnie, kominy i
korytarze młodej inwazyjnej jaskint przecinają stare poziome ciągi na
wysokości ok. 1400 m n. p. m., czyli ok. 400 m nad Lodowym Źródłem.
s - znaczy symbolicznie leje krasowe reprodukowane w strzaskanych,
nasuniętych skałach krystalicznych, które zapewne spowodowały rozwój Partii Wrocławskich .
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Ryc. S. Strefa ponorowa w Potoku Pańsz
czyckim według J. Głazka (1964)

Poniżej długo funkcjonującej strefy ponorów na wychodniach węglanowych skał środ kowego triasu reglowej
koryto potoku wyraźnie się zwęża i jest słabiej wcięte w utwory moreny dennej. W sąsiedztwie ponorów występują
liczne leje krasowe reprodukowane w tej morenie, a w podcięciach brzegu występują odsłonięcia skał węglanowych.
Udane eksperymenty barwienia przeprowadzono w ponorach obok odsłonięcia , gdyż dolny ponor jest od dawna nie
czynny i zamulony.
Jaskinie tatrzańskie charakteryzuje względne ubóstwo nacieków, co tłumaczy się stosunkowo chłodnym klimatem,
np. w Tatrach Niżnich gdzie są słynne z nacieków Jaskinie Demianowskie średnia roczna temperatura jest wyższa o 2° C
(Rudnicki 1967). Przy nieco chłodniejszym klimacie epoki lodowcowej dochodziło do korozji i niszczenia nacieków, przeto zachowane nacieki wskazują na panowanie klimatu podobnego do współczesnego albo nieco cieplejszego.
Również bardzo ubogi jest inwentarz minerałów stwierdzonych w jaskiniach tatrzańskich, poza powszechnym
kalcytem, został stwierdzony tylko gips w Jaskini Alabastrowej w Tatrach Bielskich (Pavlarcfk 1994).
Wśród większych jaskiń przeważają systemy wielopiętrowe, w których kilka poziomów jaskiń freatycznych
polaczonych jest, zwykle młodszymi pionowymi studniami (Rudnicki 19S8, 1967, Gtazek i Grodzicki 1996). Świadczy
to o długim ich rozwoju w zmieniających się warunkach paleogeograficznych. Wyraźne piętra poziomo rozwiniętych
korytarzy występują w pobliżu den dolinnych, 40-60, 80-120, 200-230 i 350-400 m nad dnami dolin współczesnych . Te
najwyższe poziomy mogą być traktowane jako pochodzące ze schyłku miocenu, dwa niższe zapewne powstały w pliocenie. Dowodzą tego ostatnie badania paleomagnetyczne osadów w Jaskini Bielskiej znajdującej się ok. 140m nad
poziomem dna Doliny Bielej, gdzie stwierdzono osady odwrotnie namagnesowane leżące na normalnie namagnesowanych, a zatem starsze od granicy Brunhes/Matuyama, czyli starsze od 0.78 Ma i w spągu reprezentujące prawdopodobnie epokę Gaussa, a więc starsze od 2.58 Ma (Pruner i in., 2000). Dowodzi to że jaskinia ta była zapełniana osadami
conajmniej od późnego pliocenu, a więc jej utworzenie musi być starsze. W Szczelinie Chochołowskiej rozw iniętej
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ok. 50 m nad dnem doliny stwierdzono nacieki o wieku ok. 300000 lat (Duliński i in. 1987, Hercmani in. 1998)), co
świadczy, że jaskinia ta musiała być ukształtowana przed środkowym plejstocenem, a tempo wcinania się Doliny Chochołowskiej nie większe niż 0,006 mm/rok. Takie tempo wcinania się doliny daje holoceńskie wcięcie rzędu 6 cm i
dobrze tłumaczy dlaczego osady lodowcowe i fluwioglacjalne nie zostały wymiecione z dolin tatrzańskich. Potwierdz
to stwierdzenie, że jaskinie na poziomie den dolinnych (Bystra, Kasprawa Niżnia) zawierają nacieki o wieku 120000200000 lat (Duliński 1988, Hercman 1991, Hercmani Kicińska 2000), a więc musiały być ukształtowane przed górnym
plejstocenem.
z drugiej strony stwierdzenie, że poziomo rozwinięte jaskinie znajdujące się na poziomie współczesnego dna, a
nawet pod nim w zlodowaconych dolinach, zawierają skorodowane nacieki o wieku 116000 +1-1 0000 lat poniżej współ
czesnego poziomu wód krasowych (Jaskinia Bystrej) i ok. 200000 w Jaskini Kasprawej Niżniej (por. Du1iński 1988,
Bereman 1991 , Hercmani Kicińska 2000) dowodzą, że podczas calego Wurmu doliny te nie zostały pogłębione , co
więcej poziom wód w czasie wytrącania w interglacjale eemskim datowanego stalagmitu w Jaskini Bystrej mu s iał być
niższy niż współczesny (wydobyłem go z osadów mulowych podczas akcji ratunkowej w r. 1987, gdy przy niskim,
zimowym poziomie wód krasowych syfony były wypompowane). Przemawia to przeciw postulowanemu przez niektórych badaczy znacznemu wcięciu dolin podczas ostatniego zlodowacenia, a nawet od przedostatniego zlodowacenia.
Świadczy zaś za poglądem E . Romera (1909), że lodowce konserwują starsza rzeźbę rzeczną.
Hydrogeologia krasowa
Rejony krasowe Tatr są odwadniane przez nieliczne wywierzyska położone w najgłębiej wciętych dolinach o
wydatkach sięgających 2 m3/sek, nawet największe potoki (Białka, Kościeliski, Chochołowski) w suchych latach przecinając pasma skał węglanowych całkowicie tracą wodę. Przepływy krasowe pomiędzy dolinami zostały udowodnione
barwieniem wód i obliczeniami bilansów hydrologicznych (ryc. 3 i 6). Taki podziemny kaptaż wód powoduje wyraźne
zachamowanie wcinania dolin pozbawionych wody, a wzmożone wcinanie się dolin zasilanych podziemnie spoza zlewni powierzchniowej. Najlepszym przykładem jest to, że na brzegu Tatr mała Dolina Olezyska jest l 00 m głębiej wcięta
niż walna Dolina Suchej Wody (ryc. 6). Na tym przykładzie kilkakrotnie potwierdzonym (Dąbrowski i Glazek 1968,
Pachla i Zaczkiewicz 1986) można wskazać jak wiele zależy od umiejętnego wybrania miejsca i sposobu zapuszczenia
barwnika do ponoru . Ostatnio jeden z autorów "Bedekera tatrzańskiego" (Jakubowski 2000) chwali się, że nie udał mu
się eksperyment, gdyż wlał barwnik do naj wybitniejszego, niestety zamulonego i nieczynnego od z górą czterdziestu lat
ponoru, najniższego w zespole. Znając prawidłowości rozwoju takich cofających się punktów przegięć (knick point
recession) barwnik należało zadać punktowo rurą do widocznych, niezamulonych aktywnych ponorów między głazami
przy widocznych odsłonięciach dolomitów środkowotriasowych , a nie do najniższego (ryc. 5), albo przed eksperymentem skromnie poradzić się któregoś z poprzedników -jeszcze wszyscy czterej żyją, a nie wprowadzać ludzi w błąd .

Ryc. 6. Wpływ międzydolinnych przepływów podziemnych na bilanse wodne sąsiednich zlewni na podstawie eksperymentów barwienia T. Dąbrowskiego i J. Głazka (1968) i obliczeń D. Małeckiej (1996), z J. Glazka (1997)
1 - wywierzyska (B- Bystrej, G- Goryczkowe, O- Olczyskie), 2- ponory, 3- główne wododziały powierzchniowe, 4
- drugorzędne wododziały powierzchniowe, 5 - wskaźniki bilansowe (a -opady, b - parowanie, c- odpływ powierzchniowy, + i - na diagramach oznacza odchylenie zmierzonego odpływu powierzchniowego od obliczonej warto śc i oczekiwanej
Barwienia podziemnych przepływów wód krasowych wykazały trzy typy przepływów : l) krótkie i płytkie w
poprzek strukturalnych pasm skal węglanowych, a wzdłuż dolin o prędkościach przepływu l 00 - 1500 m/godz., czyli
zbliżonych do prędkości potoków powierzchniowych; (2) głębsze i dłuższe wzdłuż pasm węglanowych w kierunku
poprzecznych depresji tektonicznych o prędkościach minimalnych 20-300 m/godz. i (3) najgłębszy zgodny z nachyleniem warstw zasilające artezyjski basen podhalański wód ciepłych o prędkościach przepływu spadających do rzędu 0,3
- 0,4 m/rok w otworze Bańska IG-1.
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Wody krasowe Tatr wykazują niską mineralizację, zwykle w wywierzyskach mieszczącą się w granicach l 00200 mgli typu HC0 3 - Ca- Mg. Mineralizacja ta znacznie wzrasta i zmienia się w głębokich przepływach pod fliszem
podhalańskim wraz z odległością od Tatr w otworze Zakopane IG-I (niecałe 2 km od brzegu Tatr) wynosi ok. 350 mg/
l i jest typu HC0 3 - S0 4 - Ca- Mg, a w otworze Bańska I G-I (ok. 12 km od Tatr) sięgała 3000 mg/l i jest typu S0 4 - CI
-Na- Ca. Czas przepływu na podstawie badań izotopowych do otworu Zakopane IG-1 został oszacowany na 13 lat, a do
otworu Bańska IG-1 na 30000-40000 lat (Małecka i in. 1997, Kępińska 1997).
Współczesną intensywność procesów krasowych w Tatrach wyrażają obliczenia denudacji krasowej wynoszą
cej około 50 m3/km2 / rok, chociaż zmieniającej się między 25-90 m3/km2 / rok w zależności od przyjętych w obliczeniach założeń i wysokości nad poziom morza (Rudnicki 1967, Kotarba 1972, Pulina 1974).
Wyniki badań koncentracji izotopów stabilnych w krasowych wodach tatrzańskich (Różański, Duliński 1988)
wykazały: (l) wyraźny efekt wysokościowy, (2) rozdzielenie podziemnych przepływów krasowe na szereg niezależ
nych dróg co daje mniej uśrednione koncentracje izotopów niż w wodach powierzchniowych i (3) że źródła krasowe są
w większości zasilane w czasie lata.
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NOWESTANO~SKOCZWARTORZĘDOWYCH

BREKCJI ZBOCZOWYCH W TATRACH
Michał Gradziński*, Renata Jach* & Ewa Stworzewicz**
*Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm@ing.uj.edu.pl
**Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząr PAN, ul. Stawkawska 17, 31-016 Kraków

Brekcje zboczowe, zwane też piargowymi, zostały dotychczas stwierdzone w kilku punktach Tatr Zachodnich .
są m.in. z dolnych partii Doliny Tomanowej, z rejony przełęczy Iwaniackiej, ze wschodnich zboczy Doliny
Miętusiej, z pod przełęczy Bacug w Dolinie Małej Łąki , z rejonu Beskidu, a także z zachodnich stoków Doliny Lejowej
(Rabowski, 1930; Kotański , 1954, 1958; Głazek, 1965 ; Zawidzka, 1967). Wiek i środowisko powstania tych brekcji nie
były jak dotąd sprecyzowane.
Podczas badań geologicznych w górnej części Doliny Długiej na wysokości ok. 1250 m zostało zlokalizowane
nowe stanowisko brekcji zboczowych. Tworzą one scementowany piarg na stromym stoku bezpośrednio pod kilkunastometrowymi skałami zbudowanymi z radiolarytów i wapieni radiolariowych jury środkowej . Brekcje te ulegają obecnie erozji i tworzą niewielkie skałki o wysokości miejscami przekraczającej 2 m. Różnej wielkości fragmenty brekcji
można znaleźć w cieku Doliny Długiej.
Brekcje złożone są z ostrokrawędzistych klastów wapieni radiolariowych, a podrzędnie także czerwonych wapieni bulastych i jasnych wapieni jury górnej . Klas ty budujące brekcję mają bardzo zróżnicowane wi e lkości , które wahają
się od poniżej l cm do kilkunastu, a w skrajnych przypadkach, kilkudziesięciu centymetrów. Klasty są rozmieszczone
bezładnie, i tworzą zwarty szkielet ziarnowy brekcji. Pomiędzy klastarni istnieją puste przestrzenie o rozmiarach do
ponad l cm.
Brekcje spojone są kalcytowym cementem zbudowanym z igłowych i kolumnowych kryształów. Kry s ztały kolumnowe są zazwyczaj złożone z wyraźnych igłowych subkryształów o szerokości od kilku mikrometrów. Część kryształów ma charakter szkieletowy. Badania w płytkach cienkich i w skaningowym mikroskopie elektronowym nie wykazały jakichkolwiek struktur pochodzenia organicznego (bakteryjnego, glonowego lub związanych z roślinami wyżs zy
mi).
W pustkach pomiędzy klastarni budującymi brekcje występują skorupy ślim a ków. Są one scementowane, a niektóre także wypeŁnione kalcytowym cementem. Większa część skorup jest pokruszona. Zidentyfikowane zost a ły cztery
taksony ślimaków: Bradybaenafruticum, Discus ruderatus, Eucobresia diaphana i Chilostoma cf.faustinum. Wszystkie stwierdzone ślimaki żyją obecnie w Tatrach w piętrze regli, a są znane także z osadów holoceńskich Polski .
D. ruderarus licznie występował w początku holocenu.
Wiek cementów węglanowych z omawianej brekcji został określony metodą U234/230Th na młodszy od I 9 tys.
lat (H. Hercman, inf. ustna), a metodą 1"C - 5050 ± 200 lat. Natomiast proporcje izotopów trwałych węgla (1 -'C) i tlenu
C80) badanych cementów zawierają się odpowiednio w przedziałach: -5.4 do -6.8%o i -7.2 do -8.6 %o.
Badana brekcja powstała na skutek cementacji piargu zbudowanego z lokalnego materiału. Brak struktur pochodzenia mikrobialnego wskazuje na znikomy udział mikroorganizmów w wytrącaniu kalcytu. Dominujący igłowy
pokrój kryształów i obecność kryształów szkieletowych ś wiadczą o znacznym stopniu przesycenia roztworu macierzystego. Przesycenie takie mogło być wynikiem zamarzania wody, które powodowało wzrost stężenia jonów w
fazie ciekłej. Powyższej hipotezy nie potwierdzająjednak stosunkowo wysokie wartości L'\180 wytrącanego kalcytu,
a także cementacja brekcji w ciepłym okresie holocenu. Można postawić również alternatywne hipotezy : (i) że cementacja brekcji zachodziła na skutek aktywności mikroorganizmów, a wczesna diageneza doprowadziła do zatarcia
pierwotnych biogenicznych cech osadu lub (ii), że wody wysięków zasilających brekcje pomimo krótkiej, i zapewne
szybkiej migracji w masywie węglanowym osiągnęły wystarczający poziom przesycenia do wytrącania cementów
kalcytowych o stwierdzonych cechach petrograficznych . W świetle powyższej dysku sji, problem genezy brekcji
wydaje się być nadal otwarty.

Znane
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NOWE POGLĄDY DOTYCZĄCE
GENEZYJASKINICZARNEJ
Michał Gradziński* & Ditta Kicińska**
*Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm@ing.uj.edu.p/
**Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-686 Poznm1
Dotychczasowe poglądy dotyczące genezy i rozwoju Jaskini Czarnej zakładały istnienie w niej kilku (od 2 do 5)
(np. Wójcik, 1966; Rudnicki, 1969; Grodzicki, 1991 ; Grodzicki et al., 1995), a ponadto wskazywały,
że jaskinia ta jest fragmentem dawnego systemu odwodnienia krasowego z rejonu dzisiejszej Doliny Kośc ieliskiej do
strefy wywierzyskowej umiejscawianej w obecnym Żlebie pod Wysranki (Rudnicki, 1969; Grodzicki; 1991). Poglądy
te dały podstawę teorii o odmiennej niż obecna morfologii Tatr w czasie formowania się Jaskini Czarnej (Grodzicki,
1991 ). Analiza przestrzennego rozmieszczenia korytarzy Jaskini Czarnej połączona z analizą kierunków paleoprzepły
wów wskazuje na konieczność rewizji powyższych, dotychczas funkcjonujących poglądów dotyczących rozwoju Jaskini Czarnej, a co za tym idzie, również koncepcji opartych na powyższych poglądach.
W całej Jaskini Czarnej nie występują ciągi rozwinięte poziomo, charakteryzujące się stosunkowo równym dnem
i stropem, które można by uznać za wyraźnie definiowalne piętra . Podkreślić trzeba, że nierówności te nie są efektem
jedynie późniejszych procesów (np. obrywów stropu i zawalisk) lecz są pospolitą pierwotną cechą Jaskini Czarnej.
Biorąc też pod uwagę, że wiele z takich ciągów ma zachowany charakter freatyczny można uznać, że są to obecnie
osuszone tzw. pętle freatyczne (phreatic loops) charakterystyczne dla rozwoju jaskiń w warunkach całkowitego wypeł
nienia korytarzy przez wodę (por. Ford & Ewers, 1978). Korytarze typu różnej wielkości pętli freatycznych czytelne są
w całej Jaskini Czarnej, jak np. w rejonie Studnia Wlotowa- Sala Hanki i Ewy- Sala pod Progiem, w Partiach Tehuby
i w rejonie Sali św. Bernarda. Powszechne występowanie takich korytarzy dowodzi, że Jaskinia Czarna rozwijała się
głównie w warunkach freatycznych, a więc nie można w tej jaskini wyróżnić horyzontalnych pięter znaczących kolejne
etapy jej rozwoju.
Analiza kierunków paleoprzepływu wykazuje, że zdecydowanie dominują kierunki ze wschodu na zachód, a
więc od Żlebu pod Wysranki w stronę Doliny Kościeliskiej. Lokalnie zachowane kierunki przeciwne (np. w syfonie
Colorado) są związane z późniejszym odwróceniem kierunków przepływu na skutek obniżenia zwierciadła wód podziemnych i inwazją wadycznych wód do jaskini (por Głazek et al., 1979), wypełnieniem korytarzy przez osady, dławie
niem przepływu i powstawaniem 'bypasów"- również o charakterze korkociągów.
Powyższe dane dowodzą, że Jaskinia Czarna rozwinęła się głównie w warunkach freatycznych, i że prowad ziła
wody ze wschodu ku zachodowi czyli ku dzisiejszej Dolinie Kościeliskiej, co jest rewizją obowiązujących poglądów
dotyczących genezy tej jaskini.
wyraźnych pięter
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JASKINIA BOTOWSKA
Peter Holubek
Slovenske muzeum ochrany prtrody ajaskyniarstva, Liptovsky Mikuló.s
Jaskinia Botowska znajduje się na skraju Środkowo-Syberyjskiej Wyżyny, na plateau Prilenskom, które leży na
wys. ok. l 000 m n.p.m. Ma 6 otworów znajdujących się w brzegu jednego z lewych dopływów rzeki Leny, 31O m nad
jej poziomem. Polożona jest ok. 70 km od osady Żigalowo, w okolicach Irkucka.
Badana w J. 1946 i 1955, a następnie od 1985 r. (znano wtedy 1700 m). W 1989 długość jej wzrosła do 4,5 km, w
1991 do 6 km, w 1992 do 8 km, a w 1992 osiągnęła 16,32 km. Obecnie (2000 r.) znanych jestjuż 51 km.
Jaskinia jest rozwinięta w warstwie ordowickich wapieni, o miąższości ok. 8 m, występującej miedzy kompleksami piaskowców. Utwory te zapadają monoklinalnie pod kątem ok. 3°.
JaskiniaBorowska to rozległy labirynt korytarzy o wysokości od 0,3 do 2,5 m, przy przeciętnej szerokości ok. 80 cm.
Jedna z największych komór ma wymiary 5x15 m, przy wysokości 2m.
W jednym z korytarzy znaleziono na odcinku ok. l 00 m ślady lap niedźwiedzia brunatnego oraz jego kompletny
szkielet sprzed kilkuset lat.
Gęstość znanych korytarzy wynosi ok. 136 km!kml, a cala powierzchnia masywu wapiennego, w którym rozwiniętajestjaskinia, ma ok. 325 km2 • Pozwala to szacować, że teoretyczniejaskinia może osiągnąć niewiarygodną dłu
gość 44 200 km.
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EKSPLORACJA I INWENTARYZACJA JASKIŃ W POLSKICH
KARPATACH FLISZOWYCH- PODSUMOWANIE PRAC
ZA OKRES OD PAŹDZIERNIKA 1999 DO WRZEŚNIA 2000 R.
Grzegorz Klassek 1 & Tomasz Mleczek2
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 26/104, 239-200 Dębica, ul. Szkotnia 5125

1

W omawianym okresie, w polskich Karpatach Fliszowych prowadzono intensywną działalność eksploracyjnoUdokumentowano 65 nowych obiektów, oraz kontynuowano prace uzupełniające w jaskiniach już
znanych. W pracach tych uczestniczyli przede wszystkim członkowie Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub"
Bielsko-Biała (dalej SBB), Speleoklubu Dębica (SD) oraz Klubu Grotołazów w Limanowej (KGL).
Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy- na tak dużą skalę- eksploracją i inwentaryzacją jaskiń karpackich zajęli
się indywidualnie również członkowie innych klubów t.j. Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała (KWBB), Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (KKTJ), Katowickiego Klubu Speleologicznego (KKS) i Speleoklubu Dąbro
wa Górnicza (SDG).
Nowy materiał inwentaryzacyjny jest prezentowany w "Zacisku"- piśmie wydawanym przez klub bielski, ,.Jaskiniach Beskidzkich" - biuletynie wydawanym przez klub dębicki oraz na stronach internetowych prowadzonych
przez te kluby. Tam też w dokumentacji poszczególnych obiektów znajdują się nazwiska najaktywniejszych eksploratorów ze wspomnianych wyżej ośrodków.
Wyniki prac eksploracyjno-inwentaryzacyjnych za okres od października 1999 r. do września 2000 r. przedstainwentaryzacyjną.

wiają się nas tępująco:

Beskid Śląski
W Magurce Wiślańskiej zinwentaryzowano 3 obiekty o łącznej długości 15 m (Schron w Skale, Schron przy
Ścianie, Jaskinia Zwietrzała), a w Wiśle Czarne 2 niewielkie schroniska o łącznej długości 5 m (SBB) . Udokumentowano Okap w Malince o długości16m (KWB-B) .
Wznowione zostały prace eksploracyjno- inwentaryzacyjne w masywic Skrzycznego :
członkowie KKS i SDG udokumentowali znaną wcześniej (wstępnie) Jaskinię nad Grzebieniem o długości 35m;
członkowie SBB udokumentowali 4 obiekty o łącznej długości 25,5 m w tym Jaskinię przy Trasie FIS i Jaskinię
pod Ukośną Płytą.
Prowadzono też prace w jaskiniach znanych :
Jaskinia w Trzech Kopcach- udokumentowano partie o długości 16m, długość jaskini wzrosła do 942 m (SBB);
Jaskinia Malinowska - odkryto nowe partie długości 16m, długość jaskini wzrosła do 230,5 m (SBB).
Beskid Mały
W rejonie Świnnej Poręby udokumentowano nowy obiekt- Szczelinę Wojtka o długości 4 m.
Odkryto 3 obiekty w zespole skalnym Zamczysko :
Jaskinię Lodową w Zamczysku, długość 59 m (SBB);
Śmietnik IV długość 3 m (SBB);
Jaskinię w Zamczysku długość26m (KWBB).
W Małym Gibasowym Groniu udokumentowano niewielką kolebę (SBB).
W nieczynnym kamieniołomie w Straconce ( dzielnica Bielska - Białej ) podjęto, z wynikiem pozytywnym,
prace eksploracyjne, zarzucone przez członków SBB w latach 80-tych. Odkryto i zinwentaryzowano Jaskinię w Straconce o długości135m i deniwelacji -16,5 m (KWBB).
Beskid Makowski
W Mysiorowej Jamie w Zagórzu odkryto nowe partie, o
172m (SBB) .
Beskid Żywiecki
W paśmie Polic zinwentaryzowano

wstępne

łącznej długości

42 m. Obecna

długość

jaskini wynosi

partie (6.5 m ) Jaskini Kopiste.

Gorce
Wykonano nowe pomiary Wietrznej Dziury w Gorcu (1230 m n.p.m.)- obecnie ma 24m długości i lO (+3 ,-7) m
deniwelacji (SD, KOL) .
Beskid Wyspowy
W paśmie Lubonia Wielkiego (1025 m n.p.m.) splanowano 5 obiektów, z których
Lubniu I i II (po 4,5 m długości) (KOL).

największymi są

Schrony w
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W jaskini Czarci Dół na Łopieniu (951 m n.p.m.) odkryto nowe partie o długości 15 m- obecnie jaskinia ma 140m
(SD).
W pobliskiej Jaskini Zbójeckiej (Grocie Zbójnickiej) odkryto nowy otwór i nowe partie o długości24m-obecna
długość 404 m (KGL).

długości

Beskid Niski
W Kamieniu nad Krempną (714 m n.p.m.) udokumentowano Schronisko pod Masztem (6 m długości), Schronisko Jamy (5 m), Jaskinię Geografów (31 m), Schronisko w Rozpadlinie (2m), SchroniskoCzubajkowe (14m) i Schronisko Załom (4,5 m). Natomiast na Górze Zamkowej (689 m n.p.m.) koło Mrukowej splanowano Jaskinię w Skałce (15m)
(KKTJ).
W skałkach koło Trzciany zinwentaryzowano 8 niewielkich schronisk podskalnych, z których najwięks zym jest
T-8 (7 m długości, +5 m deniwelacji) (SD).
Wskutek zawału długość Jaskini Złomistej na górze Kiczera-Żdżar (61 O m n.p.m.) zmniejszyła się do 12m. (SD).
W Zielonej Górze (690 m n.p.m.) koło Stróż zinwentaryzowano Szczelinę przy Szlaku (3,5 m), natomiast kolo
Folusza udokumentowano Szczelinę w Diablim Kamieniu (6 m), Okap przy Wodospadzie (4 m) i Schronisko w Diablim Kamieniu IV (4 m) (SD).
W Cergowej (716 m n.p.m.) splanowano Jaskinię gdzie Wpadł Grotołaz (75 m długości , 15 m głębokości) (KKTJ,
SD). W pobliskiej Kilanowskiej (576 m n.p.m.) pomierzono Krakowską Studnię (lO m) (KKTJ).
Wśród skalek na zboczu góry Hola (65 I m n.p.m.) koło Bartnego zinwentaryzowano 5 obiektów, spośród których
największymi są Gorlicka Koleba I (9 m) i Gorlicka Koleba II (9,5 m). Ponadto w pobliskiej Ostrej Górze (758 m n.p.m)
splanowano2 obiekty o długości 2-3,5 m (KWBB).
W osuwisku w Bodakach koło Bartnego przeprowadzono uzupełniającą inwentaryzacj ę jaskiń. Okazało się, że
nie istnieją w całości Mokra Studzienka, Schronisko Podwójne, Pochyły Korytarz, natomiast Jasna Szpara częściowo
się zawaliła i ma obecnie 6 m długości. Zinwentaryzowano kilka nowych obiektów w tym rejonie: B-9 (3m), B-lO (4 m),
B-11 (9 m), Okap pod Butanem (6 m) i B-13 (3m) (KKTJ, SD).
Ponadto stwierdzono, że Schronisko w Ostrym Wierchu (930 m n.p.m.) straciło cechy obiektu jaskiniowego.
Obok nieistniejącego już schroniska znaleziono Szczelinę w Ostrym Wierchu (3 m), która prawdopodobnie jest fragmerltem dawno zawalonej Zbójeckiej Piwnicy (KKTJ).
Pogórze Rożnowskie
Splanowano Jaskinię w Buchcieach (10 m), Pieczarę Świętego Świerada w Trapiu (2 m) oraz Schronisko w
Grzybku w skałkach koło Bukowca (3 m). Ponadto w Jaskini Szkietowcj w Rożnowie odkryto nowe partie- obecnie
ma 110m długości i 19m deniwelacji (SD).
Pogórze Ciężkowickie
W Ostruszy splanowano Dziurę w Ostruszy (10m) oraz Wężową Jamę (2m) (KWBB). Natomiast w pobliżu
Ciężkowic zinwentaryzowano Kolebę pod Borsukiem (7 m), Niszę w Warowni (4 m) i Schronisko w Zborowicach (4 m)
~~.
.
Pogórze Strzyżowskie
Na terenie Dębicy zinwentaryzowano Szczelinę przy Ulicy Zdrojowej (3 m) (SD).
Według stanu na 30 września 2000 r. w polskich Karpatach Fliszowych zinwentaryzowano 594 jaskiń i schronisk
skalnych o łącznej długości 9839, l m,
w tym:
Tab. l.

Region
Beskid Śląski
Kotlina Żywiecka
Beskid Żywiecki
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Góry Sanocko-Turczańskie
Pogórze Śląskie
Pogórze Wiśnickic
Pogórze Rożnowskie

40

Ilość jaskiń

149
2
24
34
9
35
27
65
154
7
6
l
3
42

Łączna długość

2807,5
25,5
243,9
599,7
236,5
907
232
1540
1970,5
112
37
8
26
826,5

[m]
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Pogórze Ciężkowickie
Pogórze Strzyżowskie
Pogórze Dynowskie

Razem

21
l
14

ISO
3
114

594

9839,1

Tab. 2. Najdłuższe jaskinie polskich Karpat Fliszowych
L. p.

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa jaskini
Jaskinia w Trzech Kopcach
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Zbójecka
[Grota Zbójnicka] w Łopieniu
Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia Malinowska
Gangusiowa Jama
Jaskinia Mroczna
Mysiorawa Jama w Zagórzu
Jaskinia Zlotniańska
Czarci Dół
Jaskinia w Straconce
Jaskinia Roztaczańska
Jaskinia Chłodna
Jaskinia Ali-Baby w Klimczaku
Jaskinia Szkieletowa
Szczelina Lipowieka
Złotopieńska Dziura
Jaskinia w Sopotni Wielkiej

Region
Beskid Śląski
Beskid Sądecki
Beskid Wyspowy
Pogórze Rożnowskie
Beskid Śląski
Beskid Niski
Beskid Niski
Beskid Makowski
Beskid Sądecki
Beskid Wyspowy
Beskid Mały
Beskid Sądecki
Beskid Śląski
Beskid Śląski
Pogórze Rożnowskie
Beskid Niski
Beskid Wyspowy
Beskid Żywiecki

Długo~ć

[m]

942
611
404
365
230,5
190
175
172
155
140
135
130
117
114
110
105
105
101

Tab. 3. Najgłębsze jaskinie polskich Karpat Fliszowych.
L. p.

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12

Nazwa jaskini
Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia w Trzech Kopcach
Jaskinia Malinowska
Jaskinia Szkieletowa
Jaskinia Mroczna
Jaskinia w Nasicznem II
Jaskinia Chłodna
Jaskinia w Straconce
Jaskinia Zbójecka
[Grota Zbójnicka] w Łopieniu
Feleczyńska Studnia
Jaskinia gdzie Wpadł Grotołaz

Region
Pogórze Rożnowskie
Beskid Sądecki
Beskid Śląski
Beskid Śląski
Pogórze Rożnowskie
Beskid Niski
Bieszczady
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Wyspowy
Beskid Sądecki
Beskid Niski

Deniwelacja
-42,5
-28
25
-22,7
19
-17
-17
-16,5
-16,5
-16
-15
- 15
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KENOZOICZNA EWOLUCJA CYRKULACJI
WÓD KRASOWYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI
SYSTEMU JASKIŃ LODOWEGO ŹRÓDŁA
Ditta Kicińska
Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-686 Poznati
e-mail: kicinska@amu.edu.pl
Lodowe Źródło usytuowane jest w centralnej części Tatr Zachodnich i odwadnia masyw Czerwonych Wierchów. System jaskiń Lodowego Źródła znajduje się w pasie środkowym skal krasowiejących, które jest zbudowane z
wapieni i dolomitów środkowego triasu oraz górnej jury- dolnej kredy. W skład tego systemu wchodzą największe i
najgłębsze jaskinie Polski: system Wielkiej Śnieżnej (deniwelacja 815 m, dł. ok. 20 km), Śnieżna Studnia (g l. 763 m, dl.
ok. 6 km), Zimna (deniw. 176m, dl. ok. 4 km), Miętus i a (deniw. 292m, dl. ok. lO km), Czarna (deniw. 303m, dl. ok. 6
km) oraz Naciekowa (den iw. 95 m, dł. l ,2 km) . Obserwacje paleokierunków cyrkulacji podziemnej były przeprowadzane na podstawie zagłębień wirowych i analizy minerałów ciężkich osadów jaskiniowych w jaskiniach: Zimnej, Czarnej,
Miętusiej, Miętusiej Wyżniej i Naciekowej.
Zagłębienia wirowe występują na powierzchniach ścian i stropów w korytarzach jaskiniowych. Powstają w
wyniku turbulentnego przepływu wody, przy spelnieniu warunku hydraulicznej szorstkości podloża. Na podstawie ich
asymetrii można określić kierunek, natomiast na podstawie ich maksymalnego wymiaru liniowego- prędkość oraz
wydajność paleoprzeplywów. Analiza minerałów dostarcza wskazówek na temat składu petrograficznego obszaru źró
dłowego dostarczającego material do osadów jaskiniowych, jak pozwala również ocenić długość i kierunki paleotransportu.
W Jaskini Zimnej asymetria form korozyjnych wskazuje na dwa kierunki paleccyrkulacji podziemnej. W górnych partiach jaskini uwidacznia się paleckierunek ku Żlebowi pod Wysranki, natomiast w dolnych- do otworu czyli
do Doliny Kościeliskiej. Mineraly ciężkie reprezentowane są głównie przez muskowit (38,6% ), chloryt (21 ,6%), apatyt
( 11.8%), w mniejszych ilościach przez staurolit, amfibole, andaluzyt i granaty. W Jaskini Czarnej formy korozyjne w
ciągu głównym wskazują na kierunek od otworu w Żlebie pod Wysranki do otworu głównego w Dolinie Kościeliskiej.
Jedynie w Korytarzu Mamutowym i Partiach Żyrafowych występują formy, których asymetria pokazuje odwrotny
paleokierunek. We wszystkich próbkach osadowych występują: muskowit, chloryt i epidot. W partiach w pobliżu otworu w Żlebie pod Wysranki występuje duża zawartość minerałów ciężkich skal metamorficznych (staurolit i granaty). W
Jaskini Miętusiej można również wyróżnić dwa kierunki paleocyrkulacji podziemnej. Asymetria większości form wskazuje na kierunek w głąb jaskini czyli ku Dolinie Kościeliskiej. Tylko kilka form pod Progiem Odzyskanych Nadziei
uwidacznia odwrotny paleokierunek. W skład minerałów ciężkich wchodzą przede wszystkim: muskowit, granaty,
chloryt, w mniejszych ilościach biotyt, turmalin, syllimanit, epidot i dysten. W Jaskini Miętusiej Wyżniej (do pierwszego syfonu) asymetria zagłębień wirowych wskazuje na paleckierunek w głąb jaskini czyli w kierunku korytarzy Jaskini
Miętusiej. Jaskinia Naciekowa ma charakter przepływowy. Asymetria zagłębień wirowych wskazuje napaleokierunek
ku otworowi.
Od czasu ostatnich obserwacji paleoprzepływów (Rudnicki, 1967) w wyniku poszukiwań prowadzonych przez
grotołazów w rejonie systemu Lodowego Źródła odkryto szereg nowych jaskiń, natomiast w jaskiniach odkrytych
wcześniej wyeksplorowano po kilka kilometrów nowych korytarzy, w których nie były prowadzone dotąd badania
paleoprzepływów. Obserwacje zagłębień wirowych i analiza minerałów ciężkich potwierdziły nie tylko badania wcześniejszych badaczy, ale pozwoliły na stwierdzenie, ze kenozoiczna ewolucja cyrlulacji podziemnej jest bardziej skomplikowana niż wydawala się dotychczas.
Badania były finansowane przez grant KBN 6 P04D 003 16.
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NIETOPERZE JASKIŃ TATRZAŃSKIEGO
PARKUNARODOWEGO
Krzysztof Piksa 1 & Jakub Nowak2
1

Ak.ademia Pedagogiczna, Instytut Biologii, ul. Podbrzezie 3, 31 - 054 Krak6w, Poland
Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolno Żyjących,
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. 29listopada 46 p. 903, 31-425 Kraków
2KHB

W latach 1997-2000 prowadzono systematyczne kontrole nietoperzy w jaskiniach tatrzańskich . W tym czasie
skontrolowano ponad 60 obiektów jaskiniowych na terenie TPN. Autorzy stwierdzili 12 gatunków nietoperzy: nocek
duży Myotis myotis, nocek Bechsteina M. bechsteinii, nocek Natterera M. nauereri, nocek wąsatek M. mysw cinus,
nocek Brandta M. brandtii, nocek łydkowłosy M. dasycneme, nocek rudy M. daubentonii, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, mroczek późny E. Serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus , gacek szary P. austriacus, mopek Bw·bastella barbastellus. Łącznie w okresie kalendarzowej zimy zliczono 3059 nietoperzy. Gatunkiem najliczniejszymjest
nocek wąsatek (64,9%), a następnie nocek duży (13,7%) i mroczek pozłocisty (10,3%). Wykres przedstawia udział
nietoperzy (oznaczonych i nieoznaczonych) w zimowej chiropterofaunie.
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Ryc. l . Udział procentowy gatunków nietoperzy hibernujących w jaskiniach Tatr Polskich w latach 1997-2000. Akronimy nietoperzy MYM - Myotis myotis, MBE - M. bechsteinii, MYN -M. nattereri, MYS!B - M. mystacinus/brandtii,
MDS -M. dasycneme, MDA- M. daubentonii, EN!- Eptesicus nilssonii, ESE- E. Serotinus, PAR - Plecotus auritus,
PAS - P. austriacus, PARIS - P. auritus/austriacus, BAR - Barbastella barbastellus, IND - nieoznaczone Chiroptera
indeterminata.
W Tatrach znajdują się najliczniejsze stanowiska nocka wąsatka i mroczka pozłocistego w Polsce i gatunki te
jako górskie. Badania wskazują, że jaskinie tatrzańskie są jednym z najważniejszych miejsc zimowania
nietoperzy w Polsce.
można określić
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SPELEOLOGICZNE ZAINTERESOWANIA
JANA GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO
Wiesław Siarzewski
Tatrzwiski Park Narodowy, ul. Chalubińskiego 42A, 34-500 Zakopane

Przedstawione poniżej zagadnienia sąfragmelltem większego opracowania poświęconego miejscu i roLi J. G.
PawLikowskiego w dziejach speLeoLogii tatrzwiskiej przygotowanego do druku w Roczniku PodhaLa1iskim.
Jan Gwalbert Pawlikowski urodził się w roku 1860 w Medyce k. Przemyśla. Wakacje spędzał wraz z rodzicami
zazwyczaj w Zakopanem, a miejscem ich pobytu w tym okresie był dom znanego przewodnika tatrzańskiego Macieja
Sieczki. Początkowo Jan Gwalbert chodził w góry z ojcem Mieczysławem, a później zawsze z Maciejem Sieczką. W
latach 1876-1881 Pawlikowski uprawiał taternictwo, zdobywając swoimi osiągnięciami trwale miejsce w jego historii.
W latach 1879-1886 zajmował się również badaniem jaskiń, co zapewniło mu miano jednego z pionierów speleologii
tatrzańskiej. Prawdopodobnie ze względu na postępującą wadę wzroku w młodym wieku porzucił czynne uprawianie
taternictwa, ale problematyką górską i jaskiniową zajmował się do końca swego pracowitego życia. l. G. Pawlikowski
był człowiekiem wszechstronnie wyksztalconym i o rozległych zainteresowaniach. Był pionierem ruchu ochrony przyrody, założycielem i prezesem zasłużonej Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego ( 1912), autorem fundamentalnych rozpraw z zakresu ochrony przyrody, zalożycielem i pierwszym redaktorem Wierchów (1923). Był również
cenionym badaczem literatury i kultury ludowej, pełnił wiele zaszczytnych funkcji społecznych. Jego zasługi i osią
gnięcia w tych dziedzinach były wielokrotnie omawiane i wysoko oceniane. Do tej pory nie doczekała się szerszego
omówienia jedynie działalność speleologiczna J. G. Pawlikowskiego.
Jak już wspomniano dzial.alność jaskiniową rozpoczął Pawlikowski prawdopodobnie w roku 1879 wyprawą do
Jaskini Wodnej pod Pisaną. W czasie tego wejścia spenetrowano suche ciągi jaskini - wejście "środkowym" bardzo
ciasnym otworem i wyjście otworem południowym, a w ciągu wodnym badacze dotarli dalej niż S. Goszczyński. W
tych partiach odkryto podstempLowany dylami strop. O znalezisku tym Pawlikowski wypowiedział się powściągliwie:
Nie chcę robić niepewnych przypuszczeń; rzeczjest ciekawa a niewyjaśniona zupełnie... Gdyby też llie to, jamy te( ... )
niczemnie zasługiwałyby 11a uwagę.W roku 1885 J. G. Pawlikowski wraz z M. Sieczką poszukiwalijaskiń w Dolinie
Kościeliskiej. Źródłem wiedzy o nich miały być: tradycja i wiedza juhasów. Oba te źródła okazały się kiepskie. Jak
pisze Pawlikowski tradycja okazała się niewyraźna i przekręcona, a wiadomości juhasów nader szczupłe. W czasie
poszukiwań terenowych odwiedzano jaskinie już znane i opisane, jak też i odnaleziono kilka obiektów dotąd nie znanych. Wyniki swoich badań opisał Pawlikowski w roku 1887. Publikacja ta różni się zdecydowanie od innych, nielicznych dotąd prac o jaskiniach tatrzańskich. Autor nie tylko opisuje zwiedzone obiekty, ale przede wszystkim stara się
określić ich atrakcyjnosć dla turysty. Jest•to pierwsza i w zasadzie jedyna w naszej literaturze praca poruszająca to
zagadnienie. Walory jaskiń wg. Pawlikowskiego to: - położenie (najlepiej gdy otwór jest ukryty, widoczny dopiero
7. bliska);- struktura wejścia i wnętrza obiektu;- rozległość widoku z jaskini;- położenie jaskini w lesie;- rozgałyzienie
obiektu (im więcej korytarzy i bardziej mylna orientacja tym lepiej);- istnienie drugiego wyjścia;- suchość jaskini (bez
błota i deszczu podziemnego); - piękna rzeźba ścian (obfitość "kamiennego mleka", nacieki, załomy, skrzela, utwory
z błota; - woda w jaskini: jaskinie wodne i lodowe; -głos [akustyka]; - światło [gra świateł poprzez szczeliny w ścia
nach]. W pracy swej Pawlikowski wymienia ponad 30 jaskiń. Interesująca jestjego ocena poszczególnych obiektów.
Nie interesują go jaskinie niewielkie, o długości poniżej l O metrów i ciasne, w których trzeba pełzać. O jaskini w
Dolinie ku Dziurze i Magurskiej, zwykle odwiedzanych przez turystów powiada, że brak im jakichkolwiek zaLet. Za
najatrakcyjniejsza jaskinię wodną uważa Stefkówkę na Orawie, a wielką atrakcjąjest też w jego ocenie Jaskinia Lodowa w Ciemniaku. Według przyjętych przez siebie kryteriów za najatrakcyjniejsze dla turystów Pawlikowski uznał pięć
jaskiń: ...ceLujących pięknością lub wieLkością, dostępnych i godnych zwiedzania. Są to: Zbójeckie Okna, Zimna, Groby.
Mylna i Raptawicka. W końcowej części pracy Pawlikowskiego znalazł się również opis zniszczer1 utworów z mleka
waprennego w udostępnionej dla ruchu turystycznego Jaskini Mylnej. Zniszczenia te powstały w ciągujednego sezonu,
stąd Pawlikowski pisze o ... obowiązkach wzgLędem grot ze strony turystów. Jest tu pierwszy w naszej literaturze postulat dotyczący ochrony jaskiń - zaniechanie używania pochodni jako źródła światła. Pracę Pawlikowskiego uzupełniają
plany dwóch jaskiń: Mylnej i Raptawickiej. Były to pierwsze publikowane plany jaskiń z polskiej części Tatr, jednach
ich poziom odbiegał od znanych już wówczas wizerunków jaskiń Tatr słowackich K. Kolbencheyera, czy planów jaskiń
okolic Krakowa G. Ossowskiego.
Ogłoszona przez J. G. Pawlikowskiego praca miała zwiększyć zainteresowanie jaskiniami wśród turystów i przewodników. Z jego też inicjatywy Towarzystwo Tatrzańskie wyznakowało w 1886 roku szlak do Jaskini Mylnej i Zbójnickich Okien. Później, w 1888 roku wybudowano ścieżkę do Jaskini Raptawickiej i Zimnej, a w roku 1889 odnowiono
szlak do Jaskini Magurskiej. W roku 1889 E. Pauli rozpoczął kopanie w Jaskini Goryczkowej (prace do roku 1891 ), a w
rozkopanej przez niego Jaskini Wodnej w Jaszczurówceznaleziono szkielet łosia. Prace Paulego finansowało Towarzystwo Tatrzańskie.
W czerwcu roku 1900 w Przeglądzie Zakopiańskim ukazał się przedmk pracy J. G. Pawlikowskiego o jaskiniach,
już bez planów. W pracy tej nadal bardzo aktualne pozostało zdanie: Być może, że to nie wszystkie [jaskinie]. ze
majdzie się jeszcze niejedna a może i taka, przy której zbledną dotychczas znane. To należy do przyszłości; szranki
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otwarte ...
Od roku 1900 jaskinie tatrzańskie budzą coraz większe zainteresowanie zarówno wśród turystów jak i naukowców. M. in. W. Pawlewski wyznacza no nowo ścieżkę do Zbójnickich Okien, a w Jaskini Magurskiej znaleziono kości
niedźwiedzia, uznane przez S. Eljasza Radzikowskiego za noszące ślady obróbki człowieka paleolitycznego. M. Lirnanawski eksponuje te kości na nowej wystawie w Muzeum Tatrzańskim, wraz z podobizną australopiteka, co wywołuje
ogromne zamieszanie w środowisku Zakopiańskim . Towarzystwo Tatrzańskie remontuje szlaki do udostępnionych jaskiń. S. Eliasz Radzikawski publikuje w roku 1905 spisek M. Hrosieńskiego (ze zbiorów Pawlikowskich). W roku 1907
działalność speleologiczną rozpoczyna Mariusz Zaruski, a W. Kuźniar rozpoczyna w 1908 roku badania krasu tatrzań
skiego.
Jaskinie tatrzańskie zaczynają również penetrować bracia Tadeusz (ur. 1893) i Stefan (ur. 1900) Zwolińscy. W
niepublikowanym pamiętniku T. Zwolińskiego czytamy, że w roku 1913 wstępuje on do Towarzystwa Tatrzańskiego , a
lekturą ulubioną lekturą był Pam.iętnik Tatrzański z pracą J. G. Pawlikowskiego o jaskiniach. T. Zwoliński był w tym
czasie studentem geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po zakończeniu wojny, dopiero w roku 1922 bracia Zwolińscy rozpoczynają poszukiwania jaskiń w Tatrach.
Swoje poszukiwania rozpoczynają od Doliny Kościeliskiej. W rejonie penetrowanym wcześniej przez J. G. Pawlikowskiego odnajdują jaskinię Poszukiwaczy Skarbów, później odnajdują drogę do Jaskini Lodowej w Ciemniaku.
W 1923 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie projektuje udostępnienie J. Lodowej w Ciemniaku (uchwała z
22.04.1923) dla turystów. Projekt ten był opiniowany przez J. G. Pawlikowskiego, a dokument ten zachował s ię w
zbiorach Muzeum Tatrzańskiego.
W roku 1923 w pierwszym roczniku Wierchów ukazał się artykuł T. Zwoli!'\skiego pt. Nieznane groty doliny
Kościeliskiej opatrzony rzeczowymi przypisami J. G. Pawlikowskiego, pierwszego redaktora Wierchów. Zaś w 4 roczniku Wierchów J. G. Pawlikowski pisał O ochronie grot. Zainteresowanie problematykąjaskiniową widać również i w
innych pracach Pawlikowskiego dotyczących zagadnień ochrony przyrody, jak również studiów z zakresu historii literatury.
W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego znalazły się również unikatowe w naszym kraju klasyczne pozycje z literatury speleologicznej: E . Marte1a, Les Abimes i F. Krausa, Hohlenkunde, przekazane przez Pawlikowskiego do biblioteki .
Ważniejsze prace J. G . Pawlikowskiego poruszające problematykę speleologiczną:
1887. Podziemne Kościeliska. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego , 11: 33-86 +2 tabl.
· 1900. Podziemne Kościeliska. Przegląd Zakopiański, 2, nr 23: 179-182, nr 24: 189-191, nr 25: 199-201.
1923. Opinia o projekcie Komisji dla robót w Tatrach, dotyczącym udostępnienia Groty Lodowej w Ciemniaku.
Archiwum MT, Akta TT z roku 1923.
1926. Ochrona grot. Wierchy, 4: 165-166.
1934. Z dziejów poezji tatrzańskiej. Wierchy, 12.
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ZJAWISKA KRASOWE WSCHODNIEJ AUSTRALII
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet

Wrocławski,

Instytut Nauk Geologicznych, pJ. M. Borna 9, 50-204
aszyn@ing.uni. wroc.pl

Wrocław

Na kontynencie australijskim jest 19 jaskiń udostępnionych do zwiedzania. Posiadają one oświetlenie i odpowiednio przygotowane trasy obsługiwane przez przewodników.
W prowincji Victoria znajdują się Jaskinie Bucban (ok. 300 km na E od Melbourne) oraz Jaskinie Princess
Margaret Rose (ok. 400 km na W od Melbourne, w pobliżu granicy z prowincją Poludniowa Australia). W prowincji
Poludniowa Australia są Jaskinie Englebrecht (Mt.Gambier), Jaskinie Tantanoola i Jaskinie Naracoorte (położone
ok. 300 km na SE od Adelaide), Jaskinie Kelly Hill na wyspie Kangaroo oraz nieudostępnione Jaskinie KormaJda w
Parku Narodowym Nullarbor (SW część prowincji nad Wielką Zatoką Australijską). W Zachodniej Australii znajdują
się: Jaskinie Augusta-Margaret River i Jaskinie Yallingup (na NW od Augusta) oraz Jaskinie Yanchep (na N od
Perth). Ponadto znane są nieudostępnione: Jaskinie Drovers (ok. 200 km na NW od Perth), Jaskinie Cocklebiddy i
Jaskinie Weebubbie, w rejonie Basenu Euclea (między Wielką Zatoką Australijską i Fiaskowyżem Nullarbor, w SE
części prowincji). Z Terytorium Pólnocnego znane są Jaskinie Cutta Cutta, położone koło Katherine (ok. 350 km na
SE od Darwin). W prowincji Queensland znajdują się .Jaskinie Chillagoe (ok. 200 km na W od Cairns), jaskinie
Undara Lava Thbes (ok. 250 km na SW od Cairns) oraz Jaskinie Olsena i Jaskinie Cammoo (Capricorn Caverns),
położone ok. 50 km na N od Rockhampton na Zwrotniku Koziorożca. W Górach Nadbrzeżnych na N od Rockhampton
(w pobliżu Jaskiń Olsena) znajduje się obszar krasowy Mt. Etna. W prowincji Nowa Południowa Walia znajdują się:
Jaskinie Wellington (ok. 300 km na NW od Sydney), Jaskinie Jenolan, Jaskinie Abercrombie, Jaskinie Wombeyan
(ok. 200 km na W od Sydney, w rejonie B lue Mts.), Jaskinie Wee Jasper (Careys Caves, ok. 50 km na W od Canberra)
oraz Jaskinie Yarrangobilly (ok. 50 km na S od Canberra, w rejonie Snowy M ts.).
Dzięki uprzejmości Pani profesor Julii James oraz Marka Bonwieka i jego przyjaciół (Sydney University Speleological Society), zobaczyłem Jaskinie Jenolan. Jaskinie te położone są na dnie głębokich kanionów rozcinających
B lue M ts. Wyższe piętrajaskiń posiadają rozlegle komory z bogatą sza1:.1 naciekową. W wielu miejscach obok pięknych
stalaktytów, stalagmitów, palet, organów, występują wspaniałe heliktyty oraz "kwiaty aragonitowe". W dolnych partiach są korytarze bez nacieków, ale z bogatymi formami korozyjnymi i erozyjnymi. Przez niektórych miejscach dolnych partii jaskini płynie rzeka, a miejscami są jeziorka o głębokości do 50 m. Temperatura w jaskiniach wynosi ok. + 18
C. Jaskinia jako pierwsza posiadała oświetlenie elektryczne. Na specjalne życzen ie organizowane są wielogodzinne
wycieczki przez korytarze i sale jaskini, położone poza częścią trasy oświetlonej.
Olsens Capricom Caverns oraz jaskinie w rejonie krasowym M t. Etna (Queensland, na N od Rockhampton),
zobaczyłem dzięki uprzejmości Kerry'ego' i Sheryll Harnilton z Australijskiego Towarzystwa Speleologicznego. Wapienne wzgórza, położone w obrębie suchych lasów deszczowych, posiadają duże powierzchnie nagiego krasu z głębo
kimi formami korozyjnymi i ostrymijak noże żłobkami. W takim kamiennym lesie, pociętym rozpadlinami znajdują się
liczne wejścia do rozległego systemu krasowego (np. Jaskinia Lost Paradise, Jaskinia Mini J-12, Jaskinia Ballroom,
Jaskinia Canyon). W przypowierzchniowej części tego systemu jest sucho i panują temperatury + 18 C. Brak jest
nacieków, natomiast przez szczeliny w stropie do wnętrza jaskiń przedostają się korzenie drzew. W starych formach
korozyjnych, miejscami zachowały się piaszczysto-ilaste wypełniska o barwach czerwonych, żółtych, rudych, z licznymi szczątkami fauny lądowej wieku trzeciorzędowego.

46

Materiały

34. Sympozjum Speleologicznego

ROLA CZAPY KRYSTALICZNEJ W ROZWOJU
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
FORM KRASOWYCH MASYWU CZERWONYCH
WIERCHÓW W TATRACH ZACHODNICH
Andrzej Tyc & Leszek Litwin
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Problem genezy jaskiń i krasu tatrzańskiego był przedmiotem wielu opracowań. Podsumowują one zwykle
etapy w eksploracji systemów jaskiniowych Tatr Zachodnich i postęp badań na świecie (m.in. Rudnicki, 1967;
Wójcik 1977; Grodzicki 1991). Odkryte w latach 70. i 80-tych systemy dużychjaskiń w Masywie Czerwonych Wierchów dały impuls do rozwoju nowych poglądów na genezę jaskiń tatrzańskich. Duże znaczenie przypisuje się tektonice
oraz działalności lodowców plejstoceńskich (m.in. Glazek i in., 1977; Grodzicki, Kardaś, 1989; Grodzicki 1991).
Autorzy niniejszego komunikatu nawiązują do poglądów wyrażanych przez Z. Wójcika (1977) dotyczących udziału
wód wypływających z pokrywy skal niekrasowych w powstawaniu jaskiń masywu Czerwonych Wierchów. Jaskinie
powstające na kontakcie wapieni triasowych i malmo-neokomu fałdów Czerwonych Wierchów z pokrywającymi je
skałami krystalicznymi jądra fałdu Giewontu, zdaniem Z. Wójcika, zawdzięczają swą genezę wyciekom agresywnych
wód na obrzeżach czapek krystalicznych. Przeprowadzone przez autorów badania terenowe oraz analiza dostępnych
materiałów kartograficznych, (m.in. opracowanie zespołu map i ortofotomapy w skali l :5 000; zob. Litwin, 1999)
pozwoliły rozwinąć wspomniane poglądy i wysnuć nowe wnioski genetyczne.
Rola pokrywy skał krystalicznych w inicjowaniu rozwoju powierzchniowych i podziemnych form krasowych
jest szczególnie dobrze widoczna na przykładzie kopuły Małołączniaka i sąsiadujących z nią jaskiń o rozwinięciu
pionowym. Podobne, lecz słabiej wyrażone, zjawiska rozwinięte są na zboczach Twardego Upłazu oraz Kopy Kondrackiej. Najbardziej znanymi przykładami form mających genezę związaną z kontaktem skał krystalicznych i krasowych
tego terenu są Awen w Ratuszu oraz studnie wlotowe jaskiń Nad Kotlinami i Jasny Awen na północnym i wschodnim
zboczu Małolączniaka. W jaskini Awen w Ratuszu znajduje się wypływ wód na omawianym kontakcie. W opinii z.
Wójcikajest to, podobniejak szereg lejów występujących wokół pokrywy krystalicznej Malolączniaka, forma inicjalna
tworząca się współcześnie . Zdaniem autorów inicjalne formy rozwinęły się nie tyle bezpośrednio w strefie brzeżnej
czapy krystalicznej w efekcie wycieku wód, co pod pełnym przykryciem czapy. Występujące we współczesnej rzeźbie
Małołączniaka i jego otoczenia studnie i leje są efektami późniejszych stadiów rozwoju i destrukcji form rozwijających
się na kontakcie, w tym przemodelowania przez wody wypływające ze skal krystalicznych.
W referacie przedstawiono schemat stadiów rozwoju form krasu na kontakcie wapieni ze skalami krystalicznymi
masywu Czerwonych Wierchów:
· inicjalne formy rozwijające się wzdłuż szczelin w wapieniach pod zwartą pokrywą spękanych skal krystalicznych, podobne morfologicznie do zna~ych z literatury polskiej świec lub tzw. Pohl cells (Sweeting, 1972), jako efekt
krasowienia pod przykryciem skał nierozpuszczalnych;
· etap studni krasowych występujących pod przykryciem skal krystalicznych, rozwijających się przez połączenie
się kilku form inicjalnych i postępującego rozpuszczania ścian form;
· dalszy rozwój studni (awenów) po otwarciu form ku powierzchni, realizujący się w dwóch kierunkach:
al w strefach o większym zaangażowaniu tektonicznym możliwy jest rozwój systemu jaskiniowego, zasilanego
wodami z krawędzi czapy krystalicznej (np. Awen w Ratuszu) lub w zasięgu lodowców plejstoceński ch wodami roztopowymi;
b/ w strefach słabiej zaangażowanych tektonicznie następuje przekształcenie studni w formę leja wypełnionego
rumoszem skal krystalicznych, formy te są później kształtowane przez procesy niwalne.
Wydaje się, że ważną rolę w rozwoju inicjalnych form pod pokrywą krystaliczną odegrało rozcięcie erozyjne i
późniejsze glacjalne podcięcie zboczy Doliny Malej Łąki. Rola morfogenetyczna czapy krystalicznej dla krasu nie
ogranicza się jedynie do zasilania masywu węglanowego agresywnymi wodami. W strefach rozwiniętych przepływów
podziemnych wykorzystany został również materiał okruchowy skal krystalicznych w erozji korytarzy jaskiniowych.
Otoczaki tych skal są powszechne wśród osadów jaskiniowych tego obszaru.
ważne

Badania były prowadzone w ramach projektu na badania własne Katedry Geomorfologii UŚ w 1998. Autorzy
za pomoc w jaskiniowych badaniach terenowych i zebraniu

pragną wyrazić podziękowania Tomaszowi Kłarenbachowi
materiałów dotyczących jaskiń.
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JASKINIE TATRZAŃSKIE
W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ IKONOGRAFII
Wojciech W. Wiśniewski
Zacznijmy od wyjaśnienia co uważamy za ikonografię jaskiniową. Otóż uznajemy za nią wszelkie przedstawienia graficzne jaskiń . A to:
l) mapy, na których zaznaczone są jaskinie;
2) widoki, na których zauważalne są otwory jaskiń;
3) widoki, na których otwory jaskiń są podstawowym lub bardzo ważnym elementem;
4) widoki z wnętrz jaskiJ'i;
5) plany jaskiń;
6) ryciny przedstawiajace przedmioty znalezione wewnątrz jaskiń (kości, znaleziska archeologiczne).
Rejestrujemy też wyobrażenia innych form krasowych, jak np.: wywierzyska i ponory.
W rozważaniach uwzględnionajest pełna ikonografiajaką zdołano znaleźć, bez względu na technikę jej wykonania. Zarówno grafika, jak obrazy czy rysunki oraz fotografie, z tym że w tym ostatnim przypadku, tylko te, które były
publikowane drukiem lub w formie albumu.
Choć jaskiniami w Tatrach człowiek interesował się już od dawna, jako że penetrowano je co najmniej od XVI w.,
to jednak pierwsze znane wyobrażenie związane z nimi jest późne, bo pochodzi dopiero z ok. 1820 r. l to pomimo tego,
że tymi pierwszymi grotołazami byli w większości tzw. poszukiwacze skarbów, czyli poszukujący kruszców górnicy,
często też naturaliści, a więc jak na owe czasy ludzie światli, zwykle umiejący pisać i rysować, czego dowodem są
pozostawiane przez nich m.in. rękopiśmienne opisy gór tzw. spiski, a z xvm w. także rysunki o tematyce jaskiniowej,
ale z innych rejonów Karpat. Podobnie też zaskakujące jest to, że później tematyka ta nie była zbyt popularna, albowiem znana nam dziś XIX wiecznajaskiniowa ikonografia tatrzańska przekracza zaledwie 60 pozycji. Jest to niewiele
wobec liczby dziewiętnastowiecznej polskiej ikonografii jaskiniowej -jej rejestr zawiera już dobrze ponad 500 pozycji .
A wielkość ta okazuje się jeszcze bardziej zaskakująco mała, gdy uświadomimy sobie, że same tylko obrazy i rysunki o
tematyce tatrzańskiej z XlX w. można liczyć w setkach, a tatrzańska grafika ilustracyjna z tamtego wieku liczy rzędu
1400 pozycji.
To najstarsze znane graficzne wyobrażenie związane z jaskinią tatrzańską, powstało prawdopodobnie w 1815 r. i
zostało opublikowane jako litografia barwna ok. 1820 r. Należy podkreślić, iż jest ono też w ogóle jednym z pierwszych
widoków z wnętrza całych Tatr. Wcześniejszych od niego było bowiem zaledwie kilka (najstarszy znany jest z 1796 r.) .

~~-----

! (

Jedna z rycin

przedstawiająca Jaskinię Bielską

w XIX w. czasopiśmiennictwie (Wieczory Rodzinne, 1889 s. 189)
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Przedstawia ono- bardzo fantazyjnie- otwór Jaskini Wodnej pod Pisaną z którego wypływa woda. Jego autor, urzędnik
austriacki Emanuel Kratochwille de Kronbach (1778-1861), opracowywał obszerne ilustrowane wydawnictwo o Galicji i wybór Wypływu spod Pisanej jako tematu jednej z pierwszych ilustracji wskazuje na znacznąjuż wówczas popularność tego obiektu. Warto od razu zauważyć, że ten motyw do czasu odkrycia Jaskini Bielskiej był najczęstszym tematem tatrzańskiej ikonografii jaskiniowej.
Poza litografią Kronbacha z I polowy XIX w. znamy jeszcze tylko 6 pozycji. Cztery z nich to kolejne przedstawienia Jaskini Wodnej pod Pisaną. Na trzech pierwszych (Jana Nepomucena Głowackiego [1802-1847] z ok. 1839 i
Aleksandra Pl01kzyńskiego [ 1820-1858] z ok. 1839 r.) widoczny jest jeszcze otwór szczelinowego schroniska u podnóża Raptawickiej Turni, na trzecim zaś (Bogusza Z. Stęczyńskiego [1814-1890] z 1846 r.) poza otworem Jaskini Wodnej
pod Pisaną zaznaczone są wypływy z Jaskini Wodnej pod Raptawicką. Piatą pozycjąjest litografowana mapa Tatr Carla
Lepolda Lohmeyera (1799-1873), zamieszczona w pierwszym drukowanym przewodniku do Tatr wydanym w 1842 r.
w Nysie, na której zaznaczony jest Wasser Loch, czyli Wodna Jama, tj. dzisiejsza Mokra Dziura. Jest to najstarsza znana
mapa Tatr na której zlokalizowana jest jaskinia. Ostatnią pozycją z pierwszej połowy XIX w. jest litografia B. Z. Się
czyńskiego z 1846 r. przedstawiająca Wywierzysko Bystrej.
Dalsze znane nam pozycje tatrzańskiej ikonografii jaskiniowej pojawiły się dopiero w 1860 r. Są to litografie B.
z. Stęczyńskiego prezentujące ponownie otwór Jaskini Wodnej pod Pisaną i Wywierzysko Bystrej oraz- najważniejsza
z nich- rycina o tytule: "Jaskinia Strążyska pod Giewontem w Zakopanem". Była ona rysowana "z natury" zapewne w
1851 r. i jest pierwszym znanym przedstawieniem wnętrzajaskini tatrzańskiej. Jestto-wbrew często wyrażanej opinii
-bardzo wierne wyobrażenie wstępnej części Dziury i jej otworu . Warto zauważyć, że pierwsza i ostatnia z tych litografii należą do najczęściej reprodukowanych XIX wiecznych ilustracji tatrzańskich.
Z następnej dekady na szczególną uwagę zasługuje drzeworyt "Grota w Magurze Zakopiwiskiej" z przewodnika
po Tatrach z 1870 r. Walerego Eljasza (1841-1905), gdyż jest drugim znanym przedstawieniem wnętrzajaskini tatrzań 
skiej .
W 1872 r. opublikowana została kolejna interesująca rycina, bo przedstawia ona pierwotny wygląd ponoru Pisanej, w którym okresami ginęła cala woda Potoku Kościeliskiego , a który przed kilku Laty został zniszczony poprzez
wypełnienie dużymi ilościami betonu.
Latem 1879 r. Karl Kolbenheyer (1841-1901) z Bielska-Białej wykonał rysunki otworów 4 jaskiń z terenu Tatr
Bielskich (Jaskiń w Nowym I, II, III oraz Murańskiej) i plany trzech z nich, które opublikowane zostały w 1881 r. Są to
pierwsze znane plany jaskiń tatrzańskich. Co ciekawe, na planie Jaskini w Nowym III zaznaczone są korytarze, odkrywane i opisane niedawno jako nowe przez grotołazów z Bratysławy.
Od L882 r. jaskinie zaznaczane są już w miarę regularnie na mapach Tatr, np. na wydawanych w Cieszynie
mapach K. Kolbenheyera zaznaczane są jaskinie Magurska i z Tatr Bielskich Jaskinia Alabastrowa, a później też i
Jaskinia Bielska, natomiast na mapie W. Bijasza z 1886 r. jestjedynie Jaskinia Bielska, zaś na mapie Tytusa Chalubit'iskiego ( 1820-1889) z tegoż roku tylko Jaskinia Alabastrowa.
Po odkryciu Jaskini Bielskiej (l 881 r.) nastąpiło znaczne wzbogacenie jakościowe ikonografii jaskiniowej Tatr.
Powstało bowiem wtedy kilkanaście przedstawień z wnętrza jaskini. Pierwszych osiem z nich opublikowanych zostało
już w 1883 r., w pierwszym i przez lata jedynym przewodniku poświęconym jaskini tatrzańskiej . Były to rysunki
wykonane przez Uiszló Mednyanszky'ego (1852-1919) i polskiego archeologa Józefa Nowaiskiego (1830-1890). Jaskinię tę malował później także W Eljasz (m.in. akwarela" Wejście do Pieczary Bielskiej" z 1884 r.), jak i K. Kolbenheyer. Ryciny z jej wnętrza pojawiały się wtedy zarówno w czasopismach węgierskich (np . K. Kolbenheyera w 1886 r.)
jak i polskich (np. w 1889, rytował je m.in. K. Zabłocki). Pod sam koniec wieku pojawiły się też pierwsze widokówki
z Jaskinią Bielską.
We wspomnianym przewodniku z 1883 r. autorstwa Samuela Webera znajduje się też pierwszy plan Jaskini
Bielskiej wykonany w 1882 r. przez Emila Schlommsa. Kilka lat później , ok. 1888 r., Ferencz Denes (I 845- 1934)
sporządził drugi plan tej jaskini, który wkrótce potem został opublikowany.
Z tego też okresu pochodzą pierwsze plany jaskiń z polskiej strony Tatr: Mylnej i Raptawickiej , jednakże są one
bardzo schematyczne. Wykonał je Jan Gwalbert Pawlikowski ( 1860-1939).
W rozważaniach należy też uwzględnić wyobrażenia skalnych koleb tatrzańskich , które mają charakter typowych
schronisk podskalnych, takich jakie są normalnie u nas inwentaryzowane jako jaskinie. Tego typu obiektem jest m.in .
Koleba Stolarczyka namalowana w 1876 r. przez W Eljasza. Najczęściej, bo kilkakrotnie (np. w 1883 r. i w 1884 r.),
przedstawiana była w grafice Koleba Łomnicka, znane od wieków miejsce noclegowe.
Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że w drugiej polowie XIX w. czasem tak bardzo szeroko rozumiano termin
"Tatry", że zdarzało się, iż jako jaskinię polożoną "w górach Tatrzańskich" przedstawiano nawet Jaskinię Lodową
Dobszyńską, a rycinami z jej wnętrza ilustrowano teksty np. powieści dla młodzieży, której akcja toczyła się w Tatrach.
Nawet w najpopularniejszym pod koniec XIX w. przewodniku po Tatrach "właściwych " W. Bijasza byłjej poświęcony
osobny rozdział .
Znana nam dziś XIX wieczna jaskiniowa ikonografia tatrzańska przekracza 60 pozycji. Mniej więcej po tyle
samo dotyczy każdej z obu stron Tatr. Z tym że, o ile dla polskiej części Tatr znany nam katalog dziel o tematyce
jaskiniowej jest najpewniej (dzięki przeprowadzeniu bardzo szerokiej kwerendy- m.in. przeszukanie ponad 200 czasopism ilustrowanych z XIX w.) bliski kompletu, o tyle dla słowackiej rejestr ten ma zapewne większe luki, m.in. dlatego
że wydawnictwa niemieckie i węgierskie, które mogą zawierać interesujące nas pozycje są u nas trudno dostępne . Z
zarejestrowanych największa ilość pozycji ikonograficznych dotyczy jaskiń Bielskiej i Wodnej pod Pisaną. Ponadto
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przedstawiane były (uwzględniając w tym także mapy) jaskinie: Dziura, Magurska, Mylna, Raptawicka, Wodna pod
i schronisko przy niej oraz (pięciokrotnie) obiekty bliżej niezidentyfikowane, a ze słowackiej strony Tatr:
Alabastrowa, Mokra, Murańska, Jaskinie w Nowym I, II i III oraz koleby Łomnicka, Stotarczyka i Wolarzysko. Poza
tym były dzieła przedstawiające: Wywierzysko Bystrej (4 ), Lodowe Źródło (l) i Ponor Pisanej (4).

Raptawicką
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NOWE JASKINIE W PIENINACH
Wojciech W.

Wiśniewski

Opublikowany w 1995 r. inwentarz "Jaskinie Pienit1skiego Parku Narodowego" (Amirowicz i in. 1995) opisywał
24 jaskinie. O kilkunastu dalszych jaskiniach z tego terenu było wiadomo z literatury (Wiśniewski 1994). Przed dwoma
laty w Pieninach właściwych przy okazji kilku wycieczek poznanych zostało kilkadziesiąt obiektów o charakterze
jaskiniowym, z czego może ok. 40-50 zasługujących na zinwentaryzowanie. Część z nich to takie, które były wcześniej
wzmiankowane w piśmiennictwie (niektóre już w XIX w.), ale nie były znane autorom wspomnianego inwentarza,
reszta to obiekty dla nas nowe. Jednakże przynajmniej jeden z nich był już wcześniej znany, jako że były w nim widoczne ślady dawnych prac eksploracyjnych i pozostawiona była zardzewiała już motyka. Nastąpiło też zidentyfikowanie
pewnych obiektów wzmiankowanych dawniej w literaturze.

Otwory j~skini znalezionej w Pieninkach
Choć wszystko to są jaskinie niezbyt wielkie, największe raczej nie przekraczają l O m dlugości, to jednak znaczna ich część jest bardzo interesująca. Niektóre z nich bowiem mimo takich rozmiarów, są obiektami o bardzo jaskiniowym charakterze (bywa, iż mają nawet całkiem ciemne partie). Wiele ma genezę krasową, noszą wyraźne ślady modelowania przez płynącą wodę. W części występuje szata naciekowa, głównie z mleka wapiennego (czasem w bardzo
ładnych formach), w jednej z jaskiń jest stalagmit talerzowy. W kilku jest obfite namulisko, w kilku też natrafiono na
szczątki kostne różnych zwierząt (w tym kość łopatkową dł. ok. 10 cm). 30 X 1999 r. w znanej jaskini Piec Majki
znaleziono padniętego rysia (informację o nim przekazano do Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego) . W jednej
jaskini obserwowano l nietoperza (nieokreślonego gatunku), w kilku dalszych znaleziono także guano. Dwie z tych
jaskiń, ze względu na kształt, mogą być zimowymi schronieniami tych ssaków. W jednym ze schronisk było gniazdo
strzyżyka w całości uwite z liści paproci. W wielu obiektach stwierdzano obecność pająków, motyli i innych drobniejszych zwierząt. Niektóre z jaskiń są obecnie niemal niedostępne, gdyż ich otwory zostały zasypane gruzem łub wypelnione liści mi wciąganymi do środka przez powietrze.
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PÓLWIECZE POLSKIEGO
CZASOPIŚMIENNICTWA JASKINIOWEGO
RYS IDSTORYCZNO-STATYSTYCZNY
Wojciech W. Wiśniewski
Niedawno, 23.04.2000 r., minęło 50 lat od opublikowania pierwszego zeszytu "Grotołaza" - pierwszego polskiego czasopisma jaskiniowego. W ciągu tego półwiecza w Polsce wydanych było ok. 50 czasopism o tej tematyce, łącznie
w blisko 400 zeszytach. Choć nie udało się dotrzeć do wszystkich tego typu wydawnictw, zwłaszcza z drugiej połowy
lat 1950 i podane niżej wielkości mogą w przyszłości ulec pewnej korekcie, to jednak zgromadzony materiał jest na tyle
pełny, że przedstawiony obraz nie ulegnie już większej zmianie. Opracowanie to obejmuje całokształt polskiego czasopiśmiennictwa jaskiniowego, bez względu na jego poziom merytoryczny, jak i edytorski.
Liczba wydanych czasopism jaskiniowych
Czasopisma jaskiniowe ukazywały się na przestrzeni calego ornawianego okresu. Nie było większej przerwy,
choć były lata ( 1961 i 1973) kiedy wydany został tylko jeden taki tytuł i to w jednym zeszycie (,,Wiercica"). Choć
sporządzony na potrzeby tego opracowania rejestr czasopism, jakie o tematyce jaskiniowej wydano w okresie tego
półwiecza liczy aż 51 pozycji, to przeciętnie w ciągu roku wychodziło ich jednak niewiele- ok. 4,75 tytułu. Na więcej,
bo 8 tytułów czasopism, ukazało się w latach: 1978, 1980, 1989 i 1996 (zob. ryc. l). Najowocniejsza pod tym względem
była druga połowa czwartej dekady (1985-1989), bo wtedy średnia roczna wynosiła aż 7 tytułów.

Ryc. l. Liczba tytułów czasopism jaskiniowych wydanych w Polsce w l. 1950-2000
Przeciętna liczba tytułów czasopism jakie ukazywały się na przestrzeni dziesięciolecia , przez pierwsze cztery
dekady rosła (lata 1950 [dokładniej 23.04.1950-23.04.1960 i dalej odpowiedno]- ok. 2,9 tytułu ; 1960- 4,0; 1970- 4,7;
1980 - 6,4), a jedynie w ostatniej dekadzie nieco zmalała (5,7) - zob. ryc. 2.

Ryc. 2. Średnia dziesięcioletnia liczby tytułów czasopism jaskiniowych w l. 1950-2000

53

Materiały

34. Sympozjum Speleologicznego

Gdy jednak przyjrzymy się średniej liczbie wydawanych tytułów w okresie pięcioletnim, to zauważymy ciekawą
Okazuje się bowiem że w pierwszej polowie każdej dekady następowal zwykle spadek tej wielkości (zob.
ryc. 3).
tendencję.

1950

1960

1970

1980

1990

Ryc. 3. Średnia pięcioletnia liczby tytułów czasopism jaskiniowych w l. 19S0-2000
W ciągu pierwszych dziesięciu lat od ukazania się pierwszego zeszytu "Grotołaza" wydanych zostalo 9 tytułów
czasopism. Obok najważniejszego z nich, "Grotołaza", który prezentowany był na Sympozjum Speleologicznym w
Ojcowie w 1997 r., na uwagę zasługuje ,.Speleologia" omawiana na poprzednim Sympozjum Speleologicznym w 1999
r. oraz ,.Biuletyn Speleologiczny" (Wrocław) i wydawana do dzisiaj "Wiercica" (Warszawa).
W drugiej dekadzie ukazało się 13 tytułów czasopism, ale tylko cztery wśród były poważniejsze. Poza znanymi
już z pierwszej dekady "Speleologią" i ,.Wiercicy" były to "Gacek" (Kraków) i .,Niphargus" (Częstochowa).
W następnym , trzecim dziesięcioleciu istnienia czasopism jaskiniowych wydanych zostało jeszcze więcej, bo aż
17 tytułów. Na wyróżnienie zasługuje kilka z nich. W pierwszym rzędzie "Jamnik", który w drugiej polowie tej dekady
był podstawowym ogólnopolskim pismem jaskiniowym oraz .,Speleo", o takim samym znaczeniu. Były to ponadto
"Aipiniste Complet" (Zabrze), nowy ,.Gacek" (Kraków) i ,.Meander" (Katowice). Wychodziła jeszcze "Speleologia",
który pod koniec tego dziesięciolecia przekształciła się w czasopismo ,.Kras i Speleologia" oraz .,Wiercica".
Czwarta dekada była najbogatsza w liczbę tytułów czasopism, bo ukazalo się ich aż 20. Na jej początku powstal
.,Eksplorancik", który z niepozomego pisemka satyrycznego pod koniec tego okresu przeksztalcił się w podstawowe i
najpoważniejsze polskie czasopismo jaskiQ.iowe. Na uwagę zasługują jeszcze, obok nadal istniejących .,Gacka", ,.Meandra" i .,Wiercicy", trzy nowe biuletyny klubowe: "Bis" z Dąbrowy Górniczej, .,Biuletyn Speleoloklubu Tatrzańskie
go" z Zakopanego i ,.Zacisk" z Bielska Białej . Wychodził też w tym okresie - przeciętnie raz na 2,S roku - "Kras i
Speleogia".
W ostatniej dekadzie ukazało się w Polsce 1S tytułów czasopism o tematyce jaskiniowej. Swoją pierwszoplanową pozycję utrwalił "Eksplorancik", który w 1992 zmienił tytuł na .,Jaskinie", wydawane od 1997 r. jako magazyn
kolorowy. Z nowych inicjatyw w tym okresie na szczególną uwagę zasługuje informator "Jaskinie Wyżyny", publikowany w l. 1994-1997 w Krakowie jako dwumiesięcznik. Ponadto należy zwrócić uwagę na osiągające coraz wyższy
poziom biuletyny klubowe- w pierwszym rzędzie na "Zacisk", "Gacka" i "Dewiatora" (dawniejszy ,,Biuletyn Speleoklubu Tatrzańskiego") oraz z nowych .,Grotołajzę". Ze względu na tradycje tytułów należy jeszcze odnotować istnienie "Wiercicy", oraz ukazujący się bardzo efemerycznie (3 razy w ciągu l O lat) "Kras i Speleologię".
Trwałość

inicjatyw wydawniczych
z wydawanych w Polsce czasopism jaskiniowych miała bardzo krótki żywot, można go szacować
przeciętnie na mniej niż 4 lata. Naj dłużej, bo 45 lat ukazującym się czasopismem i nadal wydawanym, jest "Wiercica"
(należy jednak zwrócić tu uwagę, że miała ona jedną dwuletnią przerwę w l. 19S9-1960, zaś w ostatniej dekadzie dwie
ponad roczne). Następne pod tym względem mają 23 letni staż. Są to "Kras i Speleologia" oraz "Gacek" (II). Jednakże
obydwa te wydawnictwa miały po dwie bardzo długie przerwy (pierwsze S i 3 letnią, a drugie 6 i 3 letnią). Dlatego też
za drugie czasopismo po ,.Wiercicy" pod względem trwałości inicjatywy wydawniczej n a leży uznać wydawane od 19
lat bez większych przerw "Jaskinie" (dawniej .,Eksplorancik"), które wkrótce, bo w styczniu 200 l będą świętowały
swoje 20 lecie.
Dłużej niż "Grotołaz" (7 lat) wychodziło jeszcze w zasadzie tylko S czasopism. A to: "BST' l "Dewiator" (1 S lat,
1982-1997), "Zacisk" ( 15 lat, od 1985) oraz ,.Speleologia" (17 lat, 19S9-1976, z tym że z S letnią przerwą 1962-1966),
,.Meander" (12lat, 1976-1987) i "Jamnik" (10 lat, 1970-1979).
Warto podkreślić , że dłuższy niż 6 lat okres wydawania bez większej niż nominalny rok przerwy miały tylko trzy
czasopisma: "Wiercica" -30 lat, ,,Jaskinie" -17 i "Grotołaz"- 7.
Większość
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Częstotliwość

Omawiane czasopisma jaskiniowe zwykle z założenia miały ukazywać się regularnie i to bardzo często, nawet
kilka razy w roku, a niektóre nawet co miesiąc. Jednakże poza jednym wyjątkiem, takiej deklaracji nikomu nie udało się
zrealizować . Tym wyjątkiem były wspomniane już ,)askinie Wyżyny", które- co należy podkre~Hić- przez cały okres
wydawania (1994-1997), ukazywały się regularnie jako dwumiesięcznik. Podobnie też dwumiesięcznikiem , ale tylko
przez jeden rok (1998), były "Jaskinie". Od początku 1999 są one kwartalnikiem.
Dodajmy od razu, że nie była to największa czestotliwość z jaką ukazywało się czasopismo jaskiniowe w Polsce.
Większą miało pisemko satyryczne "Jamniczek", wydawany we Wrocławiu w początach 1968 jako tygodnik.
Poza "Jaskiniami Wyżyny" przeciętną częstotliwość większą niż l zeszyt rocznie miało jeszcze tylko kilka
polskich czasopism jaskiniowych. Największą, poza pisemkiem satyrycznym "Jamniczek" (ok. 3 zeszytów rocznie),
miał "Grotołaz" (2,5). Kolejną pozycję pod tym względem zajmuje "Wiercica" (2), a tuż za nią są "Jaskinie" (dawniej
"Eksplorancik")- 1,85, "S pi t" (1 ,8) oraz pierwszy "Gacek" (1,6- w ciągu pierwszego roku ukazal się on aż 4 razy, co na
owe czasy i technikę było dobrym osiągnięciem). Ponad l zeszyt rocznie udało się wydać jeszcze tylko "Zaciskowi".

Liczba wydanych zeszytów - rozkład chronologiczny
Łącznie w omawianym okresie ukazało się co najmniej ok. 385 zeszytów czasopism jaskiniowych (średnio ok.
7,7 zeszytu rocznie) . Porrad połowa z nich wydana została w ciągu ostatnich dwu dekad, kiedy to rocznie wychodziło
przeciętnie po ok. 10 zeszytów. W ostatnim pięcioleciu średnia, dzięki dużej częstotliwości dwu czasopism ( "Jaskiń
Wyżyny" i "Jaskiń"), osiągnęła 13 zeszytów rocznie. Wydawcy czasopism jaskiniowych najbardziej aktywni byli (pomijając rok 1963 kiedy to z 21 wydanych wówczas zeszytów większość stanowiły pisemka satyryczne), w 1996 r.,
kiedy to ukazało się 8 tytułów pism jaskiniowych w 15 zeszytach.

25
20

Ryc. 4. Liczba zeszytów czasopismjaskiniowych wydanych w Polsce w l. 1950-2000. Uwaga l Dane liczbowe zeszytów
czasopismjaskiniowych wydanych w li polowie l. 1950 są niepełne .
Warto od razu wyjaśnić, że tak duży - w stosunku do l. 1950 - wzrost liczby zeszytów czasopism jaskiniowych
wydanych w l. 1960 jest rezultatem rozwiniętego szczególnie w tym okresie edytorstwa satyrycznego. Ukazało s ię
wtedy aż 8 pisemek satyrycznych, o łącznej liczbie ok. 40 zeszytów.
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Ryc. S. Łączna liczba zeszytów czasopism jaskiniowych wydanych w Polsce w poszczególnych dekadach w l. 19502000. Uwaga! Dane liczbowe zeszytów czasopismjaskiniowych wydanych w II połowie l. 1950 są niepełne.
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Zauważalna

niej

jest rosnąca stablizacja inicjatyw wydawniczych, przejawiająca się w coraz większej dziesięciolet
liczby zeszytów przypadających na jeden tytuł. O ile w pierwszej dekadzie przypadało ok. 3,5 zeszytu na
w trzeciej ok. 4, o tyle w ostatniej wielkość ta wyniosłajuż niemal 7.

średniej

tytuł,

1950

1960

Ryc. 6. Przeciętna liczba zeszytów czasopism jaskiniowych
w l. 1950-2000.

1970

przypadających

1980

na l

1990

tytuł

w poszczególnych dekadach

Liczba zeszytów poszczególnych czasopism
Bardzo różna była też liczba wydanych przez poszczególne czasopisma jaskiniowe zeszytów, waha się ona od
jednego do 90. Spośród 51 zarejestrowanych czasopism, co najmniej 15 zakończyło swój żywot na wydaniu l numeru.
Następnych 18 wydało od 2 do 5 zeszytów, a 8 kolejnych ma w swoim dorobku od 6 do 9. Tylko lO periodyków (20%)
przekroczyło liczbę lO zeszytów. Wydały one łącznie 258 zeszytów, co stanowi ponad 2/3 wszystkich zeszytów polskich czasopismjaskiniowych jakie ukazały się w omawianym półwieczu. Dalsze 41 (80%) inicjatyw wydawniczych
opublikowało w sumie pozostałą 1/3 z łącznej liczby wydanych zeszytów.
Zestawienie czołówki czasopism pod względem liczby wydanych zeszytów wygląda następująco:
l . "Wiercica"
90
2. "Jaskinie" (d. "Eksplorancik")
35
3. "Gacek" [II]
20
4. "The Donkey Times"
"
20
19
5. ,,Jaskinie Wyżyny"
17
6. "Grotołaz"
7. "Zacisk"
1·6
8. "Speleologia"
15
9. "Dewiator" ("Biuletyn Speleoklubu Tatrzańskiego")" 14
l O. "Meander"
12
Jak widać, najwięcej zeszytów wydala "Wiercica". Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest to równoznaczne z
prymatem pod względem ilości opublikowanego materiału. Po przeliczeniu na arkusze autorskie, na czoło wysuwają
się "Jaskinie" ("Eksplorancik"), albowiem w jednym zeszycie tego czasopisma może się zmieścić zawartość kilku (co
najmniej 5) przeciętnych numerów "Wiercicy".
Zaskakująca może wydać się pozycja 4. powyższego zestawienia. Znajduje się bowiem na niej nieznane dziś
pisemko satyryczne wydawane przez grotołazów wrocławskich w połowie l. 1960.
Należy podkreślić wciąż, także i w tym przypadku, bardzo wysoką, bo 6 pozycję, jaką z 17 wydanymi zeszytami
zaj muje pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe - "Grotołaz" , mimo, że minęło już ponad 40 lat od zakończenia jego
wydawania.
Przy okazji tego zestawienia warto zauważyć, że biuletyn "Gacek" [II] - wydawany w Krakowie od 1977 r. bibliograficznie nie jest, mimo identyczności tytułu i miejsca wydawania oraz nawiązania do jego numeracji, kontynuacją biuletynu wydawanego w połowie Jat 1960, m.in. ze względu na dzielący je czas i różnice w charakterze.
Strona techniczna
W omawianym okresie w Polsce przy wydawaniu czasopism jaskiniowych stosowane były najprzeróżni ejsze
formy powielania tekstu. Począwszy od odbitek maszynopiśmiennych (jak to miało miejsce np. przy "małej serii"
"Grotołaza"), poprzez tak dziś już egzotyczne jak odbitki fotograficzne ("The Donkey Times") i ozalidowe (gdzie
matryca pisana była na maszynie do pisania na kalce technicznej, np. "Biuletyn speleologiczny" i "Aven") albo hektograficzne (powielacz spirytusowy, m.in. "Wiercica") lub - najczęstsze- rotaprintowe (z matryc woskówkowych lub
białkowych, m.in. "seria duża" "Grotołaza", "Wiercica", "Gacek" [I], "Jamnik"), a następnie kserograficzne (np. "Korkociąg") i risograficzne (np. "Jaskinie Wyżyny"), skończywszy na druku offsetowym (m.in. "Speleologia", "Gacek"
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II), który dzisiaj daje najlepsząjakość ("Jaskinie"). Ponadto jedno czasopismo ("Kras i Speleologia") drukowane było
typograficznie (podstawowa profesjonalna technika druku przed rozwinięciem offsetu).
Stosowanie w przeszłości tych najrozmaitszych technik druku wynikało z trudności jakie inicjatywom wydawniczym stwarzała miniona epoka- głównie z ograniczeń cenzuralnych. Przypomnijmy że przed 1990 r. zgodnie z prawem
każdy druk (a za taki uważany był nawet maszynopis jeśli mial być rozpowszechniany) wymagał zgody Głównego
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, czyli cenzury, która jak tylko mogla starała się ograniczać liczbę publikacji.
Dla przykładu, gdy w 1984 r. AK.G Kraków miało zamiar legalnie wydawać techniką offsetową pismo o tytule "Jaskinie", to cenzura wydała decyzję odmowną uzasadniając to brakiem "zabezpieczenia papieru", choć inicjatywa ta miała
już zapewniony przydział papieru z puli AGH. Jednak brak tej zgody uniemożliwił wówczas skorzystanie z tego papieru i tym samym ukazywanie się czasopisma.
Łatwiej był.o dostać zezwolenie na wydawanie biuletynów za pomocą prymitywniejszych technik druku. Ła
twiejsze było też korzystanie z nich nieoficjalnie, bo choć formalnie wszelki sprzęt poligraficzny podlegał bardzo
ścisłej kontroli, rozliczano się z każdej matrycy i kartki papieru, to jednak zawsze udawało się znaleźć dojście "na lewo"
i możliwość druku.
Okazuje się, że prasajaskiniowa miała też znaczenie pozaśrodowiskowe . Uważa się bowiem, że właśnie takie, i
podobne inicjatywy wydawnicze, dające "oswojenie" się z nieprzestrzeganiem ówcześnie obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących publikacji, doprowadziły do powstania w Polsce w II polowie lat 1970 tzw. drugiego obiegu
wydawniczego. Trzeba przypomnieć, że wówczas nawet za rozpowszechnianie tekstu w maszynopisie bez zgody odpowiedniego urzędu groziły kary więzienia.
Do niedawna technika druku, do jakiej miała dostęp redakcja czasopisma miała zasadniczy wpływ na wielkość (i
jakość) publikowanych w nim tekstów, na wysokość jego nakładów oraz na jakość materialu ilustracyjnego. Przez lata
poziom dostępnej techniki druku sprawiał, że w większości czasopism o ile zamieszczano w nim zdjęcia (które zamieszczało już pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe - "Grotołaz"), to były to w większości wklejane odbitki fotograficzne. Od 1959 r. nieliczne zdjęcia (zapoczątkowała to "Speleologia") były drukowane techniką offsetową, a w
1980 r. po raz pierwszy wydrukowano zdjęcia w kolorze ("Speleo"). Jako ciekawostkę warto podać że trzy kolorowe
okładki wydrukowane wówczas dla "Speleo", które jednak przestało się ukazywać, zostały później (w 1987 i 1988)
wykorzystane jako okładki "Eksplorancika".
Polskie czasopismajaskiniowe najczęściej wydawane były, przede wszystkim ze względu na publikowane plany
jaskiń, w formacie A4. Nieliczne tylko opublikowano w formatach mniejszych: AS i BS.
Ich objętość, co oczywiście nie przekłada się na ilość tekstu, wahała się od l kartki (przy pisemkach wydawanych
w formie odbitek fotograficznych- "The Donkey Times"), do ponad l 00 stron ("Speleologia", "Kras i Speleologia").
Nakład poszczególnych zeszytów polskich czasopism jaskiniowych był bardzo różny. Wahał się od lO do 20
egzemplarzy, jaki miała np. pierwsza seria "Grotołaza", do 1000, jaki miewały "Speleologia" i "Kras i Speleologia"
oraz mają, wg nieoficjalnych informacji, obecne "Jaskinie". Najczęściej wynosił on od 100 do 300 sztuk.

Geografia wydawnicza czasopism jaskiniowych
W omawianym półwieczu czasopismajaskiniowe wydawane były aż w 16 ośrodkach. Najwięcej, bo 16, tj . ponad
30% z zarejestrowanych tytułów, ukazało się w Krakowie. Natomiast w następnych pod tym względem: Częstochowie
i Warszawie już tylko po S (po l 0%), a we Wrocławiu 4. Pozostałe 21 czasopism wydawano w 12 miejscowościach .
Inaczej natomiast przedstawiają się proporcje pod względem ilości zeszytów wydanych w poszczególnych ośrod
kach. Choć Kraków jest również w tym przypadku na czołowej pozycji (ok. 12S zeszytów, tj. ok. 32% wszystkich
wydanych), to Warszawa jest już tuż za nim (z ok. l l S zeszytami, ok. 29% ), a na trzeciej pozycji jest Wrocław (odpowiednio 36, ok. 9%). Kolejne miejsca zajmują Katowice (23 zeszyty), Zakopane (17), Bielsko-Biała ( 16) i dopiero na 7
miejscu jest Częstochowa ( 16).

Redaktorzy i autorzy czasopism jaskiniowych
Polskie czasopisma jaskiniowe w omawianym półwieczu współtworzyło kilkaset osób. Byli wśród nich ludzie
wybitni, szczególnie wiele takich postaci, późniejszych znanych naukowców lub literatów, było w zespole współtwo
rzącym pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe - "Grotołaza". Profesorami zostali Ryszard Gradziński (geolog, czło
nek m.in . Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności), Kazimierz Kowalski (paleontolog, prezes PAU i
członek m.in. PAN), Krzysztof Birkenmajer (geolog, czl. PAN i PAU), Leszek Dzięgiel, Kazimierz Grotowski, Stanisław Ogaza, Andrzej Radomski, Włodzimierz Starzecki, Wacław Szymczakowski, Jerzy Tomaszewski i Rafał Unrug.
Literatami są Przemysław Burchard (także znany wydawca) i Maciej Kuczyński .
Do osób wybitnych należą też współtwórcy czasopism wrocławskich: Piotr Wojciechowski (pisarz) i "Wiercicy''
Janusz Onyszkiewicz- najbardziej znana dziś z dawnych grotołazów osoba, przez kilka ostatnich lat minister obrony
narodowej.
Z zespołu współtworzącego "Speleologię" można wymienić m.in. następujące nazwiska: Władysława Chodorowska, Andrzej Chodorowski, Maria Markowicz-Łohinowicz, Jerzy Glazek, Jan Rudnicki, Jerzy Grodzicki, Marian
Pulina, Bernard Koisar, Zbigniew Wójcik. (Pomijam tu "Kras i Speleologię" ze względu najego odmienną specyfikę ).
Z Krakowa poza zespołem "Groto łaza", należy wymienić jeszcze osoby współtworzące "Gacki" (m.in. Bronisła
wa Gacha, Janusza Baryłę, Leszka Dumnickiego), "Jamnika" i "Speleo" (m.in. Krzysztofa Kleszyńskiego) oraz "Jaskinie" (d. "Eksplorancika") - Mirosława Jędrysa i przede wszystkim Jacka Dulębę, prowadzącego to pismo już od kilku-
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nastu lat oraz Mariusza Szelerewicza, który był też autorem "Jaskiń Wyżyny".
War zawy na szczególne wyróżnienie zasługuje Mirosława K.ropiwnicka redagującajuż od ok. 40 lat "Wiercicę".
grona współtwórców innych ważniejszych czasopism jaskiniowych należy wymienić, redaktorów: Krzysztofa
Mazika ("Alpiniste Complet"), Grzegorza Albrzykowskiego i Tomasza Zwijacz-Kozicę ("Dewiator"), Ireneusza Szczygla
("Meander"), Jerzego Pukowskiego i Błażeja Nikła ("Zacisk") oraz Marcina Furtaka i Tomasza Kuźnickiego ("Groto-

z
z

łazja").

Profil
Czasopisma jaskiniowe były na bardzo różnym poziomie, począwszy od dwu najpoważniejszych - czasopism
naukowych (ok. 4%), tj. "Speleologii" (1959-1976), która była omówiona na poprzednim Sympozjum, i jej kontynuatorki "Krasu i Speleologii" (od 1977), poprzez czasopisma fachowe jak "Grotołaz" (druga seria, 1955-1957) czy "Jaskinie", a następnie biuletyny klubowe, które stanowią najliczniejszą grupę, aż po pisemka satyryczne (ok. 20%), jak
np. "Syfon" (Kraków, 1992-1993), czy dawniej "Spelunca" (Warszawa, l 962-1965). Z tym że nie zawsze możliwe jest
zakwalifikowanie danego periodyku do jednego tylko typu, czego najlepszym przykładem są "Jaskinie", dziś podstawowe w Polsce czasopismo jaskiniowe, albowiem jego początki, czyli pierwsze 3 zeszyty "Eksplorancika" (1981 ),
którego bezpośrednią kontynuacją są "Jaskinie" miały charakter satyrycznej gazetki.
Poza wspomnianymi już "Grotołazem", "Speleologią", "Krasem i Speleologią" oraz "Jaskiniami", ze względu na
poziom merytoryczny na wyróżnienie zasługują jeszcze m.in. "Biuletyn Speleologiczny" (1959-60), "Jamnik" (póź
niejsze numery, 1977-1979), "Alpiniste Complete" (1978-1981) oraz "Speleo" (1979-1980).
Działy jaskiniowe w prasie górskiej
Dla calości obrazu należy jeszcze odnotować funcjonowanie w kilku czasopismach górskich stałych działów lub
rubryk poświęconych jaskiniom. Tym bardziej, że pierwszy z nich powstal w miejsce "Grotołaza". Był to dział (częściej
jednak mający formę tylko rubryki) istniejący od 1957 r. w "Taterniku". Zrazu nosił on tytuł "Taternictwo jaskiniowe",
potem "Speleologia", a jeszcze później "Jaskinie i speleologia", zaś obecność tej tematyki na swoich łamach czasopismo to od 1961 r. zaznaczało w podtytule, informując że jest periodyk poświęcony też sprawom "speleologii".
Dział poświęcony jaskiniom zawiera też rocznik "Wierchy" od 1978 r., z tym że nie zawsze był on obecny.
Ponadto taki stały dział (o tytule "Jaskinie") znajdował się w ostatnim numerze "Taterniczka" (1991), a następnie- w L
1991-1993- w czasopiśmie "Góry". Także w innym górskim piśmie magazynie "Optymista" przez pewien czas (1991)
istniała poświęconajaskiniom osobna rubryka- "Spod ziemi". Tematykąjaskiniową interesowal się też Karpacki Magazyn Informacyjny "Prządko wiec" wydawany w l. 1994-1997. Mial on rubrykę "Karpacki serwis jaskiniowy" oraz
osobny dział "Jaskinie karpackie".
Do prasy jaskiniowej można chyba też zaliczyć już przynajmniej jedną z polskich stron jaskiniowych w Internecie- "Epimenides Cave Page" (dawniej "SKTJ Cave Page") fukncjonująca od 1995 r., mającą charakter prasy informacyjnej.

XXX

Omawiane czasopisma są cennym, acz zwykle niestety słabo lub wręcz niewykorzystywanym źródłem do dziejów polskiej speleologii, polskiego taternictwa jaskiniowego i poznania jaskiń (nie tylko polskich). Jako jeden z głów
nych powodów niekorzystania z tych zasobów podawana jest trudność w dostępie do tych czasopism, dawniej wydawanych w jeszcze mniejszych niż obecnie nakładach, z których w dodatku niewiele się do dziś zachowało. Doskonałym
rozwiązaniem tego problemu byłoby przeniesienie całości materiału zawartego w tych czasopismach na CD ROM,
dzięki czemu treści w nich zawarte stałyby się łatwo dostępne i mogły by wreszcie wejść szerzej od obiegu.
Warto tu wspomnieć , że w połowie l. 1980 problem ten dostrzegła "Wiercica", która postanowiła wtedy wznowić
wszystkie wcześniejsze numery tego pisma. Niestety inicjatywa ta poza pobraniem wysokich opłat od zainteresowanych zakończyła się na reedycji dziewięciu numerów w dwu zeszytach.
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PRÓBA BARWIENIA ŹRÓDŁA W KRAMNICY
Grażyna Żurawska
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
"Ydział Geologii UW
W rejonie przełomu Białki, w północno-wschodniej ścianie Kramnicy znajduje się bardzo ciekawe źródło szczelinowe o znacznej wydajności . Woda wypływa ze skalnej nyży, o wysokości ok. 3 m. i szerokości około 2 metrów
przypominającej wejście do jaskini. W głębi utworzony jest prawie trzymetrowy korytarz, lekko zakręcający w kierunku południowo-zachodnim, przechodzący w zaciskające się szczeliny, dnem którego płynie woda (poziom zwierciadła
ok. 50 cm)
Znaczne objętości wody wypływające ze źródła sugerowały istnienie połączenia z wodami potoku Białka, lecz
budowa geologiczna wyraźnie wskazywała na tektoniczny a nie krasowy charakter przepływu. Kilkakrotnie powtarzane pomiary parametrów fizykochemicznych wód źródła i porównanie ich z wartościami stwierdzanymi dla wód powierzchniowych Białki wskazywały na wyraźne podobieństwa. Skład chemiczny próbek pobieranych z wód powierzchniowych Białki i ze źródła także nie wykazywał rozbieżności, sugerując, że nawetjeśli wody źródła pochodzą z zasilania powierzchniowego to czas krążenia wewnątrz masywu jest niewielki i nie zaznacza się zmianami chemizmu.
Miejscem prawdopodobnego zaniku części wód potoku BiaŁka jest południowo-zachodnia ściana Kramnicy opadając stromymi skałami wprost do wody. Przy samej ścianie znajduje się wyraźna głębia, w której przepływ wody jest
zwolniony.
W dniu 1\.08.2000 roku przeprowadzona została próba udokumentowania wyżej opisanego połączenia i potwierdzenia teorii o powierzchniowym zasilaniu źródła w Kramnicy. Próba została wykonana przy wydajności źródła rzędu
80 Vs i wysokich stanach Białki . W miejscu prawdopodobnego zaniku (ponoru) wprowadzony został do wód powierzchniowych wodny roztwór fluoresceiny (3 litry). Po około 55 minutach oczekiwania w źródle pojawił się lekki, słabo
widoczny ślad barwnika, jednak bardzo słabo widoczny, który utrzymywał się przez 25 minut. Uzyskany rezultat przynajmniej częściowo potwierdza więc teorię o powierzchniowym pochodzeniu wody z Kramnickiego źródła . Zbyt małe
stężenie barwnika i znaczne ilości wody płynące w dniu eksperymentu w Białce mogły mieć wpływ na niejednoznaczny
wynik. Wydaje się więc zasadne podjęcie kolejnej próby - w czasie stanów niżówkowych (późna jesień, zima) i ze
znacznie większą objętością wprowadzanego barwnika.
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