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Ryc. l . Trasy sesji terenowych.

Sesja terenowa I
Trasa: Bukowiec- Ostrusza- Ciężkowice- Pławna
Prowadzący:

Jerzy Ganszer 1, Grzegorz Klassek 1, Tomasz MleczekZ, Jerzy Pukowski 1,
Czesław Szura 1
1

Klub Ta remietwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko -Biała, ul. l Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała
1
Speleoklub Beskidzki, ul. Szkotnin 5125, 39-200 Dębica

Punktl
Diable Skały w Bukowcu
Jerzy Ganszer, Grzegorz Klassek, Tomasz Mleczek, Jerzy Pukowski
Diable Ska ł y na wzgórzu Bukowiec (503 m n.p.m.) są grup<\ naturalnych form s ka ł kowyc h zbudowanych z
piaskowców ciężkow i ckich . Piaskowce ciężkowickic reprezentują grubolawieowe piaskowce i piaskowce zlcpiericowate wieku paleoceń sko-eoceńskiego (starszy t rzeciorzęd) , które należą do jednostki ś l ąskiej fl iszu Karpat zewnfi!trznych (Ks i ążkiew i cz, 1972; Gucik, et al.. 1973). G rupę ska łkową t worzą śc ian y, ambony, progi i grzędy skalne wysokości do 15 m tworzące krawędź morfol ogiczną o długości 600 m i eksponowan ą ku pół n ocy. Wokół kulminacji wzgórza
występują nieliczne, ale oryginalne formy, takie jak baszta o obwodzie 70 m i wyso kości 7-13 m, ambona mająca20m
długości i 13 m wysokości oraz grzyb o wysokości l O m. Wzgórze po ł ożone jest w granicach utworzonego w 1953 r.
rezerwatu przyrody o powierzchni 16,07 ha (Aiexandrowicz, 1978; A ł exa ndrowicz, Poprawa·ed., 2000).
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Diablej Dziury (wg Ganszera i Mleczka [W:) Pulina, 1997)

W Diablich Skalach zinwentaryzowano dotąd 9 jaskiń i schronisk podskalnych. Większość to niewielkie obiekty
o dłu gościach od 3 do 12 111. W obrębie wspomnianego grzyba znajduje s ię powstale w wyniku wietrzenia Schronisko w
Grzybku (3 111 długo śc i) . Natomiast poni żej krawędzi znajduje się 7 obiektów powstałych w wyniku procesów odpręże
niowo-grawitacyjnych z niewielkim wpływem wietrzenia. Wśród nich największymi są : Jaskinia pod Okapem (12m
długości) i Diabli Most (9 m długości, 7 m deniwelacji). S11w całości oświetlone światłem dziennym, a ich dno pokryte
jest gruzem skalnym i humusem) (Pulina ed., 1997, 1998).
Ok. l km od szczytu wzgórza, z zachodniej części rezerwatu położona jest jaskinia Diabla Dziura (42,5 m głębo
kośc i , 365 m długośc i ; Ryc. 2). Wśród pseudokrasowych ja s kiń Karpat Fliszowych zajmuje ona pierwsze miejsce pod
wzg l ęde m głębokości i czwarte pod względem długośc i. Jest to forma grawitacyjna powstała pośród rozlu źnionego
szczelinami masywu piaskowcowego. Tworzy ją jedna, wielka szczelina o biegu SW-NE, w której przesunięte i zablokowane bloki oraz rumosz skalny tworzą kilka pięter oddzielonych od siebie studniami. Jaskinia posiada mikroklimat
dynamiczny, w całośc i jest ciemna. W jaskini stwierdzono obecność licznych pająków i motyli. Diabla Dziura j est
miejscem zimowania kilku gatunków nietoperzy: podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), nocka dużego (Myotis myo1is). nocka wąsatka/B randta (Myotis myslacinus/brandtii), nocka Natterera (My01is nallereri}, nocka rudego
(My01is daubemonit) i gacka brunatnego (Piecows aurilus). Maksymalnie stwierdzono 126 nietoperzy, w tym l ł 6
osobników podkowca mał ego (M leczek et al., 1994; Mleczek, 1996a, 200 l ).
Jaskinia jest znana od dawna. Pierwszy opis, plan i fotografie otworu zam ieśc ił W. Walczak ( ł9 37) w ''Wierchach''. Opis inwentarzowy oraz plan i przekrój ro zwinięty wykonał K. Kowalski ( 1954 ). W latach l 979- ł 983 r. w
ramach inwentaryzacji jaskiń beskidzkich członk owie Speleoklubu Bielsko-Biała wykona li nowy plan i przekrój rozwi nię t y (Kiassck cd. , ł 990). Został on uzupeł niony w 1993 i 1997 r. przez grotoł azów ze Speleoklubu Dę bick iego po
sp lanowaniu nowych partii (Pulina ed., ł 997 , ł 998) .

Punkt2
Kamieniolom w Ostruszy
Tomasz Mleczek, Czesław Szura
W nicczynnym kamieniołomie w Ostruszy (śc iany o wysokości 20m i długości 50 m) odsłaniają się grubo ławi 
cowe piaskowce c i ężkow ickic jednostki śl ąskiej fliszu Karpat zewnętrznych (Ks iążkiewicz, 1972; Gucik et. al., 1973).
Kamieniolom jest objęty ochroną prawną jako pomnik przyrody nieożywionej utworzony w 1987 r. (Aiexandrowicz &
Poprawa ed., 2000). W pólnocnej części wyrobiska znajdują się dwie niewielkie jaskinie: Dziura w Ostruszy ( l O m
długośc i ; Ryc. 3) i Wężowa Jama (2m długości). Są to formy grawitacyjne, wpływ na ich powstanie miała prawdopodobnie eksploatacja kamieniołomu . Dziura w Ostruszy jest prawie w calości ciemna. Stwierdzono w niej obec n ość
pająków, motyli oraz podkowca małego (Rhinolophus hipposideros). Oba obiekty zinwent aryzował Cz. Szura w ł999 r.
(Szura. 2000).
·
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Ryc. 3. Plan Dziury w Ostruszy (wg Szury, 2000)
Ryc. 4. Plan Mokrej Dziury
(wg Mleczka [W:] Pulina, 1997).
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Punkt 3
w Ostruszy
Tomasz Mleczek, Czesław Szura
Skałki

Kilkaset metrów na zachód od kamieniolomu w Ostroszy znajduje się grupa skalek zbudowanych z piaskowców
serii śląski ej. Skałki są położone na grzbiecie oraz w obrębie skalistych wąwozów poniżej tego grzbietu
(Aiexandrowicz. l 970). W skałkach grzbietowych wys tępują 3 niewielkie schroniska podskalne o genezie wietrzeniowej do 4 m dl ugości. Najciekawszy obiekt znajduje się w pierwszej od pólnocy, przeciętej licznymi spękan iami i poszerzonymi szczelinami ambonie. Tworzy go duży nawis podparty kolumn ą zwany Schroniskiem w Ostruszy l.
W wąskiej skalistej, dolince ograniczającej grzbiet od zachodu znajdują s ię dwa nawisy skalne. jeden nad drugim, po których sp ł ywa kaskadowo wodospad o lącznej wysokości ok. 7 m. Potok następnie przepływa wzdluż progu.
gdzie w wyniku podmywania utwo rzyła się nisza pod okapem szeroko~ci 7 m (przy otworze), d ł ugości 6 m i w ysoko ści
dochodzącej do 2, 4 m (Mokra Dziura; Ryc. 4). Obiekty jaskiniowe występujące w s kałkach w Ostruszy zinwentaryzowane został y w 1994 r. przez T. Mleczka (Speleoldub Dębicki) (Mleczek, 1996b; Pulina ed .. 1997).

c iężkowickich

Punkt4
Skamieniale Miasto w C ięż kowic ach
Tomasz Mleczek, Czesław Szura
Skamieniałe Miasto ko ło Ciężkowi c stanowi grupę skalek zbudowanych z piaskowców i zlepieńców ciężkowic
kich jednostki śląskiej fliszu Karpat zewnętrznych ( Ks iążkiewicz, 1972: Gucik et al.; 1973), które występują na zboczu
doliny rzeki Bia ł a i na stoku wzgórza rozciągającego się ponad nią (ryc. 5). Ska łki są bardzo zróżnicowane pod wzg l ę
dem wiel kości i kształtu . Największe z nich doch odzą do ok. 15m wysokości. Skałki ciężkowickic są objęte ochrom)
prawm1 w rezerwacie przyrody "Skamieniałe Miasto" o pow. 15,0 l ha, powstałym w 1974 r. (Aiexandrowicz. 1970:
Alexandrowicz & Poprawa red., 2000).
Na obszarze Skami eniałego Miasta zinwentaryzowano lO obiektów jaskiniowych o długośc iach od 3 do 20m.
Na pó ł nocnym stoku kulminacyjnego wzniesienia wznosi się Skał ka z Krzyżem - baszta wysokośc i 9 m przec ięt a
rozwartą szczelin<), która w dwóch miejscach rozszerza się w kuliste jamy. Przez obiekt ten zwany Kominkiem w Skale
z Krzyżem (7 m dł ugości i 5 m deniwelacji) można wej ść na szczyt ska łki . W najwyższej części doliny okresowego
potoku zwanego Lisim Wąwozem znajduje s ię blokowisko skalne, a wśród niego dwie charakterystyczne formy zwane
Piramidami o wysokościac h do 5 m. Na wschód od nich leży duża graniasta forma z licznymi szczelinami wzd l u ż
spęka1\ powstałymi w wyniku obsuwania się i odchylania poszczególnych bloków na stromym zboczu. Wzdłu ż dostc;:pnych szczelin utworzy! się wiciaotworowy system korytarzy o lącznej dlugości 15 m zwany Szcze lin ą koło Piramid
(Schronisko w Ciężkowicach IV). Natomiast na wzniesieniu na zachód od Lis iego Wąwozu znajduje się du że skupi sko
różnego rodzaj u form skalnych. Pod najwyżej położoną, poprzeci nana szczelinami ska łką zwa n ą Borsukiem znajduje
się niska pustka pod okapem o wymiarach 3,5 m x 3,5 m (Koleba pod Borsukiem).
Największe zgrupowanie ja s kiń w Skam ieniałym M ieście znajduje s ię w rozczłonkowanym progu skalnym polożony m na wschód od Warowni- dwóch okazalych ambon mających do 14m wysokości. W górnej ambonie usytuowana jest Nisza w Warowni, która jest formą typu warstwowego o wymiarach 4,5 m x 2.5 m. We wspomnianym progu
znajduj ~} się natomiast otwory kilku jaskiń, które powstały wzd łu ż prostych, pojedynczych szczelin rozszerzonych w
wyniku procesu grawitacyjnego: Jaskini Skamienialej (20m długości, 9 m deniwelacj i; Ryc. 6). Jaskini Paj ęczej (Jaskinia w C i ężkow i cac h I, 14 m dl ugości), Jaskini Krótkiej (Jaskinia w Ciężkow i cach II, l O m d ługości) oraz Schronu kolo
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Ryc. 5. Występowan ie jaski ń (rozmieszczenie T. Mleczek) w rezerwacie .,S kam ien ia łe Miasto" na tle mo rfologii terenu (wg Alc xandrowicz, 1970). l -ambona, 2 - baszta, 3- maczuga.
4 -grzyb, 5 -platforma, 6 - płyta, 7 - ściana, 8 - grzęda. 9 - wyst\!P· l O- naw is, li - duży blok, l 2- mały blok, l J - granica lasu, 14- granica rezerwatu. l 5 - j askinie.
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·4

Ryc. 7. Plan Jaskini w Grunwaldzkiej Skale. (wg Mleczka [W:]
Pulina, 1997).
-6

PRZEKRÓJ
ROZWINIĘTY

Ryc. 6. Plan i przekrój rozwinięty Jaskini Skamienialej (wg
Mleczka [W:] Pulina, 1997).
Jaskini Pajęczej (Schronisko w C iężkow icach III, 2m długości). Kilkadziesiąt metrów na zachód od Warowni znajduje
się ponadto Schronisko koło Warowni (Schronisko w Ciężkowicach V. 4 m dł ugości ). W położonej na sa m ~1 drogq
kilkunastometrowej wysokości baszcie zwanej Grunwaldem jest położona Jaskinia w Grunwaldzkiej Skale (Ryc. 7).
Ma ona 17 m długości i tworzy ją próżnia pomiędzy ska lą " in situ", która stanowi jej wsc hodnią ścia n ę i strop. a
szeregiem wielkich, odpękn iętych bloków skalnych (KJassek ed., 1990; Pulina ed .. 1997; Mleczek. 2000a).
Dno j a s kiń i schronisk przeważnie pokryte jest humusem, rzadziej pokrywa je bezpośrednio piasek i gruz skalny.
Większość obiektów jest w calości oświetlona światłem dziennym. Jedynie jaskinie: Skamienia ł a , Pajęcza i Krótka
posiadaj<! ciemne partie. Wszystkie jaskinie znajdują się w strefie oddziaływania ze wn ę trznych warun ków meteorologicznych, w zimie są prawie w ca l ości wymraża ne. Fauna jas kiń jest uboga, reprezentują ją przeważnie pająk i
i motyle. Latem spotykane są pojedyncze osobniki nietoperzy z gatunków: nocek duży (Myotis myotis) oraz podkowiec
ma ły

o.o

(Rhinolophus hipposideros).

O Jaskini w Grunwaldzkiej Skale i Kominku w Skale
z Krzyżem wspomina po raz pierwszy Klimaszewski ( 1947).
Ta pierwsza zosta ła zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w 1951 r. (Kowalski, 1954). Pozostale obiekty zinwentaryzowali w latach 1987- 1999 członkowie Speleoklubu Dę
bickiego (Kiassek ed .. 1990; Pulina ed .. 1997 ; Mleczek.
2000a).

PunktS
Diable Boisko w Pławn ej
Tomasz Mleczek
Na północ od Pł aw n ej znajduje się niewielka grupa
zbudowanych z piaskowców c i ężkowickich jednostki śląskiej. Najokazalsza z nich zwana Diablim Boiskiem
tworzy rodzaj mostu skalnego wysokości do 4.5 m, szerokośc i 8 m i długośc i 7 m (Ryc. 8). Tunel pod mostem skalnym
prawie w cal ości jest oświetl ony światłem dziennym. Dno
pokryte jest humusem, a w poludniowej części dno tworzy
lita skała. Zinwentaryzowany został w 1996 r. przez P. Baczyńskiego i T. Mleczka (Speleoklub Dębicki ) (Pulina ed ..
1997).

s kałek

Ryc. 8. Pł an Diablego Boiska (wg Mleczka [W:] Pulina, 1997).
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Sesja terenowa II
Trasa: Gródek nad Dunajcem- Rożnów- Tropie
Prowadzący:

Tomasz Mleczek1, Czesław Szura2
Speleoklub Beskidzki, ul. Szl<otnia 5125, 39-200 Dębica
' Klub Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała, ul. l Maja 45, 43-300 Bielsko- Biała
1

1

+5,0

Punkt l
Kamieniolom w Gródku nad
Dunajcem
Tomasz Mleczek

f----ł---~ -0, 0

o.o

+5,0
l

+8,0

PRZEKRÓJ
ROZWINIĘTY

+6,0

o

+4,0

+2.0

D

o /

/'~
L_

0.0 ~
Ryc. 9.

Pł an

i przekrój

rozwinięty

Jaskini Wysokiej (wg Mleczka [W:]

W Koszarce (przysiółek Gródka nad
Dunajcem) nad wąską zatoką Jeziora Roż
nowskiego znajduje się nieczynny kamieniołom piaskowców ciężkow i ckic h jednostki śląskiej fliszu Karpat zewnętrznych
(Książkiewicz, l 972, Gucik; et al., l 973).
W jego obrębie są położone 3 grawitacyjne jaskinie powstale na prostych szczelinach: Jaskinia Wysoka (l 7 m długości , 8
m przewyżs zenia; Ryc. 9), Jaskinia Gościn
na (l 3 m długości ) i Jaskinia Zaciskowa
(15 m długości, 7 m deniwelacji). Na ich
powstanie miała wpływ pos tępująca eksploatacja w kamieniołomie . Wszys tki e
obiekty są ciasne, ich dno pokrywa gruz
skalny. Są prawie w całości ciemne. stwierdzono w nich występowanie pająków i motyli . Zinwentaryzowane zostały w 1992 r.
przez T, Mleczka i B. Szatkowskiego (Spełeoklub Dębicki) (Pulina ed., 1997).

Pu łina,

l 997).

Punkt 2
Skałki Rożnowskie

Tomasz Mleczek, Czesław Szura

Ryc. l O. Rozmieszczenie jaskiń w Skał
kach Rożnows kich (wg T. Mleczek, l 995)

lO

Skał ki Roż n owskie po łożo ne są na poł udnie od Roż nowa . nad
brzegiem Jeziora Ro żnowskiego i reprezentują w większośc i ściany
nieczynnego kamieniołomu piaskowców (Ryc. l 0). Ty lko miejscami
zachowane są fragmenty naturalnych odstonięć piaskowców, które w
większości są zniszczone eksploatacją. Fiaskowce naleŻ<! do warstw
istebniańskich dolnych wieku górnokredowego, występujących w obrębie jednostki śląskiej fliszu Karpat zewnętrznych (Książkiewocz
1972, Gucik et al., 1973). Wśród skalek wyróżnia się eksponowana
ku poludniowemu zachodowi długa śc iana o wysokośc i ok. 30 m.
Sąsiaduje z nią nieco niższa śc iana o ekspozycji zachodniej. Poniżej
w środkowej części tej ściany znajduje się okaza ła baszta o wysokości 15 m zwana Zjazdową Turnią. Skałki Rożnowskie są znanym re·
jonem wspinaczkowym (Guzik & Szura, 1996).
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W Skałkach Rożnowskich zinwentaryzowano dotąd 12 jaskiń . Są
to przeważnie formy grawitacyjne powstale wzdłuż prostych, pojedynczych szczelin. Większość to schroniska podskalne długośc i od 3,5 do
20m i niewielkiej deniwelacji . Wyjątkowym obiektemjest Jaskinia Szkieletowa. która ma 110 m długości i 19 (-16, +3) m deniwelacji (Ryc. li).
Otwór jaskini znajduje się pod okapem w ścianie na wysokości 8 m. Jest
bardzo ciasna, jej dno pokryte jest gruzem skaJnym, miejscami wys tę
puje też pyl. Prawie w calości jest ciemna, zimą nie jest wymrażana. W
jaskini hibernują nietoperze z gatunku podkowiec mały (Rhinolophus
hipposideros; do 10 osobników). W 1993 r. stwierdzono równieżjedne
go osobnika podkowca dużego (Rh inolophus ferrumequinum). Poza tym
obserwowano liczne pająki i motyle. W rejonie przytorowym stwierdzono liczne szkielety m.in. gryzoni i węży. Jaskinia zostaJa zinwentaryzowana w 1987 r. przez członków Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. W 2000 r. T. Mleczek i R. Kusibab (Speleoklub Dębicki )
+8,0
splanowali nowe partie uzyskując obecną długość i deniwelację (Kiassek ed., 1990; Pulina ed., 1997).
Na przedłużeniu Jaskini Szkieletowej (na tej san1ej szczelinie),
+6,0
oddzielone od niej wyrobiskiem znajduje się ciasna Jaskinia Wronia
(d łu g . 20m), a poniżej niej obszerna. trzyotworowa Jaskinia Tunelowa
+4,0
(20m długości, 9 m deniwelacji) . Zachodnią ścianę korytarza tejjaskini
tworzy wielki, osunięty blok skalny. Poniżej wschodniej ściany tego bloku
znajduje się okazały otwór Schroniska kolo Daczy, które tworzy jedna
+2.0
sala o wymiarach l O m x 7 m. Obiekt ten ma częściowo sztuczne pochoPRZEKRÓJ
dzenie. Obok pólnocnego otworu Jaskini Tunelowej znajduje s ię otwór
ROZWINIĘTY
0,0
Jaskini Ciasnej (7 m długości) .
Kilkadziesiąt metrów na poludnie od Schroniska kolo Daczy znajduje się pionowy otwór ciasnej Jaskini Wietrznej ( 14 m długości) . W
1-----------------...l ścianie na przeciw Zjazdowej Turni, znajduje się otwór Jaskini Nowej
Ryc. 12. Plan i przekrój rozwi nięty Jaskini za (15 m długości) , poniżej niego natomiast otwór Schroniska w Rożno
Filarem (wg. Mleczka [W:] Pulina, 1997).
wie lli (3,5 m długości). Nad ścianą wyrobiska kamieniołomu znajduje
się Jaskinia Spalona (8 m długości) i Schronisko w Rożnowie II (4 m
dłu gośc i) . W pólnocnej części kamieniołomu znajduje się dwuotworowa Jaskinia za Filarem, która ma 20m długości i
8 m deniwelacji (Ryc . 12). W ścianie obokjest też Schronisko w Rożnowie I (4 m długości). Dno jaskiń tworzy humus
i gruz skalny. Z wyjątkiem Jaskini Wroniej i Jaskini Nowej wszystkie obiekty są oświetlone światłem d ziennym. W
j askiniach: za Filarem, Wroniej i Nowej stwierdzono występowanie pająków i motyli, w dwóch ostatnich obserwowano
rów n ież pojedyncze podkowce małe (Rhinolophus hipposideros).
Większość jas kiń i schronisk podskalnych (oprócz Jaski ni Szkieletowej) zostało zinwentaryzowanych w latach
1988 i- 1992 przez T. Mleczka i B. Szatkowskiego (Speleoklub Dębicki ) (Kiassek ed., 1990; Pulina ed. , 1997).
0 .0

Punkt3
w Tropiu
Tomasz Mleczek
Skałki

W okolicy Tropia nad brzegiem Jeziora Czchowskiego znajduje się grupa skalek zbudowanych z piaskowców
warstw i s tebniański c h dolnych jednostki śląskiej . Tworzą one ściany i ambony o wysokości l 0-20 m. Zinwentaryzowano w ich obrębie 2 m ał e obiekty jaskiniowe: Schronisko w Tropi u I mające postać prostej, cias nej szczeliny o długości
6 m oraz Schronisko w Tropi u II (4 m długości) powstale w wyniku wietrzenia. Tuż obok tego ostatniego znajduje się
ró wnież okaza ł y okap z urządzoną pod nim kapliczką (Pulina ed., 1997).
W pobliżu znajduje się jeszcze jedna kapliczka przybudowana do skałki o kilkumetrowej wysokości z okapem
maj<)Cym wysięg długości 2 m. Ludowa tradycja wiąże to miejsce ze św. Andrzejem Świeradem. Zgodnie z tą tradycje]
okap (nazwany Pieczarą Św. Świerada) mial być u schyłku X w. jego pustelnią. Sama kaplica wybudowana została w l
polowie XYO w (Wi śniewski, 1997; Mleczek, 2000).

Literatura:
Alexandrowicz, Z ,. 1970. Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą . Ociu: Przyr., 35: 281-335.
Alexandrowicz, Z,. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych. Kom. Nauk Geol. , Oddz. Kraków, Pt:
Geolog., 113, 86.
Alexandrowicz, Z. & Poprawa, D. (ed.), 2000. Ochrona georóżnorodnoJci w polskich Karpatach. Min . Środow. , Pańslw.
Ins t. Geol.. Warszawa, 142 pp.
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REAKCJA WYWIERZYSK TATRZAŃSKICH W OKRESIE
INTENSYWNYCH OPADÓW W LECIE 2001
Grzegorz Barczyk
Insty tut Hydrogeologii i Geologii In żynierskiej, Wydział Geologii UW
Al. Żwirki i Wigu1y 93/95 02-089, Warszawa
e-mail: gb59@geo.uw.edu.pl
Okres czerwiec-lipiec 200 l roku, podobnie jak w roku 1997, na poludniu Polski charakteryzował się wysokimi
i długotrwałymi opadami. Jednak w odróżni eniu do poprzedniego okresu powodziowego, działający od listopada l 998
automatyczny system rejestracji wahań stanów wywierzysk tatrzańskich, pozwolił na pe ł ną reje s trację zac h odzącyc h
zjawisk. Automatyczna rejestracja opadów w dwóch pluwiometrach zainstalowanych na Hali Kandratowej i Wyżniej
Poł an ie Chochołowskiej pozwoliła na dokładne powiązanie reakcji wód wypływających z wywierzysk z rozkładem
i natężeniem opadów. Poniższy komunikat przedstawia w zarysie uzyskane informacje.
RozkJad opadów w omawianych dwóch miesiącach przedstawiony jest na rysunku l . Deszcze miały charakter
c iągły, o stosunkowo dużym n atężeniu. W okresie dwóch miesi ęcy na Hali Kandratowej zanotowano jedynie 8 dni bez
opadu, na Polanie Choc hoł owskiej 9 dni. Cechą charakterystyczną były bardzo duże opady w ciągu pojedynczych dni
oraz dł ugie okresy opadowe. Przyklarlem mogą być intensywne opady z Po łany Chochołowskiej z dni: 20 VI - ponad
l 13 mm, 22VII - 106 mm, czy też długotrwały opad z Hali Kandratowej - od 15 VII do 27 VII gdy dobowe sumy
p rzekracza ły z reguł y 20 mm opadu. Łączna suma opadów w czerwcu i lipcu wyniosła 827 mm na Hali Kandratowej
i 983 mm na Polanie Chochołowskiej. Porównanie wielkości opadów tegorocznych z wartościami z lat ubiegł yc h przedstawione został y w tabeli l .
Tabela l . Sumy opadów w wybranych okresach
Rok hydrologiczny
1999

VI-XI
VI
VII

2000

Cały

200 1

VI
VII
Do VIII
VI
VII

stacja Polana

C hoc ho ł owska

9 13 mm
244 mm
260 mm
11 70 mm
12 lmm
292mm
1642 mm
396mm
587mm

Stacja Hala Kandratowa
812 mm
204mm
199mm
1 24 ł mm
164 mm
356mm
1557 mm
213 mm
6 ł4mm

Tak znaczne opady zasi lające krasowe systemy krążenia nie mogły nie odzwierciedlić się w zmianach stanów i
wywierzysk. W sytuacji prawie całkowitego napełnienia wodą masywów krasowych, dodatkowe zasilanie
zaznaczało s ię prawie natychmiastowymi reakcjami zwierciadła wody, a d ługotrwale opady powodowały, że wysokie
~ t any utrzy mywały s i ę przez długi okres. W rezultacie powodowało to przekroczenie "zdo lnośc i do odprowadzenia
wody" w poszczególnych źród łach i wywierzyskach a przez to uruchamianie dodatkowych, czynnych sporadycznie
systemów odpł ywu . Naj lepszym przykJadem może być Wywierzysko Lodowe, którego powierzchnia wy pł yw u powiększyła się o prawie 50%. Nadmiar wody wypływał ze szczelin znajdującego się w pobliżu żlebu, także Żleb pod
Wysranki za m ienił s ię w rwący potok. Porlobnie w Wywierzysku Ch ochołowskim i Olezyskim uruchomi ł y s ię dodatkowe punkty wypływu ze szczelin. Prawie przez cały czerwiec i lipiec mial miejsce wyp ływ z Jaskini Kasprowej Niżn i ej
( fot. l), o znacznych, objęto śc iach rzędu 150-200 1/s.
Godzinowe reakcje wywierzysk w odniesieniu do opadów na Polanie Chochołow skiej przedstawione zos tały na
rysunku 2 (opad z 18 i 19 VI). Reakcja stanów wodowskazowych we wszystkich wywierzyskach waha się w granicach
6-8 godzin. W okresie tego epizodu opadowego (22 godziny) suma opadu wyn i osła 57 .S mm. W tabeli 2 przedstawione
zostały zmiany stanów w poszczególnych wywierzyskach.
wydajnośc i

Tabela 2. Charakterystyczne stany wywierzysk [m] w czasie opadów 18-19 VI
Wyw.
M in.
Max.
Amplituda

14

Chochołowskie

wy w.
Lodowe

wy w.
Bystrej

wy w.
Goryczkowe

wy w.
Olczyskie

0,64
0,77
0, 13

0,40
0,60
0,20

0,44
0,48
0,04

0,74
0,89
0,15

0,69
0,78
0,09
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W przypadku poszczególnych wywierzysk zmiany stanów (od 4 cm w Wywierzyskach Bystrej do 20 cm w Wywierzysku Lodowym) wpływały na wzrost wyd<~ności . Dwudziestodwugodzinny opad spowodował wzrost wydajn ości odpowiednio o:
107 1/s w Wyw. Bystrej , 400 1/s w Wyw. Ch oc ho ło w
skim i ponad 5000 1/s w wywierzyskach Goryczkowym. Lodowym i Olczyskim. Tego typu zjawiska (okresy intensywnych opadów i gwał townych wzrostów wydajności) w analizowanym okresie zachod ził y ki lka razy.
Obfite opady, a co z tym s ię wiąże wysokie, powodziowe stany wód powierzchniowych un iemożli wia ł y no rmalne
prowadzenie badań oraz eksploracji ja s kiń . G łówn y po nor
zasilający system Wywierzyska C h oc hołowski ego by ł c a ł ko
wicie zalany przez wody potoku Chochołow s kieg o. ponor na
Hali Gąsieni cowej był wypełn ion y wodą o ponad 80 cm powy żej normalnego stanu.

Fot. l . Wypływ z jaskini Kasprowej Niżniej

Fot. 2. Potok
w Olejarni

Ch ocho ł ow s ki

na

wysokości

ponoru

Fot. 3. Wypływ z

Wąwozu

Kraków.
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CZY SKĄPOSZCZETY (OLIGOCHAETA)
OD DAWNA ZAMIESZKUJĄ WODY PODZIEMNE?
Zakład

Elżbieta Dumnicka
Biologii Wód im. Karola Stamwcha, PAN, ul. Sławkowska 17, 3 1-016 Kraków

Skąposzczety są gromadą należącą do typu pierścienice (Annelida). Ślady pozostawione prawdopodobnie przez
przodków picścienic są jednymi z najstarszych śladów istnienia organizmów bezkręgowych i pochodzą z prekambru.
Natomiast pewne dowody istnienia gromady Oligochaeta znane są dopiero z osadów triasowych, w których znaleziono
kokony charakterystyczne d la tej grupy zwierząt (Manum et al. 199 1). Z powodu braku szczątków kopalnych o czasie
powstania poszczególnych rodzin skąposzczetów i zasiedlenia przez nie wód podziemnych można wnioskować jedynie
na podstawie aktualnego rozmieszczeniajednostek taksonomicznych różnej rangi, a także na podstawie wymagań śro
dowiskowych tych jednostek. Wśród rozpatrywanych wymagań środowiskowych bierze się pod uwagę, czy grupa
spokrewnionych gatunków (rodzaj, podrodzina itp) wys tępuj e wyłącznie w wodach słodkic h, lub morskich, a także w
j akim żyje siedlisku: w g łębi osadów dennych, wśród glonów porastających dno, w strefie przybrzeżnej itd.
Stale aktualizowany, wydłużający się wykaz skąposzczetów znanych wyłącznie z wód podziemnych - czyli gatunków stygobiontycznych, liczy ponad 100 gatunków reprezentujących 6 rodzin o różnym pochodzeniu i wieku. Tak
więc odpowiedzi na postawione w tytule pytanie można udzielić jedynie na podstawie konkretnych przykładów i staralam s ię dobrać przykłady skrajne.
Aktualnie przyjmuje s i ę, że naj starszą rodzi ną skąposzczetów są Haplotaxidae (Timm 198 l, Ornodco 1998).
Gatunki z tej rodziny żyją na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy) i spotykane są g ł ównie w środ owi
skach refugialnych, jak np. na małych wyspach, w starych jeziorach (Bajkał), a także w wodach podziemnych. Takie
rozmieszczenie, występowanie wy łącznie w wodach słodkich i brak blisko spokrewnionych taksonów w wodach morskich sugeruje, że rodzina ta powstał a w paleozoiku na kontynencie Pangea. Wśród Haplotaxidae opisano stygobiontyczny, prymitywny rodzaj Delaya znany tylko z wód podziemnych południowej Europy (Brinkhurst 1988). Najbliżej
spokrewniony z nim rodzaj (Aiphadrilus) występuje w powierzchniowych wodach słodkich wysp leżących ko ł o Australii. Odległość między omawianymi taksonami i brak pokrewnych rodzaj ów w Europie świadczy o "długow i eczno
śc i" rodzaju Delaya, ale nie daje podstaw do określ enia, nawet w przybliżeniu, czasu jego powstania.
OW niektórych przypadkach można, choć z dużym marginesem błędu, podać wiek stygobiontycznego rodzaju.
Takim przykladem jest rodzaj Krenedrilus (rodzina Tubificidae), z którego pierwszy gatunek opisano ze źródła w Wenezueli (Dumnicka 1983), a n astępne dwa gatunki znaleziono w wodach jaskiń Francji i Hiszpanii (Giani et al. 1990).
Ponieważ zarówno ten rodzaj jaki i pokrewne rodzaje z podrodziny Tubificinae występuj<) wyhjcznie w wodach s ł od 
kich. m ożn a przypuszczać, że Krenedrilus powstał w tym środowi sku przed oddzieleniem się kontynentu Ameryki od
Europy, a więc co najmniej przed oko lo 95 milionami lat (van Andel 199 1).
Z kolei s kąposzczety z rodzi ny Enchytraeidae (wazonkowce) wydają s ię być świeżymi migrantami do podziemnej strefy życia. W tej rodzinie nie znaleziono stygobiontycznych rodzajów, a wszystkie dotychczas opisane z jaskiń
gatunki ( reprezentuj ące rodzaje: Cemosvitoviella, Enchylraeus, Fridericia) są blisko spokrewnione z gatunkami znanymi z wód powierzchniowych lub z gatunkami glebowymi. Prawdopodobnie skolonizował y one to środowi sko dopiero w czwartorzędzie.
Stan pozmmia fauny skąposzczetów wód podziemnych jest w dalszym ciągu bardzo niekompletny i dalsze badania (szczególnie prowadzone w Azji, Afryce i Ameryce Południowej ) mog ą zmienić zasięg i występowania wielu gatunków. Na pewno opisane zostaną kolejne, nowe gatunki, a także wyższe jednostki systematyczne w różn y m stopniu
spokrewnione z dotychczas znanymi taksonami . Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuścić, że nowe dane
zmienią nasze zapatrywania na czas zas iedleni a wód podziemnych przez skąposzczety.

Literatura:
van Andel T.H., 1991 . Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa.
Brinkhurst R.O., 1988. A taxonomic analysis of the Haplotaxidae (Annelida, Oligochaeta). Can. J. Zool. , 66: 2243 2252.
Dumnicka E.. 1983. Tubificidae (Oiigochaeta) from subterranean waters, with descri ption of two ncw genera. Bijdr.
Dierkunde, 53: 255 - 261.
Giani N. , C. Erseus, E. Martinez- Anscmi l, 1990. Redefinition ofthe subterranean genus Krenedrilus Dumnicka (O iigochaeta, Tubificidae) with a redescription of K. papi/laJus Dumnicka, 1983 and the description of two new
specics. Stygologia, 5: 55 - 65.
Manum S.B., M.N. Bose, R. T. Sawyer 1991 . Clitellale cocoons in freshwater deposits s ince the Triassic. Zoo l. Ser., 20:
247-366.
Omodeo P.• 1998. History of Cl itelłata. ltal. J. Zool. , 65: 5 1 - 73.
Timm T., 1981. On the origin and evolution of aquatic O ligochaeta. Izv. Akad. Nauk. Eston. SSR, 30, Biologij a 3: 174
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WARUNKI KLIMATYCZNE JASKINI
DIABLA DZIURA W BUKOWCU
Jarosław Gacek, Jakub Wojkowski
Katedra Meteorologii i Klimatologii Akademii Rolniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków
e-mail: rntwojkow@cyf-kr.edu.pl

Celem przeprowadzonych badań było zaobserwowanie sezonowych zmian warunków termiczno-wi l gotnościo
wych panujących wewnątrzjaskini Diabla Dziura z najdującej się w mi ejscowości Bukowiec.
Ś rodowisko przyrodnicze jaskiń charakteryzuje się specyficznymi warunkami klimatycznymi. Cechuje je przede
wszystkim ograniczona lub cał kowicie odcięta penetracja św iatła słonecznego, obniżona w stosunku do otoczenia temperatura powietrza z małymi wahaniami w ciągu roku, podwyższona wilgotność, a także przepływy powietrza o sezonowo z mieniających się kierunkach. Warunki klimatyczne jaskiń są uzależnione od warunków panujących na powierzchni
ziemi i zmieniają się wraz z nimi jednak w znacznie mniejszym tempie. Decydujący wpływ ma tutaj położenie geograficzne obiektu. Stosunki termiczno-wilgotnościowe w jaskini kształtuje ponadto cyrkulacja powietrza w jej wnętrzu.
która zależy przede wszystkim od dwóch czynników: ilości otworów i przebiegu korytarzy.
Ze względu na słabą penetrację światła !> łonecznego zasięg występowania roślin zielonych w środowisk u jaskiniowym ograniczony jest praktycznie tylko do części przyotworowej. Jednakże mikroflora nie posiadająca chloroplastów, której pokarm s tanowią martwe ciała owadów i zwierząt, odchody nietoperzy lub butwiejące częśc i organiczne
roś l in , może występować tam bardzo licznie.
W latach 2000-200 1 w jaskini Diabla Dziura wykonano szereg pomiarów i obserwacji mikroklimatycznyc h.
Pomiary te przeprowadzono w czterech seriach we wszystkich porach roku. W charakterystycznych miejscach jaskini
wytypowano jedenaście stanowisk pomiarowych gdzie mierzono temperaturę i wilgotność wzg lędn ą powietrza oraz
okreś lano kierunek przepływu powierza.
Zaobserwowane sezonowe wahania temperatury oraz ruch powietrza w badanej jaskini pozwoli ł y zaklasyfikować ją do jaskiń dynamicznych.
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STANISŁAW DŻULYŃSKI (1924-2001)
Jerzy

Głazek

Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych /6, 61-686 Poznati
S łonecznym rankiem 28 czerwca 2001 zmarł nag łe w Krakowie Stanisław Dżulyński, znany szeroko wśród
naukowców, gro tołazów i wspinaczy jako Mi ś.
Miś urodził się 27 sierpnia l 924 w Samborze u stóp Karpat, niekiedy mawiał , że ..jest g6ralem od Sambora".
Studia geologiczne rozpoczął podczas wojny na Uniwersytecie im. l. Franki we Lwowie, a ukończył w Krakowie na
Uniwersytecie Jagielloński m , w s ł ynnej szkole sedymentologicznej prof. M. Książkiewicza, gdzie też był asystentem
w ł atac h l 946- l 950, a od roku l 992 profesorem zwyczajnym. Pomiędzy tymi łatami pracował w Muzeum Ziemi,
Pań stwowym Instytucie Geologicznym, instytutach geologicznych i geograficznych Połskiej Akademii Nauk. Jego
działalność naukowa była skoncentrowana na sedymentologii fliszu karpackiego i modelowaniu struktur sedymentacyjnych. Jednak, swą pracę naukową rozpoczą ł badaniami sedymentologicznymi i tektonicznymi na Wyży ni e Krakowskiej , później zajmowa ł się też geomorfologią tego obszaru, uczestniczył w badaniach polskich wypraw do Mongolii i
na Kubę.
Do n ajważniejszych osiągnięć Misia n al eżą liczne prace o krasowo-hydrotermalnej genezie śl ąskic h złóż cynkowo-ołowiowych, które rozszerzył na inne podobne złoża (np. we Wschodnich Alpach) i podsumowal w cyklu prac o
krasowej genezie złóż Zn-Pb typu Mississipi Valley. Badania te uzasadniał też eksperymentalnym modelowaniem. Za
swe prace S. Dżu l yński otrzyma ł wiele wyróżn ień naukowych, by ł czł onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i
czynnym Polskiej Akademii Umiejętności , członkiem honorowym towarzystw geologicznych amerykańskiego, londyńskiego i słowackiego. Rów n ież PTP im. Kopernika wyróżniło Go nagrodą im. M. Markowicz-Łohinow icz. któnt
przyjął honorowo, pod warunkiem, że pieniądze zostaną przekazane młodym w spó łautorom .
Wspinaczkowa i jaskiniowa dział al ność Misia przypada ł a na ł ata izolacji politycznej, przeto ograniczona była do
Tatr, gdzie wspinaczka po słowackiej stronie n ależała już do wielkich sukcesów. Mimo to w roku 1955 brał udzia ł w
wyprawie Krakowskiego Klubu Groto ł azów do jaskini V Ohnistem w Tatrach Niżnich . Uczestn iczył też w wielu Sympozj ach Speleologicznych PTP im. Kopernika, na których wygłaszał referaty i prowadził wycieczki. Jego dom w Krakowie był znany z gościnności, gdzie przy ostrych potrawach i dobrym winie można by ło wieść z gospodarzem dyskusje i spierać się nie tylko na tematy naukowe.
Mi ś pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wybitny uczony i wielce in spirujący dyskutant, lecz jako nadzwyczaj bezpośredni nawet w stosunku do bardzo młodych i on ieśmielonych adeptów geologii, geomorfologii i speleologii.
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POWSTANIE I ROZWÓJ
DETRYTYCZNYCH POLEW NACIEKOWYCH
W JASKINI W SOPOTNI WIELKIEJ (BESKID ŻYWIECKI)
Michał GradzińskP, Maria Jolanta ChmieJ2, Beata Michalska3
l11sryrur Na uk Geologicznych UJ, ul. Oleandl)' 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm@ing.uj. edu.pl
! Karedra Mikrobiologii Akademii Rolniczej, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, e-mail: mjchmiel@poczta.oner.pl
-'Klub Tarernictwa Jaskiniowego .. Speleoklub" Bielsko-Biała, ul. l Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała,
e-mail: bmichalska@cooperstandard.com
1

Z wielu jaskiń świata notowane by ły często różno rodne konkrecje cementacyjne zbudowane z materialu detrytycznego spojonego węgl anem wapnia, jak i piaszczyste stalagmity. Zupełnie inny typ utworów zbudowanych z materialu detrytycznego został stwierdzony w jednej z j askiń Karpat fliszowych - w Jaskini w Sopotni Wielkiej.
Jaskinia w Sopotni Wielkiej znajduje się w Beskidzie Żywieckim w masywie Romanki na wysokości ok. 840m
n.p.m. (Kiassek, 1997). Jaskinia rozwinięta jest w piaskowcach magurskich facji mikowej . Powstała dzięki grawitacyjnemu rozwieraniu i s tniejących szczelin. W Komorze Trójk ątnej, ok. 15 ma za otworem jaskini, na nieznacznie przewieszonych ścianach , w strefie zupełnie ciemnej stwierdzono występowanie polew naciekowych. Polewy te tworzą pola i
że bra zbudowane z niewielkich miseczek czyli z tzw. nacieku wełnistego. Miąższość polew jest niewielka; nie przekracza 5 mm. Polewy cechuj ą s ię pl astyczn ą konsystencją. Mikuszewski (1973) i Klassek ( 1997) uważają , że formy te są
zbudowane z węglanu wapnia.
Przeprowadzona analiza przy użyciu mikroskopu skaningowego (SEM) połączonego z mikroazalizatorem wykaza ł a . że polewy zbudowane są z różnej wiel kości ziarn minerałów krzemianowych. Nie stwierdzono natomiast obecności
cementów węgl anowych . Zawartość węgla organicznego sięga w badanyach polewach do 1,2 %. Wśród ziarn silikoklastycznych występują mikroorganizmy o kształcie globularnym, pałeczkowatym i filamentowym. Mikroorganizmy te występują pomiędzy sąsiadujący mi ziarnami, a także pokrywają ziarna tworząc lokalnie na nich gęst..1, porowatą m atę.
Wykonana ana liza mikrobiologiczna prób omawianych polew naciekowych wykazała obe n ość n astęp uj ącyc h
mikroorganizmów: bakterie- Arthrobacter CI)'Sta/lopoietes, Bacillus megaterium, B. alacophilus, B. mycoides, Micro cuccus varians, Staphylococcus x:ylosus, promieniowce Amycolata cf. autotropilica i Streptomyces sp. M. varians i S.
xy/usus S<l to najprawdopodobniej gatunki przybyszowe natomiast pozostale taksony są elemente m autochtonicznym
zas ied l ającym badane polewy naciekowe.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badane polewy naciekowe pow s tają na skute k
wychwytywania ziarn mineralnych przez mikroorganizmy. Ziarna te są namywane z gleby przez wodę perkolacyjną,
wychwytywane i nas tępn ie wiązane przez konstrukcje zbudowane z komórek mikroorganizmów i ich zewn ątrzkomór
kowych wydzielin (EPS). Stabilizacja ziarn odbywa się zapewne dzięki stosunkowo zróżnicowanej morfologii tych
konstrukcji, a być może także dzięki kohezyjnym w ł asnościom EPS (por. np. Little et al., 1997; Decho, 2000). Omawiane polewy stanowi ą strukturę delikatną i mają bardzo znikomy potencjał fosylizacyjny. Genetycznie podobne utwory
zbudowane z ziarn mineralnych stabilizowanych na ścianach jaskiń przez mikroorganizmy stwierdzone byly dotychczas m.in. w przyotworowych partiach jaskiń na wyspach Grand Cayman i Cayman Brac (Jones, 1995) a także w
Lechuguilla Cave (Cunningham et al., 1995).
Wydaje się, że warunki panujące w Jaskini w Sopotni Wielkiej, takie jak przede wszystkim blikość powierzchni
1obecność rozwartych szczelin są szczególnie sprzyjające powstaniu omawianych form . Tak w i ęc, możn a s i ę spodziewać występowania analogicznych utworów w innych niekrasowych jaskiniach, w tym w innych jaskiniach Karpat
fliszowych .

Literatura:
Cunningham. K. I.. Northup, D. E., Pollastro, R. M., Wright, W. G. & LaRock, E. J., 1995. Bacteria, fungi and biokarst
in Lcchuguilla Cave, Carlsbad Caverns National Park, New Mexico. Environmelllal GeoiOIO'· 25: 2-8.
Decho. A. D.. 2000. Exopolymer microdomains as a slructuring agent for heterogencity within microbial matt:s. In:
Riding, R. E. & Awramik, S. M. (eds.), Microbial Sediments, Springer-Verlag, Berlin, pp. 9- 15.
Jones. B .. 1995. Processes associated with microbial biofilms in the twilight zone of caves examples from the Cayman
lslands. Jouma/ of Sedimentary• Research. A65: 552-560.
Klassek, G., 1997. Jaskiniua w Sopotni Wielkiej (Jaskinia Wiekowa). K.Bż- 02.05. In: Pulina, M. (ed.), Jaskinia
Polskich Karpat Fliszowych, tom. l . PTPNoZ, Warszawa, pp. 215-2 17.
L1ttle. B. J., Wagner, P. A. & Lewandowski, Z., 1997. Spatial relationships between bacteria and minerał surfaces. In:
Ban fie ld, J. F. & Nealson, K. H. (eds.), Geomicrobiology: lllleractions between Microbes and Minera/s. Review
in Mineralogy, 35: 123- 159.
Mikuszewski , J .• 1974. Nowa jaskinia w Beskidzie Żywieckim. Wierchy, 42 (za 1973): 262-265.
M.G. jesl wspierany prL:ez Fun dację na Rzecz Nauki Polskiej (subsydium dla pror. J. Kaźmierczaka) .
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KRAS I JASKINIE PŁASKOWYŻU CHAPADA DIAMANTINA
(BRAZYLIA)
Michał Gradziński 1,
1

Helena Hercman2

!JISiytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm @ing.uj.edu.pl
2
In stytut Nauk Geologiemych PAN. ul. Twarda 51!55, 00-8/8 Warszawa

Pl askowyż

C hapada Diamantina polożony jest w prowincji Bahia w pólnocno-zachodniej części Brazylii. Przetego obszaru wynosi ok. 800- 1000 m n.p.m., a najwyższe szczyty osiągają do 1700 m n.p.m. Wi ększa
część zachodniego obszaru Chapada Diamantina jest odwadniana do płynącej na pólnoc rzeki Sao Francisco, a część
wschodnia n ależy do zlewni licznych mniejszych rzek płynącyc h generalnie ku wschodowi .
Pl askowyż Chapada Diamantinajest zbudowany z proterozoicznych skal osadowych. Skały te budują rozleg ł ą
antyk l inę, w której jądrze znajdują się przede wszystkim si likoklastyczne skały mewproterozoiczne a na skrzyd ł ac h
g łówni e neoproterozoiczne utwory węgl anowe . Najwyższe partie płaskowyżu są zbudowane ze skal silikoklastycznych
a obszary obni żone ze skal węglanowych . Plaskie wierzchołki najwyższych wzniesień są reliktem regionalnej poludniowoa merykańskiej powierzchni planacyjnej, której rozwój datuje si ę na schyłek mezozoiku i trzeci orzęd .
W centralnej części płaskowyżu powstały unikalne formy krasowe rozwinięte w neoproterozoicznych piaskowcach krzemionkowych należących do formacji Tombador. Najbardziej spektakularnym przykłademjestja s kini a Lapiio
o długości 1,6 km. Jaskinia jest obszernym korytarzem o zawaliskowym charakterze, którego szerokość przekracza
miejscami 40 m. W najniższej częścijaskini znajduje s ię aktywny ciek wodny. Jaskinia ta jest reliktem w iększej próżni ,
której pozostale części uległy zniszczeniu przez erozję powierzchniową i zawalenie się stropu. Jej rozwój rozpoczą ł s ię
zapewne w trzeciorzędzie. W jaskini występują krzemionkowe nacieki w formie stalaktytów, stalagmitów i polew.
Miejscami stalagmity osiągają wysokość l m . Część polew naciekowych jest zbudowana z naprzemi an l egłych warstw
gipsu i opalu zapewne wytrącanego przy współudziale mikroorganizmów. Poza jaskinią Lapao przykłade m zjawisk
krasowych powstał ych w piaskowcach krzemionkowych są lapiazy i karnenice rozwinięte na plaskich wierzchołkach
ciętn a wysokość

n ajwyższych wzniesień.

W zachodniej części Chapada Diamantina na obszarze zbudowanym z neoproterozoicznych wapieni należą
cych do formacji Salitre rozwinięty jest rozległy system krasowy. Tworzą go m.in. jaskinie: LapaDoce l (dl. ok. 6 km),
Lapa Doce II (dl. ok. 6 km), Torrinha (dl ok. 10 km). Jaskinie te są nieaktywne przy norn1alnym stanie wód. Szerokość
g ł ównych c iągów tych jaskiń przekracza miejscami l 00 m. Wej ściami do nich są kolapsyjne doliny o szerokości często
przekraczającej 200 m. Jaskinie te przeszły skomplikowaną histońę od etapu freatycznego poprzez wadyczny i nas tęp
nie kolejny freatyczny związany z wypełnianiem powstałych wcześniej próżni osadami klastycznymi . Początek rozwoju tych j askiń jest związany z rozcinaniem poludniowoamerykańskiej powierzchni planacyjnej . Erozja i wynoszenie
osadów klastycznych z jaskiń jest wiązane ze zmian ą warunków hydrologicznych w rejonie i uruchomieniem odwodnienia tego obszaru w stronę wsc hodni ą.
Autorzy mieli mo1.liwość zapoznania s ię z krasem płas kowyżu Chapada Diamantina podczas wycieczki pokongresowej na l Jth lnter·
national Congress of Speleology prowadzonej przez l. Karmanna i F. V. Laureano. M.G. jest wspierany przez Fundacj ę na Rzec :t: Nauki
Polskiej (subsydium dla prof. J. Kaźm ierczaka).
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CIEMNO ZABARWIONE LAMINY W NACIEKACH JAKO
WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI CZLOWIEKA PRADZIEJOWEGO
NA PRZYKLADZIE JASKINI DOMICA
- WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Michał Gradzińsk:P,
1

Helena Hercman2, Tomasz Nowicki\ Pavel Bella3

filstylLit Nauk Geologicv1ych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Krak6w, e-mail: gradzimn@ing.uj.edu.pl
1
/nstytut Nauk Geologicvzych PAN, ul. Twarda 5 1155, 00-818 Warszawa
J Sprava Slovenskjch Jaskyii, ul. Hodf.ova 1/, 03/ OJ Liptowski Mikulasz, Słowacja

Jaskinia Dornica polożona w południowej części Słowackiego krasu by ła zasiedlona przez ludzi podczas neolitu; potem j askinia by ł a niedos tępna wskutek zablokowania otworu (Barta, 1963). Wy różni ane są cztery neolityczne
etapy zasiedlania tej j askini (Lichardus, 1968). Ponad 85% artefaktó w tam znalezionych by ło z wiązane z kulturą bukowogórs ką.
Ciemno zabarwione laminy został y stwierdzone w obręb i e nacieków wys tępujacych w sali Sieii Odvachi i
korytarzu Panenska Chodba (Roth, 1948; Petranek & Pouba, 195 l ). Ko mponentami barwiącymi ciemne laminy S<J
drobne fragmenty węgla d rzewnego i zw i ązki organiczne. Wielkość i stan zachowania fragmentów węgla drzewnego
wskazuje, że nie mog ł y być one przytransportowane do jaskini ani przez wiatr, ani z wodą perkolacyjną. Komponenty
te pows tały podczas spalania drewna wew nątrz j askini. W związku z tym obecność ciemno zabarwionych lamin wskazuje na etapy zasiedlania jaskini przez ludzi prehistorycznych.
Podjęto próby datowania ciemno zabarwionych lamin metodą 2lO'fhPU. Otrzymane wstępne .wy n iki wskazują,
że laminy są starsze ni ż dotychczas zak ł ad ano. W związku z tym wydaj e się, że nie mogą być one zw i ązane z bukowogórskim etapem zas iedlania Domicy. Wyniki dalszych datowań powinny pozwo li ć na dokładniej sze okreś l enie wieku
ciemno zabarwionych lamin.
M.G. jest wspierany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (subsydium dla prof. J. Kaźmierc.zaka).
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JASKINIE LAWOWE
- POWSTANIE, ROZWÓJ, OSADY WEWNĘTRZNE
Michał Gradziński, RenataJach
Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków,
M. G. e-mail: gradzinm@ing.uj.edu.pl, R.J. e-mail: jach@ing.uj.edu.pl
Jaskinie rozwinięte w lawach są stosunkowo słabo znane pomimo tego, że są one częstym zjawiskiem w wielu
rejonac h świ ata. Największymi jaskiniami lawowymi są należące do grupy jaskiń pierwotnych rury lawowe (lava /ubes, lava lUbe caves). Jaskinie takie swoimi rozmiarami dorównują wielu jaskiniom krasowym. Występują one g łówn ie
na wyspach oceanicznych, na przykład na H awajach, Wyspach Kanaryjs kich, Is landii, Azorach, Wyspie Wielkanocnej ,
Galapagos, Wyspie Czedżu (Korea), Wyspach Japońskich . Są także znane ze strefy ryftu afrykańskiego, tj. z Kenii ,
Ruandy, Ugandy i Tanzanii, z zachodniej części USAjak również z Etny. Największąjaskinią lawową jest Kazumura
Cave o długości ponad 61 km i deniwelacji 1101 ,5 m polożona w wulkanie Kilauea na Hawajach.
·
Powstanie rur lawowych jest związane ze spływami ławy bazaltowej. Najczęściej rury takie są rozwini ęte w
lawach pahoehoe cec hujących się małą lepkości ą, lecz znane są także z law aa o większej lepkości. Powstanie rur
ławowych jest wynikiem różnych procesów. Najczęściej jest efektem rozwoju skorupy ponad płynącym strumieniem
ł awy. Taka skorupa ostatecznie pokrywa cał y potok lawowy. Powstaje ona dzięki gradientowi termicznemu pomięd zy
p ł ynącą lawą a atmosferą. Taki proces zachodzi, gdy lawa płynie z prędkością 1-3 m/s. inny proces prowadzący do
powstania rur lawowych to wzrost walów przykorytowych wzdłuż płynącego potoku lawy. Wały te wzras taj ą wzwyż i
jednocześnie ku środkow i; ostatecznie łączą się z sobą ponad ciągle płynący m strumieniem lawy. Zachodzi to, gdy lawa
płynie ze stosunkowo dużą prędko ścią .
Powstawanie rur lawowych jest bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój roz ległych spływów lawowych , gdyż rury lawowe są dobrymi izolatorami cieplnymi i pełnią rolę kanałów rozprowadzających dla strumieni
lawowych. Na Hawajach stwierdzono, że największe dystanse osiągają te spływy lawowe, które są zasilane przez
systemy aktywnych rur ławowych .
Plynąca lawa może w znacznym stopniu modyfikować pierwotny kształt rury lawowej . Na skutek erozj i termicznej i mechanicznej dochodzi do poszerzania rur lawowych. Dzięki temu wewnątrz rur lawowych pow stają wcięte meandrujące koryta, lawospady, świetliki i toczeńce lawowe. Inne charakterystyczne elementy rur ław owych jak półki znaczące d awny poziom potoku lawowego, wały przykorytowe, wewnętrzn e rury są efektem akrecji lawy i związane go z
tym zawężania rur lawowych.
Osady kł astyczne występują w rurach lawowych jedynie w s trefach przyotworowych. Pomimo tego w różnych
częściach świa ta są prowadzone owocne badania paleokJimatyczne na podstawie litologii tych osadów i zawartych w
nich szczątków zwierzęcych. W jaskiniach lawowych występują też różnorodne speleotemy zbudowane z g ipsu, węg l a 
nu wapnia i opału . W jaskiniach lawowych rozwiniętych w klimacie tropikalnym s potykane są także znaczne il ości
guana.
M.G. jest wspierany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (subsydium dla prof. J.

Kaźmiercza ka).
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EKSPLORACJA I INWENTARYZACJA JASKIŃ
POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH
(PAŹDZIERNIK 2000 r.- WRZESIEŃ 2001 R.)
Grzegorz K.lassek 1, Tomasz Mleczek2
1

Klub Taternictwa Jaskiniowego ,.Speleoklub " Bielsko-Biała, ul. / Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała
2 Spe/eoklub Beskidzki, ul. Szkotnia 5!25, 39-200 Dębica

W omawianym okresie w polskich Karpatach Fliszowych kontynuowano d ziałalność eksploracyjno-inwentaryzacyjna. Udokumentowano 66 nowych obiektów oraz prowadzono prace uzupełniające w znanych już jaskiniach. Prowadzone były one przez cz łonków Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała (SBB) oraz działają
cego od l czerwca 200 l r. Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki (SSB). Ten ostatni klub powstał z połączenia S peleokłubu Dęb ickiego (SD) oraz Klubu Grotołazów w Limanowej (KGL). Zrzesza również członków innych klubów
jaskiniowych (np. Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego), którzy zainteresowani są działalnością jask ini ową
w Beskidach.
Nowy materiał inwentaryzacyjny jest prezentowany w "Zacisku"- piśmie wydawanym przez klub bielski oraz w
"Jaskiniach Beskidzkich"- biuletynie wydawanym przez klub dębicki. Wspomniane kluby prowadzą równi eż strony
internetowe (http://www.nikta.pl/sbb/, http://strony.wp.pl/wp/speleod).
Wyniki prac inwentaryzacyjno-eksploracyjnych z od października 2000 r. do września 200 l r. przedstawiają się
następująco:

Beskid Śląski
li li stopada 2000 r. J . Ganszer i S . Wolny (SBB) zinwentaryzowali w Murance Schron w Ścianie za Płytą (dług.
3,5 m).W paśmie Kotarza, 15 września 200 l r., P. Wojtas i J. Ganszer (SBB) dokumentują 2 obiekty- Studnię pod Skalą
( gl.4, dług.4 m) oraz Schron pod Głazem ( dług.2 m).
Beskid Mały
25 grudnia 2000 r. J. Ganszer (SBB) i J. Urbański inwentaryzują w Żamówce Małej Okap nad Zaporą (dług.2 m).
Beskid Makowski
2 1 stycznia 2001 r. R. Suski (KKTJ) zinwentaryzował 3 schroniska kolo Stróży: Szczelinę pod Okapem (d łu g.
3 m), Okap bez Szczeliny (2 m dług.) oraz Szcze linę bez Okapu (3 m dług . ). Natomiast 18 lutego 2001 r. w masywie
Kamiennika zi nwe ntaryzował: Porębską Kolebę (3 m dług.), Mazurowy Okap (4,5 m dług.) , Schronisko Widokowe
(2,5 m dłu g . ), Schronisko Piec (2m dług.) oraz Schronisko Trumna (2m dług. ) .
24 marca 200 l r. Artur Żera (SBB) i Alan Żera odnaleźli Suską Dziurą w nieczynnym kamieniołomie w Suchej
Beskidzkiej (5 m dług.).
Ci sami w pobli żu Tarnawy Dolnej zinwentaryzowali l Ojaskiń. 18 kwietnia 200 l r. splanowane zostały: Pieczara
w Rowie (d ług . 5,5 m), Niski Okap (dłu g. 2 m), Jama Ogra (dług. 7 m), Lepka Studnia (dług. li m), Schron nad
Wantami I (dług. 4 m), Schron nad Wantami II (dług. 5 m). W dniach 28-29 kwietnia splanowano Jaskinie przy Kopcu
( dłu g . 10m). Wtedy tez rozpoczęto eksp lorację największego obiektu w tym rejonie- Jaskini Dziurawej (Ryc. 1). W
czasie kilku akcji przeprowadzonych w jaskini 2, 12 i 27 maja oraz 16 czerwca osiągnięto w niej dług. 149 m i den iw.
ll,5 m. Podjęto też próby nad połączeniem Jaskini Dziurawej z Jaskinią przy Kopcu. 27 maja zinwentaryzowano również Schron nad Wantami III (d ług. 8 m) oraz Pieczarę w Rowie (dług. 8m).
29 lipca 2001 r. Ł. Gierat (SSB) splanował w szczycie Balinki Wilczą Studzienkę (2,5 m dług.) .
Beskid Żywiecki
2 1 października 2000 r. R. Czarnecki (SBB) zinwentaryzował w paśmie Policy S tudzienkę R II w Okrąglicy
(5 m dług.) .
13 grudnia 2000 r. R. Czarnecki i T. Gajda (SBB) w tym samym rejonie splanowali Jaskinię R I w Okrąglicy
( dłu g. l O m).
2-3 czerwca 2001 r. uczestnicy III Spotkania Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich na Babiej Górze (SBB , SSB)
splanowali podczas eksploracj i terenowej 6 nowych jaskiń: Dziurę w Kosówce I (5 m dług.), Dziurę w Kosówce II (5 m
dług .) , Studnię w Izdebczyskach (5 m dług.), Jask inię w Górnym Zapadlisku (12m dług .), Schron pod Krzyżem Maltm1skil11 (4 111 dług.) oraz Schron Rozkopany (3 111 dług.) . Jaskinia w Górnym Zapadlisku jest obecnie najdłuższym
obiektem po polskiej stronie Babiej Góry.
29 września 2000 r. w rejonie Pilska J. Ganszer (SBB) zi nwentaryzował Okap w Odpękniętej Skale (dlug.4 m)
oraz Małą Jaski nię w Skalec (dł ug.8 m).
Beskid Wyspowy
19 listopada 2000 r. B. Bu buła i A. Kapturkiewicz (KGL) zinwentaryzowali na Łopieniu: Zbójeck<l Skrytkę (5 111
dług.), Schronisko w Grzebieniu (3 m dług .) oraz Dziurę nad Grzebieniem (5 m dług.). 2 1 grudnia 2000 r. B. Hubula i P.
Lesiecki (KGL) splanowali Schronisko Płaskie (5 m dług.), natomiast 24 grudnia A. Kapturkiewicz zmierzył Szczelinę
Skalną (7 m dł ug.).
17 lutego 200 1 Ł. Gierat (KGL) zinwentaryzował na Luboniu Wielkim Piętrową Kolebę (4 dług .).
l Omarca 200 l r. Ł. Gierat splanował Okap pod Szczeblem (3 m dług.).
·
2 1 kwietnia 200 l r. Ł. Gieratsplanował Lu bońską Kolebę (2,5 m długości), Skrytkę w Rowie (l ,5 m dług. ) oraz
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ze Szczeliną (2 m dług .).
3 maja 200 1 r. Ł. Gierat zinwentaryzował kolo Tokarni Szczeli nę z Jeziorkiem (4 m d ług.).
15 czerwca 2001 A. Kapturkiewicz (SSB) zinwentaryzował na Śnieżnicy Studnię Salamander (4 m dług.).
!lipca 2001 r. B. Bubula i Ł. Gierat (SSB) również na Śnieżnicy próbowali odgruzować zasypaną jaskinię zwaną
Pi wnicą. Zdołano odkopać korytarz długości 1,5 m. Splanowali ponadto Okap w Śnieżnicy (4 m dług.), Śnieżnicką
Kolebę (2 m dług.) i Schronisko w Śtumbryku (2 m długości).
24 września 200 1 r. J. Ganszer (SBB) i K. Jasionek-Sowula splanowali Jaskinię w Górze Modyń (13m dług. ).
Gorce
6 sierpnia 200 l r. Ł. Gierat (SSB) splan ował nowe partie w Szczelinie w Kudłaniu , wydłużając ją do l O m.
Beskid Niski
li marca 2001 r. P. Baczyński, T, Mleczek, R. Sałak (SD), R. Suski (KKTJ) oraz E. Marszalek splanowali 3
obiekty na Piotrusiu: Studnię w Piotrusiu (6 m dług.), Jaskinię Wodną w Piotrusiu (12 m dług.) i Szczelinę w Piotrusiu
(2 m dług .). Ciekawym obiektem jest Jaskinia Wodna. Posiada aktywny ciek wodny; w jaskini wy s tępują też nacieki, w
tym stalaktyty do 40 cm dług. (SD, KKTJ)
Bieszczady
17 lipca 200 l r. T. Mleczek (SSB) zinwentaryzował Szczelinę nad Brzegiem Oslawicy (3 m dług.).
Pogórze Wielickie
Na Pogórzu Wielickim nie by ł y dotąd znane żad ne jaskinie. Dopiero 7 kwietnia 200 l r. R. Su ski (KKTJ) znal az ł
i splan owa ł pierwsze obiekty w tym regionie: Dziurę Szarej Myszki (20m dług.) oraz Schronisko Wiosenne (3 m dłu g.).
Pogórze Wiśnickie
8 kwietnia 2001 r. T. Kału ża, R. Kusibab i T. Mleczek (SD) zinwentaryzowali Jamę Smoka. Ten m ający 3m dług.
obiekt znajduje się poniżej zamku w Wytrzyszczce.
Pogórze Rożnowskie
8 kwietnia 200 l r. T. Kałuża, R. Kusibab i T Mleczek (SD) splanowali koloCzchowa 4 obiekty: Jaskinię Czchows ką
( ł 8 m dług.), Szczelinę nad Jaski ni ą Czchowską (3m dług .), Norę Ukrytą w Liściach (3m dług .) oraz Norę pod Sporym
Kamieniem (3,5 m długości) .
Pogórze Ciężkowi ckie
3 1 grudnia 2000 r. R. Kusibab i T. Mleczek (SSB) zinwentaryzowali Schronisko Milenijne (3 m dług.), które
położone jest w skałkach kolo Olpin (dłu g. 3 m).
Pogórze Strzyżowskie
12 listopada 2000 r. T. Mleczek i B. Szatkawski (SSB) splanowali Jamę na Budziszu (5 m dług.). Obiekt ten
jednak już nie istnieje, j ak stwierdzono kwietnia 2001 r.- został zasypany przez okolicznych mi eszkańców.
Według stanu na 30 września 200 l r. w polskich Karpatach Fliszowych zinwentaryzowano 664 j aski ń i schronisk
podskalnych o łącznej długości 10293,7 m (Tab. 1). Dłu gość ponad l 00 m osiąga obecnie 19 jaskiń ( Tab.2), a ł 2 ma
deniwejację rów n ą lub więk szą od 15 m (Tab. 3).

Tab. l . Rozmieszczenie jaskiń w polskich Karpatach Fliszowych.
Region

Ilość jaskiń

Łączna długość

[m)
Beskid Śląski
Kotlina Żywiecka
Beskid Żywiecki
Beskid Ma ł y
Beskid Makowski
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Góry Sanocko-Turczańskie
Pogórze Śląskie
Pogórze Wielickie
Pogórze Wi śn i ck ic
Pogórze Rożnowskie
Pogórze Ciężkowickic
Pogórze Strzyżowskie
Pogórze Dynowskie

157
2
36
36
28
51
27
65
158
8
6
l
2
4
46
l
14

2852
25,5
309,9
603,8
464
933,5
235
1540
1995
11 5
37
8
23
29
854
153
3
11 4

Razem

664

10293.7
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Tab. 2.

Najd ł uższe jaskinie

Polskich Karpat Fliszowych.
Region

Nazwa jaskini

L. p.

Długość

[m]
Jaski nia w Trzech Kopcach
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Zbójecka [Grota Zbójnicka] w
Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia Malinowska
Gangusiowa Jama
Jaskinia Mroczna
Mysiorowa Jama w Zagórzu
Jaskinia Zlotniańska
Jaskinia Dziurawa
li Czarci Dół
12 Jaskinia w Straconce
13 Jaski nia Roztoczańska
14 Jaskinia Chłodna
15 Jaskinia Ali-Baby w Klimczoku
16 Jaskinia Szkieletowa
17 Szczelina Lipowieka
18 Złotopieńska Dziura
19 Jaskinia w Sopotni Wielkiej

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

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

Tab. 3.
L. p.

l
2
3
4

5
6
7
8
9
10
II
12

26

Łopieniu

Najgłębsze jaskinie Połs kich

Nazwajaskini
Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia N i edźwiedzia
Jaskinia w Trzech Kopcach
Jaskinia Malinowska
Jaskinia Szkieletowa
Jaskinia Mroczna
Jaskinia w Nasicznem II
Jaskinia Zbójecka
[Grota Zbójnicka] w Łopieniu
Jaskinia Chłodna
Jaskinia w Straconce
Feleczyń ska Studnia
Jaskinia gdzie Wpadł Grotołaz

942
611
404
365
230,5
190
175
172
155
149
140
135
130
117
114
110
105
105
łO I

Karpat F liszowych.

Region

Deniwelacja
[m]

Pogórze Rożnowskie
Beskid Sądecki
Beskid Śląski
Beskid Śląski
Pogórze Rożn owskie
Beskid Niski
Bieszczady
Beskid Wyspowy

-42,5
-28
25
-22,7
19
- 17
-17
-17

Beskid Mały
Beskid Śląski
Beskid Sądecki
Beskid Niski

- 16,5
-16,5
- 15
- 15

K.Bmk-01.12 Jaskinia Dziurawa
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PODZIEMNE WYROBISKA GÓRNICZE
W REZERWACIE PRZYRODY "GÓRA ŻAKOWA"
(GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE)
I ICH ZWIĄZEK Z PROCES.Al\fl KRASOWYMI.
Jacek Gubała 1 , Andrzej Kasza2
Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach, 1e-mail:gubalaj@wsu.kielce. pl, 2e-mail:andrzejka@pocz.ta.onet.pl
Jesienią 200 l r. w ramach prac nad Planem Ochrony Przyrody rezerwatu "Góra Żakowa" wykonano dokumentapodziemnych wyrobisk dawnego górnictwa rud ołowiu . Zinwentaryzowano również XX - wieczne
szyby poszukiwawczo- badawcze zachowane na tym terenie.
Rezerwat "Góra Żakowa" (wraz z projektowaną otuliną) polożony jest na obszarze Gór Świętokrzyskich
w masywie tzw. Gór Skibski ch należących do Garbu Zelejowskiego. Rejon ten znajduje się ok. 3 km na NW od Chęcin.
Rezerwat obejmuje wschodnią część masywu z dwiema kulminacjami -Górą Wsiową (367 m npm) i Górą Żakową
(363 m npm) tworzącymi grzbiet o rozc iągłości NW - SE.
Pod względem geologicznym teren rezerwatu (i projektowanej otuliny) zbudowany jest z wapieni gó rnodewoń
skich przykrytych na pólnocnych stokach mas"ywu węg l an owy m i zlepieńcami permu.
Wapienie dewońskie zostały sfałdowane podczas orogenezy waryscyjskiej , a następnie przykryte osadami permu (Tomczyk 1974). Zlepieńce permu zalegają niezgodnie na zerodowanej i skrasowialej powierzchni wapieni dewoń 
skich. W t rzeciorzędzie obszar Gór Skibskich u legł siłnem u skrasowieniu, jednak rzeźba krasowa przykryta została
później osadruni czwartorzędowymi . Wapienie dewonu wraz ze zlepieńcan1i permu pocięte są licznymi uskokami
i spękan i a mi o kierunkach WNW-ESE i W-E - podłużnymi do masywu oraz o kierunkach poprzecznych NNE-SSW
i N-S. Strefy te wykorzystru1e są przez liczne ży ły kalcytowe i kalcytowo-barytowo-galenowe będące niegdyś przedmiotem działal n ośc i górniczej.
Pierwsza znana wzm ianka o eksploatacj i kruszców na gruntach wsi Skiby pochodzi z 1537 r. (Molenda 1972).
Wydobycie rud o ł owiu (galeny) prowadzono najintensywniej w okresie od XVI do XVII wieku (Paulewicz 1992).
Prace poszukiwawcze przeprowadzono następnie w ł atach l 907- l 91 O zgłębiając 7 szybów (Żukowski l 9 l 9) oraz w
latach 1959- 1960 w ramach badań Pań stwowego Instytutu Geologicznego wykonując 2 szyby z bocznymi chodnikami (Taszek 196 1). W jednym z nich natrafiono na dawną kopalnię galeny, gdzie znaleziono gliniany kaganek górniczy
(Kuczy ń ski 1961 ).
Obecnie na terenie rezerwatu (i otuliny) znajduje się kilkaset zagłębień po zasypanych szybach górniczych.
Podziemne dostępne wyrobiska to zaledwie 21 udokumentowanych obiektów. Prawie po l owę z nich stanowią pionowe
szybiki o gł ębokości od 3 m do 12 m, czasami z bocznymi kilkumetrowymi chodnikami. Jedy nie 7 obiektów ma
g ł ębokość przekraczającą 12 m. Największe wyrobiska posiad ające d ł uższe chodniki górnicze mają długość od 20 m
do ponad 130 m ("Dziurawa Szczelina" - 137 m). Najgł ęb szy obiekt - "Mroczna Szczelina" osiąga głębokość 28 m i
długość 76 m. Łączna długość pomierzonych wyrobisk wynosi 566,8 m , a l ączna głębo kość 207,0 m.
Kształt szybików i chodników górniczych zwi ązany jest ze sposobem eksploatacji uwarunkowanym szczelinowym charakterem złóż rud ołowiu i obec nością krasu. Wydobycie rud ołowiu prowadzono dwoma metodami: systemem wieJoszybikowym oraz systemem szparowym (Kowalczewski 1972). Wykonywano szyby lub ,.szpary" łączo n e
muczęściej ze szczelinowymi chodnikami. Ty powym przykł adem takiego o biektu może być "Dziurawa Szczelina".
Wyrobiska takie na przekrojach pionowych pos i adaj ą rozwinięte na kilku poziomach szczelinowe chodniki , które na
planie częs to nakładają się na siebie. Oprócz pierwotnego okruszcowania w formie ży ł , przedmiotem eksploatacji by ł y
t eż tzw. mdy krasowe - nagromadzenia okruchów galeny (pozo stałe po skrasowieniu wapieni) w materiale rezydualnym (głównie glinach) wypełniającym formy krasowe (Rubinowski 1971 , l 996). Ślady takiego wydobycia rud ołowiu
zaobserwowano m.in. w ,.Szparze z Jelonkiem" i "Szybiku Belka". Zupeł nie odmienny charakter mają dawne XX wieczne szyby poszukiwawczo - badawcze o regularnych, zbl iżonych do prostokąta przekrojach poziomych. Ich obecna g ł ębokość waha się od 2 m do 13 m.
Obecność krasu stwierdzono w 16 obiektach (patrz tabela). W niektórych wyrobiskach górn iczych m.in . w
.. Mrocznej Szczelinie" i " Dziurawej Szczelinie" zaobserwowano wy raź ne krasowe powierzchnie ścian c hodn ików oraz liczne niewielkie kawerny i k a na ł y krasowe. Stropy i ściany korytarzy wyrobisk częs to przechodzą w
niedostępne szcze liny krasowe przebiegające zgodnie z rozciąg ł ością okruszcowanych stref. Powyższe fak ty stwarzają problemy z rozgraniczeniem przebiegu sztucznych korytarzy górniczych i naturalnych form krasowych.
Można postawić hipo tezę, iż niektóre obiekty przynaj mniej częściowo mog ł y mieć pierwotnie naturalny jaskiniowy c harakte r. Szczególnymi przykładami mogą być: "Mroczna Szczelina", "Dziurawa Szczelina" i "Szpara
z Jelonkiem" .
Poza wartościami hi storyczno - geologicznymi rezerwatu, na uwagę zasługuje obecność ciekawej fauny podziemnej. Szczególnie licznie są nietoperze ( maksymalnie 42 sztuki w ,,Mrocznej Szczelinie") reprezentowane przez 6
gatunków.
Wartości powyższe świadczą o wysokich walorach poznawczych i przyrodniczych rezerwatu ,,Góra Żakowa"
i jego projektowanej otuliny.

cję dostępnych
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Dane morfometryczne i geologiczne zinwentaryzowanych wyrobisk podziemnych w rezerwacie "Góra Żakowa" i jego
projektowanej otulinie.
Numeracja wyrobiska

Nazwa wyrobiska

Deniwelacja (m) Długość (m)

Obecność

G.S-1

Mostek

- 3,0

13.0

G.S-11

Szybik Wrzecionowaty

- 5,0

7.0

+

G.S -III

Szyb Pochyly l

- 12,0

16.5

+

G.S- IV

Szybik z Potrójnym Drzewem

-5,5

10,0

+

G.S-V

Szybik Spiralny

-5,5

16.5

+

G.S- VI

Szpara z Jelonkiem

- 15,2

62,0

+

G.S - VII

Szyb PIG Nr. 2

-9,0

11,0

-

G.S - VIII

Szyb Nr. 7 Żukowskiego

- 13,0

17,0

+

Szybik Zielony

-5,6

10,5

+

-6.5

7.5

+

G.S - IX
G.S-X

Szybik z

Ko ntynuacją

G.S - XI

Szybik Belka

- 12,7

40,5

+

G.S - Xll

Mroczna Szczelina

-28,0

76,0

+

- 4,0

6,0

+

G.S - XIII

Mały

Szybik

G.S- XIV

Szpara z Barytem

- 14.8

46.0

G.S - XV

Szyb Nr.4 Żukowskiego

- 5.8

8.0

-

G.S - XVI

Dziurawa Szczelina

- 15.2

137.0

+

G.S.- XVII

Szybik Pochyly 11

- 11.0

15.0

+

G.S - XVIII

Szybik z Bluszczem

- 7.5

10,5

+

Szczelina

- 10.0

20.0

+

G.S - XX

Szybik Wodny

- 15.5

32.5

+

G.S-XX!

Szyb nr. 6 Żukowskiego

- 2.5

4.5

-

G.S - XIX

Długa

krasu
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JEZIORKA OSUWISKOWE ZACHODNIOBESKIDZKIEGO
ZESPOLU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Tomasz Kudłacz
Akademia Techniczno-Humanistyczna, B ielsko-Biała,
Klub Taternictwa Jaskiniowego .. Speleoklub" Bielsko -Biała, ul. l Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała

W ramach pracy magisterskiej na obszarze Zachodniobeskidzkiego ZPK zlokalizowano i zinwentaryzowano
jeziorka osuwiskowe na terenach Beskidów: Ś ląskiego (6), Małego ( l), Makowskiego (2) i Żywieckiego (l ).
Obszar ten nie był dotychczas kompleksowo badany pod tym względem , choć część jeziorek by ł a znana i opisana
wcześn iej. Inwentaryzacja ta posłu ży w przyszłości do o bjęc ia ochroną tych cennych obiektów oraz u moż li w i badania
rzadkich biocenoz wodnych i datowanie osuwisk.
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ŚRODKOWOPALEOLITYCZNE OSADNICTWO JASKINIOWE

NA TERENIE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
Wojciech Kułak
ul. Fabryczna 3619. 45-349 Opole. e-mail: cze,wonysmok@wp.pl
Tematem referatu są sposoby w ykorzys tywaniajaskiń Jury Polskiej przez grupy neandertalskie osiedl ające się na
tym terenie w okresie od interglacjał u eemskiego (niepewne śl ady pochodzą rów n ież ze schyłku przedostatniego glacjał u- Warty) do s tadiału lubelskiego poprzedzającego maksimum zimna ostatniego glacjału (Wisły). Mniej lub bardziej liczne zespo ł y zabytków poc hodzą z 23 stanowisk skupionych przede wszystkim w dolinie Prądnika .
P ierwszym poruszonym problemem jest wybór jaskini jako punktu osadniczego. Przyjmując j askinię (schronisko) j ako miejsce chroniące przed niepogodą, stwierdzić można, że najlepiej spełniają takie funkcje groty (lub systemy
grot) z charakterystycznymi "ogrójcami" czyli wypłaszczeniami otoczonymi ści anami skalnymi. Najlepszym przyk ł a
dem takich stanowisk są jaskinie Ciemna i Komarowa.
Wydaje s ię również , że atrakcyjne dla gromad ludzkich tego okresu były jaskinie (schroniska) o dużych otworach. Teza ta znajduje potwierdzenie w znaleziskach z np.: Schroniska na Biśniku , Schroniska nad Galoską czy Jaskini
Zamkowej Dolnej. Zapewne powodem wyboru obiektów tego rodzaju była potrzeba dostępu światła sł onecznego.
Przyj mując wykorzystanie jaski-ń (schronisk) jako miejsca ochrony przed niepogodą, zas tanawiający jest fakt
wykorzystywania jaskiń (schronisk) w typie tunelowym (Schronisko Wylotne, Schronisko Zaciszne, Jaskinia Ciemna Ogrójec, Jaskinia Tunel Wielki, Schronisko Okiennik), których budowa s kłania do twierdzenia o nikłej przydatności
osadniczej. Wyjątek mo że stanow ić Schronisko Wylotne, gdzie zakręt korytarza tworzy zaciszne nisze.
Dość zróżn icowana była również wiel kość wybieranych jaskiń (schronisk). Wybierano zarówno rozbudowane
systemy jaskiniowe (J. Wierzchowsica Górna), duże jaskinie (J. Ciemna, J. Nietoperzowa) jak i j askinie średniej wielkości (J. Koziarnia, J. To warna, J. Zamkowa Dolna) oraz niewielkie jaskinie i schroni ska, przy czym wybór wielk ości
obiektu nie za leżał zapewne od planowanej długości pobytu (łub częstotl iwościjego wykorzystan ia) o czym św i adcz<r
pojedyncze znalezisko z Jaskini Wierzchowskiej Górnej oraz bardzo liczne zabytki ze Schroniska Wylotne. Z rozmiarami obiektów wiąże s ię rów n ież wielkość grup ludzkich. Jeżeli przyjąć, że grupy nie rozpraszały się w poszukiwaniu
pożywien ia to na podstawie wykorzystywania niewielkich obiektów stwierdzić można, że liczebność grupy nie przekracza ła kilku, a maksymalnie kilkunastu osobników.
Nie można również wyróżni ć preferencji dotyczących wyboruj askiń znajduj ącyc h s i ę na poziomie dolin (Schronisko na Biśniku) lub wysoko nad jej poziomem (jaskinie: Ciemna i Komarowa). Przyjąć raczej należy, że nie by ł to
element decydujący.
Drugim problemem jest wykorzystanie samej jaskini przez grupy ludzkie. Elementy kulturowe, na podstawie
których można wnioskować na ten temat pochodzą jedynie z czterech jaskiń i schronisk (pos iadającyc h dostęp n ą,
opracowa ną p l anigrafię lub chociażby wnioski na jej temat): Schroniska na Biśniku (pozostałości palenisk i konstrukcji
szalasowej), Schroniska Wylotne (podział funkcjonalny stanowiska), Jaskini Deszczowej i Jaskini Koziarni. Z tych
danych wynika, że jaskinie i schroniska zamieszkiwane by ł y w partiach przyotworowych oraz przed wejściami . Nieznane są ślady penetracji dalszych partii j askiń , choć nie możn a tego wykluczyć . W jaskiniach (schroniskach) budowano prawdopodobnie nietrwałe zas ł ony od wiatru lub konstrukcje szałasowe z ga łęzi i skór zw i erzęcych . Czasami zapewne mocowano je za pomocą kamieni. W jaskiniach, a częśc iej przed wejściem do jaskini umieszczano pa leniska
(otoczone wieńcem kamieni). Być może charakterystyczna by ł a również forma opału : w okresie optimum klimatycznego ostatniego i ntergl acjału i okresach mu bliskich u żywano drzewa do sycenia ognia, natomiast w okresach później
szych wykorzystywano kości zwierzęce, jako surowiec łatwiej dostępny (?). Przypu szczać można, że w jaskiniach
użyt kowanych przez dłuższy czas jako schronienia występował podział na część " mieszkalm( i "funkcjonał m(.
Trzecim problememjest długość lub częstotliwość użytkowania jaskini (schroniska). Przyjmując omówioną wyżej
liczeb n ość grupy ludzkiej można ustal ić, że odnalezienie kilku lub kilkunastu zabytków (z przewagą odł upków i bardzo
nielicznymi narzędziami lub ich brakiem) oznacza krótki, jednorazowy (być może przypadkowy) pobyt gntpy na stanowisku. Pojawianie się liczniejszych narzędzi świadczy o dłuższym (sezonowym) i zapewne planowanym pobycie.
Stanowiska o bardzo licznych inwentarzach (kilkaset czy kilka tys ięcy wyrobów, liczne narzędzi a) mogą być dowodami na ki lkusezonowe lub wielokrotne zamieszkiwanie stanowiska.
Problemem pozostaje jedynie powód różnic w długości zamieszkiwania stanowiska. Wydaje się, że wyt łumacze
niem może być sposób zdobywania pożywienia przez grupy ludzkie tego okresu. Ze zbiorów kostnych znanych ze
stanowisk wiązanych z paleolitem środkowy m wynika, że odżyw i ano się miedzy innymi mięsem zwierząt duż yc h
(je l eń, ren ife r, mamut), których tryb życia z mu szał ludzi do wędrówek za migrującymi stadami. Na tej podstawie
twierdzić można, że stanowiska o niewielkich inwentarzach stanowią krótkotrwałe schronienia łowiecki e . Przyjęcie tej
hipotezy tłumaczy ł oby niewielką il ość zabytków z przewagą odpadków (naprawa broni, wykonywanie pojedynczych
narzędzi) . Nie wydaje ~ię wła§ciwa teza o schronieniach grup poszukujących surowca knemiennego, przy jego powszechnej dostępności na terenie Jury Polskiej i niezau ważalnej w zespołach wybiórczości surowca. Biorąc pod uwagę
powyższe wnioski przyjąć n ależy, że stanowiska jaskiniowe podzieli ć można na: długotrwale obozy (zapewne wielokrotnie u żytkowane, c hoć występuj ą też stanowiska prawdopodobnie jednosezonowe), krótkotrwałe obozy lowieckie.
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Zna leziskiem nie znajdującym analogii w mateńalach środkowopaleo litycznych na ziemiach polskich jest wąt 
pliwa skrzynia kamienna zaw ierająca żuchwę koń s ką z Jaskini w Dziadowej Skale (w-wa 6). Pomimo wątpliwej intenc.:jo nalnośc i znaleziska należy je przed stawić. W. Chmielewski, badający to stanowisko, argumentował, iż stan zachowania żuch wy by ł inny niż pozostałych zabytków kostnych z tej warstwy oraz skrzynia skł adała się z bloków skalnych
nie występujących w pobliżu . ..Skrzynia" skladała s ię z dość dużych okruchów nakrytych dużą pł ytą wapienną Jeże li
przyjąć i ntencjo n a lność schowka to należałoby go traktować jako formę ofiary czy pozostałość jakiej ś formy kultu .
Cale stanowisko można by wtedy uznać za .,obiekt sakralny lub kultowy", co tłumaczyłoby niewi elką ilo ść zabytków,
oraz korzystanie z jaskini o mało sprzyjających dla osadnictwa warunkach (niewielka powierzchnia u żytkowa). Wydaje
s ię jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące i trudne do udowodnienia.
Odpowi ed ź na wiele py tań postawionych w tym referacie m ożna uzy s kać jedynie przez kolejne badania oraz
opracowanie materiałów przechowywanych w zbiorach muzealnych (Schroni sko Wylotne, Jaskinia Ciemna). Du że
nadzieje wiązać można z dalszymi badaniami Schroniska na Bi śniku i Jaskini Komarowej. Konieczne wydaje s ię również podjęc i e współpracy po między środowiskami archeologów i speleologów.
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JASKINIE SZCZELINOWE JAKO INICJALNY ETAP
ROZWOJU OSUWISK W KARPATACH FLISZOWYCH
Włodzimierz Margielewski, Jan Urban
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Al. A Mickiewicza 33, 3 1-120 Kraków
Ze wzgl ędu na specyficzn ą budowę geol ogiczną Karpat fliszowych, osuwiska na ich terenie są zjawiskiem powszechnym, od grywaj ący m przy tym wiodącą rol ę w transformacji rzeźby gór. Naruszanie równowagi zboczy karpackich wskutek erozji, przeciążania wodą, wstrząsów sejsmicznych, powoduje powstawanie w ich obrębie n ap ręże r1 ści 
n aj ących , dążący ch do zniszczenia zboczy. Tej tendencji przeciwd zi ała zarówno wytrz ym aJ ość skal na śc i n an ie, jak
rów n ież m ożli wość rozładowywani a naprężeń ści n ających w obrębie górotworu (Terzaghi 1950, Brunsden 1979. Hoek.
Bray 198 1). Pochlanianie energii tych naprężeń przez masyw skalny, powoduje jego odprężan ie następ ujące wzdł u ż
szczelin, aż do momentu krytycznego, w którym dochodzi do przekroczenia napręże nia granicznego w masywie, zniszczenia masywu i jego przemieszczenia grawitacyj nego, które prowadzi do osi ągnięcia nowego stanu równowagi (Terzaghi 1950, Hoek, Bray 198 1). Do tego czasu energia n aprężeń cz ąstkowych jest absorbowana przez masyw skalny i
rozł adowywa n a wzdłuż naturalnyc h powierzchni n iec i ąg i ości i stniej ących jego strukturze (spęk ań , uskoków). B ędz i e
w i ęc n astępowa ł o rozwieranie szczelin wzdłuż tych powierzchni i powolna dezintegracja częśc i masywu oddzielonego
od jego części nienaruszonej szcze linami dylatacyjnymi.
Szczeliny dylatacyjne często przykryte s ą stropem, stanow iąc pseudokrasowe j askinie szczelinowe (crevice 1ype
- Vitek 1983). S ą one zazwyczaj pierwszymi objawami powstawania osuwisk (Hoek, Bray 198 1), niekiedy zaś towarzyszą jako tension crack, powstał ym już osuwiskom (Margielewski , Urban 2000). Jaskinie szczelinowe są więc jedną
z inicjalnych form grawitacyj nego rozpadu stoków i grzbietów górskich (Kowalski 1954, Margielewski , Urban 2000).
Anali za ich przebiegu i rozwoju umoż liwia obserwację początkowego stadium powstawania osuwisk - fazy narastani a
naprężeń i ich relaksacj i (Terzaghi 1950; Margie lewski, Urban 2000). W obrębie Karpat fliszowych j aski nie szczelinowe S<l zjawiskiem powszechnym, zwi ązany m zarówno z inicjalnym etapem rozpadu stoków, jak rów nież z rozwi nięty
mi osuwiskami (Kowalski 1954, Klassek 1994, Pulina et al. 1997a, b, 1998). W celu scharakteryzowania wstępn yc h
etapów rozwoj u osuwisk autorzy przeprowadzili analizy teklogenetyczne kilku wybranych j ask i ń .
J ed n ą z nich jest Zbójecka J ama na Jaworzynie Kamienieckiej w Gorcach, pows tała w grubolawieowych piaskowcach magurskich (Kowalski 1954). Jaskinia ta jest szczeliną dy latacyj ną, rozwijaną w kierunku rozciągł ośc i warstw
(subsekwcntnic) i reprezentuje inicjalny etap rozpadu stoku. Jej pionowe ściany (wys . do 5 m) mają prostolinijny przebieg i są wykszlak one wz dłu ż silnie zaznaczonego ze s po łu s pękań skośnych D, o kierunku l 0-20", który jest równoleg ł y do rozc i ąg łości stoku (Margielewski, Urban 2000). Analiza cienkiego poziomu charakterystycznych piaskowców
skorupowych wys tępującego na obydwu ścianac h jaskini, wskazuj e na niewie l ką tra ns l acj ę n ożycową odspoj onej czę
ści masywu ( przesu n ięc ie oko ło 20 cm), co potwierdza równ ież analiza spękań .
J askinia Malinowska znajduj e się na przyszczytowym skłonie wzniesienia Malinów w Beskidzie Ś ląsk 1m 1
powstaJa w grubolawieowych piaskowcach i z lep ieńcac h warstw gadulskich górnych (Kowalski 1954, Pul ina red. 1997a).
Stanowi ona system szczelin dylatacyjnych wyso kości do 15 m, rozwij anych generalnie na dwóch zespoiach spę k a ń
skośn ych D 1 i D~ o kierunkach 300-3 10" oraz 20-25" i niemal pionowych (niekiedy falistych) płaszczyznac h (Margielewski , Urban 2000). Najd ł uższy zespól prostych korytarzy w centralnej części jaskini jest rozwinięty w przy bl iżen i u
równolegle do stoku, zaś jej skraj ne korytarze pólkoli ście s kręcają w kierunku spadku stoku, d ow i ązując przebiegiem
zalamat1 do kierunków spękań.
Występuj ący w ob rębie ścian poziom warstwowania frakcjonalnego, jak rów nież analiza kierunków tektonicznych w s kazuj ą, i ż w efekcie dylatacji masywu skalnego n astąpił o blokowe, konsekwen tn o-ześlizgowe przes u ni ęcie po
powierzchniach lawie jego odspoj onego fragmentu w kierunku spadku stoku, n astę pni e zaś translacj a n oży cow a częśc i
odstokowej , zwi ęk s zająca się w kierunku zachodnim .
.Jaskinia Z bójnicka na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądecki m powstaJa w grubolawieowych pi askowcach fonnacji magurskiej . Jej część utworzył a s ię w obręb ie niszy osuwiska z l i nijn ą, c zęści owo s kal istą n i szą wysokości 3 m i rowe m rozpadlinowym u jej podn óża (Kowalski 1954, Pulina red. 1997b). Jaskinia posiada dwie wyraź n ie
zróż n i cowane częśc i : wschod ni ą, będącą pionową kont y nu acj ą niszy osuwiska w gl ąb masywu i zachodn ill, wykraczającą poza obszar osuwiska zaznaczaj ącego się na powierzchni. Fragment jaskini rozwi nięty w obrębie niszy osuwiska
jest wąskim korytarzem o charakterze częściowo rumowiskowym (Pul ina red. 1997b). Zachod n i ą część jaskini stanowi
korytarz, którego proste, pionowe ściany o wysokości 5 m s ą w ycięte wzdłuż j ednego z zespołów s pękań s kośnych o
kierunku 290-300" (Margie lewski, Urban 2000). Nisza osuwiska i rów u jej podnóża, rozwinęł y s i ę wzd ł u ż tego samego
kicrunku spęka ń skośnyc h (290-300"), co korytarze jaskini . Zwarte przemieszczenie odspojonego szczelinami fragmentu masywu, n as tępowało tu subsekwentnie w stosunku do zalegania warstw. Rozwój jaskini w g l ąb masywu 1
wzdłu ż rozciąg ł ośc i stoku poza obszar osuwiska, wskazuje na kierunek propagacj i ruchów masowych w przysz łości .
J askinia Złoto pieńska Dziura na Łopie n iu w Beskidzie Wyspowym. po wstała w o b rębi e grubo ław i cowyc h
piaskowców magurskich (Pulina red. 1997b) w osuwisku ze s ka listą n i szą i rowe m rozpad linowym. System śc i a n dostokowych jaski ni stanowi kontynu acj ę niszy osuwiskowej w g ląb masywu. Jaskinia posiada 4 g łówn e kondygnacje,
rozdzielone stopniami wyciętymi na pow ierzchniach lawie. Ściany j askini tworzą proste powierŻchnie wyksztalcone na
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silnie razw inj ętych spękaniach równoległych do stoku, o kierunkach 300-340". Ponad jaskinią występuje skalista nisza
osuwiska pakietowego, o wysokości 5-7 m i łącznej długości 200 m, z rowem rozpadlinowym i pakietem skalnym u
podnóża . Powierzchnie ścianek skalnych w niszy o wysokości 2-5 m, są zgodne z jej kierunkiem i nawiązują do kierunków spękall podłużnych 295-300-3 ł 0". Do kierunków spękań zaznaczonych w niszy osuwiska, na wiązują dwa n ajwyż
sze poziomy jaskini, zaś w obrębie korytarzy głębszych poziomów widoczna jest prawoskrętna rotacja kierunków
spęka.1, s ięgająca dla n ajniższego poziomu 40". Może ona wynikać z większego udziału ciosu odprężeniowego w rozwoju gł ębs zych partii masywu. Osuwisko widoczne na powierzchni, jest efektem rozpadu najwyższego poziomu jaskini, zaś nisza tego osuwiska jest pozostalością dostokowej śc iany tej jaskini. Szczeliny odprężeniowe są rozwinięt e
rów nież w obrębie stoku powyżej niszy osuwiska.
Analiza rozwoju jaskiń szczelinowych jako powszechnego w Karpatach sposobu inicjacji osuwisk, wskazuje na
odrębny rozwój dwóch płaszczyzn (stref) ograniczających fragment masywu zdezintegrowany i przemieszczony grawitacyjnie: pł aszczyznę oderwania (odklucia) mas skalnych i płaszczyznę (strefę) ich poślizgu (Margielewski, Urban
2000, Margielewski 2001 ). Plaszczyzna oderwania (odklucia) mas skalnych jest kształtowana przez d.lugi okres czasu,
w trakcie etapu poc hłaniania przez masyw naprężeń ścinających i rozwoju szczelin dylatacyjnych. Jej pozostałościąjest
nisza osuwiska, kształtowana jako dostokowa ściana szczeliny (tu: jaskini) dylatacyjnej. Nisza ta jest więc rozwijana na
długo przed utworzeniem właściwego osuwiska (np. w analizowanych jaskiniach). Zawsze ma ona założenia strukturalne i w stosunku do osuwiska jest elementem rezydualnym. Strukturalna powierzchnia potencjalnej niszy, i stniejąca
wcześniej jako dostokowa ściana j askini może mjeć różny przebieg: prostolinijny, klinowy, czy pilasty, zależny od
litologii utworów, jak też odwzorowania różnych kierunków spękań (Margielewski 2001).
Powierzchnia (w łaściwie strefa) poślizgu, jest wykształcana w trakcie przemieszczenia grawitacyjnego mas skalnych. Niektóre formy ruchów masowych, których stadium inicjalnym są jaskinie szczelinowe, mogą nie wyk ształcać
strefy poś lizgu. Należą do nich: obryw (Jall), przechyl (topple), czy rozszerzanie boczne masywu (lateral spreading)
(vide Dikau i in. red. l 996). W przypadku płytkich osuwisk transportowanych po powierzchniach strukturalnych nachylonych w kierunku ruchu, może nastąpić przemieszczenie translacyjne o charakterze konse kwentno-ześlizgowym
(po powierzchniach uwarstwienia) lub konsekwentno-szczelinowym (po płaszczyznach spękań lub uskoku) (vide Bober 1984). W g łębszych formach, będz ie zwiększa J się udział rotacyjnego charakteru przemieszczeń, z częściowo krzywolinioWeJ, a więc śc ięc iową powierzchnią (strefą) poślizgu. Wzrost głębokośc i zasięgu szczeliny inicjalnej Uaskini
szczelinowej) w g łą b masywu, będzie powodowal wyplaszczenie pierwotnie cylindrycznej powierzchni po śli zgu, powodując powstawanie form mieszanych, rotacyjno-translacyjnych, niekiedy rozwijanych z udziałem spływu skalnego
(Hutchinson 1995, Margielewski 2001).
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SZTOLNIE W OKOLICACH CZARNORZEK
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Nadleśnictwo

Czarnorzeki znaj dują się w zachodniej części Pogórza Dynowskiego, na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego. Miejscowość była znanym ośrodkiem kamieniarstwa- w końcu XIX wieku i s tniało tam przynaj mniej kilkadzies iąt warsztatów kamieniarskich. Z piaskowca wykonywano m.in. nagrobki, żarna, osełki i brusy.
Potrzebny surowiec był wydobywany w kilkudziesięciu sztolniach położonych na północ nym zboczu Królewskiej
Góry i południow yc h stokach Suchej Góry (Ryc. l). W związku z odkryciem w polowie XIX w. w Węg lówce złóż ropy
naftowej i ich ekspl oatacją, upadło kamieniarstwo w Węglówce, a w zw iązku z tym zaprzestano wydobycia na Królewskiej Górze. Aż do połowy XX w. prowadzono natomiast wydobycie w sztolniach na Suchej Górze. Tu zakończenie
eksploatacji spowodowało wysiedlenie miejscowej ludności ru s ińskiej. Tradycje kamieniarskie kontynuowali aż do
1966 r. miejscowi Połacy. Jednak nie prowadzono już wydobycia w sztolniach.
W wyniku badań prowadzonych przez czł onków Speleoklubu Beskidzkiego z Dębicy stwierdzono dotąd istnienie 18 sztolni (Tab. l). l l obiektów poznano na Królewskiej Górze, a 7 na Suchej Górze. Sztolnie wys tępują w piaskowcach górnych warstw istebniańskich . Ich dochodzi do ok. 20m. Obiekty na Królewskiej Górze by ły wykuwane
zgodnie z upadem warstw (ok. 30'') i mi a ł y charakter niskich i szerokich komór o opadającym s pągu. Eksploatacja w
wyrobiskach w Suchej Górze prowadzona była przeważni e wzdłu ż biegu warstw. Dno sztolni pokryte jest gruzem
skalnym i gl iną. (Ryc. 2). Wi ększość sztolni jest w części łub w cał ości zawalona, tylko kilka j est dobrze zachowanych
(np. Sztolnia nad Czają I - ryc. 2). W wyniku zawa łów w sztolniach powstały nowe korytarze i komory Uaskinia
konsekwencyj na) doc hodzące w Sztolni Wesołej do ł ącznej długości 75 m. Do zawałów dochodziło jeszcze w czasie
prowadzenia wydobycia. W ten sposób zgi nęł o w sztolni dwóch Rusinów w Boże Ciało ok. 1937 r. Jedna osoba zgi nęła
również w zawale w sztolni w 1939 r.
Większe obiekty pos i adają mikroklimat statyczny, zimny. Stwierdzono występowa nie w nich typowej jaskiniowej faun y: pająków i motyli z gatunku szczerbówka ksieni Scoliopterix libatrix. Sztolnie są tez miejscem zimowania
kilku gatunków nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis, nocka wąsatka/Brandta Myotis mystacinus/bralldtii, nocka
Natterera Myotis ltallereri, nocka rudego Myotis daubentonii mopka Barbastella barbaste/lus, gacka brunatnego Plecotus aurillls i gacka szarego Plecotus austriacus: Najliczniejszym stanowiskiem nietoperzy jest sztolnia Pustelni,
gdzie stwierdzono w maksymalnie 77 zimuj ących nietoperzy. Sztolnie w Królew~kiej Górze oraz sztolnie w Suchej
Górze I i n są objęte prawną oc hro ną jako stanowiska dokume ntacyjne. Planowane jest w ten sposób objęc i e oc hroną
kolejnych obiektów.
Tab. l . Wykaz sztolni w okolicach Czarnorzekach.

L. p.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
Ił

12
13
14
15
16
17
18

Nazwa
Jasna Sztolnia
Pustelnia
Sztolnia w Węglówce I
Sztolnia Wesoł a
Sztolnia w Węglówce n
Sztolnia w Węg l ówce ill
Sztoln ia w Węg l ówce IV
Sztoln ia w Węg l ówce V
Sztolnia w Węg l ówce VI
Sztolnia Nelsona
Sztolnia Zawaliskowa
Sztoln ia w Suchej Górze I
Sztolnia w Suchej Górze II
Sztolnia nad Czarnym Potokiem I
Sztolnia nad Czarnym Potokiem I
Sztolnia nad Czają I
Sztolnia nad Czają II
Biedna Sztolnia

Długość( m)

50
20
5
75
3
3
6
7
5
25
lO
17
20
6
12
20
20
5
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STĘŻENIE GLINU W WODACH JASKIŃ

ZACHODNICH KARPAT FLISZOWYCH
Jacek Motyka 1, Lubomir Zawierucha2
1

Katedra G6mictwa Odktywkowego, AGH w Krakowie
2Bielsko Biała

Badanie wy kropleń wód podziemnych strefy aeracji, rozpoczęte kilka lat temu na obszarze Wyżyny Krakowskopodobnych badań na obszarze zachodniej części fl iszu karpackiego.
Rozpoczęte w 1998 roku i kontynuowane do dzisiaj badania wód pochodzących z wykropleń i jeziorek w 8 jaskiniach
Beskidu Śląskiego i Małego pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie procesów wpływających na kształtowanie sir,:
chemizmu wód podziemnych. Uzupełnieniem badań wód pochodzących z wykrop leń jest analizowanie skladu chemicznego śn iegu nad jaskiniami oraz wód źródeł wyp ływających nieopodal jaskiń , a znajdujących się w tych samych
warstwach skalnych. Zebrany m ateri a ł pozwala na wyc iągnięcie szeregu wniosków dotyczących zmian skladu chemicznego wód infiltrujacych przez s trefę aeracji. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dotyczące s tężenia glinu,
który od wielu lat uznawany jest za przyczynę zaniku szeregu przejawów życia biologicznego w ekosystemach wodnych w Beskidzie Śląskim.
Znaczenie glinu dla kształtowania się warunków życiowych organizmów wodnych. Glin j est jednym z podstawowych pierwiastków skorupy ziemskiej. Występuje w ponad 250 minerałach, z czego ponad 40% to glinokrzemiany /Smulikowski 1953/. Mimo powszechnego występowan ia w skałach glin w wodach występuje w małych i l ościach.
Wynika to z małej rozpuszczalności jego zw iązków chemicznych. Stężenie glinu w wodach naturalnych nie powinno
przekraczać 0.5 mg/l, choci aż w wodach mineralnych w Czechach występuje w ilości do 365 mg/1/Dojlido 1987/.
Jeszcze w latach 80-tych na ogół nie normowano dopuszczalnej zawartości tego jonu w wodzie przyjmuj ąc, że jest on
nieszkodliwy dla organizmów ro ślinnych i zwierzęcych /Dojlido 1987/. Zainteresowanie znaczeniem glinu w wodzie
wzrosło wraz z badaniami nad zakwaszeniem środowi ska zw łaszcza na obszarze Skandynawi. Amfoteryczność glinu
wykazuje w środ owisku kwaśnym bardzo szkodliwe dla życia biologicznego cechy. Siłnie negatywna korelacja pomię
dzy pH a zawa rtością glinu w wodzie spowodował a w wielu regionach Europy wygi nięcie wie lu gatunków zw ierząt
wodnych. Na obszarze Karpat Zachodnich problem ten uzewnętrznił się zw łaszcza w źródłowym odcinku Wi s ł y. gdzie
od lat 70-tych notowano stale zmniejszanie s ię populacj i strzebla potokowego, pstrąga potokowego, g ł owacza pręgo
płet wego, aż do ca ł kowi tego wygi ni ęci a tych gatunków w wodach Czarnej Wiselki -co stwierdzono w 1993 roku l
Szczęs ny B., Kukula K. 1995/ .
Obecnie wiadomo, że niskie pH i stężenie glinu w wysokości tylko 0.07mg/l S<! krytyczne dla życia ps t rąga
potokowego /Wróbel S. 1995/, a przy pH bliskiemu 5 s tężenie glinu przekraczające 0.06 mg/l jest toksyczne dla życ ia
biologicznego /Rzycho ń 1998/. Proces zakwaszania środowiska wodnego i zwiększanie mob ilności chemicznej glinu
widoczny jest zw ł aszcza w obszarach zbudowanych ze skal kwaśnych, które zawierają ma łe il ośc i wapnia. Deficyt
wapnia znacznie zw iększa negatywne skutki łu gowania glinu w kwaśnym środowisk u . Obecnie obowiąz ująca w Polsce
norma dopuszcza dla wód pitnych do 0.2 mg/l glinu.
Czynniki wpływające na stężenie glinu w wodach j askiń Karpat Zachodnich.
Do głównych czynników wpływających na jakość wód podziemnych zaliczamy li to l ogię i tek ton ikę podł oża
skalnego, morfologię tere nu, klimat, g lebę wraz z ros1in nością oraz czynnik antropogeniczny.
Obszar badań leży w obrębie zachodniej części płaszczowiny ś l ąskiej , w jej wyższej części zbudowanej z kompleksu piaskowców, łupków i zlepieńców warstw gadulskich i is tebniańskich . Warstwy te, o mi ąższości ponad 2000
metrów, zapad ają monoklinalnie na S pod kąte m nie prze kraczającym 40 stopni. Ich skład mineralny jest bardzo podobny na ca ł y m badanym obszarze, a różnice mogą dotyczyć tylko stosunków ilo ściowyc h . Spośród sk ładnik ów detrytycznych przeważa kwarc, jednakże obok niego wys tępuje szereg pospolitych glinokrzemianów takichjak miki /muskowit,
biotyt/, skalenie potasowe /ortoklaz, mikroklin/, plagioklazy /albit/, kaolinit. Okruchy wapieni widoczne są sporadycznie i ty lko w piaskowcach o spoiwie wapnistym. Główny sldadnik spoiwa to krzemionka, rzadziej węg l a n wapnia czy
chloryt tKamieński i inni 1968, Unrug 1963/.
Do naturalnych e lementów sprzyj ających niskiemu p H (powstawanie kwasów humusowych) i uaktywnianiu jonu
gli nu dochodzą te związane z działaln ośc ią cz ł owieka. Pierwszym z nich powstał w XIX wieku wraz z masowym
wycinaniem lasów bukowo-jodłowych -mających naturalne zdolności neutralizacji kwasogenów. Na ich miejsce masowo by ł y i są sadzone kwasolubne i szybko w tym środowisku rosnące monokultury świerkow e . Drugi - negatywny
czynnik antropogeniczny, to osadzanie s i ę na barierze górskiej Beskidów Zachodnich kwaśnych pyłów i opadów nios<lcych zanieczyszczenia zarówno transgraniczne, regionalne /GOP, ROW, Ostra wal, j ak i też lokalne.
Wyniki badań.
Badania wód strefy aeracji rozpoczęto w 1998 roku w 5 jaskiniach Beskidu Śląskiego rrrzy Kopce, Lodowa.
Salmopolska, Malinowska, Mokra/, i w 3 jaskiniach Beskidu Małego /Wietrzna, Komonieckiego, W Straconce - od
roku 2000 /. Spośród badanych jaskiń 6 położonych jest wysoko w górach, na wododziałach , a dwie w dolinach.
Zagadnienie obecności glinu w wodach wspomnianych j aski ń opracowano na podstawie ponad 200 prób pobranych w
róż n yc h porach roku i sytuacjach wil gotn ościowych .
Duża il ość związków kwasogennych /przy małej ilości Cal powoduje , że wody badanych jaskiń maj <
! odczyn
Częstochows kiej, stały się inspiracją podjęci a
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kwaśny i słabo kwaśny co zdecydowanie sprzyja ługowaniu z glinokrzemianów glinu. Średnie pH przebadanych próbek wód podziemnych wynosi 5.08/ minimum 3.1 a maksimum 7.5/. Niskie pH powoduje, że śred ni a ilość glinu we
wszystkich przebadanych próbkach wód jaskiniowych wynosi 0.59 mg/l, co jest wielkością prawie trzykrotnie większą
od normy dla wód pitnych. Duży rozrzut stężeń glinu, tzn. od wartości niewykrywalnych (pon. 0.06 mg/l) do 12.08 mg/
l (Tab. l ) spowodował, że dane dla poszczególnych jaskiń opracowano osobno dla okresów suchych i wilgotnych l
roztopy, intensywne deszcze/. Wyniki dla pH, glinu , Si02 i Ca przedstawione w Tabeli l pokazują znaczne różnice w
obrębie poszczegó lnychjaskiń i okresów poboru prób. Największe s tężenia Al. stwierdzono w jaskini Mokrej , położo
nej w dolinie Czarnej Wiselki. Wody tej jaskini są silnie zakwaszone i zarówno w okresach suchych jak i mokrych ilośc i
glinu znacznie przekraczają normy, chociaż jest wyraźna różnica między okresem suchym (0.68 mg/l) a wilgotnym
( 1.22 mg/l). Podobna sytuacja widoczna jest w jaskini Malinowskiej, jednak przy niewielkiej różnicy, wynoszącej
odpowiednio 0.56 i 0.69 mg/l Al. W pozostałych jaskiniach, w okresach suchych notowanajest znacznie mniejsza il ość
g linu (od 0.04 do 0.088 mgli), niż w okresach wilgotnych, kiedy to glinujest zdecydowanie więcej (od 0.39 do 1.1 mg/
1). Średnie stężenie g linu dla wszystkich jaskiń w okresie s uchym jest równe 0.2 mg/l, a dla okresów wilgotnych (0.77
mg/l). Największe stężenia Al stwierdzono w jaskiniach położonych na wododziałach /Trzy Kopce, Malinowska, Mokra/, które są narażone na znaczny udział kwaśnych opadów atmosferycznych. W tych też jaskiniach l oprócz Trzech
Kopcy/ notujemy najniższe pH. Równie wysokie s tężenia glinu obserwujemy w jaskini Salmopolskiej. W okresach
wilgotnych notowano tam zarówno niskie pH -średnio 4.8 1, jak i wysokie średnie stężenie glinu wynoszące 0.89 mg/l.
Wydaje s ię jednak, że w tym przypadku mamy do czynienia z punktowym zanieczyszczeniem środow iska /duży parking na zapleczu jaskini/ co objawiasie znacznymi ilościami CI w badanych wodach dochodzącymi nawet do 359 mg/
l. W trakcie badań rozpoczętych w jaskini W Straconce stwierdzono 0.08 mg/l glinu w okresie s uchym oraz 2.43 mg/l
po 5 dniach deszczu. W trakcie roztopów stężenie glinu wy nios ło 3.67 mg/l oraz zaznaczy ł się znaczny wzrost SiO, l z
2.9 na 25 mg/l/. Zakwaszenie wód badanych jaskiń powoduje także znaczny wzrost - zwłaszcza w okresie wilgotńym
stężeń Si02 . We wszystkich przypadkach poza jaskinią Mokrą wyraźnie rośnie ilość krzemionki. Średnio w okresach
s uchych notowano 3.65 mg/l Si02 , podczas gdy w okresach wilgotnych- gdy malało jednocześniepHi wzrastała ilość
glinu , wzrastał też udział Si02 aż do średni o 6.31 mg/l (Tab. l ). Wyjątkiem jest jaskinia Mokra, jednakże w niej przy
stale niskim poziomie pH niezależnym od poziomu wilgotności podloża , rozpuszczanie krzemionki j est na prawie
s tał y m poziomie. W jaskini tej zwraca uwagę także stały i bardzo niski poziom stężeń Ca. Przy średniej dla wszystkich
jaskill wy noszącej 8.7 mg/l Ca, tutaj notujemy niewiele ponad 4 mg/l. W pozostałych jaskiniach widoczny jest zwięk
szona zawartość Ca w wodach podziemnych. Należy jednak stwierdzić, że ilości tego kationu są niewielkie, co świad
czyć może o malej zawartości detrytusu i spoiwa wapiennego w ska łach badanego obszaru. Osobnym zagadnieniam jest
jest ilość glinu pochodzenia atmosferycznego, która może zasilić wody podziemne. Z badań autorów przeprowadzonych na obszarze górskiej c zęści Bielska-Białej wynika ,że mogą to być ilości znaczne jednakże ich przestrzenny
rozkł ad może by ć zróżnicowany ,co zapewne jest przejawem lokalnych źróde ł emisji. W pokrywie śnieżnej w Beskidzie Ślaskim nad Bielskiem stężenia g linu zawierają się w przedziale od O do 0.25 mg/l, średnio 0.08 mg/l, chociaż
stwierdzono przekroczenia norm w wodach podziemnych w jaskiniach. Natomiast zdecydowanie inna - gorsza sytuacja by ł a stw ierdzona w Beskidzie Małym, gdzie na 23 próbki śniegu aż w 12 stwierdzono przekroczenie norm dla wód
pitnych (trzykrotne przekroczenie zanotowano na przełęczy Przegibek). Średnia zawartość g linu wyniosła 0.32 mg/l.
Sytuacja powtórzyła s ię w wodach jaskiniowych i źródłach . Ta zróżnicowana sytuacja wskazuje, że glin w wodach
podziemnych m oże pochodzić , nawet w znacznych ilościach, z opadów atmosferycznych. Wydąje s i ę jednak, że głów
nym i stał y m źródłem glinu jest jego ługowanie z podloża skalnego, ułatwion e niskim pH będącym wynikiem kwaśn yc h deszczy. Przebadane wody jaskiniowe są słabo zmineralizowane. Przeciętna mineralizacja ogólna wynosi 40-60
mg/l. Wody te są przeważnie trzy i czterojonowe. Dominuje w nich jon Ca. Oprócz niego powszechnie występują na
drugim, a nawet i pierwszym miejscu jon S04 - w 107 próbach, jon CI- w 21 próbach i jon N03 - w ł 5 próbach.
Znaczące przekroczenia s tężeń glinu związane są głównie z wodami typu S04 -Cl-Ca, S04 -Ca-Cl, Ca-S04 , Ca-S0 -Cl.
4
W wodach tych zawsze pojawiają s ię jony S04 i CI i są to wody jaskiń na wododziałach gdzie mamy znaczny wpływ
kwaśnych deszczy na środowisko hydrochemiczne. Tam gdzie na chemizm wód podziemnych m ają wpływ zanieczyszczenia lokalne i punktowe /jaskinia Salmopolska i Wietrzna l dominuje kwsogenny jon CI, dając wody typu Ca-ClHCO,, Cł-Ca- Na , Cl-Na-Ca, CI-SO.-Ca-Na. W przeważającej ilości przypadków decydujący j est tu jon C I, który w
powiązaniu z S04 staje się podstawą obniżenia pH i łatwości przebiegu ługowan ia glinu, co jest zgodne ze zdo lnością
rozpuszczania g linu przez kwasy. Miąższość strefy aeracji w badanych jaskiniach wynosi od 5 do 40 metrów. Przeważ
nie nie stanowi ona przeszkody dla szybko infiltrującej przez szczeliny kwaśnej wody opadowej. Brak możliwości
buforawania kwaśnych opadów przez środow isko skalne ubogie w Ca uwidacznia się znacznym wzrostem zawartości
g linu i krzemionki, będących efektem rozpuszczania piaskowców i łupków fli szowych.
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Tabela l
Wyniki badań
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5,90
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Okresy wigelit
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lr
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2,55
1.77
1,26
1,44
4,51
3,98
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14,68
14,30
4,05
7,48
6,80
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20,08
18,98
66,51
42,44
8,05
15,07
8,37
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ZBIOROWISKA GLONÓW I SINIC W JASKINIACH NA TERENIE
WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKlEJ
Teresa Mrozińska-Broda, Joanna Czerwik-Marcinkowska
Zakład Botaniki, In stytut Biologii Akademia Świętokrzyska, ul. Świętokrzyska 15, 25-4/0 Kielce
Spośród organizmów samożywnych , fotosyntetyzujących , żyjących w jaskiniach, na uwagę zasługują poza rośli 
nami naczyniowymi glony i sinice. Spełniają one w tym środowisku ważną rolę. Są bowiem głównym źródłem pokarmu. Są również odpowiedzialne za barwne efekty na skalnych ścianach jaski ń, ws kazujące wyraźnie na ich obecność.
Jest to duża grupa organizmów.
Nasze badania, prowadzone w jaskiniach na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej wykazały obecność 80
gatunków. Podobne liczby taksonów przytaczają również inni badacze jaskiń m.in. na terenie Węgier (93 gatunki),
Niemiec (60) i Hiszpanii (80). Są to gatunki należące do różnych grup systematycznych jak: Chlorophyta, Heterokontophyta (z klasami Bacillariophyceae, Xanthophyceae, Eustigmatophyceae), Dinophyta i Euglenophyta.Cłaus- badacz
Jaskini Pokoju na terenie Węgier wskazał również na obecność Chantransia chalybea przedstawiciela grupy Rhodophyta w tym środowisku. W śród wymienionych powyżej grup systematycznych niewątpliwie na pierwsze miejsce
wysuwaj<) się sinice (Cyanoprokariota-Cyanobacteria) jako organizmy najliczniej występujące i najlepiej przystosowane do tego środo w iska. Jest to zgodne z opinią pozostałych badaczy jaskiń. Znaczna liczba barwników, związanych z
tylakaidami w komórkach sinic, powoduje maskowanie zielonej barwy chlorofilu i nadanie im charakterystycznego
niebieskiego, czerwonego i żółego zabarwienia. Ich zdolność do modyfikacji zabarwienia w zależności od zmieniają
cych się warunków siedliskowych pozwala im na znaczne opanowanie tego środowi ska . Trzeba także dodać, że nieliczne sinice prowadzą także heterotroficzny tryb życia. Nie bez podstawnie określane są one jako organizmy pionierskie
przygotowuj ące grunt dla bardziej wymagających organizmów. Dzięki swoim zdolnością przyswajania wolnego azotu
atmosferycznego, dużej wytrzyma łości na wysychanie mogą osiedlać s ię w miejscach najbardziej niegośc inn yc h .Jak
wynika z naszych badań sinice występują nie tylko w części dobrze oświetlonej , znajdującej s ię głównie w pobliżu
otworów jaskiń ale również rozwijają się w głębszych miejscach, gdzie dociera słabe, odbite od ścian· światło a także w
ciemnych, mrocznych częśc iach j askiń. W partiach dobrze oświetlonych i dobrze nawilgotnionych t worzą razem z
innymi glonami często ogromne, barwne, galaretowate skupienia.
Przedstawiciele innych grup systematycznych jak zielenice, różnawiciowe skupiają się głównie przy otworach
jaskii1 lub w salach i kanałach względnie dobrze oświetlonych. Zauważono równi eż, że przedstawiciele Bacillariophyceae, Dinophyceae i Euglenophyceae preferują miejsca wyraźnie wilgotne, przy czym niekoniecznie dobrze oświetlo
ne. Wśród tych organizmów występuje cały szereg gatunków rzadkich i interesujących. Większość z nich to relikty
preglacjalne. Znajdywane w tym środowisku zbiorowiska glonów i sinic są na ogół niejednolite, mają często charakter
mozaikowy. Wskład nich wchodzą nieliczne gatunki chazmoendolityczne oraz liczne gatunki chazmoepilityczne. W
pł y tkich partiach jaskiń zazwyczaj dobrze oświetlonych i nawilgotnionych w skład zbiorowiska wchodzą nie tylko
sinice ale również zielenice i przedstawiciele Dinophyta. Słynne galarety składające się z sinic z rodzaju Chroococcus
i przedstawicieli Dinophyta (Gloeodinium cracoviense, Phytodinium aureum), występujące w jaskini Twardowskiego
został y po raz pierwszy opisane przez prof. K. Starmacha w 1963 roku. W głębszych partiachjaskiń przeważają w tych
zbiorowiskach gatunki sinic i przedstawiciele Xanthophyceae jak Trachychloron biconicwn, Het erococcus caespitosus
oraz Eustigmatophyceae jak Vischeria sp., Eustigmatos magnus. Ich zw iązek z takimi gatunkami sinic jak Calothrix
parietina, C. gelatinosa, Nadu/aria harveyana f spaerocarpa, Nostac microscopicwn. N. punctifonne i Tolypothrix
re1wis nie jest tu przypadkowe. Korzystają one w tym dosyć mrocznym środowi sku z właściwo ści sinic do wiązania
azotu.
Pomimo tych dosyć obszernych wyników badań jesteśmy wciąż w polowie drogi do pełnego obrazu glonów i
sinic oraz ich zbiorowisk na terenie jas kiń . Liczymy więc na skuteczną pomoc ze strony speleologów.
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ROLA GELIFRAKCJI W MODELOWANIU JASKIŃ
BESKIDU NISKIEGO
Rafał Suski
31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 10/7
Do polowy 2001 r. w Beskidzie Niskim poznanych zostało !58 jaskiń o łącznej długości 1995,5 m. Większość z
nich powstała w wyniku ruchów masowych, gł. osuwania, jednak część jask iń swoją genezę zawdzięcza zupełni e innym procesom. Wykształciły się w wyniku selektywnego wietrzenia wzdłuż spękań Uaskinie szczelinowe) lub mniej
odpornych warstw piaskowca Uaskinie warstwowe). Jaskinie te najczęściej określ a się mianem erozyjno-wietrzeni owych (Kiassek, Mikuszewski, 1997). Na podstawie inwentarza jaskiń beskidzkich (Mleczek. 1998) i jego później szyc h
uzupełni eń (Mleczek, Suski, 2001), a także w łas n yc h odkryć (Suski 2001a, b) poznano 30 obiektów tego typu. Sądząc
z opisów inwentarzowych obiektów tych jest prawdopodobnie nieco więcej , jednak nie wszystkie udał o s ię odnaleźć.
aby to zweryfikować .
Gen ezę jaski11 szczelinowych przedstawił J. Urban ( 1996) na przykładzie dwóch obiektów z "Piekla pod Nieklaniem" w regionie świętokrzyskim. Wg autora głównym czynnikiem w modelowaniu owych jas kiń jest grawitacyj ny
przepływ wód opadowych przesiąkających wzdłuż szczelin powodujący sufozyjne wymywanie spoiwa i drobnej frakcji oraz erozję powierzchni skały. Autor wskazuje także na działanie geJitrakcji (zamrozu) i chemicznego rozpuszczania
spoiwa przez pod s i ąkające wody kapilarne, jednak wpływ tych procesów ogranicza jedynie do partii przyotworowych.
W Beskidach dokladniej przebadano Jaskinię Komonieckiego (Beskid Mały), która należy do podtypu jaskiń
warstwowych. Wykazana została tu dominująca rola gelifrakcji w powstaniu jaskini, a także działanie sufozji, erozji
wodnej i ruchów masowych (Foltyn, Waga, 1995).
W trakcie badań zaobserwowano także trzeci podtyp jaskiń wytworzonych pomiędzy luź nymi blokami piaskowca leżący mi in situ. Formy takie noszą nawę rozwalisk i powstały w wyniku wietrzenia mrozowego (Klimaszewski,
1981 ). Jaskinie zlokalizowane w ich obrębie można więc nazwać rozwaliskowymi. Charakterystycznymi cechami dla
wszystkich trzech podtypów jaskiń jest zaokrąglenie krawędzi załomów skalnych wewnątrzjaskini oraz występowanie
w dnie piaszczystej zwietrzeliny. W Beskidzie Niskimjaskinie powyższych typów spotkać można w obrębie twardzieleowych form skalnych (Diabli Kamień, G. Zamkowa, Kamień n. Krempną, G. Mszana, K amień n. Rzepedzią) lu b
skalnych krawędzi nisz starych osuwisk (Kornuty). Wykształciły się one w obrębie piaskowców magurskich, z Mszanki
i przybyszawskich [tab. l].

Rodzaj
piaskowców

szczelinowe

liczba jaskiń
warstwowe

rozwali skowe
13

Macrurskie
z Mszanki
Przybyszowskie

6
5
l

5

suma obiektów

12

Tab. l . Uo ść poszczególnych podtypów jaskiń geJitrakcyjnych w

-

-

-

-

5

13

zależności

od rodzaju skał.

Powstanie korytarzy jaskini w dolnej części profilu skałki świadczy o decydującej roli kapilarnie podsiąkającej
wody. Zjawisko to jest często obserwowane w obrębie piaskowcowych form skalnych i doprowadza ono do powstani a
okapu (Aiexandrowicz, 1978). Zawilgocenie dolnej części ściany skalnej powoduje rozpuszczanie spoiwa piaskowców
przy dodatniej temperaturze, natomiast podczas przejścia temperatury poniżej zera następuje zjawisko zamrozu. Wprawdzie wahania temperatury w tej części profilu skałki są mniejsze (Alexandrow icz, Brzeźniak, 1989),jednak istotniejsze
jest większe zawi lgocenie ni ż w górnej części . O większej roli geJitrakcji nad rozpuszczaniem spoiwa może świadczyć
przykład jaski ń na Komutach. Powstanie ścian osuwiska komuckiego i znajdującej s i ę tam Jaskini Mrocznej można
u znać za równowiekowe. W jaskini tej panuje w miarę s tała, ale zawsze dodatnia temperatura, co wyk lucza działani e
zamrozu. Panuje tam rów nież duża wilgotność, która powinna sprzyjać rozpuszczaniu spoiwa. Nie obserwuje s ię jednak odpadania drobnej frakcji - brak jest w dnie piaszczystej zwietrzeliny, krawędzie za łomów skalnych s ą ostre,
zau ważalne jest dopasowanie naprzeciwległych ścian. Natomiast w obrębie skalnych ścian osuwiska powst ał y dwie
jaskinie rozwaliskowe i jedna warstwowa, posiadające typowe dla nich zaokrąg lenie krawędzi i piaszczystą zwietrzelinę w dnie.
Rozpuszczanie spoiwa może ułatwiać późniejszemu działaniu gelifrakcji poprzez zwiększanie porowatości skały. Z pewnością nie należy wykluczać też innych procesów (erozji , sufozji, ruchów masowych), które również biorą
ud ziaJ w modelowaniu omawianych jaskiń. Uznając geJitrakcję jako proces dominujący, można ten typ jaskiń określ ić
mianem gelifrakcyj nych. Przy zastosowaniu takiej terminologii podział jaskiń nazywanych do tej pory najczęśc iej (acz
nie do końca poprawnie) erozyjno-wietrzeniowymi mógłby wyglądać następująco:
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Jaski nie gelifrakcyjne:
- JASKIN IE SZCZELINOWE - rozwinięte wzdłuż pionowych szczelin ciosowych, zaznacza się przewaga wysokośc i
korytarzy nad ich szerokością, w przekroju często przybiera postać tzw. "gotyckiego luku, strop stanowią zwężające s i ę
szczeliny lub zaklinowane bloki. Najdłuższą jaskinią tego podtypu w Beskidzie Niskim jest Jaskinia w Skalee ( 15 m)
[ryc. l].
- JASKINIE WARSTWOWE - rozwinięte wzdłuż warstw o mniejszej odporności, widoczna jest przewaga szerokości
korytarza nad jego wysokości ą, strop buduje lita powierzchnia piaskowca. Najdłuższym obiektem tego podtypu jest
Schronisko w Zamkowej Górze IX (7 m) [ryc. 2].
- JASK INIE ROZWALISKOWE - wytworzone w obrębie luźnych bloków skalnych, układ korytarzy jest nieregulamy,
strop budują bloki skalne. Najdłuższą jaskinią tego podtypu jest Jaskinia Geografów (31 m) [ryc. 3].

Ryc. l . Jaskinia w

S kałce.
O
..___.1m

Ryc. 2. Schronisko w Zamkowej Górze IX
(plan wg T. Mleczka).
Ryc. 3. Jaskinia Geografów.
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DWADZIEŚCIA LAT MIĘDZYNARODOWYCH

SYMPOZJÓW NA TEMAT PSEUDOKRASU
Jan Urban
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Al. A. Mickiewicz 33, 3 1-120 Kraków, e-mail: noalexan@cyf-kr.edu.pl
Tennin .,pseudokras" został u żyty j uż prawie l 00 lat temu ( 1906 r. - Bella 1995) i do dzi ś jest częs to u żywa n y.
W Polsce nie zyskał sobie pełnego uznania jako termin naukowy. Na świecie stał się jednak dobrym hasłem , które
grupuje ludzi zajmujących się - naukowo lub hobbystycznie- unikatowymi, nietypowymi fonnami i zjawiskami geomorfologicznymi, w tym zwłaszcza j aski n iami niekrasowymi. Obiekty pseudokrasowe to bowiem formy rzeźby podobne do form krasowych, powstałe jednak w wyniku d ziałani a różnych , niekiedy bardzo specyficznych i rzadkich procesów, które nie są związan e z rozpuszczaniem skał (Panos 1978, Rubin, Balatka 1986, Moch oń, Urban 1989). Do terenów, na których szczególnie licznie występują takie obiekty cec huj ące si ę jednocześnie wybitnymi walorami krajobrazowymi należą w Środkowej Europie góry i wyżyny zbudowane z guboławieowych piaskowców kredowych, jakie np.
występuj ą w Pólnocnych Czechach oraz na pograniczu czesko-niemieckim i czesko-polskim. Dlatego też w Czechach
od lat prężnie dział a szereg grup speleologicznych, które prowadzą inwentaryzację i badania jaskiń pseudokrasowych
(istnieje też Komisj a ds. Pseudokrasu Czeskiego Związku Speleologicznego)
W Czec h osłowacji zrodzi ł a się też inicjatywa organizacji krajowych i międzynarodowych spotkań entuzjastów
bada11 fonn pseudokrasowych. Pierwsze spotkanie tego typu odbyło się w 1982 r. w Janawiekach ko ł o Broumova w
Sudetach. Mimo, iż nazywało się .,Symposium o pseudokrasu v ĆSSR." wśród prezentujących referaty znaleźli się
przedstawiciele trzech sąsiadujących w tym regionie krajów (w tym z Połski M. Pulinowa i S. Cacoń, Symposium ...
1982).
Nas tępne spotkanie o nazwie .,2. Sympozium o Pseudokrasu,. odby ło się w 1985 r. również w Janawiekach
i miało także międzynarodowy charakter. Referaty d otyczy ły głównie różnych fonn przypominających kras, ale wy s tę
pujących w piaskowcach, granita idach i gnejsach, s kałach wulkanicznych oraz pylastych s kałach osadowych na terenie
Czech i Moraw, poł udn iowo-wsc hodnich Niemiec, Polski (Beskidy), Słowacji, Szwecji, Grecji i Rumunii. Wśród tematyki spotkania oprócz opisów fonn i ogólnych rozważań genetycznych znal azły się zagadnienia mikroklimatyczne,
botaniczne (.,stalagmity korzeniowe.,) i geodezyjno-geomorfologiczne (2. Sympozium ... 1989).
Trzecie europejskie sympozjum na temat pseudokrasu o dbyło s ię w Konigstein w 1986 r. (dawna Niemiecka
Republika Demokratyczna) w otoczeniu piaskowcowych masywów Saskiej Szwajcarii. Podczasjego obrad sporo miejsca poświęcono dyskusji na temat zasadnośc i używania terminu .,pseudokras", definicji form oraz- w konsekwencj i ce l owości ł ączenia bardzo różnej często problematyki badawczej w ramach wspólnych spotkań . Przeważył jednak
pogl ąd o wspólnych podstawach i metodach badań tego typu fom1. Warto podkreślić, że tematyka wielu referatów była
znacznie szersza niż tylko opis obiektów, dotyczy ła wieku form pseudokrasowych i ich związk u z litostratygrafią oraz
morfogenezą danych regionów (3. Pseudokarst ... 1988, Mochoń, Urban 1989).
Podczas czwartego sympozjum, zorganizowanego w 1990 r. w Podołankach na terenie Bes kidów Śląsko-Moraw
skich - znowu w (jeszcze i stniejącej) Czechos łowacji - dominowala problematyka szczegół owa. Przedmiotem referatów były formy pseudokrasowe, głównie jaskinie Czech, Moraw, Węgier (w bazaltach), Polski (Beskidy, lessy Wyżyn
Środkowopolskich), Szwecji (związki z neotektoniką), Austrii, Bułgarii (w wulkanitach), Wielkiej Brytanii (w wapieniach) a nawet Himalajów (4. Sympozium ...). Uczestnicy zwiedzili też k ilkaj askiń beskidzkich.
Pi11te Międzynarodowe Sympozjum na Temat Pseudokrasu organizowane by ł o przez Speleoklub Bi e lsko-Biał a i
odby ło się w 1994 r. w Szczyrku. Zaprezentowano na nim - zarówno w części referatowej jak i podczas wycieczek przede wszystkim podsumowanie stanu badań jaskiń w polskich, słowackich i morawskich Karpatach. Do ważnych
artyku łów opublikowanych w materialach sympozjalnych należy genetyczno-morafologiczna klasyfikacja jaskiń Beskidów (G. Klassek), rozważani a na temat definicji pojęć krasu i pseudokrasu oraz genezy jaskiń niekrasowych
(P. Bella, L. Gaal) a także referat wprowadzający pojęci e jas kiń kansekwencyjnych (l. Eszterhaz) (5 Międz ynarodowe
... 1994).
N astępne, szóste sympozjum zorganizowane zostało w 1996 r. w górachMatra na Węgrzech i zgro mad zi ł o liczne
grono uczestników, reprezentujących jednak w znacznej części nowe środo wi ska. Oprócz gospodarzy (We grów) licznic
przybyli Austriacy, byli również S łowacy i Rumuni. Spowodowa ł o to znowu pojawienie się licznych referatów szczegółowych, ,.odkrywających" w regionach Europy Środkowej i Południowej obecność form pseudokrasowych. Interes ującym uzupełnieniem tego sympozjum była wizyta w ciasnej i labiryntowej jaskini Csorgó-lyuk - n ajw i ększej jaskini
w skalach wulkanicznych na Węgrzech (Proceedings ... 1996, Urban 1997).
Zorganizowane w 1999 r. w A radzie (Rumunia) s iódme sympozjum zgromadziło bardzo nie!wielką grupę uczestników i trudno uznać je za udane. Brak liczniejszych uczestników zagranicznych usprawied l iwić można odleg ł ości<l
i wysokimi kosztami, całkiem niezrozumiała była jednak nieobecność licznej grupy gospodarzy w świetl e znacznej
ilośc i miej scowych klubów speleologicznych. Ponadto opublikowane zos tały jedynie bardzo niepełne streszczenia refenllów z tego sympozjum (Urban 2000). Do ważnyc h elementów tej konferencji należy jednak za l iczyć spotkanie
członków Komisj i J aski ń Pseukrasowych Międzynarodowej Unii Speleologicznej (IUS) powolanej na zjeździe tej organizacji w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii w 1997 r. Przewodniczącym Komisji jest lstvan. Esterhaz z Wegier, zaś
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honorowym przewodniczący m - Jii'i Kopecky z Czech, inspirator badań jaski ń pseudokrasowych w swym kraju i organizator pierwszych między narodowych sympozjów. Komisja wydaje kilka razy w roku ,,Newsletter".
N astępne , ósme sympozjum pseudokrasowe odbędzi e się w d wadzieścia lat po pierwszym spotkaniu. Organizowane jest ono przez wiedeńskie muzeum przyrodnicze i autńackie kluby speleologiczne na terenie Dolnej Austń i w
czerwcu 2002 r. Organizatorzy przewidują dwa dni obrad i wycieczki m.in. do jednej z n ajwiększych jaskiń blokowiskowych w granitach; obiecują też stosunkowo niskie koszty uczestnictwa. Adres organizatorów: dr. Karl Mais, dr.
Rudolf Pavuza, An ton Mayer, Karst- und Hohlenkundliche Abteiłung, Naturhistorisches Museum, Wien, Museumplatz
1/10/ 1, A- 1070 Wien, Austńa; e-maił: speleo. austńa@netway.at.

Literatura:
Bella P. 1995 - Kras a pseudokras- zakł adne termino1ogicke problemy. W: Proc. Intern. Work. Meeting. "Preserv. of
Pseudokarst Caves". Rimavska Sobota-Sa1gotatjan: 68-76.
Mochoń A., Urban J. 1989- Pseudokras - pseudoproblem? Przegł. Geoł. 3: 167-168.
Panos V. 1978 - Krasowe typy podle hledisk geoł ogickych . Acta Univ. Palackiae Olom. Facult. Rer. Nat. 58, Geogr.Geol. 17:83- 101 .
Proceedings o f 6'h International Syroposiurn on Pseudokarst. lsztimer. 1996, ss. 182.
Rubin J., Balatka B. et al. 1986 - Atlas ska1nich, zenmich a pildnych tvaril. Academia. Praha, ss. 385.
Syroposiurn o psedokrasu v CSSR. Stalagmit. Praha 1982, ss. 55.
Urban J. 1997 - 6. międ zynarodowe sympozjum pseudokrasu Galyateto, Węgry, 19-22.09.1996. Przegl. Geol. 45, 4:
34 1-342.
Urban J. 2000 - 7. Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu, Arad, Macea., Moneasa, Rumunia, 06- 10.10. 1999.
Przegl. Geol. 48, l : 12.
2. Sympozium o Pseudokrasu. Ceska. Speł. Spoi. Sv. 10. Praha 1989, ss. 147.
3. Pseudokarstsymposium- vortrage. Kulturbund DDR. Dresden 1988, ss. 43.
4. Sympozium o Pseudokrasu. Ceska. Spel. Spoi. Sv. 23. Praha 1990, ss. 149.
5. Między n arodowe Sympozjum Pseudokrasowe. KTJ Speleoklub Bielsko-Bi ała. Biel sko-Biała 1994, ss. 42.

44

Materiały

35. Sympozjum Speleologicznego

O POŻYTKACH NAUKOWYCH
Z OBSERWACJI PIASKÓW WYPEŁNIEŃ KRASOWYCH
2

Jan Urban•, Ditta Kicińska

' Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Al. A. Mickiewicz 33, 31-120 Kraków, uoalexan@cyf-kl:edu.pl
1 /nstytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-686 Pol.JWJi
Postępy

fizyki i techniki o twierają nowe perspektywy badawcze w naukach przyrodniczych takich jak geologia.
jednak drogą, nowocze sną aparaturę zapomina się, że interesuj ące wyniki - zw łaszcza na wstępnym etapie
badań - można uzyskać też przy pomocy tańszych i prostszych metod. W przypadku badań ziarn skal klastycznych duże
możl iwości interpretacyjne daje wykorzystanie mikroskopu e lektronowego (np. Mycielska-Dowgiallo 1988). Jednak
również znacznie "starsza", stosowana już prawie przed wiekiem analiza kształtu i obtoczenia ziarn pod lupą może
prowadzić do ciekawych wniosków, pod warunkiem, że obserwacje będą wszechstronnie przedyskutowane a nie interpretowane schematycznie ( Goździk 1995, Kenig 2000).
Przyklarlem wykorzystania prostych metod na wstępnym etapie badań mogą być anali zy piasków wypełniaj ą
cych kenozoiczne forn1y krasowe w węglanowych skalach dewońskich trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich.
Badania tych piasków nie były wcześniej prowadzone, wydają się natomiast bardzo istotne dla analizy ewolucji trzonu
paleozoicznego w kenozoiku, bowiem wype ł nienia krasowe reprezentują unikatowe, nigdzie indziej nie zachowane
osady z tego okresu historii geologicznej regionu . Na podstawie analizy uziarnienia oraz obserwacji kształtu i obtoczenia ziarn kwarcowych pod lupą binokularną (J. Urban) uzupełnionych badaniami mineralów ciężkich (D. Kicinska)
uda ł o się wyró żnić ki lka populacji ziarn piasków charakteryzujących osady o różnym wieku i genezie.
Jednym z najważniejszych wniosków wynikających z tych obserwacji by ło stwierdzenie występowania na pewnych obszarach praktycznie jednorodnych genetycznie piasków, co jest specyfiką regionu i wynika z chardkteru jego
ewolucji w kenozoiku. Najbardziej typowym ich przykładem były piaski pochodzące ze zwietrzelin pstrego piaskowca
osłon y permskomezoz.oicznej. Piaski te zbudowane są w zdecydowanej większości z ziarn izometrycznych (zb l i żo n yc h
do kulistych), posiadających jednak nierówne powierzchnie, na których występują nie zniszczone śl ady rekrystalizacji
kwarcu. Oprócz kształtu , sposobu regeneracji, uziarnienia i skladu frakcji psefitowej (por. Kuleta, Rup l 976, 1980,
Barczuk 1979), na ich pochodzenie wskazuje podobny sk ład minerałów ciężkich (np. obecność epidotu i dystenu), a w
wie lu przypadkach - również przestrzenne sąsi edztwo piaszczystych wypełnień krasowych z płatami utworów permskotriasowych. Obecność zwietrzelin skal dolnotriasowych w formach krasowych, ogranicz.ona do zachodniej i pólnocno-zachodniej części omawianego obszaru, wskazuje na zasięg tej pokrywy w okresie intensywnego rozwoju krasu
( przypadający na neogen- Urban 2000), być może też na brak detrytycznych utworów dolnotriasowych w poludniowowschodniej części Gór Świętokrzyskich.
Charakterystyczną populację ziarn, dominującą lub praktycznie wy ł ączną w niektórych wypełnieniach krasowych poludniowo-zachodniej części regionu stanowią ostrokrawędziste, "połamane" fragmenty kwarcu , które m ońo
logi ą i cechami optycznymi przypominają ziarna piroklastyczne (wulkanogenicz.ne), opisywane w poziomach tufitowych kenozoiku południowej i środkowej Polski (por. Alexandrowicz. 1957, Parachoniak 1962, Lorenc, Zimmerle
1993). B ardzo dobre i specyficzne wysortowanie (? od 0,23 do 0,51 o oraz bliska zeru, niekiedy ujemna s kosność
rozkladu) drobnoziarnistych piasków zbudowanych z tych ziarn wskazuje na ich gromadzenie s ię w wydmach najprawdopodobniej w sąsiedztwie wybrzeża morskiego (por. G lennie 1970, Folk 1971 ), co sugeruje większy ni ż postulowany
dotąd zas ięg ncogeńskiej transgresji morskiej. Przypuszczalne pochodzenie tych ziarn z erupcji kwaśnych wulkanitów
wcwm]trzkarpackich pozwala na postawienie górnej granicy ich powstania w górnym miocenie (Urban 2000). Dalsze
badania tej populacji piasków powinny umożliwić dokladniejszą ocenę wieku wypełnionych nimi form krasowych.
Inna wyróżniona populacja ziarn dokumentuje cz.wartorzędowy wiek osadów. Populację tą reprezenluj<t okntglc
ziarna kwarcu frakcji średniej i g rubej o bardzo dobrym obtoczeniu oraz matowej (pó łm atowej) powierzchni. Kształt i
charakter powierzchni tych ziarn jest efektem transportu eolicznego (Goździ k, Myciel ska-Dowgialł o 1982, Gradziń sk i
i in. 1986). Tego typu ziarna kwarcowe poj awiają się na terenie Polski w osadach czwartorzęd owych . Ewidentna zmiana stopnia obtoczenia na początku plejstocenu obserwowana była na obrzeżach regionu świętokrzy s kiego (MycielskaDowgialło 1978). Można to tłumaczyć faktem, ze centralna część Gór Świętokrzyskich co najmniej od górnego miocenu była obszarem wododziałowym (z którego odprowadzane były nieobtoczone okruchy zwietrzelinowe) i dopiero
zlodowacenia poludniowopolskie oraz transport eoliczny związany z klimatem peryglacjalnym spowodow ały pojawienie s ię na tym terenie ziarn dobrze obtoczonych. Czwartorzędowy wiek opisywanych piasków potwierdzony jest obecnością charakterystycznych minerał ów ciężkich (granatów, amfiboli). Występowanie piasków czwartorzędowych (w
górnych częściach niektórych wypełnień lejów krasowych) wskazuje na ewolucję form krasowych regionu świętokrzy
skiego w tym okresie.
Inną populację ziarn stanowią mleczne, s ł abo obtoczone fragmenty kwarcu pochodzące z wietrzenia krzemionkowych skal starszego paleozoiku świętokrzyskiego, co s ugerowane jest przez mulowcową, częściowo zatartą przez
sy lifikację budowę wewnętrzną ziarn i obecność minerałów ciężkich znanych ze skał paleozoicznych (np. ch lorytów).
Populacja ta występuje (choć nie dominuje) w wypełnieniach poludniowej i wschodniej części regionu. Zapewne więk 
sza i l ość ziarn w próbkach, w których występują mleczne kwarce poc hodzi z paleozoiku , brąk charakterystycznych
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cech nie pozwala j ednak na ic h identyfikacje. Wśród badanych próbek spotyka się również piaski, w których występują
zarówno ziarna pochodzące ze zwietrzelin osłony perrnskomezozoicznej,jak i skal starszego paleozoiku. co pozwala na
ocenę kierunków palectransportu (Urban 2000).
We wschodniej części regionu kwarcom ze skal paleozoicznych towarzyszy populacja błyszczących ziarn kwarcowych średnio, czasem słabo obtoczonych, które zapewne abradowane były w środowisku wybrzeża morskiego (por. Goź
dzik, Mycielska-Dowgiallo 1982, Mycie1ska-Dowgiallo 1988). Ich obecność może potwierdzać szerszy zasięg zalewu
morskiego w miocenie (por. Glazek, Szynkiewicz 1987) lub pokrycie obszaru świętokrzyskiego ingresj ą w eocenie.
W pojedynczych wypełnieniach krasowyc h występują piaski złożone z ziarn mało charakterystycznych, których
geneza nie jest możli wa do określenia .
Stanowiska paleontologiczne po s iadające dobrą dokumentację naukową , które zazwyczaj wykorzystuje si ę w
datowaniach osadów i form krasowych, n ależą do rzadkości w wypełnieniach krasu świętokrzyskiego . Ograniczone s<~
również mo ż li wości wykorzystania do ozn aczeń wiekowych analiz izotopowych i paleomagnetycznych (Urban 1999).
W tej sytuacji badania piasków okazały s ię jedną z ważnych metod pozwalających na wstępn e zarysowanie rozwoju
krasu i w konsekwencji - ewolucj i morfo logicznej regionu w kenozoiku . Na ich podstawie można określić kierunki
dalszych badań prowadzonych przy wykorzystaniu bardziej zaawansowanych metod analitycznych.
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IKONOGRAFIA JASKIŃ BESKIDZKICH W WIEKU XIX I W
PIERWSZEJ POŁOWIE WIEKU XX
Wiśniewski
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św. Bronisławy

Jaskiniami w polskich Karpatach Fliszowych człowiek interesowal się od dawna, a od początków XIX wieku
niektóre z nich (jak np. Malinowska Jama w Beskidzie Śląskim, czy Zimna Dziura w Strzeblu w Beskidzie Wyspowym) by ły już znaną ciekawostką zwiedzaną przez badaczy (g łównie przyrodników) i turystów. W ll polowie XIX
wieku do kilku jaski ń (np. Malinowskiej Jamy i Wietrznej Dziury w Beskidzie Małym) doprowadzali turystów już
specjalni przewodnicy. W piśmien nictwie jaskinie z tego terenu pojawiają się bardzo wcześnie, bo od polowy XVII
wieku (m.in. jaskinie w Cergowej, w Beskidzie Małym i Żywieckim). Od tego też czasu, a zwłaszcza w wieku XIX
by ł y one już często wzmiankowane. Liczbę wspominających je publikacji z tego okresu można szacować na wiele
dziesiątków. Mimo tej pewnej popularności jaskiń beskidzkich, znana nam ich ikonografia z tego wieku jest nadzwyczaj uboga, i to nawet po przyjęciu bardzo łagodnych kryteriów {polegającyc h na uwzg lędnieniu wyobrażeń plastycznych przedstawiających większe wiszary albo obiekty opisywane w tekście towarzy szącym rycinom jako jaskinie). Z
tego też powodu dla tego terenu, kontynuując omawianie ikonografii jaskiń polskich, rozszerzono - w stosunku do
przyjętego w poprzednio prezentowanych opracowaniach ikonografii jaskiń ojcowskich i tatrzańskich (zob. Wi śniew
ski W.W. 1997, Wi śniew ski W.W. 2000)- zakres czasowy o I polowę XX wieku. Pomijanajest przy tym ikonografia
obiektów sztucznych znajdujących się w Beskidach Wschodnich (poza aktualnymi granicami Polski), c h oć w pi śmien
nicrwie bywają one bardzo często nazywane jaskiniami, a które w omawianym okresie były bard.z o populamym motywem ikonograficznym. Chodzi tu o podziemia w skalach w Uryczu i w Rozhurczu (np. rycina pt.: Jaskinia w Rozhurc::;u), oraz tzw. boldy w rejonie Polanicy (np. heliograwiura pt. Jaskinia Dobosza w Bubniszczu, dodatek do '"Pamiętni 
ka Towarzystwa Tatrzańskiego" z 1895 r.).
Na ws tępie przypomnijmy co uważamy za ikonografię jaskin i ową. Otóż uznajemy za nią wszelkie przedstawienia graficzne jaski ń . A to:
l ) mapy, na których zaznaczone są jaskinie;
2) widoki, na których zauważalne są otwory j askiń;
3) widoki, na których otwory jaskiń są podstawowym lub bardzo ważnym elementem;
4) widoki z wnętrz jaskiń;
5) plany jaskiń;
6) ryciny przedstawiajace przedmioty znalezione wewnątrz jaskiń (kości, znaleziska archeologiczne).
W rozważaniach uwzg lędnion a jest pełna ikonografia jaką zdołano znaleźć, bez względu na technikę jej wykonania.
Z XIX wieku znamy zaledwie 7 przedstawień , które można by łączyć z jaskiniami polskich Karpat Fliszowych.
Najwcześniej sze pochodzą ze znanego albumowego wydawnictwa Bogusza Z. Stęczyńskiego ( I 814-1890, wówczas
podpis uj ącego się Maciej Bogusz S tęczyński) Okolice Galicji, które ukazywało się w l. 1847- 1848 we Lwowie nakladem Kajetana Jabłońskiego, najpierw zeszytami, a później jako jedna pozycja. Są to trzy litografie wydrukowane w
Zakładzie Litograficznym Piotra Pilłera we Lwowie, które, j ak wynika z tekstu, można wiązać z obiektami o charakterze jaskiniowym z terenu Pogórza Beskidów. Rysunki do nich ("z natury") jak i litografie wykonał sam autor, który po
Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim , na których znajdują s ię interesujące nas obiekty, wędrował w latach 1846 i
1847.
Pierwsza z nich to Pustelnia S" Sierada w Trapiu od północy w obwodzie Sandeckim . Litografia przestawia
kapliczkę dobudowaną do niedużej skały, pod którąjest wiszar skalny. Właściwa, niewielka, Jaskinia św. Św ierada (dla
Stt;:czyńskiego jeszcze Sierada) kryje się we wnętrzu tej kapliczki.
Druga to litografia o tytule Skała w Żurowy w obwodzie Jasielskim, od zachodu przedstawiająca quasijaskiniowy
wiszar imponujących rozmiarów. Należy jednak zauważyć że dziś takiej form y tam nie znajdujemy. Skała BorówkaOkap, jak ją nazwali wspinacze, ma bowiem - jak wynika z ich opisów - okap tylko o 3 metrowym wysięgu . Ale na
pytanie czy taki wielki okap pod którym, jak widać na rycinie, chroniło się bydło, istotnie w czasach Stęczy ń sk iego
i stniał , czy jest to tylko wybujała fa ntazja rysownika, nie potrafimy teraz odpowiedzieć. Nie jest bowiem wykluczone,
że wizerunek te n jest prawdziwy, a owego wiszaru, o którym rysownik pisał , iż jest "zda się upadkiem grożący" , d ziś
nie ma po prostu dlatego, że najbardziej wysuniętajego część zwal i ł a się.
Trzecia litografia to Skała Wieprz we wsi ., Jastrzębia", w obwodzie Sandeckim, od wschodu, która umieszczona
była w pierwszym zeszycie albumu jaki wydany zosta ł w roku 1848. Na rycinie tej przedstawiono jaskiniopodobne
schronienie pod skalami , a w towarzyszącym jej tekście wyraźnie jest mowa, iż jest to: "głęboka i obszerna pieczara,
rodzaj jaskini [... ) Te głębokie wydrążenia pod takieroi skalami dzwiniejszem jeszcze robią to szczególne położe nie
skal. które zda s i ę powinnyby ciężarem swym zawali ć podziemną pieczarę" .
Dodajmy że autor tych litografii - Bogusz Z. Stęczyński - w swoim czasie był jednym z najbardziej aktywnych
krajoznawców polskich, a głównym celem jego pieszych wędrówek po MaJopolsce i Śląsku (także Sudetach) było
zbieranic materi ał ów do planowanego monumentalnego 50 tomowego wydawnictwa krajoznawczego, w którym c h c i a ł
opi sać te te reny. Miało za wierać wiele ilustracji, ch odziło mu bowiem o " propagowanie piękna kraju", ale niestety nie
d osz ło do jego realizacji.
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Następne chronologicznie wyobrażenie, które możemy odnotować, pochodzi dopiero z 1880 roku. Jest to drzeworyt sporządzony według rysunku Ksawerego Pilłatiego (1843-1902) Kaplica św. Świrada w Trapiu nad Dunajcem
zamieszczony w " Kłosac h ", nieco podobny do litografii Stęczyńskiego z 1847 r., z tym że wykonany w "lustrzanym
odbiciu".
Nieco późniejsza, bo z l 888 r., jest najbardziej interesuj ąca jaskiniowa rycina z polskich Karpat Fliszowych, a
zawiera ją książka Lud Cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz emograficvzy. Jest to cynkotypia z rysunku
B ogumił a Hoffa ( 1829-1894) wykonana w firmie Angerer & Goschl w Wiedniu o tytule Wejście do Jaskini Malinowa.
Przedstawia ona otwór znanej j askini Malinowskiej Jamy w Beskidzie Śląskim, z którego wystaje drabina, co jest
cennym dowodem jej ówczesnego uprzystępnia dla zwiedzających. Warto dodać, iż to najstarsze znane wyobrażen ie
graficzne większej jaskini beskidzkiej, choć było wznowione w reprincie w 1987 r., to do niedawna było nieznane
współczes nej literaturze speleologicznej (nie znali jego np. autorzy inwentarza jaskiń beskidzkich).
Niemal z samego końca XIX wieku pochodzi kolejna interesująca nas rycina Wej.fcie do pieczar przy ujściu Wisły,
któ rą zamieściła " Biesiada Literacka" w 1899 r. Uustracja ta wykonana zos tał a według rysunku malarza Wiktora G irgasa (XIX-XX w.). Przedstawia ona otwór pod ukośną skalną płytą, znajduj ący się najpewniej gdzieś w stokac h Baraniej
Góry, jak wynika z tekstu, w rejonie źródeł Wi s ły. Jaskinia ta nie został a, j ak dotąd , zidentyfikowana. Zbigniew Ład yg in
( 1999) wy razi ł przypuszczenie, i ż może tu chodzić o J askinię Komonieckiego. Mimo znacznego podobień s twa tych
obiektów, tezę tę n ależy odrzucić, gdyż źródła Wisły znajdowały s ię wówczas w innym kraju w stosunku do Jaskini
Komonieckiego.
Pod koniec XIX w. pojawia się pierwsza widokówka przedstawiająca otwór jednej z jaskiń beskidzkich. Porlkreślmy że jest to najstarsza nam znana polska widokówka z motywem jaskiniowym z terenu polskich gór i jedna z
pierwszych tego typu w Polsce. Przedstawia ona wejście do Jaskini Dobosza znajduj ącej się koło Jaremcza- najwięk
szego przedwojennego letniska w Beskidach Wschodnich. Od końca XIX w. była ona bardzo zn aną atrakcją turystycz11<1i z tego też zapewne powodu w początkach XX wieku i w okresie międzywojennym , motyw ten na widokówkach był
często powtarzany.
Nieco bogatsza i bardziej zróżni cowana, niż dziewiętnastow ieczna, jest ikonografia jaskiń beskidzkich z drugiej
c zę śc i omawianego okresu - z pierwszej połowy XX w. M.in. pojawiają się widoki z wnętrza jaskiń oraz ich plany i
niektóre z nich lokalizowane są na mapach.
W 19 1O roku opublikowany został (na lamach "Wszechświata") pierwszy znany plan jaskini beskidzkiej, który
nawiasem mówi ąc, jest najstarszym znanym nam - nie licząc wykonanych przez Jana Owalberta Pawlikowskiego przed
1885 r. schematów jaskiń Mylnej i Raptawickiej -planem jaskini z terenu całych polskich gór. Jest to plan i przekrój
Malinowskiej Jamy wykonany przez W. Friedberga ,,z pomocą kompasu i mimy".
W 1931 r. na lamach "Wierchów" opublikowany zos tał przekrój Zimnej Dziury w Strzeblu s porządzony przez
S tani s ł awa Leszczyckiego oraz 3 fotografie: otworu jaskini i dwie z j ej wnętrza.
Dwa lata późn iej, na lamach "Rocznika Oddziału P.T.T. Beskid Śląski" pojawiły się kolejne pl any jaskiń. Były to
rów n ocze śni e dwa ni eza l eżnie od siebie sporząd zone przekrój i plan Malinowskiej Jamy autorstwa Władys ł awa Milaty
(Mi lata, W. 1933) i Władys ława Szotkowskiego (Buzek, K., 1933). Drugi z tych autorów opubl ikował wtedy też dwa
zdjęcia z wnętrza tej jaskini. Obok nich, w artykule Karola Buzka Trzon skalny Śląskich Beskidów, wydrukowane
zos t ało jeszcze zdjęci e otworu Malinowskiej Jamy wykonane przez Jana Goszyka.
W 1934 r. w pracy Zdzi sława Stiebera Nazwy miejscowe pasma Gorców w Beskidzie Zachodnim na zał ączniko
wej mapie zo sta ł a zaznaczona jaskinia Zbójecka Jama, co by ło pierwszym umieszczeniem beskidzkiej jaskini na mapie.
W tym samym roku w książce Wszerad- Andrzej i Stajsła w-Benedykt: najstarsi święci polscy, obok reprodukcji litografi i Stęczyllskiego przed s tawiaj ącej kapliczkę w Tropiu została opublikowana fotografia wnętrza tej kapliczki ze stropem skalnym.
W 1937 r. Wojciech Walczak zamieścił na lamach "Wierchów" wykonany przez siebie przekrój Diablej Dziury w
Bukowcu oraz zdjęcie jej otworu i szkicową mapkę na której zaznaczono położenie tej jaskini .
W 1938 r. ukazał s ię przewodnik po Rabce i okolicach w którym - obok opublikowania zdjęcia otworu Zimnej
Dziury w Strzeblu wykonanego przez St. Leszczyckiego i już wcześniej drukowanego w "Wierchach" - na mapce
szlaków i atrakcji turystycznych okolic Rabki zaznaczono, dając im oddzieln ą sygnaturę (duży czarny trójkąt objaśnio 
ny w legendzie jako "groty"), dwie jaskinie. Jedną jest Zimna Dziura w Strzeblu, druga został a zlokalizowana w Gorcach nad Koninkam i kolo Tobolczyka. Jest to chyba pomyłką, bo w tekście nie ma o mowy o j akiejkolwiek położonej w
tej okolicy jaskini, a wzmiankowana jest tylko Zbójecka Jama.
W okresie mi ędzywojennym na widokówkach, obok wspomnianej Jaskini Dobosza kolo Jaremcza, przedstawiano też inne motywy j askiniowe z Beskidów. Sądzę że można do nich zali czyć też m.in. okno w skale w Zakocierzu (fot.
St. Grajewski), który to obiektjest pominięty przez inwentarz, ale ze względu na charakter, rozmiary jak i popu l arno ść
za~ lug ujc jednak na zinwentaryzowanie.
Z publikacji powojennych można odnotować kolejny już plan i przekrój Malinowskiej Jamy ogłoszo n y w 1948
roku na lamach "Orlego Lotu" oraz plan i przekrój Jaskini w Trzech Kopcach autorstwa Aleksand ra Jasiewicza wraz ze
zdj ęciem jej otworu zamieszczony w "Wierchach" w 1949 roku
Jak widać beskidzka ikonografia jaskiniowa, mimo rozszerzenia okresu objętego opracowaniem jest w sumi e
uboga, ale należy zauważyć że pod tym w zg l ędem nie odbiega ona zbytnio od jaskiniowej ikonografii innych gór
polskich. Dodajmy że w ogóle beskidzka grafika ilustracyjna z tego okresu nie jest zbyt liczna, j est wielokrotnie ubo ż
sza od tatrzańs kiej grafiki liczącej ponad l ,5 tys iąca pozycji z samego tylko XIX wieku

48

Materiały

35. Sympozjum Speleologicznego

Na zakończenie należy podkreślić, że ze względu na rozproszenie publikacji oraz dostęp no ść i ograniczone m oż
prowadzenia kwerendy, przedstawiony materiał, zwłaszcza jak chodzi o dntgą część omawianego okresu, tj. o
pierwsza polowę XX wieku, jest raczej napewno niekompletny i że przeprowadzenie dalszej kwerendy przyniesie
wzbogacenie rejestru. M ożna mieć nadzieję, że poszukiwania archiwalne dostarczą kolejnych pozycji ikonograficznych i to także z XIX wieku. Wszak jaskinie na tych terenach penetrował wtedy m.in. Godfryd Ossowski, któremu
zawdzięcza my bardzo wiele jaskiniowych rycin z Wyżyny Krakowsko-Częs tochowski ej . Zastanawia też brak jakiejkolwiek jaskiniowej ikonografii związanej ze święty m Janem z Dukli, którego pustelnia była w XIX w. popularnym
obiektem podróży, a jak wynika z dawnej literatury miała tam istnieć wtedy jeszcze jaskinia, z której obecnie nie ma już
śl adu, jako że w jej miej scu wybudowano kościół.
liwości
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JASKINIE- DZIEJE REKORDU
I JEGO PERSPEKTYWY

NAJGŁĘBSZE

Wojciech W. Wiśniewski
ul.

św. Bronisławy

/ 8/1, 30-203 Kraków

Pierwsze dni trzeciego t ysiąclecia przy nios ły znaczącą zmianę na czo łowej pozycji listy n ajg łębszych jaskiri
Na miej sce to wysunęła s ię po raz pierwszy jaskinia polożona poza terenem Europy. Jest nią znajd uj ąca s i ę w
zachodnim Kaukazie jaskinia Krnbera (Voronja, Wronia) w której osiągnięto g łębokość 171O m.
Warto z tej okazji przedstawić jak wygl ądały dotychczasowe dzieje rekordowej głębokości jaskini na świecie i
jakie są jeszcze potencjalne możliwości jej powiększenia.
Do ja ski ń cz ł owiek zagl ądał od pradziejów. Jak wynika z badań archeologicznych, człowiek prahistoryczny penetrował w nich nie tylko partie o rozwinięciu poziomym, ale pokonywał również odcinki pionowe docierając przy tym
na znaczne głębokości.
Prahistoryczne rekordy
Najstarszym znanym przykładem, jestjaskinia Lascaux, sławna ze względu na m al owidł a prahistoryczne datowane na ok. 17 ty s ięcy lat temu. Okazuje się że człowiek docierał wtedy już także do dolnej części tej jaskini (-15 m),
oddzielonej od górnej pionową skalną studnią 7 m głębokości, a przechodził ją używając liny. Jeszcze bardziej zaskakujące przykłady pokonywania pionowych odcinków w jaskiniach znamy z epoki brązu. W jednej z francuskich jaskiń
(Gouffre de Fouillac) w komorze do której dochodzi się przez studnię 20m głębokości w latach 1900-700 p.n.e. mieści ł
się warsztat ceramiczny, a w innej (Aven sepulerai de la Lauve) poniżej 54 m głębokośc i studni umieszczona była
nekropolia. Jeszcze głębi ej -do - 120 m- schodzili wtedy ludzie w jednej z jaskiń Chorwacji (Bezdanjaca), która
zaczyna s ię30m głębokości pionową stud ni ą, a dalej ma szereg mniejszych studni- o g łębokości od 4 do 12m. Jaskinia
ta była wykorzystywana przez cz ł owieka od 1400 do 900 r. p.n.e. jako miejsce pochówku i zamieszkiwania. Według
p rz y puszczeń archeologów równocześnie mogla żyć w niej około 200 osobowa grupa ludzi. Pionowe jaskinie pokonywali równ ież prahistoryczni Indianie Ameryki Środkowej. Na przełomie er w jednej z jaskiń w Sierra Mazateca (Tilpan
J) zac zynającej się studnią mająca ponad 80 m głębokości dochodzili co najmniej do poziomu - 150 m.
Najgłębsze j askinie - XVI- XIX wiek (do -329 m)
W czasach nowożytnych pierwszym, o którym wiemy, znaczniejszym rekordem głębokości by ła Grotta a MaJe w
Apeninach Środkowych, w której w 1573 roku osiągnięto dno leżące na -84 m. Rezultat ten poprawiono w 1591 roku,
kiedy to w austriackiej jaskini Geldloch uzyskano wysokość 96 m ponad poziom otworu. Następnym osiągnięciem było
zej ście w 1723 roku na dno s łynnej jaskiniowej studni Macocha w Krasie Morawskim mającej 138 m głębokości. Przy
czym nie jest wykluczone że na dno tej studni człowiek dotarł już w 158 1 r.
Większą głębokość poznano dopiero ponad l 00 lat później - w l 839 r. na terenie Krasu w Grotta d i Padriciano 226 m. Rekord ten został pobity niespełna dwa lata później także na terenie Krasu - w 1841 r. w Abisso d i Trebiciano (329 m). Na pozycji najgłębszej jaskinia ta przetrwała niemal 70 lat, aż do 1909 roku, kiedy to w jaskini Nidlenloch
zn ajdującej s ię w szwajcarskiej części gór Jura uzyskano g łębokość 394 m.
Najgłębsze j askinie- XX wiek (od-329m do -1632 m)
W 1923 r. na miejsce najgłębszej wraca jaskinia Geldloch w której poznano wtedy deniwelację 464 m.
W Jatach 1920 i ł 930 w wyniku źle pojętej rywalizacji (przede wszystkim we Włoszec h) za najgłębsze świata
przeds tawiono jaskinie, którym w rzeczywistości daleko było do rekordowej g łębokości. Np. w 1925 r. groto łazi w łoscy
informowali o osiągnięciu gł ębokości 470 m w Abisso Bertarelli (w rzeczyw istości było to -361 m), zaś w 1926 r. o
gł ębokości 520 m w Spluga delia Preta, którą w 1927 r. miano następnie pogłębić do 637 m. Po korekcie pomiarów
o kaza ło s ię że było to zaledwie ok. - 300 m. Faktyczny nowy rekord g łębokośc i uzyskano prawdopodobnie dopiero w
ł934 r. wAntrode ł Corchia. B ył o to -480 m, choć podawano wtedy o uzyskaniu w niej -54 1 m. W istocie granica 500
m głęboko śc i pokonana zosta ł a dopiero pod koniec II wojny św iatowej . W ł944 r. we francuskiej jaskini Dent de
Crolles uzyskano deniwel ację 5 12 m i od tego czasu, aż do 1998 roku światowy rekord g łębokości n al eża ł do jaskini
francuskiej. W okresie tym powiększa ł s ię on s ię j eszcze 18 razy, a rekordowa głębokość wzros ła ponad trzykrotnie.
Pozycję najglębszej, poza DerH de Crolles, zajmowały w tym okresie jeszcze 4 jaskinie: Pierre Saint Martin (w roku
ł95 3 z gł ęb okości ą -689 m i powtórnie w latach 1966- 1979- z głębokością rosnącą od - 11 71 m do - 132 ł m), Gouffre
Berger (w latach 1954-1966 z g łębok ośc ią która wzrasta ł a od -740 m do - 11 35 m), Gouffre Jean- Bernard (od 1979 do
ł 998 r. - z deniwe l acją która powiększała się od 1358 m do 1602 m) i Gouffre Miro! da (w 1998 r. z głębokością -1 6 1O
m). Druga z tych jaskiri - Gouffre Berger - była pierwszą jaskinią, która przekroczyła grani cę l 000 m głęboko śc i. Miał o
to miejsce w 1956 r. Natomiast w Gouffre Jean- Bernard w 1983 r. pokonano granicę 1500 m g ł ębokości.
Najglębsze jaskinie - XXI wiek (od - 1632 m poprzez -1710 m do?)
Ostatnią najgłębszą jaskinią świa ta w minionym wieku była austriackajaskinia Lamprechstofen, która w wyniku
eksploracj i prowadzonej przez polskich grotoł azów latem 1998 r. osiągnęła 1632 metry g ł ębokości. Miano naj g łębszej
straciła 6 stycznia 200 l r. kiedy to we wspomnianej na wstępie kaukaskiej jaskini Krnbera poznano głębokość 17 1O
metrów.
Tempo przemian na pozycji najgłębszej jaskini świata dobrze obrazuje fakt, że w okresie od pierwszego naszego
św iata .
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sympozjum speleologicznego, które mi ało miejsce w 1963 r., g łę bokość najgłębszej jaskin i znanej na świecie zwiększy
la się o ponad 50% (od 11 35 m do 17 1Om), a li cząc od rozpoczęc ia działaln ości jaskinowej przez niektórych czło n ków
naszej sekcji jeszcze bardziej, bo niemal dwukrotnie począwszy od 603 m.
Nal eży podkreślić, że wielkość głębokości osiąg nięta w jaskini Krobera jest jeszcze bardzo odleg łą od potencjalnych możliwości masywu w którym się znajduje. Wznosi się on jeszcze ki ł kaset metrów powyżej jej otworu (400 m
wyżej położony jest otwór jednej z w iększych jaskiń należącej prawdopodobnie do tego samego systemu), a jego silnie
skrasowiale podnóże schodzi g łęboko pod poziom morza. Jest tu potwierdzone istnienie krasowego systemu o deniwelacji ponad 2300 metrów, a bardzo prawdopodobne jest że maon - nie uwzgł ędniejąc partii leżącyc h pon iżej poziomu
morza - ponad 2600 m.
Na świecie jest jeszcze wiele rejonów, gdzie możliwe jest istnienie jaskini o gł ębokośc i więk s zej niż ma dotychczasowa rekordzistka. Taka potencjalna możliw ość istnieje też jeszcze w Europie. System krasowy o n aj w i ększej w
naszej części św i ata potwierdzonej deniwelacji mierzy 2200 m. W jego górnej części poznano jaskinię Gouffre du
Grand Cor głębokości 598 m, od dołu zaś jas kin ię o deniwelacj i 250 m. Aktualnie n ajwiększ;~ udowodniom1 deniwelacj ę - ok. 2570 m - ma system krasowy znajduj ący się w Meksyku. Jego górną częściąjest Sistema Cheve o g ł ęboko ści
1386 m, a w dolnej jest tam już kilka ja s kiń , z których najwięk sza ma ponad 6 km długości. Masywy krasowe o
podobnie wielkich deniwelacjach stwierdzono też w kilku regionach Ameryki Centralnej, m.in. w Gwatemali i Hondurasie, z tym że jak narazie nie przeprowadzono tam jeszcze większej eksploracji.
Istnienie masywów krasowych o jeszcze w iększyc h, bo przekraczaj ących 3 km deniwelacjach, sygnalizowane
jest z terenu Chin. Teoretycznie n ajgłębszy w świeci e krasowy system jaki znamy znajduje s ię w pó łn oc nej części
Karakorum w wapiennym masywie Karu n Ku h. Może on mieć nawet blisko 4500 metrów deniwelacj i, bo tyle bowiem
ma wynos i ć maksymalna różnica wysokośc i między miejscami, gdzie może woda w pływać pod ziemię, a wywierzyskami.
Jak więc widać, aktualnie najg łębszej jaskini na świ ecie bardzo daleko jest jeszcze do wielkości głębokości j aką
teoretycznie może mieć taka jaskinia. Można więc przypuszczać, że najbli ższe łata przyn i os ą dalszy wzrost głębokości
rekordowej jaskini. Ale ustaJenie jaka może być ostatecznie wielkość najg łębszej jaskini na świecie zaj mie napewno
jeszcze wiele lat.
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O RZEKOMO NAJSTARSZEJ DRUKOWANEJ WZMIANCE
DOTYCZĄCEJ JASKINI Z TERENUTATR POLSKICH
Z ROKU 1672
Wiśniewski
18/1, 30--203 Kraków

Wojciech W.
ul.

św. Bronisławy

Od pewnego czasu w polskim piśmiennictwie upowszechniana jest informacja, że naj starszą znaną drukowaną
o jaskini z terenu Tatr Polskich jest wiadomość o znajdującej się w Karpatach jaskini pełn ej kości zawarta w
publikacji Jana Patersona pochodzącej z 1672 roku (u Jerzego Glazka 1996- 168 1).
Przypuszczenie że Jan Paterson (Paterson- Hain) mówi tam o jaskini tatrzań skiej wyraził w 1924 roku, w pracy
"Smoki karpackie i Smocze jamy" opublikowanej w czasopiśmie ,,Kosmos", Edward Lubicz-Niezabitowski ( 18751946), znany paleontolog, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego, który ponadto zasugerował że wiadomość ta
dotyczy Jaskini Magurskiej.
Pogl ąd E. Niezabitowskiego prezentowal potem - bez krytyki i bez zapoznania się ze źródłem - Kazimierz
Kowalski m.in. w katalogu ,,Jaskinie Polski" ( 1953, s. 2 1), a ostatnio czyni tak Jerzy Glazek (np. 1988, 1995, 1996,
2000). Jest to niestety jednak błędne przypuszczenie (zob. m.in. Wiśniews ki , W.W., 1997), jako że w dziele Jana Patersona jest wy raźn ie mowa o jaskini znajdującej się w Tatrach Niżnych (Prikryl, L V., 1985b; La lkov ić, M., 1992).
Jan Paterson ży ł w latach ok. 16 15- 1675. Pochodzil prawdopodobnie z rodziny spolonizowanej szkockiej lub
angielskiej szlachty os i ad ł ej w maiopolskim Rakowi e (albo- jak uw ażają badacze s łowaccy i węgierscy- by l pruskim
lekarLem wojskowym), w młod ośc i mial przebywać na terenie Prus Książęcych . Wiadomo że w 1649 roku zost a ł
lekarzem króla Jana Kazimierza i leczy ł też magnatów polskich. Związany był z braćmi polskimi (arianami). W roku
1659 przyby ł z Polski Uako wygnaniec) do Kież marku , miasta protestanckiego. C hoć w latach 1660. przebywał na
terenie węgiersk iego Spisza, to działaJ pod patronatem polskiego starosty spiskiego Stani s ława Herakliusza Lubomirskiego i to j emu przesł ał (do Warszawy) fragmenty szkieletu ni ed źwiedziajask iniowego znalezione w1665 roku. Przed
rokiem 1670 przeni ós ł s i ę do Preszowa, głów n ego wówczas ośrodka kultury protestanckiej na Słowacji, gdzie zos tał
lekarzem miejskim (Horvath, P.; Urban, W., 1980).
Zdobywane w tym okresie informacje naukowe J. Paterson przekazywał m.in. Filipowi Jakubowi Sachsowi z
Wrocławia , a jego obserwacje przyrodnicze zostały opublikowane w "Miscellaneach czyli Efemerydach" Cesarskiej
Akademii B adań Przyrodniczych - wydawanym w Lipsku czasopiśmie lekarsko-przyrodniczym o barokowym tytule:
"Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-physicarum germaniearom academiae naturae curiosorum".
W roczniku m tego wydawnictwa z 1672 roku uk aza ł y się dwie publikacje J. Patersona mów i ące o znajduj ącej
s i ę w Karpatach jaskini z kość mi . Pierwsza- ,,De draconibus Carpathicis" (obserwacja 139 - o smokach karpackich),
druga- ,.De draconum Carpathicorum cavemis" (obserwacja 194- o jaskiniach karpackich smoków). Trzeba je jednak
a n a li zow ać razem, gdyż druga ,.obserwacja", co wyraźnie podano w za kończeniu komentarza do pierwszej z nich i co
wynika też z tekstu drugiej, jest dope łni e niem (czy może raczej rozwinięciem) pierwszej.
W "obserwacji" 139 pojawia się bowiem tylko jedno zdanie o interes ującej nas jaskini: "ln montibus Carpathiis
speluncam fere plenam ossium haberi, affirmarunt illi, qui ibi oves pascunt in aestate" (tj. "W górach Karpatach istnieje
jaskinia praw ie pełn a kości , zapew niają ci, którzy tam latem pasą owce" - przekład J. G ł azka, 1988, s. 30).
Pelniejszej informacj i o tej jaskini dostarcza dopiero druga "obserwacja" ( 194). Dla lepszej orientacj i przedstawiam ca ł y dotyczący j ej akapit (w przekładzie z tłumacze nia słowacki ego Prikryl, L V., 1985b): .,Druga dziura [z
kośćmi j jest w Liptowskim Komitacie, niedaleko miasteczka bądź targowiska Liptowski Mikulasz, które leży przy
rzece Wag, gdzie Karpackie góry nazwają s ię Tatry i są oddalone o j edn ą milę, do których od uj śc i a potoków do Wagu
idzie się na dość wysoki wierch na południu. Od niego s ię skrę ca trochę na zachód przez kopiec do j askini, do której s i ę
wchodzi ciasnym otworem, za którym się pokazuje wielka sklepiona przestrzeń, która si ę c iągni e niemal l milę w
kierunku wschodnim. Po bokach są inne szczeliny i jaskinie, szeroko rozciągające się. Po dłuższej drodze, niemal l /4
mi li, pojawia się woda, która przeszkadza iść dalej i wieje tam tak si lny i ogromny prąd powietrza, że natychmiast
gaśni e św i eczka, i w ten sposób uniem ożliwia dal szą wędrówkę . W środku jaskini gdzieniegdzie spada z góry biała
materia, która pokrywa posad zkę (może jest to mleko księżyca), gdzie leżą ko ści smoków przykryte tą m aterią i pogrzebane, są to ułożone na sobie lub obok siebie cale szkielety. Po usunięciu tej warstwy można kośc i ł atwo wybrać. Te n
szlachcic [z Liptowa) napi sał , że niedawno wykopali tam udową kość długości dwa łokcie i przyrzeki tę kość przysłać.
Spotyka s i ę tam też takie kości smoków, które przewyższają piędź" .
Jak widać z pow yższego fragmentu owa karpacka jaskinia pełna kości bezsprzecznie znajdowala się na terenie
Tatr N i żnych (zdaniem Lalko v ića, 1992- jest to jaskinia Benikova w Dolinie Demianowskiej). Nieporozumienie polegające na lokowaniu jej na terenie Tatr Polskich oraz utożsamianiu z Jaskinią M agurs ką, wynikło stąd , że Edward
Lubicz Niezabitowski nie znal ca ł ości obu publikacji J. Patersona mów iących o tej jaskini. Dostępn a mu by ł a bowiem
w pełni jedynie pierwsza "obserwacja" zawieraj ąca tylko owo jedno zdanie. Pomimo to stwierdził - i to bez przedstawienia jakiejkolwiek argumentacji- że jaskinia o której powiada Paterson, choć tekst nie zawiera najmniejszych nawet
sugestii do takiej indentyfikacji, znajduje się "prawdopodobnie w Tatrach" i że j est to "zdaje s ię gro!a Magóry [ !)".
Pr zedstawi ł tak<
J hip otezę, mimo że wi edzi ał , o czym poinformował w tym samym tekście, i ż Paterson opublikował
wzmianką
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opisy jaskiń, z których drugi sporządził szlachcic z Liptowa, z tym że jak
.,niestety z artykułu tego dostal mi się do rąk tylko sam początek, tak że treści jego w calośc i nieznam".
Identyfikacja dokonana przez Niezabitowskiego zdumiewa też dlatego, że w dalszej części swojej rozprawy przytacza
fragmenty dziel XVill wiecznych przyrodników (w tym Gabńela Rzączyńskiego z 1721 r.). którzy powołując się na
publikacje Patersona pi sząc o interesuj ącej nas jaskini z kośćmi mówią i ż mieści się ona na terenie Komitatu Liptowskiego.
Warto jeszcze dodać i ż od ponad 15 lat ów drugi- nieznany E. Niezabitowskiemu- tekst Jana Patersona jest j u ż
łatwo dostępny. Wydany został przez [.ubomfra V. Prikry1a w 23 roczniku czasopisma .,Siovensky Kras".

jeszcze

drugą .,obserwację" zawierającą

poinformował

***

Naj starsze, jakie znamy obecnie, drukowane wzmianki o jaskiniach z terenu dzisiejszych Tatr Polskich uka za ł y
w 1736 roku . Zaw ierają je II część wielkiego dzieła Gabriela Rzączyń skiego (1665- 1737) ,,Auctarium [!) historiae
nalllra/is curiosae Regni Polofliae" będącego formą encyklopedii fi zjograficznej Polski i drugi tom historyczno-geograficznej monografii Węgier Matej a Beli ( 1648- 1749) ,,Notita Htmgariae Novae Histo1-ico Geographica".
W pierwszej z tych publikacji podanajest w iado mo ść o wydobywaniu mleka wapiennego (.,mleczko kamienne")
w górze ,,Mientusia", to jest- co możn a stwierdzić niemal z całkowitą pewn ością- w Piwnicy Mi ętus iej . Druga zaś
praca mówi o jaskini znajdującej się w Tomanowej : "W tym stoku, który jest po stronie polskiej, znajduje s ię obszerna
jaskinia, z której wnętrza wydobyto w wielkiej i lości kości niespotykanej wielkości, które wed ług wierze ń ludowych
mają być smocze" ( przekł ad J. Szaflarskiego, 1972, s. 120). Wiad omość ta dotyczy najpewniej którejś z jaskiń masywu
Żaru, najprawdopodobniej Jaskini Przeziorowej albo Jaskini za Smrekiem, które, co wiemy z dawnych publikacji,
zawierały liczne kości dużych zwierząt. Były one przy tym, ze względu na położenie i ł atwy dos tęp, znane na pewno od
bardzo dawna.
s ię
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JASKINIE PSEUDOKRASOWE SUDETÓW
Andrzej
ul. Kasztelmiska 6417, 58-3/6

Wojtoń

Wałbrzych,

e-mail: andrzejwoj@wp.pl

Ostatnimi czasy dość znacznie wzros ła liczba jaskiń pseudokrasowych z terenów Sudetów polskich, z 12 jakie
opisane w inwentarzu "Jaskinie Sudetów"(l996), do 36 na dzień dzisiejszy (maj 2001 ). Łącz n a długość korytarzy
wynosi około 958 metrów, do której to trzeba ewentualnie odjąć część rozkutych korytarzy w Jaskini z Filarami (okoł o
70 metrów). Najgłębszą jaskiniąjest Jaskinia Podlużna Szczelina I - 36 metrów, położona na stokach Milka, a n ajd łuż
szą Jaskinia z Filarami 276 metrów. Najwięcej bo 26 j askiń powstało w piaskowcach, 6 w granicie, 3 ryolicie i l w
tufach porfirowych.
Ostatnimi czasy najwięcej j askiń i schronisk podskalnych został o odkrytych przez Klub Górski i Jaskiniowy Wałbrzych , w dwóch nieczynnych wyrobiskach piaskowca w pobliżu miejscowości Kochanów. Wszystkie jaskinie
powstały tu w piaskowcach gómokredowych. Są poziome a, ich g ł ębokość nie przekracza kilku metrów. Na ścia nach
w tdać śl ady przepływu wody i tylko niewielkie partie jaskiń mają charaieter zawali skowy. Co ciekawe w piaskowcach
tych występowa ł y wkł adk i wapieni i to one spowodowały powstawanie kamieniołomów i odkrywek w okolicy Kochanowa. Nawet zac hował się jeden obielct krasowy z tego terenu Schronisko w Kochanowie Vll o d ł ugości 4,5 metra.
Najprawdopodobniej jeszcze przynajm':liej kilkana§cie obiektów da się znaleźć na terenie Gór Stołowych , po
porozumieniu s ię z parkiem narodowym. Prace takie zos tały rozpoczęte przez speleologów żagańskich (,,Jaski nie" 24/
Ol ). są j uż pewne nowe "rzeczy", ale nie zostały one jeszcze do końca udokumentowane.
by ły

Poniżej

lp.

zamieszczam tabelę zestawiającąjaskinie pseudokrasowe z terenu Sudetów.

nazwa jaskini

l. Jaskinia Niedźwiedzia Jama
2. Jaskinia Wilcza Jama
3. Jaskinia Pandurów
4. Schronisko I
5. Schronisko Potrójne
6. Jaskinia Przechodnia
7. Jaskinia Zimna Dziura
X. Schronisko w Choj niku

9.
10.
11.
12.
1:\.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
3-1.
35.

36.
37.

Jaskinia Dziurawy Kamień
Juskinia Pustelnia
Jaskinia Ucho Igielne
Jaskinia Skalna Komora
Jaskinia Podłużna Szczelina l
Jaskinia Podłużna Szczelina II
Schronisko Rozpadle
Schronisko Wiatrowe
Schronisko Błędne l
Schronisko B ł ędne II
Schronisko Błędne III
Jaskinia Pod Schroniskiem
Na Szczelińcu
Jaskinia Olbrzyma
Schronisko Kręte
Schronisko Na Kancie
Jaskinia z Rondami
Jaskinia Równolegia
Jaskinia Zawaliskowa
w Kochanowie
Jaskinia Prosta
Jaskinia Rozdroże
Schronisko w Kochanowie I
Schronisko w Kochanowie II
Schronisko w Kochanowie lli
Schronisko w Kochanowie IV
Schronisko w Kochanowie V
Schronisko w Kochanowie VI
Sdwonisko w Kochanowie VII
Jaskinia z Filarami
Schronisko Bulderowe

" jilskinia w
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części

sztuczna

położenie

okolice Jerzmanic Zdrój
okolice Jerzmanic Zdrój
okolice Lwówka Śląskiego.
okolice Lwówka Śląskiego,
okolice Lwówka Śląskiego,
okolice Lwówka Śląskiego.
okolice Lwówka Śląskiego,
Góra Piaszczysta
Góra Chojnik
Góra Chojnik
Góra Witoszu
Góra Witosza
Góra Witosza
Milek
Milek
Milek
Lesista Wielka

długość

deniwelacja

7
7
13
2.7
9.7
12.5

-3
-l

3,7(+ 1,-2,7)

Błędne Skały

8.5
5
20
24.4
13.7
I 1.2
63
20
10
5
8
6
10

Szczeliniec Wielki
Szczeliniec Wielki
Szczeliniec Wielki
Szczełini ec Maly
Kochanów
Kochanów

40
22
9
ok.7
11 2
21

Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Kochanów
Sokolik

44
50
65
li
6
7
15
7.5
3.5
4.5
276*
ok.5

B łędne Skał y
Błędne Skał y

Góra Skała
Góra Skala
Góra Skala
Góra Skala

-2.7
5.2
-36
- 13.5
-3.5
I

2(+1,5, -0,5)

-5

4(+2.-2)

-l

ok. - 10

ska ła

piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
granit
granit
granit
granit
granit
ryolit
ryolit
ryolit
tufy porfirowe
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piaskowiec
piilskowiec
piaskowiec
wapie1\?
piaskowiec
granil

