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Wprowadzenie
Jaskinie i formy krasowe oraz pseudokrasowe polskiej części Sudetów prezentowane były już trzykrotnie podczas Sympozjów Speleologicznych; w 1971 i 1988 roku w Lądku Zdroju oraz w 1983 roku w Wojcieszowi e. Konferencje terenowe poświęcone jaskiniom sudeckim organizowane były także kilkakrotnie w Lądku Zdroju w (Szkoły Speleologiczne). Od czasu organizacji 17. Sympozjum w 1983 roku w Wojdeszowie poznano wiele jaskiń w Sudetach
Zachodnich i Środkowych, przybyło doniesień i opracowań naukowych, powstały dwa inwentarze jaskiń sudeckich
(Pułina, 1996, Wojtoń, 1998a). Z tego względu ukladając trasę sesji terenowych XXXVIII Sympozjum i wybierając
prezentowane stanowiska przyjęto zasadę prezentowania przede wszystkim form poznanych w ostatnich kilku - kilkunastu latach lub tych, których interpretacja poddana została w ostatnich latach rewizji (Rogala, 2003). Starano się
również przedstawić przyklady jaskiń i schronisk zróżnicowanych genetycznie i wykszatłconych w różnych formacjach geologicznych i dlatego w trakcie sesji terenowych prezentowane będąjaskinie rozwinięte w ryolitach (Mniszek),
piaskowcach różnego wieku (Gorzesz.ów, Czartowskie Skały), dolomitach (Kochanów), marmurach (Wojcieszów). Dobierając prezentowane jaskinie zwrócono uwagę, aby w programie wycieczek znajdowały się również jaskinie niedostępne bez specjalnych zezwoleń, znajdujące się na terenie czynnych zakladów wydobywczych w Wojcieszowie.
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Stanowisko 1.
Jaskinie na Mniszku
Wzgóne Mniszek (711 m n.p.m.) znajduje się w Górach Wałbrzyskich i leży w obrębie obszaru chronionego
krajobrazu Masyw Chelmca (Ryc. 1). Polożone jest między miejscowościami Wałbrzych i Boguszów- Gorce; masyw
jest pochodzenia plutonicznego. Pobliski Chełmiec (85 l m n.p.m.), będący drugim co do wysokości szczytem Gór ciała
magmowego, tworząc dajkę. To wtargnięcie magmy między starsze warstwy skal osadowych miało miejsce w orogenezie hercyńskiej (podczas ruchów fazy asturyjskiej na przełomie westwalu B-C) (Bossowski & Czerski, l 988) Z magmy,
krzepnącej stosunkowo blisko powierzchni, powstały skały ryolitowe, które następnie uległy spękaniu. Ryolity zalegają
na mniej odpornych na niszczenie skałach osadowych karbonu produktywnego i jako bardziej odporne budują szczyt
wzgóna Mniszek oraz najbardziej nachylone stoki tego wzgórza. Prezentowane jaskinie związane są z systemem przypowierzchniowych spękań znajdujących się na południowo-wschodnim stoku Mniszka. Poznane tu jaskinie to Podluż
na Szczelina I o długości20m i głębokości 13,5 m i leżąca powyżej niej jaskinia Podlużna Szczelina II o długości 63 m
i głębokości36m (Wojtoń, 1999; Ryc. 2).
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Otwory jaskiń (Podłużna Szczelina I i II) położone są na południowo-wschodnim stoku Mniszka, na wysokości
odpowiednio 6 IO i 620 m n.p.m .. Na tej wysokości nachylenie stoku jest największe i dochodzi do 40 stopni. Obserwować tu można szereg szczelin, łatwo dających się prześledzić na powierzchni jedna nad drugą, na długości ponad 300m.
Szczeliny mają przebieg prawie równoległy i są usytuowane poprzecznie do spadku stoku.
Obie jaskinie mają bardzo podobny wygląd. Tworzą je pionowe, szerokie maksymalnie na 2 m szczeliny, poszerzone w wyniku ruchów grawitacyjnych (osuwiskowych). Powstały na skutek zsuwania się warstw skalnych po płasz
czyznach spękań. Ze względu na kształt spękań, który można prześledzić również w pobliskim kamieniołomie, przemieszczanie się mas ryołitów skutkowało większym rozwarciem szczelin przy ich spągu, i mniejszym w górnych czę
ściach szczelin (następowało "wysuwanie" się mas skalnych w dolnej części stoku). Na powierzchni tylko w niektórych
miejscach szczeliny mają charakter otwarty (tworząc otwory jaskiń), a w szeregu miejsc przypowierzchniowe partie
szczelin zaklinowują się ponad korytarzem rozwiniętym na pęknięciu, tworząc strop jaskini. Czasem też z tego względu
obserwowany jest układ pustek leżących jedna nad drugą. Korytarze omawianych jaskiń często w przekroju mają kształt
klina zwężającego się do góry. Szczeliny na stoku Mniszka od dawna znane były okolicznej ludności. Pierwsze próby
penetracji zostały podjęte przez Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy w roku 1998. Jaskinie zostały udokumentowane
przez A. Wojtonia (l998b)
U podstawy południowego stoku Mniszka znajduje się Schronisko Rozpadłe (Ryc. 3). Ma ono podobny wygląd
jak wcześniej opisane jaskinie, lecz znacznie mniejszą wielkość, tj. długość lO m, a głębokość 3,5 m. Tym razem
schronisko powstało na stoku o niewielkim nachyleniu, a sama szczelina ma przebieg prawie zgodny z jego nachyleniem. Nad schroniskiem widoczne są częściowo zasypane szczeliny biegnące w kierunku wyżej położonych jaskiń.
Układ szczelin można także prześledzić na ścianach nieczynnego kamieniołomu położonego nad Schroniskiem
Rozpadlym.
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Ryc. 3. Plan i przekrój Schroniska Rozpadłego
(oprac. A. Wojtoń)

Stanowisko 2
Czartowskie Skały
Czartowskie Skały to grupa malowniczych ostańców skalnych położonych w Zaworach, na wschodnim stoku
(673 m n.p.m.), pomiędzy miejscowościami Łączna i Różana (Ryc. l). Skałki stanowią wychodnię triasowych piaskowców szarogłazowych, nakrytych piaskowcami górnokredowymi, tworzących dwa bastiony o długości do
50 m i wysokości do 20 m (Staffa, l 997).
W grupie Czartowskich Skał zinwentaryzowane zostały 3 schroniska, liczne wnęki i łuki skalne. Schroniska w
Czartowskich Skałach I, II i III mają odpowiednio 6, 4 i 6 m długości i są dość wysokimi (do 2,5 m) "wnękami" o
prawie poziomym przebiegu (Ryc. 4 ). Obiekty te można zaliczyć do jaskiń typu warstwowego, tzn. powstały na granicy
różnie wykształconych warstw skalnych piaskowców, różniących się wielkością szkieletu ziarnowego i charakterem
spoiwa, a tym samym prawdopodobnie również o różnej odporności na procesy niszczące, w tym przypadku przede
wszystkim na suffozyjne wymywanie ziaren (nachylenie wszystkich korytarzy jest do zewnątrz). Ze względu na dużą
atrakcyjność wspomniana grupa skalna objęta jest ochroną jako pomnik przyrody, istnieją plany objęcia jej ochroną
rezerwatową (Staffa, l 997)
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Ryc. 4. Plany Czartowskich Schronisk (oprac. A.

Wojtoń)

Stanowisko 3
Wyrobisko "przy szosie" w Kochanowie
W południowej części Kotliny Krzeszowskiej, w okolicach Kochanowa i Chełmska Śląskiego (Ryc. l), odsłania
wychodnie skał cechsztyńskich, wykształconych w postaci osadów klastyczno-węglanowych, nazywanych warstwami z Chełmska Śląskiego (Śliwiński, 1984). Wyróżniono tu dolomity lite oraz przykrywające je skały dolomityczne (piaskowce i zlepieńce z cementem dolomitycznym i wkładkami dolomitów), łącznie tworzące zwarte wystąpienie
skał cechsztyńskich ciągnące się na długości 5 km. Dolomity lite występują w postaci wydłużonych w kierunku NE-SW
h~wic i soczew, stykających się ze sobą lub nawet nachodzących na siebie, na obszarze o rozciągłości do 5 km w
kierunku N-S i do 2 km w kierunku W-E. Miąższość dolomitów litych jest zmienna i nie przekracza l O m. Miąższość
wyżej leżących piaskowców i zlepieńców dolomitycznych cechuje się mniejszą zmiennością i wynosi około I O m. Cały
kompleks warstw z Chełmska Śląskiego maksymalnie osiąga do dwudziestu kilku metrów miąższości (Śliwiński, 1998).
Omawiane skały są masywne i zwięzłe, ze słabo zaznaczoną laminacją, zmiennej barwy: białej, szarej, beżowej,
czerwonej aż po brunatną. Dolomity lite cechują się przeważnie małą porowatością (l %), co wydaje się cechą wtórną
oraz regularnym układem pionowych spękań o prawie do siebie prostopadłych kierunkach o azymucie około 20 i l 00
stopni. Najpowszechniejsza odmiana litologiczna dolomitów- dolomity mikrosparytowe i sparytowe- zawierają niewielką domieszkę materiału detrytycznego, ale pospolite są przejawy wtórnej silifikacji, przez co ściany jaskiń sączę
sto bardzo chropowate, na skutek mniejszej odporności na rozpuszczanie miejsc lokalnie wzbogaconych w krzemionkę.
W dolomitach lokalnie obserwuje się zastąpienie cementu dolomitycznego kalcytowym i wówczas skała burzy z kwasem solnym (stąd czasem podaje się, że obok dolomitów występują tu również wapienie).
Mimo sporych rozmiarów wychodni skał węglanowych, w porównaniu do wielkości innych wystąpień skał ulegających krasowieniu w Sudetach, obszar wychodni cechsztyńskich dolomitów w Kotlinie Krzeszowskiej dotychczas
nie był systematycznie badany pod kątem występujących tu zjawisk krasowych i pomijany był we wszystkich dotychczasowych syntetycznych opracowaniach sudeckich zjawisk krasowych. Tymczasem w dolomitach cechsztyńskich w
ostatnich kilku latach udokumentowano kilkanaście jaskiń i schronisk skalnych o łącznej długości korytarzy przekracz<tjącej 700 m (Tab. 1). Większość otworów jaskiń znajduje się na terenie nieeksploatowanych od dziesięcioleci kamieniołomów, gdzie pozyskiwano dolomity i piaskowce dolomityczne na potrzeby wyrobu wapna. Otwory jaskiń musiały więc być znane dużo wcześniej, wzmiankowane nawet były w literaturze turystycznej (Staffa, 1997). W 1825 roku
w Kochanowie czynnych było II wapienników, co wskazuje na dużą skalę ówczesnego wydobycia.
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Ryc. 6. Plan Jaskini Rozkutej (oprac. A.

Wojtoń)
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Pierw~ze ze stanowisk prezentujących kras w dolomitach cechsztyńskich znajduje się w centrum wsi Kochanów,
po zachodniej stronie drogi, na lewym arograficznie brzegu potoku Kochanówka, gdzie zlokalizowany jest stary kamieniołom. Podobnie jak w sąsiednich wyrobiskach leżących po drugiej stronie drogi, wydobywano tu piaskowce dolomityczne i różne odmiany dolomitów. Ściany kamieniołomu w dolnej części zbudowane S<) z dolomitów litych, które
wyżej przykryte są warstwą piaskowców dolomitycznych. Kontakt tych skał jest wyrainy i prześledzić go można na
całej długości ściany odkrywki.
W prezentowanym kamieniołomie poznane zostały dwa schroniska o niezmienionym eksplolltacją przebiegu
korytarzy (Schronisko w Kochanowie l, o długości 11 m, Schronisko w Kochanowie IX, o długości 4 m; Ryc. 5), jest tu
też dość dużych rozmiarów obiekt (40 m długości), który jest w znacznej części poszerzoną w wyniku podziemnej
eksploatacji naturalnąjaskinią (Ryc. 6). W górnej części korytarzy tej jaskini zachował się naturalny ich charakter oraz
(fragmentarycznie) osady niegdyś prawdopodobnie w całości wypełniające jaskinię. Poznane korytarze rozwinięte są w
pobliżu kontaktu dolomitów i piaskowców dolomitycznych, ściśle nawiązują do kierunku spękań.

Stanowisko 4
na pólnoc od Kochanowa

Kamieniołom

Na wysokości ok. 540 m n.p.m., na przełęczy pomiędzy wzgórzami Czerep (581 m n.p.m.) i Trębna (590 m
n.p.m.), ok. l km na północ od zabudowań Kochanowa, położony jest zespół nieczynnych kamieniołomów odsłaniają
cych utwory o podobnym wykształceniu i sekwencji jak w omówionym już stanowisku trzecim (Ryc. l). Górna część
odsłonięcia to zespół skał dolomitycznych - czerwonych piaskowców i zlepieńców o spoiwie dolomitycznym, niżej
występują przeważnie białe lub szare dolomity.
Na terenie prezentowanych łomów poznanych jest dwanaście obiektów, o łącznej długości 774 metrów (sześć
jaskiń i sześć schronisk). Większość poznanych korytarzy jest wąska i prosta. Korytarze poszczególnych jaskiń rozwinięte są w większości równolegle do siebie, w nawiązaniu do spękań o kierunku l 00 stopni. Pewna część korytarzy
rozwiniętajest na szczelinach o kierunku zbliżonym do prostopadłego (w szczególności w Jaskini z Filarami) Jaskinie
S<l rozwinięte poziomo, w obrębie :;trapowych części dolomitów litych. Często ściany i spąg jaskini rozwinięte są w
dolomitach, a strop korytarza stanowi warstwa nadległych piaskowców lub zlepieńców dolomitycznych. Taki układ
daje charakterystyczny przekrój korytarzy w kształcie litery "T" (Ryc. 7-13). Niektóre korytarze (np. przyotworowe
partie Jaskini z Rondami) rozwinięte są w całości w obrębie piaskowców, co spowodowane jest procesami zawaliskowymi zmieniającymi pierwotną morfologię korytarzy. W omawianych jaskiniach kalcytowa szata naciekowa praktycznie nie występuje (wyjątkiem są krótkie makarony w Jaskini Prostej), co wiązać należy z charakterem skal, w których
rozwinięte są jaskinie. Na uwagę zasługuje również mikrorelief większości niezmienionych późniejszą eksploatacją
ścian korytarzy jaskiniowych (przypominający nieco nacieki grzybkowe), którego genezę upatrywać należy w lokalnym wzbogaceniu w krzemionkę (silifikacji) dolomitów, która w wyniku procesów diagenetycznych wypełniła pierwotne pory. Jaskinie są one na ogół suche, niewielkie jeziorko jaskiniowe oraz aktywny ciek stwierdzono w końcowej
części Jaskini Rozdroże. Spąg jaskiń pokryty jest najczęściej piaskiem. Niektóre szczeliny wypełnione są pałygorski
tem {np. licznie występuje w Jaskini Prostej), który tworzy się w wyniku wietrzenia skał w klimacie suchym i półsu
chym (Stoch, 1974), co może służyć rozważaniom paleogeograficznym.

2

3

Ryc. 8. Schematyczny profil korytarzy jaskiniowych w jaskiniach w Kochanowie na tle profilu geologicznego. Objado legendy: l - piaskowce dolomityczne, 2- dolomity lity, 3- zarys korytarza

śnienia
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W przypadku Jaskini z Filarami i Jaskini Rozdroże, część korytarzy nosi ślady podziemnych prac górniczych.
W szczególności najobszerniejsza komora prezentowanych jaskiń, znajdująca się Jaskini z Filarami powstała w wyniku
eksploatacji dolomitu. W jej stropie jednak zachowała się górna część korytarza jaskiniowego i z tego powodu długość
komory zaliczono do długości całej jaskini.
Większość jaskiń w przyotworowych partiach znana była od dawna. Inwentaryzacja i eksploracja obiektów wykonana została przez Walbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy w 200 l roku.

Lp

Nazwa

Długość

425 m

l

Jaskinia z Filarami

2

Jaskinia z Rondami

124m

3

Jaskinia Rozdroże

65m

4

Jaskinia Prosta

52 m

5

Jaskinia Zawaliskowa

44m

6

Jaskinia Równoległa

21 m

7

Jaskinia Rozkuta

lO m

8

Schronisko w Kochanowie I

Ił 111

9

Schronisko w Kochanowie II

6111

lO

Schronisko w Kochanowie ITI

7111

Ił

Schronisko w Kochanowie IV

15m

12

Schronisko w Kochanowie V

7,5 m

13

Schronisko w Kochanowie VI

3,5111

14

Schronisko w Kochanowie VII

4,5111

15

Schronisko w Kochanowie VIII

4111

16

Schronisko w Kochanowie IX

4m

Tab. l. Lista jaskiń w okolicy Kochanowa, stan na

wrzesień

2003
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Ryc. 9. Plan Jaskini z Rondami (oprac. A.

Wojtoń)
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Stanowisko 5
Gorzeszowskie Skały
Gorzeszowskie Skały, inaczej nazywane również Głazami Krasnoludków to zgrupowanie skał na północnym
skraju Zaworów, na południe od miejscowości Gorzeszów (Ryc. 1). Tworzą mur skalny o kierunku NW-SE o długości
około 1100 m, przy szerokości nie przekraczającej 200m. Poszczególne skały sięgają do 30 m wysokości.
Gorzeszewskie Skały zbudowane są z górnokredowych piaskowców wapnistych, dzięki regularnej sieci spękań
nazywanych piaskowcami ciosowymi, lokalnie również wapieni piaszczystych (margli) (Staffa, 1997). Są to skały
średnio, miejscami grubookruchowe, kwarcowe lub subarkozowe, wyraźnie uławicone. Miąższość ławic sięga 3-4 m.
Ławice zalegają w przybliżeniu poziomo.
Na terenieGorzeszowskich Skał występuje wiele pustek skalnych przynajmniej częściowo posiadających strop.
Powstały one w wyniku grawitacyjnego przemieszczania się bloków piaskowców. Większość pustek kształtem nawią
zuje do sieci spękań ciosowych i powstała w wyniku ich poszerzenia. Długość dwóch spośród takich obiektów przekracza 3 m i te obiekty zostały inwentaryzowane jako schroniska. Podobnie jak większość mniejszych obiektów, które
można zaobserwować podczas wycieczki mają one postać pustek rozwiniętych na szczelinach ciosowych, przechodzą
cych na wylot przez baszty skalne. Są to Schronisko w Gorzeszawie I o długości 4,5 m i Schronisko w Gorzeszawie II
o długości 6,5 m (Ryc. 14). Oba obiekty są dwuotworowe, stanowią je proste, lekko nachylone korytarze o szerokości I-

2m.

'
Calość

omawianego stanowiska od 1970 objęte jest ochroną jako rezerwat przyrody "Głazy Krasnoludków".

t
\

O

5m

=:!--===---==•

C•

..

Ryc. 14. Plany Schroniska w Gorzeszawie I i II (oprac. A. Wojtoń)
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Sesja terenowa 2
Prowadzą:

M. Furtak, R. Kondratowicz, A. Szynkiewicz, H.

Zyzańska

Góry Kaczawskie to najdalej na północ wysunięte pasmo Sudetów Zachodnich o przeciętnej wysokości 400 724 m n.p.m. i bardzo zróżnicowanej budowie geologicznej. Ogólny kierunek Gór Kaczawskich to NW - SE. Góry
tworzą zasadniczo cztery grzbiety. to są: Grzbiet Północny, Mały, Południowy i Wschodni. Północna granica przechodzi stopniowo w obszar pogórzy z licznymi charakterystycznymi stożkami wygasłych wulkanów. Od południowego
zachodu granicę tworzy rzeka Bóbr. Główną rzeką przepływającą przez malownicze wzgórza Gór Kaczawskich jest
rzeka Kaczawa (Katzbach). Zbocza gór są stromo nachylone, a niekiedy mają charakter progów tektonicznych. Budulcem Gór Kaczawskich są zmetamorfizowane skały paleozoiczne, wśród nich wyróżnić można: skały metawulkaniczne,

Ryc. 15. Trasa sesji terenowej 2. Numerami oznaczono stanowiska opisane w tekście
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w;tpienie wojcieszowskie, lupki radzimowieide i inne. Skały zwane wapieniami wojcieszowskimi to różnego typu marmury (krystaliczne wapienie i dolomity) wieku paleozoicznego. Często są one przelawieone skalami zieleńcowymi lub
tworzą izolowane soczewki skalne w obrębie serii metawulkanicznych. Wapienie wojcieszowskie są silnie skrasowiale
i występują tu bogate zjawiska krasowe, w tym liczne jaskinie. Szczególnie na kontakcie wapieni i łupków w wielu
miejscach pojawiają się głębokie jaskinie i wywierzyska. Kras i jaskinie tego obszaru są przedmiotem licznych opracowań (Kowalski, 1954; Pulina, 1977, 1996; Woj toń, 1998a; Szynkiewicz et al., 200 l). W rejonie Wojcieszowa odbywały
się też liczne sympozja i konferencje (w latach 1978, 1996, 1997, 1999), organizowane przez PTP im. M. Kopernika,
PTPNoZ. Stowarzyszenie Speleoklub "Bobry" z Żagania i poświęcone jaskiniom tego rejonu. W obrębie Wojcieszowa
znajdują się trzy duże kamieniołomy: Polom, Miłek i Gruszka. Jedynie kamieniołom zlokalizowany na Wzgórzu Polom
(667 m n.p.m.) jest stale czynny, a ekspoloatacjajest tam prowadzona w obrębie Łomów Południowych . Podczas eksploatacji murmurów dochodziło często do odsłonięcia wielu otworów i fragmentów jaskiń. W ostatnich pięciu latach
odkryto szczególnie piękne jaskinie, które są prawdopodobnie fragmentami większych próżni. Są to jaskinie: Kryształowa, Urodzinowa, Zimowa. Ciekawostkąjest też odkrycie licznych nowych korytarzy w jaskiniach: "Nad Potokiem"
i ,.Lejowa", położonych na przepływie potoku spływającego z góry Meszna i dalej wzdłuż drogi prowadzącej z kamieniołomu w kierunku Wojcieszowa.
Pierwsze osadnictwo w okolicach Wojcieszowa i w Dolinie Kaczawy datowane jest na rok 1200, a już z wieku
XIV pochodzą pierwsze wzmianki o wydobyciu i wypalaniu wapieni. Rozwój kamieniołomu w Polomie datowany jest
na początek XVII w- rozpoczęcie eksploatacji w Łomach Poludniowych. Największy rozkwit przemysł wapienniczy
przeżywa w polowie XIX w i wtedy też zaczyna rozwijać się zainteresowanie jaskiniami. W wyniku eksploatacji zostaj<l odkrywane i często niszczone coraz to nowe jaskinie. W chwili obecnej kamieniołom jest stopniowo wyłączany z
pracy ale wydobycie i przerób materialu jeszcze trwa. Liczne podejmowane próby ochrony zjawisk krasowych nie
znalazły zrozumienia w Wojcieszowskim Zakładzie Wapienniczym ani u Konserwatorów Przyrody. Na wejście do
j<lskiń zlokalizowal)ych w kamieniolomach każdorazowo potrzebne jest zezwolenie dyrekcji zakładu.
Na prezentowaną trasę będzie się składać pięć głównych stanowisk (Ryc.l5). Są to punkty charakterystyczne dla
góry Polom. Mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia staną się materiałem do dalszych dyskusji.

Prowadzą :

Stanowisko l
Jaskinia Lejowa
M. Furtak, R. Kondratowicz, H.

Zyzańska

Do stanowiska pierwszego docieramy ulicą Robotniczą z Wojcieszowa, mijając po drodze przy rozwidleniu drogi Łomy Winnickiego. kierujemy się w prawo pod szlaban prowadzący do Wojcieszowskich Zakładów Wapienniczych.
Przed wejściem do Zakładu. skręcamy z szosy asfaltowej lekko w prawo, nad spływający potok spod Skopca i Mesznej
(ryc. IS ). Potok odwadnia NW stok Polomu i SE zbocza Mesznej, niosąc ze sobą szczególnie wiosną i jesienią duże

-10,0

Ryc. 16. Jaskinia Lejowa (wg R. Kondratowicza)
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ilości

wody. Jednak latem 200 l obfite opady i nadmiar odprowadzonej wody przez Zaklad Wapienniczy spowodowały
ziemi wokół schronu i otworzyły wejście do nowych, nieznanych korytarzy Jaskini Lejowej. Po eksploracji przeprowadzonej jesienią 2001 ustalono, że jest to jaskinia pionowa o głębokości ok. -10 m i długości 46 m
(Ryc.16). Jaskinia jest pozbawiona szaty naciekowej. Z licznych pęknięć na ścianach sączy się woda. Można sądzić. że
Jaskinia Lejowa znajduje się w miejscu, gdzie wody potoku są zasilane podziemnym ciekiem spod Mesznej. Podobnie
usytuowanajest Jaskinia nad Potokiem położona wyżej na SW w małym kamieniołomie. Jaskinia Lejowa posiada dwa
połączenia z powierzchnią. Jej spąg budują osady składające się z otoczaków, fragmentów lupka oraz gliny. Istnieje
realna szansa połączenia korytarzy Jaskini Lejowej z Jaskinią nad Potokiem. Byłby to ciekawy na tym terenie przypadek jaskini, która ponownie została po!idana działaniu wody. Jaskinia utworzona jest w silnie spękanych marmurach.
Podobnie jak pozostałe jaskinie Wzgórza Polom, może ulec szybkiemu zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem działania
silnego strumienia spływającej wody. Istnieje też możliwość, że spływający potok będzie się silnie wcinał coraz głębiej
tworząc dolinę w kształcie litery V między Polomem a Meszną, będącą nowym elementem rzeźby na tym terenie.
obsunięcie się

Stanowisko 2
Jaskinia Północna Duża
Prowadzą:

H. Zyzańska, R. Kondratowicz

Jaskinia Północna Duża (Witschelhohle) położona jest w Łomach Północno-Zachodnich Wzgórza Polom. na
ok. 580 m na VII poziomie wydobywczym (Ryc. 15). Posiada niewielki, nieregularny sztuczny otwór. Jaskinia znana od roku 1924, została odkryta wskutek post~pującej eksploatacji marmuru. Opisana po raz pierwszy przez M.
Helimicha w 1924 r. Do roku 1994 znana była tylko Sala Główna o wymiarach 20-25 m szerokości i 45 m długości
(Ryc. 17). W tymże roku zespół grotołazów z Żagania i Warszawy przedostaje się do nowych partii jaskini nazwanych
Salą Dziada, będącą naturalnym przedłużeniem Sali Głównej i znajdującej się za zawaliskiem (Pulina, 1996).
Przed druga wojną światową jaskinia badana była m. in. przez K. Rodego, L. Zotza i W. Arndta (Kowalski, 1954;
Pułina, 1996). W namulisku jaskini znaleziono kości zwierząt plejstoceńskich, tj. niedźwiedzia, lwa jaskiniowego i
renifera. Ponadto stwierdzono jaspisy, krzemienie i kwarce noszące ślady obróbki, a także węgle drzewne świadczące o
wykorzystywaniu jaskini przez człowieka pradziejowego (Kowalski, 1954). Szata naciekowa jaskini choć miejscami
zniszczona, jest jeszcze piękna i godna pokazania.
Osady jaskini nie zostały dokladniej przebadane. Do skutku nie doszły planowane w ostatnich latach badania T.
Wiszniowskiej. Zasadne byłoby rozważenie możliwości przeprowadzenia kompleksowych badań naukowych w tej j11skini. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że jest to obiekt bardzo perspektywiczny. Istotnym byłoby też urządzenie w
jaskini wystawy znalezionych tam szczątków kostnych i materiałów archeologicznych, które to eksponaty znajdują się
obecnie w Muzeum w Gorlitz. Jaskinia mogła by w ten sposób zostać udostępniona dla ruchu turystycznego.

wysokości

Stanowisko 3
Poziom VI
Prowadzi: H. Zyzańska
Z poziomu VI położonego na wysokości 540 m n.p.m. roztacza się widok na tzw. ,,Zerówkę" (Beckenstein) z
oczkiem wodnym i ułożone amfiteatralnie Łomy Północne (Ryc. 15). ,,Zerówka" powstała w 1912 r., jako sztuczne
wyrobisko, do którego później napłynęła woda. Teren porosła roślinność wapieniolubna z wieloma gatunkami podlegającymi ochronie prawnej. Znajdują sie tam liczne jaskinie np. Jaskinia Nowa, Jaskinia pod Nową, Jaskinia Komarowa,
Jaskinia Pajęcza (Pulina, 1996). Na uwagę zasługują również "Czarne ~ciany" i rozdzielająca "Zerówkę" intruzja magmowa w formie dajki. "Zerówka" mogłaby świetnie spełniać rolę Parku Geologiczno-Dydaktycznego, miejsca rekreacji wspinaczkowej, jaskiniowej i wypoczynku.
Na północ od Łomów Północnych rozciągają się stare nieczynne Łomy Winnickiego z jaskiniami Blotną i Zaciskową. Między poziomami VII i Vlll znajduje się najgłębszajaskinia Sudetów- Szczelina Wojcieszowska (deniwelacja 113 m), a także Mała Szczelina Kalcytowa i Awen w Połomie. Łomy Północne rozcinają Wzgórze Polom od poziomu X do O. Woda szczelinami przedostaje się od najwyższych do najniższych poziomów zasilając oczko wodne. Taka
cyrkulacja wód doprowadziła do powstaniajaskiń o charakterze pionowym (Rogala 2003).
Między Łomami Winnickiego a kruszarką zakładową istnieje droga prowadząca w kierunku NE na taras, utworzony na hałdzie, usytuowany tuż obokjedynego ostańca, skałki zwanej "Czarcia Skałą". Szczyt skałki stanowi dobrze
zachowany relikt zbudowany w calości ze skal zieleńcowych i marmurów. Jest on ostoją bogatej roślinności wapiennolubnej. Skałka może być interesującym elementem ścieżki geologicznej, bedącym także punktem widokowym na Dolinę Kaczawy i jej tarasy zalewowe. Miłek, Dolinę Olszanki i Chmielarz.
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Stanowisko 4
Lomy Królewskie - zwane Lornami Poludniowymi, poziom wydobywczy VI
Prowadzą: H. Zyzańska, M. Furtak, A. Szynkiewicz
Stanowisko usytuowane jest wewnątrz Łomów Południowych pod SW ścianą poziomu wydobywczego, w poblimiejsca. gdzie znajdowała się nieistniejąca już Jaskinia Gwiaździsta (Ryc. 15). W dniu 04.12. 1999 r. członkowie
Speleoklubu "Bobry" odkryli tu na wysokości 543 m n.p.m. wejście do Jaskini Kryształowej. Jaskinia ta jest jednym z
najciekawszych obiektów krasowych na terenie Połomu. Jaskinia ma głębokość 30m i długość korytarzy 130 m (Ryc.
18). Jaskinia jest rozwinięta na pionowych szczelinach (NW- SE i SW - NE), podobnie jak usytuowane powyżej
Jaskinia Zimowa i Jaskinia Urodzinowa (Zyzańska, 2000; Szynkiewicz et al., 2001 ). Jaskinia rozwinęła się na kontakcie łupków i marmurów dolomitycznych. Kończy się ona zawaliskiem. Miejscami w jaskini występuje stojąca woda.
żu

łiA~A
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HYDROZADAOKA
ZACHWYTU
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·13,7
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Ryc. 18. Jaskinia

A· ··.~B
Kryształowa

(wg H.

Zyzańskiej)

Jaskinia Kryształowa posiada wyjątkową szatę naciekową zlokalizowaną na niewielkiej powierzchni. Znajdują
tam stalaktyty, stalagmity, heliktyty, draperie, kaskady, galerie. Najciekawszym fragmentem jest Sala Zachwytu o
wysokości 6 m, wyglądem przypominająca katedrę. Na uwagę zasługuje "wanna kalcytowa" (mająca powierzchnię 3 m1 )
utworzona przez nagromadzenie romboedrcznych kryształów kalcytu (tzw. róż kalcytowych). Problemem wymagają
cym wyjaśnienia jest geneza i czas powstania jaskini. Prawdopodobnie w jej powstaniu odegrały role roztwory hydrotermalne. Pobrane próbki oddano do ba~ań, których wyniki być może pozwolą wyjaśnić powyższe problemy.
Na ścianachjaskini i widoczne są liczne pęknięcia. Również szata naciekowajest popękana. Jest to spowodowane działalnością kamieniołomu. Obecnie otwór jaskini jest zawalony, a sama jaskinia niedostępna.
Nacieki podobne do występujących w jaskini można znaleźć na SW ścianie kamieniołomu w odsłoniętym fragment zniszczonej innej jaskini. Jaskinie Łomów Południowych są szczególnie często odwiedzane przez lokalną mło
dzież, zbieraczy i pracowników zakładu. Mimo stałego dozoru straży zakładowej postępuje dewastacja tych jaskiń .
Widać liczne przykłady niszczenia szaty naciekowej w łatwo dostępnych jaskiniach.
Na poziomie VI prowadzone były badania georadarowe (patrz s. 58), które zobrazowały układ szczelin w górotworze i wykazały istnienie pustek w dwóch miejscach na SE brzegu poziomu VI Łomów Południowych. Są to z
pewnością jaskinie, bez chwilowego połączenia z powierzchnią terenu. Podczas sesji terenowej będzie prowadzona
prezentacja sprzętu georadarowego i jego zastosowania w wykrywaniu podziemnych pustek.
się

Stanowisko S
Poziom VII Lornów Poludniowych
Prowadzi: H. Zyzańska
Poziom VII Łomów Południowych położony na wysokości 560 m n.p.m. j est mocno zniszczony, w kilku miejobrywy, tworząc piargi i usypiska (Ryc. 15). Podobnie jak znajdująca się na poziomie VI jaskinia
Kryształowa, tak Jaskinia Zimowa i Jaskinia Urodzinowa usytuowana ok. 50 m dalej na SW, powstały w zmetamorfizowanych wapieniach wojcieszowskich na SW końcu poziomu (Ryc. 19, 20). Szeroki lecz niski otwór jaskini prowadzi do
dużej komory o wysokości do 12 m. Na dnie znajduje się namulisko z gruzem skalnym i połamanymi naciekami.
Jaskinia zadziwia bogactwem form naciekowych i kolorów. Występują tu wielobarwne stalaktyty, olbrzymi stalagmit w
kształcie pagody o przekroju 0,60 m, draperie, kaskady, makarony i heliktyty. Jaskinia jest także mocno spękana , a jej
głębsze partie są niedostępne. Są one położone w bezpośredniej bliskości Jaskini Kryształowej . Nie jest wykluczone, że
jaskinie te były dawniej połączone.
scach

nastąpiły
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plan

JASKINIA URODZINOWA
pomiary: R. Kondralowocz. M. Furtak. F. Kramek X1.2002
rys. R. Kandrałowicz

Ryc. 19. Jaskinia Urodzinowa
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Ryc. 20. Jaskinia Zimowa
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pozimie wydobywczym -VIII na jego SW ścianie, znajduje się dobrze zachowane odsłonięcie,
przekrój przez ścianę kamieniołomu z interesującą brekcją gliniasto-naciekowo-gruzową. Na tym poziomie w małej jaskini "Tunel" znaleziony został zlepieniec z kośćmi nietoperzy oraz szczątkami nasion i traw.
Zejście ścieżką w dół między Meszną a zboczami Połomu do punktu wyjściowego- stanowiska l zamyka trasę
sesji terenowej .
Na

następnym

prezentujące
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BADANIA HYDROGEOLOGICZNE KRASOWYCH SYSTEMÓW
WYWIERZYSKOWYCH TATR POLSKICH,
SEZON 2003
Grzegorz Barczyk
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydział Geologii UW
Al. Żwirki i WigU/)' 93, 02-089, Warszawa
·
e-mail: gb59@geo.uw.edu.pl

Podobnie jak w roku 2002, badawcze prace hydrogeologiczne, dotyczące krasowych systemów wywierzyskowych prowadzone w letnim sezonie 2003 związane były głównie z realizacją prac magisterskich, a także z kontynuacją
prowadzonych od trzech lat wraz z Tatrzańskim Parkiem Narodowym badań, dotyczących krążenia wód w systemach
wywierzyskowych.
System Wywierzyska Chochołowskiego
Kilkuletnie barwienia prowadzone w tym systemie wywierzyskowym, realizowane przy różnorodnych stanach
zawodnienia masywu pozwoliły na wydzielenie przynajmniej trzech systemów krążenia łączących strefę ponorową
z wywierzyskiem (Barczyk 2003, Galczak 2003):
• przy bardzo wysokich stanach wodowskazowych uruchamiany jest najkrótszy system łączący strefę ponorową
z Jaskinią Rybią. Przepływ jest bardzo szybki i burzliwy, czas pomiędzy wprowadzeniem barwnika do ponoru a jego
wypłynięciem z Jaskini Rybiej waha się w granicach 10-15 minut. Ta część przepływu związana jest z systemem
szczelin, rozwiniętym w utworach wapiennych serii wierchowych (Nowicki 2000), głównie wapieni serii Bobrowiecklej (Kotal1ski 1961 ). Szczeliny te związane są z występującą tu strefą nasunięć i zluźnień (Bac 1971 ). Na prawym
zboczu Doliny Chochołowskiej w tym rejonie osady serii reglowej przesunięte są o kilkaset metrów ku północy. Na tym
odcinku, przy bardzo wysokich stanach wody prawie cały przepływ wykorzystuje współcześnie rozwijające się połą
czenie Szczeliny Chochołowskiej i Jaskini Rybiej (przepływ w strefie przejściowej krasu (Pulina 1999)). Szerokość
szczelin jest znaczna, z powodu prędkości przepływu nie dochodzi do głębszego mieszania i większa część barwnika,
powierzchniowo dopływa do wylotu jaskini Rybiej. Chłonność strefy ponorowej w czasie tak wysokich stanów jest
trudna do określenia. Wydajność wywierzyska przy tej wysokości stanów oszacowana na podstawie odczytów z limnimetru waha się w granicach 900 1/s i powyżej.
• najliczniej reprezentowane są barwienia prowadzone przy stanach średnich. Czas przepływu barwnika waha się
w granicach 13-14 godzin. Średnia wydajność Wywierzyska Chochołowskiego dla takich stanów wynosi 451 1/s, natomiast chłonność strefy ponorowej około l 00 l/s.
Przepływy wykorzystują tu strefę uskokowądyslokacji Siodla przebiegającą w kierunku SW-NE, od okolic Wielkich Turni na zboczach Bobrowca aż po Dolinę Lejową. Trias środkowy w pobliżu tej dyslokacji jest bardzo silnie
zaburzony, składa się z co najmniej dwóch równoległych uskoków (Bac 1971 ). Szczeliny związane z tą strefą dyslokacyjną są bezpośrednio związane z podpotokowym odcinkiem przepływu krasowego. Na tym odcinku, poprzez niewielkie szczeliny następuje nieznaczne zasilanie przepływu podziemnego wodami powierzchniowymi. Dalszy odcinek przepływu związany jest z uskokami o przebiegu NNE-SSW, kończącymi nasunięcie blokowo zbudowanej łuski Glębowca.
Wypływ Wywierzyska następuje także w strefie uskoków. Rozcinają one triasowe białe dolomity budujące także Niżnią
Bramę Chochołowską (Skała Kmietowicza). Bardziej na pólnoc znajduje się Polana Huciska wypreparowana w klastycznych osadach kajpru oraz marglach i łupkach retyku i liasu. Występowanie tego typu miękkich skal powoduje
"zamknięcie" drożności szczelin stref dyslokacyjnych i wypływ wody na powierzchnię. Oba końcowe odcinki przepły
wu podziemnego zachodzą w strefie freatycznej (aktywnej) (Pulina 1999, Palmer 2000).
• ostatni człon tego systemu szczelin wykorzystywany jest jedynie podczas najniższego zawodnienia masywu,
gdy objętość krążącej w masywie wody jest najmniejsza. Podczas tak niskiego zawodnienia wydajność wywierzyska
waha się w granicach 300-350 1/s, przy zachowaniu znacznej chłonności strefy ponorowej -w granicach 100 lis i
więcej. Warto zwrócić uwagę, że wydajności wywierzyska rzędu 300 lis związane są drenowaniem regionalnego zbiornika (Barczyk et al. 1999). Także z tym najwolniejszym przepływem należy wiązać uzyskane w trakcie badań w latach
80-tych drugie pojawienie się barwnika w Wywierzysku, które nastąpiło po prawie 6 dobach od rozpoczęcia barwienia
(Rogalski 1984, Borowiec & Rogalski 1985).
Wyraźnie zaznacza się odwrotna zależność pomiędzy stanami wodowskazowymi odzwierciedlającymi stopień
zawodnienia masywu a czasem przepływu barwnika przez system (rys. l). Współczynniki korelacji i determinacji dla
punktów charakteryzujących obszar zasilający wywierzysko są stosunkowo wysokie, odpowiednio dla lilllnimetru
r = -0.72, R2 = 0.52, dla wodowskazu zlokalizowanego w Wywierzysku r = -0.68, R2 = 0.47. Ogólny wzór opisujący
zależność czasu przepływu od stanu zawodnienia dla Wywierzyska Chochołowskiego przyjmuje postać:
(l) T(czas)= -18,827xH(stan) + 26,09- w przypadku gdy rozpatrujemy obserwacje limnimetryczne,
(2) T(czas)= -O,SOlxH(stan) + 270,13- dla obserwacji wodowskazowych.
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Rys. l. Odwrotna zależność pomiędzy stanem zawodnienia i czasem
a Wywierzyskiem Chochołowskim
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W celu praktycznego sprawdzenia uzyskanych wyników w lipcu 2003 przeprowadzone zostało kolejne, kontrolne barwienie systemu. Dzięki Uprzejmości i pomocy grupy speleologów pod kierownictwem mgr Patrycji Pawłowskiej
z Uniwersytetu Śląskiego barwnik wprowadzony został bezpośrednio w jaskini Szczelina Chochołowska. Iniekcji
5 litrów fluoresceiny dokonano w najniżej położonej partii jaskini, tzw. "Szczelinie z jeziorkiem" 3 VII o godzinie
1500. W tym samym czasie wykonane zostały pomiary chłonności strefy ponorowej (tab. l). Pierwsze, śladowe zmiany
koloru wody wypływającej z wywierzyska zaobserwowano 4 VII w godzinach 615-630 rano. O godzinie 700 zabarwienie wody było wyraźnie widoczne (maksimum stężenia) i utrzymywało się do późnych godzin popołudniowych, zmniejszając sukcesywnie swe natężenie.
Tabela l. Dane dotyczące barwienia systemu Wyw~erzyska Chochołowskiego 3-4 VII 2003
Procentowy
Stan na
wodowskazie

Odczyt
z limnimetru
ponorowej

Chłonność

Wydajność

udział

strefy

wywierzyska

wód z ponoru
w wypływie
z wywierzyska

Czas do
pojawienia się
barwnika
(pomierzony)

Czas do
pojawienia się
barwnika
(policzony wg
wzorów (l) i (2))

[cm]

[m]

[dm3/s]

[dm3/s]

%

[godz.]

[godz.]

508

0,5565

65

310
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15,5-16

15,6

Widoczna jest wyraina zbieżność pomiędzy wartościami uzyskanymi w wyniku barwienia i teoretycznie obliczonymi. Należy dodać, że barwienie z lipca 2003 było drugim z kolei barwieniem w historii badań tego systemu
wywierzyskowego przeprowadzonym bezpośrednio z jaskini Szczelina Chochołowska (Solicki & Koisar 1973).
Podobne zależności i podobną wysoką zgodność czasu obliczonego teoretycznie i czasu rzeczywistego przepły
wu barwnika uzyskano w przypadku badań prowadzonych na przełomie lat 1999/2000 dla systemu Wywierzyska Goryczkowego (Barczyk & Humnicki 1999, Dalecka 2001, Barczyk 2003).
System jaskini Kasprowa Nizina
Podczas badań terenowych prowadzonych na wiosnę bieżącego roku, zaobserwowano regularne wahania w wypływie wody z Jaskini Kasprawa Niżnia. W ciągu dnia objętość wypływającej wody systematycznie malała, natomiast
w godzinach nocnych zdecydowanie się zwiększała. Próby barwienia podjęte 617.05.2003 nie dały jednoznacznych
rezultatów. Zabarwienie wody stwierdzono poniżej połączenia się strug wody wypływającej z jaskini i z wywierzyska
Goryq:kowego. Od czasu wiosennych roztopów do końca września nie zaobserwowano wypływu z jaskini. Podjęte
w lipcu (17.07) oraz we wrześniu (15.09) próby stwierdzenia połączenia pomiędzy strefą zaniku wody w górnych
partiach doliny Kasprawej a Wywierzyskiem Goryczkowym nie dały pozytywnych rezultatów, prawdopodobnie ze
względu na bardzo niskie stany wód w tych okresach.
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Zarówno system zasilający Wywierzysko Goryczkowe jak i system Wywierzyska Olezyskiego nie były w tym
okresie poddawane barwieniom. Jedyne prace badawcze jakie wykonano w stosunku do tych wywierzysk to regularne
odczyty z lironimetrów rejestrujących wahania stanów wód w wywierzyskach oraz pomiary objętości przepływu. Podobnie nie prowadzono żadnych prób barwień w rejonie Wywierzysk Bystrej.
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ZAPADLISKO POD

OBŁAZOWĄ
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Na wiosnę tego roku na jednym z pól otaczających rezerwat przyrody nieożywionej "Przełom Białki" miało
miejsce zjawisko utworzenia się zapadliska. Pole znajdujące się w odległości około 100 metrów od skały Obluzowej
wykorzystywane było od wielu lat jako sezonowy parking dla turystów odwiedzających przełom Binlki.
Według właściciela parkingu, w kilka dni po tzw. "majowym długim weekendzie" w miejscu gdzie zwykle parkowały autobusy pojawiła się głęboka dziura w ziemi. Wstępne oględziny pozwoliły oszacować jej głębokość na około
2.5 m, średnicę na około l m.

Fot. l. Zapadlisko
krasowe pod Obłazową
Zapadlisko ma bardzo regularny, okrągły kształt i pionowe, prawie wycięte ściany (fot. 1). Jednocześnie w poblistwierdzono także szereg drobnych otworów o średnicy centymetra.
W bezpośrednim sąsiedztwie zapadliska znajduje się Skala Obłazowa, stanowiąca rezerwat przyrody nieożywio
nej. W południowo-zachodnim zboczu Skały Obłazowej zlokalizowanajest "Jaskinia z Bumerangiem", będąca znanym
stanowiskiem odkryć archeologicznych. Jaskinia powstała na granicy tektonicznej pomiędzy wapieniami krynoidowymi i kalpionellowymi serii czorszty!lskiej, głównie jako rezultat działalności erozyjnej rzeki Białki. Wielkość otworu
wynosi około 9 m (Madeyska 2000).
Nowo powstale zapadlisko zlokalizowane jest dokładnie na linii wschód-zachód łączącej wychodnie Skałki Oblazowej i leżących w pobliżu wychodni Cisowych Skalek (rys. l, fot. 2, fot. 3).
żu
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Torfy

KREDA

Osady rzeczne deo dolinnych
Kamieńce

~l

i lachy piaszczyste w dolinie rzeki

Żwiry i piaski tarasów najniższych
Żwiry i piaski tarasów niskich
Żwiry i piaski tarasów średnich

:Żwiry i piaski tarasów wysokich

l , K~ l

Wapienie kalpinellowc, krynoidoowe,
muszlowe i dctrytyczne

w

Wapienie krynoidowe białe

-

Utwocy deluwialne i soliflukcyjne
Żwiry i gliny tarasów alcumulacyjnycb
:Żwiry i gliny tarasów akumulacyjnych

Wapienie bulaste
Wapienie krynoidowe czerwone

a

Gliny zwietrzelinowe, częściowo soliflukcyjne

Margle globotrunkanowe

Piargi i usypiska
Młaki

Podcit;cia erozyjne

o

Lejki krasowe

t:\

jaskinie

wg Mapy Geologicznej Pienińskiego Pasa Skałkowego
K.. Birkemajer 1964 (uproszczone)

Rys. l . Schematyczna lokalizacja nowo

powstałego

zapadliska

Skała
Obłazowa

z ,,Jas.kinią
z Bumerangiem"
Cisowe Skałki

Fot. 2. Widok w kierunku wschodnim
na Obłazową Skałkę i nowo powstale zapadlisko

Fot. 3. Widok w kierunku zachodnim na Cisowe
Skałki i nowo powstałe zapadlisko
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Można przypuszczać, że zapadlisko powstało w wyniku wypełnienia próżni krasowej jaka mu s i ał a znajdować się
w obrębie wapieni serii czorsztyńskiej, które kontynuują się od Skały Obłazowej do Cisowych Skałek i dalej w kierunku zachodnim (fot. 2, 3). W tym rejonie utwory pi eniń ski ego pasa skałkowego na powierzchni terenu pojawiają się
jedynie sporadycznie w postaci izolowanych skałek, a miąższość utworów przykrywających jest bardzo zróżnicowana
(Birkenmajer 1979). Zapewne z powodu skumulowania drobnych spękań powstających w nadkładzie przykrywającym
pustkę i drgań wywołanych nadmiemymi obciążeniami (parkowanie licznych pojazdów) nastąpiło obsunięcie się osadów znajdujących się bezpośrednio nad próżnią skalną.

Literatura:
Birkenmajer, K. 1964. - "Mapa Geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego" w skali 1:1000, arkusz 4 Nowa B iała,
Warszawa
Birkenmajer, K. 1979.- "Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym", Wyd. Geologiczne, Warszawa
Madeyska, T. 2000. - "Oblazowa Cave- palaeolithic site". w "Post-conference excursion guide", Climate Changesthe Karst Record II, Kraków.
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WODY W OTOCZENIU JASKINI RADOCHOWSKIEJ
(WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ)
Zakład

Sebastian Buczyński, Bartłomiej Rzonca
Hydrogeologii Podstawowej, Instytut Nauk Geologicznych. Uniwersytet
Pl. M. Borna 9; 50-205 Wrocław. e-mail: sebu@ing.uni.wroc.pl

Wrocławski

WSTĘP

Prezentacja zawiera wyniki kartowania hydrogeochemicznego otoczenia Jaskini Radochowskiej. Ta znacznych
rozmiarów jaskinia, położona w zachodniej części Gór Złotych, jest znanym obiektem przyrodniczym Ziemi Kłodzkiej.
Powstała w soczewie marmurów występującej w obrębie niewęglanowych skał metamorficznych - łupków łyszczyko
wych i paragnejsów. Leży nad potokiem Jaskiniec, w górskim, zalesionym obszarze. Jaskinia Radochowska od 1964
roku jest chroniona jako pomnik przyrody nieożywionej (Pulina, 1996; Gawlikowska, 2000; Rzonca et al., 2003).
DWA TYPY WÓD- RÓŻNICE
Badania chemiczne wód źródlanych pozwoliły je podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to wody niskozmineralizowane (M"' 100 mg/dm 3), kwaśne (pH 5,55- 6,76), typu siarczanowego (S04-Ca-Mg i S04 -HC03-Ca-Mg). Występują one w źródłach położonych na obszarze niewęglanowych skał metamorficznych (6 próbek). Drugi typ wód,
to wody wyżej zmineralizowane (w zakresie 227- 322 mg/dm3), o pH z przedziału 6,79- 7,25 i typie HCO,-SO,-Ca.
Dwie próbki pochodziły ze źródeł położonych na obszarze soczewki wapieni krystalicznych (marmurów), dwie zaś
z jeziorek w Jaskini Radochowskrej. Są to wody krasowe (rys. 1).
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Rys. 1. Proporcje zawartości
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DWA TYPY WÓD- PODOBIEŃSTWA
W obu opisanych grupach wód koncentracje jonu siarczanowego przyjmują podobne wartości (31 ,22- 47, l 9 mg
SO/dm') i nie różnicują tych wód na wody siarczanowe i krasowe. Także stężenia krzemionki są podobne w obu
grupach ( 12,40- 18,70 mg SiOjdm·'). Zawartości magnezu, potasu, sodu i jonów chiorkowych są również porównywalne w wodach krasowych i siarczanowych.
MODEL KRĄŻENIA WÓD
Uzyskane wyniki analiz chemicznych pokazują, że chociaż wody należące do obu grup różnią się charakterem
chemicznym, to wynika to głównie z różnej zawartości wodorowęglanów i wapnia. Stężenia jonów siarczanowych
(dosyć wysokie), są porównywalne, więc na dominację siarczanów (w wodach siarczanowych), jak i na brak tej dominacji (wody krasowe), nie wpływają bezpośrednio zawartości tego jonu, ale wyższe lub niższe stężeniajonu wodorowę
glanowego.
Wszystkie źródła, w których stwierdzono wody siarczanowe, znajdują się na obszarze występowania krystalicznych skał niewęglanowych, natomiast wszystkie próbki wód krasowych (ze źródeł i z jaskini) pochodzą ze strefy wystę-
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powania mammrów. Ponieważ źródła z wodami siarczanowymi występują powyżej wychodni marmurów (zarówno
w sensie położenia n.p.m., jak i prawdopodobnego kierunku spływu wód podziemnych), można przypuszczać, że szczelinowe wody siarczanowe (kwaśne i agresywne) napotykają na drodze spływu strefę marmurów, i zmieniają swój chemiczny charakter, stając się wodami krasowymi. Ich skład wzbogaca się w produkty ługowania skal węglanowych
(jony wodorowęglanowe i wapniowe), natomiast inne składniki pozostają w niezmienionych ilościach.
Fakt występowania w rejonach górskich Sudetów dwóch opisanych typów wód źródlanych był już wcześniej
sygnalizowany przez Ciężkowskiego et al. (1997), Staśkę (1996) i Olichwera (2003). Zauważali oni zmienność typu
chemicznego wód z wysokością i zmienność sezonową. Nasze badania wykazały natomiast istnienie prostej korelacji
chemizmu wód z budową geologiczną terenu, a zauważona także przez nas zmienność z wysokością musi być traktowan;t jedynie jako funkcja budowy geologicznej (niżej położone źródła występują na obszarze węglanowym) .
Badane wody Jaskini Radochowskiej prawdopodobnie pochodzą głównie z przepływu lateralnego, a nie (jedynie) infiltracji pionowej z powierzchni terenu. Skład tych wód świadczy o wcześniejszym przebywaniu w skalach
niewęglanowych (siarczany, krzemionka).
Dodatkowo, stosunkowo wysokie zawartości jonów siarczanowych i krzemionki (w porównaniu z bardzo niską
mineralizacją wód), mogą świadczyć o istotnych domieszkach wód głębszego krążenia w badanych próbkach. W wodach opadowych w Kotlinie Kłodzkiej krzemionki nie stwierdzono, a w wodach płytko krążących jest jej zazwyczaj
z;decydowanie mniej (Modelska, 2003). Hoeg et al. (2000) uważają, że krzemionka może być traktowana jako jeden ze
wskaźników pochodzenia wód.
Badania wykazały dosyć wysokie zawartości jonu azotanowego w badanych wodach (5,00 - 17,20 mg/dm1). Jest
to zaskakujące w obszarze leśnym i, jak się wydaje, praktycznie nie narażonym na antropopresję.

Literatura:
Ciężkawski

et al., 1997: Wody podziemne i wpływ czynników antropogenicznych na ich zasoby i jakość. W : Masyw
Śnieżnika- zmiany w środowisku przyrodniczym. Rozdzial9. Wyd. PAE, Warszawa: 147-167.
Gawlikowska, 2000: Ochrona georóżnorodności na Dolnym Śląsku. PIG, Warszawa. 71 ss.
Hoeg et al., 2000: Hydrograph separation in a mountainous catchment combining hydrochemical and isotopie tracers.
Hydro! Process 14: 1199- 1216.
Modelska, 2003: Materiały niepubl. ING U.Wr.
Olichwer, 2003: Zasoby wodne w obszarach górskich i przedgórskich na przykładzie Masywu Śnieżnika, Gór Bystrzyckich oraz Rowu górnej Nysy Kłodzkiej . Praca doktorska, ING, U. Wr., III s.
Pulina(red.), 1996: Jaskinie Sudetów. PTPNoZ, Warszawa, 202 ss.
Rzonca et al., 2003: Wody krasowe wybranych obszarów Ziemi Kłodzkiej. W: W s pólez. Probl. Hydrog., t. 11, l : 215220.
Staśka, 1996: Wody podziemne w skałach krystalicznych na podstawie badań wybranych obszarów Sudetów polskich.
Acta Univ. Wratisl. 1870, Prace Geol.-Min . 53: 1-85.
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OKREŚLANIE WIELKOŚCI OBSZARU ZASILANIA
ŹRÓDEL KRASOWYCH NA PODSTAWIE
OBLICZEŃ TEORETYCZNYCH

(HYDROGEOLOGICZNYCH I HYDROGEOCHEMICZNYCH)
Urszula Dalecka
Zespół Szkół

w Legionowie 05-1/9, Legionowo, ut.
uladal@wp.pl

Zegrzyńska

3

Wody podziemne krążące na obszarze Tatr pozostają ze sobą w więzi hydraulicznej. Na obszamch krasowych
Tatr Polskich stwierdzane są znaczne różnice pomiędzy zasięgiem zlewni powierzchniowych i podziemnych. Spowodowane jest to głównie równoleżnikowym układemjednostek geologiczno-strukturalnych i prostopadłym do nich ukła
dem przecinających je dolin.
W pracy magisterskiej ,.Udział źródeł i wywierzysk w ogólnym odpływie wód podziemnych zlewni potoku Bystra
(Tatry Po/skie)" badaniami objęty został obszar znajdujący się we wschodniej części Tatr Zachodnich. Zarówno litologia (duża część zlewni potoku Bystra zbudowanajest ze skal węglanowych: wapieni i dolomitów) jak i obfitość opadów
stwarza dogodne warunki do rozwoju procesów krasowych. Na terenie zlewni zlokalizowano 137 źródeł i 3 wywierzyska: Goryczkowe, Bystre Górne i Dolne (rys. 1).
Istotnym elementem badań było określenie obszaru zasilania wywierzysk z uwzględnieniem wyraźnej niezgodności zlewni podziemnych i powierzchniowych.
Barwienia przeprowadzone dla wywierzyska Goryczkowego wykazały jedynie połączenie z obszarem zlewni
Suchej Wody, wskazując na ten rejon jako obszar teoretycznego zasilania. Ze względu na punktowy charakter stwierdzonych połączeń niemożliwe było określenie dokładnych granic obszaru zasilania. Dla systemu wywierzysk Bystrej
dotychczasowe badania nie wykazały jednoznacznie żadnych konkretnych przepływów krasowych. Hipotetycznym
obszarem zasilania obu tych wywierzysk jest masyw Giewontu.
Próbę oszacowania obszaru zasilania systemu wywierzyska Goryczkowego i wywierzysk Bystrej podjęto przy
pomocy metody hydrochemicznej na podstawie denudacji węglanowej. Dysponując: wielkością ogólnej mineralizacji
wód w mg/dm\ wartością wydatku wywierzysk w m3/s oraz wartością denudacji chemicznej w m 1/ km~* rok obliczono
obszar zlewni podziemnej (tab. l)
Tab. l Powierzchnia obszaru zasilania wywierzysk obliczona metodą denudacji

Powierzchnia
obszaru zasilania (km2)

(Wołowiec

200 l)

Wywierzysko Goryczkowe

Wywierzyska Bystrej

2,8

5,92

Teoretyczny obszar zlewni podziemnej wywierzysk Bystrej obejmuje obszar zbudowany ze skał węgłanowych w
rejonie wywierzysk oraz masyw Giewontu. Wywierzysko Goryczkowe poprzez krasowe systemy odwadnia obszar
Doliny Stawów Gąsienicowych, oraz rejony leżące bezpośrednio w rejonie wywierzyska.
Równolegle, do obliczeń wykorzystano również metodę hydrogeologiczną, która pozwala określić objętość zbiornika krasowego (Mangin, l 975). Metoda ta pozwala w oparciu o wartości objętości przepływów, na wykreślenie krzywej regresji. Krzywe regresji uzyskane dla obu wywierzysk wskazują wyraźną dwudzielność. Część wykresu- krzywa
o dużym nachyleniu odpowiada krzywej opadania, a druga o mniejszym nachyleniu, która może być przybliżona prostą
-krzywej wysychania. Taka interpretacja pozwała na wydzielenie dwóch obszarów alimentacyjnych, pozostających ze
sobą w kontakcie. Odcinek o dużym nachyleniu odpowiadałby zbiornikowi lokalnemu i regionalnemu a odcinek mniej
stromy zbiornikowi regionalnemu. Objętość tych zbiorników można obliczyć stosując odpowiednie wzory (tab.2).
Tab.2 Objętości wody magazynowane w zbiornikach lokalnych i regionalnych obliczone wg wzorów Mungin'e (śred
nia z okresu 1980-2002). (Barczyk l 999)
Wywierzyska Bystrej
(1980-2002)

Wywierzysko Goryczkowe
(1980-2002)

9,4 *105

2,1*106

0,8*107

ł,ł*I07

Średnia objętość wody

zmagazynowana
w zbiorniku lokalnym (m 3)
Średnia objętość wody

zmagazynowana
w zbiorniku regionalnym (rnl)
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Obliczone objętości zbiorników lokalnego i regionalnego pozwalają określić powierzchnię zasilania poprzez
porównanie z wynikami badań prowadzonych przez Mangina (1975). Dysponując dokładnie określoną powierzchnią
zlewni podziemnej źródła wyznaczoną poprzez barwienia systemu krasowego, obliczył on objętość zbiornika krasowego (Labat et al., 2000). W podobny sposób, uwzględniając dodatkowo budowę geologiczną obszarów zasilania można
w przybliżeniu określić, że powierzchnia zasilania wywienysk Bystrej powinna wynosić około l Okm 2, a wywierzyska
Goryczkowego około 14 km2 •
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Rys. l Schematyczna lokalizacja wywierzysk Bystrej i Goryczkowego (wg Barczyk, Humnicki 1999)
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PRZYDATNOŚĆ ŹRÓDEŁ DO BADANIA FAUNY

WÓD PODZIEMNYCH.
'

Zakład

Elżbieta Dumnicka
Biologii Wód im. K. Stanuacha PAN, ul Sławkow.~ka 17, 3/-016 Kraków

W badaniach fauny zamieszkującej wody podziemne często wykorzystuje się źródła, jako swoiste "okna na świat"
dla organizmów stygobiontycznych, np. w Tatrach w Lodowym Źródle w Dolinie Kościeliskiej stale stwierdza się
obecność Niphargus tatiY!nsis. W encyklopediach biospelealogicznych (Stygofauna Mundi 1986 i Encyclopedia Biospeleologica 1992 - 1998) źródła są traktowane jako jedno z siedlisk należących do wód podziemnych.
W 2003 r rozpoczęto badania fauny bezkręgowców w 25 źródłach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej usytuowanych zarówno w południowej części Wyżyny (15 źródeł na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z obrzeżem) jak i w jej północnej części, gdzie wytypowano lO źródeł. Dotychczas zebrano próby w trzech sezonach: zima,
wiosna i lato. Jednym z celów tych badań jest określenie udziału gatunków stygobiontycznych w składzie badanych
ugrupowań oraz stwierdzenie jaki wpływ ma zabudowa źródeł (kręgi lub ścianki betonowe) na występowanie stygobiontów w wodach powierzchniowych.
W badanych źródłach stwierdzono obecność wielu grup bezkręgowców: od wypławków po chrząszcze wodne.
Prawie wszystkie znajdowane w tym środowisku bezkręgowce żyją wyłącznie w wodach powierzchniowych.- do nich
należą larwy wszystkich grup owadów (jętki, widelnice, ch ruściki, muchówki) oraz mięczaki reprezentowane głównie
przez ślimaki z rodzajów Bithynella i Valvata.
Jedynie wśród obunogów (Amphipoda) i skąposzczetów znaleziono gatunki stygobiontyczne. Ponadto typowe
dla wód podziemnych gatunki mogą zostać znalezione wśród małżoraczków (Ostracoda), często i licznie spotykanych
w zebranych próbach, oraz wśród wodopójek (Hydracarina), znacznie rzadziej występujących w badanych źródłach.
Zebrane materiały z dwu ostatnio wymienionych grup taksonomicznych są w trakcie opracowywania.
Obecność form stygobiontycznych (studniczek - Niphargus tatiY!n.~is, skąposzczety - Trichodrilus spp. i Cemosvitovie/la spp) stwierdzono jedynie w trzech spośród badanych 25 źródeł. Wszystkie te źródła usytuowane są w połu
dniowej części Wyżyny, wzdłuż potoku Prądnik, łub w samymjego korycie.
Odłowienie stygobiontów w tak niewielkiej liczbie źródeł nie musi świadczyć o ich nieobecności na badanym
terenie. Najczęściej zwierzęta żyjące w wodach podziemnych są wymywane na powierzchnię po obfitych opadach,
kiedy wydajność źródeł jest bardzo duża, natomiast we wszystkich tenninach naszych badań wydajność źródeł była
niewielka. W przyszłym roku planowane jest przeprowadzenie jednorazowych badań po silnych deszczach lub gwał
townych roztopach w celu uchwycenia rzeczywistego rozsiedlenia stygobiontów. W źródłach obudowanych nie stwierdzono obecności fauny podziemnej mimo, że warunki siedliskowe (duże zacienienie, możliwość ukrycia się pod duży
mi odłamkami wapienia zaścielającymi dno) wydają się sprzyjać ich występowaniu.
Próbując ocenić skład fauny wód podziemnych na podstawie badań źródeł można stwierdzić jedynie obecność
stygobiontów, natomiast znalezione stygofile, czy stygokseny mogą równie dobrze pochodzić z wód podziemnych jak
i z samego źródła.
Mimo pewnych ni edogodności badania biospeleologiczne źródeł są cennym źródłem informacji o faunie stygobiontów, szczególnie w regionach ,.niekrasowych", gdzie dostęp do wód podziemnych jest utrudniony.
Badania wykonano w ramach grantu KBN nr 3 P04G 008 23
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PROBLEMY OCHRONY NIETOPERZY (CHIROPTERA)
W JASKINIACH SUDETÓW.
Joanna Furmankiewicz 1, Marek Furmankiewicz2
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Jaskinie Sudetów są przedmiotem systematycznych badań faunistycznych od początku XX wieku. Początkowo
prowadzili je uczeni niemieccy, a po 1945 roku K. Kowalski (1953), w latach 1964-1967 B.W. Wołoszyn (1970, 1971 ),
a w Jatach 1971-74 R. Haitlinger (1976). Od lat osiemdziesiątych pojedyncze jaskinie kontrolowane były przez różnych
badaczy w ramach Dekad Spisu Nietoperzy (Postawa i in. 1994, Kliś et. al. 200 l, Szkudłarek et. al. 2002). Od roku 2000
szczegółowy monitoring liczebności nietoperzy hibernujących w największych jaskiniach Sudetów rozpoczęła Wrocławska Grupa Chiropterologiczna. Badania w jaskiniach Masywu Śnieżnika i Gór Złotych prowadzone są we współ
pracy z Klubem Speleologicznym ze Stronia Śląskiego, natomiast w jaskiniach okolic Wojcieszowa we współpracy
z Klubem Speleologicznym ,,Bobry" z Żagania i Sekcją Speleologiczną z Wrocławia (Bufie et al. 2001a, 2001b, Furmnnkiewicz i Furmankiewicz 2002).
W czasie dotychczasowych badań w Sudeckich jaskiniach stwierdzono 14 gatunków nietoperzy: nocka dużego
Myotis myotis, nocka Bechsteina M. bechsteinii, nocka Natterera M. nattereri, nocka orzęsionego M. emarginatus,
nocka wąsatka M. mystacinus, nocka Brandta M. brwuilii, nocka łydkowłosego M. dasycneme, nocka rudego M. dclubenlanii, mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii, mroczka późnego E. serotinus, gacka brunatnego Plecotus auritus.
gacka szarego P. austriacus, mopka Barbastella barbastellus oraz podkowca małego Rhinolophus hipposideros. Spośród nich 5 gatunków (podkowiec mały, nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy, nocek orzęsiony i mroczek pozłocisty)
wpisanych jest do Polskiej czerwonej księgi zwierząt jako zagrożone wyginięciem (Głowaciński 200 l), natomiast mopek, nocek duży, nocek orzęsiony i nocek łydkowłosy określone są jako zagrożone w Dyrektywie Siedliskowej Unii
Europejskiej, dla których powinno sie tworzyć tzw. Specjalne Obszary Ochrony.
Największym zimowiskiem nietoperzy
Tab. l. Jaskinie Sudetów, w których w latach 1985-2003 stwierw polskiej części Sudetów jest Jaskinia Niedźwie
dzono zimowanie co najmniej 10 nietoperzy.
dzia w Kletnie (maks. 251 osobników zimą 2002
roku). Jest to zarazem największe w polskiej czę
Maks. liczba
Jaskinia
Lokalizacja
Rok
ści Sudetów zimowisko nocka wąsatka i nocka
nietoperzy
Brandta- łącznie maks. 132 osobniki obu gatunNiedźwiedzia
Kletno
251
2002
ków, gacka brunatnego (maks. 33 osobniki) i nocSzczelina
2001
Wojcieszów
194
ka orzęsionego (maks. 12 osobników), dla któreWojcieszowska
go jaskiniajest obecnie największym znanym ziPółnocna Duża
Wojcieszów
2003
93
mowiskiem w Polsce. Na ziemi kłodzkiej cennyNowa
Wojcieszów
2001
75
mi obserwacjami były także stwierdzenia podkowRadochów
Radochowska
65
1991
ca małego w jaskiniach Na Ścianie, Nad Lądkiem
NaScianie
Rogóżka
24
1991
i Kontaktowej.
NowaMorawa
17
Kontaktowa
2003
Drugą jaskinią w rankingu liczebności ziSolna Jama
Gniewoszów
li
1991
mujących nietoperzy jest Szczelina WojcieszowWojcieszów
Nad Potokiem
10
2002
ska w Połomie (maks. 194 osobniki zimą 2001
Błotna
roku). Jaskinia ta jest najważniejszym zimowym
2003
10
(Pierwszomajowa) Wojcieszów
stanowiskiem nocka dużego na Dolnym Śląsku
(maks. 108 osobników w 2003 r.). Trzecim ważŹródło: Furmankiewicz i Furmankiewicz 2002, uzupełnione
nym obiektemjest Jaskinia Północna Duża w Połomie. gdzie w 2003 roku odnotowano 93 nietoperze (głównie mopki i nocki rude). W jaskiniach Połomu łącznie co
roku zimuje ponad 300 nietoperzy z t O gatunków. Do szczególnie cennych należą obserwacje niezwykle rzadkiego
w Sudetach nocka łydkowłosego w Szczelinie Wojcieszowskiej i Jaskini Północnej Dużej.
Dotychczasowe plany ochrony jaskiń w Sudetach nie były przygotowywane pod kątem ochrony hibernujących w
nich nietoperzy (Pulina l 975, Węgiel et al. 1998). Dopiero w 20G2 roku jaskinie Połomu i Jaskinia Niedźwiedzia
zostały zgłoszone przez różne organizacje i instytucje do programu Natura 2000, w ramach wyznaczania Specjalnych
Obszarów Ochrony, jako szczególnie ważne siedliska nietoperzy.
Obiektem aktualnie najlepiej zabezpieczonym jest jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, której zwiedzanie przez
grupy turystyczne możliwe jest tylko na wyznaczonej trasie w partiach środkowych, a eksploracja speleologiczna całej
j<lskini ograniczona. Nietoperzom sprzyja całkowite zamknięcie jaskini w okresie od grudnia do km1ca stycznia, choć
korzystniejsze byłoby przedłużenie tego okresu ochronnego do końca marca.
Antropopresja ograniczonajest także w jaskiniach Połomu, ze względu na położenie na prywatnym terenie kopalni. Jednak czynny kamieniołom stanowi stałe i dużo poważniejsze zagrożenie dla istniejących zimowisk. Trzy największe: Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Północna Duża i Jaskinia Nowa powinny bezwzględnie zostać objęte ochroną
prawną, a ich zwiedzanie w okresie zimowym (listopad-koniec marca) nie powinno być dozwolone.
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Na silną antropopresję narażone są także inne powszechnie znane jaskinie, szczegółnie Jaskinia Radochowska
orazjaskinie koło Lwówka Śląskiego. W przypadku Jaskini Radochowskiej korzystne byłoby jej zamknięcie i udostęp
nianie tylko dla grup turystycznych i speleologicznych pod opieką przewodnika/instruktora. Pozwołiłoby to na jej
ochronę przed aktami wandalizmu (m.in. palenie ognisk, używanie pochodni), które stanowią zagrożenie dla wszystkich gatunków zwierząt, chroniących się w jaskiniach. Jeżeli wejście zimowe do jaskini jest koniecznością, powinno
używać się światła elektrycznego i unikać stosowania lamp karbidowych będących źródłem ciepła i spalin niepokoją
cych nietoperze.
Ewentualne plany zabezpieczania niektórych jaskiń (a także sztolni) przez kluby speleologiczne i inwestorów
prywatnych powinny uwzględniać ochronę nietoperzy. W zabezpieczanych obiektach nie wolno wprowadzać zmian
mikroklimatycznych (a więc zamurowywać jakichkołwiek otworów łub zmniejszać ich średnicy). Ewentualne prace
mogą polegać na wstawieniu pojedynczych krat łub ogrodzenia uniemożliwiającego niekontrolowany ruch turystyczny.
Kraty powinny być montowane nie w najwęższym przejściu, ale w rozszerzeniach korytarza wejściowego, by nie ograniczać cyrkulacji powietrza i nie stanowić bańery dla przelatujących nietoperzy. Kraty, najlepiej okrągłe w przekroju,
powinny być ułożone poziomo, z prześwitem pionowym około 13 cm i poziomym minimum 50 cm. Ewentualne prace
konserwatorskie (np. używanie farb i środków antykorozyjnych) nie powinny być wykonywane w okresie wiosennej i
jesiennej aktywności nietoperzy przy otworach jaskiń i sztolni (tzw. swarming związany z godami). Powinno unikać się
jakichkołwiek środków o intensywnym zapachu (np. farb olejnych). Zaleca się stosowanic stali nierdzewnej łub galwanizowanej. W przypadku konieczności pokrycia krat środkami antykorozyjnymi prace powinny być wykonywane
w czerwcu, gdy jaskinie odwiedza najmniej nietoperzy (w Sudetach nie są znane letnie kolonic w jaskiniach).
Wymienione wyżej starania o objęcie ochroną najcenniejszych jaskiń (szczególnie Połomu), zalecenia ochronne
i ograniczenie ruchu turystycznego oraz akcji speleologicznych w okresie zimy, sprzyjałyby nietoperzom hibernującym
w tych obiektach. W okresie letniej aktywności nietoperzy (maj-październik) nie ma żadnych przeciwwskazań do nawet intensywnych prac eksploracyjnych.
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ZARYS GEOLOGII GÓR KACZAWSKICH ZE SZCZEGÓLNYM
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Wstęp

Obszar Gór Kaczawskich od trzech wieków odgrywa kluczową rolę w poznaniu i interpretacjach budowy geologicznej i krasu całych Sudetów wraz z ich przedpolem (blokiem przedsudeckim). Jest to spowodowane stosunkowo
łatwą dostępnością tego obszaru i licznymi wyrobiskami, w których eksploatowano surowce skąlne, a szczególnie
poszukiwane do zapraw murarskich skały węglanowe niezbędne do rozwoju budownictwa murownnego. Marmury
wojcieszowskie były też co najmniej od xvrn wieku wykorzystywane jako kamienie ozdobne w budownictwie monumentalnym, np. Pałac Sanssouci w Poczdamie wybudowany w latach 1744-47, po zwycięstwie w Wojnach Śląskich, ze
śląskich skał.

Poglądy na budowę Gór Kaczawskich wypracowane przez pokolenia geologów niemieckich zostały przyswojone literaturze polskiej w skrócie przez Książkiewicza (1947, 1952) i obszernie z oryginalnymi uzupełnieniami przez
Teisseyre' a i in. (1957, 1960). N as tę pną próbę syntezy uwzględniającą już wiele polskich bada!l przedstawił Oberc
(1972}. Za tymi dziełami są nadal powielane schematy budowy geologicznej Sudetów przez autorów prac przeglądo
wych i popularnych. Jednak od tego czasu nastąpiła rewolucyjna zmiana paradygmatów i metod badawczych, a praca
trzech pokoleń geologów polskich, często przy wsparciu badaczy zagranicznych dysponujących nowoczesną aparaturą,
zmieniła radyknlnie ten utrwalony obraz. Panującą w geologii przez sto lat teorię geosynklin zastąpiła teoria tektoniki
kier litosfery. Tradycyjne_ narzędzia młotek, busolę geologiczną, polaryzacyjny mikroskop optyczny i miareczkowe
analizy chemiczne uzupełniły mikroskopy elektronowe i różnorodne spektrometry umożliwiające oznaczanie mikroskamieniałości w skalach metamorficznych, składu pierwiastków śladowych i izotopowego nawet we fragmentach
drobnych kryształków akcesorycznych minerałów skałotwórczych, a przez to jest znacznie dokładniejsze rozpoznanie
i datowanie procesów geologicznych zapisanych w skałach. Nowa synteza budowy geologicznej Gór Kaczawskich
(i obszaru sudeckiego w ogóle) rodzi się obecnie w licznych publikacjach, głównie anglojęzycznych, często dyskusyjnych i trudno dostępnych. Ostatnie, krótkie podsumowanie stanu wiedzy o geologii obszaru kaczawskiego z obfitą
literaturą zostało opublikowane w przewodniku 74 Zjazdu Polskiego TowarzystwaGeologicznego w Cieplicach (Kryzn
i Muszyński 2003, Kryza i in. 2003, Śliwiński i in. 2003a, 2003b). Dlatego dalej będę się powoływał tylko na najważ
niejs:z;e i łatwiej dostępne pozycję z tej dziedziny.
Zarys geologii
Geologic;o;na jednostka regionalna Gór Kaczawskich składa się z dwu kompleksów strukturalnych: waryscyjskiego fundamentu reprezentowanego przez słabo zmetamorfizowane, choć silnie zdeformowane skały osadowe i wulkąno
geniczne zaliczane do paleozoiku (kambr- wczesny karbon) oraz nąłożonego kompleksu platformowego (epikontynentalnego) obejmującego skały osadowe i wulkaniczne od górnego karbonu po holocen. Utwory tego kompleksu są zachowane w nałożonym zapadlisku (niecce północn'osudeckiej) i rozdzielają wychodnie fundamentu ną polnocną i poludniową gąłąź metamorfik u kaczawskiego. Późniejsze uskoki o kierunku NW-SE (uskok sudecki brzeżny) i WNW-ESE
(uskok śródsudecki) oddzielają strukturę kaczawską od bloku przedsudeckiego, gdzie identyczne formącje odsłaniają
się miejscruni spod utworów kenozoicznych i od bloku karkonosko-izerskiego, gdzie wypiętrzone zostały silniej zmetamorfizowane skały przebite przez intruzję granitaidów karkonoskich. Resztki utworów pokrywy platformowej znajdujemy niekiedy w postaci ostańców erozyjnych w zapadliskach, a najmłodsze osady w dolinach rzecznych.
Wiek i profil metamorficznego kompleksu kaczawsklego od czasu gdy w roku 1865 R. Peck znalazł pierwsze
graptolity ~ylurskie w łupkach metamorficznych koło Lubania oraz na podstawie analogii ze słabiej zmetamorfizowanymi formacjami Łużyc i niezmetamorfizowanymi okolic Pragi (niecka Barrandienu) miał się zawierać w przedziale
późny prekambr - :>ylur. Za najstarsze uznano ,.łupki radzimowickie" i zaliczano do najmłodszego prekambu, na nich
miały spoczywać dolnokambryjskie marmury (wojcieszowskie) w stropie zazębiające się ze zmetamorfizowanymi ~ka
łami wulkanaklastycznymi ("diabazami", "zieleńcami", "keratofirami" i "porfirami") mającymi należeć do wyższego
kambru, profil miał wieńczyć zespół fylłitów, kwarcytów i lidytów zaliczany do ordowiku i sylunt. Ponieważ w Sudetach (okolice Świebodzic i Kłodzka) znane są niezmetamorfizowane skały ze skamieniałościami późnodewońskimi,
więc cały metamorficzny kompleks kaczawski uważano za typowe kaledonidy, których płaszczowinowa budowa została ukształtowana, zdenudowana i pogrążona w morzu przed póinym dewonem. Orogeneza waryscyjska miała dodatkowo skomplikować płaszczowinowy górotwór kaczawski. Teisseyre (1956) wyróżnił tu waryscyjskic siodło Bolków Wojcieszów, w którego osi, zanurzającej się ku wschodowi, występują łupki radzimowiekic najniższej jednostki tektonicznej, na której skrzydłach występują wyższe płaszczowiny kaledońskie, dodatkowo zsunięte podczas orogenezy
waryscyjskiej na górny dewon i dolny karbon depresji Świebodzic. Już ten autor zauważył wśród "łupków radzimowickic h" strzępy skał uważanych za młodsze i zinterpretował je jako "formację mylonityczną, złożoną z różnych ogniw
stn\tygraficznych" (Teisseyre 1956, s. 29).
Później szczegółowe prace kartograficzno-geologiczne, poszukiwania mikroskamieniałości i studia zachowanych struktur sedymentacyjnych w zmetamorfizowanych skałach osadowych oraz badania geochemiczne, petrologicznc i pierwsze datowania izotopowe doprowadziły do zasadniczych zmian poglądów. Baranowski ( 1975, 1989) wykaząl,
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że formacje ,.kompleksu kaczawskiego" mają charakter fliszu osadzanego w rowie oceanicznym i tworzą pryzmę akrecyjną. Urbanek znałazła zarówno w fyllitach jak i ,.łupkach radzimowickich" szczątki konodontów wskazujących na

ordowicki i dewoński wiek (Urbanek i Baranowski l 986, Urbanek i in. l 975). Chorowska (l 978) w bryłach wapiennych wśród fyłłitów stwierdziła zespół mikroskamieniałości dowodzący dolnokarbońskiego wieku tej fom1acji. Baranowski i Lorenc (1981) wykazali, że "wapienie wojcieszowskie" występują w postaci izolowanych soczew wśród
zieleńców, póiniej Lorenc (l 984) w tych marmurach rozpoznał różne środowiska sedymentacji od laminowanych osadów lagun, przez budowle glonowe, oolity do okruchowych produktów niszczenia tych budowli co wskazuje, że wapienie stanowiły czapy, typu atoli i guyotów na oceanicznych wyspach wulkanicznych. W końcu Skowronek i Steffahn
(2000) stwierdzili w "wapieniach" wojcieszowskich mikroskamieniałości wskazujące na wiek ordowicko-sylurski. Studia
petrologiczne skał wułkanoklastycznych prowadzone przez Kryzę i Muszyńskiego (l 992, 2003, Furnes i in. l 994,
Muszyński I 994, Muszyński i in. 2002) wykazały, że są to skały typowe dla ewoluującego ryftu od śródkontynentalne
go do dna i grzbietu oceanicznego z ławami poduszkowymi, których wiek mieści się od kambru po dewon. Jedyna data
U!Pb cyrkonu ze starszych law wskazuje na pogranicze kambru i ordowiku (5 l l ±39 ma). Zamykanie tego ba~enu
oceanicznego spowodowało utworzenie pryzmy akrecyjnej i wysokociśnieniowego, a niskotemperaturowego metamorfizmu z glaukofanem w spągu melanży wykazujących słabszą metamorfozę. Miało to prawdopodobnie miejsce we
wczesnym karbonie kiedy został zamknięty basen oceaniczny i doszło do utworzenia kolizyjnego orogenu waryscyjskiego. Datowanie cyrkonów z póinoorogenicznej subwulkanicznej intruzji Żeleźniaka, metodą SHRIMP, na 3 l 5±2
m<l zamyka tektogenezę waryscyjską. Mimo tych osiągnięć, są to dane punktowe, które nie wystarczają do w pełni
zadowałającej korelacji Iitostratygraficznej, szczegółnie ze względu na tektoniczną albo niepewną naturę granic pomię
dzy różnymi typami skal.
W póinym karbonie rozpoczął się płatformowy etap rozwoju, w warunkach diwigania izostatycznego zaznaczyła się rozproszona dystensja powodująca powstawanie zapadłisk wypełnianych okruchowymi osadami kontynentalnymi póinego karbonu i permu (Wojewoda i Mastalerz 1989) oraz diwiganie zrębów, które w warunkach lądowych
podłegały silnej denudacji i mogły ulegać krasowieniu. W póinym permie wznoszenie ustąpiło pogrążaniu (subsydencji) słabemu i przerywanemu równie słabymi wynurzeniami. Jak wynika z analizy facji wokół masywu czeskiego
doprowadziło to do krótkotrwałych zalewów morz cechsztynu, retu-wapienia muszlowego i kełowejsko-kimerydzkie
go. Zalewy te były rozdzielone okresami słabego wznoszenia i denudacji. Ponowne silne ruchy wypiętrzające i denudacja miały miejsce we wczesnej kredzie ok. 100 - 90 ma, na co wskazują datowania chłodzenia masywu karkonoskoizerskiego metodą trakową (Jarmołowicz-Szulc 1984) i rozważania Mierzejewskiego (l 985). Wówczas doszło do prawie całkowitego usunięcia starszych skał pokrywy permsko-mezozoicznej z masywu czeskiego i głębokiego skrasowienią starszych skał węgłanowych (Bosak 1996), co też jest stwierdzone na Opoiszczyinie (Barczuk i Głazek 1998).
Ostatni zalew miał miejsce w póinej kredzie (cenoman- santon), którego osady o miąższościach sięgających 1000 m są
zachowane w wielu miejscach masywu czeskiego i zapadłiskach sudeckich. Kolejne ruchy wypiętrzające trwające od
koniaku po paleogen włącznie miały charakter blokowy, wydźwignęły cały masyw czeski i spowodowały głęboką denudację. W tym okresie zostały ukształtowane główne rysy współczesnej rzeźby Gór Kaczawskich i rozwinął się kr.ts.
Kras
Bogactwo form krasowych występujących w Górach Kaczawskich, a odsłanianych podczas eksploatacji marmurów zwraca uwagę od wieków. Już w roku 1720 A. G. Vołkmann odnotował piękno Jaskini Południowej w Polomie, od
roku 1875 są publikowane wzmianki o kościach zwierząt plejstoceńskich (F. Romer) znajdowanych na Połomie, gdzie
w r. 1900 A. Langenhan znalazł też szczątki drobnych ssaków plioceńskich w polewie naciekowej Jaskini Południowej,
które opracował Heller ( 1937). Wówczas zwrócono też uwagę na zabytki archeologiczne znajdowane w osadach jaskiniowych i same osady jaskiniowe. Systematyczne wykopaliska w jaskiniach Polomu i Milka w latach trzydziestych
przeprowadził L. Zotz, które podsumował monografią (Zotz 1939) zawierającą nie tylko opisy archeologiczne, lecz
także krytyczny przegląd wszystkich starszych badań i publikacji oraz nowe ekspertyzy paleontologiczne i mineralogiczne. Następnie badania w kamieniolomach wojcieszowskich zostały zahamowane, gdyż funkcjonował tam jeszcze
na początku łat pięćdziesiątych obóz pracy więiniów politycznych. Podsumowanie zgromadzonej wiedzy o krasie,
opisy i plany znanych w Sudetachjaskiń (w tym odkrytą przez siebie Jaskinię Nową na Połomie) opublikował Kowalski
(1954). W tym samym roku grupa studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zebrała na Polomie, na X
poziomie eksploatacyjnym kolekcję nacieków i kości ze zniszczonej przez eksploatację Jaskini Naciekowej, które są
częściowo eksponowane w Muzeum Wydziału Geologii UW i Muzeum Ziemi PAN, a Barczyk ( 1956) opisał znalezione
wtedy perły jaskiniowe. Jednocześnie badania krasu i dokumentowanie jaski11 w Wojdeszowie rozpoczął M. Pulinu,
które uwieńczył pracą magisterską (l 959) i rozprawą doktorską (l 964), w łatach 1957- l 960 opubłikowul na ten temat
liczne notatki i podsumowal monografią (Pułina 1977), w której znane jaskinie łączył z trzema wyróżnianymi przez
Jahna (l 953) powierzchniami zrównań. Od lat siedemdziesiątych dokumentacje jaskiń stale odkrywanych i szybko
niszczonych w trakcie eksploatacji na Połomie prowadzą grotołazi z kilku ośrodków, a szczególne zasługi w pośpiesz
nej inwentaryzacji tych jaskiń ma "Speleoklub Bobry" z Żagania. Opublikowane wyniki tych prac (Pułina 1996) często
są jedynym śladem wielu jaskiń, które tu istniały. Badania naukowe krasu tego obszaru, po roku 1964 są prowadzone
sporadycznie, właściwie własnym sumptem pojedyńczych badaczy, przeto ich wyniki są skromne. Wspomnę tu tylko
dwie nowości. Bardzo ciekawą analizę morfometryczną udokumentowanych jaskiń na Polomie opublikowaną ostatnio
przez Rogalę (2003), który stwierdził, że wśród nich istotną rolę odgrywająjaskinie rozwinięte stromo, co nie potwierdza ich zależności od trzech ,.powierzchni zrównań", lecz od stromych powierzchni zluźnień wzdłuż pierwotnego uła
wicenia (foliacja S 11 ) lub spękań (uskoków) oraz stwierdzenie krasu hydrotermalnego (Głazek i Urban 2000).
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Podsumowanie
Obecnie zachodzą radykalne zmiany w poglądach na geologię Gór Kaczawskich tym samym zmieniają się warunki brzegowe w jakich musimy się mieścić rozważając rozwój procesów krasowych i wiekjaskiń tego obszaru. Wiele
utrwalonych w literaturze poglądów okazało się nieuzasadnionych. Zjawiska krasowe Gór Kaczawskich mogą dostarczyć wielu dalszych informacji o rozwoju tego obszaru, szczegółnie z długiego czasu jaki upłynął od karbońskiej
tektogenezy waryscydów do czasów dzisiejszych. Właśnie do odtworzenia rozwoju paleogeograficznego w tym dłu
gim okresie panowania warunków platformowych zjawiska krasowe mogą dostarczyć kapitalnych argumentów. Obecnie poszczególne pietra pokrywy platformowej zostały prawie całkowicie zdarte przez denudację przed późną kredą
i po koniaku, a zasięgi czasowe i przestrzenne tych pięter są zwykle naiwnie rysowane tuż przy granicach erozyjnych
lub tektonicznych zachowanych reliktów. Jednak w fonnach krasowych mógł się zachować zapis przemian paleogeognlfiCznych, trzeba tylko go odszukać i odczytać (por. Głazek 1973, Ford 1995). Jednym z takich nowych osiągnięć
jest zakwestionowanie "poziomów jaskiniowych" skorelowanych z "powierzchniami zrównań" (Rogala 2003) innym
stwierdzenie istnienia krasu hydrotermalnego i epiwaryscyjskiego (Głazek i Urban 2000). Zapewne wiele dalszych
możliwości kryje się w dostępnych odsłonięciach i jaskiniach jeżeli zastosujemy do nich odpowiednie techniki eksploracyjne i badawcze.
Po zaniechaniu eksploatacji marmurów w Wojcieszowi e jest świetna okazja aby podjąć na nowo starania o ochronę tego krasu jako rezerwatu przyrody nieożywionej lub co najmniej szeregu obiektów jako geologicznych stanowisk
dokumentacyjnych. Może uda się zrealizować pomysł utworzenia na Połomie i Miłku parku miejskiego z wyeksponowaniem i udostępnieniem dla turystów niektórych obiektów krasowych: jaskiń i profili rozciętych form krasowych,
podobnie jak to zrobiono w Kielcach na Kadzielni (Kozłowski i in. 1965).
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KRAS HYDROTERMALNY W GÓRACH KACZAWSKICH
Jerzy

Głazek 1 ,

Andrzej

KozłowskF

'FnstWUl Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznwl; e-mail:glazekj@amu.edu.p/
~lns;ytttt Geochemii, Minemlogii i Petrologii UW. al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsz:awa;
e-mail: akozl@ geo.uw.edu.pl
Podczas poszukiwań fom1 kopalnego krasu w odsłonięciach skał węglanowych pierwszy z autorów ok. 1988
zwrócił uwagę na ciekawą famę krasową w nie czynnym kamieniołomie na Górze Milek w Wojcieszowie w Górach
Kuczawskich. Na ścianie NE pierwszego poziomu wyrobiska znajduje się występ, gdzie na marmurach zachowanajest
półka z brunatno-czerwonymi, scementowanymi, warstwowanymi osadami okruchowymi o miąższości 2 m, a przykrytymi palisadowym kalcytem o kryształach sięgających 30 cm dług. i l Ocm szer. Forma ta ciągnie się ukośnie na ścianie
aż do powierzchni (ok. 50 m). Osad detrytyczny bardzo przypomina pobliski czerwony spągowiec. W dotychczasowej
literaturze nie ma żadnej informacji o tej formie. Dlatego został sformułowany temat pracy magisterskiej z zadaniem
poszukiwania i opisania podobnych form wypełnionych osadami wyglądającymi na starsze od znanych z kenozoicznych form krasowych (por. Pulina 1977). Do tej pracy zotało wykonanych kilka płytek cienkich (Burdzy 1995). Drugi
z autorów wykonał oznaczenia temperatur homogenizacji dwufazowych ciekłych inkluzji i oznaczył ich zasolenie metodą wymrażania, co dało temperatury krystalizacji l 07-60" i zasolenie 4,3- l ,0% wag. w przeliczeniu na NaCI (Głazek
i Urban 2000).
Później H. Zyzański dostarczył uprzejmie próbkę podobnego kalcytu z nowo odkrytej Jaskini Kryształowej na
Polomie. Kryształy te są mniejsze ok. 10 cm długości i do 2 cm szerokości, a narastają w postaci grubej lecz porowatej
warstwy, gdyż są różnie zorientowane. Wykonane z tej próbki oznaczenia dały podobne wyniki Th l 02-66"C i zasolenie
podobnie spadające wraz ze spadkiem temperatury 4, 1-0,9%. W tej próbce widać na skalenoedrycznych zakm1czeniach
dużych kryształów 3 generacje narosłych drobnych kryształków, które wykazują niższe temperatury homogenizacji i
niższe stężenia soli. Jednak nie jest to konsekwentny spadek, a wskazuje na co najmniej trzy pulsacyjne zmiany temperatury i składu roztworu.
Hydrotermalne jaskinie z dużymi kryształami kalcytu są powszechne na świecie (Bosak 1998, Dubljanskij J. V.,
Bosak 1999, Dyblyanskiy 1980, Hill, Forti 1997). Kryształy takie tworzą się bardzo powoli w stabilnym środowisku z
roztworu nasyconego przy bardzo powolnym odgazowaniu CO,, co jest możliwe tylko w warunkach freatycznych (Hill
i Forti 1997, s. łOI). Autorzy ci przytaczają też rekordowe przykłady, np. w jaskini Chiely Bowl w Akansas kryształy
kalcytu osiągają długość 157 cm i w jaskini Cupp-Coutunn w Turkmenii 150 cm. Y. V. Dublyansky (in: Hill, Forti 1997)
podal też, że kalcyty hydrotermalne rosną z roztworów wodnych o zasoleniu od O do 25%, i że zwykle z czasem
następuje spadek zasolenia i temperatury, do całkowitego wysłodzenia i spadku temperatury do normalnej dla danego
rejonu, co zaobserwowano w wielu przypadkach.
Temperatury stwierdzone dla początkowych faz wzrostu w kalcytach z jaskiń wojcieszowskich (ok. 100" wskazują, że musiały one tworzyć się w głęboko freatycznych warunkach i pogrzebaniu co najmniej 1,5 do 3 km, zależnie czy
przyjmierny współczesny stopień geotem1iczny, czy podwyższony do 200% jaki niektórzy autorzy postulują dla waryscyjskiej skorupy ziemskiej Europy. Obecnośc ru,moszu o typie klastycznych osadów czerwonego spągowca na dnie
studni pod kalcytem przemawia za pogrzebaniem pod grubymi osadami mezozoicznymi i przemawia za b. starym
wiekiem. Dla porównania Bosak ( 1998) oraz Dubljanskij i Bosak ( 1999) szacują głębokość na której rosły badane przez
nich kalcyty z Koniepeus wykazujące Th 60-70"C na ok. 700 m od powierzchni i przyjmują istnienie wówczas nadkładu
górnokredowego o miąższości ponad200m nad głęboko freatycznymijaskiniami w Konieprusach.
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CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWSTANIE I ROZWÓJ JASKINI
WE WSI LUĆKI (SŁOWACJA)
Michał GradzińskP,

Marek DulińskP, Jacek Motyka3
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· Wydział Górnictwa i Geoinży11ierii AGH
~dział

We wsi Lucki znajdującej się na pograniczu Kotliny Liptowskiej (Liptovska kotlina) i Gór Choczańskich (Chocske
vrchy) znajduje się wodospad o maksymalnej wysokości 15m. Wodospad ten zasilany jest przez wodę pochodzącą z
mieszania dwóch składowych: (i) powierzchniowego potoku spływającego z Gór Choczat'iskich prowadzącego płytką
wodę infiltracyjną i (i i) ascenzyjnej wody głębokiego krążenia mającej podwyższoną temperaturę (ok. 30 'C) i mineralizację ok. 3 gldm1• Wody te mieszają się na dystansie ok. 0,5 km powyżej wodospadu. W czasie prowadzonych badań
woda ascenzyjna stanowiła od 17% (w sierpniu 2002 r.) aż do 42% (w marcu 2003 r.) wody zasilającej wodospad. Na
wodospadzie dochodzi do intensywnego wytrącania trawertynu. Świadczą o tym zarówno bezpośrednie badania terenowe jak i analizy chemiczne wody. Tempo tego procesu sięga do kilku centymetrów rocznie.
W górnej części wodospadu znajduje się niewielka jaskinia. Była ona znana od dawna miejscowej ludności, a w
zeszłym roku została opisana jako Jaskyna v Lućanskom Vodopade (Jurecka, 2002). Ściany jaskini zbudowane są z
porowatego trawertynu mchowego, z jej ścian wystają obrośnięte trawertynem pnie i gałęzie drzew. W wielu miejscach
ściany i spąg pokryte są naciekami.
Powstanie jaskini jest związane z progradacją wodospadu trawertyn owego. Proces ten sprowadza się do rozwoju kurtyn zbudowanych z mchów oraz towarzyszących im wątrobowców wraz z różnorodnymi glonruni i sinicami.
Kurtyny te podlegają kalcyfikacji, co niejako wymusza ich ciągły wzrost lateralny. W korzystnym przypadku morfologicznym pomiędzy wzrastającą kurtyną a ścianą wodospadu powstaje osłonięta nisza, która z czasem zamienia się w
izolowaną próżnię. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu trawertynu na wodospadzie we wsi Lucki i grubość zewnętrznej
ściany jaskini nie przekraczająca l m mogła ona powstać w czasie krótszym niż pięćdziesiąt lat. Trzebajednak zazn!lczyć, że tempo wzrostu trawertynu, a więc i progradacji wodospadu, jest uzależnione od chemizmu wody zasilającej
wodospad, a więc przede wszystkim od proporcji mieszania się wód płytkiego krążenia i ascenzyjnych a także lokalizacji strefy mieszania się wód powierzchniowych i ascenzyjnych względem. Lokalizacja wodospadu w erozyjnym cyrku
wciętym w starszych, plejstoceńskich trawertynach (Mitter, 1979) dowodzi, że poza procesami progradacji wodospadu
okresowo zachodziła również jego recesja, a więc i niszczenie ewentualnych starszych jaskiń. Być może również omawianajaskinia zostanie zniszczona w przyszłości na skutek dominacji procesów recesji wodospadu nad procesamijego
pro gradacji.
Badania

są
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KRAS GIPSOWY OKOLIC ŁATANIC (NIECKA NIDZIAŃSKA).
DANE Z NOWEGO OBSZARU- WZGÓRZA "SKAŁA"
Ja cek Gubala 1, Anna Chwalik2
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Obszar Niecki Nidziańskiej znany jest m.in. ze zjawisk krasowych rozwijających się w gipsach wieku mioceń
skiego. Poznanych jest kilka obszarów krasu gipsowego z systemami jaskiń i formami krasu powierzchniowego, na
przykład w okolicach Skorocic, Aleksandrowa, Sieslawic, Marzęcina, Broniny (Cabaj, Nowak 1986, Flis 1954, Gubała.
Kasza, Urban 1998, Gubala, Kasza 2002, Urban Gubala, Kasza, 2003).
W centralnej części Niecki Nidziańskiej - Niecce Soleckiej, występuje duży obszar krasu gipsowego. Jest on
położony w okolicach wsi Łatanice w odległości około 7 km na poludnie od Buska Zdroju. Występują tam gipsy
szklicowe, szkieletowe i szablaste oraz laminowane. Budują one niewielkie wzniesienia (do 12 m wysokości względ
nej) położone głównie na prawym brzegu rzeki Maskał is. Pod względem tektonicznym omawiany teren leży w obrębie
północno-wschodniego zrębu, bloku Kobyłniki-Zagość (Osmólski, Krysiak, Wilczyński, 1978). Blok ten polożony jest
w centralnej części rowu zwanego Depresją Solecką (Krysiak, 2000).
W zachodniej części Łatanic (,,Skałki"- ryc. l) znajduje się Jaskinia w Łatanicach rozwinięta w gipsach laminowanych. Długość korytarzy wynosi około 20 m (Wołoszyn 1990, Oubala, Kasza, Urban 1998, Urban, Oubala, Kasza
2002). K. Kowalski ( 1954) nazywa ją Schroniskiem w Łatanicach I. W pobliżu tej jaskini znajdowało się Schronisko
w Łatanicach ll, które zostało zasypane pod koniec lat 80-tych (Kowalski 1954, Wołoszyn, 1990, Oubala, Kasza, Urban
1998). Informacje uzyskane od mieszkańców pozwalają zlokalizować Schronisko I (zwane przez miejscowych Maćko
wą Dziurą) w poludniowej części obecnej depresji bezodpływowej. Prawdopodobnie pełniło ono rolę wywierzyska,
które dawało początek ciekowi płynącemu niegdyś w kierunku wschodnim do rzeki Maskalis.
Na gipsach laminowanych rozwijają się mikroformy powierzchniowe i podziemne. Formy rozwijające się w płytkiej strefie podpowierzchniowej (krasu
zakrytego) występują najczęściej na powierzchniach
międzylawieowych gipsów i tworzą gęstą nieregularną sieć przecinających się płytkich mikrożłobków (rozmiary rzędu 0,5-2 mm, średnio l mm). Liczne mikroformy występują na pionowej ściance w pobliżu Jaskini w Łatanicach . Powstały one na założeniach
szczelinowych prawdopodobnie w strefie freatycznej,
na obrzeżach jaskini. Mają kształt wąskich szczelin
(szerokość do około 5 cm), wygładzone ściany, zaokrąglone stropy. Na powierzchniach szczelin wystę
pują owalne zagłębienia- jamki korozyjne.
W pólnocno-zachodniej części omawianego rejonu ("Tetna"- ryc. l) położone są dawne małe wyrobiska gipsów. Eksploatację prowadziła Spółdzielnię
Ryc. 1 Polożenie obszan1 badań
Pracy Kopaliny Mineralne z Kielc, przez okres około
l O lat (przełom lat 50 i 60-tych). Na zboczach wyrobisk i w naturalnych odsłonięciach widoczne są gipsy szklicowe, na których zaobserwowano szereg mikroform krasowych. Rozwijają się one na powierzchni odkrytej, jak i pod płatami mchu. Ich rozwój uzależniony jest od struktury i
tekstury zrostów megakryształów gipsów szklicowych. Na ich powierzchniach występuje szereg form o wielkościach
mierzonych w milimetrach. Są to zespoły żłobków bruzdowych. Pomiędzy nimi rozwijają się ciągi form przypominają
t:e 7.ęby rekina. Układają się one linijnie, jeden za drugim i występują na górnych powierzchniach kryształów gipsu.
Szerokie powierzchnie boczne pokrywają miejscami żłobki typu rynienek. Rozwijają się one również pod płatami
mchu, gdzie osiągają nieco większe rozmiary. Natomiast na powierzchniach z widocznymi granicami pojedynczych
kryształów tworzą się żłobki meandrujące osiągające w dolnych częściach szerokość około 0,5 cm i głębokość około
(),3 cm.

W północno-wschodniej części wsi Łatanice położone jest wzgórze gipsowe ,.Skała" (ryc. l), Jest to, nie znany
literatury, obszar występowania form krasowych. Wzgórze zajmuje powierzchnię około l ha, wysokość względna
wynosi około 7 m (od około 196 do 203m n.p.m.). Ma ono kształt elipsoidalny, powcinany, wydłużony w kierunku
NW-SE. Miejsc<~mi stok pólnocny i zachodni jest stromy z odsłonięciami gipsów szkieletowych i szablastych. Stok
wschodni jest lagodny z odsłonięciami na powierzchni gipsów laminowanych. Warstwy gipsowe mają bieg ok. 120" i
mpadają pod niewielkim kątem (ok. l 00) na południe . Są podłożem dla rozwoju form krasowych opisanych poniżej.
Mikroformy krasu nagiego obserwowane na wzgórzu to niewielkie żłobki i formy przypominające zęby, których wystę
powanie ograniczone jest do niewielkich powierzchni kryształów gipsów. Rozwinięte są również mikroformy krasu

7.
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zakrytego. Są to formy pionowe o głębokości ponad l m, na przykład żłobek mający w planie kształt przypomim~ący
meander, studzienka o głębokości około 2 m i średnicy około 0,4 m. Na "Skale" rozwiniętych jest kilkanaście lejów
krasowych (głębokość okola l m, średnica 1-4m). Są one głównie zlokalizowane na szczycie wzgórza i południowych
jego stokach, gdzie tworzą formę typu uwału o długości około 80m. Na ,,Skale" można wyróżnić dwa poziomy krasowe (wysokości rzędu 196 i 198 m n.p.m.). Górny, starszy poziom udokumentowany jest czterema małymi jaskiniami
położonymi w zachodniej części uwala. Natomiast niższy poziom reprezentują dwie jaskinie położone w południowej
części wzgórza i dwie w północnej, gdzie występuje również okresowy ponor (wysokość około 195,5 m). Z odkrytych
tuj askiń, dwie są większymi formami (Jaskini a Gościnna- długości około 20 m, Jaskinie w Studni - długości około 10
m). Mnichzych rozmiarów formy podziemne to pięć schronisk i jedna studzienka krasowa (Schronisko Szklane długości około 4 m, Schron Anny - długości około 6 m, Schron nad Ponorem - długości około 3 m, Studzienka
Chłopców - głębokości około 2 m).
Można przypuszczać, że wyższy poziom krasowy na ,,Skale" (około 198m n.p.m.) i Jaskini w Łatanicach (około
198 m n.p.m.) to te same poziomy krasowe związane z dawną działalnością rzeki Maskalis.
Okolice Łatanic położone są w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego l jego otuliny. Odsłonięcie
geologiczne gipsów w największym dawnym Iomi ku na "Tetnie" (z opisanymi wcześniej mikroformami) posiada status
pomnika przyrody. Jaskinia w Łatanicach jest proponowanym pomnikiem przyrody (Urban, Gubala 1996), natomiast
"Skała" proponowanym użytkiem ekologicznym (Szain i in., 1999). Ze względu na wysokie walory przyrodnicze (róż
norodność form krasowych, odsłonięcia geologiczne różnych typów gipsów, roślinność kserotermiczna) okolice Łata
nic są jednym z ciekawszych obszarów krasowych w Niecce Nidziańskiej.
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Zabytkowa kopalnia znajduje się w południowej części miasta Złoty Stok (Fig. l). Cały obszar położony jest na
granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych w obrębie północno-zachodniego fragmentu Gór Złotych, skomplikowanego geologicznie łańcucha górskiego, złożonego z wielokrotnie przeobrażanych i deformowanych skał metamorficznych i magmowych. Obecnie mamy na tym terenie do czynienia ze zwięzłymi, silnie pofałdowanymi i spękanymi
gnejsami i łupkami łyszczykowymi z soczewkami marmurów i żyłami aplitu; gdzieniegdzie trafiają się ciemnozielone
amfibolity i serpentynity. Wiele spośród tych skał można oglądać m. in. w dużym, nieczynnym już kamieniołomie, przy
drodze prowadzącej do ośrodka wypoczynkowego "Zloty Jar".
Udokumentowana eksploatacja złota w pólnocno-zachodniej części Gór Złotych, sięga XIII wieku, a najstarsze
prace wydobywcze prowadzono w tych okolicach nawet 2000 lat p.n.e. Na bazie zachowanych dokumentów wiadomo,
że na złotostocką kopalnię składa się około 300 kilometrów podziemnych sztolni, szybów i chodników, w Polu Zachodnim rozmieszczonych aż na 21 poziomach. Od XVIII wieku w zlotostockiej kopalni wydobywano przede wszystkim
arsen, poszukując bogatych również w złoto lollingitu (FeAs 2) i arsenopirytu (FeAsS), którym towarzyszą siarczki
wielu innych metali.
W kopalni odnotowano obecność wielu gatunków zwierząt. Występuje tutaj reliktowy studniczek Niphargel/us
amdti Schell., którego można uznać za troglobionta. Do troglofili można zaliczyć też niewielkiego pająkajaskiniowego
z rodziny Linyphiidae. Oprócz tego w kopalni występują takie troglokseny jak skąposzczety, wije, chrząszcze, muchówki i skoczogonki. Żyje tu też osiem gatunków nietoperzy, z takich rodzajów jak Rhinolophus, Myotis, Barbastella
i Plecatl.JS.
Poszczególne sztolnie różnią się warunkami środowiska, co znajduje odzwierciedlenie w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków bakterii i grzybów.
Sztolnia Gertruda. Początkowy odcinek sztolnijest oświetlony i udostępniony turystom. Część końcowa, odległa od wejścia o ok. 2000 metrów, jest ciemna i zamknięta dużym zawałem, a w powietrzu odnotowano l O-krotnie
podwyższone stężenie radonu oraz siarkowodór. W wodzie na powierzchni detrytusu oraz na płytko zanurzonych kamieniach występują maty bakterii, głównie Beggiatoa alba i Thiothrix sp., które utleniają siarkowodór. Ściany pokrywają kolonie chemolitotroficznych bakterii najprawdopodobniej z rodzaju Pseudomonas. Występuje tu teżjeden gatunek bardzo odpornego na warunki środowiskowe grzyba- Physisporinus vitreus, który wykazywal silne objawy inhibicji wzrostu.
Chodnik Wniebowzięcia stanowi zachodnią odnogę Sztolni Gertruda również nie jest udostępnione turystom.
W wodzie nie ma tu mat bakteryjnych, a występują żelaziste nacieki, na których można się spodziewać obecności
bakterii. W wodzie występował studniczek Niphargellus amdti, a na murszejących pniach świerkowych liczne były
owocniki grzyba Physisporinus vitreus.
Sztolnia Czarna Górna jest prawie w całości sucha, oświetlona i udostępniona turystom. Na skałach nie ma
bakteryjnych mat, natomiast występuje tu największa liczba gatunków grzybów, Na dnie 26-metrowej głębokości szybu znajduje się podziemny wodospad. Na nawilżanych przez pyl wodny sosnowych pniach obudowy chodników żyją
owocniki Psilocybe marginata oraz takie gatunki jak Fomitopsis rosea, Paxillus panuoides, Myce na amicta i Antradia
serialis.
Sztolnia Czarna Dolna jest ciemna, niedostępna dla turystów i kończy się zawałem wykonanym celowo w 1945
roku. Spod skal zawalu wpływa woda z podziemnego wodospadu w Sztolni Czarnej Górnej. Nie ma tutaj mat bakterii
~iarkowych, a na murszejących pniach obudowy występują owocniki Physisporinus vitreus, G/oeophyllum trabeum, a
na nich liczne stawonogi i owady. Na jednym pniu występował owocniki grzyba najprawdopodobnij z rodzaju Mycena.
Sztolnia Książęca pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Niejest oświetlona, a jej początkowy odcinek długości
192 m jest dostępny dla turystów. Porowata powierzchnia ścian sztolni umożliwia gromadzenie się cienkiej warstwy
detrytusu. Właśnie tam znaleilismy 260 owocników typowo nadrzewnego grzyba Physisporinus vitreus. Jest to pierwsze notowanie ksylotroficznego grzyba na skałach pod ziemią (Chlebicki i Lorenc, w druku). Grzyb ten, posiadający
bardzo zmienne owocniki, jest wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia i występuje na pniach w cienistych lasach,
w studniach, starych drewnianych systemach kanalizacyjnych, kopalniach, tunelach, grobowcach, itp.
Dawna kopalnia złota w Złotym Stoku jest unikatowym obiektem, pozwalającym prowadzić badania w głębi
masywu górskiego, w którym obecność toksycznych gazów, soli i metali ma niewątpliwy wpływ na żyjące tam organizmy. Żadne podziemne wyrobisko górnicze nie jest systemem zamkniętym i występowanie różnych gatunków zwierząt, grzybów i bakterii związane jest z różnorodnością podłoża, a w przypadku pasożytów i drapieżników - różnych
żywicieli i ofiar. Ważną rolę dostarczycieli substancji organicznych w środowisku pozbawionym światła słonecznego
pelnią bakterie chemolitotroficzne. Pozostałe organizmy tworzą mniej lub bardziej uzależnione od nich szeregi troficzne. Dzięki obecności detrytusu, stałej niezmiennej temperaturze, dużej wilgotności powietrza i nieruchomym masom
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powietrza, w sztolni Gertruda mogły zaistnieć warunki do rozwoju maty bakterii chemolitotroficznych. Tak wyjątkowe
siedlisko można obserwować tylko w jednym miejscu w Polsce - właśnie w tej sztolni.
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BADANIA GEORADAROWE W REJONIE JASKINI
(JAWORZNIA k. KIELC)*

PAJĘCZEJ

Andrzej Kasza!, Adam Szynkiewicz2,Jacek Gubala 3
2

1Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach; e-mail: andrzejka@poczta.onet.pl
ftwyrtut Nauk Geologiemych Uniwei:~ytetu Wrocławskiego; e-mail: aszyn@inguni.wroc.pl
'Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach

W miejscowości Jaworznia, polożonej na SW od Kielc, znajdują się nieczynne kamieniołomy wapieni dewoń
skich. Obszar na którym znajdują się te kamieniolomy objęto ochroną jako rezerwat "Che!osiowa Jama". Wejście do
Jaskini Chelosiowa Jama znajduje się na wschodniej skarpie największego kamieniołomu . Natomiast w pobliżu,
w skarpie południowej, jest wej;/
1
O.U...e tml
ście do razleglego systemu kraso• ' 12 1&
~
a
32
~
.w
..
43
52
"'
wego Jaskini Pajęcza. Na północ
~ '
•.....,.~,
od podnóża skarpy południowej, w
powierzchni nieczynnego poziomu
wydobywczego na wysokości 257
-165 m n.p.m., napotkano na niewielkie zapadliska. Układ korytarzy Jaskini Pajęcza wskazuje na

f

możliwość występowania więk

szych pustych przestrzeni pod
dnem kamieniołomu, ale ze wzglę
du na zawaliska i zamulenie kory- i
12 l
tarzy nie są one obecnie dostępne. ~
Przy pomocy metody georadarowej (GPR) postanowiono sprawdzić czy na przedłużeniu znanych
korytarzy jaskini, pod powierzchnią dna kamieniolomu, znajdują się
większe puste przestrzenie. W pro· 40
jekcie badat1 założono wykonanie
3 linii profilowych W- E, równoległych do siebie w odległości 5 i
l O m oraz równoległych do siebie
3 linii profilowych S - N. Wyznaczony do badań georadarowych
teren dna kamieniołomu był suchy,
Ryc. l . Przekrój georadarowy RAMAC/GPR: Jaworznia ( l) A, B, C, D- anomarówny i odkryty.
lie wskazujące na występowanie pustek (komór, sal, korytarzy jaskiniowych itp.)
Badania georadarowe wykoopr. Adam Szynkiewicz 2002
nuno radarem do penetracji gruntu
RAMAC/GPR, produkcji szwedzkiej, z antenami nieosłoniętym o mocy 50 MHz. Anteny przenoszono na wysokości około 5 - l O cm nad powierzchnią
gnmtu, u pomiar odległości wykonywany był przy pomocy nitki pomiarowej. Parametry pomiarowe: Frequency = 8941479 MHz, Stacks = 8, i = O, l m lub 0,05m. Powrotne profilowania kontrolne, prowadzone były po tej samej linii ale przy
zmienionych parametrach pomiarowych. Wykonano li profili, o łącznej długości 450 m.
Dane georadarowe zebrane w terenie zostały poddane filtracji w programie RAMAC GroundVision. Po przeprowadzeniu filtracji obraz falogramów został wydrukowany. Na wydrukach zaznaczono prawdopodobne miejsca wystę
powania pustek (komór, sal, korytarzy itp.). w badanym górotworze (Ryc. l). Ze względu na brak danych kontrolnych
dotycztlcych głębokości, na tym etapie badań roboczo założono, że szybkość przechodzenia fal przez badane skały
wynosi v = l 00 ns. W ten sposób zakłada się, że uzyskano dane o budowie górotworu do głębokości około 30 m.
Na podstawie przyjętych założeń i analizy falogramów można wnioskować, że pod powierzchnią dna kami enioło
mu. na pólnoc od znanych korytarzy Jaskini Pajęczej, na głębokościach5 - 9 m oraz 16 - 20 m, w górotworze występują
większe pustki(> 2 x 2m). Część z nichjest zlokalizowana na przedłużeniu ku północy znanych korytarzy Jaskini Pajęcza,
<tle większe pustki występują także około 5 - lO m na wschód oraz około20m zachód od tych korytarzy.
Przygotowywane badania i wykopaliska w Jaskini Pajęczej pozwolą na weryfikację danych georadarowych oraz
sprawdzenie możliwości i głębokości występowania pustek (komór) we wskazanych miejscach.

* Referat wygłoszony na 36. Sympozjum Speleologicznym
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POSTGLACJALNA CHIROPTEROFAUNA Z JASKINI
ZBÓJECKIEJ W LAGOWIE (GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE)
Katarzyna Ochmao
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwienąt PAN
ul. Sławkawska 17, 31-016 Kraków
e-mail: ochman@ pan. isez. krakow.pl

Jaskinia Zbójecka w Łagowie polożonajest w górnej części wschodniego zbocza wąwozu DuJe w Górach Świę
tokrzyskich (21"05'00"E; 50"46'00"N) w obrębie Padolu Kielecko-Lagowskiego (Kondracki 2002). Ma ona długość
160m (deniwelacja 22m) i rozwiniętajest wzdłuż szczelin ciosowych w wapieniach dewońskich (Urban 1996). Spąg
pokrywają gliniaste osady a miejscami bloki skalne i gruz. Badany mateńał z Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, został
zebrany ze spągu Sali Naciekowej w 1962 roku (leg. B. W. Wołoszyn). Skład gatunkowy, stosunkowo dobry stopień
zachowania oraz położenie na powierzchni namuliska, wskazują na subfosylny wiek szczątków.
Jedynymi opracowanymi holoceńskimi tanatocenozami które pochodzą z Gór Świętokrzyskich i w osadach których zostały stwierdzone szczątki nietoperzy są jaskinie: Raj (Kowalski 1974, Madeyska 1981 -warstwa 11) oraz Lisia
(Wołoszyn 1976). Dane dotyczące fauny są jednak fragmentaryczne.
Z 201 fragmentów szkieletu kranialnego nietoperzy z Jaskini Zbójeckiej w Lagowie do gatunku oznaczono 152.
Minimalna liczba osobników (MNI) wynosi 75 (w tym "cf."). W badanym materiale stwierdzono Ił gatunków nietoperzy należących do jednej rodziny - Vespertilionidae. Były to: Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817), M. nattereri (Kuhl,
1817), M. emarginatus (Geoffroy, 1806), M. mystacinus (Kuhl, 1817), M. brandtii (Eversmann, 1845), M. daubemonii
(Kuhl, 1817), M. dasycneme (Boie, 1825), Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839), Plecotus auritus (Linnaeus, 1758), P. austriacus (Fisher, 1829) oraz Barbastella barbastel/us (Schreber, 1774).
Najliczniejszym gatunkiem jest M. bechsteinii (21 ,3% ). W materiale liczne są również M. nattereri ( 16,0%) oraz
M. daubelltonii (13,3%). Aż 8,0% szczątków stanowi M. emarginatus. W osadach Jaskini Zbójeckiej W Lagowie zanotowano obecność rzadkich w tanatocenozach jaskiniowych Polski gatunków: M. emarginatus, M. dasycneme oraz
P. austriacus. Brak szkieletu młodych osobników przemawia za tym, że materiał prawdopodobnie gromadził się
w wyniku śmierci zimujących tutaj nietoperzy. Nieznaczne uszkodzenia czaszek, które z reguły najłatwiej ulegają zniszczeniu, brak szczątków innych drobnych ssaków i miejsce pobrania wskazują na inne pochodzenie tanatocenozy niż
z wypluwek sów.
Porównując frekwencję najliczniejszych w osadach J. Zbójeckiej w Łagowie pięciu gatunków (M. beclweinii,
M. nattereri, M. daubentonii, P. auritus oraz grupy- M. mystacinuslbrandtii), przeprowadzono analizę siedmiu tanatocenoz. Do analizy włączono stanowiska z wyżyn południowej Polski, położonych w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich
tj. Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oraz Roztocza. Były to: Józefów - z Roztocza (Kowalski i in. 1963) oraz
Jaskinia pod Sokolą Górą (Ochman i Wołoszyn 2000), Jaskinia Komarowa - warstwa A (Ochman 2003), Studniska
(Wołoszyn 1976), Jaskinia Duża w Mącznej Skale (Dagnan-Ginter i in. 1992) oraz Jaskinia nad Mosurem Starym Duża
(Nadachowski i in. 1989)- z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety brak szczegółowych danych uniemożli
wia porównanie fauny omawianego obiektu z holoceńskimi tanatocenozami Gór Świętokrzyskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy wydzielono trzy zespoły tanatocenoz:
Zespól l - charakteryzuje się najwyższą frekwencją M. bechsteinii (21,33%-61, 17%) oraz wysoką M. nattereri
( 16,00%-33,24% ). Do zespołu należą tanatocenozy z Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, Jaskini Komarowej oraz z Józefowa, wykazujące wysoki stopień podobieństwa (od r-0,853 do r-0,970).
Zespól l- w skład zespołu wchodzą najbardziej do siebie zbliżone frekwencją poszczególnych gatunków (r-0, 997):
Jaskinia Studniska oraz Jaskinia pod Sokolą Górą (Rys. 2). Najliczniejszy jest tu M. nattereri (60,00%; 69,24%) a M.
beclweinii ma kilkukrotnie niższą frekwencję.
Zespól 3- zaliczono tutaj dwa pozostale stanowiska: Jaskinię nad Mosurem Starym Dużą oraz Jaskinię Dużą w
Mącznej Skale. Charakterystyczny dla tego zespołu jest najniższy udział M. nattereń (0,36%; 3,51%) oraz M. daubentonii (0%-4,68%) w mateńale. Stopień podobieństwa tanatocenoz jest tu najmniejszy (r=0,595).
Współcześnie w Jaskini Zbójeckiej w Łagowie zanotowano hibernację lO gatunków nietoperzy: M. myotis, M.
bechsteinii, M. nattereri, M. mystacinus, M. brandtii, M. daubentonii, M. dasycneme, P. auritus, P. austriacus, B. barbastellus (Wołoszyn 1962, Woloszyn i Postawa 1993, Wołoszyn 1994a, Gubala 1996).
Konkluzje:
• najbardziej podobne do J. Zbójeckiej w Łagowie tanatocenozy, położone są w dwu różnych regionach geograficznych: pólnocnej część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej- J. Komarowa oraz na Roztoczu- Józefów,
• prawdopodobną przyczyną tak znacznego podobieństwa fauny subfosylnej Jaskini Studniska i Jaskini pod Sokolą
Górą, jest podobny wiek osadów,
• na brak powiązania frekwencji poszczególnych gatunków nietoperzy z położeniem geograficznym stanowisk (za wyjątkiem zespołu 2), niewątpliwie wpłynęło nie włączenie do analizy innych stanowisk z terenu Gór Świętokrzyskich,
• prawdopodobnie najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na grupowanie się stanowisk były: podobny wiek
fauny i typ środowiska otaczającego jaskinię w trakcie akumulacji szczątków, ich pochodzenie (z koloni i zimowych)
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oraz funkcja pełniona przez dany obiekt (schronienie zimowe, letnie, tymczasowe w okresach przejściowych),
• najbardziej widoczną różnicą w składzie gatunkowym fauny subfosylnej i współczesnej omawianego obiektu, jest
bardzo wysoka frekwencja M. myotis (91,1%) wśród hibernujących nietoperzy, którego brak w materiale subfosylnym.
• w tanatocenozie z Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, odnotowano obecność trzech gatunków, których brak w faunie
współczesnej jaskini: M. emarginai!4S, M. brandtii oraz E. nilssonii,
• prawdopodobnie zasięg występowania M. emarginatus w holocenie obejmowal Góry Świętokrzyskie z których w
późniejszym okresie gatunek ten się wycofał,
• stwierdzony w materiale badanej jaskini P. a!4striac!4s, na terenie Polski tak daleko na pólnoc notowany by l jedynie
w plejstoceńskich osadach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (OcHMAN 2003),
• wysoka frekwencja M. bechsteinii w materiale, przemawia za subborealnym wiekiem tanatocenozy. Przypuszczenie
to oparte jest na preferencji przez ten gatunek lasów mieszanych i li~ciastych z domieszką buka (Fagus silva lica),
którego ekspansja na tereny Polski rozpoczęła się ok. 5000-4000 14C BP a dopiero około 3000 14C BP wyksztulcil się
jego zasięg wyżynno-górski (Starkel 1999).
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OCENA STANU ZACHOWANIA SZATY NACIEKOWEJ
W SALI STALAKTYTOWEJ JASKINI RAJ
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Speleoklub Swiętokrzyski w Kielcach; andrzejka@pocZ/a.ollet.pf.
2
Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1

Jaskinia Raj jest jedną z niewielu jaskiń polskich posiadających bogatą szatę naciekową. Pomimo niewielkich
rozmiarów (dl. 240m.) cechuje się znaczną różnorodnością formjaskiniowych (Gradziński, Wróblewski, 1968). Formy
te pokrywają większość powierzchni stropu, ścian oraz dna korytarzy i sal jaskiniowych. Wnętrze jaski!li posiada dzięki
temu wysokie walory badawcze jak i estetyczne oraz edukacyjne. Niecodzienny charakter jaskini przyczynil się do
podjęcia decyzji o jej szybkim udostępnieniu (odkrycie- zima 1963/1964, udostępnienie- 1972). Od czasu udostępnie
nia jaskini dla ruchu turystycznego stała się ona główną jaskiniową atrakcją turystyczna w Polsce, a liczba zwiedzają
cych przekracza l 00 tyś. osób rocznie (Rubinowski. red., 1974). W 1983 roku udostępniono do zwiedzania kolejną
bogatą w szatę naciekową Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie (odkrytą w 1966r.). Dzięki większym rozmiarom- 2230 m
długości (Trumpus J., 1996) i rozwinięciem na kilku poziomach spotyka się tu różnorodne i nierzadko miąższe holoceń
skie osady kalcytowe. Reprezentują one kilka wiekowo różnych faz depozycji (Pulina M., 1989). W ostatnich latach
odkrywane są kolejne jaskinie Sudeckie posiadające oryginalne i liczne nacieki. Z terenu Jury Krakowsko - Często
chowskiej znane są również przykłady jaskiń z lokalnie większymi wystąpieniami speleotemów (np. Wierzchowska
Górna).
W jaskiniach polskich nie prowadzono jednak jak do tej pory szczegółowej inwentaryzacji ilościowej i jakościo
wej szaty naciekowej. Szacunkowe dane z Jaskini Raj (Gradziński, Wróblewski, 1968) to maksytnalnie od l 00 do 200
stalaktytów na l m2 stropu.
Pracę zmierzającą do pełnej dokumentacji obecnego stanu jaskini rozpoczęto zimą 2002/2003 w Sali Stalaktytowej. Salę o powierzchni56m2 podzielono na 12 pasów o szerokości 0,5 m. Jedynie dwa skrajne pasy posiadają szerokość uwarunkowaną morfologią ścian sali i wysokością stropu. W tych skrajnych pasach liczenie stalaktytów przeprowadzono bezpośrednio w jaskini. Pozostałe pasy podzielono na 153 pola o powierzchni 0,25 ml, które sfotografowano
aparatem cyfrowym MT 404. Następnie zdjęcia przeniesiono do komputera w celu ich dalszej obróbki. Poszczególne
zdjęcia dzielono na mniejsze fragmenty i powiększano w celu zwiększenia dokładności . Aby uniknąć pomyłek zliczone
formy oznaczano nz monitorze czerwonym znacznikiem. Dodatkowo wyróżniano stalaktyty kompletne i uszkodzone.
Efektem żmudnej pracy było policzenie 12866 stalaktytów na 56 m 2 sali co daje średnie zagęszczenie 227 sztuk
na l m2 • Ilość stalaktytów w poszczególnych miejscach stropu waha się od O do ok.600 sztuk w przeliczeniu na l m2 .
Biorąc pod uwagę ilość stalaktytów w polach w, których stwierdzono ich obecność zagęszczenie wynosi od 6 do 181
sztuk. 25% pól posiada od 40 do 60 nacieków, kolejne 22% pól- 20 do 40, a 16% mieści się w klasie ilościowej od 80
do l 00 sztuk. 2% i mniej stanowią pola w klasach 140-160, 16(}..180 i 18(}..200 sztuk.
Inwentaryzacja wykazała ponadto wysoki stopień stalaktytów uszkodzonych, który wynosi 25,8% dla całej sali i
waha się w poszczególnych polach od O do 70%. Zwraca uwagę fakt, iż miejsca o wysokim stopniu uszkodzenia
znajdują się nad trasą przeznaczoną dla ruchu turystycznego. W pasie I nad schodami szata na powierzchni 2,5 m2 jest
zniszczona w 100%. Wysoki stopień uszkodzeń jest również w miejscach niedostępnych dla turystów. Przyczyny uszkodzeń mogą być wielorakie zarówno naturalne jak i antropogeniczne. Do tych ostatnich można zaliczyć:
- niekontrolowane wizyty w okresie przed zabezpieczeniem jaskini
-uszkodzenia w trakcie prac udostępniających
-zniszczenia spowodowane przez turystów, szczególnie w początkowym okresie użytkowania obiektu, gdy turyści zwiedzali jaskinię sami bez przewodnika z tekstem informacyjnym odtwarzanym z magnetofonu (T. Dolęgow ski)
-przypadkowe uszkodzenia podczas prac eksploracyjno-badawczych
Pracę w jaskini wykonano w ramach pracy licencjackiej w Instytucie Geografii AŚ (Pater, Waclawik 2003).
Przeprowadzona inwentaryzacja dokumentuje wyjątkowość szaty naciekowej Jaskini Raj. Pomimo niemożności
szczegółowych porównań z innymi krąjowymi obiektami można uznać Raj za 1niejsce występowania znaczących ilościowo form stalaktytów i innych speleotemów.
Wskazane jest wykonanie dokumentacji całej jaskini i dalsza skuteczna ochrona tego zabytku przyrody.
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WIEK MUŁÓW WĘGLISTYCH WYPEŁNIAJĄCYCH LEJE
KRASOWE GARBU CHEŁMA (ZACHODNIA CZĘŚĆ WYŻYNY
ŚLĄSKIEJ) W ŚWIETLE ANALIZY PALINOLOGICZNEJ
Wojciech Rogala 1, Anna Sadowska2
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Garb Chełma (zachodnia część Wyżyny Śląskiej) zbudowany jest z wapieni i dolomitów środkowego triasu
(wapie•1muszlowy), będących podłożem zjawisk krasowych. Przejawiają się one przede wszystkim obecnością lejów
krasowych o średnicy dochodzącej do 50 m (Szynkiewicz, 1996); udokumentowane tu zastały także jaskinie (Rogala,
2000), aktywnie tworzące się ząpadliska (Rogala, 1998a) oraz specyficzna hydrologia krasowa (Rogala, 1998b). Formy
krasowe w tej części Wyżyny Śląskiej są jednak jeszcze dość słabo poznane. Przyjmowany wiek obserwowanych tu
różnych osadów krasowych określany jest na górny tńas (Szulc, 1998), dolną kredę (Giazek & Barc:~;uk, 1998), najczę
ściej jednak przyjmowany jest trzeciorzędowy wiek wypełnień. Do tej pory określenia wieku osadów dokonywano
jedynie na podstawie przesłanek litologicznych, w szczególności podobieństw do lepiej poznanych osadów z innych
obszarów. Brak było udokumentowania wieku osadów metodami paleontologicznymi lub peleobotanicznymi. Z uwagi
na dosyć dobre udokumentowanie trzeciorzędowych osadów poludniowej Opolszczyzny metodami palinologicznymi
(Sadowska, 1996) wiek części osadów spróbowano określić wykorzystując ten rodzaj badań.
W trakcie badań pobrano 6 próbek ciemno zabarwionych osadów wypełniających leje krasowe, rozcięte eksploatacją w kamieniolomach w Tarnowie Opolskim i Górażdżach, celem przeprowadzenia analizy palinologicznej. Osady
te zawierały zwęgloną mateńę organiczną, w tym fragmenty drewna. Pobrane próbki poddano maceracji kwasem floorowodorowym w połączeniu z acetolizą Erdtmana. Jedynie w dwóch próbkach (obie pobrane z tego samego leja w
Tarnowie Opolskim) znaleziono material pyłkowy, pozwalający na dokonanie oceny skladu procentowego.
Omawiany lej krasowy polożony jest w poludniowo-wschodniej części kamieniołomu w Tarnowie Opolskim. W
wyniku selektywnej eksploatacji wapieni tworzy on "wyspę" otoczoną wyrobiskiem. Kształt leja jest owalny, jego
długość wynosi ok. 50 m, przy głębokości co najmniej 20m (na taką głębokość jest rozcięty). Poznane wypełnienie leja
stanowią od spągu: szare iły (ok. 1-2 m), białe piaski (3 m), muły węgliste, z których pobrano próbki (8 m) oraz żółte
piaski gliniaste (1-2 m) - ryc. l. Pierwsze dwie warstwy osadów są przemieszczone i lukowato wygięte w wyniku
obniżania się dna leja, muły węgliste są lekko laminowane i leżą niezaburzone poziomo. Przykryte są piaskami, które
również wypełniają struktury przypominające szczeliny z wysychania lub kliny mrozowe obserwowane w czarnych
mułach.

Uzyskane spektra pyłkowe przedstawiają material typowy dla osadów trzeciorzędowych. Brakjest pyłku roślin,
które wskazywałyby na przemieszczenie tego materialu z osadami innego wieku, bądź ze sporomorfami roślin współ
czesnych. Skład spektrów pyłkowych wskazuje, że w osadach dominuje material przeniesiony wiatrem łub wod<l z
obszarów porośniętych mezofilnym lasem mieszanym, rosnącym na wyniesionych, suchszych (lepiej drenowanych)
terenach wapiennej wyżyny Garbu Chełma: Pinus, Sciadopitys, Picea, Tsuga, Abies, Quercus, Ulmus, Betula. Udział
taksonów roślin bagiennych i wilgotnych (Taxodiaceae-Cupressaceae, Alnus, Mtyrica, Nyssa, Pterocarya, Sphagnum)
nie jest duży, ale na tyle znaczący, że wskazuje na obecność w niewielkiej odległości od tworzących się osadów zbiorowisk bagiennego lasu bądź torfowisk. Prawdopodobne jest, że warunki rozwoju takiej roślinności występowały w miejscu ich osadzenia, tj. w zagłębieniu leja krasowego, wyścielonego materiałem ilastym (w spągu mułów leżą białe piaski,
a pod nimi iły).
Aczkolwiek pojedyncze próbki nie dają możliwości dokładnej oceny wieku osadów, uzyskane spektra pyłkowe
są na tyle typowe, że można je z pewnością zaliczyć do neogenu. Przewaga taksonów flory tzw. arktyczno- trzeciorzę
dowej, charakterystycznej dla młodszego neogenu, brak roślin wyraźnie ciepłolubnych, występujących jeszcze licznie
w dolnym i środkowym miocenie, wysokie wartości drzew szpilkowych a zwłaszcza świerka (Picea) i bardzo mały
udział grupy Taxodiaceae.Cupressaceae (która w miocenie osiąga bardzo wysokie warto~ci) wyklucza starszy od miocenu górnego wiek badanych osadów. Uzyskany obraz mieści się także w obrazie osadów dolnego pliocenu, a zatem
wiek mułów węglistych można ocenić na okres między najwyższym miocenem a dolnym pliocenem.
Wiek ten odpowiada okresowi sedymentacji na poludniowym skłonie Garbu Chełma miąższych warstw iłów w
rowie Paczkowa- Kędzierzyna. Ponieważ pomiędzy mułami a osadami niżej ległymi nie ma ciągłości (wyraźna granica, inne nachylenie osadów), a muły obserwowane są w stropie lejów krasowych (przykryte są tylko cienką warstwą
osadów plejstoceńskich), stąd ich wiek wyznacza ostatnią znaczącą fazę krasowienia Garbu Chełma, odpowiedzialną
za powstanie dużych form krasowych i zmiany morfologii powierzchni wapieni. Podobne wnioski uzyskano z innych
obszarów wyżynnych Polski. Istnienie wcześniejszych faz krasowienia nie ulega wątpliwości (w profilu syntetycznym
osudów krasowych z Garbu Chełma muły węgliste stanowią jedne z najmłodszych ogniw), ich wiek pozostaje jednak
nie udokumentowany paleontologicznie.
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Ryc. l Profilleja krasowego wypełnionego mułami węglistymi. Objaśnienia do legendy: l -piaski gliniaste, 2- muły
węgliste, 3- białe piaski, 4- szare iły, 5- brązowe gliny krasowe, 6- wapienie, 7- usypisko, 8- miejsca poboru prób

Głazek
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KRAS I JASKINIE SUDETÓW- STAN POZNANIA
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3
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy, 58-300 Wałbrzych ul. Przemysłowa l
Dane o jaskiniach Sudetów, a ściślej z ich części leżącej w obrębie granic Polski, zestawione zostały kilka lat
temu w inwentarzu jaskiń sudeckich wydanych przez PTPNoN (Pulina, 1996). Tam też zamieszczona jest większa
część bibliografii jaskiniowej poświęconej jaskiniom Sudetów. Ze wcześniejszych prac wymienić warto syntezę poświęconą zjawiskom krasowym występującym w Sudetach (Pulina, 1977) oraz monografię największej w Sudetach
Jaskini Niedźwiedziej (Jahn i in, 1989). Celem referatu jest zaprezentowanie aktualnego stanu poznania jaskiń sudeckich i odkryć dokonanych po publikacji inwentarza z 1996 roku, a także dokonanie przeglądu sudeckich obszarów
krasowych, w szczególności pod kątem nowszych danych i poglądów na wiek i rozwój krasu. Część Sudetów leżąca po
stronie czeskiej nie jest przedmiotem niniejszej prezentacji. Informacje dotyczące krasu w tej części Sudetów zawierają
materiały sympozjalne CSS (Rehak, 1993).
Większość jaskiń sudeckich powstała w wyniku procesów krasowienia, w wapieniach lub dolomitach. Jednak
wychodnie skal krasowiejących w Sudetach zajmują niewielką powierzchnię- tylko kilkanaście kilometrów kwadratowych, najwięcej w Górach Kaczawskich oraz w Sudetach Kłodzkich. Skały krasowiejące stanowią najczęściej izolowane soczewy w otoczeniu skal niekrasowiejących. Pewna część jaskiń sudeckich to jaskinie niekrasowe (pseudokrasowc), rozwinięte są one przede wszystkim w piaskowcach (Góry Stołowe), ale też granitach (Rudawy Janowickie, Karkonosze)i ryolitach (Góry Wałbrzyskie).
Według stanu na polowę 2003 roku, w Sudetach znane nam były 149 istniejące jaskinie i schroniska, (w tym 4
obecnie niedo'stępne), o łącznej długości korytarzy 8.057 m. Jaskiń krasowych jest 91 o łącznej długości 6.919 m, co
oznacza wzrost o 30 % łącznej długości poznanych korytarzy w stosunku do 1998, wtedy było ich nieco ponad 5.200 m
(Rogala, 1998a). Jaskiń powstałych w skalach ulegających w nikłym stopniu krasowieniu obecnie zinwentaryzowanych jest 58, o łącznej długości 1.138 m. Już 27 jaskiń, nieujętych w wyżej przytaczanych cyfrach, o łącznej długości
korytarzy 2.026 111 zostało zniszczonych w wyniku eksploatacji skal w kamieniołomach.
Ja~kinie krasowe grupują się w 7 regionach: Góry Kaczawskie (w nawiasie podana liczba jaskili i ich łączna
długość){4412254), Masyw Śnieżnika (lO 12645), Pogórze Izerskie (51176), Góry Złote (41548 m), Góry Bystrzyckic i Orlickic (3 l 192 m), Krowiarki (8/ 284 m) i Kotlina Krzeszowska ( 17 l 821 m).
W przypadku jaskiń powstałych w skalach niekrasowiejących, największa ich liczba została stwierdzona w piaskowcach Gór Stołowych, choć do tej pory opublikowano opisy lub wzmianki tylko o 17 obiektach. Jaskinie rozwinięte
w piaskowcach znane są także z okolic Lwówka Śląskiego i Jerzmanic Zdroju. Licznie reprezentowane są także jaskinie
powsmle w granitach, choć osiągają one zwykle niewielkie rozmiary. Znane są one z Rudaw Janowickich, Kotliny
Jeleniogórskiej i okolic Szklarskiej Poręby: łącznie 23 obiekty. O ile jaskinie powstałe w skalach niekrasowiejących
posiadają zwykle otwory naturalne, to w przypadkujaskiń krasowych, są one zwykle odkrywane podczas urabiania skal
w kamieniołomach.
Największą dotychczas poznanąjaskinie Sudetów pozostaje Jaskinia Niedźwiedzia (2230 m długości), a najgłęb
sZ<l Szczelina Wojcieszowska (deniwelacja 113 m). W latach 1998 - 2002 poznano i udokumentowano jednak kilka
dużych, jak na warunki sudeckie jaskiń, o długości przekraczającej l 00 m. Są to jaskinie: Z Filarami - 425 m (Wojtoń,
2002), Imieninowa- 170 m (Furtak, 2001 ), Krysztalowa- 130 m (Furtak, 2000), Z Rondami - 124 111 (Wojtoń, 2003).
W wyniku szczegółowej inwentaryzacji długość Jaskini Radochowskiej osiągnęła 502 m (Wojtoń, 1998), a Porcelanowej 211 m (Wojtoń, 2000). Rezultatem prowadzonej eksploracji długość Jaskini Biały Kamień osiągnęła 120m (Zawierucha, 200 l )
W przypadku jaskiń rozwiniętych w skalach niekrasowiejących najdłuższą jest Jaskinia na Potoku (280 m)
w Górach Stołowych, a najgłębszą Jaskinia Podlużna Szczelina II, o głębokości 36 m na Mniszku.
Oprócz prac eksploracyjnych prowadzone badania dokumentowały formy krasowe, których rezultatem jest m.in.
wskazanie na istnienie powiązań hydrologicznych pomiędzy poszczególnymi soczewami skal krasowiejących w Dolince Radochowskiej (Rogala, 1998b). Analizowane były również warunki krążenia we wkładkach węglanowych. Ich
rezultatem jest określenie modelu krążenia wód krasowych we wkładce marmurowej -typowej dla Sudetów formacji
rozwoju krasu (Bieroński & Tomaszewski, 1992). Przeprowadzone analizy warunków rozwoju fonn krasowych w
kontekście najnowszych poglądów nad rozwojem rzeźby Sudetów, w oparciu o obserwacje na górze Polom, doprowadziły do wniosku, że tworzenie się systemu jaskiniowego Polomu następowało raczej w warunkach różnicowania się
rzeźby, a nie cyklicznej planacji jak dotychczas sądzono (Rogala, 2003). Takie stwierdzenie ma istotne znaczenie dla
rekonstrukcji rzeźby Sudetów, bowiem piętrowy układ jaskiń by l jedną z podstaw dla hipotezy rozwoju rzeźby Sudetów
w 3 cyklach denudacyjnych.
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Złoże wapieni ,.Polom" (Sudety, Góry Kaczawskie) posiada rozpoznanie geologiczne wykonane metodą wierceń
i badań chemicznych oraz na podstawie badań strukturalno - litofacjalnych (Baranowski, Lorenc 1981 ; Baranowski i
in. 1990; Lorenc 1983). Jaskinie występujące na terenie Góry Polom, odkrywane podczas eksploatacji wapieni, były i
są (w miarę możliwości) dokumentowane (Zotz 1939; Zimmermann 1941; Pulina 1977; Pulina red. 1996; Zyzańska,
Zyzański 1999).
Z istniejącej dokumentacji geologicznej wykonanej na podstawie wierceń (Ryc. l) wynika, że warstwy skalne
zapadają tu w kierunku NE oraz istnieją w złożu wkładki dolomitów. Wierceniami nie wykryto jaskiń. Natomiast podczas
eksploatacji wapieni na V i VI poziomie wydobywczym odsłoniano fragmenty różnych systemów krasowych. Dotychczas
udało się tu udokumentować kilka jaskiń, np.: Gwiaidzista, Jasna, Porcelanowa, Wałbrzyska, Kryształowa.
Przy współpracy grotołazów ze Speleoklubu "BOBRY" (żagań), wykonano próbne badania georadarowe na
powierzchni VI poziomu wydobywczego Łomów Poludniowych aby sprawdzić czy tą metodą można wykonać szybciej dokładniejsze rozpoznanie zmienności litologiczno-strukturalnej złoża, oraz czy jest możliwe wcześniejsze wykrywanie form krasowych.
Profilowania wykonano radarem do penetracji gruntu RAMAC/GPR, z antenami 50 MHz. Anteny były przenoszone nad powierzchnią gruntu na wysokości około 10- 15 cm, a odległości mierzono przy pomocy nitki pomiarowej
i dalmierza laserowego. Wykonano kilka równoległych profilowań SW- NE, po liniach wierceń dokumentacyjnych
(Ryc. 2) od skarpy 5 do skarpy 6 (Ryc. 3). Po przeprowadzeniu filtracji i wydrukowaniu falogramów naniesiono na nie
kierunki stron świata, miejsca wierceń i zaznaczono miejsca występowania: wapieni {W), dolomitów {D), oraz prognozowanych zjawisk krasowych (K, jaskinia). W ten sposób powstały geologiczne przekroje georadarowe.
Porównanie przekrojów geologicznych (Ryc. l) z przekrojami georadarowymi (Ryc. 2) wskazuje na zbieżność
uzyskanych danych. Jednakże przekroje georadarowe pozwalają na dokładniejsze określenie zmienności złoża i prognozowanie występowania jaskiń. Analiza przekrojów umożliwiała wykonanie prognozy występowaniajaskiń na przedpolu eksploatacji poziomu V (Ryc. 3).
Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiednio zaprojektowana siatka profilowań georadarowych umożli
wia wcześniejsze wskazanie przebiegu form krasowych (np. jaskiń) i odpowiednie dostosowanie czasu oraz sposobu
dokumentowania tych form podczas eksploatacji złoża.
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Ryc. l. Góra Polom, Łomy Poludniowe. Prognoza zmienności litologicznej złoża wapieni w obrębie VI poziomu wydobywczego, wykonana na podstawie wierceń: 123-131 - wiercenia, W -wapień, D -dolomit.
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Ryc. 2. Góra Połom, Łomy Południowe . Prognoza zmienności litologicznej i strukturalnej złoża wapieni w obrębie VI
poziomu wydobywczego, wykonana na podstawie badań georadarowych (RAMAC/GPR): 123-131 -wiercenia, Wwapień, D - dolomit, K - kras

Ryc. 3. Góra Polom, Łomy Poludniowe. Prognoza występowania kopalnych form krasowych w obrębie VI poziomu
wydobywczego, wykonana na podstawie badań georadarowych (RAMAC/GPR).
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BUDOWA GEOLOGICZNA I POCHODZENIE DOLOMITÓW
REJONU KOCHANOWA I CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO
Wojciech Śliwiński
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych,
pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
teł. 071-3759436, wsliw@ing.uni.wroc.pl
Dolomity okolic Chelmska Śląskiego i Kochanowa stanowią końcowe element sedymentacji permskiej w niecce
U schyłku czerwonego spągowca (dolny perm) osadzila się miąższa seria piaskowców, piaskowców
zlepieńcowatych i zlepieńców określona terminem formacji z Radkowa. W formacji tej dają się wyróżnić dwa regionalne ogniwa litologiczne; poludniowo-wschodnie tzw. ogniwo zlepieńców z Wambierzyc oraz pólnocno-zachodnie ogniwo zlepieńców z Mieroszowa. W stropowych częściach obu ogniw występują skały węglanowe. W rejonie Wambierzyc
i Radkowa są to wapienie a w rejonie Chełmska Śl. i Kochanowa dolomity.
Ogniwo zlepieńców z Mieroszowa składa się w przewadze, ze źle wysortowanych i słabo obtoczonych osadów
gruboklastycznych, zlepieńców oraz podrzędnie z piaskowców, mułowców i iłowców. W części wschodniej, między
Golińskiem a Grzędami, przeważają osady piaszczyste i zlepieńcowate, w których zdecydowanie przeważa materiał
ryołitowy i trachybazałtowy, tj. materiał z utworów pochodzących z pasma Gór Suchych. W części zachodniej przeważają osady piaszczysto-mułoweowe z wkładkami iłowców i zlepieńców pochodzące z skał wulkanicznych Gór
Kruczych.
Rekonstrukcje pałeogeograficzne wskazują, że w okresie sedymentacji formacji z Radkowa północna część niecki śródsudeckiej zasypywana była przez rozległe stożki aluwialne od wschodniego, zachodniego i częściowo północne
go skraju i najprawdopodobniej drenowana przez system rzeczny o osi NW-SE. Istotną rolę, w formowaniu się osadów,
odegrały także ruchy masowe, osuwiska i spływy, świadczące o zróżnicowanej morfologii i aktywności sejsmicznej
tego terenu.
Skały węgłanowe rejonu Chełmska Śl. i Kochanowa (znane jako .,warstwy z Chełmska Śl.") reprezentowane
są przez: dolomityczne piaskowce i zlepieńce, dolomity piaszczyste, oraz lite dolomity. Przynależność wiekowa tych
utworów nie jest do końca rozstrzygnięta, mogą reprezentować one saksan ( najwyższa część dolnego permu) lub
turyng (lądowy odpowiednik górnego permu), względnie stanowią osady skrajnie na południe sięgającego zalewu
morza cechsztyńskiego (górny perm - cechsztyn). Dane paleomagnetyczne zdają się wskazywać na górnopermski
wiek tych utworów.
Wychodnie dolomitów tworzą dwa południkowe pasy. Pas zachodni rozciąga się między wsiami Olszyny na
pólnocy i O krzeszyn na południu, pas wschodni między Kochanowem i Golińskiem, w kierunku południowym sięga po
miejscowość Jetrichov.
Typowy profil warstw z Chełmska Śl. budują: w spągu zalegają, słabo dolomityczne piaskowce i zlepieńce,
wyżej dolomity lite, często zsilifikowane, bez lub z niewielką domieszką materialu gruboklastycznego, o rozpoznanej
miąższości sięgającej 8 m. Powyżej, wzrasta udział materiału klastycznego i skały mają najczęściej skład mieszany, ale
występują zarówno wkładki dolomitów litychjak i utwory ubogie w węglany. Najwyższą część warstw z Chełmska Śl.,
o miąższości do l Om budują piaskowce lub zlepieńce ze znaczną domieszką spoiw węglanowych. Sporadycznie wystę
puj li tu również cienkie wkładki dolomitów. W sumie warstwy z Chełmska Śl. nie przekraczają 25 metrów miąższości.
W całym profilu utwory klastyczne wykształcone są w postaci krótkich, nieforemnych i nieregularnych, o zmiennej
mil!Ższości ławic i soczew. Przedstawiony schemat można prześledzić jedynie w kilku odsłonięciach w okolicach Kochanowa (część północna pasa wschodniego) i Chełmska Śl. oraz Uniemyśla (część środkowa i południowa pasa zachodniego). W pozostałych rejonach najczęściej brak jest dolomitów litych, jak również silnie dolomitycznych skał
klastycznych, lub stanowią one jedynie cienkie wkładki w obrębie skał detrytycznych. W kierunku północnym i połu
dniowym radykalnie zmniejsza się ilość ławic dolomitowych.
Dolomity odmiany litej mają postać soczew, których szacowana rozciągłość w kierunku W-E wynosi maksymalnie do ok. 2 km, a w kierunku N-S od 3 do 5 km, najprawdopodobniej składają się one z szeregu mniejszych, stykają
cych i nakładających się na siebie soczewek, wydłużonych w kierunku NE-SW. Można domniemywać, że dolomity lite
obu pasów nie łączą się ze sobą w środkowej części doliny. Stanowią samodzielne ciała, utworzone niezależnie po obu
stronach niecki.
Dolomity lite zbudowane są z trzech zasadniczych odmian litofacjalnych: dolomitów mikrosparytowych i sparytowych, dolomitów pizolitowo-skorupowych i dolomitów mikrytowych. Skały dolomityczne reprezentowane są przez
piaskowce, piaskowce zlepieńcowate i zlepieńce o bardzo zmiennej zawartości składników węglanowych. Trzecią grupą są "dolomity diagenetyczne"- powstałe z, lub rozwinięte na dwóch pierwszych. W tym przypadku, postawienie
ostrej granicy między odmianami jest często trudne.
Dolomity mikrosparytowe i sparytowe oraz dolomity pizolitowo-skorupowe reprezentują utwory typu trawertynów. Tworzyły się one w rezultacie precypitacji węglanów z zmineralizowanych wód w źródłach, płytkich zbiornikach,
stawach, niszach źródliskowych oraz przyległych do nich odcinkach strumieni. W miarę przyrostu masy węglanów
tworzyły pokrywy, pryzmy oraz kopce trawertynowe - dając w efekcie formy typu soczew. Proces ten zachodził na
powierzchni stożków aluwialnych. Dolomity mikrytowe-tworzące z dolomitycznymi piaskowcami i zlepieńcami sze-

śródsudeckiej.
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re g przerastających i zazębiających się ciał o trudno definiowalnych granicach, oraz wkładki i soczewki -są osadem
poligenicznym. Tworzyły się w rezultacie precypitacji z roztworów łub abrazji starszych skał węglanowych.
Między nimi na stokach doliny dominowała sedymentacja o charakterze aluwialnym. W wyniku abrazyjnej
działalności okresowych potoków, rozdrobniony materiał węglanowy był znoszony między ciała trawertynowe
i w kierunku osi doliny, gdzie wypełniałlokalne zagłębienia i niecki. W miarę zamierania aktywności wód zmineralizowanych, przy jednoczesnej ciąglej lub okresowej sedymentacji aluwialnej, trawertynowe kopce były w jednych
miejscach intensywnie degradowane, a w innych zagrzebywane. W efekcie mógł powstać obserwowany dziś układ
zbudowany z soczew dolomitów litych i występujących między nimi i nad nimi skał dolomitycznych. Wśród skał
dolomitycznych zidentyfikowano osady spływów rumoszo-błotnych, zalewów warstwowych, zalewów strumieniowych oraz osady koryt roztokowych. Ich współwystępowanie wskazuje na stożki aluwialne jako morfologiczną
formę akumulacji. Zasięg poszczególnych segmentów stożka ulega przemieszczeniu w zależności od zmieniających
się warunków tektonicznych i klimatycznych. Z analizy profili litologicznych wynika, że okres tworzenia się dolomitów litych był okresem stagnacji sedymentacji klastycznej. Jeżeli przyjąć postulowane postwulkaniczne lub metasomatyczno-hydrotermalne pochodzenie wód zasilających trawertyny, to wówczas proces tworzenia trawertynów
byłby niezależny od warunków klimatycznych.
Opisane utwory, zasobne w składniki węglanowe, w panujących w permie warunkach klimatycznych podlegały
procesom akumulacji i migracji autigenicznych węglanów, tworzyły się diagenetyczne dolomity typu caliche. Caliche
o składzie dolomitowym są znacznie mniej rozpowszechnione i słabiej rozwinięte od kalcytowych (te ostatnie występu
ją powszechnie w rejonie Radkowa i Wambierzyc).
Źródłem jonów wapnia, magnezu i bezwodnika kwasu węglowego dla trawertynów z warstw z Chełmska Śl.
n1ogły być: (l) wietrzenie skał wulkanicznych, (2) powierzchniowe procesy postwulkaniczne, (3) wydobywanie się na
powierzchnię roztworów metasomatycznych przeobrażających skały wulkaniczne lub (4) wypływ na powierzchnię
głęboko-krążących wód meteorycznych.
Jeżeli przyjąć dotychczasowe rozumowanie o różnym pochodzeniu roztworów zasilających oba pasy wychodni
dolomitów litych, należałoby oczekiwać, że utwory będą się różnić co do chemizmu i składu izotopowego węgla i tlenu.
Obserwuje się pewne różnice w stosunku Ca/Mg, w pasie zachodnimjest on średnio wyższy (1,71) niż w pasie wschodnim (l ,55}. Odwrotnie układają się proporcje Na/K, odpowiednio 0,89 i l ,20. Może być to spowodowane różnicami
składu petrograficznego skał wulkanicznych i odmiennymi proporcjami udziału w procesach dostawy roztworów. Wyniki
<1naliz składu izotopowego tlenu i węgla w dolomitach wskazują na obecność dwu populacji prób odpowiadające wychodniom pasa zachodniego "lżejsze" i wschodniego .,cięższe". Różnice w składu izotopowego tlenu obu pasów mog<) być
inte'lJretowane jako wynik różnicy temperatur wód zasilających przeciwlegle trawertyny (od kilku do ok. 25" C), lub
zmiennych domieszek wód meteorycznych w obu pasach wychodni. Z kolei niższe wartości C 13 dla dolomitów
z zachodniego pasa, mogą sugerować bliższe powinowactwo z węglem z CO, pochodzenia juwenilnego, niż w przypadków dolomitów pasa wschodniego.
Wydaje się prawdopodobne, że dolomity lite posiadały pierwotnie dolomitowy skład, przemawia za tym:
(l) dobry stan zachowania struktur pierwotnych, (2) brak wtórnej porowatości typu intragranularnego, (3) znikomy
udział a najczęściej brak automorficznych kryształów dolomitów, (4) zmienny, choć w niedużym zakresie, stosunek
wapnia do magnezu w poszczególnych profilach oraz (5) dostrzegalne różnice w proporcjach Ca/Mg między dolomitami wschodniego i zachodniego pasa wychodni. Za wtórnym charakterem dolomitów może świadczyć obecność dolomitów w niższych formacjach w całej północnej części permu niecki śródsudeckiej.
W obrębie warstw z Chełmska Śl. obserwuje się dwie generacje zjawisk krasowych. Pierwsza, reprezentowana
jest przez formy powierzchniowe, głównie niewielkich rozmiarów leje krasowe wypełnione brekcjami i terra rosą.
Formy te powstały przed osadzeniem się nadległych osadów pstrego piaskowca (dolny tńas). Drugą reprezentująjaski
nie wykształcone w formie wąskich korytarzy, rozwiniętych na jednym systemie spękań. Jest charakterystyczne, że
jaskinie wytworzyły się tylko w stropowej części profilu tj. w utworach dolomitycznych, piaskowcach i zlepieńcach .
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PRZYCZYNEK DO SPELEOGENEZY
WYŻYNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Andrzej Tyc
Katedra Geonwrfo/ogii, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sos11owiec, e-mail: atyc@u.v.edu.fJ[
Nowe dane geologiczne w zakresie wykształcenia wapieni górnojurajskich (m.in. Heliasz, l 990; Matyszkiewicz
i in., 200 l) oraz wyniki prowadzonego przez autora szczegółowego kartowania geomorofologicznego jaskiń i wybranych ostańców skalnych południowej części Wyżyny Częstochowskiej dały podstawę do nowego spojrzenia na spełe
ogenezę tego regionu. Niektóre aspekty, związane z mońologią i modogeneząjaskiń Pasma Smoleńsko-Niegowonie
kiego w południowej części Wyżyny Częstochowskiej, zostały przedstawione m.in. w pracach A. Tyca (2001a,b),
a głównie w pracy doktorskiej A. Poloniusa (2003 ). Nie wyczerpują one jednak całości zagadnienia. W opracowaniu
tego referatu autor wykorzystał również doświadczenia zebrane w trakcie badań prowadzonych we współpracy z Instytutem Krasu w Postojnej i Katedrą Geologii Uniwersytetu w Ljubłjanie na Wyżynie Kras. Dotyczyły one udziału
zdenudowanych form jaskiniowych w rzeibie krasowej (zob. m.in. Mihevc, Słabe, Sebela, 1998; Sustersic 2000).
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Zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich w Jaskini
w Straszykowej Górze (plan jaskini wg M. Szelerewicza, 1986)

Na przykładzie ostańców skalnych Podzamcza (Góra Birów i Góra Zamkowa), Ryczowa (masyw Straszykowej
Góry) oraz Smolenia (masyw Skał Zegarowych oraz Góry Smoleń) autor pragnie zwrócić uwagę na to w jaki sposób ich
dzisiejsza mońołogia odzwierciedla ukształtowanie górnojurajskich budowli węglanowych, które elementy ich mikrorzeiby są efektem procesów spełeogenetycznych oraz na bezpośredni związek wczesnych stadiów spełeogenetycznych
ze strukturą geologiczną masywu węglanowego. Ostańce skalne Wyżyny Częstochowskiej w efekcie zachodzących
procesów spełeodestrukcji w strefie epikrasu odsłaniają wnętrze skrasowialego masywu. Kolejne stadia tego procesu
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można obserwować na różnych poziomach hipsometrycznych dużych masywów skalnych (np. Góra Zborów w Podlesicach, S traszykowe Skały w Ryczowie). Jednocześnie ostańce są jedynym dla tego regionu miejscem zachowania
śladów wczesnych etapów speleogenezy. Część z tych śladów została zatarta przez wspomniane procesy destrukcyjne,
jednak w wielu miejscach spotkać można formy inicjalne oraz fragmenty form freatycznych zachowanych w masywnej
odmianie wapieni górnej jury. Są to krótkie, mające do kilkunastu metrów długości, kanały freatyczne
o przekroju od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów (np. Tunel i Rura Nad Tunelem w Górze Smoleń). Charakterystyczne jest dla nich to, że w dobrze wykształconym profilu freatycznej rury nie widać śladów późniejszego
przemodelowania w strefie przejściowej lub wadycznej (brak np. rynny dennej). Świadczyć to może o szybkim odcię
ciu tych form od aktywnej cyrkulacji wód w wyniku stosunkowo szybkiego odpreparowania masywnej odmiany wapieni górnojurajskich spośród mniej odpornych odmian wapieni innych facji. Na przedłużeniu zachowanych kanałów
wy~tępują blokowiska znaczące dalszy, dawny przebieg jaskiń freatycznych. W przeciwieństwie do Wapieni masywnych budujących zachowane fragmenty kanałów, bloki wchodzące w skład zespołów zawaliskowych zbudowane S<)
z wapieni uławiconych (np. Pletwa w masywie Góry Birów) lub gruzłowych. Podobnie jak na etapie rozwoju jaskil\ tak
i na etapie ich destrukcji wykorzystane zostało facjalne zróżnicowanie wapieni w obrębie górnojurajskich budowli
węglanowych. Dobrą ilustracją takiej tezy jest związek morfologii Jaskini W Straszykowej Górze, jak i calego masywu
S traszykowej Góry w Ryczowie z budową geologiczną. Jaskinia posiada wyraine dwie części -znaną od dawna obszerną komorę wejściową oraz wąski korytarz w nowych partiach jaskini, odkrytych w latach 80. Obie części oddzielone są od siebie ciasnym przejściem w sąsiedztwie jednego z otworów prowadzących do powierzchni. Wstępna komora
wykształcona jest w masywnych wapieniach, nie wykazujących żadnego uławicenia, natomiast korytarz w nowych
partiach (wadyczny) rozwinięty jest w wapieniach uławiconych i gruzlowych. Ciasna strefa przejściowa z wyraźnymi
przejawami zawałów jest związana z wykazującymi warstwowanie wapieniami płytowymi (można tu obserwować
w stropie jaskini odciski amonitów). Ze względu na usytuowanie jaskini w niższym hipsometrycznie poziomie calego
masywu Straszykowej Góry ostaniec z obszerną komorą jaskini nie został całkowicie wypreparowany z otaczających
innych odmian wapieni. Widoczne jest jednak intensywne rozpadanie się masywu w strefie przejściowej po!niędzy
dwoma wyróżnionymi częściami jaskini. Podobne zjawiska można obserwować w wielu masywach skalnych i w przypadku wielu jaskiń całej Wyżyny Częstochowskiej. Zróżnicowanie facjalne wapieni w obrębie budowli węglanowych
oraz specyficzna struktura tych budowli miały zasadniczy wpływ na przebieg procesów speleogenetycznych w całej
hi~torii geologicznej regionu, uwzględniając również sugerowany przez wielu autorów hydrotermalny etap speleogenezy, kiedy to niejednorodna struktura wewnętrzna budowli pozwalała na migrację ku górze roztworów hydrotermalnych.
Dowodzi tego obecność mineralizacji kruszcowej oraz sylifikacji w.a,pieni, które towarzyszą hydrotermalnym formom
korozyjnym w morfologii ostańców i jaskiń .
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JASKINIE W PIASKOWCACH KARPAT FLISZOWYCH
(BESKIDY ZACHODNIE) A JASKINIE W KREDOWYCH
PIASKOWCACH MASYWU CZESKIEGO (BROUMOVSKA
VRCHOVINA, SACHSISCHE SCHWEIZ)- RÓŻNICE
I PODOBIEŃSTWA
Jan Urban, Włodzimierz Margielewski
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. A. Mickiewicza 33, 3 l -120 Kraków
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Jaskinie pseudokrasowe występują licznie zarówno w Karpatach zewnętrznych, stanowiących alpejski, fałdowy
górski zbudowany z kredowych i paleogeńskich utworów fliszowych, jak i w piaskowcach górnokredowych
występujących na obszarach nie leżących w strefie górotwórczych fałdowań alpejskich (zwanych dalej "platformowymi"), głównie na terenach czeskiej niecki kredowej i jej peryfeńach. Jaskinie tych dwu regionów różnią się często
kształtem, formą występowania i genezą, co jest warunkowane różnicami litologii i tektoniki, które z kolei determinują
odmienny charakter spękań ciosowych. Cechy te determinują procesy kształtujące rzeźbę terenów zbudowanych z obu
omawianych typów skal. Grupy górskie Beskidów stanowią masywy zbudowane z wzajemnie przewarstwiających się
serii piaskowcowych oraz łupkowo-piaskowcowych i łupkowych . Seńe te są pofałdowane i pocięte uskokami oraz
ciosem, którego kierunki zależą od głównych kierunków tektonicznych zaś gęstość warunkowana jest często grubością
laWie. Czynniki te decydują o znacznej anizotropowości ośrodka skalnego i prowadzą do rozwoju licznych, niekiedy
rozległych osuwisk powodujących zniszczenie masywów skalnych i przemieszczenie zdezintegrowanych mas skalnych na znaczną odległość w dół stoku (Margielewski 200 l). Jednocześnie obecność przeławice11 ilastych, litologia
piaskowców i charakter ciosu powoduje, że skały te rzadko ulegają głębokiemu wietrzeniu, które intensywnie zachodzi
jedynie w kilkumetrowej strefie powierzchniowej powodując powstawanie zwietrzeliny i gleby. Ruchy masowe typu
osuwisk są więc w Beskidach głównym- obok erozji rzecznej - procesem kształtującym stoki górskie. W rezultacie
stoki górskie pokryte są osadami koluwialnymi (często walami koluwialnymi tworzącymi stopnie), i tylko w strefie
skarp osuwiskowych tworzą strome stoki o nachyleniu zbliżonym do pionowego (Kotarba 1986).
Z kolei górnolq-edowe piaskowce "platformowe" tworzą serie o miąższości od kilkudziesięciu do około 100m
i zmiennej litologii, lecz zwykle pozbawione wkładek innych skal. Serie te oddzielone są od siebie pakietami marglistomuloweowymi i zalegają płasko, poziomo lub prawie poziomo. Pocięte są rzadkim lecz regularnym ciosem, którego
powierzchnie sięgają zwykłe od stropu do spągu serii. Powoduje to głębokie krążenie wód - aż do serii marglistoilastych- i niszczenie (wietrzenie, sufozję) skał wzdłuż powierzchni pionowych. Stąd też na obszarach zbudowunych
z piaskowców "platformowych" rozpad skal wzdłuż spękań ciosowych jest - obok erozji rzecznej - głównym czynnikiem stymulującym inne procesy denudacyjne. Prowadzi on do dezintegracji masywu na bloki, a ściślej slupy skalne,
które- już jako osobne formy - ulegają, rozkładowi poprzez dalsze wietrzenie, erozję i ruchy masowe. Dodatkowym
procesem jest odprężeniowo-grawitacyjne "płynięcie" zdezintegrowanych bloków po uplastycznionych i (sufozyjnie)
rozmywanych skalach podłoża, typu ,.toppling" lub "spreading" (Dumanowski 1961, Pulinowa 1989), które jednak nic
prowadzi do rozwoju klasycznych osuwisk, podobnych do karpackich. W ten sposób powstały strome i skaliste stoki
kuest oraz gór stołowych, które są charakterystycznymi formami krajobrazu wychodni piaskowców "platfonnowych".
Charakter głównych procesów rzeźbotwórczych determinuje genezę i formę jaskiń występuj<jcych na danym
obszarze. W Karpatach fliszowych jaskinie związane są przede wszystkim z rozwojem osuwisk. Jaskinie szczelinowe
typ1,1 "crevice" (Vitek 1983) rozwij<~ą się w stokach poprzedzając główny ruch osuwiskowy, wystc;pują też ponad głów
ną skarpą osuwiska już po jego utworzeniu. Stanowią system korytarzy rozwiniętych wzdłuż spękm1 ciosowych oraz
odprężeniowych, o wysokości zależnej od uławicenia (Kiassek, Mikuszewski 1997, Margielewski, Urban 2000). Rzadko osiągają większe głębokości. Drugim typem jaskiń powszechnie występujących w Beskidach są pustki pomiędzy
blokami skalnymi masywu całkowicie zdezintegrowanego podczas ruchu osuwiskowego (w jęzorze osuwiska). NaleŻ<!
one do typu "talus" i cechują się nieregularnym, labiryntowym przebiegiem korytarzy, często pochylonych. Bardzo
nieliczne są w Beskidach jaskinie genetycznie związane z procesami wietrzenia, należące do typów "fissure" i "bedding". Jaskinie tych typów, jak również jaskinie "crevice" podobne do występujących w piaskowcach "platfonnowych"
(patrz niżej), występują lokalnie w miejscach, gdzie litologia i tektonika piaskowców fliszowych jest zbliżona do cech
tych ostatnich, np. na wychodniach płasko zalegających piaskowców ciężkowickich (Skalne Miasto w Ciężkowicach ,
Prządki itp. - Alexandrowicz 1978).
Wszystkie wymienione wyżej typy jaskiń występują natomiast powszechnie w górach zbudowanych z piaskowców "platformowych" (Borner 1988, Kopecky 1996). Z procesem wietrzenia wzdłuż spękań wiąże się powstawanie
niewielkich, lecz charakterystycznych (przypominających krasowe) jaskiń typu "fissure". Z kolei selektywne wietrzenie określonych poziomów litologicznych (warstw) prowadzi do powstaniajaskiń typu "bedding". Jaskinie szczelinowe typu "crev!ce" stanowią zwykle korytarze powstające w rezultacie grawitacyjno-odprężeniowych przesunięć bloków i ścian skalnych. Korytarze te stają się formami jaskiniowymi (zyskują strop) w przypadku przykrycia przez luine
płyty lub pochylenia bloków. Różnią się od jaskiń beskidzkich tego typu położeniem w stosunku do powierzchni terenu,
prostszym planem i znaczną wysokością.
lańcuch
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Najbardziej odmienne od beskidzkich są jednak jaskinie typu "!alus", które w obszarach występowania piaskowców "platformowych" wiążą się z blokowiskami wypełniającymi dna dolin i wąwozów, nie stanowiącymi więc klasycznych osuwisk a raczej osypiska łub pozostałości pokryw sołiflukcyjnych. Jaskinie te, mimo pewnej nieregularności
kształtów, cechują się więc linijną rozciągłością zgodną z przebiegiem doliny i osiągają znaczną, kilkusetmetrową
długość. Jednym z czynników przyczyniającym się do ich rozwoju jest erozja i transport wodny, związany z podziemnymi potokami płynącymi dnem dolin.
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"ZNISZCZYĆ - ZASYPAĆ- UDOSTĘPNIĆ" PROBLEMY
ZAGOSPODAROWANIA WYROBISK POEKSPOATACYJNYCH
NA GÓRZE POLOM W WOJCIESZOWIE
(GÓRY KACZAWSKIE, SUDETY)
Halina

Zyzańska
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Od XIV wieku na Górze Polom metodą odkrywkową eksploatowane są zmetamorfizowane wapienie wieku paleozoicznego. W wyniku prac górniczych na zboczach góry powstały rozlegle i głębokie wyrobiska. W rejonie Góry
Połom, a zwłaszcza w obrębie wyrobisk górniczych, występują interesujące zjawiska przyrodnicze: różne typy skal,
Uniwersytet

Wrocławski,

~.
Ryc. l . l - poziomice, 2- odsłon ięcia wapieni (skarpy), 3 - hałdy

1@1 4
(zwałowiska),

4- ostańt:e wapienne, 5 -drogi.
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różne struktury tektoniczne, różne zjawiska krasowe (leje krasowe, jaskinie, ponory, wywierzyska), a także występują
tu rzadkie siedliska wapiennolubnej ros1inności. "Rekultywacja" terenu polega głównie na zasypywaniu wyrobisk odpadami. W ten sposób, zgodnie z istniejącym "Płanem Zagospodarowania Złoża", bezpowrotnie niszczone są ciekawe elementy przyrody. Autorka proponuje alternatywne rozwiązanie dla "Planu Zagospodarowania" po zakończeniu eksploatacji. Proponujemy aby wyrobiska nie były zasypywanie odpadami. Część odslonięć skalnych, na skarpach wyrobisk,
można zagospodarować jako: geologiczne punkty dokumentacyjne i pomniki przyrody (np. jaskinie). Proponujemy
rozpoczęcie dyskusji nad możliwością objęcia ochroną rezerwatową całej Góry Połom. W obrębie niektórych fragmentów wyrobisk można utworzyć geologiczne ścieżki dydaktyczne bez utrudnień w ruchu kopalni. Niektóre fragmenty
wyrobisk mogą być wykorzystane dla celów: alternatywnej turystyki jaskiniowej i wspinaczkowej, nurkowania, rekreacji, wędkarstwa. W budynkach zakładu górniczego można utworzyć muzeum lub wystawę prezentującą tradycje górnicze oraz przetwórcze przemysłu wapienniczego w tym regionie. Niewątpliwą ciekawostką i atrakcją mogą być piece
do wypalania wapna. Proponujemy aby zostały pozostawione i nie były rozbierane. Proponuje się także ponowne zbudanie Jaskini Północnej Dużej jako obiektu archeologicznego, poprzednie badania prowadzone były przez niemieckich
przyrodników (m.in. Zotz, 1933). Calość terenu stanowiłaby przepiękny park geologiczno-dydaktyczno-wypoczynkowy. będący zapleczem dla Dolnego Śląska i alternatywą dla przepełnionych Karkonoszy.
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