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podziemne formy w lessach: numerami oznaczono stanowiska prezentowane pod
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Mnterinfy 36. Sympozjum Speleolosicznego 

Sesja terenowa l 

Podcza~ sesji tereno wej 36. Sympozjum Speleologicznego przedstawione bryd<J na jc iekawsze ja~kin ie w trzccio

rzrydnwych gipsach Niecki Nidzia1łskicj polożone w wirykszości w obnrbie subregionu zwanego Nieck<J Solcck<t (Cabaj. 
Nowak 1986). która obejmuje obszar o kszta lc ie trójkąta i wierzcha lkach wyznaczonych przez Pi1\czów. Busko Zdrój 
oraz Solec nad Wislą . Przedmiotem obserwacji będą również powierzchniowe fo rmy krasu gipsowego na te renie Niec ki 
Soleckiej oraz Plaskowyżu Szanieckicgo. Kras i jaskinie tego obszaru S<J przedmiotem licznych wzmianek w pracach 
ogólnych i osobnych przyczynków od pierwszej polowy XIX wieku (Pusch 1903 i inni). wcześnie też doczekaly się 
monogratl i gcomo1fologicznej (Flis 1954) i s peleologicznej (Kowalski 1954). Późniejsze prace S<J w znacznej mierze 
powtórzeniem wiadomości zawartych w tych dwu monografiach (np. Nowak 1986), chociaż poważnic wzros la i lość 

7.nanych .Jaski1i ( Wolo szyn 1990. Gubala. Kasza, Urban 1998). 
W urugun dniu sesji tcreno\\'cj zobaczymy również powierzchniowe i pnuzit:mn..: formy rz..:źby w czwartum;do

wych lessach na te renie Garbu WoJzislawskicgo. Ostatnim s tanowiskiem będzie Jaskin ia Lubańska - jcd..:n z najcit:

kawszych geologicznie obiektów speleologicznych regionu świętokrzyskiego (w sensie geolog iczny m ). l eŻ<JCY na po lu

dniowej gran icy wychodni jego obrzeżenia permsko-mezozoicznego. 
Prawie wszystkie prezentowane obiekty polożone s<l na terenie. Zespolu Parków Krajobrazowych Po nidzia. w 

granicach trzech tworz<Jcych go parków: Nadnidzi ańs kiego P.K .. Szanieckiego P.K. oraz Kozubowskicgo P. K. Wiele 
prezentowanych obiektów chronionych jest prawnie jako pomniki przyrody lub w obrębie rezerwatów przyrody (Wró

b lewsk i 2000). 
Pi1iczów. w który m rozpoczynamy wycieczkę jest starym. królewskim miaste m polożonym na po ludniowych 

stokach Garbu Pi1iczowskiego. Do najciekawszych zabytków miasta należ<t: gotycko- renesansowy kościti l i przy lcgaj<l
cy do niego gotycko-barokowy zespól k lasz torny Paulinów. późnorenesansowy kości<i l i k lasztor Reformatów. n.:m:san

sowa kaplica św. Anny stoj<1ca na Wzgórzu Klasztornym nad m iastem oraz zabytkowy uklad urbanistyczny i liczne 
stare kamienice mieszczariskic (góruj<JCY dawniej nad miastem zamek kró lewski zostal. nieste ty, rozebrany). 

Pi1iczów znany jest przede wszystkim jako m iejsce wydobycia i przeróbki .. kamienia pi1iczowskicgo" (.,piliczaka" ). 
Kamie1i pi1iczowski jest detrytycznym wapieniem zbudowanym z drobnych fragmentów zwapnialych plech glonów - lito
tamniów ży.i<lcych niegdyś w przybrzeżnej strefie mi oceliskiego morza (st<Jd jego inna nazwa - wapie1i litotamniowy). Stano
wi on doskonaly kamie1i budowlany i materia l rzeźbiarski. bowiem wydobyty świeżo ze z loża j est miękki, lat wy w obróbce a 
nasu,:pnie. poddany cizialaniu czynników atmosferycznych twardnieje. Tradycje eksploatacji wapieni w oko licach Pińczowa 
sięgaj<J co naj mniej wczesnego średniowiecza po lskiego. zaś w ukresie rencsm1su istnialtu duży ośrodek rzeźbiarski . Kamie1i 
pi1iczowski powszechnie stosowany by l w budownic twie Krakowa oraz wielu innych miast Polski. Kamieniolomy wapienia 
litotam niowego. zwlaszcza nąjstarsze. polożone w Skowronnie ki lka kilometrów na zachód od miasta. stanowiq zabytki 

kulttuy materialnej. Zespól kamienio lomów eksploatowany obcenic znajduje się na wysoczyźnie na pólnoc od miasta. 
Z Pi1iczowa trasa wycieczki biegnie na wschód , mn iej więcej wzdl uż pó lnocnej g ranicy Niecki Soleckiej . M ija

my polożone nieco na poludnie od trasy w rejonie Bogucic. Marzęcina i Bini<1tek inte res ujqcc ods lon ic;cia gipsów, 
chron ione jako po mniki przyrody a także Jaskiniry Żydowsk<l - duŻ<l sa lę zjezia rkiem i wywierzys kiem. o statnio od kry
t<) ponad 200-metrowq Jaskinię w Marzęci nie oraz Bajkowy Schron - nicwielkie lecz c iekawe schronisko krasowe 
rozwi nięte w sp<Jgu gipsów. 

Przejeżdżamy też przez Busko Zdrój - star<) miejscowość, która od lat dwudziestych XIX wieku j est ośrodki em 
uzdrowiskowym znany m z siarczanowych wód mineralnych. Zanim wody te zm• lazly zastosowanie w lecznic twie pro
wadzono tu intensywne próby uzyskania z nich soli k uchennej. po odcięc iu w 1772 r. przez zaborców od Polski (a 
nasto;:pnic kongresowego Królestwa Polskiego) kopaln i ~ol i w Wieliczce. R ozw6j huskiego uzdrowiska w pie rwszej 
polowie XIX wieku przyczynil s ic; do rozpropagowan ia jaski1i w pobliskich Skorocicac h. które po lecane by ly jako 

miejsce wycieczek kuracjuszy. 

Stanowisko l. 
Bronina -zespół bezodpływowych zagłębień i Jaskinia Sawiekiego 
Prowadzą : Jerzy Głazek, Jacek Gubał a, Andrzej Kasza. Jan Urban 

Na polminie od wsi Eronina i trasy Busko-Tarnów polożony jest zespól bezodpl y\\'owych. krasowych zagh;bic1i 
wypeln ion yc h lub wypcln iajqcych ~icr okresowo wocl<J (Flis 1954). których ci<Jg tworzy roz lcgi<l, plytk<l i n1cn:gula rnq 
dolinry. Dolina ta zamkn iętajest od poludn ia wyraźnym garbem zbudowanym z gipsów szki e le towych oraz szablastych, 
zwanym Skalk<J. W garbie istniej e system podziemnych kanalów krasowych ndwadn iaj<(cych dnlinry. Otwory kanalów 
polożone S<J w stretic okresowych wah<lli poziomu wody w zbiornikach t worzących się u stóp garbu i ~taj <J s i.,: widoczne 
jedyn ie w okresach suchych Uesieni<J. zinHJ). Zauważy! je i po raz pierwszy opisa l L. Sa wieki ( 1918). d latego też 

dostępna czryść tego systemu nosi nazwry J askini Sawickicgo. Jaskinia ta zostala spenetrowana w 1997 r. (Gubala. Kasza 

Urban 1998). zaś brak śladów zniszczeti mikrorzeźby ścian i dna sugeruje. że większl\ częś~ j<~s kini nic była wcześn iej 

- przynajmniej od dluższego czasu - odwiedzana przez czlowieka. Jedynie w rejonic najwyższego otworu wystrypuj<l 

śmieci wrzucone z zewn<1trz. 
Jaskinia ma ellugość 173 m. nale7.y więc do najeiluższych zinwentaryzowanych podziemnych obiektów krasowych w 

gipsach Niecki Nidzia1iskiej. Posiacla co najmniej siedem polqcze1i z powierzchni<}. z których pi o;:ć można uzna~ za otwory 

7 
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B c 
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~ 1 2 3 4 

Ryt.:. 2. Plany wybranych j askili: A- Jaskinia Szeroka (Sieslawicc), B - Jaskinia 
Skorocicka. C- J aski nia Pó lko lista (Sies lawice). D- Jaskinia Sawiekiego (Bro
nina). E - Jask inia w Aleksandrowie. Objaśnien ia oznaczeń: l -kontury jaskin i 
na planach i przekrojach. 2 - zbiornik wod ny j askini, 3 - loka lizacja przekroju. 
-1 -otwór jaskini. 

dostępne dla człowieka. Pólnocno
wschodnia część jaskini stanowi s ieć 

poi<JC?..Onych z sob<J kanałów kraso
wych rozwiniętych wzd ł uż spękali o 
kicrunkach SW-NE. SE-NW onl7 S
N (ryc. 20 ). Kanały te ~•l dośt: ~.:ia 

sne i maj<) owalne lub soczewkowa

te przekroje poprzeczne ze ~ladami 

wcięć w dolnych częściach . G łów

ny m e lementem centra lnej i polu
d niowo-zachodniej części jm.kini j~:s t 

korytarz I<JCZ<JCY otw6r środkowy 7 
otworem zachodnim. wzdlu:i: ktlirc
go rozwinięte S<J niskie. zawalisko
we sale oraz boczne tubul<1me (owal
ne w przekroju} lub soczewkowate 
kanały krasowe. Pustki jaskini pra
w ie nigdzie nic osiągajq wysokości 

pozwai<~<JCej na wyprostowanic się. 
jednak początkowa część głównego 

korytarza jest ~tosunkowo obszerna 
(Gubala. Kasza. Urban 1998). 

Do intcrcsujqcych cech Ja~ki
ni Sawiekiego nalc:i:y nic ty lko jej 
wiel kość i okrc~owc położenie po
niżej zwien.:iadla wód. lc~:z przede 
wszystkim sieciowy układ korytarzy 
w części pólnocno -wsehodn icj, przy-
pominaj<JCY nieco wielkie labirynto
we jaskinie w gipsach Zachodniej 
U kminy (por Klimchouk 1996>. Taki 

układ kanałów jaskini uwanmkowa
ny jest bezpośrednio systemem rzlld
kich lecz wyrHinych spękmi. Zapew
ne j ednak rozległość obniżc1i ślepej 

d oliny oraz zmienny poziom zwier
ciadła. przy generalnic nicwielk im 
spadku hydraul icznym przyczyniły 

się równ ież do rozwoju sieci kana
łów jaskini. Poziomy rozwój pustek jaskini oraz wcięcia w d nach korytarzy wskazuj<) na jej zwi<tzck ze współczesnym 

rozwojem s1epej doliny i - w konsekwencji - odmienną genezę od jaski ń ukraińskich. których rozwój uwiłrunkowany byl 
glo,:boki m knJŻcniem wód (Urban. Gubala. Kasza w dn1ku). 

Zdaniem J. Glaz.ka ( 1993. G lazek. Harton. Wicik 1994) w rozwoju jaskili gipsowych Niecki Nidzi<uiskiej zaznacza
jq ~ i <; trzy wyraźne etapy. ( l) Owalne ko mory i rurowate sieci ko rytarzy wskazują na freatyczn<J genezę w W{>dnnoścu 
gipsowym pomiędzy d woma formacj ami nieprzepuszczalnych lub s łabo przepuszczalnych i łów i margli jak na Ukrainie. 
{2) Następn ic etap wadyczny po erozji nieprzepuszczalnego nadkładu i rozcięciu erozyjnym gipsów przez glt,:bok<t do l i n~ 

pra-Nicly. co naj mniej20 m glębsz<l od dzisiejszego poziomu Nidy (por. Hakenberg i Lindner 1971 ). Przypomina to ja~ki

nic gipsowe Ukrai ny, gdzie jednak wypiętrzenie i e rozja były silniejsze. (3) Etap inwazyj no- wadyczny po spię trzcn iu~:a lej 

~ic~.:i rzecznej zlewni górnej Wisły (z Nid<J whjcznic) podczas zlodowaceń. co dotychc7.<~s nie zosta ło zniwelowane przez. 
cr07Jt; polodowcow;l· Przeciwnie na Ukrainie. gdzie zlewnia Dniestru nic byla spiętrzana przez litdolody wc inanic ~ię sieci 
17.:~:zncj t rwało przez glacjalny plej stocen i było jeszcze spotęgowane przelewaniem sit; wód górnej Wisły i Sanu do 
t kw ni Dnic,u·u (por. Romer 1906. 1907). Dlatego w Niecce Nidy dwa pierwsze e tapy nic S<! Lak wyrainic rozdzielone jak 
na Ukrainie. a dodatkowo maskuje to akumulacja osadów plejstoce1hkich w dolinach. Dalsz.e argu menty zostamJ przedsta
WIOne przy opisie Jaskini nad Stawem (=hL, kini w Krzyżanowicach Górnej ; patrz s. 14). 

Stanowisko 2. 
Sieslawice - zespól zagłębień krasowych i pustek podziemnych częściowo wypełn io nych wodl) 

Prowadzą: Anna Chwalik, Jacek Gubala, Andrzej Kasza. Jan Urban 

Jad<JC z Buska Zdroju w kierunku poludniowy m wkraczamy na tere n subregio nu Niecki Niedzia11skicj zwa nego 
Nict.: k<l Solecką (Cabaj , Nowak 1986). Przy szosie z Buska do Skarocie na wschód od zabudowań wsi Sic~lawicc 

polożony jest rozległy zespól obniżc1i krasowych chroniony jako pomnik przyrody. Teren ten przez miejscowqludność 

8 
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zostal nazwany .. Karabosy"'. Zdanie m niektó rych autorów (Marcinicc 2000) nazwa ta pochodzi od s lów .. kara boska"". 
gdyż w prze~zlości do podziemnych pustek w padaly i gin9ly zwicrzfi:ta gospodarskie. Powierzchniowe formy kra~owe 
Sicshtwtc opisane zostal y j u ż w 1925 r przez H . G<jsiorowskiego a nast9pnic przez J . Fl i~a { 1954). natotma~t B. Wolo
szyn ( 1990) opubl i kowal schematyczne plany w iększości jaskiti tego obszaru. Ostatn ia inwentaryzacja wykaza la istnic
nic na tym terenie 13 jaskiti w g ipsach szkie le towych i szablastych (Gubala. Kasza, Urban 1998). Polud niow<l część 
obszaru występowan ia form krasowych stanowi rozlegle obniżenie prawdopodobn ie krasowe. znacznic jednak posze
rzone i poglębione przez eksploatację gipsów. która by la prowadzo na w latach 1954- 1965 przez kieleck<t Spóldzicln ię 

Pracy " Kopaliny Mineralne'·. W dnie o raz w zachodniej ścian ie obniżeni a zlo kalizowani! S<l otwory 5 jit!>kirl. w~ród 
których do najwi9kszych naleŻ<! Jaski nia Szeroka (dl ugości 48 m ) i Jaskin ia Pó lkol ista (20m l- rozległ .: . nisk ie sale ze 
zbiornikami wodnymi (ryc. 2A i C l. Otwory j askiri sq sztuczne, zaś same j aski nie zani~.:czyszczonc śmi~.:ct<llni. 

Pólnocna (polożona na pólnoc od skrzyż.owania dróg) CZfi:ŚĆ zcspo lu form krasowych zaclwwana jest w bardziej 
naturalnym stan ic. Charaktcrystyo.n<l form<J t ~.:j cz.y~c i zcspolu jc~t Ja,ki llla w Si.:~ lawicach (2 1 rnl. która j.:,t 'aht 
""ypdniom) woti<J ( .. podziemnym JC7.iurcm'") z cz~ściowo zawalo nym s trope m. S')'i~.:dni.:. mni.:jszc obr.:kty ja,kintowc 
także maj<! zb iorn iki wodne o gl9bokości od ki lkudzies ięciu centymetrów do ponad 6 m (Gubala. Kasza. Urban 1998). 

Specyficzny mi cechami większości jaskiti Sicsł awie jest poziomy rozwój we wszystki ch kicrunkach (brak tu 
prawie wyd lużonych pus tek o charakterze korytarzy) o raz po lażenic praktycznie na wy~okości zwicrciad la wód 
podziemnych. Ta pierwsza cecha odróżni a te jas kinie od S<)Siednich zespołów jaskin iowych w Skarocieach i Alek
sandrow ie . Można przypuszczać. że podo bnie jak tamte zespoły, j askinie Sics lawic pow~tał y w wy niku korozji kra
sowej najsilniej rozwijaj <)cej s ię na poziomie zwierciad la wód i obec nie ulegaj<! dalszej ewolucji - korozj i oraz prze
mtano m mechanicznym. RozwijaJ<! s i~ jednak w warunkach mniej szej d ynamiki przcplywu wód podziemnych (Gu
bala. Kasza. Urban 1998). O trwaj <jCCj ewolucji morfo logicznej zespołu form świadczy powstanic w kw ietni u .2000 r. 
nowego leja o średnicy o k. 4 m i gl ~bokości ok. 2 m (Marci niec 2000). 

Badania chemizmu i fauny bezkręgowej wód w jaskiniach Sicslawic wykazaly wysok<t twardość wody i nicwiel
kic stężen ie biogenów. W wodach Jaskin i w Sies lawicach s twierdzono dominuj<IC<I obecność maiżaraczków a ponadto 
występowanic skąposzczetów. ochotkowatych , równonogów. wiełkoskrzyd lych ontz mlodocianych form wazonkow
ców (Dumnicka. Wojtan 1993). 

Sta nowisko 3. 
Dolina Skorocieka - dolina krasowa i największy zespół jaskiń w gipsach Niecki :"'idziat'lskiej 

Prowadz<r Jerzy Głazek. Jacek Gubała. Andrzej Kasza. Jan Urban 

Dolina Skorocieka j est jednym z najcickawszych. najbardziej znanych i najszerzej opi,ywanych przykladl'lw kra~u 
g ipsowego w Po lscc. Chro niona jes t jako rezerwat przyrody. przy czym obok zjawisk krasu gipsowego eh.:mcntcm dccy
dUJ<ICYm o wysokich wartości ach przyrod niczych doliny jest c ieplo lubna i stepowa ro~linność {Urban. Wrób lewski 1999). 

Dolina sk lada s ifi: z dwu cz~ści oddzielo nych od siebie naturalnym moste m skalnym- tzw. Wysok<t Drogą (ryc. 
:\B). Górny jeJ ociemek stanowi ślep<) dolin~ krasow;l zamknięt <l wspomnianym moste m i pnlitczon<l z do lnym odcin
kiem podziemnym kanałem krasowym - Jaskinią Skorocick<). Do lina powstala wic,:c nic w rezu ltacie denudacyjnego 
wcinania się powierzchniowego cieku wodnego lecz rozwoj u podziemnych kanalów krasowych, których stropy następ
nic ulegaly zawaleniu. Oprócz jaskiri i Wysokiej Drogi potw ierdzajq to liczne tzw. werteby g ipsowe występuj<tt:C w obu 
częściach do liny: zapadli ska i zagł .,: bicnia. osiarieowe wzniesienia i ściany s kalne. Swoistymi .. ponorami"" i .. wywierzy
skami" S<J o twory jaskiri . przez któ re przcplywa Potok Skorocicki . 

Dolina Skorocieka jest najwi9kszym i najbardziej znanym skupiskiem jaskiri w regionie (Sawicki 19 18. Malicki 
19-17. Flis 1954. Kowalski 1954. Cabaj. Nowak 1986. Nowak 1986, Woloszyn 1990, Gubala. Kasza. Urban 1998). Zin
wentaryzowano tu 261 jaskir"i i schronisk w gipsach. czy li 33 o/o wszystkich znanych w regionie i jednocześn ic w Po lscc. 
Wystfi:pujq one w g ipsach szk licowych, warstwowych. szkieletowych i szablastych. Ja~k in ia z Po tokiem. Ja~ki nia Stara. 
Ja!>kmia Dzwonów. Jaskinia Górna oraz Jaskinia S korocieka lei<1ce wzdluż wschodniego zbocz<t doliny stanowi<! odcinki 
w~pólczesnego lub nicdawnego podziemnego przeplywu Potoku Skorocickiego. Jaskinie te s<l prak tycznie pojedynczymi 
korytarzami o różnych rozmiarach - od niewielkich kanalów kra~owych o ksztalcie tubulamym lub przekroju soczewko
watym (Jaskinia Stara, Jaskinia z Potokicm, frag ment Jaskini Dzwonów). po większe. cz.,:śc iowo zawaliskowe formy 
o dzwonowatym przekroju (hl~kini a Skorocicka, J<tskinia Glirna. frag ment Jaskini Dzwonów). Kanaly te nn'7'1 ślady 

wcinania s i.,: knryta potoku, który p lynic ich d nem, miej s~.:ami gim]c w niżej lc7~1cy<.:h ~zczd inach. W Jaskint Skonx:ickil·j 
7.tobscrwowano ponad to ś lady rozmyć frcatycznych (Giazck 1993). co nie wy kluczajednak Jej powstania w glintej cz~ści 

strefy frca tyczncj . w pobl i żu zwicrciadla wód. Jaskinia Skorocieka o długości 352 m jest obecnie najdluż,Z<I jm;kini<t w 
gip~ach na terenie Polski. Ma trzy otwory wejściowe. które sq jednocześnie miejsc<tmi zanikania pod powierzchni<! 
i pojawiania sic,: Potoku Skorociekiego (Gubala, Kasza. Urban 1998). 

W ostatkach krasowych i ścianach s kalnych centralnej CZfi:Ś!:i do liny i jej zachodniego zbocza wyst~p!pllj<l zwykle 
mniejsze obiekty j askiniowe. wśród któ rych można zidentyfikować tunele i fragmenty starszych poziomyc h kanalów 
przepływowych. położone obecnie wyżej i przekszta łcone przez obrywy. Najc iek<twszym z nich jest Tunel w Skaroci

each -obszern y korytarz l<jCZ<!CY dwie strony rygla cz~ściowo przegradzającego dolinfi:. Genetycznie podobnymi for
mami są też zapewne S łomiany Tunel i oba Schroniska pod Drogą (Gubala, Kasza. Urban 1998). 

' W tej li..:t.hie jest j:tskinia odkryta osratnio. w 2002 r. o cllugoś..:i oko lo 20 m. 
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Ryc. 3 

A 

B 

z 

o 100m -------

1 2 3 r 4 

Ryc. 3. Jaskinie Doliny Aleksandrowskiej (ryc. A) oraz Doliny Skorocickiej (ryc. 
B 1 na tle głównych rysów morfologii dolin . Morfologia powierzchni wg Flisa ( 1954). 
uproszczona. Objaśnienia oznaczeń : l -skarpa. ściana skalna łub s trome zbocze. 2 
-jaskinia z ciekiem lub zbiornikiem wodny m, 3 - inna jaskinia, 4 - pozio mica 
(znaczona tylko na ryc. AJ. Ważniejsze j<L~k inie Doliny Aleksandrawskiej (ozna
czone numerami): l - Mostek w A leksandrowie (dl. 4 m). 2- Jaskinia Flisa (7 1 m). 
3 - Jaskinia w Aleksandrowie (67 m). 4 - Jaskinia w Ryg lu (60 m ), 5 - Jaskinia na 
Kontakcie (4 1 m), 6- Jaskinia pod Wygódk<J ( 12 m). Ważniejsze jaskinie Doliny 
Skorocickiej : l - Tunel w Skarocieach ( 18 m ), 2 - Jaskinia z Potokiem (46 m), 3-
Jaskinia Stara (86 m). 4 - Jaskinia Górna (6 1 m). 5 -Jaskinia Dzwonów (9 1 m). 6 
- Słomiany Tunel (7 m ). 7- jaskinia Ucho O lki (61 m), 8- Jaskinia Skorocieka 
(352 m). 9- Jaskinia w Ska rocieach u Ujścia Doliny (122m). 

Po nadto w Dolinic Skorocie
klej występują systemy szczelin po
wstałych w wyniku zawalania się pu
stek krasowych. wśród których naj

ciekawszym jest j askinia Ucho Ol ki 
- do niedawna najgłębsza znana ja
skin ia w gipsach Niecki Nidziallskiej 
o d eniwelacji 9 m. Nietypow<l for· 
m<Jjaskiniow<l Doliny Sokorocickiej 
jest Jaskinia w Ska roc ieach u UJścia 
Do liny. stanowi<tca zespól niskic h. 
rozległych sal lcż<tcydl prawic na 
poziomic zwierciad ła wód (przypo
minaj<JCa jaskin ie Sics lawic). Ma 

ona długość 122 m i należy do naj
eiluższych w regionie (Gubala, Ka
sza, Urban 1998). 

Jaski nie Skorocle reprezentu
j <) w znacznej części współczesne lub 
niedawno opuszczone przez wod<; 
frag menty przepływów podziem
nych cieków. O ich zwiqzku ze s tre
fą zwierciad ła wód świadczy pozio
my układ ko rytarzy, ślady rozc ina

nia den korytarzy przez ciek wodn y. 
j ak również wydłużeni e kanałów 

zgodne z rozci<Jg lości<J warstw i ich 
mig racja z zachodu na wsc hód . 
zgodna z upade m wars tw ( F l i~ 

1954). Przekroje poprzeczne j aski1i 
Skarocie uwarun kowane S<J g łównic 

lito logi<t gipsów (Turc hinov 1997). 
podczas gdy ich wydłużenie zwi<t
zane jes t ze spadkiem zwierciadła i 
przepływem wód (Gubała. Kasza. 
Urban 1998). Zespó ł jaski1i Do liny 
Skorocieki ej rozw i ną ł s ię jako pod

ziemny przepływ wód. alte rnatyw
ny w stosunku do obni że1i położo

nych na wschód od niej (Fl is 1954 ). 
W nicktórychjaskiniach Skorocic wystc;:puj<J wtórne skupienia gipsowe i nacieki kalcytowe (Kasprzy k, Urban 1996). 
Jaskin ie Wetwozu Skorociekiego wzbudzały zainteresowanie geologów (Pusch 1903. Kontkicwicz 1882) i krajo

znawców już w XIX wieku. Od pocz<ttku ismienia buskiego uzdrowiska, czyli od ł at trzydziestych X IX wieku. w 
publik<tcjach propagujących ten ośrodek leczniczy, jaskinie Skarocie były opisywane jako proponowany obiekt wycie
czek kuracj uszy (Urban. Gągo ł l 999). 

Stanowisko 4. 
Jaskinia w Łatanicach (Schronisko w Łatanicach l) - unikatowa jaskinia w gipsach lami nowanych 

Prowadzą: Jerzy Głazek. Jacek Gubała, Andrzej Kasza. Jan Urban 

Niewidka i cz~,:~to za lana przez wodę Jaskinia w Łatanicach nalci.y do najciekawszych obicktt'l\v gcomllri'olo
gll'ZilYdl regionu. Występuje ona bowiem w gipsach lami nowanych górnej części fonnacji gipsów. Proce~ krasnwknia 
i mechanicznego rozmywania tych gipsów jest szybki , jednak równic szybko pustki podziemne powstałe w tych gip
sach uleg;~ją zawaleniu lu b zaklęśn ięciu . Obcenic więc, po zasypaniu otworu Schroniska w Łatan icach 11 oraz zniszcze
niu Soleckiej Studni. jest to jedyna dostępna jaskinia w tych utworach . O szybkości tworzenia się kanałów w tych 
g ipsach świadczyć może powstanie w ci<tgu zapewne ki l kudziesięciu łat Soleckiej Studni w miejscu wylo tu sztucznego 
kanału odprowaclzaj<tcego wodę z pobliskiej s tudni głębinowej. 

Przyotworowa część ja~ki n i (ok. 5 m ) byla opisana po raz pierwszy przez Kowalskiego ( 1954) j ako .. Schronisko 
1v Łatanicach !".następnie Wołoszyn ( 1990) opi sał j<Jjako "Jaskini ę w Łatanicach" oceniaj<JC jej długość na .. ok. 25m". 
co uzasadnia rezygnację z pierwotnej nazwy .,schron isko". Jaskin ia składa się z ki lku ciasnych . przecinaj<tcych się 
kanałów. Jej całkowita d ługość jest jednak znacznie mniejsza (wy nosi około 20 m.) niż nieco podobnej w planie Jaskini 
Sawickicgo . Podobnic jak tamten obiekt. Jaskinia w Łatanicach bywa często zalana wodą i niedostępna. 
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Jaskinia w latanicach znajduje się w obrębie wzgórka o wysokości kilku metrów i średnicy ki lkudziesięciu metrów. 
pośród pól. Dalsze powiększ<mie obszaru użytków rolnych bardzo szybko może doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia. tak 
jak zniszczone zostało S<!Siednie Schronisko w latanicach rr. Dlatego postulowana jest jej ochrona prawna. 

Stanowisko S. 
Chotel Czerwony- powierzchniowe i podziemne przejawy krasu 

Prowadzą: Anna Chwalik. Jan Urban 

Chotel Czerwony jest starą wsi<J, polożoną pośród gipsowych wzgórz. Nad wsi<t góruje gotycki ko~t:i61 św. Bart łomie

ja. wzniesio ny na gipsowym ostarku. Zbudowany został na miejscu pierwotnej drewnianej świ <) tyni w 1440 roku z. inicjatywy 

Jana Dlugosz.a. bt,:cl<tcego wówcz.r~ kustoszem kolegiaty wiślickicj (Sul imie~ki. Chlebowski. Walewski l XXO). Na poludnro
wym Slllku wzg6rza. na przeciw budynku plebani i znajduje >ię otwl1r w skale- wejście do wykutq!o 20-mctrowt:gu knryta
r7a. obccmc cz~~ciowo zawalonego (Z woJski 1960). Niestety miejsce to obecnie jest 7-<117Ut:one odpadkilmi . 

Ryc. 4. Występowanic form kra~owych w rejoni c Wiślicy na tle wychodni gip

sów. Objaśn ienia oznaczeń: l - wyd10dnie gipsów, 2- zaznaczaj<)Ce s ię w mor
fo logii terenu granice polj i krasowych (c iągi wznicsieri ). 3 -do liny krasowe. 4 
-jaskinie i grupy jaskirl. 

Wzgórze z kośt:iolem s tanowi 

fragment pólnocnej gr;rnicy polja kra

sowego (ryc. 4). Polje to jest jedmt z 
trzec h tego typu form krasu po
wierzchniowego wyst t;:p ujących w 
oko li cach Wiślicy. Dwa kolejne to 

polje "Żydowice·· kolo Wiśl icy i .. Par
szywe Błonic" koło A leksandrowa 
(Flis 195-ł. Nowak 1986). Powstały 

one w skalach t rzeciorzędowych -
mioceriskit:h gipsach i miejscami mar
g lach oraz w marglach i wapieniach 
kredowyt:h. 

Po lje w Chotl u Czerwonym 
obejmuje powicm:hni~ ok. l 08 ha i ma 
objt;: tość ok. 15 m ln m '. Okolo 750ff 
skal usum~tych z jego obszaru ~tano
wi<) utwory kredowe. P<ilnocny stok 

ograniczaj<JCY formt;: jest rozczłonko
wany na kilka os iarkowych wzgórz 

typu humów o wysokościach względ
nych rzt;:du ki lku nastu metrów i stro
mych stokach. np. wzgórze z rezerwa· 
tem roś l in stepowych ,.Prz.yśl i n''. 

wzgórze z koścrolem . w~chodnic 

obrzeżenic połja s tanowi wał wznie
sieri z rezerwatem stepowym .. Góry 
Wschodnie". W s to kach wzn iesień 

odslaniaj<J się wie lkokrystaliczne gip
sy szkl icowe (tzw . . jaskólcze ogony'') 

wystt;:puj<ICC w sp<)gu utworów gipso
wych . Do momentu osuszenia polja 

przez prace melioracyjne. dno jego 
wypełniał ~law. obcenic zaś S<Jill pola 
uprawne. 
We wschod niej części pasa wzgclrz 

otaczajqecgn pn lje ekspło;rtowano gipsy na potrzeby lokal ne. Obcenic w małych lomikat:h utblaniajq ~i~ tu intert:~u.i<Jt:C 
profi le gip~owe. które objt;:te S<J ochroiHJ. j ako stanowisko dokume ntacyjne oraz dwa pomni ki przyrody. 

W od leg łości około 800 m na poludniowy-wschód od kościola w Chotlu Czerwony m. w ~karp1c nicwrelkicgo 
wyniesieni a zbudowanego z gi psów szk licowych występuje Jaskinia Opalowa- typowy tubu lamy kanal krasowy zaci
skajqcy si~ po ki lku nastu metrat:h. 

Stanowisko 6. 
Dolina Aleksandrawska-dolina krasowa z zespołem jaskiń , polje 
Prowadzą: Anna Chwalik. Jacek Gubala, Andrzej Kasza. Jan Urban 

Do lina A le ksandrawska jest - obok Doliny Skorocickicj - najciekawszą dołimt kra~ow<i w gipsach. Na jej zna· 
czcnic naukowo-edukacyj ne zwróci luwagt;: J . Flis (1954) a nasttypn ie W. Cabaj i W. A. Nowak ( 1986). którzy propono· 
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wali objęcie tego zespołu form ochroną. Wic;kszość jaskit1 do liny zosta ła opisana po raz pierwszy przez B. W. Wo loszy

na ( 1990). 
Dolina A leksandrawska jest ślepą do limt krasow<l przechodząc<! w ciąg trzech lej ów pohlczonych podziemnymi 

kanalmm krasowymi. któ re stanowi<! w większości jaskinie (ryc. 3A ). Ja.~kin ie te S<J pojedynczym t lub s ł abo rozgalc;zio
nymi korytarzami o długości od kilku do kilkudzies ięci u metrów. które maj<l owalne. suc.:zcwkowatc lu b trapezowate 
przekroje poprzeczne . Rozwinięte S<l w gipsach szklicowych. szkie letowych i szab lastych. Najdłuższe z nich to Jaski nia 
Flisa (71 m). Jaskinia w A leksandrowie (67 m). Jaskinia w Ryglu (60 m). Jedmtz najefcktowniej~zyeh form jest też 
Mostek w Aleksandrowie- k ilkumetrowy naturalny tunel. którym przepływa pod drog;l Potok Aleksand rowskt . Prak
tycznie wszystkie jaskinie stanowi <! s tale lub o kresowe koryta potoku i nosZ<l ślady j ego wcinania w miarę obni żani a 
poziomu wód . Nie liczne. niedostcypne d la czł owieka kanaliki rozw inięte S<i powyżej nich stanow i;lc wyż~zy. slabu 7.a-

71laczony poziom rozmywania krasowego. 
R<iwnież v...- g•knymodcinku doliny. na którym tworzy o na ci;1gly W<tWóz. występu_i<t_iaskinil· ~tanowi:JCC alterna

t} wnc u rogi przepływu wód. wykorzystywane zrc~ztą przez wodę czę~~.:iej n iż sama dnlt na. która pol<>-taje pr.tktyonie 
' ucha. Najdł uższą z nich jest Jaskinia na Kontakcie (d ługości 4 1 m) bicgm1ca prawic równolegle do doliny. J a~kinia ta 
rozwi niętajest w sp<tgu g ipsów szk licowych, na ich kontakcie z l cż.<tcym i ni żej marglami . Niewie lkie pochylen ie stropu 
marg li prostopad le do rozci;tglośc i jaskini powoduje, że ciek wodny p lyn<tCY jaski ni<! eroduje (koroduje) głównic jej 
boczmt. pól nocną ścianę, dzięki czemu korytarzjaski niowy jest niski i ma znaczną szerokość. 

L1cznie w Do li nie Aleksandrawskiej zinwentaryzowano li jaskit1 (Gubala. Kasza. Urban 1998). Podobnic jak 
wiele jaskiń Skarocie obiekty te stanowi<! drogi przepływu podziemnego c ieku, przy czym wyrażnie zaznacza s i 'Y ich 
przynależność do tego samego. młodego (praktycznie współczesnego) etupu rozwoj u rzeźby i polozcn ia zwie rciad ła 

wód (Urban. Gubala. Kasza. w druku). Jaskinie i dolina rozwinięte Sll równolegle do rozci<tg lości warstw. co potwicrdza 
id1 zwiqzek genetyczny ze stref<! zwierciadła wód. W A leksandrowic obserwuje sic;: też ślad doliny poprzcclzaj ;lcej 
powstanic współczesnych form krasowych oraz szybszy rozwój górnego odc inka dolinki krasowej . Zdaniem Fl i~a ( 1954) 
to ostatnie zjawisko jest efektem szybszej korozji krasowej tych odcinków kanałów podziemnych. do których naJpierw 
dopływały wody z powierzchn i 

Na poludnie od Do liny A leksandrawskiej wystcypujc inwersyjna kotlina o cechach po lja (ryc. 4). Została o na 
utworzona pomiędzy kuestą gipsowe! Wiśniówki stanowiącej w sensie geologicznym p61nocne skrzyd ło synk liny ko
bylnickicj a kuestą oraz g rzbietem Aleksandrowa rcprezentuj<!C<I wychodni 'Y poludniowego skrzydla synkl iny skorocic
kiej (Nowak 1996). Jest to największa fomu1 krasu powierzchniowego na obszarze gipsowym Nieck i Soleckiej maj<JCa 
powierzchn ię ok. 470 ha oraz objętość ok. 85 mln m'. 

Sesja terenowa 2 

Stanowisko 7. 
Bugaj - wąwóz lessowy z naturalnymi i antropogenicznymi pustkami podziemnymi w lessach 

Prowadzi: Jan Urban 

Wyjeżdżaj<JC z Piticzowa na południc. po przekroczeniu Doliny Nidy wjeżdżamy na teren Garbu Wodzislawskic
go. jcdnego z najwyższych hipsometrycznie subregio nów Niecki Nidziańskiej. stanowi<tcego nicregularne pasmo wznie
' ie ti zbudow;mych z marg li górno kredowych (Cabaj, Nowak 1986). Skały te jednak na większości obszaru Garbu 
przykryte S<i kilku-. k i lkunastomctrową pokryw<l lessów, odsłaniając się jed ynie na n iektórych kulminacjach oraz w 
glt,:bszych dolinach. 

Lessy zbudowane są ze stosunkowo luźno upakowanych pylastych ziam kwarcowych połączonych z sobq ilasto
w.,:glanowymi .. mostkami", które spaj<~ą szk ielet skały (Grabowska-Olszewska 1983). Lessy cechuj<! się więc wy~ok<1 poro
watością a jednocześnie spoistości<! (kohezją) i pcwm1 stabilności <! struktury. która zależy jednak od nasycenia ~ka ł wodą. 

Dlatego też na powierzchni pokryw lessowych powstaj<t specyficzne formy rzeźby kształtowane przede wszystki m przez 
wody powierzchniowe i podziemne. Do charakterystycznych form rzeźby lessowej naleŻ<! g łębokie w;1wozy o stromych. 
a~,:sto pionowych ścianach, ostat1cc ograniczone ze wszystkich stron takimi ścianami a także formy bezpod pływowe: płytkie. 

rozleg le niecki (tzw. wymoki) oraz głębsze kotły i studnie o pionowych ścianach . Fonny rzeźby lessowej rozwij<~<! ~ i1; bardzn 
s7ybko. moi.na więc ~lcdzić ewolucj ~,: poszczególnych obiektów (np. Mant.S7.C7.<1k 1958. 1973. 19R6. Korebki 1 97-ł. Makow
~ki 1976. Zicmnicki. Kudasiewicz 1977. Paly~ 19!!8. Starkei 1997). Do spccyłil:znych fonn rozwija.F1cych ~ ię w k~~ach 

naiÓ.l! pu~tki podziemne. Mimo. iż w składzie lessów notuje si~ udzia ł węglanów, powstawanic form pod7.icmnych ni.: j.:~t 

wywołane procesem krasowym. lecz zmianami ich struktury oraz mehanieznym usuwaniem materialu (Walczow~ki 1964. 

1971. 1975. 19R3. Liszkowski 197 1. Urb<m. Mochoti. Janiec 1990, Alexandrowicz. Urban 2002. Urban 2002). 
Formy rzeźby lessowej intensywnie rozwijaj<! się m.in. w poludniowo-wschodniej części N tccki Nidzia ti skicj . 

jcdnak na terenie za lesionego Garbu Wodzis ł awskiego można obserwować naturaln:1 ewolucję tych form. kt6re na 

.obszarach sąs iednich . ro lniczych subregionów - Wyżyny Miechowskiej i Działów Proszowickich . ~•1 czcysto niszczone 
lub deformowane przez rolnikó w, bowiem erozja lessowa jest przyczymJ zmniej~zania się areał u grunt6w rolntczych 
( Korclc~ki 1974. Alcxandrowicz. Urban 2002). 

Jednym z punktów badawczych. w których od ki lku lat prowadzone S<J obserwacje ewolucji fo rm rzeźby le~~owej 

Je~t boczny Wl(WÓZ w gtirnej części dużego parowu w Bugaju kolo Kozubowa. Po zachodniej stron ic głównego parowu 
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głębokie wąwozy boczne zbiegaj<! się palczasto. Pomiędzy nimi występuj<! W<)Skie grzb1cty lub stożkowate ost;uice 
lessowe często o p ionowych ścianach . W dnach wąwozów obserwuje się bezodpływowe zagil;:bicnia. lejc zapadl iskowe 
a tak że kotly. studnie i otwory pod ziemnych kanałów. W Bugaj u zarejestrowany zastal najdłuższy tego typu kanal. 
który jako obiekt jaskiniowy. nazwany został Tunelem w Bugaju (Aiexandrowicz. Urban 2002. Urban 2002). 

Tunel w Bugaj u mial w roku 1998 długość 12 m (ryc. 5A) i dwa otwory: górny, zloka lizowany w leju (ryc. 58 . 
obiekt B) na zboczu W<JWOZU oraz otwór dolny, ze śl adami okresowego wyplyw u wody. Ponadto zasilany by l zapewne 
wodami podziemnymi z kotla po-
łożonego w centrum wąwozu (ryc. 
48. obiek t A ). Do tego kot la doply
waj<J okresowo wody wpadające do 
W<JWOZU z sąsiedniej wysoczyzny. 
Do jesieni 1999 r. zawaleniu u legi 
fragment stropu dolnej części Tu
ne lu i w jego miejsce powsta ło głę

bokie o t W<~ rte ko ryto ( ryc . 5 B. 
obiekt D) . Ponadlo utworzył a się 

studzienka zawaliskowa w środko
wej jego części (ryc. SB. obiekt C). 

Do wiosny 2002 r. e<il kowi
cie przemodelowane zostaly okoli
ce do lnego i górnego otworu Tune
lu (ryc. 5C). Obryw bocznej śc iany 
W<JWOZU zasypałlej z górnym otwo
rem Tunelu (obiekt B) i spowodo
wał powstanie w zachodniej części 
ści any nowej. s tromo nachy lo nej 
szcze liny lessowej (która jest for
mą osuwiskow<l i zapewne nie s ta
nowi drogi przepływu wód). Zasy
pany górny otwór Tunelu w Bug a
ju nic spelnia już roli okresowego 
ponoru. natomiast podziemny prze
pływ odbywa s ię bezpośred nio z 
kntla w centralnej części wąwozu 
(obiekt A ). chociaż w kotle ty m nie 
jest widoczny ponor. Wskazuje jed
nak na to rozwój podziemnego ko
rytarLyka. którym woda dopływa do 
kotla (dostępnego na dl ugości oko
lo 2 m) oraz koryto okresowego cie
ku. któ re meandrując p rzebiega 
dnem kotl t1 i zanika w jego po lu
dniowo-wschodniej części . Ponad
lu w poszerzonym zapad li sku w 
środkowej czs:ści Tune lu (obiekcie 
C l widoczne S<l dwa kanały skiero
wane na zachó d - jeden biegm)cy 
ku daw nemu otworowi górnemu. 
oraz drugi skierowany w strons: ko-

o 

2 
;' ----"' 

5m 

3 / 

4 

Ryc. 5. Plan podziemnego kanalu w lessach. tzw. Tunelu w Bugaj u i je g n otoczenia: 
A - wschodnia część Tunelu w Bugaju w 1998 r.. B - Tunel w Bugaju wraz z otoczc

niem we wrześniu 1999 r .. C - Tunel w Bugaju w marcu 2002 r. Skala i kicrunek 
pó lnocny takie same na wszystkich planach. Na ryc. B prostok<JtCm o przerywanym 
konturze zaznaczono zasięg ryc. A. Obja~nicnia oznacze11 : l - pionowa lub prawie 
pionowa śc ianka lessowa z podam) wysokości<! w metrach. 2 - udokumentowany 
podziemny kanal. 3 - nachy lenie zbocza, 4 - przypuszczalny podziemny przepływ 

wód poza udokumentowanym kanalem. Objaśnienia li ter w tekście. 

t la w śrmlkowej czs:śc i doli nki. W latach 1999-2002 przestal również istnieć najniższy odt.: inek Tunelu w Bugaju, co 
spowodowane zuslalo zawalem stropu kanalu oraz obrywem S<JSiaduj <JCej ścian ki lessowej (A icxandrowicz. Urban 2002. 
Urban 2002). 

W S<J.~iednim WiJwozie zlokalizowany j est inny intercsuj<)CY obiekt podziemny- antropogeniczna piwniczka wy
konana w lessach. skladaj<JCa się z korytarzyka o .. kolebkowym·· sklepieniu oraz szerokości i wysokości ki l kudziesięciu 

centy metrów oraz nieco większej. ale podobnie sk lepionej sa lki. Stosunkowo wytrzymale (w stanic suchym) lessy Sil 
s kaliJ. w której latwo wykonuje się stosunkowo trwale pustki. Systemy podziemnych piwnic w lessach istniej<! m.in. pod 
Zlibudowan iami starych miast : Sandomierz<~, Opatowa i Bodzcntyna. Piwniczka w Bugaj u j eszcze w roku 1999 by la 
dobrze dostępna i nie zni szczona wewnątrz . Ostatnio otwór p iwniczki zoMal częściowo 7.asypany obrywem ścianki 
lessowej (Urban 2002). 

Obserwacje w Bugaju dobrze ilustruj<! charakter okresowego przepływu wód podziemnych w lessach oraz tempo 
przemian fom1 rzeźby lessowej . D latego też górna część parowu z wqwozami boczny mi powi nna zostać obję t a ochrona 
prawnq jako stanowisko dokumentacyjne lub zespól przyrodniczo-krajobrazowy. 
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Stanowisko 8. 
Zawarza - wąwozy lessowe z c iągiem kanalów podz iemnych i zaglębiet1 powierzchniowych 

Prowadzi: Jan Urban 

W pół nocnym zboczu do link i około l km na zachód od centm m ws i Zawarza występuj<) trzy krótkie W<JWOZ)' 
les~owe. w których można obserwować liczne zagłębienia bezodpływowe oraz kotły i kamtfy podztemne. Ślady wyrai
nego okresowego przepływu złożonego z pod ziemnych i powierzchniowych odcinków widoczne S<J we wschodnim 
w:1wozic. Przepływ ten rozpoczyna się kotłem zlokalizowanym w najwyższej częśc i W<JWOZU pod ścian<J lc~sOW<J 

z wyraźnym i ś l adami spływu wód (ryc . 6. obiekt A). Dalej przebiega kanałami podziemnymi. których otwory odshtn la· 
.FI 'ię w dwu niżej położonych studn iach (obiekty B i C). N iższa ze studn i przechodzi w knitk i (dlugośct 2-3m). n1ski 
korytarz. i~ tnicj<JCY co na jmniej od 1998 r. Za jego do lnym. szerokim otworem rozwija sit; mea iHlruj<J<.:e powicrzdmio· 
,n· koryto. które kor\czy si.,: zagłębieniem z niewyrai.ny m śl adem ponoru (D). Niżej dłuższy od~.:i nck dna wqwmu 
puzbaw10ny Jl:~t ~ l ad6w przepływu. koriczy s il,! jednak wyraźnym zagłębieniem z otworem w netu (u bida E). Polożcn il: 

o tworów i nachylenie tego, najniższego tune lu wskazuje, że współczesny przepływ odbywa się głębiej. pod powierzch

n ią terenu . 
Na dnie środkowego W<JWOzu nic występuj<! s tudnie i otwory kanalów. a le liczne nicwielkie zaglębienia bczod

plywowe świadcz<t o istnieniu podziemnych pustych przestrzeni. Znam ienmt cechą tego W<JWOZLI jest brak śladów wy
mywania lessów z tych pus tek. np. wylotowych otworów kanałów, innych rozmyć lub s tożków napływowych lessu 
usuwanego otwartymi kanałami (szczelinami) z takich pustek. W skazuje to na rozwój poziom ych pustek podziemnych 
w wyniku zniszczenia (zagęszczani a) struktu ry lessów, bez od prowadzania materialu poza granice skały. Można wi(,:c 
przypu~zczać. że wody dostając się pod powicrzchn ir,: w m iej scach prcdysponow;mych do tego morfologicznie (np. na 
pocz<Jtku W<JWOZU lub w istn iejącym już zagłębie niu jego dna) lub stnlkturalnie (np. wzd łuż szczelin dylatacyjnych w 
pobliżu brzegu W<( WOZU. norami drobnych zwierz<tt lub pustkami po korzen iach drzew) i migruj l)C w ten sposób zdeter
minowanymi drogami powodują w pierwszym etapie wymywanie mniejszych cz.<tstek a następnie niszczenie struktury 
(upłyn nianie) lessów. W rezultacie tego procesu następuje zagęszczenie lessu i jego osiadanie, które objawia się zapada
niem powierzchni terenu lu b wewnętrznym rozwarstw ieniem skały i pojawieniem się podziemnych nieci<}glośc i (pu

stek) . Nieci <}g lości te przej muj <) rolę glównych dróg przepływu wód i d op iero na tym etapic rozpoczyna s ię masowy 
transport podziemny mater ialu lessowego i otw ieran ic s ię wylotów kamiłów na powierzchni . W rniarr,: .,starzenia sit;'' 

kanałów rozwijaj<) sit; zapadl iska typu studzien o raz nastrypuje tamowanic dawnych przepływów i pojawianic ~it; niż
~zych kanałów lub boanych szczelin. które przejmuj<! rolr,: dróg prtcplywu wód. Prąkłady takich form można obser
wować w górnej czr,:~ci wschodniego WiJWOZU w Zawarzy. Pojawiaj<! sit; też .. ~lepe·· oraz reliktowe (suche) ndt:i nk i 
kanałów. a także powierzchniowe przepł ywy. powsta le po zawaleniu sis: kanałów podzie mnych. jakie występują np. w 
O:rodkowej i dolnej części wschodniego W<JWOZll (A icxandrowicz, Urban 2002). 

W<twozy w Zawarzy zn<tiduj<J s ię na skraju pól uprawnych . S<) miejscami siln ie zasypywane odpadami ro lnrt:zy
mi . Powinny zo~tać objęte ochrom1.jako mode lowe przykł ady rozwoju powierzchn iowych i podziemnych form rzeźby 
lessowej. 

10 m 

Ryc. 6. Plan wschodniego i środkowego W<JWOZU na zachód od Zawarzy w mar
cu 2002 r. Oznaczenia jak na ryc. 5. Objminieni a lite r w tekście. 
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S tanowisko 9. 
Gacki - Jaskinia nad Stawem 

i Jaskinia w Gackach 
Prowadzą: Jerzy Glazck. 

Jacek Gubala. Andrzej Kasza. 
Jan Urban 

Na pólnoc od Gacek przebie
ga zachodnia czt,:ść progu morfo lo
gicznego zbudowanego z gip~ów 

miocer\skich . Próg ten. ci<)gn<JCY ~u; 
od rejonu Skotnik i Skarocie na po

ł udniowym w~chodzic do Krt.yża

n uwic na pó lnocnym lachodzie 
(oko ło 9 km ) ma chmakter progu 
denudacyjnego (kuesty). bowiem 

pod zapadaj<)cyrni lekko na pólnoc 
gipsami. sranowiqcymi w ty m wy
padku element odporniejszy 11<1 de

nudację (rot s: ts: spełniaj<) zwłaszcza 

gipsy szklicowe w spqgu formacji) 

występuj<Jrniękkie. ł atwo erodowa
ne margle ods laniaj<JCc się u podnó
ża progu. Próg ten jednocześnic s ta-
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nowi pó lnocno-wschodnie obrzeżen ic doliny Nidy i rozcięty j est kilkoma do linkami. W jednej z nich znajduje si;,: 
obecnie duże wywierzysko krasowe, które jeszcze w pierwszej polowic XX wieku bylo otworem jaskin i. Zniszczenie 
tego otworu dobrze ilustruje szybkość procesów morfologicznych zachodz<tcych na wychodn iach gipsów (Sawicki 

1918. Flis 1954. G ubala. Kasza. Urban 1998). 
W rejonie Gacek w obn;:bic progu występowalo wie le inte resuj<}Cych form rzeźby krasowej (Malicki 1947. Flis 

1954. Kowalski 1954). które j ednak zostaly w znacznej części zniszt:zonc przez cksploatacj;,: gipsu w dwu kamicnioln
mach: .. Gacki .. - czynny m w latach 1963- 1985 i obcenic już częściowo wypclniony m woch1 oraz .. Leszc;e·· - aktualnie 
eksploillowanym (od 1983 r.). Spo-iród znanych obiektów jaskiniowych zniszczona zostala Solet:ka Studni.1 1 Lejowa 
Studnia. najprawdopodobniej zasypany zostal też otwór Jaskini w Krzyżanowicach Dolnej . Jednak wśród zat:howanych 
form na szczegól m) uwagę zasluguj<l Jaski nia nad Stawem (Jaskinia w Krzyżanowicach G(lrna' ) oraz J a~ki n1 a w Gackach. 

Jaskinia nad Stawem polożona jest w p rogu morfologicznym, nad po ludniowo-wschodnim hrzegicm zalanego 
J awnego kamicnio lomu .. Gacki' ·. Komora Wstępna tej jask ini - wana od dawna okolicznej ludności - zo~ta la opisana 
JUŻ prt:e7 A. Malil:kkgo ( 1947). na~lępnie prlCZ J. F lisa ( 1954) j ako .. werteb z pieczarq ... nad ro iwarkiem Lc~zcze·· (a p. 

cit.~. 36) i zilus trowana (op. ci1. 6 na ryc. 13). W tym samym czasie K. Kowalski (1954) przed osta l ~i;,: do drugiej 
komory i wykonał schematyczny plan tych dwu ko mór. Woloszyn ( 1990) nic znalazł tej ja~kini i podal b lędmt info rma

cje. że została zni szczona podczas eksploatacji g ipsów. W roku 1990 B. Wicik stwierdz i) we Wstępnej Komorze za 

pomoq sondy ręcznej występowanic zróżnicowanych o sadów o mi<JŻSzości przekraczaj<Jccj 3 m, co sk ioni lo do wyko
nania szczegółowych bad ati i wykopa lisk archeo logicznych w latach 199 1- 1995. W 199 1 r. nowy plan i obserwacje 
spc leogenetyczne wyko nali J. Rudnicki i J . Glazek. odkrywając trzeci<! komorę. a B. Wicik. P. Harton i J . G lazek we 
wkopie sondażowym stwierdzili istnienic warstwy kulturowej. Sklonilo to d o przeprowadzenia w latach 1992-1995 
prac geologiczno -archeo logicznych k ierowanych przez J . Glazka i J . Bednarczyka. pod czas których wydobyto tysi<JCC 
kości i ułamków ceramiki. Materi a ł y te nic doczekały s ię jeszcze opracowania. Opracowane S<J wyniki z wkopu sonda
żowego we Wstępnej Ko morze z roku 1992 (Giazek 1993. G lazek, Harton i Wicik 1994 ) oraz profi lc osadów z obu 
pierwszych ko mór (Jasicwicz 1995). Wy niki badati osadów z wkopu sondażowego byly przed stawiane na 26 Sympo
zj um Speleologicznym w Chańczy (por. Glazck, Kardaś 1993). 

Otwór jaskini znajduje s ię na dnie leja krasowego i jest sztucznie poszerzony. Jask inia występuje w górnej części 
profi lu gi psów szabhL~tych pod gipsami mikrokrysta liczny mi_ które S<J wid oczne w górnej części leja wejściowego. 

Skiada się z poziomo rozwi niętego ci<tgu trzech komór, z których pierwsza j est najwięk~za i kopulasto sklepiona. 
W stropie tych komór w idoczne S<) liczne koly stropowe, co zgodnie z tcori<J J . Rudnickiego ( 1979 J wskazuje na powsta
nic ja~kini w wan111kach powolnego przepływu pod ciśnieniem (w strefie frcatyczncj). przy wyraźnej różn it.:y tempera
tur pomiędzy wod<J a skali) co wywoJuje konwekcyjny ruch wody i korozję stropu. Jaskinia ta pow~ta l a więc przed 
czwartorzędem . przed rozcięciem osadów miocctiskich przez dol i nę pra-Nidy. w sytum:ji. gdy gipsy przykryte by ly 
JC~zczc nadgipsowymi i ł ami miocctiskimi (Giazck 1993). 

Prao.:e bad<twczc wykonane w namulisku pie rwszej komory jaskini wykazały is tn ie nic trzech war~! w osadów. S<t 
to od dołu : l l pstre ily z okruchami g tpsu (miqższości 0 ,7 m.): 2) jasnoszare. różnoziarni~tc piaski wars twowane ( 1.5 
m): J) czarne muły próchniczne ( 1.0 m ). Badania paleomagnetyczne sp<tgowych il6w wykazaly normalne namag neso
wanie, co może wskazywać że są to osady czwartorzędowe. młodsze od gran icy Brunhcs!Matuyama. czyli mlod~zc n iż 

780 ka (por. Baksi i in. 1992. Tauxc i in . 1992. Candc i Kent 1995), albo starsze od epoki Matuyama - odwrócom:go 
namagnesowania. czyli starsze niż 258 1 ka, a lbo pochodz<1ce z epizodów normalnego namag nesowania w epoce Ma
tuyama (Jarami li o 990-1070, O lduvai 1770- 1950 i Reunion 2 140-2 150 ka). Badania piasków (warstwa 2) wykaz;lly 
uziarn ien ie i skład minerałów ciężkich podobny do występuj <JCych w pobli żu piasków miocctiskich. a zupdnie różny od 

s kladu osadów glacjalnych (Jasicwicz 1995). Piaski te więc musialy być redeponowanc do jaskini przednajstarszym 
zlodowaceniem. które sięgnęło w ten teren (Nidy, Sanu?). Na piaskach w sp<Jgu m ulów stwierdzono warstwę kuhurOW<J 
o mi<)Ższośc i 0 .2 m z licznymi fragmcntami kości i ceramiki oraz węglem drzewnym. W poludniowo-w~chod niej części 

komory natrafiono na pochówek wkopany na głębokość około 0 ,5 m w piaski i ob lożony większymi kamieniami -
główn ie granitaidami i piaskowcami pochodzen ia narzutowego. Z pochówku pochodz i żuchwa ludzka i czo,:ść naszyjni
ka . Wśród szcz<Jlków kostnych prof. P. Wyrost oznaczy! kości zwierz<)! domowych: psa. kota. konia. krowy. kury. owcy . 
.:wini. a także szcz<Jtki drobnych dzikich kręgowców żyj<Jcych na terenach użytkowanych ro ln iczo. Fragmcmy naczyti 
wcd lug dr J. Bednarczyka reprezentuj<) tzw ... cerami kc; siW<) .. z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza 

a także elementy p<iźnośredniowicanc. Datowanic radiowr;g lowc próbki węgl i drzewnych wykonane w G li wicach 

prze7. pro r. M . F. Pazdu ra wy kazalo wiek 20-Hl± l 00 lat BP (Gd-3559) . Dowodzi to. że jaskini<!. po obniżeniu ~i o,: 7wic r

o.:iadl a w(ld podziemnych i o twarciu nu powierLchnir;. byla wykorzystywana przez ludzi co najmniej od l wick u p.n.e. dn 
późnego średniowiecza. Najwyż~za warstwa czarnych mułków została namyta do jaskin i w późnym średniowieczu . 

w rezu ltacie wylesienia obszam i zmywan ia g leby z uprawi<mych pól (Giazck 1993. Glazck. Hartem. Wicik 1994 ). 

1 W publikacjach 1 pocz:11ku lal dtiewięćdziesi:jtych XX wieku jaskinia opisywana hyla jako nowo odkryta Ja>konia n;od Sta
wem. gdyż obrócenie o ok. 45" planu Kowalskiego ( 1954) i schematyczny zarys tylko dwu koom\r ul rudnil jej ideouylikacj\'. Wydaje 
si ę. że nazwa . .Jaskinia w Krzyżanowicach Górna .. nie powinna być olalej utrzymywana. gdyżjes1 myl:1ca . Jaskinia t najduje 'i\' na polu 
górniczym Gacki i w obsZ<trze oznaclanym w rejestrach archeologicznych jako Leszcze. jest ~1ddalona od Krtyzanowi<: ok_ 3 km. 
naki.y do gminy Pi1kzów i rejonu poczwwego Gacki. Kiedy ją opisywal Kowalski rzeczywiście Krz) i.anowice hyly największ:1 wsi•l 
w okolicy z przysió łkiem Gacki i roiwarkiem Leszcze. Dziś Krążanowice sq mali] wsiq. a Gacki dui.ym prLeony,lmvym o'iedlem 
zhudowanym na gru ntach fo lwarku Le!.1.cze. Dawny prtysiólek Gacki i dawny roiwark Leszcze tnikly rozehrane podc1as pr:oc.:y ka· 
mieniolomu .. Gacki .. i budowy osiedla. 
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Wykop ~ondażowy w drug iej ko morze wykazał mniejsZ<J ilość szcz<jtków organicznych i kultu rowych. gru bszy pok l!td 
o.arnych mułów i głębsze występowa nie warstwy piaszczystej . 

Jaskinia nad Stawe m jest pie rwszy m i dot<jd jedynym s tanowiskiem arc heologicznym w jaskiniach gipsowych 
Niecki Nidziailskiej . Obec nie, w wyniku stalego podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych, po zaprzestaniu ck~plo
atacji i pompowania wody w kam ieniołomie Gacki, jaskin ia zostala zalana wod<i i jest trudno dostępna, podobnie jak 

przed uruchomieniem kamieniołomu w latach gd y prowadzili tu badania A. Malicki i J . Flis. 
Obecna sytuacjajest podobna do wielu innychjaskit1 gipsowych Niecki Nidziat1sk iej (Jaskinia Sawickiego. Sze

roka. Pólkolista. w Sieslawicach. w Skorocicach u Ujścia Doliny). które zapewne też zawierają grube osady poniżej 
J z i~iejszcgo 7.wierciadla wód g runtowych i ~'1 znacznie starsze niż się wydawala dotychczas . W ten spo~ób jaskinie 

tccki Nidziat1skicj jeszcze bardziej są podobne do w ielkich jaskit1 gipsowych Podola i Bukowiny. przeto podobna ich 
geneza jest bardzo prawdopodobna, jak to już wcześniej sugerował J. Glazek ( 199.\ Glazek i in. 1994). 

Jaskinia w Gackach zlokal izowanajest w górnej czc,:śc i progu morfologicznego. na ob~zarzc pomiędzy kamienio
lomem .. Gacki"' a k:umenio lomem ,.Lc~zczc". Jej otwory znajdują się (obok siebie) u podnóża ści an ki zamy kaj <)Cej od 
góry krótk<l do l inkę. która wc ina się w ten próg. Glówny odcinek jaskini jest stosunkowo c iasnym kanalem krasowym. 
pocz.ątkowo o przekroju owalnym, dalej zaś rozwiniętym wzdluż wyraźnej szczeliny. K01kowa część ja~kini stanowi 

ci<lg ki lku ni skich sa l połączonych zaciskami, w obrębie których widoczne jest koryto dawnego przepływu wcięte w 
dno (Wołoszyn 1990. Gubała. Kasza. Urban 1998, Wojtor1 200 l). Polożenie otworów. k ształt (plan) ja~ki ni oraz jej 
przekroje poprzeczne wskazuj<) wyraźn ie. że rozwinęł a się ona jako podziemny k u lektur wód infiltruj <jcych 
z terenu otaczającej wy~oczyzny nad progie m i mig ruj<jcych szczelinami (krasowymi ) w dól. Jaskinia powstała wir,:.: w 
późnym etapie rozwoju progu morfologicznego a jej naturalnym przedłu żeniem. rozwijaj<jcym się w wyniku zawalania 
'tropu jaskini jest dolinka wcięta w próg . Polożenie zwierciadła wód wspólcześnie na więk~zej gl c,:bokości oraz obec
no!ić zawalisk przy otworze wejściowym (które tamuj<) swobodny g rawitacyj ny wyplyw wód) wsbzują. że od dłuższe

go czasu ja~kinia jest sucha. 

Stanowisko l O. 
Gałów-powierzchniowe formy krasowe w gipsach 

Prowadzą : Anna Chwalik. Jacek Gubała, Andrzej Kasza. Jan Urban 

Plaskowyż Szaniec ki j est subregionem Nieck i Nidziathkiej , którego rzeźba uwarunko wana j est tcktonik <jU~ko

knw;l oraz zmienm1 litolog i<l skal miocenu. Utwory miocenu reprezentowane S<l na j ego obszarze przede wszys tk im 
przez gipsy oraz przykrywające je od strony pólnocnej zróżnicowane facjalnie (tzn. w poziomie) ut wory ~armat u : 

zlepieth:e i piaskowce wapienne przcchodZ<iCC w osady ilaste. tzw. iły krakowieck ic (Cabaj. Nowak 1986. Rutkow~ki 

1986. Dudziak, l:..aptaś 199 1 ). W g ipsach powszechnie rozwijają się zjawiska krasowe. których efekty ob~erwować 

można jednak jako formy powierzchniowe. nie jaskinie. W pólnocnej części Plaskowyżu Sz;111ieckicgo. w której g ipsy 
przykryte S<) zróżnicowanymi osad ami sarmatu występuj<) formy reprodukowane w tych osadach (miejscami t eż w 
utworach czwartorzędowych). reprezentowane przez leje i zespoł y lejów oraz rozlegle. p lytsze nieckowate zagłębieni a . 

Tam gdzie gipsy przykryte są nieprzepuszczalnymi ilami lub g linami zagłębienia S<J podmoklc lu b wype lniom: wodą 
(Fl is !954. Rutkowski 1983. Cabaj , Nowak 1986. Nowak 1986). Elementy rzeźby najciekawszego obszaru wystc;:powa
nia tyc h form w okolicy Sędziejawie i Samostrzalawa powinny zostać objęte ochrom1 prawm1 w gran icach zcspn lu 
przyrodniczo-krajo brazowego lub jako grupa pomników przyrody. 

Pomic;:clzy Galowem a Szmkem Plaskowyż Szaniecki opada w kierunku poludniowym dwoma progami. z któ
rych wyższy. pólnocny zbudowany jest z wapiennych, d etrytycznych osadów sarmatu , natomiast niższy - z gip~ów. Na 
zbudowanym z gip~ów wyplaszczeniu pomiędzy dolnym i górnym progiem (o powierzchni około I I km ~ l wy~tc;:puj<J 

liczne formy kra~u powierzchn iowego: 
• lejc krasowe o stożkowatym kszta łc ie lub o dnach wyplaszczonych, głębokości zwykle 2-5 m. średnicy od ki l ku 

do kilkunastu metrów. często z blokami skalnymi na dnie. zwykle porośnięte krzakami. 
• uwaly - wydJużone w planie depresje o średnicy od kilkudziesięciu d o ponad l 00 m i glo,;bokości do kilkunastu 

metrów oraz m01fologii zwykle zmienionej przez użytkowanie rolnicze, 
• roz legle. plytkie. nieckowate obniżenia ograniczone z j ednej strony strom<J skarp<] lub ścianką gip~ow<l o dnie 

pnc:hylnnym w kicrunku tej ścianki (ślepe dolinki). 

• ohni:l.cnia ze zbiorn ikami wodnymi. 
• studnie kra~owe. 

Formy te występują niekiedy w ciągach biegnących wzdluż s labo zarysowanyc h dol in i jednocześn ic znae7.<Jcych 
zapewne linie przeplywu podziemnego. 

Zapadli ska krasowe rozwijają się współcześnie . czego przykładem jest pows tanic nowych zapadlisk w latach 
1979 ( Nowak 1986) oraz 1996 (Gubala. Kasza. Urban 1998). O ruchach pionowych powierzchni terenu związanych 
7. pustkami krasowymi świadczy też spękanie naw ierzchni drogowych w okolicach Szańca. 

lnteresuj<)cym prz.yklade m krasu gipsowego j est z.espól niewielkich studzien krasowych i z.wi<)Z.any z. nimi Schron 
p'od Studniami. Obiekty te występuj<! w skarpie ograniczającej od pólnocy obniżenie zlokali zowane w c iqgu form 
krasowych (dolince krasowej) pomiędzy Galowem a Szm1cem. Obniżenie ma średnice;: okolo 30 m i na j ego dnie znaj
duje ~ ię naturalne j eziorko. z którego wyplywa maly ciek wodny. Ograniczająca je skarpa g ipsowa o wysokości 1-2 m 
zbudowana jest z gipsów wielkokrystalicznych. tzw. szklicowyc h. Ścianka. podcięta niszami krasowymi - w tym nic-
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wielk<! jaskini<J nazwan<) Schroniskiem pod Studn iam i (dl ugości 4 m) - ma bardzo dobrze wyksztalcom1mikromdbę 

krasową. Na jej powierzchn i widoczne S<! bruzdy i jamki krasowe. Równie bogaty mikrorelief maj<! b loki skal ne leŻ<!Ce 
u jej podnóża (odspoj o ne w sposób naturalny). Struktury komórkowe. szab laste (klinowe) oraz zespoly ażurowych 
żeberek wypreparowanych w wielkokrystalicznych g ipsach można obserwować na śc i anach jaskini. 

Na powierzchni nad skarpą widoczne S<! góme wyloty kil ku stud ni krasowych o ~rednicach do l m. Tu również 
rozwi nię te są szczeliny powstale w wyn iku grawitacyjnego odspaj ani a s ię i zawalan ia nawisów skalnych nad glębokimi 
niszami krasowymi w ścian ie. Mo1t"ologia studni. zwlaszcza zaś szczelin wskazuje. że rozwijaj<! s i.,: o n..: wspli lczdnie. 
Nieste ty w miarę rozwoju zasypywane s<! zazwyczaj śmieciam i . Caly zespó l form krasowych zwi<1za nych 7 obniżeniem 

i jeziorkiem zas luguje na och ron\! prawn:1. 

Stanowisko ll. 
Lubania - Jaskinia Lubaltska 

Prowadzą: Jerzy G lazek, Jan Urban 

Jadąc na północ w kierunku Chmielnika i dalej na pólnocny zachód d ocieramy do g ranicy wychodni skal mezo
zoicznych regionu świętokrzyskiego (w sensie geologicznym) oraz morskich utworów miocenu. które przykrywaj<! je 
na poludni u. w obrębie n iecki nidzimiskiej . Polożona dok ładnie na tej gran icy Jaskin ia Lub;u1ska jest n isk<), niewielk<) 

salą o szerokim otworze i długości 4 m, utworZOil<l w lagodnie nachy lo nych na poludniowy zachód. s łabo uław iconych 

wapieniach pe litowych i ziarnistyc h górnej jury (górny oksford . Ku tek 1968). Otwór schro niskajest si lnie przeksztalco
ny przez eksp loatację wapieni. zaś sama Jaskini a Lubańska w ostatnich la tach zosta ła w z nacznym stopniu wypeł niona 

śmieciam i i dopiero objęcie jej och rom1 jako pomnika przyrody w 1998 r. zatrzymało proces degradacji (śmieci usunął 

częściowo były wla~ciciel gruntu . ostatn io zaś czlonkowieSpeleoklubu Świ9tokrzyskiego). Ten niepozorny. s iln ic znisz
czony przez człowieka obiekt należy j ednak do najciekawszych jaskiń regionu świętokrzyskiego. Dzięki bowiem za
chowanym na powierzchni stropowej sali ś ladom drążeni a morskich g<jbek, powstanie j aski ni można podnieść do okre
su. gdy wap ienie j urajskie tworzy ły w tym miejscu płytkic dno i urozmaicone wybrzeże morza mioce11skicgo. które 
zalewało od polud nia regio n świętokrzyski i pozostawiło zróżnicowane osad y. w tym gipsy (Rad w;uiski 1969). Jaskin ia 
Luba1iskajcstn ieco starsza n iż sedymentacja g ipsów. gdyż tworzył a s ię w czasie sedymentacji wapieni litotamniowych 
dolnego badenu (G iazek, Radwallski 1970). Jest wi9cjednym z nielicznych obiektów jaskiniowych w Polsce. którego 
wiek geologiczny można okre~l ić w sposób pewny. a po nadto dok umentowany jest on nic ty lko osadami wyst\!puj<lcymi 

v. jask ini. lecz przede wszystkim bezpośredn io fonnami wyst~,:puj <lcymi na jej śc i anach . 

Jask in ię Lu bańsk<! odkryli w 1964 r. J . G lazck i A. Radw;u1ski. którzy rozpoznali jej genezę i wiek (Glazek. 

Radw;ulski 1970). Jednocześnic jej plan i szczegc"ilowy opis opub likowali J. G lazek (1970) i J . Gubala. A. Ka~za. J. 
Urban ( 1998). 

Jaskinia Lub;u1ska położona jest w obrębie kopalnego dna przesmyku morskiego. który w miocenie I<Jczyl .. zato
kę chmieln ick;( (wcięt<! w świętokrzysk i l<td) z otwartym morzem. Wap ienie jurajskie tworzy ły wówcza~ urozmaicone 
morfologicznie dno i brzeg morski. Powierzchn ia wapieni w oko licach jaskin i (ale nie bezpośrednio przy jej otworze, 
gdzie zosta ła zniszczona przez eksploatację) nosi śl ady abrazji (przybrzeżnej erozji morskiej ) oraz pokryta jest bardzo 
licznymi dr<tżeniami skałotoczy. g lównie j amkami jeżowców. które zasied la ły dno w strefie wybrzeża morskiego (sub
litoralnej). Na wyplaszczonej powierzchni abrazyj nej wapieni położonej około 4 m nad jaskin i<! zachowane S<! płaty 

wapieni i marg li mioce11skich (dolnobade1iskich) stanowi<!cych osad tego morza. które abradował o i stopniowo pokryło 

wzgórze wapienne (Rad wmlski 1969. G lazek, Radwański 1970). 
Śl ady drążenia gąbek z rod zaju Cliona występuj<! na stropie jaskini w odległości około l ,5 m od okapu otworu 

i mają formę jamek o średnicach do 2 mm. tworzących kilka skupień . W g l9bi sali w stropie występuj<l też liczne drobne 
zagłębienia korozyjne. brak jednak w jaskin i jamek wydrążonych przez wieloszczety. jeżowce i małże. które występo

wały jedynie na oświetlonych fragmentach d na morskiego. Obecność dn]Że1i gqbek na stropie świadczy jednak. że 
w czasie ich powstaniajaskinia wypełniona by la całkowic ie wod<1morskq. która b9d<!C w ruchu. przynosiła pożywienie 

d la tych zwierz<tt (G iazek. Radwariski 1970). 
Jaskinia. zapewne pierwotnie większa. istni a ła pod powierzchni<tmorza miocc1iskiego. Mogla wi.,:c rnzwi n<tć się 

lub zostać znaczn ic poszerzona nic jako obiekt lqdowy lub powstały w strefie oddzialywan ia fa l na wybrzeżu. lecz 
pon iżej powierzch ni morza. w rezu ltacie mi.:szania sic;: wód o różnym sk ladzi.: chemicznym. Rozwój tej jaskini mógl 
nastc,:pm,·ać w strefie mieszania sit; wód mniej zaso lonych, wplywa jqcych do prz.:smyku mi ~trony .. zatok i chmic lnic

kiej'" oraz s łonych wód pelno morsk ich. któ re jako ci c;:ższe (siln iej zmineralizowane i ch łodniejsze l tworzyly niżsZ<! 

wars tw\! w przesmyku. Za taką geneZ<! jaskini przemawia jej wyraźn ic poziomy charakter o raz brak śladów dop lywu 
wód z masywu skalnego typu korytarzy i szczelin bocznych (Giazek. Radwm1ski 1970). 
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WYNIKI BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH 
NA OBSZARZE KRASU TATRZAŃSKIEGO 

W SEZONIE LETNIM 2002 

Grzegorz Barczyk 
lnsrytur Hytfmgeu/ogii i Geologii 111:ynierskiej. Wyd:iał Geologii U\V 

Al. Żwirki i Wig111:r 93/95, 02-089. Wars:mm 
e-mail: gb59@ geo.uw.edu.pl 

Badawcze prace hydrogcologi<.:znc. prowadzone w letnim sezonie 200 2 zwi;1zane były główn ic 1. realizacj•l kilku 
tematów prac mag isterskich. a także z kontynuacją prowadzonych od dwóch lat wraz z Tatr7-<uiskim Park ie m Narodo
wym badaii. dotyCZ<jCych krążenia wód w syste mach wywierzyskowych. 

Wspomniane wyżej prace magisterskie to : "Wpływ zawodnienia masywu na pn;dkość mig racji wód w systemie 
krasowym Jaskinia Rybia- Jaskinia Szczelina Chochołowska- Wywierzysko Chocho łowsk ie w Dolinic Chocho łow

skiej w Tatrach Zachodnic h". ,.Wpływ zawod nienia masywu na prędkość migracji wód we współczesnym systemie 
krosowym Jaskiń Wodnej pod Pisaną i Wodnej pod Raptawick<J Tum i<) w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich'' 
oraz .. Warunki hydrogeologiczne systemu wodnego Jaski ni Kasprawa Niżna w Tatrach Zachodnich". W~zystkie trzy 
tematy ral izowanc S<) przez studentów Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżyn ierskiej Wydziału Geologii Uniwersyte
tu Warszaskiego. 

System Wywierzyska C hocho lowskiego 
Kompleksowe badania systemu krasowego zasilajqcego Wywierzysko Chochołowskie rozpoczfYtC zo~ta ly w le

crc 2000 roku. kiedy to z powodzeniem udalo się przeprowadzić trzecie z kolei (po Solickim i Koi~arzc ( 1973) oraz 
Rogalski m ( 1984) barwienie poh1czcnia ponor w Wyżniej Bramie Chochołowskiej- Wywierzysko Chochołowsk ie. Od 
tej pory wykonano szereg badaai. W sezonie 2002 przeprowadzone zosta ło aż 7 barwicri z wynikiem pozytywnym -
0 4.04. 22.06. 26.06, 09.07. 06.08. 12.08 i 20 .09. Dokładna interpretacja tych wyników będzie zamieszczona w realizo
wanej pracy mag iste rskiej . Potwicrdzi ly się uzyskane wcześniej wyniki wskazuj<JCC. że przy stanach śn.:dn ich i wy-
7szych ( I-ł wodowskazu umieszczonego w wypływie wywierzyska w granicach 509-51 1 cm ) czas przepływu barwnrka 
przez system krasowy zmienia su; w niewielkich g ranicach 13- 14 godzin . Barwienia prowad zone przy Mamach wy
ższych potwierdzi ł y istnienic odn;:bncgo. k rótszego systemu h!CZ<Iccgo ponor bezpośrednio z systememjask ini Rybiej. 
Przepływ tym systemem. uruchamiany przy wysokic h stanach jest bardzo krótki -czas przejścia fali uk. 15 minut. 
Chłonność strefy ponorowej przy nbserwowanych w lecie stanach śred nio-wysok ich została określona poprzez pomia
ry objętości przepływów metodą chemiczną, rozcicriczenia porcji wskaźnika- wy nosi la w g ranicach l 00 1/s. Średnia 
wydajność wywierzyska określona na podstawie zapisów z limnimetru wynosi la w tym cza~ic około 450-500 l/!>. 

Niestety. mimo podejmowanych dwukrotnic prób nie udało się uzyskać danych co do czasu przepływu przez 
dnrgi. dłuższy system kn1żen ia . Istnienie takiego systemu, sugerowane było przez Rogalskicgo. na pods tawie stwier
dzonego w czasie prowadzonego w 1984 roku barwien ia drugiego .,piku,. barwnika. Ten drugi wzrost koncent racji 
nast<]pi l dopiero po 6 dobach od wprowadzenia znacznika. Niestety rozciericzcn ie wprowad zanego znacznika po tak 
dużym czasie jest nicwykrywalne d la ludzkiego o ka. Dzięki zgodzie Dyrekcj i TPN podjete zosta ł y próby bad<ui przy 
użyciu nie ty lko fluoresceiny ale także roztworu NaCI. Uzyskane wyniki s<t jednak nicjednoznaczne i trudne do inter
pretacji. 

Dodatko wo w trakcie calego sezonu letniego zaobserwowano wypływ z okresowego żródelka kra!-.owego we 
wschodniej ścian ie Wyżniej Bramy Chochołowskiej. 

System j askir1 Wodna pod Pisaną i Wodna pod Raptawicką Turni<l 
Podobnic jak w przypadku krasowych pol<lczcrl w Dolinie Chochołowskiej . badania przepływów w 'Y~tcmach 

obu wymienio nych jaskili wykonywane były w okresie czerwicc-wrzesień 2002 ki lkakrotnie. W obu systemach uzyska
no pozytywne wyniki potwierdzaj•1ce is tnienic po i<JCZeli, a także pozwalaj<1ce (przy uwzg lędnien iu rezultatów badan 7 

wcześniejszych o kresów) na podjecie próby określenia zależności czasu przepływu od s tanu zawodnienia masywu. 
lntcrpn: tacja ta zostanie zamieszczona w pracy magisterskiej. Bachmia znacznikowe u zupełn ione by ły o pomiary ch lnn
noś<.:i stref ponorowych (w oparciu o pomiary objętości przepływu ). Także i w przypadku sy!-.tcmów ja~k i r\ Wodnej pod 
Pi~am1 i Wodnej pod Raptawickq Turni<]. dzięki zgodzie Dyrekcji Parku . możliwe było wykonan ic peł nej n:jc~tracj i 

przejścia fali znacznika- roztwonr NaCI i fluorescen iy (zapis przewodnictwa właści wego). 

Oprócz wyników potwierdzajcych wcześniej stwierdzane prawidłowości udało się uzyskać pewne nowe dane. 
Przepływ znacznika przez system jasknini Wodnej pod Pi saną badany w sierpniu dwukrotnic wykazał aż dwa maksima 
koncentracji przesunięte w czasie. Dodatkowo, podczas eksperyme ntu prowadzonego w kwietniu barwnik wprowad zo
ny w pono r zasi laj <ICY system jaskini Wodnej pod Pisam1 pojawi l s ię także w wypływie z jaskini Wodnej pod Raptawic

ka Turni<J. Takie rezultaty, wskazujace na istnienie poh1czeń podkorytowych (pod dnem Poto ku KościeliskiegoJ pomie
dzy systemami obu tych jaski ń uzyski wane były sporadycznie (5-c io krotnie) w latach poprzednich (Barczyk 1994 ). 

System jaskini Kasprowa Niżna 

Pomimo znacznej liczby dn i z upadem (suma opadu atmosferycznego w czerwc u 309 mm) podcza~ sezonu ba
dawczego czerwicc-wrzesień 2002 nic zano towano wypływu z Jask ini Kasprawej Ni żncj . Podj<yta w lipcu p róba stwicr-
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d7en ia pohtczcn ia pomilj!dzy strcflt zaniku wody w górnych partiach do liny Kasprowej a Wywierzyskiem Goryczko
wym nic dala pozytwynych rezultatów. 

Zarówno system zasilający Wywierzysko Goryczkowe jak i system Wywierzyska Olezyskiego nic byly w tym 
okresie poddawane barwieniom. Jedyne prace badawcze jakie wykonano w stosunku do tych wywierzysk to regularne 
odczyty z limnimetrów rcj estrujlJCych wahania stanów wód w wywierzyskach oraz pomiary objetości przepływu . Po
J obnic nie prowadzono żadnych prób barwień w rejonie Wywierzysk Bystrej . 

Poza badaniami hydrogeologicznymi zosta ły także wykonane geodezyjne zdjlj!cia wielkoskalowe s tref wypły

wów wywierzysk (przy zastosowaniu Bazowego Reduktora Tachymetrycznego BRT ze s to likiem Karti). oraz doku
mentacja fotograflewa wywierzysk. 

Literatura: 
Barl7.yk. G. 1994. - .. Wody knL~owo-szczelinowe Tatr Zachodnich i problemy ich ochrony"·. p mm doktorska. (A n-h. 
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OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ 
W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA 

Elżbieta Bednarska, Małgorzta Olesińska 
Zar:ąd Świętokr:yskich i Nadnidziwiskich Parków Krajobra:.oll'ych w Kielcach. 

Kr:y::anowice Średnie 

Zespól Parków Krajobrazowych Ponidzia utworzono w 1986 r. w poludniowej cz.yści województwa ~wię tokrzy

>kiego dla zapewnienia ochrony zasobów oraz walorów przyrodniczych. kulturowych i krajobrazowych tego obszaru. W 
skład Zespołu wchodz<t trzy parki krajobrazowe: Nadnidzia1łski . Szaniecki i Kozubowski. Obejmuj<! teren 5 powiatów 
uraz 14 gmin i zajmują wraz z otulinami powierzchnię 85 .598 ha (z czego powierzchnia parktiw wynosi - 40.692 ha). 

Parki utworzono w celu ochrony naturalnej doliny rzeki Nidy, krajobrazu wapiennych i gipsowych wzgórz poro
śniętych roślinnością kserotermiczną, obszarów występowania krasu gipsowego. a także d la ochro ny krajobrazu wzgórz 
lessowych porośniętych cennymi lasami . 

Polożone s<l w makroregionie Niecki Nidzi ~u1skiej , jednostce o wyraźnic zarysowanej specyfice przyrodniczej i 
gospodarczej, która obok Gór Świętokrzyskich stanowi drugą główną krainę geograficzną województwa. Parki Krajo
brazowe Ponidzia s~l jednym z e le mentów wielkoprzestrzennego systemu obszarów chro nionych i l<tcZ<J s ię z Zespołem 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich naturalnym korytarzem ekologicznym, jakim jest dolina rzeki Nidy. 
Na obszarze parków krajobrazowych i ich otul in ochronie podlega: 
• 12 rezerwatów przyrody, 
• 32 pomniki przyrody żywej. 
• 17 po mnikó w przyrody nieożywionej , 

• 3 s tanowiska dokumentacyj ne. 
• 2 użytki ekologiczne. 
Należqce do zespołu parki. pomimo is tniejących różnic wykazują duże podobielistwo zasadniczych rysów śro

dowiska przyrodniczego. które wynikaj<( przede wszys tkim z budowy geologicznej . Ele mentami wspó lnymi s<r 
• występowanie na znacznych obszarach wychodni osadów mioceńskich. a zw łaszcza wapieni litotamniowych i 

gipsów: 
• rozwi nięte w skalach mioccriskich różnorodne formy krasu gipsowego o dużych wartościach naukowych. d y

daktycznych i turystyczno - krajobrazowych i ponad lokalnym znaczeniu: 
• charakterystyczne fo rmy rLeźby. takie jak garby. niecki. pagóry osta1łcowc. sto liwa. kuesty: 
• wyst~Ypowanie na wapiennych i gipsowych stokach i wierzchowinach charakterystycznych zespo l6w ro!ilinno

ści ciepłolubnej. 

Szaniecki i N adnidzimiski Park Krajobrazowy różni ą się od Kozubowskiego Parku Krajobrazowego tym. iż ten 
ostatni obejmuje głównie obszary leśne położone na pokrytym lessami i ich deluwiami Garbie Wodzis ł awski m. 

Z zasobów przy rody nieożywionej znajdujących s ię na terenie Parków Krajobrazowych Ponidzia istotne znaczc
nic posiadają kopaliny. których nagromadzenie i jakość surowca stwarzaj<( możl iwość ich gospodarczego wykorzysta
nia oraz wartościowe ze względów naukowo - d ydaktycznych i estetycznych obiekty geologiczne. które wymagaj<! 
ochrony zapobiegaj<tcej ich negatywnym zmianom. 

Ponidzie j es t terenem, gdzie złoża kopalin i ich eksploatacja nie wplywaj<( tak si lnie na krajobraz i stan ~rodowi

ska natura lnego jak w innych częściach województwa. Tym niemniej, ze względu na występujące zasoby g ipsów. które 
s tanowią ponad polowę zasobów krajowych, obszar ten posiada znaczenie po nadreg ionalne (80% krajowego wydoby
cia ). Obecnie mniej sze znaczenie. z po wodu zniko mej eksploatacj i posiadaj<( wapienie. 

Wyst~Ypowanie g ipsów przy powierzc hni koncentruje si~Y w dwóch głównych obszarach: poludniowo - zachod
niej części Plaskowyżu Szanieckiego ( między Stawianami a Szańcem) oraz w zachodniej części Nieck i Soleckiej. na 
obszarze pomiędzy miejscowościami : Gacki - Winiary - Skoroc iec - Sies lawice - Łatanice - Chotel Czerwony -
Wiśl ica. Gipsy te charakteryzuj<( s ię wysok<J zawartości<( CaSO, x 2Hp i S<J cenionym surowcem w przemyśle budow
lanym. 

Na terenie parków krajobrazowych i ich otulin udokumentowano dotychczas 8 zló7. oraz wydzielono 14 obsza
n'>w perspektywicznych pod wzg i ~Ydcm geologicznym d la udokumentowania nowyc h złóż gipsów. Obernie na ~k<ilę 

przemyslow<l eksploatowane są dwa złoża . .Leszcze" i .. Borków- Chwałowicc" położone w otu linie Nadnidzia1iskiego 
Parku Krajobrazowego. Z pozostałych udokumentowanych złóż ty lko nie liczne posiadaj<! korzystne warunki stwarzaj <t
ce możl iwość opłacalnej ekonomicznie eksploatacj i. Należy tutaj wymien ić złoża " Winiary" i ,.Uników - Galów -
Szaniec··. 

Specyfik<( Parków Krajobrazowych Ponidzia. stanowi<tGI o ich wartości S<( form y i zjawiska będ<)CC wynikiem 

procesów geologicznych- przede wszystkim formy występowania skał gipsowych z unikalnym krasem g ipsowym. a 
także interesuj <)Ce formy krajobrazowe w dolinie rzeki Nidy i na Garbie Pińczowskim. Z występowaniem w podłożu 
gipsów i wapieni związane są charakterystyczne dla tego terenu zespoły roślinności ciepłolubnej . 

W 12 rezerwatach przyrody chronione S<l zwłaszcza zespoły roślinn ości . ale ważnym e lemente m większości 

obiektów są wychodnic skalne (zwłaszcza gipsów) i formy kasowe. Jedynie w przypadku rezerwatu .. Skorocicc·· kras 
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-tanowi obok rośl inności jede n z g łównych przedmiotów ochrony. Rezerwat ,.Skorocicc·· jest obiek tem, gd zie wy-t.ypu
je najw i~kszy zespól j aski1i objętych ochrom1 (25 jaski1i i schronisk z typową rzeźb<! krasow<J). 

Obiekty objęte och roną w formie pomników przyrody nieożywionej stanowi;! głównie odslon i~cia geo logiczne 
gqJsów. w trzech p rzypad kach jaski nie wykształcone w g ipsach (.,Jaskinia Lis ia'' .. .Jask inia Żydow~ka" .. .Jaskini a nad 
Stawem"). jedna jaskinia powstal a w wapieniu mioceńsk im (w Ś ladkawie Dużym) oraz jeden zespól jask i1i wyhztalco
nyeh w wapieniach i piaskowcach j urajskich i kredowych (rejon Ki kowa). Większość pomni ków występuje w Nad ni
dzi;uiskim Parku Krajobrazowym na o bszarze położonym pomiędzy miejscowościam i Boguciec i Marz.ycin poprzez 
Gacki. Skotniki. l atan ice. C ha tel Czerwony po Wiśl icę . 

Obok pomników przyrody nicożywionej ważn<ł form<! ochrony odsłoniętych profi li geologicznych S<J s tanowiska 
dokumentacyj ne. Dotychczas ochrom1 obj~to trzy obiekty: w Gartatowicach kamieniołom gipsów. w Młynach od~lo

nio;cic piaskowców wapnis tych sarmatu z wk ł adką wapieni oraz w Skotnikach Małych kamieniulo m wapieni j urajskich 
nra7 p1askmvców. wapi..:ni i opoki kredowej . 

Ochruna za~nbciw przyrody nicożywionej powinna konce ntrować sic,: zwlaszt:za na zapewnieniu wy~okic.1 rangi 
oehruny najcenniejszym obiekto m przyrody nieożywioncj , zwiększeniu zróżnicowania obiektów objc,:tych ochrom1 \~ 
celu oddania różnorodności przyrody n icożyw ionej obszaru parków. zapewnieniu warunkó w ochrony walorów knljo
brazu w szerszej skali. zwł aszcza obszarów o zróżnicowanych formach rzeźby. 

Literatura: 
Gubala J.. Kasza A .. Urban J. 1998. Jaskinie Niecki Nidziańskiej , Po lskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. 

War~zawa . 

Szajn J.. Prażak J.. Chwa li k A. 1999. Ochro na zasobów przyrody nieożywionej w Nadnidziańskim i Szan ieckim Parku 
Kr<tiabrazowym (operat szczegółowy). Arch. Zaf7_,1du Świętokrzyskich i Nadnidzia1iskich Parków Krajobrazo
wych. 
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WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW NATURALNYCH 
PRZEZ CZŁOWIEKA 

W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI NIECKI SOLECKIEJ 

Anna Chwalik 
Katedra Geommji1/ogii. Uuiwer.1·_wer Ślqski. ul. Będ::.iliska 60. 4 / -200 So.mmviec. 

e-111t1i/: achwalik@ IVIIO::.us. edu.pl 

Już od neolitu tj. od około 5000 1at człow iek przystosowywał sil! do warunktiw naturalnych. klll7)~taj:l ~: z n ich w 
r<izny 'Pll~ób. Bazowal na wszystk ich możliwy~:h dobrach natural nych w najbli7$zym o toc7eniu . np. h•ka lne 'urowcc 
~ka l ne wykorzystywał do budownictwa. a s i łę spadku wód do napt,:du kół mly1iskich. Mate ri a ły. surowt.:e w minimal
nym stopniu były sprowadzane z zewnątrz. 

Badaniem objęto NE część Nieck i Soleckiej (ok. ISO km ~). obszar krasu gipsowego. gdzie ze wzgll!du na ~ t a l e 

jeszcze wybitnie tradycyjny charakter roln ictwa. w dużym s topniu utrzymuje się sty l gospodarki naturalnej . 
.. Zasoby naturalne to powstale w procesach przyrodniczych e lementy środowiska geograficznego. które s<t uzna

wane przez człowieka za użyteczne w danych warun kach (społecznych. ekonomicznych i technicznych). czasie i miej
scu." (Kuc ilisk i. K .. 1999). 

Sposoby wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych: 
Do analizy zostały wybrane zasoby skalne, formy terenu, wody. roś l i nność- jako e lementy zasobów odróżn ia-

jące te n teren od sąsiednich. 

!.Zasoby skalne 
• Margle. opoki i wapienie wieku k redowego- dawniej do celów budowniczych, obecnie nic wykorzystywane. 
• Wapienie lito tamniowe- jako kamień budowlany w budownictwie domowym. architekturze ~akralnej - kn

ścioly, figurki. 
• Gipsy- obecnie wydobywane na skalę przemyslow<t i przerabiane na material budowlany. Dawniej ludność 

lokalna wydobywając gips wlasnor\!cznie. w dz ikich lub starych wyrobiskach. tłukła wydobyte kryszta ły i dodawala 
uzyskany proszek jako domieszki! do zapraw murarskich. Minerał ten służy ł także do wyrobu naczy1i liturgicznych. 
Kryszta ły gipsu pclni<t dziś również funkcję ozdobną przy kapliczkach. w miejscowych kościołach i przydomowych 
ogródkach. 

• Ił y krakowieckic -jako surowiec do wyrobu materiałów budowlanych. dawniej pozyskiwane w dzik id1 wyro-
hi~kach . obecnie nic wydobywane. 

• Piaski- jako surowiec budowlany. pozyskiwane najczęśc iej w wiejskich lu b dzikich wyrobi~kach. 

• Torfy -dawniej siużyły jako surowiec do palenia, obecnie nie wydobywane. 
U. Formy terenu 

• Polja- ,.Parszywe B lonie" - wykorzystane jako po la uprawne ... Chote l Czerwony"- w przeszłości ~ ta w. obce
nic jako łąki .. ,Żydowice"- dawne miejsce pozyskiwania torfu. 

• Wzgórza gipsowe - miej~cc występowani a roś l inności kserotermicznej. punkty widokowe. 
• Jaskinie -głównie jako obiekty turystyczne. Spotyka s ię jeszcze dziś. jak miejscowa lud ność w gor<tce dni 

wykorzystuje te formy do przechowywania mleka, żywnośc i , jako miej sca odpoczynku.( np. Dolina Aleksand rowska). 
W czasie wojny pełn i ły funkcje schro nicli d la mieszkańców okolicznych wiosek. Dziś wiele osób traktuje jaskinie jako 
dobre miejsce na sk ładowanie śmieci. 

l1l Wody 
• Wody - jako czynnik wietrzenia chemicznego - odpowiedzialnego za rozwój k ra~owy terenu badali. 
• Źródła - gdzie jest ,.dobra woda" S<l obudowane i dawniej wykorzystane j ako woda gospodarcza. obecnie nie 

wykorzystane. 
• Wody płynące - dawniej wykorzystywano energię wodną budując młyny. Doszukano s ię na archi walnych ma

pach i w literaturze 14 obiektów tego typu. 
• Stawy - pc lni<t funkcje hodowlane (kompleks stawów w Górkach - ok. 350 ha ). rekreacyjno - hodowlane. (np. 

~ lawy pnp;niszczyźniane w miejscowościach Brzczic. Gluzy. 1-Io ludza. Łata nice: s tawy w dawnych wyrnbi~kach gip
~ów w Gackach). 

IV. Rośl inność 

• Lasy - pokrywaj<! ty lko ok. 2 % (3 km!) badanego terenu. Na piaskiich rośnic bór su~ nowy. a na podłoiu gipso
wym las bukowo-grabowy. Miejscami wzdłuż do li n rzecznych. polnych ści eżek spotyka ~ i o,: aleje wierzb. Ze wzg l;,:du 
na coraz droższe surowce energetyczne gall!zie tych drzew wykorzystuje s il! jako opal. S taJ S<J corocznie przyc inane 
przybierając maczugowaty kształt. Jest to stara kultura korzystania z drzewa. Nast\!puje powrót do starej tradycji. 

• Łąki kserolemliczne- porastają wzgórza g ipsowe. S;t najCZ\!Ściej objęte ochromt. 

Literatura: 
C harakterystyka stanu środowi ska przyrodniczego i aktualne kieru nki działalności ochronnej na terenac h Parków Kra-
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jobrazowych Ponidzia i ich s tref ochronnyc h w g minie Busko . ZŚiNPK w Kie lcach. 1994. Pilil:zów 
Charak terystyka stanu środowiska przyrodniczego i aktualne kientnki działalności ochronnej na terenach Parkliw Kra

jobrazowych Po nidzia i ich stref ochronnych w g minie Piriczów. ZŚiNPK w Kie lcach. 1993. Pir\czów 
Charakterystyka stanu środowiska przyrodn iczego i ak tualne kientnki działalności ochronnej na tercnach Parków Kra

jobrazowych Ponidzia i ich stref ochronnych w g minie Wiśłica. ZŚiNPK w Kielcach. l 995. Piriczów 
Kuc iriski K .. 1999 - Gospodarka współczesnego świ ata. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. tom XV I. Wyd. Kur

pisz. Poznań 
Luszczyriski J .. Ł..uszczyriska B .. 2000 - Nadnidziariski Park Krajobrazowy. In formator przyrodnit:zo-turystyczny. Za

rz<td Nadnidziańskich i Świtytokrzyski ch Parków Krajobrazowych w Kielcach. Kielce 
Ł.yczewska J .. 1971 -Szczegółowa mapa geologiczm1 Po lski w skali l :50 000. ark. Busko Zdrój . 
Zak Cz .. 1974 - Znaczenie bazy surowcowej reg ionu świętokrzysk iego w rozwoju badari geologicznych. Studia ki e lce

kil.: nr l. 

Materiały archiwalne: 
Topograficzna Karta Królestwa Połskiego( .. Kwatermistrzowska"), l 839, Warszawa. skala l : 126 000 
Mapa Speziallkarte. l 890, Ark Nowyj-Corod-Korczyn 
Topograph.Speciai-Karte von Mitteł- Europa. l 909. skala l :200 000 Ark 40l.Dziułoszyce 
Mapa Wojskowego l nsty tutu Geograficznego. l 938, Warszawa. skała l : l 00 000 Ark. Dziuloszycc 
l Stanowiska te btyd<( pokazywane podczas wycieczek sympozjalnych i ich opis znajduje sity w przewodniku. 
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SKŁAD IZOTOPOWY TLENU I WĘGLA W STALAGMICIE JN-4 
Z JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE 

Marek Duliński1 , Helena Hercman2
, Jerzy Głazek3 

1Wyd:ial Fi::.yki i Techniki Jqdrmvej. Akademia Gómic::.o-Hutnic:a. al. Mirkiewir::.a 30. 30-059 Kmktill' 
~ lnstytlll Nauk Gealogicmych. Polska Akademia Nauk. ul. Tw(/lrla 5 1155. 00-818 Wars::(llm 
' Instytut Geolog ii. U11iwersytet Adama Mickie1vic::.a. ul. Maków Polnrch 16. 61-606 Po:nmi 

Nw.:ieki jaskiniowe S<l uwa7ane za jcdm: z najli.:pszych nośników informacj i palcoklimatyc.:w ych na ob~zarach 
kontynentalnych. W ich badaniach najczęściej wykorzystuje s ic;: trwale izotopy tlenu "O o raz wcygla ''C. przy czym te n 
ostatni traktowany jest raczej j ako wskaźnik jakościowy. W Polscc takimi badaniami objęto obszar Tat r Zachodnich 
oraz Wyżyny Krakowsko-Wielu11skiej. Z rejonu Sudetów dostępne S<l ty lko datowania izoto powe wykonane przez H. 
Hcrc man. Niniejsza praca prezentuje rezultaty badań izotopowych stalagmitu JN-4 z jaskini Niedźwiedziej w ma,ywie 
Ś nieżnika Klodzkiego. 

Stalagmit JN-4 zostal znaleziony na namu lisku w rejonic wejścia z Korytarza Sta laktytowego do Sa li Palacowcj. 
Znajdowal sicy zatem w strefie mikroklimatu statycznego, gdzie roczna amplituda zmian temperatury byla niższa od I"C 
i tylko w skraj nych przypadkach s ięgala l ,5"C (od 5.0 do 6,5"C). a wilgotność wzglc;:dna wynosi! a l OO'fr. (Kwiatkowski 
i Piasecki . 1989). 

Wyniki pomiarowe przedstawia rys. l . Jako punkt odniesienia dla odtworzenia profili geometrycznyc h przyjtyto 
dolny punktnajniższej warstwy, leżący na jej osi wzrostu . Wszystkie wymiary w profi lu głównym i pro filac h pojedyn
czych warstw wzrostowych (profi lach bocznych) podane są w jednostkach rzeczywistych. Obok profi li geometrycz
nych przedstawiono skład izotopowy tlenu i węgla w profi lu głównym. oraz w sześciu profilach bocznych. Numeracja 
tych proti li odpowiada numerowi ich najwyższych prób ( leżących na osi wzrostu stalagmitu ) w profilu g l6wnym. licz<IC 
od próby naj niższej. Na rys. l A zaznaczono także obszary, dla któ rych wyznaczono wieki metod<! ~"'ThP"U. Z uwagi na 
ograniczom1 i lość prób, jaką można by lo pobrać w poszczegó lnych profil ach bocznych. analiza ich sk ładu izotopowego 
w sensic ściśle mate matycznych zależności kore lacyjnych jest nicdopuszczał na. Nicmniej j ednak mo7na clokonat: ich 
oceny jakościowej pod ki1tem wyst~,:powania izotopowego efektu kinetycznego w trakcie odgazowania CO, i wytnlc:a-
nia CaCO,. -

W warunkach równowagi izotopowej skład węgla (8"C) rozpuszczonego CO, jest l żejszy (bardziej ujemny) niż 
b<;:d<1ccgo z nim w równowadze gazowego CO~. Dla tlenu (8"0) zależność ta jest dok ladnic odwrotna (Usclow~ki i in .. 
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Rys. l . Geometryczne i izotopowe profi le stalagmi tu JN-4 z Jaskini Niedźwiedziej w Klet nic. 
A. B - profi l wzdłuż osi wzrostu (główny): C.D- profi le wzdłuż pojedynczych warstw wzrostowyd1. 
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199 1 ). Jeżeli prowad z<tCY d o wytr<)Cania kalcytu p roces odgazowania z roztworu CO , zachodz i bardzo szybko. wów

czas równowaga izotopowa pomiędzy faz<t rozpuszczanet i gazową nie może być osi <tgnięta . W ty m przypadku pozo sla-
1) w roztworze CO , po wi nien być wzbogacony w " C (wzrost I>' ·'C) oraz zubożony w " O (spadek wartości 8" 0 ). Z 
uwagi na większą ruc hl i wość mo lekul lżej szych. efekt ki ne tyczny d la tlenu jest w pew nym slopniu kompensowany 
pre ferencyjną ucieczką do atmosfery izotopowo lekkiego CO: zaw ierającego tlen '"O oraz zachodz<)Cą wym iaml izoto
pow<l z molekulam i wod y. 

Przy założeniu braku wymiany izotopowej z wod<j sklad tle nu i węgla w pozostałych w wodzie molekulach węglo

wych powinien stawać s ię bardziej dodatni w trakcie równowagowego wytn1cania CaCO,. Pr~.:yczymj tego jest fakt. że w 
przypadk u węgla frakcjo nowanie pomiędzy HCO,· i CaCO, jest mniejsze niż pomiędzy rozpuszczonym i uwalniany m z 
roztworu CO,. Dla tlenu frakcjonowanie na stop1i iu HCO,·- i CaCO, jest większe n iż pomiędzy mo lekulam i CO,. lecz z 
uwag i na od\~rotny charak ter frakcjonowania równ ież pro~adzi do wzrostu waności 8"0 pozosta łych w roztwo;-ze CZ<)
stcczck węglowych. Jednak w przypadku tlenu, decyd uj<JCC znaczenie ma szybkość zarówno uc ieczki CO, jak i wytntcania 
CaCO ,. gdyż decyduje ona o możliwości i stopniu wy równania składu izotopowego jonów HCO ,- z wod<J. Jeśl i procesy te 

przebiegaj<) powoli. wówczas skład izotopowy tlenu wzdłuż pojedynczej warstwy powinien być sta ły. 

Z prezentowanych profili pojedynczych warstw wzrostowych tylko profi l ,. l O" zdradza wyraźne oznaki kinetyki_ 
chociaż waności o ' 'C i 8"0 dwóch gó rnych p unktów S<! praktycznie identyczne i takie same j ak na pocz<ttku p rotilu 
.. 8"_ S ugeruje to. że e fek ty ki ne tyczne zaczęły ujawniać się dopiero podczas spływu filmu roztworu po po wierzchni 
warstwy. Profi le .. 18'' . .. 24" i .. 28" z pun ktu widzenia sk ładu izotopowego tlenu można w zasadzie uznać za równowa
gowe . lu b bliskie równowag i. Uwzględniaj<lC bhtd pom iarowy obserwo wane zmienności , zwłaszcza w gó rnych part iach 
profili . należy uznać za nie istotne_ Profil .. 30" jest trudny do inte rpretacj i. Możl iwe, że jest on wy ni kiem efektu rozpry
~k u spad ających ze stropu jaskini kropli roztwo ru _ 

W świet le aktualnych danych (uzyskanych dzięki uprzej mości prof_ W. Ciężkowskiego i prof. S . St aśko l wody 

masywu Śnieżn ika można podzielić na dwi e grupy. P ierwsZ<J z nich stanowiq wypływ ze szto lni i wod a z potoku Kam ic
nica. któ rych średni sklad izotopowy tlenu 8"0 wy nosi ok. - 11 %,. wzgl. V-S MOW. Drug<l grup~ stanowi<) wody z 
wnętrza jaskini Niedźwiedziej oraz innych wypływów powierzchniowych, charakte ryzujqc s ię średni<t wanośc i <t o"O 
na poziomie ok _ -1 0,7%o. przy czym rozrzut wy ników w tej grupiejest bard zo mały. Wg zależności podanych przez 
Cit;żkowskiego ( 1990). pie rwsza g ru pa wód odpowiada średniej wysokości obszaru zasilania na pozio mie ok_ l 040 m 
n_p.m .. druga grupa- ok . 860 m n_p,m. 

Rys_ 2 przedstawia krzywe " O i "C w profi lu głównym sta lag m itu wyznaczone przy pomocy tzw. śred niej kro
cz<tcej . opartej na 7 punktach pomiarowych. Proced ura ta c liminuje szum y sygnału izoto powego w przedziałach ok. 
l 000 laL Widoczny na rysunku zakres zmia n o " O w kalcycie zawiera się w przedzia le od -7.9 do -8.4%o wzgl. Y-PDB _ 
Dla skladu izo topo wego tl enu w 
wodzie ze sztolni i poto ku Ka
mienica zakres ten odpowiada w 
waru nkach rów nowagowych 
palca tempera tu rze w pr~.:edzi a

łe od 3_1 do 5 .0"C. Przedział ten 
jest n1eco za niski w stosunku 
do temperatur o bserwowanych 
współcześn ie w partiach o dda

lonych od otwo rów. Dla drug iej 
grupy wód Uaskiniowych i po
wierzchn iowych ) od pow ied ni 
zakres pa leote mpcratur wy nosi 

od 4 .3 do 6.2"C. 

Przy sta lej temperaturze. 
zm iany 8'"0 w kalcycie mogq 
być wyni kiem zmian skladu izo
topowego wody, spowod owa
nych wahaniam i średniej wyso

kości n.p .m. obszarów zasilania. 
Wsp6łczesna różn ica w składzie 

izotopowym tlenu w rozważa

nych dwóch grupach wód wy

nosi 0.3%, i odpowiada o k. 180 

111 rM.nicy średn ich wysokości 

zasilania_ W przeszłości po loże

n ie o bszaru zas ila nia m o g la 
JTuktuować np. wskutek zamy

kania lub udrożniania kana łów 

kntże nia wód w górotworze. Na 
ry~- 3 przyk ład takiego efektu 

3 0 

~ 
':; 
o 
>:' a. .... 

"CC 
o 

" .. 
c. 

"CC 
o 
e-
; 
:1; ... 
8 
.! 

240 
230 
220 
210 
200 
190 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
lO 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
lO 
o 

-8.5 -8.0 

6180 J%.1 V-PDB 

-7.5 -9.0 -8.5 -8.0 -7.5 -7.0 

li
13

C J%ol V-PDB 

Rys. 2. Sk ład izotopow y tlenu i węgła w profilu głównym sta lag mitu JN-4 wygla

dzony metodą 7-punktowej średniej kroczącej 



Mnterinh; 36. Sy111pozju111 Speleologicznego 

w temperaturze 5"C reprezentowany jest przez wektor a. Różnica wskladzie wody prowad z<1ca do obserwowanych 
skrajnych wartości 8"0 w kalcycie wynosi 0.5%o. odpowiadaj<IC różnicy wysoko!ici o k. 300 m. 

W uproszczonym podejściu . profil o'"O w kalcycie może być interpretowany jako rezu ltat zmian temperatury 
przy stałym składzie izotopowym wód zasilaj<)Cych masyw. Na rys. 3 jest on reprezentowany przez wektor b. Jeżel i 

wektor ten zaczepić w punkcie odpowiadającym temperaturze 5"C. to pokrycie obszaru zmienności o"O w kalcyc ie 
implikuje po ł ożenie jego ko 1ica 
w temperaturze ok. 6 ,8"C. Ten prze
dział pozostaje w bardzo dobrej zgod
ności z maksymalną amplitudą zmian 
temperatury obserwowaną współcze

śn ie w jaskini . Przedstawione rozumo
wan ic znajduje do pewnego stopnia 
potwierd zenie w przebiegu profi lu 
o" C, gdzie tendencja w kierunku bar
dziej ujemnych wartości powinna od
zwierciedlać zwiększony udział bio
genicznego C02, związany ze stop
niem rozwoj u szaty roślinnej . Waha
nia średniej temperatury powi nny po
wodować zmi any wartości 8'"0 w 
wodach infiltracyj nych (wskutek 
zmienności o '"O w wodach o pado
wych). W oparc iu o wzory podane 
przez Ciężkowskiego ( 1990) można 

oszacować gradient temperaturowy 
o '"O w wodach opadowych rejonu 
Ziemi Kłodzkiej . Wynosi on 0,30%..1 
"C. W zakresie niskich te mperatur 
zmiany o '"O w wytn1canym kalcycie 
spowodowane flu ktuacjami 8 '"0 w 
wodzie i zmianami temperaturowymi 

-7.5 

~: -8.0 
(-

~ o !!! -8.5 

-9.0 

---..... 
---~----

---..... 

L....O--'.~-'--'-''-'--'---'--'-'-'--'---'-'-'-' l 

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

Temperatura ["C) 

Rys. 3. Zależność pomiędzy składem izotopowym tlenu w kalcycie a tempera
turą wytrącania w warunkach równowagi izotopowej w funkcj i składu izotopo
wego tle nu w wodzie. Wekto ry a i b ilustruj<! efektwysokościowy i temperaturo
wy (patrz tekst) 

S<l jednakże maskowane temperaturową zależności <! współczynnika frakcj onowania izotopów tlenu w uk ładzie H.O
CaCO ,. Tak więc wzrost wartości 8 '"0 o 0.3%o w wodzie z równoczesnym wzrostem temperatury wytn1cania CaCO, o 
l "C nie powoduje widocznych zmian w składzie izotopowym tlenu w kalcycie. W przypadku stalagmitu JN-4 prawdo
podobnie zmiany temperatury miały charakter ściś le lokalny i nie powodowały zmian w składzie izotopowym opadów. 

Przedstawione rezultaty pomiarowe świ adczą, że skład izotopowy stalagmitu JN-4 odzwierciedla warunki środo

wiskowe panuj<1ce w chwili wytr<1cania kalcytu . Wydaje si ę, że zmienność tego składu w profilu g łównym jest spowo
dowana lokalnymi zmianami temperatury. Nie można także wykluczyć wpływu na sygnał izotopowy lluktuacji śred

nich wysokości obszarów zasi lania wód podz ie mnych. Stalagmit ten jest jednym z nie licznych w Po lsce nacieków 
(badanych dotychczas). którego sk ład izotopowy nie wykazuje istotn ych deformacji wskutek efektów kinetycznyc h. 
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Usdowski E .. Michaelis J., Bottcher M.E .. Hoefs J .. 1991. Factors for thc Oxygen Isolope Equi li brium Fractionation 

betwecn Aq ueous and Gaseous CO •. Carbo nie A c id. Bicarbonate. Carbonate. and W a ter ( 19"C). Zei tschri ft Phy,. 
Chemie. Bd. 170, 237-249. -
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VLADIMIR PANOS (1922-2002) 

Jerzy Głazek 
!IISI_I' /111 Geologii. U11iwerswe1 Adama Mickiewicza, ul. Maków Pol11ych 16. 6 1-606 Po::.nmi 

Wczesnym rankiem 7 stycznia 2002. po krótkiej chorobie na raka, zmarł w Ołomuńcu Vladimir Panos- niczwy
kły człowiek. znany i ceniony na całym świecie badacz krasu i jaskiń. współtwórca Międzynarodowej Unii Speleolo

gicznej. wielki przyjaciel Połski i Połaków. 
Vladimir Panos urodzi l się 7 lipca 1922 we wschodniosłowackim miasteczku Str:irskc. gdzie wówcza~ Jego ojciec 

pracowal na kolei. a g imnazjum klasyczne ukończył w Hradcu Kralovej, już w . .Prorekromcie C:ech i Mora\1'··. gdzie pod 
wpływem ~wego profesora gimnazja lnego zai nteresowa ł się geografią fizyczmJ. Niestety w ty m cza~ic wstały zamknięte 

uniwersytety i Vladimir za radq oj ca uciekł przez państwa bałkaliskie i pólnocn<f Afrykę do Wielkiej Brywnii . Tamwsl<f!Ji ł 

do Cwwdian Royol Air F orce i do ko1ka wojny służy ł jako pilot łub nawigator na Liberarorac/1. l atał przez Atlantyk 
osłan i<\iqc konwoje i dowożąc zaopatrzenie d la walczqcej Europy, a w wolnych chwi lach studiował meteorologię i klima

to logię m1 Uni wersytecie w Cambridge. Wówczas wynalazł syste m usuwania oblodzenia skrzydcl samolotów. któ ry był 

wykorzystywany w alianckim lotnictwie wojskowym. Za swoje zasługi został odznaczony liczny mi alianckimi i czecho
s łowackimi odznaczeniami bojowymi. Bezpośrednio po woj nic służył w Czechosłowackiej Misji Wojskowej w Berlinie i 
Hamburgu. a następnie jako nauczyciel w Szkole Piłotów Wojskowych w O loml!l\cu jednocześnie podj<)l studia geogra
Jia ne na Uniwersytecie w Olomlll\cu. Po komunistyczny m przewrocie w Czechosłowacji. jako uczestni k walk na zacho
dzie. zastal w roku 1949 usunięty zarówno ze służby wojskowej jak i studiów uniwersyteckich. 

Jednak wielki morawski geomorfo log prof. Frantisek Vitasek (w łatac h 1946- 1955 wykładaj <)CY i pc łni<ICY fun k
cjo:: dziekańskie jednocześnie w uniwersyte tach Masaryka w Brnie i Pałackyeho w O lo mlll\cu) załatwi ł mu pracę prze
wod nika w pół nocnomorawskichjaskiniach turystycznych i wymusił n• w ładzach pozwole nie na kontynuację sllldiów 

geograficzno-geologicznych na U niwersytecie w Brnie. Y. Panos ukończył je w roku 1952 uzyskuj <tc stopicli doktora 
nauk przyrodniczych (RNDr) na podstawie rozprawy o plejstoceJ\skim zlodowaceniu Krii.anki w Niżnich Tatrac h. 
Kiedy w roku 1955 prof. F. Vita~ck tworzył Gabinet Geomorfologiczny Czechosłowackiej Akademii Nauk w Brnie 
(przekształcony późn iej w Instytut Geografii CSAV) zatrudnił RNDr Y. Panosa i przez to umożl iwił Mu dalszy rozwój 
naukowy. Stopień kandydata nauk geograficznych (CSc.) Y. Panos uzyskał w r. 1962 na podstawie rozprawy o Do linic 
Sloupu i Pustym Żlebie w Kras ie Morawskim i ich miejscu w cyklu krasowym. Lata 1964-65 Y. Panoś spędzi ł na Kubie. 
gdzie delegowany w ramach współpracy akademii nauk zajmował się kartowanie m geomorfologiczny m. W roku 1968/ 
1969 znalazł schronien ie w domu prof. l. Gamsa w Ljubljanic. Po powrocie w roku 1969 podj<jł pracę na Uniwersy tecie 
w O lo mUJ\cu . gdzie w roku l 972, po habił itncj i z geografi i fizycznej na Uniwersytecie w Brnie. obj<jl stanowisko 
docenta i wykładał do przejścia na emeryttnę w r. 1987. W ty m samym roku ponownie podj<lł pracę (na c:zęści etatu) w 
lm.tytucie Geografii CSAV w Brnie, gdzie pracował. aż do likwidacji tego instytutu w r. l 995. Ostatnie łata życia 

spędzi ł w OlomUJicu opiekuj<)C się ł iczmt rodzi ną. współpracując z Centrum Dziecięcej Speleoterapii w Mladccu i 
kolicZ<jC swoją publ ikację życia .. Korsologichi a speleologiekei lemrino logie ".któ rej promocja na 3 konferencji .. Bada
nic. wykorzystanie i ochrona jaskiń " w Starej Lcsnej pod Wysokimi Tatrami. w listopadzie 2001 była os tatn immiędzy

narodowym spotkaniem spe leologicznym. w którym wziął udział. 

Życic Vladimira nic szczędziło mu trudności i wpro st katastrof najpierw wojna. później blokowanic studiów. 
pracy i awansów ze względów politycznych. śmierć zięcia i kalectwo córki w wyniku katastrofy samochodowej. choro
by żony Marii z Wieiopolsk ich ( 1), długoletnie i uci <Jż l i we dojazdy z Ołomu1\ca d o pracy w Brnie, a w ko1\eu zniszczc
nie dorobku ekspedycji kubańskiej (oczekuj<[Cych na druk map geomorfologicznych Kuby l :200 OOOl wraz z likwida
cj<f Instytutu Geografii CSAV w Brnie nic dawał y mu spokoj nie pracować, cieszyć się rodzimi i międzynarodow<l słaW<[ . 

Mimo to Jego dokonania naukowe i organizacyjne na polu speleologi i są ogromne. Vladimir opublikował około 400 
prac nau kowych z dziedziny geomorfologii , speleologii i hydrogeologii, jeszcze w latach 1992-1994 kierowal w ra

mach programu Unii Europejskiej PHARE interdyscyplinarnym zespołem badaj<)Cym spe leoterapeutyczny wpływ at
mosfery i aerozo li jaskiniowych na schorzenia dróg oddechowych u dzieci. 

Wśród osiągnięć naukowych trzeba wspomnieć o odkryc iu w roku 1958 kontynuacji jaski1\ Javoficskych na 
północnych Morawach za co otrzymał nagrodę CSAV. Następnie odkrył pogrzebany pod osadami kenozoicznymi zbiorn ik 
wtid krasowych koło Jaski1\ Mladeckich. kt<iry zaopatruje dziś w wodę ponad ćwierć milio na micszk;u\ c6w. a opisany 

w'tał w pra~.:y opubl ikowanej w Mirreilwrgeu der Osrerreiclrisc!ren Geografischeu Ge.uelschq{l (B. l 03. T. 11: l 57-177. 
Wicn 1961 ). Na przełomie lat pięćdzics i <jtych i szęćdzicsiątych uczestniczy w kartowaniu geologicznym d o map w 
skali l :200 000. których komplet zosta ł wyd any dla całej Czechosłowacji przed pamiętnym 23 Ko ngresem Gcologi~.:z

nym w Pradze w r. l 968. Opracowuje kras . .tcrmominerał ny" na Morawach (Jaskinie Zbrasovsk ie) i w Budapeszcie (en 
publikuje w d wu obszernych pracach 1960. 1961 ). Następnic rozpracował rozwój krasu mo rawskiego od czasów przed
j urajskich. z tej dzied zi ny opublikował szereg prac i uzyskał stopień kandydata nauk (CSc.). Zmodyfikowana wersja tej 
syntezy ukazała s ię w Zeitschrift fii r Geommfolor:ie ( N .F., vol. 8, no. 2: l 05- 162) pod tytułem .. Der Urkarsl i u Osl}liigel 
cler Bohmisclre11 Ma.ue ". W pracy tej dowiódł wielofazowego i bardzo s tarego wieku Krasu Morawskiego. By ł o to 
śmiałe i odosobnione nawi:jzanie do wcześniejszej idei L. Sawiekiego (który to zauważył w Krasic S łowackim już w 
J a t;~ch 1908. 1909) w czasie panowania geomorfolog ii kli matycznej oraz zaproponował te rm in .. kras .l'rodkowoeurupej
ski " na oznaczenie obszaru krasowego o poł icyklicznym rozwoju, który choć dziś znajduje s ię w klimac ie umiarkowa
nym to zawiera ś lady długiego rozwoju (od pocz:jtku mezozoiku) w zmieniających się w;mmkach klimatycznych (od 
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tropikalnych po peryg lacjalne). modyfikowanego ruchami tektoniczny mi i przerywanego transgresjami morskimi. Jest 
lO jedna z najważniejszych prac. która przyczyni ła siry do wyodrębnienia nowej dziedzi ny badar1nazwancj po angielsku 
. .paleokarstology". Badania krasu kubar1skiego opublikował wspólnie z A. Nunezem Jimenezem i O . Ste le lem w ~erii 

prac i mapie krasu do Narodowego Atł asu Kuby. Ostatni a ksi<tżka życi a .,Karsoloxickti a speleologickti ter111i11ologie'' 
(Vyd . Knizm! Centrum, Zy lina 200 l . str. 352) jest owocem :W-letn ich studiów termino logicznych . któ re autor prowadził 
podczas swojej długoletniej d zi a łalności pedagogicznej i międzynarodowej , dzięki temu móg ł w sposób kompetentny 
zestawić obszerny s łowni k z defin icjami w języku czeskim z odpowiednikami s łowackimi. angielskimi. francu~kimi. 
włoski mi. niemieckimi . rosyjskimi i h iszpańskimi. Wielbt pomoc<t była tu Jego biegł a znajomość czterech jryzyk<\w 
obcych i szerok ie mirydzy narodowc kontakty. 

Ogromn<l zasługą V. Panosa jest Jego bogata dział al ność mirydzynarod owa i zdolności dyplomatyczne. którymi 
hłysn<tl wsp<\lorganizuj<tc w roku l 964 Mirydzynarodowe Sympozjum Kr<L~owe w Brnie . Na 4 Międzynarodowym Kon
gresie Speleologicznym w Lubijan ie w r. 1965 przewodniczył d elegacji czechosłowat:kicj i uczestn iczy ł w tworzeniu 
Miryd zynarodowej Unii Spcłeologit:Zncj , której został wybrany wiceprezydentem na nas to,:pny m kongresie ~pdco l o

g iczny m w Stuttgarcie. kiedy też powierzono Czechosłowacji org anizowanie VI Mirrdzynarodowego Kongresu Spele
o logicznego. a Vladimir stał się głównym o rganizatorem, któremu władze nie ufały i nie chci a ły udzie l ić zgody na 
organizację tak wielkiej imprezy międzynarodowej (ponad l 000 uczestników). Jednak Vladim ir swoim talentem dyp lo
matycznym potrafi ł pokonać te trudności. Jedny m ze sposobów było rozesłanie informacji do znajomych i przyjaciół w 
krajach socjalistycznych. z prośb<f aby napisali i opublikowali w swych krajach notatk i o znaczeniu takiej imprezy .. w 
brtr(//iej C::.eclwslowacji" . Dlatego napisałem wówczas tak ie obszerne zapowiedzi podkreślając. że .. istnieje r:::adka 
11W:/iwo.1'c' lic:::11ego ud::.ialu wszystkich ::.ai111eresowa11ych osób ::. Polski" .. a wspa11iale osiągnięcia w tej cl::.ied::.inie 
C::.eclroslowacji są wzorem dla calego .\'wiata .. (Speleologia 7, l -2:6 1-65 i Przegląd Geologiczny 2 1.1 :45-46). które 
obok wielu innych posłużyły Vladimirovi do przełamania oporów władz. Kongres ten organizowany w nicpewności do 

ostatniej chw ili i z ogromnym wysi łkiem był bardzo udaną imprezą, na której rzeczywiście wie le osób z krajów Europy 
Środkowej mogło nawiązać pierwsze kontakty międzynarodowe z czołowymi przeds tawicielami mtuki i wyczynowej 

spe leo logii z całego świata. Wówczas, też na "wariackich papierach" doprowadziliśmy do przyjęcia Po lski do Między

narodowej Unii Speleologicznej . w czym jest niew<ltpli wa zasługa V. Panosa. Wielkich też zabiegów wymagało wyda

nic pod redakcj<l V. Panosa 8 tomów materi ałów kongresowych przed nastrypny m kongresem w Sheffield w roku 1977. 
Od tego też czasu V. Panos by ł stale wybierany do Biura UIS. a w roku 1989 został wybrany członkiem honorowym 
tego Biura. Wiele wysiłku i zabicg1)w poświęcił wprowadzeniu UIS do g rupy organi zacji pozarZ<lclowych afi liowanych 
przy UNESCO. By ł to czas (przed wstrzymaniem wpłacani a sk ładek przez USA) gd y w paryskiej centrali UNESCO 
rezydowali afrykańscy kacykowie i bez łapówki niczego nie załatwiali . V. Panos uzyskał od władz CSRS zaproszenie 
d la odpowiedn iego urzrydnika na wczasy rodzinne w rządowym ośrodku wypoczynkowym. co otworzyło Ul S drogs; do 
UNESCO. której nie mogli pokonać członkowie Biura UIS z pallstw zachodnich. Jego zasługi zosta ły d ocenione w 
skali mirydzynarodowej. zapraszano Go na różne konferencje, a towarzystwa speleo logiczne Wenezue li. Kuby i Węgier 
nadały mu godności członka ho norowego. By ł członkiem rad redakcyjnych . .l11temational Joumal of Speleolog_\'" . 
.. Kars10logia" i naszego " Krasu i Speleologii". Mamy szczególne powody aby być wdzięcznymi Vlad imirovi. gdyż 
czs;sto odwiedzał nasz kraj , chętnie pomagał w organizacji Szkól Speleologicznych. rece nzował liczne prace do druku. 
był też recenzentem d wu habilitacji w Po lsce. 

Ogromm1 jednak rolę V. Panos odgrywał w szkoleniu. organizacji i rozwoju działal ności speleologicznej tak 
naukowej jak i sportowej w Czechosłowacji. a później w Czechach i Słowacji . Najpierw doprowadzi ł do powstania 
Czeskiego Towarzystwa Speleo logicznego w r. 1978. któ rego zost a ł pierwszym przewodniczącym. a od roku 1990 
honorowym przewodnicz<}cym.jednocześnie dbał o utrzymanie więzi i współpracy ze S łowackim Towarzystwe m Spe
leologicznym. Na Uniwersytecie w Ołomuńcu wykładał geografię regionalnq. hydrografis;. gcografi ry g leb. ochronę 
środowiska i krajoznawstwo. Specjalnie zasłużył się w ochro nic obszarów krasowych, opracowa ł też projekt wyst<Ipie
nia o uznanie Morawskiego Krasu za część dziedzic twa światowego przez UNESCO, co gd y s is; sta ło jest dużym 
sukcesem Czech. 

Jeszcze jcdn<l cechę V. Panosa muszę podkreślić. kiedy w Czechosłowat:ji nast<tpi ly zmiany polityczne. przypo

mniano sobie o jego zasługach wojen nych i awansowano na pułkownika w stanie spoczynku. gd y po paru latach następ
na ekipa sięgnęła po władzę , chciała znów legitymować siry Jego osobą i podjęła u c.:hwll lę o awansowaniu Go do stopnia 
generała majora lotnictwa. lecz tej godności Vladimir ni e przyjął. 

Kiedy w mroźny ranek 14 stycznia 2002. na zaśnieżonym cmentarzu Ołomunieckim . wśród tłumu Czet:hów i 
li~.:znych S łowaków żegnali śmy pł k . doc. RNDr.Vładim ira Panosa, CSc. Czułem. że żegnamy Wielkiego Przyjaciela. 
wobec którego mamy ogromny d ług wdziryczności . a przekazywanie naslepcom pami9ci o Ni m. 0 Jeg o dnkonaniat:h 
jest naszym obowiązkiem aż do spotkania za Styxcm. 
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WSPÓŁCZESNE FITOGENICZNE ŻŁOBKI KRASOWE 
W DOLINIE RACŁAWKI (WYŻYNA KRAKOWSKA) 

- WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ 

Michał Gradziński 1 , Jacek Motyka2 

1 lnslytut Nauk Geologic::.nych Uniwersytetu JaKie/lotiskiego 
1 Wvd::.inl Górniczy AGH 

W Doln ic Raclawki (ok. 10 km na W od Krakowa) występuj<! i nadal rozwij aj<! si.y specyficzno: formy kra~owo.:j 
mikwrzcźhy. S<t 10 żłobki kmsowe typu rynie nek (micmri//s ). Rozwijajq się one na stromo nachy lonyc h pmvic r7xh
niach skalek zbudowanych z gruboławicowych wapieni górnego dewonu i dolnego karbonu. Rynienk i tak ie wyst.ypu.i<l 
zawsze w zespo łach liczących od kilku do ki lkudziesięciu form. Długość poszczególn ych rynienek średnio os i ąga od 
kil kunastu do kil kudzies ięciu centymetrów. a rzadko przekracza l m. Szerokość poszczególnych form s ięga maksymal

nic 4 mm a ich g lęboko~ć n ie przekracza 5 mm. Brzegi rynienek S<J zazwyczaj bardzo ostre. a ich przebieg jest prosty 
lub lekko sinusoidalny. Zarówno skała w samych rynienkach, jak i na powierzchn iach pomiędzy nimi jest bardzo 
gładka, nawet w skali obserwacji mikroskopu e lektronowego. Zespoły rynienek występuj<! jedynie w miejscach. gdzie 
woda deszczowa skapujqca na skalną powierzchni spływa wcześniej po pniach dużych drzew. 

Podjęta zosta ła próba stwierdzenia dy namiki rozwoju tych żłobków na jednym. wybranym s tano wisku. Dotyc h
czasowe wyni ki wskazuj<), że pH wody skapuj<jccj na pole żłoków j est stosunkowo ni skie (w s krajnym p rzypadku 3.41 l 
i następni e po przepłynięci u o k. l m podnosi się do ok. 6. Równocześn ie zwiększa s ię zawartość jonu Ca2' w tej wodzie. 
Powyższe. wstępne wyniki wskazują, że omawiane form y żłobków znajduj <! się stale w fazie rozwoju. NieW<}lpliwie. 
<tgrcsywność wody wzg lędem wapiennego podłoża jest spowodowana f izjologiczn<l aktywnośc i <! drzew. Problemem 
do rozwi<tzania pozostaje. czy woda splywaj<tca po pniach drzew nasyca s ic;: biogen icznym CO,. czy też kwaśnymi 

zwi<tzkami organiczny mi. Brak analogicznych żłobków w innych rejonach Wyżyny Krakowskiej zbudowanych z wa
pieni j urajskich wskazuje, że poza aktywnośc i ą fizjo l ogiczną drzew, również cechy te ksturalne skal pod loża d ecyduj<! 
o tworzenu się omawianych forn1. Można sądzić. że cechą sprzyjająca rozwojowi ż łobków jest bardzo n iska porowa
tość wapieni paleozoicznych w Do linie Raclawki . 

M.G. j est w~pierany przez Fundację na m:c.:z Nauki Po lskiej (~uhsydium dla prof. J. Kaźmiero.aka). 
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PÓŹNOTRIASOWE PROCESY KRASOWE 
NA OBSZARZE WYŻYNY ŚLĄSKIEJ 

W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ 
WAPIENIA WOŹNICKIEGO 

Michał Gradziński, Anna Lewandowska, Joachim Szulc 
l nstl·flll Nauk Geologic:nycil Uniwe1 ·.~.VIe111 Jag iet/miskiego 

Wapieniem woźniek i m zwane są s łodkowodne utwory węgł anowe występująr..:t: w p1.1 ł n or..:nej czc,:ści Wy7yny Ś ht
skicj pasem o szerokości ki ł kunastu kio metrtiw i d ługości k i l k udzies ięc iu ki lo metrów. Strefa wychodn i tych wapieni 
rozciąga się od okolic Klucz na po lud niowym wschodzie po Lubliniec na pólnocnym zachodzie. Obcenic wapic r1 woź

nicki tworzy na tym teren ie izo lowane płaty budu.i<tce płaskie . wyniesione wzgórza występuj<)Ce na obszarze ok. 400 
km2. Pod względem rozprzestrzenienia wapierl woźn ickijest utworem uni ka lny m w ska li światowej . Jego mictższość 

d ochodzi do 40 m . Wskutek braku skamien ia ł ości indeksowych w iek wapienia woźniekiego nie jest jednoznacznie 

określony. Genera lnie przyj muje s ię. że powstal o n po depozycj i ilastych utworów środkowego kajpru. a przed osadami 
klastycznymi j ury do lnej . 

Przeprowadzone badania sedy menta logiczne ut worów zwanych wapieniem woźn i r..:kim dowodZ<), że były one 
deponowane w o bszerny m basenie o n ie wie lkich de niwelacjach znajduj<JCY się na obszarze tzw. równi mu łowej . 

W obrębie omaw ianych utworów wyróżnione zostały cztery podstawowe odmiany facjalne: facja źród łowa. far..:ja stru
mieni. facj a bagienna i facja pedogcniczna. 

Facje bagienna i ped oge niczna S<l zdecyd owanie szerzej rozprzestrzenione niż pozostale d w ie odmiany wapienia 
woźnickiego. Facja bagienna cechuje s ię występowaniem skalcyfi kowanych szczątków rośl in naczyn iowych często 

zachowanych w pozycj i przyżyciowej , skalcyfi kowanych struktur pochodzenia g lo nowego. w tym różnorodnych stro
mato litów. struktur wysychającyh zbiorni ków wodnych jak spękani a slwet crack. stru ktury teepe i chicken 1vire. Facja 
pedogeniczna powstawał a koszte m pozostałych facji, a głównie facj i bagiennej. i jest zwi<tzana z okresow<t s ubaeraln<) 
ekspozycj<l wapienia woźnick iego. Manifestuj e s ię ona horyzontami zsył ifikowanymi (zapewne ty pu silcrele). obecno
ści'! gruzłów g lebo wych. rizorekr..:ji . i skorup ca/iche. 

O kresowa subaeralna ekspozycja. poza przemianami pedogenicznymi. doprowadzi ła lokalnic równ ież do kraso
wego rozpuszczania zdepo nowanych wcześn iej utworów. Efektem tego było powstan ie lejów krasowych o średnicy do 
k i lkudziesięciu cen tymetrów, nieni wnych, korozyjnych stropowych po wierzchni lawie, re kcj i kołapsyj nych . a takl.c 

ko minków krasowych o tubulam ym przekroju, stalej śred nicy i głębokości docłlOdZ<)Cej do ok. l m. Formy rzeźby 
krasowej przykryte S<l przez kolejne. młodsze wars twy wapienia woźniekiego reprezentuj<tce najczęściej fację bag ie n m} 

lub przez krasowe rego ł i ty zbudowane z różnorodnych minerałów krzemianowych (główn ie z illitu. mincn tlów miesza
nopak ietowych i łł itlsmcktyt i kao linitu). Zarówno osad y podlegaj<ICe krasow ieniu. j ak i bezpośrednio przykrywaj<tce 
powierzchn ię skrasow iahl w jedn ym z badanych odstonięć (w C ynko wie) na leŻ<) do tej samej zony paleomagnt:tycznej 
(inf. us tna J. Nawrocki. 2002), co sugeruje stosunkowo krótki czas trwania warunkó w subaeralnych. Po sumowuj<)C w 
obrębie ko mpleksu wapienia woźniekiego zachowane są różnorakie ślady synsed ymentacyj nego (synge netycznego) 
krasowie nia. 

Rozmiary basenu wapienia woźnickiego, charakter osadó w i rozkład facji świadcZ<). że basen ten był zasilany 
przez źród ła obfite w wodę zaw ieraj<)Cil znaczne i lości rozpuszczonego CaCO ,. Bezpośrednio w pob l iżu tych źródeł 

depo nowana była facja trawerty nowa. Facj a la charakteryzuje s ię obecnością ziarni tó w pizoid owych. stromatoł i tów 

o bakteryjnej genezie i nagromadzeń raftów. W facj i tej nie stwierdzono szcz <ttków fau ny, a ska ł cyti kmvane szczqtki 
rośl in wyższych S<) niczwyk le rzadkie. Facja ta o bfituj e natomiast w autigcniczne kryształy kwaru peł niące ro le,: wcze

snego cementu. Powyższe cechy sugeruj ą. że wody zasiłaj<ICC źród ła miały podwyższon <t temperaturę . Wartości 8 '-'C 
facj i źród łowej dowodZ<j, że f acja ta powstawała w wodach z niewielbi ilości <) biogcnncgo CO , . zapewne w wodar..:h 
zwiqzanych ze s tosunkowo głębokim systemem cyrkułacj i podz iemnej . -

Powyi.szc fakty. w połączeni u z lokali zacj<) wapienia woźniekiego wzułuż wgłębnego rozłamu Kraków-Lub li
nice sugeruj<) gentyczny zw iązek badanych utworów z krasowy mi rudami Zn-Pb obszaru ślclsko-krakow~kicgo. Powyż

szej hipoptczy nic potwierd zajednak brak podwyższonej zawartości Z n i Pb w facj i trawertynowej (odpowiednio po ni
żej l i 6 ppm ). Podwyższon<l zawartość tych pierwiastków (odpowiednio do 48 i 14 ppm) stw ierdzono jedy nie w 

horyzontach zelo tomityzowanych występujących w obrębie wapienia woźn i ckiego, będących na jprawdopodoicj efek
tem wczesnych przemian postsedy mentacyj nych . 

Badania s:) finansowane z grantu Komitetu Badari Naukowych 6P04D 083 l '-J. M.G. jest wspierany przez rundacię na rzec7 
Nauki Polskiej (subsydium dla pro r. J. Kaźmierczaka). 
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SYSTEM KRASOWY W GIPSACH REJONU MARZĘCINA 
(NIECKA NIDZIAŃSKA) - STAN POZNANIA I PERSPEKTYWY 

Ja cek Gubała, Andrzej Kasza 
Spe/eoklub Świętokr~yski w Kielcach: 

e-mail: guba/aj@ u•su. kielce.pl. andr:ejka@ poc:ta.unet.pl 

Dotychczas w gipsach Niecki Nidziar\sk iej poznano ki lka rejonów z dobrze rozwin iętym i systemami kra~owymi 
(jaskiniowymi). Zal iczyć do nich można okolice Skorocic. Aleksandrowa. Broni ny i S icsławie (Gubala. Kasza. Urban 
199);) . Wit;ks7.a częśćjask i r\ pnwy7.szych rejonów podlega wspólczesncj korozji krasowej wywolam:j plynqc<tlub sta
gnuj:tc.::twod:t. 

Kolejnym. obecnie rozpoznawanym terenem posiadaj<)cym system krasowy (jaskiniowy) ~•t okolice Mar7.1,!<.: ina. 
Rejon ten polożony jest pomiędzy Pińczowem a Buskiem. na 
poludnie od miejscowości Marzęci n. Swoim zasięgiem obej
muje fragment gipsowego garbu o długości ok. l km, szeroko
~ci ok. 300m i przebiegu północ-południc. Maksymalne deni
welacJe rejonu wynoszą ok. 30 m (od ok.235 m n.p.m. w czę
~ci północnej do ok. 263 m n.p.m. w części południowej). Oma
wiany obszar stanowi wychodnię gipsów mioceńskich zalega
j<tcych niczgodnie na marglach kredowych (Flis l 954). Mi<)Ż

,zość gipsów s ięga 30 m i obejmuje niemal pełny profi l serii 
gipsowej Niecki Nidziariskiej (por. Kasprzyk 199 l , l 993). 

Stwierdzone tu zjawiska krasowe. to zarówno formy 
powierzchniowe i podziemne Uaskinie). Odnotowano 8 ewi
dentnych lejów krasowych. o średnicy od 5 cło prawie l 00 m 
i gli;:bokośc i cło 5 m. Większość tych form ma charakter zapa
dliskowy i uszeregowanajest liniowo, wzdłuż kierunków pól
noc- południc i wschód - zachód (patrz Ryc.). 

Jaskinie rejonu Marzęc.:ina znane były od dawna micj
!-Cowej ludności . Od 1977 r. prace eksploracyjne prowadzone 
był y na tym teren re przez B. W. Wołoszyna. Informacje o nich 
ukazał y s rę w literaturze w 

Ił połowie lat 80-tych (Wołoszyn B.W .. Woloszyn K.P .. 
Wiraszka 1986a. 1986b). W 1990 r. zosta ł opublikowany in
wentarz jask i ń Niecki Nidziańskiej zawierający opisy czterech 
znanych obiektów okolic Marzęcina (Schronisko Stołowe, Schro
ni~ko Mysia Nora, Schronisko Małe i Jaskinia Żydowska). 

Dwa pierwsze schroniska uległy późn iej zasypaniu śmie
ciami. Autor inwentarza (B. W. Wołoszyn) wzmiankuje również 
o dużej jaskini (d ługości ok. 40 m), któnt odkryto w latach 70-
tyc.:h. lecz nie zosta ła odnaleziona podczas późniejszych badań 
(Wołoszyn 1990) Najnowsza inwentaryzacja jask iń wykonana 
w 1999 r. przyni osła odkrycie kolejnego obiektu - Schronu 
w Marzęcinie. Sporz<tdzono także now<t dokumentację istnicj<l
cych obiektów jaskiniowych (Gubała, Kasza. Urban 1998). 

W dniu 3 1.0 1.1 999 r. podczas kartowania Schroniska 
Maiego (J . G u bala. A. Kasza) zaobserwowano w jego sąsiedz

twie intensywny wywiew cieplego powietrza (przy tempera
tum: zcwn.;trzncj wyno~Z<tccj ok. -20 stopni Celsjusza) z zasy
paneJ .:mieciami szczeliny w gipsach. Eksp lorację szczel iny 
pr7cprowadzono 16.03.2002 r. (A. Kasz<t. Sz. Kręciw il k. P. 
Wojtasik) od~hmi aj<IC wejście cło 5 m studzienki. poniżej któ
rej wyeksplorowano ciąg korytarzy o długości ok. l20 m do
chodząc do poziomu wody. Jaskini nadano nazwę - Jaskin ia w 
Marzęcinie. Kolejnych odkryć dokonano 24 .05.2002 r. (K. 
D<tbrowski. P. Wojta~i k) - korytarz o długości ok. 20 m i 15.08. 
2.002 r. (J. Baran. R. Patur·y, P. Wojtasik)- ok.30 m korytarzy 
'"dolnym poziomie jaski ni. Dnia 24 05. 2002 r. odkryto rów
nież nOW<t jaski nię (Jaskinia przy Drodze) o dł ugości kilkuna
-.tu metrów. położoną około 175 m na E od Jaskini w Marzęci

nic. Ostatnie akcje eksploracyjne przeprowadzone 5 i 6. 1 O 2002 
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Legenda: 
e - lokalizacja jaskini 
N- 2.7 Schron w Marzęcinie 

N - 2.8 Schronisko Małe 
N - 2.9 Jaskinia Żydowska 
N- 2.85 Jaskinia w Marzęcinie 

N - 2.86 Jaskinia przy Drodze 
o- lej krasowy 
} (- strefa 
t { występowania 

gipsów 

Ryc. l Lokalizacja zjwisk krasowych w rejonic Ma
rzęcin (Gubala J .. Kasza A.: 2002) 
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r.- (J. Gubala. A. Kasza) przy bardzo niskim stanie wody przyniosły następne istotne odkrycia. W Jaskini Zydowskicj 
zlokalizowano i rozpoczęto eksp l orację ciasnego korytarzyka z wyraźnym przewiewem powietrza. Natomiast w Ja~kini 

w Marzęcin ie odkryto ok. 30m korytarzy najniższego poziomu jaskini nie k01kzqc eksp loracji . ł9 . ł 0.2002 r. wyeksplo
rowano (J. G ubala. A. Kasza) w Jaskini Żydowskiej kolejne kilkanaście metrów korytarzy. Uzyskano również infonna
cjc od miejscowej ludności o istnieniu studni krasowej o głębokości ok. 7 m (zasypanej obecnie śmieciami ) położonej 

ok.30 m na SE od Jaskini Żydowskiej. 
Dostępne obecnie obiekty jaskiniowe to dwa niewielkie schro niska - Schron w Mam;:cinie i Schronisko M ale: 

dwie większe jaskinie- J askinia Żydowska i Jaskinia przy Drodze oraz największy obiekt - Jaski nia w Marzęc1n1c . 
Schron w Marzęcinie (ok. 240 m n.p.m.)- o dlugo~ci 2.5 m stanowi rozlegi<J wnękę skalm1 zako1kzonc1 krótkim 

korytarzyk i cm. 
Schronisko M ale (ok. 244 m n.p.m.)- stanowi dwie ciasne studzienki o gli;:bokości ok. l m poh)czonc ze ~ob<) o 

I<)CZncj dl ugości . Ze względu na położen ie jest to część systemu Jaskini w Marzęcinic w dolnej cz.,:~d za,ypana \ mic
dami. l<Jczna Jlugość obiektu wynosi 4 m. 

J askinia Żydowska (ok. 236 m n.p.m.)- naj ni żej polożona ze wszystkich jaskiń, ma charakter ni~kicj i ;.zerokiej 
komory z krótki mi korytarzykami o I<)CZilej dł ugości ok. 40 m. Jask inia stanowi o kresowo silne wywierzysko odwad
niaj<JCC prawdopodobnie caly omawiany rejon krasowy. Od 1996 r. chroniona j est jako pomnik przyrody. 

Jaskinia przy Drodze (ok. 245 m n.p.m.)- stanowi nicdawno odkry ta jaskinię o zawaliskowym charakterze i 
długości kilkunastu metrów. Otwór tej jaskini polożony jest na dnie dużego leja krasowego. 

Jaskinia w Marzęci nie (ok. 244 m n.p.m.)- rozwi nięta jest na dwóch poziomach i stanowi sy~tem niewielkich 
miejscami labiryntowych korytarzy o genera lnym przebiegu N-S. Jedynie part ie przyotworowe maja charakter nieco 
wir,:kszych salek i korytarzy. Til CZf,!ŚĆ jaski ni połączona jest z powierzchn ią szczelinow<l ki lkumctrOW<J s tudzic nk<J 
krasoweJ. Długość jaskini oszacowano wstępnic na ok. 250 m a głębokość na ok. - l O m. Jaski nia utworzyła się w 
obrębie gipsów szk licowych (dolny wodny pozio m): muraw selen itowych (znacma CZf,!ŚĆ glirnego poziomu) oraz gip
sów szkieletowych (górny poziom i pilrtie wstępne). 

Analiza danych zebranych podczas prac eksploracyjnych sugcnaje istnienic rozległego systemu krasowego (ja
skiniowego) w rejonie Marzęcina. Obecnie głównymi jego elementami S<J jaskinie: Jaskinia w Marzęcinie i Ja~kinia 
Żydowska. Do m~ważniejszych przes łanek świadczących o istn ieniu takiego systemu naleŻ<! : ilnaliza wzajemnego po
łożeni a jaskiń i kierranki eksploracji. obserwacje hydro logiczne i cyrkulacja powietrza. 

Obecnie znane korytarze obu jaski1i maj q generalny przebieg pól noc-połudn ic . Eksploracja Jaskini w Marzrycin ie 
prowadzona jest w k ierunku północnym. natomiast w Jaskin i Żydowskiej w kicrunku poł udn iowym . Odległość pulnię
dzy otworami jaskiń wynosi ok. 300 m. lecz podziemny dystans j est o ki l kadziesi ąt metrów mniejszy i j est to obcenic 
ok. 250 m. Obserwacje wahali poziomu wody prowad zone w jaskiniach również świadcZ<! o htczności mit;:dzy ni mi . 
łstotm] przes łanki] potwicrdzajqq możliwość poł ączeni ajest także intensywność i kierunek przepływu powietrza w obu 
jask iniach. Otwór Jaski ni w Marzrycinic po lożony ok. 8 m wyżej od głównego o tworu Jaskini Żydow~kieJ i ~ tanowić 
może jeden z wyższych otworów systemu krasowego. 

Maj<JC na uwadze powyższe przesłanki należy przypuszczać. iż da lsza eksploracja jaski1i rejonu Marz.,:ci na 
powinna przynieść ko lejne odkrycia i tym samym pełn iejsze] dokumcntacjr,: systemu. 

Zagrożen i em dla tutej szych fo rm krasowych jak i wód podziemnych oraz powierzchniowych jc~t niclegalne 1 
notoryczne zasypywanie ich odpadami . Obecne rozpoznanie krasu rejonu Marzęcina wskazuje na duże walory pr7yrod
niczo-poznawczc tego obszana i potrzcbt;: dalszej pełniejszej ochrony. np. w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazo
wego. 
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SYNSEDYMENTACYJNE PROCESY KRASOWE 
ZAPISANE W SEKWENCJACH UTWORÓW 
WĘGLANOWYCH - ZARYS PROBLEMATYKI 

RenataJach 
lnJtytut Nauk Geo/o~ic:nyc/1 Uniwersytetu JaMie/101/skieMo 

e-mail: ja ch @ing.uj. edu.pl 

Kra:;em ~yn~edymentacyjnym (syngenetyczny m) nazywa się ogól zjawisk zwi<Jzanych z rozpuszczanic111 sbl 
(gl1iwnic wo;glanowych) w trakcie ich sedymentacji lub zaraz po j ej zak01iczeniu (por. Jc nn ings. 197 1. p. 19!\-l':l9: 
Bo~;ik e1 al .. 19X9. p. J2). Zj awiska te zachodz<J czasami równocześnie z lityfikacj<J świeżo zdeponowanych osadów 
Wfi:glanowych (White. 2000). Z sekwencji utworów węglanowych znane są zarówno różnorakie formy kopalnej rzeźby 

powierzchniowej jak i różnej wielkości podziemnych próżni. Jedne i drugie interpretowane S<J jako efekt procesów 
kra~owych typu krasu synsedymentacyjncgo. Pomimo zbliżonej genezy formy te powstaly często w odmiennych wa
runkach. w tmkcie okresów subaeralnej ekspozycji o różnej długości trwania. i zostały wypełnione przez odmienne 
n~ady wewnęt rzne. 

Stosunkowo krótkotrwała subaeralna ekspozycja ut worów węglanowych powoduje powstanie głównie powiem:h
mowych zjawisk krasowych, przede wszystkim w postaci różnego typu żłobków krasowych , powierzchn i su tkowych 
(mmlllllillatecl .wnfaces). lapiazów o różnorodnej morfo logii . a także świec i lejów krasowych {np. Wright. 198 1 i litera
tura tam cytowana). Zjawiskom ty m towarzyszą zazwyczaj cementy charakterystyczne d la warunków wadycznyc h. a 
cza~am1 wkże osady rezydualne i tzw. sczern iałe klasty (blackened pebleJ}. Takie zj awiska krasowe. zwi<JZane zazwy
czaj z jedynie krótkotrwałym wynurzeniem mlodych osadów węglanowych są zwane krasem clepozycyjnym (dPposi
lioual kars1- Choquettc & James. 1988). S<1 one efektem krótkotrwalych wynurzeń fragmentów platform w.yglanowych 
'lXIWOdowanych nie kompensowany m subsydencj<J przyrostem osadów. a także niewie lkimi wahaniami poziomu morza 
lub też l okalną tektonik<(. Obocznic często wspólwystępują one z kompleksami g leb kopalnych. często typu caliche. 
powstającymi w środowiskach bardziej suchych i nicsprzyjających rozwojowi procesów krasowych. Zjawiska takie 
zo~tal y rozpoznane w wie lu kompleksach fanerozoicznych skal węglanowych (np. Wright. 1981. 1988: Dc~rochcrs & 

James. 1988). Na obszarze Polski znane sq m.in. z utworów górnego dewonu Gór Świętokrzyskich (Skompski & Szul
czcwski. 2000) i utworów dinantu rejonu Krzeszowic (Paszkowski, 1996. 1997. 2000) . Zjawiska krasu clepozycyjnego 
wyst.ypuj<J zazwyczaj w plytkowodnych sekwencjach węglanowych. co znaczy. że S<) rozwini.ytc w obrębie plytkowod
nych osadów węglanowych. takich jak wapien ie ziarniste (ooidowc lub bioklastycznc). wapit:nie fencstralne. plytko
wodnc mikrobiality i S<J przykryte przez podobne osady. 

Również w obn;:bie sekwencji plytkowodnych utworów węglanowych mog<J rozwijać się formy krasowe nvi<IZil
nc z d lu7.ej trwajeJCel subaeralną ekspozycj•l· S<) one wypełnione osadami klastycznymi - rczydulanymi lub boksytami i 
C7.fi:~ to S<J związane z niewielkimi niczgodnościami b)towymi o różnym zasięgu (por. o· Argcnio & Mindszcn ty. 1995: 
D1 Stcfano & Mindszcnty. 2000: Di Stefana et al .. 2002: Mart i re & Mo ntagnino. 2002). Takie formy S<J efektem lokalnej 
aktywności tekto nicznej obszaru lub/ i d łużej trwaj<)cych wahań poziomu morza. Choqucttc i James { 1988) zapropono
wa li d la tego typu form nazwę krasu lokalnego (!ocal karst) . 

Odmienm) grupę stanowią formy zwiqzanc z niszczeniem skal węglanowych rozwinifi:tC w ut worac h czo;~ to nic 

hęd<(Cych płytkowodnym i , wypelnionc i przyk ryte przez węglanowe osady pelagiczne. Tego typu zjawiska S<J znane np. 
7 osadów jurajskich MedytcraJiskicj Tetydy. NaleŻ<! do nich formy rzeźby s tropowej powierzchn i warstw zwant: pma
kla mi i interpre towane jako kopalne lapiazy i kamcnice (D i Stefana & Mindszenty, 2000). Geneza tych form jest tluma

CZOIHl subacralm1 ckspozycj<JUtworów węg l anowych będ<)C!J wynikiem lokalnej tektoniki a także zmian poziomu mo
rza. Na leży jednak zaznaczyć. że formy takie mogą być także efekte m zatrzymania sedy mentacji i podmorskiej korozji 
'powodowanej agresywnymi wodami (Di Stefana & Mindszcnty, 2000). Brak zarówno krasowych osadów rezydual
nych jak i wadycznych cementów uniemożliwia rozstrzygnięcie tego problemu. Również nicktóre żyly neptuniczne 
hyly Interpretowane jako formy powstale na skutek procesów krasowych następn ie wypclnionc morskimi osadami 
hioklaMye7nymi (Sturani. 1973). Taka geneza wspomnianych ży ł jest obcenic negowana. Winterer et al. { 199 l ) uważa

J.IJO.: 7a formy powstale w warunkach podmorskich. podczas ckste nsyjncj tektoniki. Powy7-~ze przyklatly dnkumo.:ntują. 
zo.: geneza różnorodnyo.:h form związanych z niszczeniem skal węglanowych jes t często odmiennie interpretowana a 

zb li żone morfologicznie formy mogą być produktem zarówno procesów krasowych zacl10d7.<1cych w waru nkach suba
era lnej ck~pozycj i . podmorskiej korozji jak i mechanicznej dezintegracji osadów węg lanowych spowodowanej procc
"uni tekto nicznymi . 
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PALEOKRAS W UTWORACH ŚRODKOWEGO TRIASU SERII 
WIERCHOWEJ I KRIŻNIAŃSKIEJ TATR POLSKICH 

Piotr Jaglarz 
l11sl_vtut Nauk Geologicznyclr Uniwersytet Jagiel/01iski. 

e-mail: jag/ar:z.@ geos. ing.uj.edtt .pl 

Przejawy procesów krasowienia ut worów węg l anowych rozpoznano w profi lach tri asu środkowego IV masywic 
Kominów Tylkowych (J aglarz & Piszczek. 2000). masywie Czerwonych Wierchów (Jaworski. 1997) oraz IV ~c r i i W:t
wnzu Krak<iw ( Knisar. 197 1) należ<tcych do j ednostki wie rchowej o raz w jednostce Suchego Wicn:hu (Lang. 1907 J 
nalcż:tcej do serii kriżnimiskiej . W ser ii wie rchowej paleokras zwi:tzany by ł z krótkotrwałymi epizodami subarea lnej 
ekspozycji płytkomorskich utworów platformy węglanowej podczas anizyku. Utwory sknL~owialc charakteryzuj<! się 
czcrwonaw<J barw:1 oraz ujemnymi wartościami o" C wskazuj<tcymi na infiltracje wód meteorycznych. Występuj<! rów
nież czerwone lub br<1zowe warstewki zwi<Jzane z rozmywaniem pokryw typu terra m.w o raz szczeliny wypełn ione 

czerwonym. laminowanym materiałem. W ~crii kriżniańskiej krasowienic do lo mitów związane był o z cmcrsją spowo
dowamJ regresj<l w kajprze. Utwory charakteryzuj<! się żóltaw:1 lub czerwomlW<l barw<!. występowan iem black pebb/es 
oraz materialu zwi:Jzancgo z niszczen iem pokryw glebowych. 
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GEOLOGIA I ZJAWISKA KRASOWE ZRĘBU ZAKRZÓWKA 
W ŚWIETLE METODY GEORADAROWEJ 

Joanna Jędrys, Marcin Krajewski, Tadeusz Sokołowski, Jerzy Ziętek 
Akademia Gómic:o - Hwnic::.a im. SI. Sws::.ico. al. A. Mickiewic::.o 30. 30 - 059 Kraków: 

e-nw i 1: ruda@ .wudenl. ue i. aK h. edu.pl. k rama r@ geoloJ:. J:eol. ag h. edu.pl. 
/.wkol@ uci.agh. edu.pl. ::.ielek@ geol.agh. edu.pl 

Zntb :Z.1krzówka. pol ożony na terenie Krakowa, zbudowany jest głównie z wapie ni górnojuraj~k ich . naiÓ<)cych 
do facji ulawiconej (Krajc wski. 100 l). Ze wzgl~du na duż<t ilość poznanyeh ja~ki1\. ob~zar ten od dawna in terc~mval 

grotołazów i geologów (Górny & Pau lo. 1993 : Górny i in .. 1997. 1999: Motyka & Postawa. 1998: i inne ). Zai ntcn.:~o

wanie wzbudzi ły między innymi nachylone powierzchnie uławicenia. które wiązano z .. ugięciami t w mllyklinie .. lub 
.. nieciqglo.l'cią w pobliżu biohenny .. (Górny & Paulo, 1993: Górny i in .. 1997). Intensywne prace eksploracyjne prowa
dzone w ci<)gu ostatnich lat umożliwi ły odkrycie sze regu nowych korytarzy j askiniowych. których hjczna długość wy
nosi obecnie około l km. 

o SOm 

Olelenko Zbójniciile 

~ 
Jaskinia z Kulkami ) 

1 
_ 

Rozmieszczenie jaskiń na Zakrzówku. na mapie zaznaczono przebieg proFili opisanych poniżej . 

Ostatnio przeprowadzono badania kartograFiczne z zastosowaniem technik geofizycznych pomit;dzy lllanymi 
jaskiniami w celu stwie rdzenia na tym obszarze istnienia sieci kanałów krasowych dostępnych d la człow ieka. Tego typu 
badania mog<) równ ież pomóc w poznaniu budowy geo logicznej zrębu il także dać impuls do podjęcia na nowo d zw
la l ności eksploracyjnej. Niniejszy tekst zawiera wstępne wyniki badań i wnioski . 

Prace zostały przeprowadzone za pomocą georadaru RAMAC/GPR firmy Mała GeoScicncc. Pomiary zostały 

wyko mme przy pomocy bistatycznych anten nicekranowanych o częstotliwości 200 MHzwzd ł uż wyznaczonej wcze
~niej siatki profi li. :Z.1stosowane antcny i odpowiednio dobrane parametry pomiarowe zapewnił y precyzyj iHl penetrację 

na g lr;:boko~ć do 14m z wystarczaj<}C<l rozdzielczości<! pomiaru. W przy~zlnści planuje si~ wyko nanic glc;bs1ych profi
lowm1. 

Przy illlcrpretacji analizowaliśmy wzory refleksów znanych struktur takich jak: ka nały krasowe. ich ogó lny k~7.tah. 

wielkość i rozmieszczenie: zasypane lejc krasowe, strefy usko kowe oraz zróżnicowan ie facjalne wapieni. 
Przykładowo: 

( l ) puste korytarze jaskiń (Prof. l ) dają s ilny. ciągły re fleks. Pokrywaj<)cy dno g ruz daje silne re fleksy. ale nieci<]· 
głe. Ksztall korytarza z przekroju jaskini Twardowskiego powtarza się u nas na profilu radarowym NNE-SSW choć 
z pewnym przesun ięciem, co wskawje na po pclniony bh)d przy kartowaniu jaskini . 

Uskoki w obrazie radarowym widoczne są jako przerwy i strefy nicciągiości w refl eksach (Prof. 2). Obst:nvujc 
~ię też częste przesunięc ia korytarzy wzd łuż powierzchni uskokowych. 

(2) strukturę na Prof. 3 interpretuje my jako zasypany lej krasowy - s ilne . nicc iągle refleksy zaznaczaj 'Iee s 1ę t uż 

pod powierzchnią . Leje takie mog:1 powstać w miejscu naturalnego os łabienia skał y. np. w s trefie uskokowej . Ponad to 
w miejscach tych rozwinięte są s tud zienki ł <)CZ<)Ce kolej ne piętra jaskini (np. Jaskinia z Kulkami). 
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Już wstępne wynik i badań pozwoliły na wyciągn ięcie szeregu wniosków daj<1cych precyzyjne informacje o sys
temie krasowym zrębu Zakrzówka. a także o innych zjawiskach geologicznych. 

l . Metoda georadarowa daje informacje o budowie geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania 

facja lnego wapieni oraz zjawisk tektoniki uskokowej. a także pokazuje ich zwi<jzek z rozwojem krasu. 
2. Niezbadane pustki znajdują się głównie w pó lnocno-zachodniej części zrębu na charakterystycznym W<tskim 

.. cyplu'· (Skały Twardowskiego). W głębi zrębu pustki występują znacznie rzadziej i są to n ajczęściej wąskie. nicdo
stępne kanały anasto matyczne. C harakteryzuj<! się o ne skomplikowanym, sia tkowym p rzebiegie m, podobnie jak 
w pozostałych , znanych jaskini ach Zakrzówka. Większość dużych pustek pos iada przebieg SW-NE przechodz<tc 
w poprzek przez masyw. Jest to kierunek generalnie równoległy do koryta Wisły. 

3 . Obsc1wowanc w jaskiniach ugięcia lawie nie S<j ugięciami antyk lina lnymi czy wychy lcni;uni zwi<tzanymi 
z nicci <jg lości<tna brzegu biohermy (Górny & Pau lo. 1993: Górny i in .. 1999). a le flcksuralnymi ugięciami przydys lo
kacyjnymi lub wychy lo nymi powierzchniami uławicenia w ratowanych względem s icbit:. oddziel nych . nicwielkich 
blokach tektonicznych tworzqcych krawt,:Ji. zrębu (por. Matyszkicwicz & Krajewski. 1996). 

4 . Jaskinie zrębu Zakrzówka rozwin ięte są w obszarze charaktcryzujqcym się intensywnymi zaburzeniami tekto 
nicznymi. Większość lejów i studzienek htczących poszczególne piętra jaski1\ rozwinięta jest na uskokach. Jednocze
śnie część z korytarzy przesunięta jest wzdłuż tych samych powierzchn i uskokowych. co może świadczyć. iż procesy 
tektoniczne przebiegały wieloetapowo zarówno przed, jak i po ukształtowaniu się jaski1\. 

Na marginesie badaJ\ kartograficznych , mając bogaty material informujqcy o przebiegu g łównych kanałów kra
sowych. zwróćmy uwagę na niektóre ich aspekty. Przede wszystkim na fakt. iż jaskinie te rozwinięte S<t w facji wapieni 
uławiconych. w któ1ych duże systemy jaskiniowe na Wyżynie Krakowsko- Wieluń s kiej występują sporadycznie (Gra

d zi J1ski. 1962: Gradzi1\ski, 200 1). Duża i lość szczelin uskokowych, ciosowych , mięclzygruzlowych (wapienie gruzło

wate: Krajewski , 200 l) oraz powierzchni uławicenia nie sprzyjały raczej koncentracji wód i powstawan iu większych 

pustek krasowych. Pomimo pozornie niekorzystnych warunków ten niewie lki obszar był jednak uprzywi lejowany do 
powstawan ia dużych jaskii1 typu sieci. s tanowi<IC pod wielo ma względami unikat na Wyżynie Krakowsko - Wielu1\-
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skiej. Można również zauważyć, że taka szczególna konccntracjajaskit1 w bezpośrednim S<!Sicdztwie kory ta Wis ly oraz 
w poprzek niewie lkiego .. cypla" tworz<(Cego zachodnią krawędź zrębu nasuwa podobie t1stwa z systemami jaskin iowy
mi stanowi:jcymi na pewnych odcinkach podziemne przcplywy rzek . W zrębie Zakrzówka stwierdzono r6wnicż hy
drau liczne pal ączenie systemu krasowego z Wislą. W okresach wezbrań niższe piętra j as kiń (np. Jaskini a Jasna czy 
Z Kulkam i) S<l nadal aktywnie wykorzystywane przez wody rzeczne (np. rok 1997). Rzeźba powierzchn i terenu tej 
części Krakowa wyraźnie wskazuje na istnienie dwóch niemal równo leglych dolin rzecznych - pólno~.:nej: szerszej 
i glębszej. wykorzystywanej wspólcześnie przez Wislę i drugiej : węższej i plytszej. ci <(gnącej s ię niemal od Tytka mt 
poludnie od izolowanych. zrębowych pagórów Bramy Krakowskiej . w tym też zrębu Zakrzówka. T:( drug<( d olin:1 
podczas wezbrań plynęly prawdopodobnie wod y Wis ly i być może także wody Wi lgi. Wysokości niektórych j askit1 (np. 

Jaskini Pychowickiej), a także dna owej doliny i wypelniaj <(cych j<l osadów nawi<)zują do poziomu terasowego z ostat 
niego zlodowacenia (np. w pobliskim Ludwinowie - zob. Sokalowski & Wasy likowa. 1984) . Taka pozy~.:ja jaskit1 

wskazuje. że mogly być jednym z e lementów hydraulicznego pol<(CZe nia obu dolin (analogicznie jak w s iec iach typu 
Jlnodwater ma:e passages-Ford & Wiliams. 1989). a po wtóre świadczy o mlodym w ieku jaskiń podkreś l onym dodat
kowo datowan iem ich nacieków (8500 ± 800 lat B.P- Górny i in., 1997). W przypadku gdyby jaskinie Zakrzówka by ly 
starsze, podobnie jak w innych jaskiniach wyżyny, znaleźlibyśmy w niej starsze nacieki z różnych okresów gcologia
nych. Nie stwierdzono równi eż wars tw antropogenicznych powszechnych w jaskiniac h wyżyny czy innych typowych 
osadów jaskiniowych. Występują tu natomiast nietypowe dl a jaskiń wyżyny jasne piaski o warstwowaniu przekqtnym 
i ciemne ily (Jaskinia Pychowicka i Twardowskiego). Te interesuj :1ce badania z wykorzystaniem georadaru zmierzaj <)Ce 
do rozpoznania budowy geologicznej, a szczególnie badania krasu, będ<l konty nuowane. 

Praca finansowana z badat1 statutowych AGH nr: 11 .11 . 140.882 
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DYNAMIKA ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA W JASKINI 
RAJ (GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE) W LATACH 1996-2001 

Marek Jóźwiak 
St{l(jll Monitorin~u. Zakład Odmmr i K.1·:taltowania Środowiska. lnstytLII Geu~rafii Akademii Świ~tokr:_1·skiej 

Ul. Świetokr:yska 15. 25-406 Kielce, e-mail: mariu@pu.kielce.pl 

Odkrycia jaski1\ przynosz<l zwykle $ZCreg prob le mów, które często s tanowi<! pods tawę inicjowania prac badaw
.:zych. Tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnie11 z dziedziny nauk przyrodniczych. Spośród nich na czolo wy~uwa

.i <J się badania zwi<tzane z poznaniem klimatu jaski1\. Specyfika warunków mikroklimatycznych w jaskini w znacznym 
.;wpniu bowiem wpływa na tworzenie się i bogactwo ~7.aty naciekowej oraz na wy~tępowanie ok reślonych gatu nktiw 
roślin i zwierZ<!l. Zwłaszcza badania mikroklimatu w okresie narastania zainteresowania tu rystów zwiedzaniem udo
stępnionych jaskiń nabierają szczególnego znaczenia. 

Odkryta w 1964r. jaskinia Raj znajduje się w poludniowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich na pólnocnym 
zboczu wzgórza Malik. Geologicznie należy do pólnocnego skrzydla fałdowego elementu stmkturalnego- synkliny bo lecho
wickiej. w znacznej części zbudowanego z wapieni amfiporowych środkowego dewonu (Gradziński . Wróblewski 1974). 

W roku 1965 podjęto decyzję o udostępniemi tego obiektu geologicznego d la turystów. Była lo jednocześnie 
decyzja mająca na celu przeciwcizialanie dewastacji jaskini przez okoliczną ludność. Prace udostępniające wykonano 
w latach 1965- 1972. l O czerwca 1972 r. prof. Walery Goete l dokonaluroczystego otwarcia jaskin i dla ruchu turystycz
nego. Badania temperatury w jaskini wykonywal Wróblewski ( 1974), Jóźwiak ( 1997). Jóźwi ak, Skrzypczak ( 1997). 
Jóźw i ak. Kozłowski ( 1999). 

Celem niniejszego referatu jest przed~tawienie zmiany temperatury powietrza w jaskini Raj jakie na~tępowaly w 
latach l 996-200 l. 

Przystępuj ąc do realizacji badań temperatury powietrza w jaskini przyjęto następuj<1ce tezy: 
• udostępnienie jask ini d la ruchu turystycznego wplynęlo na zmiany temperatury w jej wnętrzu 
• dynamika temperatury w jaskini zależy od ilości turystów zwiedzających jaskinir,: oraz od temperatury powie-

trza w jej otoczeniu 
• rozkład temperatury powietrza w jaskini jest nierównomierny 
Metoda hadań 
Pomiary temperatury wykonano w ramach prowadzonych przez Stację Monitoringu Akademii Świr,:tokrzyskicj 

bad;u\ mi krok li matu jaskini Raj. W pięciu punktach jaskini: Komorze Wstępnej . Ko morze Z lomisk. Sali Stalaktytowej 
.Sali Wysokiej i w Szybiku zamo ntowano p latynowe czujniki temperatury Pt l 00 firmy Vaisal. Czujniki te w poh)l:Ze
niu z systemem komputerowym rejestrowały temperaturę co l O minut przez 24 godziny. Pomiary temperatury powie
trza w otoczeniu jaskini wykonywano na wieży usytuowanej na wzgórzu Malik. Do określenia wielko.{ci i natężenia 

ruchu turystycznego wykorzystano ks ięgi prowadzone przez przewodników. 
Wyniki 
Wraz z udostępn ieniem jaskini Raj d la ruchu turystycznego stała się ona jednym z najliczniej odwiedzanych obiek

tów turystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich. W okresie od 1996 r. do 200 l zwiedzi lo jaskinię 5377 16 osób. Naj
większe natężenie mchu turystycznego występowało w maju. W okresie przyjętym do badm1 w tym micsi<ICU jaski nię 
odwiedzi lo od 15720 tlllystów w roku 1996 do 1925 1 w roku200 l . Turyści wchodZ<) do j<L~ki ni w 15 osobowych grupach. 

Anal izę uzyskanych wyników rozpoczęto od określenia zmian temperatury jakie nastąpiły po przeprowadzeniu 
prac górniczych udostępniąjących jaskinię dla mchu turystycznego. Wykorzystano tu opracowanie Wróblewskiego ( 1974 J 
dotyCZliCe mikroklimatu jaskini . Zestawienie danych uzyskanych przez tego autora w roku 1965 z danymi prezentowany
mi w niniejszym opracowaniu wskazuje. że średnia roczna temperatura w jaskini za lata 1996-200 1 w stosunku do 
temperatury z roku 1965 podniosła s ię o l .6 "C (ta b. l ). Największy wzrost temperatury zanotowano w Sali Stalaktytowej. 
gdzie różnica wynosi la l ,8 "C. W punkcie tym zanotowano także najwyższą średni<) temperawrę za lata 1996-200 l . W 
Sali Wysokiej i Komorze Wstępnej zanotowano wzrost temperatury w stosunku do roku 1965 o l . 7 "C. a w Komorze 
Złomisk o 1.5"C. NajwyżsZ<l średni<) roczną temperaturę stwierdzono w roku 1998- 9,34"C, z wahani ami od 8.9 "C w 
Komol7.c Wstępnej do l 0.1 "C w Sali Stalaktytowej. Najmniejsze wahania temperatury w ok resie przyjętym do bauail 
.;twierdzono w Szybiku. gdzie temperatura w poszczególnych latach wahala ~ ię od 8.9"C. do 9,2"C. 

Temperatura powietrza w jaskini wykazywała także zmienność w ciągu roku wedlug pewnych prawidlowo~ci . 

Tempemtura od stycznia do marca obni żała s ię, w następnych miesiącach od kwietni a do październi ka ze zmiennymi 
wahaniami stale rosła i w listopadzie następował jej spadek (ryc. 2). Najniższe średni e miesięczne wartości temperatu
ry odnotowywano w marcu (8.05"C). najwyższe w październiku (9 .55"C). Anali za temperalury w otoczeniu jask ini n ic 
dala jednoznacznej odpowiedzi dotycZ<)Cej jej wpływu na zmiany temperatury wewm1trzjaskini (ryc. 3). Bardziej czy
te lne jest zestawienie danych zawartych na ryc inach l i 2. Zestawienie średnich miesięcznych temperatur z liczb<i 
t.urystów w poszczególnych miesiącach pozwala s tw ierdzić, że w miesi<!CU maju wraz z bardzo dużą i l ości<) zwiedzaj<t
cych następuje istotny, o 0,42 "C, wzrost temperatury w jaskini. Rolę presji turystycznej na zmiany te mperatury w 
jaskini potwierdzają dane z września. W miesi<)CU tym notuje s ię znaczny spadek ilości zwiedzaj<lcych (ryc. l ). co od 
razu uwidacznia się spadkiem temperatury o 0.05 "C w jaskini. Przy braku odwiedzaj <)Cych w grudniu (jaskinia jest 
zamknięta d la ruchu turystycznego) temperalUra obniża się o 0,46"C. 
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Komora Sala Sala Komora SredniaRok 

Wstępna Wysoka Stalaktytowa Złomisk Szybik rok 

1965* 6.6 7 7.6 7.5 7.2 

1996 8.2 9.5 9.3 9.0 8.9 8.98 

1997 8.5 9.2 9.4 9.1 8.9 9.02 

1998 8.9 9.2 10.1 9.3 9.2 9.34 

1999 9.2 9.1 8.9 9.3 8.9 9.08 

2000 7.6 8.2 9.1 8.8 9.0 8.54 

2001 7.3 6.9 8.3 8.9 7.85 

1996-2001 8.3 8.7 9.4 9.0 9.0 8.8 

• według Wróblewskiego 1974 

Tabela l S rednic roczne temperatury powietrza w poszczególnych punktach jaskini R<ti w latach 1965 i 1996-200 l 
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Ryc l . Nat~że nie ruchu turystycznego w jaskini Raj w latach 1996-200 l 
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Ryc. 2. Średnic miesięczne wartości temperatyry powietrza w jaskin i Raj za lata 1996-200 l 
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Ryc. 3. Średnie miesięczne wartości temperatyry powietrza w otoczeniu jaskin i za lata 1996-200 l 
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BADANIA GEORADAROWE W REJONIE JASKINI PAJĘCZEJ 
(JAWORZNIA k. KIELC) 

Andrzej Kasza 1, Adam Szynkiewicz2 

'Speleoklub Świętokr::.yski w Kielcach: e -mail: andr:.ejka@poc::.w.onet.pl 
!lnstyrtut Nauk Ceologic::.nrdr Uniwer.1·.wetu Wrocławskiego; e-mail: as::.yn@inguni.wmc.pl 

W miejscowości Jaworznia. położonej na SW od Kielc. znajduj<! się nieczynne kamien io łomy wapieni dewori
~kich . Obszar na którym znajdują s ię te kamien iołomy objęto ochronet j ako rezerwat ,.C he łos iowa Jama'". Wej~cie dn 
J a~kini Che ł osiowa Jama z najduje sit;: na wschodniej skarpie największego kamieniołomu. Nato miast w pob l iżu . 

w ~karpie południowej. j est wej- ,c 
.:l:ic du roz.lcglcgo systemu kraso- 8 l 12 16 20 24 °~•."132 ,. <O • • 46 :.2 "' 

wego Jaskini Pajęcza. Na pólnoc _j 

od podnóża skarpy południowej, w 
powierzchni nicczynnego poziomu 
wydo bywczego na wysokości 257 
- 265 m n.p.m., napotkano na nie
wielkie zapad liska. Układ koryta
rzy Jaski ni Pajt;:cza wskazuje na 
moż l i wość występowania wit;:k
,zych pustyc h przes trzeni pod 
d nem kamienio łomu, ale ze wzglę

du na zawali s ka 
i zamulenie korytarzy nie są one 
obecnie dostępne. Przy pomocy 
metody genradarowej (GPR) po
' ta nowio no sprawdzić czy na 
przedłużeni u znan ych koryta rzy 
P'ki nr. pod powierzchni<! dna ka
mieniołomu. znajduj<! sit;: większe 
pus te przestrzenie. W projekc ie 
badari założono wykonanie 3 linii 
profi lowych W - E. równoległych 

do siebie w odległości 5 i l O m oraz 
równoległych do s iebie 3 linii pro
fi lowych S - N. Wyznaczony do 
hadari genradarowych teren dna 
kamieniołomu był suc hy. równy 
i odkryty. 

Badania genradarowe wyko
nano radarem do penetracj i gruntu 

... 

12 16 

? 
J 

Ryc. l . Przekrój georadarowy RAMAC/GPR: Jaworznia ( l ) A, B, C. D - ano ma
lie wskazujące na występowanie pustek (komór. sal. korytarzy jaskiniowyc.:h itp.) 
opr. Adam Szynkiewicz 2002 

RAMAC/GPR. produkcji szwedzkiej . z ante nami nieosłoniętym o mocy 50 MHz. Anteny przenoszono na wysoko~ci 

około 5- l O cm nad powierzchni<\ gruntu. a pomiar od ległości wykonywany był przy pomocy nitki pomiarowej . Parame
try pomiarowe: Frequency = 894 - 1479 M Hz. Stacks = 8, i = 0.1 m lub 0.05 m. Powrotne profi lowania kontrolne. 
prowadzone były po tej samej linii ale przy zmienionych parametrach pomiarowych. Wykonano l i profil i. o hJcznej 
J lugo~ci 450 m. 

Dane genradarowe zebrane w terenie zostały poddane fi ltracji w programie RAMAC GroundVis ion. Po przepro
wadzeniu filtracJ i o braz fal ogramów zosta ł wydrukowany. Na wydrukach zaznaczono prawdopodobne miejsca wyst;,;
pmvania pustek (ko mór. sal. korytarzy itp.). w badanym górotworze (Ryc. 1). Ze wzg lędu na brak danych kontrolnyc.:h 
dotycz;Jeych gl;,;bokośc i. na tym etapie badań roboczo założono. że szybkość przechodzen ia fa l przez badane ;.ka ł) 

wyno;.i v = 100 ns. W ten sposób zakłada się. że uzyskano dane o budowic górotworu do glt;:bokości około 30 m. 
Na podstawie przyj;,;tych założeń i anali zy fa logramów można wnioskować. że pod powierzchni<\ dna kamienioło

mu. na pólnoc od z.nanych korytarzy Jaskini Pajęczej, na głębokościach 5 - 9 rn oraz 16- 20 m, w górotworze występuj;! 

większe pustki (> 2 x 2 m). Część z nichjest zlokalizowana na przedłużeniu ku północy znanych korytarzy Jaski ni P<\ięcza. 
ale wit;:kszc pustki występują także około 5 - lO m na wschód oraz około 20 rn zachód od tych korytarzy. 

Przygotowywane badania i wykopaliska w Jaskini Pajęczcj pozwolą na weryfikację danych genradarowych oraz 
. ~prawdzenie możli wości i głębokości wystij! powania pustek (komór) we wskazanych miejscach. 
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EKSPLORACJA I INWENTARYZACJA JASKIŃ POLSKICH KAR
PAT FLISZOWYCH (PAŹDZIERNIK 2001 R.- WRZESIEŃ 2002 R.) 

Grzegorz Klassek 1
, Tomasz Mleczek2 

1 Klub Taremiclwa Jmki11iowe~o .. Speleoklub ·· Bielsko-Biała, ul. l Maja 45. 43-300 Bielsko-Biała 
1 Swwar:.ys::.e11ie Speleoklub Beskidzki. ul. S::.ko111 ia 5125. 39-200 Drbica 

Członkowie Klu bu Tatern ictwa Jaskiniowego ,.Speleoklub" Bielsko- Biała (S BB) i S10warzyszcnia Spc leok lu b 
Beskidzki w D~bicy (SS B) ko ntynuowali dzi a łalność eksploracyj no-inwentaryzacyjml w po lskic h Karpatach Fliszo
wyelL W okresie od października 200 l r. do września 2002 r. na o mawianym obszarze udokumcntmval i oni 50 nowych 
jaskir1 i schron isk skalnych . Prowadzone byly też prace uzupelniaj<1ce w znanych już jaskiniach . 

Nowy material inwentaryzacyjny jest prezentowany w "Zacisku" - pi śmie wydawanym przez klub bielsk i o raz w 
. .Jaskini ach Beskidzkich"- biuletynie wydawany m przez klub dębick i . W spomniane kluby prowadZ<J również strony 
internetowe (www.speleokl ub.w.pl . www.nik ta. pl/sbb). 

Wy niki prac eksp loracyjno-inwentaryzacyjnych od października 20 0 l r. do wrześni a 2002 r. przedstawiaj<! się 
następująco: 

Beskid Śląski 
7 kw ietn ia2002 r. M. Kruczalak. J . Ganszer (SBB) wyeksplorowali i splano wali w Jaskin i w Trzech Kopcach 

nowe partie z . ,wiszącym" zaciskiem o dług. 5,5 111, co zwiększyło dl ugość j ask ini do 947,5 111. 

W masywic Skrzycznego 29 kw ietni a 2002 r. B. Thiel i J. G anszer (SBB) zinwentaryzowali Schronisko nad 
Czyrn<t (6 m d lug.). a 29 sierpnia 2002 r. J. Pukowski , G. Klassek (SBB) udo kumentowali Jaskinię przy Ondraszku 
( 11.4 m dług.) i po mniejszy schron . 

28 września 2002 r. w Kościelcu J. Pukowski spl anował Namiot Skalny (2 m dlug). J . Ganszer natomiast zi nwe n
taryzowa ł Studnię za Namiotem (2.5 m dług. 2,5 m głęb .), jak również z P. Wojlasem i M . S molerem (SBB ) Okap nad 
Drogą (2 m dlug.). 

Beskid Żywiecki 
26 grudn ia 2001 r. A. Wicuiski (SBB) wyeksplorował i splanował w Jaskini przy Rozdrożu 5 m dług. korytarz. co 

zwiększyło dl ugość jaskini do 22.4 m. 
Beskid Mały 

4 maja 2002 r. A. Wicuiski (SB B) wraz z osobami towarzysz<tcymi w Jaskini Czarne Dział y III. po przcj~ciu 
trudnego zacisku. od kryl i zinwentaryzował no we partie o dług. 34 .5 m, zwi~kszaj<JC je 8 wrześni a 2002 r. o da lsze l() m. 
Olugość jaskini wzrosła do 115 m. 

Beskid Wyspowy 
4 listo pada 2001 r. B. Bubula, A. Kapturkiewicz i B . Sułkowski (SSB) splanowali kilka jaskir1 na pó lnocno

zachodnim zboczu Ćwilina: Schroni sko Pajęcze (9 m dług., 3 m glęb.), Grot~ Rusalk i ( 14 m d ług .. 4 m glęb . ) , Schroni
sko Dwóch Ślimaków (6 m dlug.) o raz Schronisko w C haszczach (2 m dlug.). Nato miast 18 li stopad a B. Bubula i L 
Gierat (SSBJ w tym samym rejo nie zinwentaryzowal i jeszcze Jaskinię Spadających Ka mie ni ( 15 m d ług. i 6 m glęb.) . 

2 marca 2002 r. A. Kapturkicwicz i P. Lesiecki (SSB) odkry li na Łopieniu dwa nowe obiekty: Schro n pod Uschłym 
Drzewem (2 m dług. ) i Schronisko pod Grzeb ieniem (3,5 m dług.) . Po nadto w J askini w Głazach splanowali nowe part ie 
o d ług. J m. b jczna dlug. tej jaskini wzrosła więc do 12 m. 

Beskid Sądecki 
13 kw ietn ia 2002 r. K. Fidzińska i R. Suski w osuw isku na lewym zboczu do liny Łabowca zinwentaryzowali 

Szczel inę Łabowczar1s ką (5,5 m dług. , 4,5 m głęb.) i Schronisko Skrzynię (3 m dlug.). Następnego d nia ci sami splano
wali Schronisko w Rytrze (5 m dlug .). 

28 kwietnia 2002 r. K. Fidzir1ska i R. Suski (SSB ) z pomoc<! W. Dobosza splanowali nowe obiekty w oko licy 
Kamienia Św. Kingi: Dwoi stą Jamę (8 m dlug.). Wojtkowy Schron (7 m d lug. l i Szczel inę z Wiekiem O m dlug.). 
Stwierdzono ponadto podział Dziurawej Studni na dwie mniejsze jaskinie: Dzi uraw<! S tudn ię I ( Ił m dług.) i Dziuraw<! 
Stud ni;,: II (5 m d lug .). 

2 czcrwcct 2002 r. K. Fidzir1ska i R. Suski (SSB) w rej onic Wietrznych Dziur zin we ntaryzowali: Schronisko 7 

Plytami (5 m dlug .). Schronisko w Wietrznych D ziurach I (3 m dług. ) i Sch ron isko Wietrznych D ziurach U (2.5 m). 
Ponadto w okolicach Ry tra tego samego dnia splanowali Jamę bez Smoka ( l ,8 m d lug.). natomiast l i sierpn ia 2002 r. 
schronisko mające 4 m d l u g . 

Beskid Niski 
l O lutego 2002 r. uczestn icy obozu spe leologicznego w Czarnorzekach (SSB) pohJczyli znajduj<tce się na C ergo

wej Jaskinie na Wierzchowinie l i II w jeden obiekt o d lug. 45 m. 

14 m<Jrca 2002 r. R. Kusibab. E. Marszałek, T. Mleczek (SSB) s tw ierdzi li. że w trakcie wypełnian ia wyrobiska 
dawnego kamieniołomu materiałem płonnym zasypane zostały otwory jask ir1 L-22. L-24 oraz wschodni o twór Suchej 
Dziury. która dostępna jednak j est jeszcze otworem zachodnim. 

Pogórze Wielickie 
2 kwietn ia 2002 r. K. Fidziriska i R. Sus ki (SSB) o dkry li Schronisko po d Czapk<t (4.5 m dlug .). 
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K.Pr-01 .37 JASKINIA RYBIA +5,0 
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7 kwietnia 2002 r. K. Fidzi1\ska. R. Suski i M. Szot (SSB) splanowali : Schronisko pod Dębem (7 m d ług.). Okap 
nad Zalewem (2 m d ług.), Schronisko bez Lisa (2 m dług.) oraz Schronisko Paść Królowej ( 1.5 m dług.) . 

Pogórze Wiśnickie 

24 lutego 2002 r. B. Bubula, P. Lcsiecki (SSB) zinwentaryzowali w skałkach Wielkiego Kamienia kolo Szyku 
Schroni ~ko w Szykowskiej Skale I (7 m dług.) i Schronisko w Szykowskiej Skale n (2 111 dł ug. ). 

Pogórze Rożnowskie 
16 marca 2002 r. B. Bubula, P. Lesiecki, B. Sułkowski . W. Pictryga (SS B) splanowali w skałkach kolo Tabaszo

wej: Jamę Wicsi (3 m dług.) . Kolebę z Widokiem (2 m dług.). Zieloną Szczel inę (4 m dług.) oraz Grotę z Filarkiem (2 
m d ł ug.). 

I ł sierpnia 2002 r. T. Mleczek i B. Szatkawski (SSB) zinwentaryzowali na pólwyspie Patclnia nad Jeziorem 
Rożnowskim: Malinowy Schron (4 111 dług.), Kolebę Wędkarzy (3 m dług. ). Tysk<l Szczel i nę (:1 m dł ug.) i Schron za 
Przystani<) (4 111 dług.). 

18 sierpnia 2002 r. T. Mleczek, R. Solak i B. Szatkowski (SSB) splanowali w starym kamieniołomie kolo Gródka: 
Koci<) Szczelinę (4 m d ł ug.). Jamę Zaskro1ka ( 12 111 dług.). Szczelinę Żeglarzy (3.5 m d ług. ). Bardzo Ciasm1 Szczcli nt;: 
(-l m dł ug.). Jamę Zimorodka (6 111 d ług.) oraz J a~ki n ię Rybi<! (23 m dług., 7 m głęb.). 

Pogórze Strzyżowskie 

5 kwietnia 2002 r. T. Mleczek. R. Kusi bab, T. Kału ża. B. Szatkawski (SSB) kolo Wiciopola Skrzyńskiego zn<tlei
li Schronisko w Dudniarzu I (2 m d ł ug.) i Schronisko w Dudniarzu II (3 m dług.). 

Pogórzc Dynowskie 
5 kwietnia 2002 r. T. Mleczek, R. Kusibab. T. Kałuża, B. Szatkawski (SSB) zinwentaryzowali w okolicy Woli 

Kombarskiej splanowali l:..upany Okap (5 m d ług .. 2 111 głęb.) i Schron Konfederatka (2 m dług .). 

Zaznaczyć należy, że coraz częściej inwentaryzatorzy określaj<) położenia otworów dokumentowanych obiektów 
przy pomocy GPS-u. Prace uzupełniające w tym zakresie obejmuj<) również obiekty zi nwentaryzowane w latach ubie
glych. 

W rozmieszczeniu jaskit1 przeprowadzono też niczbędną korektę. Z uwagi na mylne umiejscowienie rejonu l O 
rlbick tów (w tym J askinię Dziurawą) z Beskidu Makowskiego przekwalifikowano do Beskidu Malego. 

Według stanu na 30 wrześni a 2002 r. w polskich Karpatach Fliszowych istnieje 7 11 zinwentaryzowanych jaski11 
1 ~chroni sk skalnych o l ącznej dl ugości 10.574.9 m (Ta b. l ). 20 j askiń osiąga d ługość ponad l 00 m (Ta b. 2). 12 jaskiń 
ma deni welację rówmj lub większeJ od 15 m (Tab. 3). 
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Tab. l . Rozmieszczenie jaskir1 w polsk ich Karpatach Fliszowych. 

Region Ilość jaskir1 Łc1czna d ługość lm] 

Beskid Ś l ąsk i 162 2882,9 
Kotlina Żywiecka 2 25 .5 
Beskid Żywiecki 36 314.9 
Beskid Mały 46 847) 
Beskid Makowski 18 260.5 
Beskid Wyspowy 58 988.5 
Gorce 27 235 
Beskid Sądecki 77 1586,8 
Beskid Niski 155 1978 
Bieszczady 8 115 
Góry Sanocko-Turczańskie 6 37 
Pogórze Śl<]sk ie l 8 
Pogórze Wielickie 7 40 
Pogórze Wiśnickic 7 42 
Pogórze Rożnowskie 60 931.5 
Pogórze Ciężkowickic 22 153 
Pogórze Strzyżowskie 3 8 
Pogórze Dy nowskie 16 121 

Razem 7 11 10.574.9 

Tab. 2. Najdłuższe jaskinie po lskich Karpat Fliszowych. 

L. p. Nazwa jaskini Regio n Olugość 

lm] 

l Jaskinia w Trzech Kopcach Beskid Ś ląski 947.5 
2 Jaskinia Niedźwiedzia Beskid Sądecki 6 11 
3 Jaskinia Zbójecka w Łopieniu Beskid Wyspowy 404 
4 Diabla Dziura w Bukowcu Pogórzc Rożnowskie 365 
5 Jaskinia Malinowska Beskid Śh1s ki 230.5 
6 Gangusiowa Jama Beskid Niski 190 
7 Jaski nia Mroczna Beskid Niski 175 
8 Mysiorawa Jama w Zagórzu Beskid Makowski 172 
9 Jaskinia Zlotni ańska Beskid Sądecki 155 
lO Jaski nia D ziurawa Beskid Mały 149 
li Czarci Dól Beskid Wyspowy 140 
12 Jaskinia w Straconce Beskid Mały 135 
1.1 Jaski nia Roztoczar1ska Beskid S<]dccki no 
14 Jask in ia Chłodna Beskid Śl<1ski 117 
15 Jaskinia Czarne Działy IIl Beskid Mały 11 5 
16 Jaski ni a A li-Baby w Klimczaku Beskid Śląski 114 
17 Jaski n ia Szk iele towa Pogórze Rożnowskie 11 0 
18 Szczelina Lipowieka Beskid Niski 105 
19 Złotopieńska Dziura Beskid Wyspowy 105 
20 Jaskin ia w Sopou1 i Wielkiej Beskid Żywiecki 101 
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Tab. 3. Najgłębsze jaskinie polskich Karpat Fliszowych. 

L. p. Nazwajaskini Region 
Deniwelacja 

lm] 

l Diabla Dziuni w Bukoweu Pogórze Rożnowskie -42.5 
2 Jaskinia Niediwicdzia Beskid Sądceki -28 
3 Jaskinia w Trzech Kopcach Beskid Ś h1ski 25 
4 Jaskinia Malinowska Beskid Śh1ski -22.7 
5 Jaskinia Szkieletowa Pogórzc Rożnowskie 19 
6 Jaskinia Zbójecka w lopieniu Beskid Wyspowy - 19 
7 J a~kinia Mroczna Beskid Niski - 17 
X Jaskinia w Nasicznem II Bieszczady - 17 
9 Jaskinia Chłodna Beskid Mały - 16.5 
lO Jaskinia w Straconce Beskid Śląski -16.5 
II Feleczyńska Studnia Beskid S<1decki - 15 
12 Jaskinia gdzie Wpadł Grotołaz Beskid Niski - 15 
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CZY GRUSZECKI SIĘ POMYLIŁ? 
RZECZ O JASKINIACH W SZYDŁOWIE 

Artur Komorowski 
ul. Kilhiskiego R/8. Polaniec 

Jaskinia Szydlawska to legendarny obie kt jaskiniowy związany z hi stori<t miasta Szyd lowa opisany przez 
A. Gruszeckiego w 1878 r a następnie zaliczony do nie odnalezionych obie któw jaskiniowych Niecki Nicdziariskiej. 
(Kowalski 1954. Woloszyn 1990. Gubala. Kasza, Urban 1998). Oprócz tych auto rów o obe~.:nośc i jaskiri w Szydłowie 
w~pominal tó Wiśniewski ( 1929). Obcenie w Szyd łowic znajduj;! s i ę dwa obiekty opisane w regionalnym inwentarzu 
ja~kininwym (G ubala . Kasza. Urban 1998). znane tutejszej l udnośc i i zwi<tzanc z Ie geneiit o ZMj u Szydle: Grnta Szydly 
l llraz Grotu Szydly II. 

A. Gruszecki ( 1878) opisuj<IC jaskinie Po lski pisze o jaskini w Szydlowie: .. Szyd lowska w górze zamkowej. tam s i~ 
nicgdyś mieli kryć zbójcy". Grota Szydly. podobno założyciela tej starożytnej osady. według legend a także podari zanoto
wanych przez Długosza w dziele .. Liber bcneficiorum" usytuowana była w strategicznym miejscu przy starym trakc ie 
Kraków-Sandomierz. Trzymając się tego, co napisał Długosz trafimy w Szydłowie do istniej;1cej lU obecnie Groty Szydly 
I. Porównując te infonnacje z opisem Gruszeckiego można wnioskować więc. że albo jaskinia i s tniała w górze zamkowej 
lub też autor ten. pisząc o jaskini mial na uwadze znany współczesnym obiekt o nazwie Grota Szyd ty l. 

Aktualnie na terenie Szydlowa odnaleźć można w wapieniach trzeciorzędowych 5 jaskiri. Są to: 
l . Grota Szyd ly L 
2 . Grota Szyd ly li. 
3. Jaskinia z Z ie lonym Filarem (nazwa autora). 
4 . Jaskinia na Ścian ie (nazwa autora). 
5 . Zguba pod Zamkiem (nazwa autora). 
Trzy ostatnie obiekty nie były dot<td opisane w literaturze. aczkolwiek możl iwe jest. iż jaskinia opisywana pon i

żej przez autora tekstu jako Zguba pod Zamkiemjest zmiankowaną w 1878 r przez A. Gruszeckiego. a wsp61czcśnic nic 
odnalezione! Jaskini;! Szydłowsk<l . Poni żej przedstawiono krótkie o pisy tyc h obiektów. 

Jaskinia z Zielonym Fiła•·em 
Jaskinia ta należy chyba do najciekawszych wśród wszystkich szydłowskich jaskiń. Znajduje sil! w pobl i żu go

tyckiego kościola p. w. Wszystkich Świętych w nieczynnym Iom i ku wapienia ok. 5 nad dnem potoku C iekmtca. Owaln y. 
dobrze odsłonięty o twór jaskini o wysokości ok. 2 m i szerokości ok. 4 m sk ierowany jest ku zachodowi. Za otworem 
Jaskinia opada ok. 2 m stro mo w dół. Jaskinia sk łada się z dwóch komór przedzielonych nerkowatym filarem i ma 6 m 
długości . Jej dno pokryte jest nanic~ionym z otworu materia łem piaszczystym i liśćmi. Ściany obiektu pokryte ~•1 g lona-
m r. 

Jaskinia na Ścianie 
Obiekt. k tóry jes t raczej schroniskiem. usytuowany j est na ścianie nicczynnego lomiku wapienia w pobl iżu go

tyckiego kościola p. w. Wszystkich Świętych. ok. 5 m nad dnem potoku Cieknąca. tuż obok Jaskini z Zielonym Filarem. 
Otwór wejściowy j est owalny. lekko opadający w dół. ma wysokość ok. 2 m i szerokość ok. 4 m. Schronisko składa się 
z jednej komory, ma łącznie 3 m d ługości. Ściany obiektu pokryte są g lo nam i. Dno pokryte jest naniesionym z otworu 
materiałem piaszczystym i l i śćmi. 

J askinia Zguba pod Zamkiem 
Jaskinia usytuowana jest poniżej zamkowych murów i tzw. Skarbczyka na wychodniach wapieni t rzeciorzędo

wych będących prawdopodobnie pozostałością dawnego lo miku. Wychodnie skalne są słabo widoczne i doskonale 
wkomponowuj<! s ię w zamkowe wzgórze. dlatego też łatwo j est przeoczyć jaskin ię . Otwór jaskini jest naturalny o 
wysokości o k. 1.5 m i szerokości 2 m. Znajduje s ię ok. 5 111 nad dnem potoku Ciekn<tca i eksponowany jest w kierunku 
zachodnim. Jaskinia ma charakter szczelinowy z dwoma rozchodzqcymi się prostopad le korytarzami. z który~.:h j ede n 
osi<tga szerokość ok. l m i wysokość od l do 2 m. Dotychczas spenetrowana jaskini a ma 8m dł ugości . jednak pokona
nic zacisku może z wiekszyć jej d l ugość. 

Micszkaj <tca pod zamkiem w budynku nr 6 starsza kobieta twierdzi. że w czasie Ił wojny światowej mic~7kala 

przez krótki okres z rodzimt w jaskini. Faktten potwierdza kilka osób w Szyd łowie. Tutejsza l udność twrcn.lzr tak że. że 
Grota Szydly l o raz G rota Szydly Ił były także zamieszkiwane w czasie wojny jak i po wojnic. 

Poza wymienionymi jaskiniami warto wspomnieć o innych istniej<JCych tu ciekawych formach kra~owych wy~tę

puj<JCych w wychodniach skalnych w pobliżu jaskini Zguba pod Zamkiem. S<tlo: dwa schroni~ka skalne oraz efektow
ny pozio my kanał przebijający na wylot blok skalny. Kanałten ma długość 2 m. wysokość ok. 40 cm i ~zcrokość ok. 70 
cm i jest prawdopodobnie fragmentem tzw. świecy krasowej . podobnej do innych liczn ie wysrępuj<Jcych w tym rejo111e. 
W sąsiedztwie zamku występuje także szereg mniejszych fonn krasowyc h. 

Tak w ięc z Szydłowem należy obecnie kojarzyć nie dwie, jak dotąd pisano , lecz 5 jaskit1. Jednak mimo odkrytych 
tu trzech nowych jaskir) nadal nic znamy odpowiedzi, który z opisanych o biektów zostałnazwany przez Gruszcekiego 
( l X78) J askinią Szydlowską. Szydlawski zamek to udo wodniony archeologicznie o bszar o powierzchni 7 000 m: ( 1). 

gdzie więc jest Jaskinia Szyd lowska? Czy po 124 la t a~.:h od daty pierwszej wzmiank i o niej pozostanic nada l zaliczana 
do nie odnalezionych? Problem lokalizacj i Jaski ni Szyd lowskiej chybajeszcze bardziej s ię zagmat wał. 
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ROŚLINNOŚĆ HORODOWSKIEGO STAWKU 
I JEGO OTOCZENIA \V BESKIDZIE ŚLĄSKIM 

Roksana Krause1, Tomasz Kudlacz1 

'ul. Broniewskie!iO 10175. 43-300 Bielsko-Biała. e-mail: kroksia@go2.pl 
:Klub Taremielwa Jaskiniowego .. Speleoklub"" Bielsko-Biała. ul. l Maja 45. 43-300 Bielsko-Bialn. 

e-mail: radar32@poc:lll.fm 

W latach 1999-2002 prowadzono badania. których celem by la inwentaryzacja jeziorek osuwi!'kowych wystfi!pu
jqcyc:h w Bc~k idzie Śh)skim oraz c harakterystyka ich rośli nności. Badaniami objfi!tO 6 jeziorek. z których obecnie pre
zentowany wyróżn i a się spośród pozostalych największym zróżnicowaniem zbiorowisk ro~linnych . 

L i stę j eziorek osuwiskowych przygotowano na podstawie literatury, wywiadu środowiskowego oraz badati tere
nowych. Ich podstawowa charakterystyka o bejmuje część opisową i graficzną (Kudlacz. 2000, 2002). Zbiorowiska 
roślinne Horodowskiego Srawku kartowano metod<! marszrutowo-obserwacyjną (Fal it1ski. 1990). Zdjęcia fi tosocjolo
g iczne wykonano metod<J Brauna-Blanqueta. a systematykę zbiorowisk podano za (Matuszk iewicz. 200 1\. Nazewnic
two roś l in naczyniowych podano zgodnie z pozycj<J Mirka i in. ( 1995). natomiast mszaków z pozycj<l Ochyry i in. 
( 1992). 

Horodowski Srawek (zaproponowana mtzwa pochodzi od nazwy polany) polożony jes t na wysoko.{ci 990 m 
n.p.m. w paśmie Kl imczaka. Jeziorko znajduje s ię w ply tkim rowie rozpad linowym. Jego poludniowo-zachodni brzeg 
przy lega do walu. natomiast pólnocny i wschodni do stoku. Nie posiada stałego dopływu i odpływu powierzchniowego. 
jednak przy wyższych stanach wody w części zachodni ej powstaje okresowy odpływ powierzchniowy. Powierzchn ia 
o twartego lustra wody (pomiary z 09. 07. 2002r.) wynos i 66 m~. misy- l 88 m1, a głębokość 0.40 m. Wnda posiatht p H 
= 6.0 i nie stwierdzono w niej jonów PO;. N0

1
•• NO,· natomiast NH/ = 0.4 (mg/l). 

Rozmieszcze nie zbio rowisk rośl innych przedstawiono na ryc. l . natomiast zdjęcia fitosocjologiczne zosta ły ze
stawione w zbiorczej tabcli (tab. l ) . 

Warstorfia fl uitwls (warsnstorfia pływająca) spotykana jest na torfowiskach wszystkich typów. a szczególnie 
w występuj•1cych na nich wodach. jeziorkach. dołach potorfowych oraz w rowach i innych miejscach. gdzie stagnuje woda. 
Gatunek ten jest bardzo zmienny i tworzy wie le fonn (Szafran. l 96 l : Klosowski. Kłosowski. 200 l ). Mech ten pokrywa 801k 
powierzchni dna otwartej tafli wody Horodowskie!io 
Stau·ku. Tworzy lub współtworzy warstwę mszystą w 
pozostalych zbiorowiskach roślinnych. a w miarę od
dalania s i fi! od w tl i wody j ego udział wy rainie maleje, 
co zwilJZanc jest ze spadkiem zawartości wody w pod
łożu . W dwóch przypadkach zdominowany został 

przez inne gatunki Polytrichum couumme. albo przez 
Sphaguum fimbriatlllll. 

Caricet11111 nigrae - zbiorowisko rośl i nne 

z istotnym udzialem turzycy pospo litej i s itu cien
kiego. szerokim pierścieniem o tacza tafi!Y wody, 
li miejscami widocznie wkracza w jej głąb. Postę

powanie tego procesu przyczyniać s ię będzie do dal
szego zarastania jeziorka. 

Epilobio - Juncetw11 effusi- zbiorowisko s itu 
rozpierzchłego wykształciło sit;: w postaci dwóch 
niewielkich płatów w miejst:u okresowego ujścia 
nad miaru wody o raz bezpośrednio przy ścianie lasu 
na północnym brzegu jeziorka. Charakterystyczny 
wyghJd nadąjq mu okazałe kt;:py si lU rozpierzchłe

go oraz śmiałka darniowego. S•1 to rośl iny bardzo 
ek~pansywnc i nic dopuszczajeJ do s i ln icjszego roz
woju innych rośl in. 

Zewnt;: trzmJ. such<J część misy jeziorka wą
skim paskiem o tacza zbiorowisku bliźniczki psiej 
trawki (Hieracio - Nardetum), które wychodząc 
poza mist;: przechodzi w mozaikt;: ze zbiorowiskiem 

borówki czernicy (zbiorowisko z Vacciniwn myr
tillus). porastajlJC<J brzegi i bezpośrednie okolice 
jeziorka. a ty lko jego północny brzeg graniczy bez
pośrednio z kwaśną buczyną gór~k•J (Lu-:.ulo luzu
loiclis - Fagetum ). 

Ryc.1. Mapa roślinności rzeczywistej 
Horodowskiego Stawku 

_ i jego najbliższego otoczenia 
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Horodow.vki Swwek jest interesuj<jcym obiektem przyrodniczymi , zarówno pod wzgh,:dem walorów abiotycz
nych. jak i biotycznych. w chwi li obecnej nie jest narażony na siln<j penetrację ze względu na slab<j jego zmuomość 
w~ród ,.turystów''. Większe zagrożenie mogą stworzyć prace leśne w przypadku prowadzenia ich w jego otoczeniu. 
Spowodować mog<j, np. zamulenie i zanieczyszczenie (ścinka i zrywka drzew) erozję i osłabienie brzegów (koleiny 
utworzone przez pojazdy).Zagrożeniem jest zaburzenie stosunków wodnych oraz uruchomienie ruchów potomnych 
osuwisk. Niepokojącym był fakt wykorzystywania obecności jeziorka. będącego wodopojem dla zwierZ<ll przez myśl i

wych jako miejsce polowm1 - nie istniej<jCa już ambona mysliwska. 
Walory pr~ymdnic~e ora: krajobm~mve Horodowskicgo Stawku predestynują go do obkcia ochruw1 prawną 

iaku u::ytek ekologic:ny. 

Tab. l. Zestawienic zbiorowisk roślin nych misy jeziornej Horodowskiego Stawku. 

Zbiorowisku Epilobio Hicrac10 
Zb1orowisko roślinne z Wamstorfia Caricctum ni grac -Juncctum -Nardcnun 

fluitans effusi 

1 u mer zdjęcia w terenie 9 5 3 l 2 4 6 7 8 

Nadleśnictwo Ustroń 

Leśnictwo Bukowa 

Oddział, pododdział 38c 38c 38c 38c 38c 38c 38c 38c 38c 

Data (rok 2002) 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.1)7. 09.07 09.07. 

a~ pozycja - SE NE NE.W NW NE s NW N E .W 

Nachylenie 1"1 o 2 2 2 2 2 2 2 4 

Wysokość n.p.m. (m) 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

Pokrycic warstwy zielnej c(%) o 100 80 90 70 80 80 80 100 

Pokrycie warstwy mszystej d (Ił) 80 60 100 100 100 100 20 20 20 

Powierzchnia zdj~ci a (m!) 66 7 2 77 4 2 5 2 23 

L1czba gatunków w zdjęciu l 5 3 3 6 6 7 5 15 

CH: Zb. z Wamstorlia fluitans 

*Warnstorfia fluitans d 5.5 4.4 5.5 5.5 3.3 1.2 2.2 2.2 1.2 

CH: Caricetum nigrae + "Caricion nigr:1e + *Scheuchzcrio-Caricetea nigrae 

ĄCarex nigra - 1.2 1.2 5.5 4.4 4.4 2.2 L I 1.1 

Juncw. filiformb - 5.5 4.4 - 1.2 1.2 - -

"Carcx echinara - - - - - - - +.1 

CH: Epilobio-Juncetum effusi 

Juncus effusus - 1.2 - 1.2 - 2.2 2.2 +.1 

CH: Hieracio-Nardctum+ 

O Nardus strictu - - - - - - - ..J .4 

CH: OMolinietałia+Molinio-Arhenathcrctea 

O Deschampsia cacspitosa - - +.2 +.2 +.2 4.4 3.3 2.2 
Holcus lanatus - - - +.2 - +.2 
Fc~tuca mbra - R - - - - - 1.2 

Inne: Agrostis capillaris 8 ( 1. 1 ): Brachythecium starkei d 8 ( 1.2): Carcx lcporina 6 (+.2). 7 (2.2), 8 (2.2): Dryoptcris clilatatu 6 ( +.2): 
Plagiolhecium denticulalum d 8 (2.2): Polytrichum communc d 2 (4.4), 8 ( +.2): Sphagnum fimbriatum d 4 (5.5): Steliaria graminca 
8 (+.2): Vacciniummy11illus 6 (+.2), 8 (+.2). 
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NEOLITYCZNE OSADNICTWO JASKINIOWE NA TERENIE 
JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Wojciech Kulak 
ul. Fabryc:11a 3619. 45-349 Opnie. e-mail: c:erwn11ysmok@wp.pl 

Jaski nie Jury Polskiej byly wykorzystywane przez gromady ludzkie już od czasów paleolitu środkowego ( Ku lak. 
2001 ). Jednak czasy największego nas ilenia osadnictwajaskiniowego przypadaj<) na okres neolitu. od pojawie nia się na 
tych terenach gru p ku ltury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) do momentu wkrocze nia ludów zwi<)Zanych z kultu r<) 

nHcrzannwick:J (wczesna epoka brązu). 
Z literatu ry przedmiotu znanych jest S7 stanowiska jaskiniowych. na których stwierdzono ncu litycznc (lub praw

dopodtlbnic neolityczne) materia ły zabytkuwc. Nieste ty nic pos iadaj<) one równej (wysokiej) wartości badawczcj. Ma
tcri aly pochodz<Jce z badań G. Ossowskiego można brać pod uwagę jedynie pod k<Jte m analizy zabytków. nato miast 
, tanowiska badane w latach 60. XX w przez ekspedycję kierowum) przez W. Chmielewskiego ni e zosta ly praktycznie 
opublikowane pod kątem archeolog iczny m (Chmielewski. et. a l. 1988). Duża cz,.:ść zabytków opracowala E. Rook 
( 1980) w artyku le .. Neolityczne osadnictwo jaskiniowe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowsk iej". Jest to jedyne 
lwmplck~owc opracowanie material ów neolitycznych pochodzących z jaskiń ju rajskich. 

Z jaskiń J ury Po lskiej pochodZ<) zabytki związane z niemal wszystkimi kulturami neolitycznymi występuj<)Cymi 
na zicmiach polskich . Na podstawie matcrialów i ród lowych (zwlaszcza opracowań ceramik i) można stwierdzić. że 

naj liczniejsze są stanowiska kultury lendzie Jskiej- 72 (75). w ty m 28 związanych jest z grupą malick<J. 38 (40) z g rup<) 
plcszowsk<J. a 6 (7) ogólnic z KL. Kultur,.: ceramiki promienistej reprezenllljc 29 stanowisk. ku lturę pucharów lejowa
tych 20 (22). kultu r,.: ceramiki sznurowej 20 (22). KCWR 17. Mniej licznie reprezentowane S<J w j askiniach: g rupa 
wyci<)Sko-zlotnicka kręgu polgarskiego 9 stanowisk , kultura boszacka 5, kultura ceramiki wstęgowej klutej l. kultura 
mnfor ku listych l . oraz l ( l 0) stanowisk ogóln ie zaliczonych do neolitu. Na podstawie szczegółowej anal izy materi a-
16w zabytkowych przeprowadzonej przez E. Rook można stwierdzić wyraźne zróżnicowanie i lości ceramiki na stano
wi~kach w odnies ieniu do poszczególnych ku ltur neolitycznych (wg. Rook. 1980, tabela 17): 

Ilość 
Ogólna i lość Maksymalna Średnia i lość Ku ltura frag. ceramiki i lość frag. ceramiki s tanowisk frag. ceramiki 

na s tanowisku na stanowisku 

KC WR 16 278 160 17 
KL gr. malicka 25 1175 538 47 
KL g r. p leszowska 43 20268 5977 .:171 
Gr. wyc-zlot KP 9 92 72 lO 
KPL 15 750 433 50 
PocZ<Jiki KC P 2 99 98 49 
Faza środkowa KCP 24 29 15 798 12 1 
Kultura boszacka 6 18 1 151 30 
KCSz 12 1883 1373 156 

Pamiętać na leży, że autorka nie brai a pod uwag,.: przy podziaJach kul turowych materialów nicceramicznych wykazu
J<Jcych nicwiclk<l zm ienność kulturow<J. a co z tym idzie wartość diagnostyczn•l· 

Znaleziska neolityczne. szczególnie nierucho me. pozwalaj<) na wyróżnienie stref aktywności ludności tego ok re
~u w jaskiniach i w ich okolicy. Do takich m1leŻ<l przede wszystkim pale niska. Oprócz tego pomocne mog<) być skupie
nia i rozmieszczeni a materialów zaby tkowych o raz znaleziska specjalne (np . sepulkralne) . 

Paleniska byly lokalizowane w okolicach otworów lub przed nimi. Urnieszczano je nic tylko pośrodku korytarza. a rów
nież (może nawet częściej) przy ścianach skalnych. w niszach lub za za l omami skalnymi (np. Czamowski. 190 l. 1904b). Palcni
ska mialy rozmait<) wielkość: od kilkudzicsio;ciu centy metrów średnicy do ok. 30 m~ powie17..chni (Schronisko pod Okopami). 
Jedynym problemem pozostaje ich datowanie. Wiykszość zabytków neolitycznych znajdow;mych jest w próchnicy holocc1bkicj 
w~pólnie z :zabytkami z mlodszych epok. Niestety niewielka, w większości przypadków. miąższość próchnicy nic pozwala na 
wyróżnienie faz zasiedlenia jaskini w ukladzic stratygmtlcznym. Wyjątk<uni pozosu~ą znaleziska ze Schroniska nad Mo~urcm 

Starym dużego (2 fazy osadnictwa KCP). Schroniska Puchacza (KCP i KPL). Ja~kini Ciemnej (neolit i mlodsze) oraz J<L~kmi 

Towamej (neolit i mlodsze). Dotyczy to także samych palenisk. Możnajedynie stwierdzić. że niektóre z mch wykorzy~tywanc 
hyly kilkakrotnic o czym świadczą następujące po sobie warstewki gliny i węgl i. Na podstawie prac S.J. Czamowskicgo można 

t au ważyć. 7..c materialy zabytkowe (neo lityczne i późniejsze) skupi<lly się w oko licach palenisk (w tym nad i pod nimi). 
Drugim e le me ntem pozwalającym na wyróżnienie stre f aktywności ludzkiej w jaskin iach (czysto przy braku 

pa lc111 sk) jest rozk lad i występowan ic skupisk zabytków. Możemy brać pod uwagę j edy nie te stanowiska. gdzie uklad 
pianigraficzny zastal udokumento wany. Opisane pianigrafie potwierdzają wykorzystywanie g lów nic partii wsto;pnych 

56 



Mnterinly 36. Sympozjum Spcleologiczuego 

jask i ń oraz tamsów przedjaskin iowych. Na przykładzie Jaskin i Koziarn i. gdzie materi<tl ceramiczny i palen isko skupiał 

się w wejści u do jaskin i. a wy roby krzemienne na stoku przed jask i ni<tmożna by sugerować. że jaskinia (jej W!>t~Ypn c 
panie - w tylnej części jaskini zabytków było niewie le) stanowi ł a część mieszka l ną. natomiast na tarasic i stoku odby
wa ły s ię prace związane z wytwórczości ą krzemieniarską (Chmie lewski. et. al., 1967 ) 

Ostatn im pro blemem pozostaje określen ie funkcj i stanowisk jaskiniowych w okresie neo litu. Prawdopodobnie 
najczęściej jaskin ie pełn i ły funkcje mieszkalne. Zróżnicowana liczba zabytków wskazuje na różny cza~ zamieszkiwa
niajaskir\. Nicwielka i lość materiałów zabytkowych i brak palenisk może sugerować krótki pobyt. być może S<f to :;tady 
j ednorazowych schronisk łowieckich . Większe i l ości materia łów wskazuj<! na pobyt d łuższy lub kilkufazowy. który 
jednak. jak wspomniałem wcześniej. trudno udowodnić. Długie wykorzystanic jaskiri potwierd zajq np. znałeziska z 
Jaski ni Nietoperzowej gd zie w obn;:bic nacieku, o k. 12 m od wejścia, znalezio no wars tcwk~Y z ceramiką KL. odciskami 
l i śc i dębu i wi<JZll oraz ok. 2 kg ziaren zboża. (Chmielewski. 1975) Drug im typem stanowbk (Jaskinia Koziarn ia. 
ht\kinia na G<'irzc Słupsko. Schronisko w Złotym Po toku IV- dwie ostatnie zwi<Jzane z KCSz) sq jaski nie gdzie zn ałe
zruno zabytki zwi<tzanc z przemys łow<t obróbką krzemienia (rdzenie, pólwytwory - szczególnie s iekier. o krzeski l. S•t to 

niew<ftpliwie pozosta łości wyspecjalizowanych pracowni krzemieniarskich wykorzystuj<1cych miejscowy surowiec krze
mtenny. 

Dość specyfi cznym typem s tanowisk S<f jaskinie gdzie znaleziono ludzkie szcz<ttki kostne. Jedyny pewny grób 
(cząstkowy) pochodzi ze Sch roniska Borsuczego w Górze Okopy, gd zie w bocznej niszy znalezio no amforę (gntpy 
pfeszewskiej KL) przykryt<l kamicnie m wapiennym i czaszkę bez żuchwy w obstawie d wóch podobnych kamieni (Czar
nowski , 190 l ). W Jaskini Dziewiczej na dnie studni odkryto czaszkry ludzk<f, S żuchw i fragmenty cerami ki (Gt'1rny. 
200 1 ). Być może jest to również miejsce celowych pochówków. W Jaski ni Ciemnej (Czarnowski . l 904a) na ~kraju 
jednego z pale nisk znaleziono fragment czaszki ludzkiej, na której l eża ło ki l kanaście nurszli ś l i maka sadowego (rm
scczka"! ). W ki lku innych jaskin iach również odkryto fragmenty ludzkich szkieletów. a le nic wykazywały one cech 
celowych pochówków. 

Jaskin ie Jury Polskiej były dość często wykorzystywane przez neolityczne g rupy ludzkie. szczególnie przez 
l udność kultury lendzielskiej (faz środkowych). Wykorzystywano zarówno jaskinie duże. jak i nicwielkie schroniska. 
Il ość zabytków wskazuje na różnoczasowe wykorzystanie jaski ń : od krótkotrwałych obozowisk do. być może. kilkufa
zowych, długotrwałych osad. Funkcje mieszkalne pełni ły w większości przypadków partie przyotworowe jask iri oraz 
tarasy przedjaskin iowe gdzie lokowano paleniska. Umieszczano je również za naturalnymi osłonami . Zastanawiaj<tt:y 
może być brak pozostałości sztucznych osłon (od wiatru). Wytwórczość krzcmicniarska odbywała siry pozajaskinią-na 
taras ic lub na stoku . Wyjątkowymi znałeziskami pozostająjaskiniowe pochówki neolityczne. Pami9tać również należy 

o związku osadnictwajaskiniowego z osadami otwartymi z terenów Małopolski . Szczególnie do tyczy to wyspecjalizo
wanych pracowni krzcmeniarskich wykorzystujących lokalny surowice krzemienny. 
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BADANIE ZMIENNOŚCI SKŁADU CHEMICZNEGO ŚNIEGU 
NA TERENIE DOLINY WISŁY W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 

Błażej Nikiel', Elżbieta Szczepaniec-Cięciak2, Ryszard Lehman2 

1 KTJ SPELEOKLUB Bielsko-Biała: e-mail: blonik@nikto.pl 
' Zespól Kriogeniki i Barlwi Powietr::.a. Wydział Chemii Uniwersytelll Jagiellmiskiego. Kraków 

Specyfika Doliny Wisły w Beskidzie Śhtskim sprawia, że prowadzone sq na tym obszarze liczne badania hyóro
logll:Zilc w zakresie monitoringu wód Wisly oraz składu wód strefy aeracji pobranych z jaski1i w tym rejonie. D;1jc to 
111fonmu.:jc o i ło~ciach substancji opuszczaj<(cych bcskidzk<l zlewnię górnej Wisły oraz obraz substancji migrujql:ych 
,,·cwn<(trz masywów górskich. C i<Jg le czckaj<JCYill jednak na odpowiedź pywnicm jest to. które z substancji wykrywa
nych w wodach strefy aeracji oraz Wisły pochodz<J z wymywania z masywów, a które i w jakich ilościach , docicraj<Jna 
ten obszar z atmosfery? Podjęte w tej pracy badania zmienności składu c hemicznego śniegu stanowi;! próbę odpowiedzi 
na to pytanie. W roku 2000 oraz 200 l pobrano próbki śniegu zalegaj<Jcego w pokrywie śnieżne w 12 punktach na terenie 
Doliny Wisły, zbadano jego wybrane parametry fizykochemiczne, a następnie spróbowano określić zmienność zanic
czyszczeli śniegu w czasie i przestrzeni (wysokość od 400 do l 030 m n.p.m. oraz odległość od O do 18 km od w lotu do 
doliny). Do oznaczcli wykorzystano techniki miareczkowania ko lorymetrycznego (CI·. HCO:J. spektrofotomet rię ab
~orpcyjmJ UV- VIS (NO ,·), spektrometrię mas z plazmowym wzbudzeniem próbki - IC P-MS (SO/. Al. Fe. Ca. Mg. Na. 
K) oraz pomiary potencjometryczne pH i kondukto metryczne przewodnictwa elektro litycznego. 

Zbadane wody śniegowe S<J bardzo s łabo zminerali zowane co klasyfikuje je do wód ultrasJodkich słabo kwa
-inych (pH od 4.5 do 5.8). Żaden ze zbadanych składników nic przekracza normatywu dla wód pitnych. Sumy s tęże 1\ 
analizowanych jonów zawierają s ię przeważnie w wartości ach od 7.8 do l 0,8 ppm. S tężeniajonów chiorkowych waha
ł y ~ię w przedziale 1.48-2.96 ppm. siarczanowych: l .46- l 1,8 ppm. a azotanowych: 0.66 -3.06 ppm. Wśród kationów 
wyr<~źnie przeważały jony wapniowe (0.37- 0,86 ppm), sodowe (0.35 - 0,74 ppm) i potasowe (0.23- 0,98 ppm). Z<IŚ 
~tężen ie pozostałych metali były rzędu tysięcznych ppm. W wielowarstwowych profilach śnieżnych stężenie ana litów 
maleje wraz z głębokości<) warstwy (długości<( zalegania śniegu). Wynika to z faktu wymywania zanieczyszczc1i przez 
topn iejąc<) wodę z warstw górnych do dolnych. aż do g leby. Nic obserwuje s ię żadnych wyraźnych zależności i tenden
cji zmian wartości pH i przewodnictwa e lektro litycznego oraz s tężeń analitów wraz ze wzroste m wy~okości<J ani odJe
glości od wlotu do doliny. 

Na rozkład i depozycję zan ieczyszczeń na obszarze Doliny Wisły wpływa bardzo wiele zmiennych nieza leżnych. 

111.1n. kienmek i s ih1 wiatru. stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. opady atmosferyczne. Zaobserwowano jednak. że 
pasma górskie leżące na g ranicy Doliny Wisły i Olzy stanowią barierę dla napływaj<Jcych z zachodu zanieczyszcze1\ 
powietrza. punkty dolinne oraz zlo kalizowane na paśmie wschodnim od R ównicy do Baraniej Góry pozostaj<J w .. cie
niu" opadu zanieczyszcze11 . Wykazano także brak wyraźnego wpływu zanieczyszcze1\ z bardzo oskarżanego o to czc
~kicgo miasta Trzynice (Trinec). 

58 



Mnterinły 36. Sympozjum Speleologicznego 

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ PLEJSTOCEŃSKIEJ 
I HOLOCEŃSKIEJ FAUNY NIETOPERZY 

Z JASKINI KOMAROWEJ 
(WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA) 

Katarzyna Ochmao 
lns l_\'lllf Syslemalyki i Ewolucji Zwier:ąt PAN 

ul. Slawkou·ska 17. 3 /-016 Kraków. e-mail: och ma n @ pan. ise::.. kmkou·.fJI 

J a~ki nia Komarowa polożonajc~tna pólnocnym stokumasywu Pustelnicy. w rezerwacie przyrody .. Sukole Góry·· 

(północna część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gmina Olsztyn). w któ rym znajduje s ię ok. 90. innych jaski1\ 

i schronisk podska lnych. 
Do wnętrza j askini prowadz i szerokie wejście. W kierunku poludniowo-zachodnim ci<lgnie s ię 20 . metrowej 

długości kory tarz zwężający się stopniowo i ki lka metrów przed km1cem rozszerzający w niewielkq salę. O twór główny 
znajduje się na wysokości 340m n.p.m. 

W Jaskini Komarowej w latach 1998-2002 prowadzone były prace wykopaliskowe. w których uczestn iczy ły : 

Pa1\stwowy Insty tut Geologiczny w Warszawie, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Instytut Archeologi i Uniwersyte tu 
Warszawskiego oraz Insty tut Systematyki i Ewolucj i Zwierz<jt PAN w Krakowie. 

Wiek szcz<jtków kostnych z Jaskini Komarowej ocen iany jest wstępnie na plejstocen i ho locen. W wyni ku prowa
d zonych prac zgromadzono material osteologiczny. zawierający kości ptaków oraz kości i zęby ssaków w tym m. in. 
niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus speleus). prażubra (Bas sp.), jele nia (Cervus sp.). łosia (A/ces sp.). konia (Eqwrs 
cuballus), w ilka (Canis /upus) (GIERLIŃSKI i in. 1998) o raz hieny jaskiniowej (Croculll spe/aea). lisa polarnego (1\/opex 
lagupus). lwa jaskiniowego ( Panthera spelaea). j e lenia olbrzymiego (Megaloceros giganteus), re nifera (Rang~{er ta

randus) i nosorożca w iochatego (Coelodonra antiquilatis) (LJPECKJ, WoJTAL 2000). Małe ssaki są reprezentowane 
w tafocenozie przez liczne g ryzonie, charakterystyczne dla zespołu stepo-tundry płej s toccJ\skiej , takie jak: leming i 
Dicrostoll_rX gulie lrni i Lemmus /emnws. nornik W<jskoczaszkowy (Micro/Us liregalis ). no miki z grupy MicrotJts arva
li.l!agrestis. suseł (Spermophilus sp .) oraz skoczek pustynny (AIIactaga) - pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Polsce 
(NADACHUWSKJ Mu;KJNA 2000). Zespó l ten. liczqcy ki lkanaście gatunków d robnych ssaków. występowa l w Ś rodkowej 
Europie w okresach przedostatniego i ostatniego zlodowacenia zarówno w s tad i ałach jak i i nterstadiałach. Sk ład gatun

kowy niewiele s ię zmieniał a różn ice klimatyczne i środowiskowe odzwierciedl ały się przecle wszystkim w zmianie 
frekwencji poszczególnych gatunków (NADACHOWS KJ 1989). 

Spośród kości drobnych ssaków, w badanej jaskini 365 szcz<jtków (z wa rstw A, B, C. D. G . H. J w jaskini i Ft. Gt 
na tras ie ) należy do nietoperzy z dwu rodzin : mroczkowatych (Vespcrtiłionidae) i podkowcowatych (Rhinolophidae). 
z czego 248 oznaczono do gatunku. Minimalna liczba osobników (MNI) wynosi 155. 

W J askini Komarowej stwierd zono występowanie 12 gatunków nietoperzy oraz prawdopodobnie czterech ela l
szych gatun ków (oznaczone jako cf.). Były to: mopek ( Barbastella barbaslellus ). mroczek pozłocisty (Eptesicus nil.l-so
nii). mroczek późny (Eptesicus servti111rs), nocek Bechsteina (Myolis bechsteinii), nocek rud y (M_,·oti.l· dwrbentonii). 
nocek łydkowłosy (Myotis dasycuerue). nocek Brandta (Myotis bra(J{/tii). nocek Wljsatek (My111i.1· m_, .. ,·w cinus). nocek 

Natterera (Myoti.1· ualtereri), nocek duży (Myotis myotis), gacek brunatny (Piecow s au rillts ) oraz podkowiec mały 
(Rhiuolopus hipposideros). Wśród materiału oznaczonego do grupy gatun ków (cf.) znajduj<! s ię szcz<Vki: M_wtis c f. 
emlii:C:illatus. Pfecollis cf. austriacus, Vespertilio cf. murinus, cf. Pipistrel/us pipistrellus oraz cf. Pipistrellu.1· sal'ii. 

W tafocenozie badanej jaskini wyraźnie d ominuje nocek Bechsteina (Myotis beclweinii- 26.7°/n). Liczny jest 
również nocek Natterera (Myotis 1101/ereri- 14.3%) oraz nocek rudy (Myotis daube11/011ii - l :\.0 % ). 

W o sadach obecne Sll wyraźn ic ciepłolubne gatunki : w warstwic D Uask inia) - podkowiec mały (Rhi11olophus 
hipposideros) a na taras ie w warstwie G t - nocek z g rupy nocek orzęsiony (M. c f . emargina!lls) oraz podkowiec mały (/?. 

hipposideros ). Warstwa D datowana jest na interstadiał grudziądza a warstwa Gt - wczesny Vistul ian!Ecm. Podkowicc 
ma ł y. oprócz Jas kini Ko marowej. w osad ach plejstoce1\skich Pafsk i znalezio ny zost a ł w jaski ni ach: W schodniej 
w Pafomie (Sudety) (ZoTZ 1939) i J. Radochowskiej w Kollinie Kłodzkiej (oznaczony jako Rhiuo/oplw.1· c f. hipposit!e
ms. WuLOSZYI' 1989) uraz w Jaskin i Obiazowej (0 CHMAN i WoLUsZYN- w druku). Bard7.0 in tcrcsujqcc je.:~ t stwierd zenie 
obecności tego gatunku w badanej tafocenozie. ponieważ do niedawna s<jdzono, że pojawił się on na terenie Wyżyny 

Krakowsko-Czt,:stochowskiej dopiero w późnym holocenie (W oLUsZYN l 98 1 ) . W osadach stw ierdzono równ ież obec
ność rzadkiego w plejstoce nie nocka l ydkowłosego (Myoti~· dasycneme), który na stanowiskach hol oceńskic h reprezen

towany jest przez niewielkq liczbę osobników. W plejstocenie M . dasr cnem e notowany j est w Jaskini Kozi Grzbiet 
w Górach Świętokrzyskich (środkowy plej stocen) (WoLOSZYN l 987). W osadach pochodzqcych z J. Komarowej obecne 

S<j fragme nty szki eletu krani alnego na leŻ<jCe do karlików z gru p: "savii" (cf. Pipistrellus sa rii ) oraz .. pipistrc ll us'' 
(P. cf. pip istrellus). Karlik i nie h ibernują w jaskiniach a ich szcz<jtki spotykane S<l w ta focenozach sporadycznie. 

Występowan ic P. pipis1rellus w materiale ho loceJ1skim Polsk i stwierdzono w J. Pod Soko l<] Gór<] położonej w tym 
samym rezerwacie (0CHMAN, WoLoSZYN 2000). Podobnie niezwykłe rzadko w osadach jas ki11 w Polscc notuje si ~. 

obecne w Jaskini Komarowej , fragmen ty szkie le tu mroczków: mroczka posrebrzanego ( Vespertilio cf. murirws). mroczka 
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późnego (E. ser01inus) oraz mroczka pozlm:istcgo (E. nilssonii) . Obecność V. cf.murit111s w jaskini, może być wynikiem 
działalności sów (wypluwki) . Kopalne szcz<)tki gacka szarego ozanczone j ako Plecollts cf. austriants j ak dotychczas. 
poza Jaski ni<! KomaroW<J, zostały znalezione w Pieninach w Jaskini w WiJWozie Sobczańskim ( ALEXi\NDROWICZ i in. 
19X5) oraz w Jaski ni Obiazowej ( 0 CHM AN i WolOSZYN-w d ruku). 

Struklllra dominacj i poszczególnych gatunków nietoperzy w tafocenozie Jaskini Komarowej jes t typowa d la 
o~adów późnoplcjstoce1iskich Po lsk i. Wyraźna do minacja nocka Bechsteina, połączona ze stosunkowo nieliczmJ rcprc
zcntacj <J nocka Natterera. przy prawic zupełnym braku M. myoris. wskazuje na prawdopodobnie późnoplejstoceński 
wiek górnych warstw osadu. Także obecność wyjątkowo masywnych szczątków kostnych przedstawicieli nocka Bcch
'teina (warstwy H i J ). nocka lydkowlosego (warstwy H, G t, G4), oznaczonych wstępnie jako My oris cf. bech.rreinii (M. 
bet·hsreinii mbu.1·tus?) oraz Myoris cf. dasymeme i masywnych frag mentów szkieletu kranialncgo nietoperzy z rodzaJU 
Plcmllts w warstwic D. G t oraz J wskazuje na środkowoplejstoce1iski wiek g łębszych warstw. w których znah.:zio nn 
n1c l iczn~: ~7.c.:7.<1 1 ki kostne należące do nictopcrt.y. 

Plcj~toct:1\ska i holoceńska fauna nietoperzy z Jaskini Komarowej. jest niezwykle ~; ickawym materia h.: m do dal 
-zych stlldiów systematycznych i morfologicznych szczątków kostnych nietoperzy ze względu na bogactwo gatunków 
oraz obecność niezwykle interesujących frag me ntów kostnych na leżących do ko palnych gatunków. 

Literatura: 
Alexandrowicz S. W .. Nadachowski A. , Rydlewsk1 J., Valde-Nowak P .. Woloszyn B. W. 1985. 
Subfoss il faumr from a Cave in the Sobcza1iski G ully (Pieniny Mts., Poland). Folia Quatemaria. Kraków. 56: 57-78. 
Gierliriski G .. Jakubowski G .• Piasecki K.. Urbanowski M .. Żars ki M. 1998. Nowe późnoplcjstocc 1\sk ic 
stanowisko paleontologiczno-archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej- sprawozdanic wstęp

ne. Pr:eglqd Geologic:ny, 46( l 0): l O 19- 1022. 
Lipceki G .. Woj w l P. 2000. Jaskinia Komarowa - fauna dużych ssaków z tarasu przedjaskiniowego (raport 
w~tępny). CAG P/G. 

adachowski A. 1989. Origin and history of the present rodent fauna of Po land based on foss il evidcnce. Acta 
Tlreriologica. 34( l ): 37-53. 
Nadachowski A., Miękina B. 2000. Wstępne opracowanie fauny drobnych ssaków z jaskini Komarowej. 
(Raport z sezonów wykopaliskowych 1998. 1999 i 2000). CAG PIG. 
Ochrnan. Woloszyn 2000. Analiza ho locc1isk icj fauny nietoperzy (Chi roptera) z Jaskini Pod Sokol<t Gór<J. 
Swdia Chiroptero/ogica. l : 57-72. 
Ochman K .. Woloszyn B. W. Bals - C hiroptcra. [W: l Valdc-Nowak P .. Nadachowski A .. Madeyska T. (red .). 
Obiazowa Cave: Early Man a nd Palacoenvironment in thc Carpath ians. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Wars7a-

wa- 11· druku. 

Woillszyn 1987. Pl iocene and Pleistocenc batsof Po land . Acta Paleonrulogica Pulonim. Warszawa. 
32(3-4): 207-325. p i. 11- 12. 
Woloszyn B. W. 1989. Nicto perze- Chi roptera. [W:] K. Kowalski (red.), Historia i Ewolucja l<[dowcj fauny 
Polski, Folia Quartemaria. Kraków, 59-60: 130- 14 1. 
Zon L. 1939. Die Altsteinzeit in Niedersehlesien. Kabitsch. Leipzig, 146 ss. 
Woloszyn B. W. 1981 . Nietoperze i cywilizacja. V Rocznik Mu:eum Okręgowego u· C:.ęsrochmvie. Pr:.yroda 2. 

60 



Mnterinły 36. Sympozjum Speleologicznego 

150. ROCZNICA PODRÓŻY "NATURALISTÓW" 
DO ZLOTEGO POTOKU I OJCOWA 

Józef Partyka 
Ojcowski Park Narodowy. 32-047 Ojcó111 9 

e-mail: joze,(_pa rlyka@ poczw.onel.pl 

Na przełomie czerwca i lipca 2004 roku minie 150. rocznica s łynnej wyprawy naukowej organizowanej przez 
grupt; warszawskich przyrodników (,.naturali stów") na Wyżynę Krakowsko-Częstochowsk•t · By ła to prawdopodobnie 
ostatnia z ki lku kolejnych wypraw naukowych organizowan ych przed powstaniem s tyczniowym. w której brali udział 
znan i wówczas botan icy i zoolodzy. m.in. Antoni Waga, Władysław Taczanowsk i. Wojc iech Jastrzębuwski i in. Trasa 
wyprawy wiodła od Częstochowy przez Olsztyn , Zloty Potok, Żarki , Slawków, Pieskow<t Skalę do Ojcowa. Jej ce le m 
było prowadzenie zespołowych badm1 na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowsk iej. Dotyczyły one g łówn ic fau
ny. chociaż dokonywano również wiele obserwacji botanicznych. Uczestnicy wyprawy dłużej zatrzymali s ię w Złotym 
Potoku i w Ojcowie. W Złotym Potoku mieszkali w budynkach Krasińskich , a w Ojcowie zapewne w chatach wluś<.:iar\
skich. bowiem jeszcze w tych czasach nie było żadnych pensjonatów, któ re zbudowano późni ej gdy Ojców zacz<t ł 
pelnić funkcję uzdrowiska. Szczegółowa relacja z tej podróży napisana przez Antoniego Wagę, Kazimierza Stronczyr\
skiego i Władysława Taczanowskiego (por. Taczanawski 1964, s . 20) zosta ła opublikowana w latach 1855-1 857 w 
.. Bibliotece Warszawskiej (1.2 z 1855 i 1857 r.)". Praca ta ma fundamentalne znaczenie zwłaszcza dla późniejszych 
regułamydl badań faunis tycznych Wyżyny (Pawłowski 1977). 

CZĘSTOCHOWA 

Uczestnicy wyprawy przybyli z Warszawy ko lej<! żelazn<t do 
Częstochowy, a następnie - prawdopodobnie furmankami lub pie
szo "spokojnie odbywali podróż, któ n1 umilała pogoda, uprzyj em
niała za każdym krokiem nowość dla baclawczego umys łu . już w 
samym Potoku zajtytego ty lu widokami , zacząwszy od jaskini z ko
śćmi przedpotopowych zwierZ<)!. niedawno odkrytej, aż cło innej 
Ostrzeżnikiem zwanej". Autorzy opisuj<) obserwowany krajobraz. 
zwracając uwagę ,.na nowe widoki martwej natury ... idącym pieszo 
od skały do skały ku Żarkom ... i na odmienność geo logicznego i 
mineralogicznego s tanu okolicy ... l które] .. . geolog przybywaj<)cy w 
te s trony, poznaje chciwym wyrozumie nia umysłem. że przekroczyi 
niedaleko zakres tej przestrzeni . na której znajduj<) s it; narzutowe 
granity i stillląl w ci<Jgu tych skał wapiennych, które we wszystk ich 
jego zakrętach, od Częstochowy przez Kraków aż do Karpat. ś le

dzićby pragnął". 

Na pocz<Jiku wyprawy jej uczestn icy oclwieclzili ki lka jaskill 
prawdopodobnie w Sokolich Górach ( .. dłużej zatrzymali sic; nad 
zwiedzaniem skal i jaskir\ o lszty riski ch"). a następnie dotarli do Z lo
tego Potoka. W pierwszej części drukowanej relacji l Waga 1855] 
więcej miejsca poświęci li Dolin ic Wicrcicy o pisuj <IC tamtejsze for
my skalne i źródła. Opisali także trzy jaskinie. Dłuższa relacja cioty

Ryc. l . Trasa podróży "na tura lis tów" w 1854 r. czy jaskini .. z kośćmi przedpotopowych zwierz<)!'' w Złotym Poto-

ku (nr 474 wg K. Kowalskiego). która w tym czasie .. z rozkazu świa

tlego dziedzica" [gen. Wincentego Krasillskiego, ówczesnego właścic ie la Z lo tego Po toka. ojca poety Zygmunta Kra
siriskiego- dop. J.P.) była eksplorowana. Prace prowadzono w związku z urządzaniem parku w Złotym Potoku. W 
jaskini znaleziono kości mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego. a z osadów usuniętych z wntyt rza usypano przed otwo
rem taras. Po m1clto autorzy relacji wzmiankują. że ow<l .,kościodajm) jaskini t;:" zamieszkuj<! nietoperze. 

Dwie inne jaskin ie wymieniane w cytowanej relacji to schroniska: Ostrężnicki c i S ied leckie (nr 467 i -179 wg 
inwentarza K. Kowalskiego). Pie rwsze jest tylko wzmiankowane ("Ostrzcżnik"). drugie zaś jest okreś lone jako .. n ie
zg łębiony loch" id ący prostopadłe w głąb ziemi był wówczas wypełniony odłamkami skal. które częściowo usunię to 

i d la ułatwienia zejścia wykonano drewniane schodki. 
Ce lem drugiego etapu podróży był Ojców, gdzie zatrzymano s ię d łużej , prawcłopodobnie na lipiec i sicrpicr\ . 

Dotarli wreszc ie do Doliny Pntdnika "wielkiej i rzadkiej", znanej z wcześniejszego opisu Staszic<L Okrcśhr.i <l do linę 

jako .,zapad łość na ki lkadziesi<)l s tóp", zastanawiając sity dalej "cóż przerznęło tę massę gór wapiennych i drug ie ich 
połowy splókalo, uniosło?". Zwracaj<) Uwagę na liczne i interesujące fonny ska lne. np. Maczugę Herkulesa w Piesko

wej Skale. która .. zdaje s ię być reszl<l skały. po odjęci u jej wielkich odszczepów bocznych" . 
W obszernym opisie do liny Prqdnika autorzy podaj<t informacje o jod łowym drzewostanie, klimacie Ojcowa, 

uprawach rolnych: opisują burzę w dniu 2 l lipca jaka nawiedziła Ojców i wyrządzone wskutek niej szkody materialne. 
lnteresuj<)Ce opisy zamieszczone w .,Bibliotece Warszawskiej" dotyCZ<! trzech jaskir\- Łokietka i Ciemnej w Ojcowie 
oraz Nietoperzowej (Jerzmanowickiej ). które według autorów ,.S<I jednakowego usposobie nia i podobne do siebie. Do 

61 



Mntainly 36. Sympozjrtm Speleologicznego 

wszystkich wejście jest dosyć wązk<J i nizk<J czeluści<(. Z Jaskini Łokietka jest wymieniany ,.nicwyczerpni;yty dotąd 
zbiór kośc i zwicrZ<Jt z przed hi storycznych czasów, a w szczególności j<L~ki n i owego niediwicdzia ... całkowicie stalag
mitami oblane". Wspo minajeJ również autorzy o ubywan iu kośc i . bowiem .. kto tylko zstępuje do tej głębok iej ciemnicy. 
wynosi z sob<) pomienia ne kości. a nawet przewodnicy na każde zażądan ie dos tarczaj<! ich ztamtąd''. W dalszej czt;:~c i 

relacji jest wymieniana .. niemałej także rozległości" jaskinia Ciemna oraz znajdują s ię o pisy grup skalnych otaczaj<J
cych tt;: jaskinię. 

Ostatn i li zwiedzanet w o ko licach Ojcowa j aski ni<! by la Nietoperzowa, "dawniej nikomu nic znana. dopiero od r. 
l !148 przez uczonych wędrowników ucztyszczamJ być poczęła". Uczestn icy wyprawy i nformują o dojściu do jaskini 
( .. przez g;ystą zaroś l dębin y. buczyny i innych drzew ... przedarłszy sity pod ścianę ... postrzcdz mo7.na czel uść ..... ). następ

nic opisuj<! jej wnętrze ... .. długie ciągi komór. istne wyobrażeni e labiryntu ... w którym ł a two zabł<tkać się nw7.na··. 
Wcwn<Jirz j askini napotkano letni <! ko loni .,: nietoperzy. licZ<JC<J wie le osobników. znam1 7 wcześniejszego opisu W. Ta
czanow~kicgo ( l X 54). Uczestników wyprawy uderzyła ogromna i lość osobników nicto pC17.y. które .jak złe d uchy kn;<.:<J 
, • ., ponad g łowami". 

Ponadto w opi~ie wspo mnianych ja~kiń są wzmianki o stosunkowo bogatej szacie naciekowej ( .. tworzy sit;: u góry 
~opel. u doł u zaś stożkowata bryła nacieku . Takie s tożkowatości utrudzają bardzo chód w jaskini''). ł nformuja także o 
;wkopccniu wnęt rza jaskiń. Przewodnicy wówczas wchodzili z pochodniami ... które dymi<JC nic dozwalają d ługiego 

pobytu w podziemiu. a zaraze m sk lepienie. ściany i dno sadzami okrywaj<JC. czynią wnętrze jaskini niemi łem i nicczy
~ tem··. 

Relacja warszawskich ,.naturalistów'' w odniesieniu do geo logii obszaru i jaski1\ma dziś wpmwdzic historyczne 
znaczenie. ma j ednak cenny wa lo r poznawczy, jest napisana barwnym językiem i s tanowi cenne źród ło do bad ar\ nad 
rozwojem wiedzy geologicznej i spe leologicznej. Zbl iżającą się rocznicę o wej wyprawy warto zaznaczyć w specjal nej 
sesj i naukowej i w oko l icznościowym wydawnictwie. Całe sprawozdanie z owej podróży. licZ<JCC 125 stron. można by 
wydać w reprincie. 

Ojcowski Park Narodowy wraz z dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych woj . śi<Jskicgo zamierza u~.;zc ić 

pamięć i zasługi ówczesnych przyrodników i ich wkład w poznanie przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w 
zwicJZku z czym w trzec iej dekadzie czerwca 2004 r. przewidziana jest organizacja sesji naukowej poświęconej temu 
wydarzeniu. 

Celem ki lkudniowej sesji będzi e prezentacja obecnego s tanu wiedzy oraz prze mian środowiska przyrodniczego i 
kul tu rowego Wyżyny za okres ostatnich 150-200 lat. Roboczy temat sesji brzmi : .. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 

- zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego''. Wydaje się . że środowisko speleologów. maj<JC 
duży i oryginalny dorobek w odkrywaniu i badaniu ja~kiń Wyżyny. może wnieść swój zmJCZ<JCY wk ład do planowanej 
se~ji i przygotowywanego na tę okazj'Y wydawnictwa. 
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JASKINIE W GIPSACH NIECKI NIDZIAŃSKIEJ 

Jan Urban• , Jacek Gubala2
, Andrzej Kasza2 

1 111.\'l,\'/111 Ochro11y Przyrody PAN. 31 -120 Kmkriw. al. A. Mickiell'ic:a 33. e-mail: urball @iop.kmkow.pl. 
~speleoklub Świrwkr:yski. 25-352 Kielce. ul. A. Mickiewicza 1114. e-mail: wulr:ejka@ollkol.kielce.pl 

Niedawno przeprowadzona inwentaryzacja jaskiń Niecki Nidziańskiej (Gubała. KasZ<I. Urban l 998) pozwała na 
podsumowanic stanu zmtiomości tych obiektów występujl)Cych w gipsach. Trzeba j ednak podkreśl ić. że przedstawione 
niżej dane i l ościowe nie mają charakteru ostatecznego. mimo bowiem. iż j aski nie te znane S<f i opisywane prawic od 
dwusili lat (Pusch 1903. Kowałski 1954. Urban , Gqgoł 1999). to li czba odkrywanych w ostatnich latm.:h obiek tów j est 
znat.:zna (Wołoszyn 1990. Gubala. Kasza. Urban 1998. Wojlori 200 1) i obszar wychod ni gitNiw należy uznać za nadal 
inh.:rcsuj<)CY pod wzg lędem eksploracyj nym (czego dowodem jest ostatnio odkryta Jaskinia w Marzt;t.:in il:). Ponacłlo 

korozja krasowa w gipsach rozwija się stosunkowo szybko, zaś wiele podziemnych form krasowych na terenie Nieck i 
Nidziarlskiej osiąga obecnie s tadium. w którym następuje mechaniczne zawa łanie się stropów pustek (Pusch 1903. 
Sawicki 191 9. Mał icki l 947, Flis l 954), dzięki czemu otwierają się one na powierzchni. 

Gipsy Niecki Nidziarlskiej tworzą serię o miąższości do 30-40 m występując<! pośród morskich osadów miot.:cnu 
(Rutkowski 1986. Kasprzyk 1993. 1998). Zjawiska krasowe rozwijają się w całym. zróżnicowanym litologicznie profi
lu gipsów. jednak ilość jaskiń oraz ich kształt są uwarunkowane strukturą i tekstunttych skal. Wśród zinwentaryzowa
nych jas kiń przeważaj<] obiekty utworzone w gipsach warstwowych. szkieletowych i szablastych. dorninuj<tcych 
w dolnej części profilu tych skal. Płytowa oddzielność tych gipsów powoduje, że stropy pustek ulegaj<! z t.:za~em zawa
leniu. st<td obok typowych form krasowych obserwuje się liczne pustki krasowo-zawal i~kowe. S to~unkowo dużo ja~kiń 

-w porówmmiu do udziału warstwy w profi lu - występuje też w g ipsach szklicowych tworz<tcych spagOW<f war~tw~ 
serii gipsowej. Korytarzejaskiniowe rozwinięte w tych wielkokrystalicznych zrostach gi psowych b iegm1 zwykle wzdłuż 
rzadkich spękar1 i praktycznie nie ulegają zawaleniu do momentu , gdy ich strop sięgnie nadległych gipsów uławico
nych. Naj mniej obiektów jaskiniowych zarejestrowano w gipsach laminowanych i detrytycznych górnej części profi lu . 
Tworz<tce się w tych gipsach pustki ulegaj<J szybkiemu zaciskaniu lub zawaleniu (Gubala. Kasza, Urban 1998). 

Zdecydowana większość ja~kirl występuje na wychodniach gipsów położonych po lewej, pólnocno-wst.:hodniej 
stronie do liny Nidy, pom iędzy Pirkzowem. Buskiem a Wiślic<f, w obrębie subregionu zwanego Nieck<t Solcck<t (Cabaj. 
Nowak 1986. Nowak 1986). Na wychodniach gipsów powszechnie obserwuje się leje i nicregu larne zapacllr ska (tzw. 
werteby}, ślepe dolinki. ostańce (humy), ponory oraz wywierzyska. Zagłębienia krasowe na tym obszarze powstaj<l w 
wyniku zawalan ia się pustek podziemnych (Flis 1954), dlatego też większość obiektów jaskiniowych skupia ~i~ w ki lku 
obszarach. w których koncentruj<! się też powierzchniowe formy krasowe. Do najciekawszych zespołów krasu powierzch
niowego i podziemnego należą na tym terenie (większość z nich jest opisana w Pr:eu·od11iku .l'e.1ji tere11owych. ~. 5- 19): 

l . Dolina Skorocieka . 
2. Dolina Aleksandrowska . 
.1. Zespól obniżeń kra~owych i jaskirl w Sieslawicach. 
4 . Zespól 5 jaskiń położonych w obrębie progu morfologicznego na pólnoc od Skotnik Górnych. 
5. Rozcięty dolinkami próg morfologiczny w rejonic Gacek. 
6. Ś lepa dolina krasowa polożona na poludnie od Broniny z zespołem bezodpływowych niccek wypcłniaj<tcych 

~ię okre~owo wodq. 
Podziemnc formy krasowe w gipsach występuj<) także na innych o bszarach Niecki Nidziańskiej. w większości S<f 

one j ednak niedostepne. natomiast ic h objawami s<J zagłębienia powierzchniowe rozwinięte w gipsach lub w ut worach 
ich nadkładu . Takie zagłębienia - w większości zapad liska - szczególnie liczne S<J na Plaskowyżu Szanict.:kirn (na 
pólnocny zachód od Buska), a także w rejonic Sraszowa (Fli s 1954, Liszkowski 1979, Rutkowski 19R3. Nowak 1986. 
Gubala, Kasza. Urban 1998) . Zapadanie s ię pustek podziemnych w Staszowie stanowi ostatnio istotny problem inży
nierski . 

Ogóln ie w g ipsach Niecki Nidziarlskiej zinwe ntaryzowano dotc)d 77 jaskiń i schronisk sk<J inych o htcznej długo
ści około 2 145 m. Ponadto 17 jaskirl znanych wcześniej jest obcenic niedostępnych lub zostało zniszczonych. Najdluż
szq jaskinią w g ipsach zinwentaryzowaną na terenie Polski jest Jaskinia Skorocieka o el l ugości 352 m. zaś cztery inne 
jaskinie maj<! d ługość ponad l 00 m. Są to: Ja~kinia w Marzęcinie - około 250m. Jaskinia Sawiekiego- 173m. Ja~kinia 
w Skarocieach u Ujścia Doliny- 122m oraz Jaskinia w Gackach - 11 5m (dl ugość tej ostatniej ustalona została podt.:7as 
prac eksploracyjnych w 2000 r- Wojtorl 200 l ). Spośród pozostałych l O jaskiń ma długość 50- l 00 m. zaś 22 jal-kinie -
l 0-50 m, natomiast schroniska skalne o długości ach do l O m stanowią 55% łącznej liczby obiektów (Gubala. Ka~za. 

Urban 1998). Najgłębszą jaskiniq jest Jaskinia w Marzęcr nie o deniwelacji .około l O m. 
Wśród zinwentaryzowanych obiektów dominuj<) formy o rozwinięciu poziomym lub prawic pozromym. S<J to 

g łównic pojedyncze. slabo rozga łęzione kanały bądź też niskie, rozleg le komory oraz nisze kra~owc lub kra~owo
zawaliskowe. Niewielką grupę stanowill studnie krasowe, których głębokość nic przekraczajednak 6m. Zarcjc~trowa

no również. pionowe lub pochylo ne szczel iny powstale w wyniku grawitacyj nego zapadania się pustek krasowych (G u
bala. Kasza. Urban 1998). 

Zdecydowana większość jaskiri występuje w obn i żcniach i dolinach, w pobl iżu poziomu zwierciadł a wód. 
W -łOo/r jaskiń występuj<! stale lub utrzymuj<fCC s ię przez większe) część roku cieki lub jeziorka. wśród pozostałych 337r j<L~kirl 
i schronisk ma dolne partie położone na wysokości do 2 m po nad ciekami lub poziomem zwierciad ła wód podzicrnnych. 
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Powszechnie występuj~tcym osadem allochtonicznym są w omawianych jaskiniach czarne mułki s tanowi<t<.:t: spłu

kiwane z powierzchni terenu g leby n;:dzi nne. Ich namywanic do jaskiń rozpoczęło się na większą skalę po wylesien iu 
obszaru w średniowieczu (G lazek 1993). 

Wtórne formy mineralne występuj<tce na ścianachjaski11 w gipsach Ponidzia nie odbiegają swym charakterem od 
spotykanych w innych jaskiniach tego typu. NajpowszechniejsZ<l formą ich występowani a S<t naskorupienia gipsowe 
zbudowane z form .. g roniastych"' . . ,krzaczkowatych" "grzybkowych'". Rzadziej występuj<t niewie l k ie niereg ularne sta
lakty ty zbudowane z gipsu oraz kalcytu a także pokrywy mineralne zbudowane ze zbitego gipsu mikro krystalicznego 
zanieczyszczonego substancj<J i lasttt (Kasprzyk. Urban 1996). 

Powierzchniowe formy krasowe Ponidzia rozwijaj<] sit;: współcześn ie , znajduj<tC się na różnym etapie ewolucj i 
(lt.:nccwicz 1922. Flis 1954. Nowak 1986). Zdan iem Flisa ( 1954) nic s<t one starsze od zlodowace11 po ludniowopol
, ki<.:h. Zwi<tzek większości jaski11 z tymi formami. jak również ich położenie blisko poziomu zwierciadła wód i hory· 
tontalny ł ub kkko nac hy lony przebieg korytarzy a także ich kszt ałt sugeruje . iż powstały one w najwyższej części 

~ t rcfv frcatyczncj oraz na poziomic swobodnego zwierciad ła wód, w warun kach hydrogcologi<.:znych zb liżonych dn 
współczesnych . Ich rozwój należy wi<tzać z rozcinaniem i denudacj<) g ipsów w późnym plejstocenie i ho locenie Urban. 
Gubała. Kasza. w druku). W niektórych jaskin iach zachowały się jednak śl ady. które mog<t sugerować korozję w waru n· 
kach krasu zakrytego ł ub międzywarstwowego (głębokiego). Do takich reli ktowych form zaliczyć n a leży Jaskin i~ w 

Krzyżanowicach Górną (G iazek 1993. Glazek. Harton, Wicik 1994). W większości jednak jaskinie w gipsach Niecki 
Nidzi;uiskiej różni <! s ię- zarówno wielkości ą i form<j, jak i pod wzg lędem wieku i genezy- od wielkich labiryntowych 
jaski1\ w gipsach Zachodniej Ukrainy, których rozwój związany j est z glębokim kntżenicm wód (Urban, Gubala. Kasza. 
w druku ). 
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JASKINIOWA DZIAŁALNOŚĆ MARIUSZA ZARUSKIEGO 

Wojciech W. Wiśniewski 
ul .. (w. Broilislawy 1811. 30-203 Kraków 

Jed m1 ze sztandarowych pos taci po lskiego taternic twa jaskiniowego jest Mmiusz Zaruski. W miniony m rok u 
min.;la 60 rocznica j ego śmierci w sowieck im więzieniu . Jest to bardzo dobry pretekst do przypomnienia tej niezwyklej 
postaci. Był bowiem osob<i tak bardzo wszechstron mi. że określany bywa człowiekiem renesansu. Był m.in . malarzem. 
poetą i pisarzem. marynarzem i żegl arzem. ulanem i generałem. aktywnym organizato rem. wychowawC<! i popularyza
torem. Był przy ty m w ie lkim pat riot<I i działaczem niepod ległościowym, zes larkem. uczestnik iem I wojny światowej 
i wojny z bolszewikami . W szechstro nna także była jego działalność górska. choć rozpocZ<II j<l dopiero w wieku -Hl lat. 

Upra\\'ial nie ty lko tlirystykę i to zar6wno turystykry letn i ą jak i zimowq. ale też ta ternic two . również letnie i zimowe. a 
także narciarstwo. Zajmował sir; też działalnością szkoleniow<l i popul aryzatorską. Najbardziej z nany jest ze zorguni zo
wania w 1909 r. ratownictwa górskiego i następnie pełnieni a funkcji naczelnika TOPR-u. Mial znaczc)ce zasługi także 

na niwie jaskiniowej. a le ten jego dorobek. choć należy go uznać za przełomowy d la polsk iego ta ternic twa jaskiniowe

go. jest w sumie mało znany. 

* 
Mariusz Zaruski urodzi ł s ię w 1867 r. w Dumanowie na Podolu . Studiowal w Odessie. Dwa lata po ukor1czeniu 

studiów - w 1894 r. - za działa lność patriotyczno-nicpodleglościow<l został aresztowany i po l ,5 roczny m pobycie w 
więzien iu zes łany na pięć lat do Guberni i Archangielskiej. Udało mu s ię tam - co świadczy o j ego wie lkiej operatywno
ści. gdyż był zesłańcem politycznym- ukończyć Szkolę Morskc), dzięki czemu mógł pracować w charakterze kapitana 
okrętów żag lowych i pływać po Morzu Białym i Oceanie Lodowaty m. Po powrocie do kraju zamieszka ł w Krakowie. 

skąd przed ukończeniem w 1905 ( 1906?) r. Akademi Sztuk Pięknych przeniósł sir; - na l O lat - do Zakopanego. gdzie 
aktywnie dzia ła ł m.in . w Towarzystwie Tatrzar1skim. 5 sierpnia 19 14 r. , maj<JC j uż 47 la t. wyruszył na woj n ~,": . Walczył w 
niej w I pułku ulanów Legionów Polskich. a następnie brał udział. teżjako kawalerzysta, w wojnie z bo lszewikami. W 
wojsku pozostal do 1926 r .. a karierę wojskową ukończył w stopniu generała. Po przejściu na emeryturę. w latach 1926-
1939 mieszkał nad morzem. Był m.in. s tarostą w Gd yni i organizato rem Komitetu Flo ty Narodowej. Prowadzi ł wtedy 
szeroko zakrojoną działalność odczytową. główni e o podróżach morskich. Napisał k i l kanaście ksi <)Żck. 

Z pocz:Jtk iem U wojny świ atowej Mariusz Zaruski przyjechał do Lwowa, gdzie ukrywa ł s ię pod przybranym 
nazwiskiem. Kamuflaż nie starczył jednak na długo i j u ż wios m1 1940 r. zosta ł - mimo w ieku (mia l już 73 la ta) -
aresztowany przez ukrair1sk ie NKWD, "j ako społeczn ie nicbezpieczny e lement". Po kilku mies i<JCach został przekaza
ny Rosjano m i skazany na zesłan ie na Syberi i,':. Zmarł, jeszcze przed wywózką. 8 kwietnia 194 1 r. w wit;:zicniu w 

Chersoniu - jak s twierdzono -z .. wycie1ic:enia !?lodem i osłabienia serca". 

* 
Niemal wyłcJcznym źródłem in fo rmacji o jaskiniowej działalności M ariusza Zaruskiego. którą prowadzi ł g łównie 

w latach 1907-19 13, S<J jego publikacje. Zamieszczał j e zarówno na lamach prasy fachowej j ak "Taternik'', jak i popu
larnych czasopism - jak np. lwowske "S łowo Polskie". Pierwsze artykuły o j askiniach opublikował o n w 1907 r. Bodaj 
pierwszym był artykuł o jask ini Juhaskiej zamieszczony w "Taterniku". Dodajmy że teks t ten wraz z artyku łem o jaskini 
Magurskiej. były p ierwszymi i przez szereg la t jed ynymi tekstami o jaskiniach j akie zamieszczone by ły na lamach tego 
czasopisma. Szereg cennych informacj i na o mawiany temat zaw ierają też dwie jego ksi<)Żk i : o Tatrza1łskim Ochotnicz
nym Pogotowiu Ratun kowym - o raz jego podstawowe dzie ło - .. Na bezdrożach tatrz<u1skich" . dwukrotnie wyd ane w 
okresie międzywojennym. Dodaj my od razu że jego teksty. zw łaszcza ksi<JŻki . miały- jak się uważa- wie lki wpływ na 
poko lenia grotołazów i popularyzację zainteresowan ia j ask in iami . 

Na wstrypic zwrócmy uwagry . że jaskiniowy dorobek Zaruskiego nie jest właściwic docen iany. bod aj w wit;:kszo
śc i pu blikacj i brak jest o nim in formacji. Nawet sam Wito ld He nryk Paryski wyd awca tego pudstawowego i najbardz iej 

znanego dzie ła Zaruskiego. ks iążki .. Na bezdrożach tatrzar1sk ich" w opubli kowanym tam biog ramie o jaski niach nic 
wspomina ani s łowem . Zaś w zamieszczonym w tej książce zestawieniu wszystkich ważniejszych tatrzar1skich osi<I
gn ięć Zaruskiego jego do robek j askiniowy kwi tuje kilku slowarni na samo zak01kzcn ic: .. ara: pien vs:e dokładne :ba
danie I'Ó~ II."Chjaskiliw Tatrach". Dodajmy że zestawienic to obejmowało około stu wejść Zaruskiego. w t ymuwzględ

nione były nawet takie jak pierwsze zimowe wejście na Hruby Regiel. czyli szczyt przypomnij my bez trudno~ci . nie
zbyt wysoki. a w cłodatku polożony w lesie. Paryski dopiero w encyklopedii tatrzm1sk icj zwróci ł uwag.,: na dorobek 
Zaruski cgo w tej dziedzinie . 

Jedyne do nicdawna opracowanie działalności jaskin iowej Zaruskiego zosta ło sporziJdzone przez Zbigniewa 
Wójcika i opublikowane na lamach czasopisma .,Speleologia' ' w 1959 r. Z tym że trzeba zwrócić uwagę. iż opracowanie 

to jest niepelnc. po mija bowiem niektó re z jaski ń odkrytych i wyeksplorowanych przezZaruskiego oraz nic doceni a 
znaczeni a jego ki l ku najważniejszych jaskiniowych przejść. 

Jak można wywnioskować z publikacji Zarusk iego z j askiniami zetkneli s ię o n już w trakc ie zesłani a. w czasie 

pobytu w górach norweskich w 1899 r. Z tym że były to jaskinie pod lodowcowe - dl a niego lodowe tunele. 
Kied y Zaruski przybył do Zakopanego, w roku 1904. z polskiej strony Tatr w piśmiennictwie opisywanych by ło 

niewiele ponad 30 jaskiń . Idąc od wschodu by ły to jaskinie Jaszczurowska. Magurska. Kasprawa Niżnia i Kalacka. 
Goryczkowa. Dziura. dwa schroniska w Staników Żlebie oraz kilkanaście jaski1ł w Do linie Koście l isk iej i bodaj jedna 
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jaskinia w Dolinie Chochołowskiej . Jak widzimy w owym czasie masywy Giewontu i Czerwonych Wierchów ~tanowl

ly b w l 'l p l amę na mapie jaski niowej Tatr i właśnie z tego terenu pochodzi znakomita większość jask11110wych dokona11 

Mari usza Zamskiego. 
Kiedy Zamski po raz pierwszy zetkmjl się z jaskiami tatrzański mi nie wiemy. Jak można wnioskować z jednego 

jego tekstów nastąpi ło to zapewne już w pocz<)tkach jego pobytu w Zakopanem. Opisując bowiem wyprawfi! do jaskini 
Juhaskiej wspomina o emocjach towarzysz<tcych odkrywaniu jaskiń ( .,przyznaję otwarcie. :e nieuw/q chę<' miałem 
closwc' się do jej wuętr::.a: jest urokjakiś 1rie/ki IV odRlosie krokriw. po raz pienvs:::y stąpających po d: iewic::.ej :iemi''). co 
zrcszl<l- jak s twierdza- sprawi ło iż wybrał s ifi! do tej jaskini. 

PicrwsZ<), o której wiemy, tatrzańsk<t jaskinią eksplorowami przez Za ruskiego i to j uż z zastosowaniem lechnik 
taternickich był a Jaskinia Magurska, a miało to miejsce latem 1907 r. Najpierw Zaruski stwierdzi ł 7.c korytarz znajduj<)
()' siJ; za otworem położonym ponad wejściem do Jask ini Magurskiej. doprowadza do glównc_i komory tej jaskini 
o t: tym s i.,: przekonał jak pisze .,pus::.c::.ając sir 1--J 1111 20111 linie na dril". a wymagało lU znacznic wi.,:kszcj od\\ agi niż 
J z1\. NaMtypnic '-"~ udał się na ówaesny koniec jaskini, gd zie wspi<tl się ko minami odkrywajqc nad nimi nicwielki 
p07iomy korytarzyk. Jak się potem okazało był on bardzo istotnym d la późniejszej eksploracji Jaskini Magur~kiej. jako 
że właśnie na jego końcu otworzona została droga do jej głównych ci<jgów (nH~ących ponad 0.5 km d ługości). 
\V korytarzyku tym Zaruski znalazłliczne kości niedźwiedza jaskiniowego, m.in. jego kompletnq czaszkę. Wydoby ł je 
póimcj z ostrożnościel i przekazał do Muzcum Tatrzańskiego. 

Drug;l tatrzańskąjaskiniq eksplorowaną przezZaruskiego byłajaskinia znajdujliCa się urwiskach Giewontu. Jego 
uwag~ zwrócił widoczny z kilku rejonów Zakopanego otwór. szczególnie wyraźnie widoczny po opadach tzw ... młode
go śmegu''. Po wspięciu się do tego otworu (wspinaczka była dość trudna) okazało się iż w miejscu tym przed laty 
zginąłm łody j uhas, co sprawiło że jaskini tej Zam ski nadał nazwę Juhaskiej . Warto zauważyć że Zamski należy też do 
pionierów polskiej kartografi i jaskiniowej. Sporządził bowiem wówczas plan tej jaskini i wykonał jej pomiary. A jest to 
pierwsze znane nam od 1885 r .. to j est od czasów Jana Gwalberta Pawlikowskiego. wykonywanic planu jaskini położo
nej po polskiej stronic Tatr. 

Dodajmy od razu że w tych urwiskach Giewontu Zam ski, obok Juhaskiej, odkrył później jeszcze ki lka j aski1i w 
Małym Giewonc ie. Dziurę nad Doliną Strażysk<t- Jaskinię Koziel, Dziurę w Szczerbie, oraz bardzo nictypowo polożomt 

- w środku grani Długiego Giewontu - stud ni ę. 

Kolejne- o których wiemy- jaskiniowe odkrycia Zaruskiego zostały dokonane w czasie akcji poszukiwawczej po 
Aldonę Szystowsk<t, która zaginęła w masywie Czerwonych Wierchów 8 lipca 1912 r. W cza~ie j ej poszukiwania 
Mariusz Zan1ski dokonał wówczas zejścia na dno Ratusza. znanej niewielkiej krasowej studni . Warto zwrócić uwag.y że 
ob1ek1 uznany zosta ł przezZaruskiego za lej krasowy. 

Później zszedł on do stromego żlebu przecinaj<tcego pólnocne urwiska Wielkiej Turni. zjcżdzal tam na lin ie 
7aczepioncj do czekana wbi tego w trawę i trzymanego przezjego współtowarzysza. Odkryłtam kilkajaski1i. z których 

llaJwięk~z•t był a j askinia zwana dziś Strzclisl<). w której wstępmt komorę nazwano jego imien iem. a także c1ekaw;1 
'tudnię ze śniegiem -zwaną przez pewien czas Studni<) Zam skiego. Dziś jego imię nosi nicwielkie schronisko w tym 
rejonie. 

Spenetrowano wówczas też ,.rozpad liny" położone na samym wierzchołku Krzesanicy, znane wszystkim tury
~lom, którzy tamtędy szli. a które uwzględn ione sq w rejestrach jaskiniowych zarówno Polski jak i S łowacji. 

Zaruski poznał wtedy też. jako pierwszy. kilka jaskiń położonych w południowych stokach Czerwonych Wier
chów. 111.1n. w Jaworowych Skałkach. na Rozpadlej Grani i w Świstówce Liptowskiej . Dodaj my przy tym. że infonna
cjc Zaru~k iego o tych jask iniach by ły przez szereg lat jedynymi wzmiankami dotycz<tcymi jask i1i z tego teren u. 

Najwi.ykszym obiektem wówczas zna lezionym przez Zaruskiego i bodaj jego najwybitniejszym jaskiniowym 
dokonaniem była Jaskin ia Rozpadła. Zam ski zszedł w niej do ówczesnego dna- na głębokość 45 111. Było to pierwsze w 
całych Tatrach przejście jaskini o rozwinięci u pionowym. Rekord ten został pobity dopiero ok. 25 lat później w jaskini 
Mi":lllsiej. Warto zauważyć, że drugie przejśc ie Jaskini Rozpadlej zostało do konane dopiero 50 lm po Zarusk im -
z zastosowaniem drabin sznurowych. Zaruski zjecha ł tam na linie, jak pisze - .. z latark<l w zębach' '. a wyjaśnijmy że 

ówczesna latarka to była po prostu nicwielka latarnia na świece. 

Bardzo udany dla Zamskiego byłteż następny rok - 19 13. Odkrył on wtedy m.in . Jaski ni9 Kozi<t położom1 w 
podszczytowych parti ach Długiego Giewontu . a także bardzo nictypowej jaski n ię. bo utworzomt w grani tach - Świnicket 
Kolebę. polożom1 w ~tokach G <tsienicowcj Tumi ponad szlakiem turystycznym. Opisuj;lc tę drug<l jaskini9 Zaruski 
w~pomina o jeszcze jednej znanej mu podobnej jaskini położonej w granitowej części Tatr- w grani Złobistego SzczylU. 
OodaJmy od razu. 7e tlbickt ten jak dot<td n1c jest znany s łowackiej literatune speleologicznej. 

NajwięksZe! jaskinią jaką Zarus ki odkrył dla speleologii po polskiej s tronic Tatr była jaskinia Kaspro w a Wyżma 

7naJduj<tca się w szczytowych partiach skalnego muru Zawratu Kasprowego. Na jej otwory zwrócił uwagę już wczc
\nicj przechodz<tc kiedyś dnem Doliny Kasprowej . ale wybrał s ię do n iej dopiero w drodze powrotnej z jednej z dal
,zych wycieczek , korzystając z okazji że jak p isze miał .. :e sobq cały spr:ęt wysokoRórski. jak liny. pętle . lallirki etc.'' 

W czasie zwiedzania okazało się. że była o na wcześniej znana i zwied zana prLezjuhasów. którzy ustawili w niej drabiny. 
Najważniejszym dokonanie m eksploracyjnym Zaruskicgo w tym roku (i bodaj jednym z dwu n<~jważn iejszyc:h w 

D1!Óit:) było odkryc ie nowych partii w jaskini Kasprowej Niżniej. Jej wstępne partie, gdzie j est ki lka pionowych. bardzo 
śli~kich progów skalnych. były już dawniej znane. Zaruski pokonywał je za pomoc.1 znajdujqcych s ię tam ostrewek 
(czy li pni drzew 7. krótko przyciętymi ga łęziami) . Następnie wspi<]l s ię Wie lkim Kominem do górnego korylarw któ
rym doszed ł do siLidni uznanej przez niego za koniec jaskini i nazwanej Gniazdem Złotej Kaczki. Dodaj my od razu że 
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przejście to powtórzył dopiero l O lat później inny znany taternik Micezyslaw Świcrz. któ ry też oJ kry l kontynuacjo,: 
jaskini . Zaruski zwróci ł wówczas uwagę na znajdujący się w jaskini granitowy piasek i zasugerowa ł iż jaskinia ta może 
się I<Jczyć nawet ze Stawami Gąsienicowymi. Potwierdzaj<f to wspólczesni hydro lodzy, którzy uważaj<! (Grzcgor7 Bar
czyk). że Jaskinia Kasprawa Niżniajcst systemem prze lewowym w systemie krasowym znajduj<JCYill sil,! między pono
rem pon i żej Litworowego Stawu a Wywierzyskiem Goryczkowym. 

Z okresu powojennego notujemy ty lko jedno jaskiniowe odkrycie dokonane przez Mariu~za Zaruskiego- wspo
mnianą już Dziurę nad Doliną Str<JŻysk<J. 

Analizuj<JC przebiegjaskiniowej kariery Mariusza Zaruskicgo można s<tdzić. że gdyby nic wybuch l woj ny ~wta

towej. dokonałby o n w jaskiniach znacznic więcej. Jaskinie bezsprzecznie pociągały go, na co wskazuje fak t że jeszcze 
w 1921 r.. a więc już w wieku niemal 55 lat. wybrał s ię do jask ini położonej w niezbyt wdzięcznym tt:ren ic. Właśnie 

wtedy poszed ł do owej Dziury nad do l. StntżyskcJ, czyli do jaskini. której otwór podobnie jak otwory jask it\ Juhaskiej i 
Kasprowcj Wyżniej wypatrzy ł z daleka. 

Na zakntkzenie należy stwierdzić. że choć na tle działalności współczesnych grotoł azów dokonania Mariu~za Zaru
skiego wydaj<! się bardzo skromne. a on sam nie pokonywał wielkich studni, ani też nic odkrył wie lkich jaskiń. to jego 
działalność mia ła znaczenie przełomowe dla polskiego taternictwa jaskiniowego. Jako pierwszy w jaskiniach tatrzat1skich 
stosowal sprzęt ta ternicki do pokonywania progów i studni. Był autorem pierwszego w całych Tatrach przejścia jaskini o 
rozwinięciu pionowym. Zaś j ego publikacje znacznie przyczyniły się do spopularyzowania jaskiń tatr7 .. at1skich. 

Ważniejsza literatura: 
Cywit1ski Władys ław: .. Tatry, przewodnik szczegółowy, t. l , masyw Giewontu''. Poronin. 1994 . 
. .Jaskinie Doliny Malej Łąki", Warszawa 2000. 
Kowalsk i Kazimie rz: .,Jaskinie Po lski. n ... Warszawa, 1953. 
Parma Christian, Rajwa Apoloniusz: ,.Turystyczne jaskinie Tatr. Przewodnik". Warszawa. 1978 
Pinkwart Maciej: ,.Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskicgo". Warszawa, 1983 
Radwatiska-Paryska Zofia, Paryski Witold H.: " Encyklopedia tatrzat1ska". Warszawa. 1973. 
Radwatiska-Paryska Zofia. Paryski Witold H.: ,.Wielka encyklopedia tatrzallska". Po ronin. 1995 . 
Stępień Henryka: " Ki lka uwag do życiorysu Mariusza Zaruskiego", Zes::.yty Naukowe. Wyż.sza Szkoła Ekonomiczna w 

Warszawie, 2002. nr l (27). s . 15- 19 
Stępiet1 Henryka: ,.Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna". Warszawa. 1997. 
Wiśniewski Wojciech W.: .J askinia Ratusz. Z początków penetracji jaskiń tatrzat1skich''. Optymista 1991. nr 12. s . 26-27. 
Wiśniewski Wojciech W.: "Jaski nie Czerwonych Wierchów. Z dziejów poznania". Kraków. 1989. 
Wiśniewski Wojciech W.: "Jas kinie w Długim Giewoncie". Eksplora11cik 1990. nr l. s. 16-18. 
Wiśniewski Wojciech W.: .. Mariusz Zaruski - eksplorator jaskit\". Zes::.yty Naukowe. Wy7_,7_a Szkoła Ekonomiczna w 

Warszawie, 2002. nr l (27). ~- 47-75 
Wójcik Zbigniew: ,.Działalność speleo log iczna Mariusza Zaruskiego". Speleologia. I: 1959. nr 4, s. 217-227. 
Zaruski Mari usz. Oppenheim Józef: .,Księga wypraw ratunkowych 1909- 1937. Oryginalne zapisy". Łodź. 1994. 
Zaruski Mariusz: ,.Giewont". Warszawa. 19 14. 
Zaruski Mari usz: ,.Ko leba turystyczna w Świnicy". Zt:1kopa11e r. 7: 19 14. nr l (3 1 stycznia). s. 6. 
Zaruski Mariusz: ,.Na bezdrożach tatrzańskich". Lwów, 1934. 
Z<truski Mariusz: .. Na bezdrożach tatrzm\skich", Warszawa, 1958. 
Zarusk i Mariusz: .. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jego organizacja. dzieje i wyprawy ratunkowe" 

Warszawa. 1922. 
Zaruski Mariusz: .,Znalezienie kości niedźwiedzia jaskiniowego". Taternik r. l : 1907. nr 6 ( 15 li stopada ). s. l 09. 
Znami!,'cki Aleksander. Romaniszyn Bronis ław, Zaruski Mariusz: .,Nowa grota w Giewoncie. (Grota Juhaska)". Tater

llik r. l : 1907. nr 5 ( 15 września), s. 86. 
Zwoli l'\ski Stefan: .. W podziemiach tatrzm\skich". Warszawa. 1987 

67 



Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego 

WYCIECZKA DO JASKINI W SKOROCICACH W NOWELI 
FANTASTYCZNEJ Z I POLOWY XIX WIEKU 

Wojciech W. Wiśniewski 
ul . .fw. Bronisławy 1811. 30- 203 Kraków 

.J askinie Skorocic byly znaną atrakcj<ł turystyczmtjuż w l polowie XJX wieku. Jako pierwszy zwróci l na to uwag~C 
Wiśniewsk i ( 1992. także 1997 i l 998) . Przed trzema laty prob lemem tym nieco bliżej zajęli się Jan Urban i Jerzy G<tgol 
( 1999). oglaszaj<tc na lamach . .Jaskiri" artykuł "Jak dawniej zwiedzano jaskinie Skorocic". (Wyjaśnijmy od razu że tytuł 
ten jc~t nieco myhtcy. gdyż ich tekst nic nic wspo mina o sposobie zwiedzania j askiri). Dotarli oni do ki lku XTX wiecz
nyc h wzmianek (naJ~t arsza z 1834 r .. a kolejne z lat 1836, 1839. 1842. 1849. 1860 i późniejsze) mówi<tcych o tutejszych 

J<~Skinich . S<t to nieste ty wzmiank i niewielkie . w większości 1-2 zdaniowe. Na ich postawie wysnuli wniosek i ż .. IIW~IIa 

sqd::.ic'. ;.e wnęlr::.a Jaskini Skorocickiej, a co najmniej Jaskini Dzwonów [ ... ] były wówc::.as oglądane pr::.e::. eleganckich 
mies::.kmiców miast. a więc w jaki.{ sposób pr::.ys/Osowane do ::.wiedzania". 

Potwierd zenie tej hipotezy znajduj emy w nieznanym im utworze z l polowy XIX w ieku. który w dodatku jest 
ut worem niezwyklym, bo po pierwsze jes t jednym z najwcześniejszych polsk ich utwo rów literackich -o i Ie nawet ni c 
pierwszym- którego tematem jest jaskin ia. a po drug ie, należy do klasyki polskiej noweli fantastycznej . 

.Józef Bohdan Oziekoński 
Autorem tego utwonr był Józef Bohdan Oziekoriski żyjący w latach 18 16-1855. nowelista i publicysta, poza tym 

malarz i rytownik. Pochodzil z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Warszawie, tu też ukończył szkolę śrcdni<t . Mimo młodego 
wieku uczestn iczył w powstaniu listopadowym. W latach 1837-39 studiowalmedycynę w Dorpacie i Królewcu. a następnie. 

w 1840. w Mosk-wie. Pod koniec 1840 powrócił na stale do kraju. gdzie stal się jedną z głośniejszych postaci życia literackiego 
Warszawy. Przylączyt się do gnrpy literacko-artystycznej, nazwanej czterdzieści lat później Cyganeńą warszawsk<t ( 1838-
1844), która skupiała młodzież "o nw nifes/ac\ynej poswwie prores/u przeciwko pewnym konwenasom roww-z.yskim''. Przez 

kilka lat był jej przywódcą. Rzucił on wtedy m.in. hasło ,,pov wwania kraju przez pies::.e wędrówkr"' (w latach 1840-46 odbył 
on szereg pieszych wędrówek po kraju). Później przybrali oni miano .,Cechu Głupców", a ich organem by lo znane pismo 

.. Dzwon Literacki". Spotkani a ich odbywały się w salonie znanej wtedy pisarki Pauliny Wilkoriskiej (ok. 18 15-1 875). której 
mqż. August. ki lka lat później (w roku l 848) zebrał i wydal drukiem obszemy zbiór artykułów Oziekorbkiego pod tytułem 

.. Spomnicnia i marzenia Bogdm\skiego··. Ze zrozumiałych względów autor zostałukryty pod pseudonimem, ponio.:waż jcsio.:
ni•t l H46 r. Oziekoriski musia ł uciekać z kraju, gdyż groziło mu aresztowanie za prowadzon<t dzia łalność konspiracyj mł. 

Nalo.:ial do gnrpy przygotowywującej m.in. zamach najedną z osobistości rosyjskich. Wyjechal do Paryża. W latach 1848-49 
uczestniczy ł w walkach wolnościowych na terenie Włoch i Niemiec. Był wtedy bliskim współpracownikiem Adama Mickie
wicza. współorganizował m.in . jego legiony we Włoszech, a następnie brałudział w ich ważniejszych potyczkach. Potem 
przebywał przez pewien czas w Szwajcańi . Zmarł na emigracji w Paryżu. 

Józef Bohdan Oziekoński pisarstwem zajmował się co naj mniej od 1839 r. Owocem jego pieszych wycieczek 
podejmowanych już w czasach studenckich był m.in. jakby cyklutworów publikowanych w różnych wydawnictwac h 
pod tytułem .,wspomnienie z wędrówki po kn~u". przedstawiający opisy różnych okolic i zwi<Jzano.: z nimi podania. 
Wśród nich był m.in. pochodz<JCY z 184 1 roku opis Okienn ika na Jurze. Nowele Oziekoriski dru kowal m.in. w .. Biblio
ll:ce Warszawskiej" . . ,Nadwiślaninie'', " Dzwonie Literackim'', w almanac hu "Jaskulka" f !] . 

. ,Duch jaskini" 
Cechami twórczości Dzieko1\skiego S<), jak stwierdzono ,,{tuuaslyka, tajemnic::.o.I'L' pr::.echod::.qca c::.ęslo w 11aslrtij 

tliabolic::.ny". I tego typu j est właśni e o mawiany utwór. Nos i on tytuł .. Duch jaskini" . Jak już wspomniano zaliczany jest 
do klasyki pobkicj noweli fantastycznej. Zamieszczony zosta ł w podstawowej antologii tego typu utworów opracowa
nej przez znanego polskiego poetę Jul iana Tuwima i zawieraj<tcej , jak się uważa najznakomitsze pozycje po lskiej lite
ratury fantastycznej z wieków XVIU i XIX . Znal azł s ię tam obok tak głośnych utworów. znanych z ekranizacji te lewi
zyjnych. jak .. Rękopis znalezio ny w Saragossie" Jana Potockiego i . .Ja gorę" Henryka Rzewuskiego. Dodajmy że ta 
klasyczna antologia ,.Polska nowela fantastyczna" po raz pierwszy wydana w 1949 roku. by ła późn iej wznawiana co 
najmniej 5 razy. 

Omawiany utwór powstal gdzieś u schyłku lat 30 lub na pocZ<)tku lat 40 XIX wieku. Opublikowany był m.in. w 
l l{ -ł5 r. w zbiorze .. A lbum warszawskie". Ponieważ nic jest o n znany piśm i ennict wu jaskiniowe mu . przy taczamy o b
szernie jego n;~ bardziej interesuj<tce d la nas fragmenty. 

Nowela ta opi$uje jcdnodniowq wycieczkę z Buska do jaski1\ skorocickich, która miała mieć miejsce któregoś 

lipca w latach 30. XIX wieku (przy tytule podanajest data "7/ipca /83- 1: "). Z uzdrowiska wyjechano wcześn ie rano 
omnibusem. Część uczestników tej wycieczki , była tam już wcześniej , ale wybierali się ponow nie zauroczcni pi;ykncm 
oko licy (jeden z bohaterów nawet mówi. jak zanotował Dziekański . iż tak lubi doli nę z jaskin i<t. że .. niejedną g(/(hnr 
rwu na m::.kos;,nych mar::.eniaclr slrcnviłem"). Innych do wyjazdu zachęcały piękne opowieści .. o skalach i pej::.a~oclr 

owej u·lo.(d'. a szczególnie przyciągała ich wieść o żyjącym tam i często przebywai<tcym w jaskini nicpospolity m 
c7.1owicku - .. Duchu Jask ini" .Jak go pows::.echnie JW Z_\wano". Mieszkał on w chacie która stała na uboczu wsi i która 

.pmvier:droiVno.\'ciq [by ła] nie nbriąca sir od innych; slaro.'ic' 1ylko. pochylenie i kilko polę;,nyclr ll'ier::.IJ nadawalv jej 
jaki.1' osobny ma/mn ric::.y wd::.ięk". Człowiek te n .. kiedy wyjdzie zc(irzeć do swej jaskini i slrumienia. umie rak ::.rę c::.nie 

posrt\WI(' sir krzakami. [że dociera do ni ej] nieposlr:eżony". 
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Wycieczka taka do Skorocic. była w owym cza~ie stałym punkt programu dla kuracjuszy. Po obejrzeniu grobow
ców ariariskich wszyscy - jak pisze, n ieco narzekaj ąc. Oziekoński - ,.idą 1r dolinę. do jaskini. i pr:y s;c:ebiolaniu 
chlopakóll' pr:ell'odnic:qcych [tj . przewodników]. ~'ród KIVllrtt ro:mów i śmiechóll' wesołych bawią się jak ll'.v;ęcl:ie. a 
ll'rocajq : ll'spomnieniem. i i. pod sklepieniem KrOI)' llll chłodne m md ut zjedli jedno śniadanie 11' Skorocicach''. 

Także uczestnicy wycieczki opisanej w ,.Duchu Jaskini' ' najpierw zwiedzili kopce grobowe ariariskic. a potem 
Jak pisze Oziekoński - .. udaliśm1· się tV dolinę do jaskini. Po drod:e Slwlkali§my innych ::wied;ajqcych. clmn1·. modnych 
kmmleróll'. slabowiłych s1arcó11: :goła ro:mailego rod;:aju goki pr:ybyłych ::: Buska i Solw". Autor s twierdza. że d la 
niego w tym t ł umi e .. cały urok lego miej.1·ca :giną /" . 

.. Obejr:eli.l'my gmlę. Ka:dy robi/ pmjeklll. 11a co by by/a :da /na"- pisze dalej Oziekoriski i od raw komentuje · 
.. Ta pr:eklęłll . a /WIII(jąca w t/umie lll_l'.l'lu:_wkm vania w.\'l _I'Sikiego i tę biednąjaskinię sprr~fanmvala . .Jedni mtbli 11· niej 
:11/o:n ' c11kiemię l11b restaumc:i{': inn i chcieli ją pr:yslroic' IW kaplicę: klll.l' wyglo.vil. i~ III 11·ybonw bylab.'· scen" do 
lelilich ll'ic/oll'isk". Młoda kobieta. kt6ra wzbudziła zaintcre~owanie autora s twierdzi ła. 7.e .. poniell'll; l' r:.ljeniiiO.I't' głriu·11.1'11 1 

je.1'l ll'lll'l 111kie1n. je:eli nie celem nos:ego s:c:ę.vliweuo :ycio"- to j ako że. jej zdaniem . .. 111 l w jaskini !jedynie prlllt·ieje.\'1 
pr:.1jemno.VCiq spoc:ynek w chłod:ie. pr;:elu gdyby by /o to w mojej mocy. kazałabym Lll7.ącl:ic' 1ę grotę I W solon .1·1rojny. 

wesoły. "' klórym by w d: ie1i cl!lod: h' się. wieczorem ro;:.f?r::.(l(' lwicemma:lla [było]". Takie propozycje Ozie korisk iego 
bardzo rozczarowują i dziwią, bo jak uważa .. ws:elkie przysimjenie groty :es::.peciłobyjq 1ylko". 

Późnym wieczorem. wracaj ąc z dalszego ci<1gu wycieczki , ponownie więksZ<l grupą (kilka pojazdów) podjct.:ha ł i 

do Skorocic. Jak pisze Oziekoński .. poslanowiono wyp rawi( naprędce lancuj qcq lrerbalę 11· grocie". wi~c .. .l'ród ll'eso
lyclr :a nów i r::.ępolo11eKO jakiegm' wars::.awskie11o mars;:a 11a skr:ypcaclr udali.<imy się do jaskint'. Równocześnic .. chlop
cóll·-pr::.ell'adników pobud:ono. kagmice :osiały poro::.pa/ane. wyslarano się na11·e1 [o) dmgiclr skr:ypkó11• i nie minęło 
pól god::.iny. kadryl był uf om w wmly··. 

Jak pisze Oziekoński .. Widok lej :obawy mia l w sobie islolnie co§ n iepospolitego. Dokoła. jak okiem sięgnqt' 

11111~na było. pww 11·a/a cis::.a o~'wiecona bladym .1'wia1łem księ:ym: w dolinie j askini 1ylko było :ycie i w por11s::alo się 
pr:y krwawym migocącym blasku kagwicó11: Pr:e: ly l11y otwór grcJ/y pada/ uko§ny s:emki .~ł11p pmmieni księ:vm: 

jakby cieka ll'y ::.agfądallub grozi/ bawiącym się. Pros/e ja k Sl({il sklepien ie grały i boki jej: blas:ek s:klisl(:go gipsu pr:y 
blll.l·ku ognia .1'wiecily się i migOlały jak tvysadw ne kfej110/ami .1'ciany c:arod: iejskiego :mnk11: pr::.ed jaski11ią dolilw 

s;mamgdowq porosła 1rawa i mchem. o/Oc;:.ona j ak m 11re111 skalami. r: ucajqcymi c:amy cie1i. i lajemnic;:ne /.:s::w/1\· 
;ałomów. W cieniu kl:rly się skulone do ::.iemi lub :awiesw11e z rozpadlin krzaki jak jakie.{ pollvome 1mslrlcie. a blask 
og11i11 :: ioskini o.{wiecał c:a.wmi pom s:ane wiałrem galę::.ie. klóre m ::. wrglqdaly : cienia. lo ;11ri11• sil' ll ' 11i111 /.:ryfy. 
udając ;ycie. 

Ccl:ie.r niedaleko s::.wniał niewid;:ialny. pod::.iemny sln 11nie1i. :res::Ją [tj. poza tym] ws:y.~lko by/o cidw. Tylko 11· 

jaskini br:mioly odgłosy. Wesoła m u::.yka. pr::.ylfumiana. to :nów d:;.iw11ie w echo ro:chod:qm sil'· prm1immvolnie sa11111 
sil' s:(llwisko parodioll'ała. Pomięd::.y .{willlłami pr:y muzyce poms::.aly się dwa rod::.aje fWSillci . .Jedne ll'ysmrrkłe. Clll'

lle. 11•y:.v::.e: dm uie ni:S::.e. jasne a lekkie. m wa/y się po ;:iemi: posilicie Ie chwywly .l'ię :e sobą ::.a ręce. pr:eslltmlr. /IJ 

:nóll' mies:aly. naprzeciw sieb ie biegły i ws:yslko w miarowym mchu, a oslre cienie 11a pochyłej pod.l'lllll'ie jaski11i. 
nieii'Oinic:e. pr:edłu:o11e i 11iknqce w ciemnoki 11a.f/adowa/y /en /aniec. lilawało się. :e 10 ta11iec pomimmrolm·. ::e 
mu:yka :mus::.a do niego i n im r::.qd:i. 

Długo siliłem o kilkadziesiąt kroków pr:ed KrOiq . w cie11iu. :apomnimvs::.y o na:wac/1 r;ec:y. pr:.l·pcllr_l'll'lllem się 

.l'l1111em 11 1ylko obra:owi. Wres:cie ko111reda11s się sk01iczyl. powróciłem do lowar:::yslwa. S lu:qcy ;:apro.vili c/o pr:.ygo/rJ-
11'11/Iej pr:e; 1e11 czas herba1y'' . 

.. Ws:yscy byli p rzygo10wa11i 1111 zj awie11ie się ;:1111111!!10 w łych sinmach salfelicli pod 11a::.wq Ducha .Jaskin i. /.:ujry 
; 11·ykle o pólnocy lu pr:.ybywał i u· m ilc:e11iu do wod: il jaką~' urojoną orkiestrą. 1 ... 1 11araz :robi/o się ciclw \t'jaskilli. gdy 

llll :egar:e ocl/egle!IO wiejskiego ko.l:ciólka ::.acz(!/a bit' pól11oc. Zdawala się . i: lekki dre.1·::.c: pr:ebiegl /owar:y.l'/wo 
; osła/nim d::.więkiem zegaru. Gó rnym O/wo rem o cl groly, k16rędy wpadało .(willlło księżym .. {ród jego promieni. II'SUII{'

Ia się cicho •rysaka. c:am o ubrana. blada. : dhtMim i c:amymi wlo.w mi. wpadłymi oc:cm1i po.l'/ac~·. Ów t.:z łowick .. pod· 
s:edl 110 bok i s1w1ql 111 ;:ałom ie ska h• w półcien iu. j akby we f ramud ze" a potem staną ł ,.1111 małym podwy:s;eniu 1r;rn111· 
jt(c skr:ypce i rozpocz<lł się nieziemski koncert. Gdy ,.rrderzyła godzina pierwsa r po pól11ocy .. 1·kr:ypce umilkły: nie;no
jomy. bl(l(lyjak /rup . trrc:erpam·. ciclrym. jed11ak pewnym jak s 1qpa 11ie drrc/w krokiemtvvs:ed/ i :nikł 11· gti/'11.1'111 U/tmr:e 
jaskini". 

Ja!.. widzimy utwór te n jest d la nas bardzo cenny. Jest to. na co zwrat.:ano j uż uwago,:. jeden z najwczcśnu:j~zyt.:h. 
u ile nawet nic pierwszy w po bkicj literaturze utwór (i dodaj my j ak dot<Jd jeden z nielicznych). kt6rcgo głciwnym 

tematem jest jaskinia. Jest to równocześnic jeden z najstarszych tekstów dotyczących jaskiń z Niecki Nidziariskiej i 
najstarszy tak obszerny tekst o tutejszej jaskini (warto przy tym podkreślić. że należy o n rciwnoczcśnic do najob~zer
nicj~zych polskich teks tów o j aski niach z l połowy XIX wieku). 

Ale przede wszystkim jest to pozycj a bard zo istotna d la dziejów poznania j askiri polskich i sposobu ich wyko rzy
stywania w dawnych czasach. Dostarcza nam szereg u cennych wiadomości z tego zakresu. Zwróćmy na nic uwag~ 

wynika z niej m.in . jednoznaczn ie. że wówczas (w latach 30. XIX wieku) jaskinie skorocick ie były bardzo popularrui 
atrakcj<t turystyczn<!. t łumn ie od wiedzan<l i to niekiedy nawet nocm1 porą. O kazuje się przy tym. że organizowano w 
nich nawet zabawy taneczne. Można przypuszczać. że był to złoty okres ich turystycznego wykorzystywania i były one 
wted y. ze wzg lędu na położenie w pobl i żu modnych w owym czasie uzdrowisk. naj liczniej od wiedzanymi jaskiniami 
w Połsce. 
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Z omawianego teks tu dowiadujemy się również, że jaskinie Skarocie odwiedzic li w tedy -wbrew temu co twier
dZił wspomniani na wstępie autorzy (Urban. Gągoł)- nic tylko kuracj usze z Buska (które to uzd rowisko zosta ło założo

ne w ł828 r.). ale także z- nieco dalej polożonego-uzdrowiska w Solcu (w którym leczono s ię od 18 15 r. ! 1826 r.·' l). 
Nowela Dzieko1iskiego in fo rmuje nas też o istnieniu już wówczas przewodników prowadz<tcych do jaski1i, którymi byli 
miejs~.:ow i chłopcy. 

Odwiedzane wtedy jask inie skorocickic, zwłaszcza ta jedna, w której organizowano zabawy. tak jak sugerowali 
wspomniani autorzy (Urban. Gągo ł) były nic ty lko w jakiś sposób przystoso wane do zwiedzania, al e - jak można 

wnioskować - musia ły w nich nawet być wybudowane parkiety, skoro można by ło w nich urz<łdzać t;uice. czego na 
~amym spqgu tyc h jas ki1i, raczej na pewno nic dało by s ię robić. Po informujmy przy tym, że - jak zasugerował Jan 
Urban (i n f. ustna 20. 10.2002 r.) - jaskinia występuj<łca w tej noweli to naj pewniej Wie lki Tune l albo. ewentualn ie. 
Jask inia Dzwonów. bo być może pokrywa.i<łCe dziś jej dno zawalisko utrudniaj<fCC poruszan ie si.; j est późniejsze niż 
anal izowany utwór. 

Wano jeszcze zwrócić uwagę na odnotowane w omawianym utworze pomysły zagospodarowania r.:j jask ini . A to 
zrobienia w niej cukiern i lub restauracji. albo przekształcenia jej w kaplicę lub scenę do letnich widowisk czy salo n 

taneczny. Podkreśłmy że dla Dziekoriskicgo są to pomysły nie do przyjęcia. bo jak pisze •. w.1·z.elkie przystrojenie groty 
:es:pecilnbl'jq trlkn". co umożl iwa nam zaliczenie go do prekursorów ochrony przyrody nieożywionej w Po lscc. 
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PIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA PIERWSZYCH NURKOWAŃ 
W JASKlNIACH POLSKlCH (JASKINIA ZIMNA 3.02.1953 R.) 

Wojciech W'. Wiśniewski 
u/ .. 1'111. Bronistawy / XII . 30-203 Kmkóll' 

Zbliża s ię 50 rocznica pierwszych nurkowali jakie mialy miejsce w jaskiniach polskich. Przeprowadzone one 
zostaly 3 lutego 1953 r. Od tego ~:Zasu w Po lsce nurkowano. z różnym nasi leniem. w kil kudziesięci u jaskimowych 
zbiorn ikuch wodnych. Większość z nich. w tym największe. poznano na teren ie Tatr, ale poza tym nurkowano tl!Ż w 
pskiniach na terenie Wyżyny Krakowsko-Wielllliskiej (w co naj mniej 2 jaskiniach: w J97ó r. w Jaskini M<Jt·iwod y. a w 
199 1 r. w Ja~ki ni Szeptunów) i Gór Świ,.:tokrzyskich (w 19&7 r. w Jeziorku Bl,.:ki tnych w Chclusiowej Jam1c) nraz 
podobno też w której~ z jaskiń sudeckich. 

To histo ryczne. p ie1wsze nurkowanic w jaskiniach po lsk ich odbylo s ię w Tatrach. w ki lkumetrowej dlugości 

Syfonie Zwaliliskich w Jaskin i Zi mnej. Bylo to nurkowanie o ty le nictypowe, że przeprowadzono go w syfonie wod
nym już wcześniej pokonanym przez człowieka. Z tym że po raz pierwszy zastal o n przebyty- przez Stefana Zwolili
skiego 20.03. 1938 r. -po obniżeniu poziomu wod y poprzez jej wyczerpanie. Odslunięcie wtedy prześwitu umożliwi lo 
swobodne przeplyn ięcic na drug<] stronę tego syfonu. 

Przygotowa nia 
Przyst<Jpienie przez Klub GrotoJazów do nurkowania w jaskini ach wyjaśniaJ Kazimierz Kowa lski w progra

mowym artykule .,Nurkowanie" zamieszczonym w "Grotoł azie" (nr 9-10 z 1952 r. ). UzasadniaJ to m.in. tym że 
wszr;:dzie w świecie ,.obserwOII'll{ 111o:emy srotm iowe przechodzenie od problemów łaru·iejr:.ych tedlllic:nie do ca
ra: rmd11iejs:ych". a jakby końcowym etapem rozwoju turystyki jaskiniowej Uak to wted y jeszcze nazywaJ) .. sq 
próby pokonywania korylllrzy :olanych wodą. pr:y użyciu strojów nurkowych". Wprowadzenie tej nowej techniki 
wi<Jzal Kowals ki też z potrzebami eksplo racj i: ,. Wyczerpanie się więks:ych problemów w nas:ych :nanych jaskiniach 
ka:e i IlWII ::.asranowić się nad potrzebą i możliwością .\·tasowania nowych technik badmrc: ych". Jak stwierdzi! : 
.. Problemy wymagające użycia techniki nurkowej istn ieją 11 twl· jedynie 1v jaskiniach rarr:wiskich". Podwówcza~ 
znano dwie jaski nie (Bystrej i Z immJ) zamkni~tc syfonami .. których odwodnienie jestniemo~Jiwe. a :a ktr)rrmi kr.11q 
się według u·s:elkiego prawdopodobie1istu•a dals:e. ciekawe korytar:e i komorr". a ponadto jeszcze do~trt.cgano 
wtedy istnienie problemów wodnych w Szczelinie Chochołowskiej. Wodnej pod Pisaną. Dud111c.:y i Kasprnwcj Niż
niej . Kowalski uważaJ też że nurkowan ie może być przydatne d la nauki . bo jego zdanie m .. Po:a mo:lill'().l'ciwlli 
odkrycia 1111\\'."Ch. :amkniętvch sxfimami c:ęl'ci jaski1i. u:ycie stroju 1111rknu·ego da IIIO:IIo .1'c' obseru·ou·w1i11 firan· 
'''ody 11 ' II'Od11ych jaskiniach. be:pnśredniego badania wamnkóll' hydrograflc:nych i hiologii wód jaski11ou·rch .. . 
Docenia l również walory e mocjonalne nurkowania: .. : pewnością re: wędrówka pr:e: :alany wodq korywr: da llie
:aponwiane wra i.e11ia i będzie nie:wyklq przygodą dla kaidego kro jej chot' ra: :akos:ruje. Dla 1ws::.ej gmpy :a.{ 
będ:.ie jes:c:ejednym krokielll llafJr:6d 111 wysilkac/i :mier:ajqcych do pokonyll'ania wody. tej najtmd11iejs:.ej IJarierr 
" ' pos:ukiwaniach jaskinioll"ych. u· wysilkach. które wiodly nad popr::.e: czerpanie je:iorek. /ewarowa11ie. brod:enie 
i 1rres:cie plywania na d i11ghy". 

Uznano wtedy, że spośród wymien ionych wyżej jaski1i "11t(jodpmvied11iejs:a do pr:eprowad:enia pierll's;:,ych 
prób" nurkowych będzie Jaskin ia Zimna, ponieważ jest la two dostępna. a jej .. kmicOII'Y sy{a11 je.1·t obs:em v i rokuje dtó' 
nad:ieje Jlll ciekall'e odkrycia". 

Do tego pierwszego nurkowania przygotowywano s ir;: przez dluższy cza~. Najpierw - jak relacjonował Rafa) 
U n rug ( 1953) - we wrześniu 1952 r. zaczęto opracowywać ,.pmjekt skafalidra nurkowego". który··"' ogól11vch :ary.mch 
b.,·/ gotów ju:: poc:qtkiem pai dziemika". Stworzona zostala też specj alna .,komisja techniczna". która .. miała opracn
•m { caloks: talt :agad11ie1i : wiq:a11ych : przechod:e11iem wody" . Komisja ta miala bardzo trudne zadanie. bo - jak 
in fo rmowal R. Unrug - .. w sprawach 11urkowych nie mieliśmy :adne~:o do.1'wiadc:enia. tr:eba bylomo:olnie pr:egn:ac' 
sir pr:e: ka:dy .v:c:egól konstrukcji. Tak 110 przyklad szeroko c(\'l·kurowwte :agadnienie wply wu cil'llienia na 1111rko 
oka:.alo się :Itpelnie nieistotne. du~o kłopolll notomiast sprawi/o 110111 ll'lll.l'ciwe dobrw1ie i m :mies:ce11ie obciq~e11ia. 

Pr:ed ukmic::.eniem helmu11ie mo:.na by/o ~aplctltowc.n' szczegófów polqc:eni skr~fmulm : helme111. Ogrom11q pr:es:kodq 
""procy brloniedorr:ymyll'anie rami11ów pr:e: r:emieśl11ików. którym odda11o dou•ykommia niekuire c:ę.~l'i skojc11ulm. 
\Vskutek rtbtych fW~es:ktid u· p meT oswtec:ne wykmic:enie skafandra OfiÓ~J tilo sir pr:-e.,·: lo miesitw". Nasto,:pnie prze
prowadzono kilka pn1b nurkowania w basen ie ,.Ogniska" . .. D::.ięki 1Vprm1'11d:e11iu pewnych :111it111 u· konstrukcji /wl11111 
c as wkłada11ia skr~fondra wynosił oko/o f 6 minut. W c:asie pienvs:ej próby. p r:ed upmwatl:e11iem WSfUIIIIItiallych 
llleps::.e1i rr:ech lud:i :u:.ywalo lltt ubranie nurka ponad pril godz.iny". 

Konstrukto rem tego stroju nurkowego zastosowanego przy pierwszym nurkowaniu w j askiniach pobkich byl 
Włodzimierz Starzecki. Opis jego projektowanej budowy (do "wykonania we wlasnym :okresie") przedstawi l on w 
artykule .. Techn iczna s trona nurkowania [w jaskiniach]" zamieszczonym w czasopismic .. Groto laz" (nr 9- l O z 1952 r. J. 
Konstruktor tam wyjaśn i J. że ze względów na ogran iczen ia (m.in. b rak danych technicznych i t rudności w samodziel
nym wykonaniu ,.aparatów oddechowych o otwartym obiegu" jak i "o zamkniętym obiegu gazów"). musicli wybrać 
budowr;: stroj u nurkowego z helmcm. gdzie powietrze dostarcza się za pomoc;l pompy. To rozwi <]Zanie mialo. jego 
zdaniem, pewn<J zaletę , bo jak stwierdzi l ":astosowanie pompy pozwala na długie przeb_,·u·m tie " ' wocbe. gdy; cicfl~ly 
dopłyll' {JOII"ierr:a: powierzchilijest :apeumiony". 
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Projektowano wyko nanie stroju skladaj<JCego się z dwu odrębnych części .. spodni ra::.em : butami" i .. hełmu : 
hlu::.q wra::. r('klllvicw111"' (,.do rękawów !bluzy] pr::.yklejamy elektromonterskie. gumowe rękawice:: palcami''). któ re 
należalo .. na nurku po/qc::.yć i us::.c::.elni(''. ale ostatecznie, ze względów na ograniczenia materialowc. wyko nano ~ka
fander jednoczęściowy i oddzie lnie helrn nurkowy. Ten wykonany wlasnoręcznic skafander nurkowy ważyl wiele ki lo
gramów i wymaga l obci<JŻenia o lawiem o wadze okol o 30 kg, a do jego ubrania potrzebne by ly co najmniej 2 osoby i to 
- p k stwierdzi l sam konstruktor - ,.::.nac::.nej ::.ręc ::.noki i sporo cz.a.w" (S tarzecki 1953). 

Nurkowanie i wnioski 
Historyczna wyprawa Klu bu G ro to Jazów do Jaskini Zi mnej. której ce le m bylo m.i n. -jak napisano w .. Grotola

zit:" (Kronika)- .. wypróbowanie 11· warunkach jaskiniowydr kombine::.onu nurkowego'·. miala symbol .. z 1··. Odbyla się 
w dniach 1-8.02. 1953 r., a uczestni czylo w niej 12 osób. Do nurkowania przyst<)piono 3 lutego. Jako pierwszy (po 
godzinic 13.45) zaatakowal problem Maciej Kuczyriski . ,.Nurek n ie mała::./ jednak pr::.ej§cia" - poi nformowano w .. Kro
nice". Ok. 1-ł rozpoczęto czerpanie wiadrami wody z syfonu. W ciągu pierwszej godziny . .pr::.elwro 700 11·iade1: a 
JUÓtml u·otly spad/ o 35 cm". Wod~j: wylewano aż do 2 1.30. Po wybraniu 3000 wiader. kiedy poziom wody w , y fonic 
byl już znacznie niższy ni ż przy pie rwszej próbie .. nurkuje K. Kow. [ aiskij i przechod::.i na drugą strunę syj(mu··. Okaza
lo s ię że nurek pod wodą by l -jak stwierdzi l Starzceki - ,,po prostu .1'/epy i skazany wylqcmie IW dotyk. 1 ... 1 Znala:lws:y 
Si(' po dmgiej stmnie s.\fonu nie od ra::.u mógł to stwierd::.ić i dopiero po poro:wnieuiu się ::. gmpq powier:drnimwJ 
obserwującą wypływ ::.u::ytego powietr:.ct i krąg .(:wiat/a 1ra powierzchni lokazalo się że pokonaJ syfon!". Akcjty wtedy 
przerwano i do jaskini powrócono dwa dni później i ko ntynuowano wybieranie wody z syfonu . Po wybrani u dabzych 
2500 wiader woda obniżyla s ię na tyle, że przez syfon można by lo już przej ść w woderach. 

Doświadczenia zdobyte w czasie tego pierwszego nurkowania Wlodzimierz Starzceki podsumował w .. Grotola
zie" (nr 12 z 1953 r.) w artyku le ,.Doświadczeni a techniczne Z l". N apisal wted y, że musi ": pr::.ykro.l'ciq slll'ierd::.ic'. ;e 
11· obecnej drwili uie mo::emy ro::.poc::.qt' ::adnej powa::niejszej akcji nurkowania w grotach". Praktyka bowiem wykaza
la. że strój zastosowany w czasie pierwszego nurkowania w polskich j askiniach -jak stwierdzi) sam konstru ktor -
.. nad::.wi'C~aj krępuje ruclry nurka po wyjlciu : wody. Staje się 0 11 uiezdolnq do ::adueJ?O ruclru. nie::.gmbnq b1:1·lt(. l 
niestety .Jrie do pomyJlenia jest. aby dwóclr n urków ubranych w takie skafwult:\·moglo się ro::.ebra{ albo ubra( " ·::.ujem
nie··. Starzceki uznaJ wtedy, że .. dla zape1nrienia l po przejściu syfonu] dalszej pracy odkrywc::.ej minima/uvclr clroc'b1· 
s: a m powod::.enia. nale::y ::.wi fks::.yc' ::.a kres d:ia/ania. Nurek powiuieu nie ty lko stwierd::.ac' iJtnienie podwoduego pr::ej
·''cia. ale móc pomJ::.ac' się po powier::.clrnr·. Wśrod postulatów. ,.którym winien odpowiad(l(' pr::.ys::ly skaj(mder" bylo 
m. t n. to żeby .. ubranie uprokić do lefio .vtopnia. oby jeden nurek mógł obslu;:y{ drugiego" o raz to by by l .. dop/.1'\\. 
JWWietr:a:: bw/i umieJ::.c::.rmej 1w plecaclr". 

Jeszcze w tym roku na lamach .. Groto laza" (Ostrowicz) pojawi ły się dalsze rozważania o tym jak winien wyg lii
dać .5 kafandcr nurka'· i .. aparat tle nowy'' wraz z rysunkami technicznymi. Redakcja jednak opracowanie to skomcntn
wala bardzo ch lodno. informuj<IC m.in. że .. Po flienv.,·::.;.·m w Polsce u;._,•ciu skqfwrdra nurkowego 11· jaskini wlwym ICJ53 
.IJJrmm uleps::.auia spr::.etu nurkowego ::.ostała IW terenie Klubu Groto/a::.ów IW m ::.ie odlo::mw" i stwicrdzaj<JC. że choć 
dobrze iż autora .sam praet~ie obecnie nad konstrukcją aparatu nurkowego" LO jednak pon ieważ .skąfwrdry llltrkmre .HJ 
w u:rciu 11 ' jaskiniach ::.agrwric::.nyclr 1 ... 1 poda wanie no wych projektów be~ kor::.ystau ia ::. cud::.yclr do.1'wiadc::.e1i bl'loby 
"'Y"'a::mriem ot1vartyclr dr:wt' (Od rcdkacji). 

Do nurkowania w jaskiniach polskich powrócono dopiero w 1956 r. i to z sukcesem. ale to już ca lkicm inna 
htstona. 

* * * 
Przypominamy te pierwociny nurkowania jaskiniowego w Polsce. nic ty lko dlatego. i ż zbl iża siy ich rocznica. ale 

również z tego wzg lędu. że znajdujemy s ię w regionie j askiniowym w którym - o ile nam wiadomo- jak dotąd jc~zczc 

n•c nurkowano. Choć tutejsze jaskinie zawieraj<] - jak wynika z ich dokumentacj i inwentarzowych- spore i intercsuj<(Ce 
zbiorniki wod ne. które mogą wprowadzać do sporych. i to nic ty lko w skali tego rejonu, ciągów wypelnionych calkicm 
wnd<J. l co ważne, te nic penetrowane dotąd syfony S<J - jak narazic - bardzo latwo dosttypne. gdyż niektóre z nich 
zaczynaj<) się w otworach jaskiń osiąganych bez najmniej szych trudności. Najbardziej obiecuj<JCe pod tym względem 
wydaj<) sity być jaskinie w Sicslawicach. które niemal w calości wypclnia woda. Szczególnie atrakcyjnic (ze względu na 
roz miary) wygl<]da jedna z nich. Schronisko Wodne Ol, które jest prowadz.1cym w gląb masywu korytarzem o szeroko
~c i do 4 m i wysokości co najmniej 6 m. wypeln ionym w calości wodą. Również ciekawe. choć już mniejszych rozmra
nhl' "l polożone w pobliżu Schronisko Wod ne l i II. A znaki zapy tania w częściach zalanych wod <J zwiera jc~zczc 
~7c reg planów j askir1 z tego rejonu. 
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