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38. Sympozjum Speleologicznego

Wprowadzenie
Kras i jaskinie Tatr były już siedmiokrotnie tematem sympozjów speleologicznych Sekcji Speleologicznej PTP
im. Kopernika od 2 Sympozjum w 1964 do 34 w roku 2000. Każde z tych sympozjów miało nieco inny charakter i każde
przynosiło nowe dane o krasie tatrzańskim. Od roku 1995, to jest od 29 Sympozjum, dzięki pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych, a obecnie Ministerstwa Nauki sympozja nasze są systematycznie utrwalane w postaci publikowanych kolejnych zeszytów zawierających przewodniki sesji terenowych i streszczenia referatów. Zwiększa to znaczenie wagę przedstawiania nowych wyników badań podczas naszych sympozjów. Wcześniej takie publikacje były możli
we tylko parokrotnie, gdy współorganizatorowie pokrywali koszty wydania materiałów.
Tegoroczne sympozjum ma jeszcze inną szczególną cechę. Goszczący nas, kolejny raz, Tatrzański Park Narodowy obchodzi właśnie piękny jubileusz 50-lecia, dokladnie rozporządzenie Rady Ministrów powołujące TPN zostało
wydane 30.10.1954 roku przeto za 3 tygodnie minie formalnie ta rocznica. Chociaż idea ochrony przyrody Tatr po obu
stronach granicy jest dużo starsza, gdyż zrodziła się w XIX wieku, kiedy zdano sobie sprawę ze skutków wyniszczania
przyrody tatrzańskiej. Już w roku 1868 sejm galicyjski pod wpływem E. Janaty i M . Nowickiego wydal ustawę o
ochronie świstaków i kozic tępionych masowo przez miejscowych "polowacy" i jaśnie wielmożnych myśliwych. Liczne publikacje G. Lettnera z lat 1879-1889 o wyniszczaniu lasów tatrzańskich i jego skutkach, m. in. powodowaniu,
coraz częściej powtarzających się, katastrofalnych powodziach na Podhalu, sklonilo światłych właścicieli do zmiany
gospodarki. Już w roku 1889 restytucję lasów tatrzańskich podjął hrabia W. Zamoyski, zaraz po wykupieniu zdewastowanych dóbr zakopiańskich. Wspólne starania o powołanie parków narodowych na terenie Czechosłowacji i Polski
rozpoczęli w roku 1924 intelektualiści, głównie przyrodnicy (m. in. profesorowie: W Goetel , B . Hryniewiecki , J. G.
Pawlikowski, M . Sokołowski, W. Szafer, A. Wodziczka w Polsce; a w Czechosłowacji : K. Domin, R. Kettner, J. Klika,
J. Yolko-Starohorsky) lecz skomplikowane stosunki własnościowe i sprzeczne interesy różnych grup nacisku długo
wzajemnie się wykluczały. Mimo wykupienia przez Państwo Polskie dóbr zakopiańskich (Fundacji Kurnickiej zalożnej
przez Zamoyskich w roku 1924) i poronińskich (Uznańskich) w latach 1933-1934 i dóbr Hohenlohego i Diergardta
przez Państwo Czechosłowackie w latach 1928-1936, do wybuchu II wojny światowej nie doszło do utworzenia projektowanego Parku jedynie rozwijała się ostra polemika w prasie codziennej i specjalnych wydawnictwach po obu stronach Tatr. Lata wojenne przyczyniły się do dalszej dewastacji przyrody Tatr. Dopiero parę lat po wojnie idea ta została
zrealizowana w Czechosłowacji powstał TANAP, a w Polsce TPN. Mimo nadal sprzecznych interesów różnych grup
nacisku po obu stronach Tatr, możemy mieć nadzieję, że w Unii Europejskiej, w ramach Euroregionu Tatrzańskiego,
szybciej dojdzie do utworzenia wspólnego parku, którego pierwszy projekt był ogłoszony już osiemdziesiąt lat temu .
Realizacji tej wielkiej idei powinny pomóc zarówno dobre jak i złe doświadczenia z ponad półwiekowego działania obu
parków, jak i podobne doświadczenia innych krajów Unii współgospodarzących i chroniących przyrodę w innych górach Europy.
Długo nasze sympozja były ograniczone do terytorium Polski, dopiero w roku 1995 nastąpił przełom. podczas
organizacji 29 sympozjum nawiązaliśmy współpracę z kolegami słowackimi co pozwoliło rozszerzyć obszar odwiedzany podczas wycieczek i zapoznać się z wynikami eksploracji i badań w przyległych obszarach Tatr Słowackich . Dzięki
nawiązaniu współpracy z Zarządem Jaskiń Słowackich, Muzeum Ochrony Przyrody i Jaskinioznawstwa w Liptowskim
Mikulaszu i uzyskaniem potrzebnych zezwoleń z Ministerstwa Środowiska Słowacji możemy na kolejnych sympozjach tatrzańskich poznawać nowe tereny i nowe zagadnienia, które nurtują kolegów słowackich. W ten sposób w roku
1995 zapoznaliśmy się z krasem i jaskiniami Doliny Jaworowej, a w roku 2000 zobaczyliśmy kras i jaskinie w okolicy
Brestowej. Ta współpraca dobrze służy nawiązaniu coraz bliższych kontaktów naukowych, sportowych i przyjacielskich poprzez coraz mniej dzielącą granicę na graniach Tatr. Dowodem na to są już liczne wspólne prace naukowe i
wspólne zorganizowanie w roku 2000 międzynarodowej konferencji Climate Changes- The Karst Record oraz obecne
38 Sympozjum, którego istotną część stanowi sesja terenowa na Słowackim Spiszu.
Dzisiejsze sympozjum jest poświęcone głównie głębokiej cyrkulacji wód krasowych w formacjach tatrzańskich i
rozwijającemu się dzięki tej cyrkulacji od około 15 milionów lat, krasowi hydrotermalnemu . Na ten problem zwrócił
naszą uwagę w roku 1977 nieodżałowanej pamięci doc. dr hab . Jan Rudnicki ( 1934-1992), którego badania tatrzańskie
przez ćwierć wieku wskazywały nowe drogi, po których teraz kroczymy.
Nowe odkrycia w jaskiniach tatrzańskich wymagają często wielkiego poświęcenia i nie rzadko okupione są najwy ż
szymi ofiarami. Tak było ostatniej zimy, kiedy cała Polska została wstrząśnięta wiadomością o nowej tragedii tatrzańskiej ,
gdy na drodze do dalszych wspaniałych odkryć w Jaskini Małej, 28 stycznia 2004 zginęli w lawinie Anna Antkiewicz
(1953-2004), Magdalena Jarosz (1981-2004), Daniel Rusnarczyk (1985-2004) i PiotrTrzeszczon (1973-2004) . Niestety to
nie koniec strat naszej speleologii w ciągu ostatniego roku. Najpierw, 20 października 2003 roku, na Węgrzech zmarł w
wieku 61 lat dr Atilla Kosa wybitny węgierski grotołaz, biegle mówiący po polsku, uczestnik wyprawy odkrywczej do
Jaskini Czarnej. Później , 21 lipca 2004 roku zmarł nagle w wieku 75 lat wybitny archeolog i badacz jaskiń Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej prof. dr hab. Waldemar Chmielewski, który rozwinął metody zespołowych badań osadów
jaskiniowych z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, co znakomicie przyczyniło się nie tylko do
poznania paleolitu, lecz także rozwoju stratygrafii plejstocenu, twórca pojęcia kullura jerzmanowicka.
Nim przystąpimy do dalszych obrad, proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy Ich pamięci.
Jerzy G/azek
Przewodniczący Sekcji Speleologicznej
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im . Kopernika
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Sesja terenowa A
Barwienie ponorów systemu wywierzyska Goryczkowego
(Kasprowy Wierch- Hala

Gąsienicowa

-dolina Jaworzynki- Kuźnice)

Wyjazd na Kasprowy Wierch
Jerzy Głazek
Wychodzimy z barwnikiem do Kuźnic i dalej wyjeżdżamy kolejką linową na Kasprowy Wierch obserwując
widoczne struktury geologiczne i zjawiska krasowe. Idąc do Kuźnic wzdłuż Potoku Bystra, zrazu maszerujemy po
stożku fluwioglacjalnym Doliny Bystrej złożonym na fliszu warstw zakopiańskich. Kolo Murowanicy mijamy orograficzny brzeg Tatr, dolina się zwęża pomiędzy zboczami Nosala i Krokwi zbudowanymi ze skal węglanowych eocenu
zapadających ok. 50' ku pólnocy i leżących niezgodnie na węglanowych skałach triasu środkowego nachylonych lagodniej w tym samym kierunku (ok. 35') i należących do wyższych łusek płaszczowiny reglowej dolnej. Po ok. 300m kolo
Kuźnickiej Polany dolina rozszerza się, a w jej dnie stożek fluwioglacjany przechodzi w utwory morenowe maksymalnego zasięgu lodowca Bystrej podczas ostatniego zlodowacenia. Jest to ważne miejsce dla historii poznania Tatr, gdyż
tu zostały opisane po raz pierwszy ślady zlodowacenia plejstoceńskiego przez L. Zejsznera, już w roku 1856. Pod
osadami plejstoceńskimi występują łupki, piaskowce i dolomity oraz wapienie, łupki i margle górnego triasu i dolnej
jury należące już do dolnej jednostki płaszczowiny reglowej dolnej (płaszczowiny cząstkowej Suchego Wierchu ), na
które nasunięte są wyższe łuski płaszczowiny reglowej dolnej (Krokiew i Nosal). Pasmo tych podatnych na denudację
utworów ciągnie się równoleżnikowo dając rozszerzenia w dolinach i przełęcze w grzbietach (na zachód Prze łęcz
Białego , a na wschód Nosalowa Przełęcz) . Na północ od budynku dolnej stacji kolejki linowej odsłaniają się jeszcze
ciemne wapienie retyku reglowego, a obok budynku już dolomity triasu środkowego jednostki Suchego Wierchu dające
zwężenie doliny.
Jadąc kolejką do pośredniej stacji na Myśleniekich Turniach przecinamy pas wychodni dolomitów środkowotria
sowych jednostki Suchego Wierchu, które budują po stronie zachodniej Upłaz Kalacki i w dali Suchy Wierch, a po
wschodniej Czoła Jaworzyńskie, Bocza11, Skupniów Upłaz i w dali Kopy Królowe. Przejeżdżamy nad kolejnym rozszerzenie doliny na strefie nasunięcia płaszczowiny reglowej na wierchowąjednostkę Giewontu, gdzie łupkowo-dolomito
we warstwy wyższej części triasu dolnego jednostki Suchego Wierchu nasunięte są na margle kredowe ze stropu jednostki Giewontu. Po stronie zachodniej jest to Suchy Żleb opadający z Wrótek na Polanę Kalatówki, gdzie na świetnie
widocznym wale moreny bocznej zbudowano hotel górski "w stylu alpejskim"; po wschodniej zaś stronie zarastana
obecnie przez las Polana Kasprowa.
Za tym rozszerzeniem wznoszą się skaliste grzbiety zbudowane z węglanowych skal triasu środkowego , jury
górnej i kredy dolnej jednostki Giewontu. Na wschód są to Zawrat Kasprowy, Czuba Jaworzyńska i w dali Kopa
Magury, na zachód zaś długi grzbiet Kalackiej Turni- Giewontu. W tym paśmie wychodni, w środku zlewni Bystrej
wznosi się skaliste zakończenie długiej pólnocnej grani Kasprowego Wierchu, rozdzielającej Doliny Kasprawą i Goryczkową , zwane Myślenickimi Turniami, na których zbudowana jest pośrednia stacja kolejki linowej. Budynek stacji
wzniesiony jest na prawie pionowo stojących wapieniach i dolomitach triasu środkowego, a północną ścianę, podobnie
jak na Giewoncie budują wapienie "malmoneokomu" (formacja Raptawickiej Turni) i organodetrytyczne wapienie
,.urgonu" (formacja Wysokiej Turni). Pod zachodnią ścianą Myśleniekich Turni bije Wywierzysko Goryczkowe, a nieco wyżej w dole ściany znajduje się Jaskinia Goryczkowa, które odwiedzimy w drugim dniu sympozjum.
Po przesiadce na stacji, na górnym odcinku widzimy pod wagonikiem wychodnie środkowotriasowych wapieni
i dolomitów, a po chwili wjeżdżamy w obszar zbudowany ze skał krystalicznych ,jądra" jednostki Giewontu. Utwory te
rozdziela prawic pionowy uskok . Dalsza trasa aż do górnej stacji na Kasprowym Wierchu przebiega nad stromą ścianą
żłobu i karu lodowcowego Doliny Suchej Kasprawej zbudowaną ze skał krystalicznych , jądra" jednostki Giewontu,
które będziemy obserwować bezpośrednio idąc z Kasprowego do Doliny Stawów Gąsienicowych. Tu natomiast, przy
ładnej pogodzie mamy wspaniały widok na południowe ściany Zawratu Kasprowego- Czuby Jaworzyńskiej ku ENE i
Kalackiej Tum i -Giewontu ku WNW. Szczególnie w tej ostatniej ścianie świetnie jest widoczny profil jednostki Giewontu od skal krystalicznych ,.jądra" do ,.malmoneokomu" budującego szczyt i grań Giewontu. W kierunku ESE stopniowo ukazują się wierzchołki Tatr Wysokich zbudowane z granitaidów ,.trzonu krystalicznego", a ku WSW Czuby
Goryczkowe zbudowane ze skal krystalicznych , jądra fałdu Giewontu" , zwanego też "północną wyspą krystaliczną"
i Czerwone Wierchy, na których nasunięte skały krystaliczne wychodzą w powietrze- budują sam wierzchołek Kopy
Kondrackiej i szczytową powierzchnię Małołączniaka. W ten sposób na osi Doliny Goryczkowej zaznacza się poprzeczna depresja w struktur·ze Tatr, zwana depresją Goryczkowej, gdzie nasunięte skały krystaliczne jednostki Giewontu sięgają 500 m miąższości, a niższa jednostka Czerwonych Wierchów jest silnie zredukowana. Sytuację tę dobrze
ilustruje przekrój geologiczny (Fig. l), a cześciowo będziemy ją mogli obserwować schodząc do Doliny Stawów Gąsie
nicowych.
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Fig. I. Przekrój Wielka Kopa Koprowa- Kasprowy Wierch - Myślenickie Tumie według Kotańskiego (I 97 I), objaśnienia zmienione
Paleozoik: I - skały krystaliczne; 2-3 - lupki i piaskowce dolnego triasu, 4-5 - wapienie, dolomity i margle (ts - trias
środkowy); 6-8- lupki i piaskowce triasu górnego i dolnej jury (tlen , tt); 9- l l -wapienie jury i dolnej kredy; I2- margle
środkowej kredy (alb-cenoman); I3- płaszczowina reglowa dolna; l 4- powierzchnie nasunięć ; JG -Jaskinia Goryczkowa, P- ponory poniżej Litworowego Stawu, W - Wywierzysko Goryczkowe
Zejście

z Kasprowego przez Liliowe do ponorów poniżej Litworowego Stawu
Jerzy Głazek

Po opuszczeniu górnej stacji kolejki linowej kierujemy się do grani granicznej, gdzie przy ładnej pogodzie może
my oglądać wspaniały widok na południe- na otoczenie Doliny Cichej, Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie, w którym
wyróżnia się ku SE wysoka grań Hrubego Wierch~ zakończona w głębi charakterystyczną sylwetką Krywania.
Idąc szlakiem granicznym z Kasprowego Wierchu przez Beskid na Przełęcz Liliowe oglądamy nasunięte na
mezozoik skały krystaliczne ,jądra fałdu Giewontu": granitoidy, gnejsy, łupki mikowe i amfibolity, pocięte żyłami
pegmatytowymi. Schodząc z Beskidu pod pokruszonymi w spągu nasunięcia skalami krystalicznymi spotykamy łuskę
ciemnych wapieni i żółtawo wietrzejących dolomitów triasu środkowego, zaklinowaną pomiędzy skalami krystalicznymi, a marglami kredy środkowej widocznymi nieco niżej na ścieżce. Wapienie te stanowią strzep niższej jednostki
tektonicznej na którą są nasunięte skały krystaliczne.
Obniżenie Przełęczy Liliowe zostało wypreparowane na marglach kredy środkowej kończących profil paraurochtonicznej jednostki Kominów Tylkowych. Zaraz obok po stronie poludniowo-wschodniej występują wapienie facji
urgońskiej (formacja Wysokiej Turni), zaś na zboczu Skrajnej Turni widać żółte dolomity i czerwone łupki wyższej
części dolnego triasu sekwencji parautochtonicznej.
Jest to pamiętne miejsce, z którego widać, że skały krystaliczne Kasprowego - Beskidu są nasunięte na skały
osadowe. Tu podczas wycieczki Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w roku 1903 odbyła się słynna dysputa
o tektonice Tatr pomiędzy prowadzącym wycieczkę prof. V. Uhligiem, a prof. M. Lugeonem, który będąc pierwszy raz
w Tatrach przekonaJ uczestników do swej teorii płaszczowinowej budowy Tatr wysnutej na podstawie mapy i opisu
geologii Tatr opublikowanych przez pierwszego.
Schodząc z przełęczy w dół zielonym szlakiem kilkakrotnie pod drodze widzimy odsłonięcia białych wapieni
malmoneokomu, margli kredowych i dochodzimy do wzgórka (ok. 1750 m n. p. m.) na którym odsłaniają się wapienie
i dolomity triasu środkowego, a koło ścieżki widać wyraźne leje krasowe. Schodząc dalej napotykamy nasunięte skały
krystaliczne, kolo potoku spływającego spod Suchej Przełęczy, za tym potokiem schodzimy do szlaku czarnego i zaraz
za nim napotykamy lej krasowy z ponorem, gdzie widać jak woda ginie w wapieniach triasu środkowego ukazujących
się spod nasuniętych skal krystalicznych . Są to skały należące do rozwleczonych łusek w spągu nasunięcia ,jądra
krystalicznego fałdu Giewontu", zaliczane do niższej jednostki -"fałdu Czerwonych Wierchów". To miejsce jest zaznaczone na przekroju (Fig. l) strzałką z literą P.

Strefa ponorowa poniżej Litworowego Stawu
- badania podziemnych przepływów krasowych w Tatrach
Grzegorz Barczyk
·
Zainteresowanie dużymi źródłami krasowymi datować można od połowy XIX wieku. W latach 1829 - 1860
L. Zejszner prowadził systematyczne obserwacje hydrograficzne Tatr (Głazek, 1995), zebrane w dwóch rozprawach
(Zejszner, 1844, 1852). On też wprowadził do literatury fachowej pojęcie "wywierzysko" (Szaflarski, 1972). Związki
podziemnych form krasowych z zanikaniem powierzchniowych przepływów dostrzegal również A. Rechman ( 1895).
Silny rozwój badań krasu tatrzar1skiego nastąpił w okresie międzywojennym, lecz koncentrował się głównie na problemach eksploracyjnych. Nie prowadzono osobnych badań hydrogeologicznych związanych z krążeniem wód w syste-
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mach knisowych . W monograficznym opracowaniu zjawisk krasowych Tatr Polskich (Wrzosek, 1933) zasilanie Wywierzyska Goryczkowego wiązane było z odwodnieniem Doliny Kasprowej i zanikającym powyżej wywierzyska powierzchniowym przepływem Potoku Goryczkowego. Po ll Wojnie Światowej wraz z rozwojem wiedzy dotyczącej
budowy geologicznej Tatr wysuwane były hipotezy o zasilaniu Wywierzyska Goryczkowego miedzy innymi z rejonu
Stawu Litworowego w Dolinie Stawów Gąsienicowych (Zwoliński, 1961; Głazek, 1962; Głazek & Wójcik, 1963).
Teoretyczne rozważania zostały potwierdzone barwieniami wykonanymi przez T. Dąbrowskiego i Głazkaw lecie 1964
roku (Dąbrowski & Głazek, 1968).
Rozpoznanie krążenia wód w krasowych systemach zasilających wywierzyska wymaga wielokrotnego powtarzania badań w różnych warunkach zasilania. System Wywierzyska Goryczkowego był pierwszym z dużych systemów
wywierzyskowych Tatr Polskich który został poddany w latach 1997-2000 takim badaniom.
Główny ponor położony jest w Dolinie Stawów Gąsienicowych poniżej Litworowego Stawu (Fig. 2) . Woda
wypływająca ze stawu po około 300 metrach rozdziela się na dwie odnogi. Jedna z nich spływa po stromym kamienisku
do wyraźnego zagłębienia leja krasowego (około 1610 m n.p.m.) reprodukowanego w utworach morenowych. Na dnie
leja tworzy się niewielki stawek. W poludniowo-zachodniej stronie tego leja w zboczu znajdujll się wychodnie wapieni
triasu środkowego sekwencjii wierchowej. Woda przepływająca przez stawek zanika w szczelinach wapieni.
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Fig. 2. Schematyczny plan strefy ponorowej
albo fotografia
Druga odnoga potoku płynie około 50 metrów dalej i zanika w rumowisku skalnym tworząc niewielkie rozlewisko. Ten ponor znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego aktywny jest tylko przy wysokich stanach ,
a prowadzone w nim barwienia do roku 2004 nie wykazały jednoznacznego połączenia z konkretnym punktem odpływu.
W latach 1997-2002 przeprowadzono szereg barwień, których wyniki, łącznie z uzyskanymi wcześniej (Dąbrow
ski & Glazek, 1968; Pachla & Zaczkiewicz, 1985) pozwoliły na określenie wyraźnej korelacji pomiędzy stanem zawodnienia masywu drenowanego przez wywierzysko a czasem przepływu wody (Tabela l). Najwyższe współczynniki
korelacji i determinacji (pomiędzy stanem na wodowskazie a czasem przepływu barwnika) uzyskano dla wodowskazu
Kalackiego (K) zlokalizowanego poniżej połączenia się potoków Goryczkowego i Bystrej (współczynnik korelacji
r = 0.96, współczynnik determinacji R 2 = 0,92). Istotną rolę w tak wysokiej korelacji odgrywa fakt, że wodowskaz ten
odzwierciedla wahania wody pochodzącej nie z jednego konkretnego wypływu krasowego ale z większego obszaru
zlewni , przez co jest bardziej związany z naturalną reakcją masywu na zawodnienie (Barczyk & Humnicki, 1999).
Przepływ podziemny głębokiego krążenia nas tępuje najprawdopodobniej w warunkach freatycznych , pod grzbietem
Uhrocia Kasprowego i Doliną Suchą Kasprową wzdłużjednostek strukturalnych (wapienie jednostki Czerwonych Wierchów) a w poprzek granic zlewni powierzchniowych (Glazek, 1995). Wypływ z systemu następuje w Wywierzysku
Goryczkowym na wysokości ok. 1190 m n.p.m. ze skrasowiałych wapieni i dolomitów triasowych jednostki Czerwonych Wierchów. Odległo ść w linii prostej pomiędzy ponorem a wywierzyskiem wynosi 2750 m, różnica wysokości w
pionie ok. 435 m.
Zależność pomiędzy stanem zawodnienia a czasem przepływu fali przez system została opisana matematycznie
przy pomocy wzoru T= -0,9843* H+ 926,53 (gdzie T oznacza teoretyczny czas przepływu w godzinach a H stan na
wodowskazie Kalackim) . Barwienia wykonane w łatach 2000, 2001 i 2004 w pełni potwierdziły sprawdzalność formuły. W roku 2000 czas obliczony wynosił 12 godzin 7 minut- rzeczywisty 12 godzin i 30 minut, w 200 l odpowiednio
9 godzin l O minut i 9 godzin 30 minut a w 2004 odpowiednio 12 godzin l O minut i 16 godzin.
Tabela l Wyniki barwie1i systemu wywierzyska Goryczkowego
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Z- wodowskaz na Zielonym Stawie

lpr

l

data

lato 1964

wykonawcy
Głazek

&

Gąsienicowym

czas

prędkość

wydajność

przepływu

przepływu

[h]
23

[mlh]
120

wywierzyska
[dm"'/s]

-

Dąbrowski

2

25.06.80

3
4

20.09.80
12.10.96

-

13.02.97

5
6
7
8
9
10

30.05.97
23.07.97
1.08.97
4.10.97
8.11.97
22.07.00

11
12

5.07.01
20.06.04

Pachla &
Zaczkiewicz

"
Barczyk &
Humnicki &
Parcheniak
Obuchowska
Parcheniak
Obuchowska
"

"
"

"
"
Barczyk&
Dalecka &

stany na wodowskazach
[cm]
G
K
B_x_
220
157 -

H
172

*

*

*

z

L

-

10

275

1597

-

602

929

222

157

78.3

23
21.5

120
128

966
966

-

171

596
596

917
921

220
210

160
140

70.7
74.0

207

168

578

909

200

130

63.9

218
217
220
205
212
218

162
184
180
164
163

78.2
78.2
81.5
71.5
76.5

-

78.3

220
216

-

86,1
87,7

ponor zasypany
śniegiem

15.5
15
13
23.5
16
12.5

177
183
211
117
172
220

1243
1351
2050
269
1143
1588

172
173
173
169
172

599
600
605
581
598

-

-

926
926
930
918
924
929

9.5
16?

289
172

5000
3500

-

-

932
929

Woławiec

Barczyk
Dyszy

G- wodowskaz na potoku Goryczkowym poniżej wywierzyska Goryczkowego (zniesiony przez powódi w 2001 roku)
K- wodowskaz Kalacki na potoku Bystra
BK- wodowskaz Kuźnice na potoku Bystra
H - wodowskaz Harenda na potoku Cicha Woda
L- limnimetr pn:y wywierzysku Goryczkowym (wielkości sprzed roku 2000 odtworzone na podstawie stanów wodowsknzowych
wodowskazu Kalackiego)
* - ze względu na brak dokładnej daty podana została wartość stanu średniego z okresu Vl - X l 964
Należy dodać że barwienie prowadzone w roku 2001 wykonywane było w warunkach ekstremalnie wysokiego
zawodnienia masywu (powódź). Poziom wody w stawku przy ponorze podniósł się o ponad l 00 cm w stosunku do
normalnie stwierdzanego, jednocześnie zaś stwierdzono wpływanie wody do wyżej położonych szczelin.

Zejście

przez Halę

Gąsienicową

i Dolinę Jaworzynki do
Jerzy Glazek

Kuźnic

Dalej idziemy w dół czarnym, a później niebieskim szlakiem wzdłuż wychodni skal węglanowych, co zaznacza
w rzeźbie pokrywy morenowej obecnością licznych lejów krasowych reprodukowanych w tych luźnych osadach.
W niektórych z tych lejów stoi woda, inne są suche, co oznacza że nadal po opadach funkcjonują jako ponory.
Przed Murowańccm po odzieleniu się szlaku niebieskiego którym dalej podążamy, mijamy kamieniołom dolnokredowych wapieni "urgońskich", które tu wydobywano i wypalano w łatach dwudziestych ubiegłego wieku podczas
budowy Murowańca . Na wapieniach urgońskich występują czerwonawe wapienie albu i nasunięte na nie węglanowe
utwory triasu. Wapienie dolnokredowe zapewne należą do sekwencji parautochtonicznej, a nasunięte na nie triasowe
skały węgłanowe są zaliczane do łusek jednostki Czerwonych Wierchów, na które nasunięta jest jednostka Giewontu
reprezentowana tu przez skały krystaliczne Ucł1rocia Kasprowego i łeące na nich sedymentacyjnie piaskowce dolnotriasowe budujące kulminacje 1750,4 m n. p. m. i zbocze opadające do Przełęczy Mechy.
Podchodząc niebieskim szlakiem na grzbiet przecinamy widoczne na ścieżce, prawie pionowo zapadające wapienie i dolomity triasu środkowego należące już do normalnego skrzydła jednostki Giewontu ciągnące się tu z Kopy
Magury. Na grzbiecie, w miejscu zwanym "Karczmisko" albo Królową Równią (miejsce wypoczynku ze stołem
i ławkami) skały osadowe są przykryte cienką pokrywą morenową z głazami granitoidowymi znaczącymi tu przelewanie się lodowca Suchej Wody przez grzbiet do górnego odcinka sąsiedniej Doliny Olczyskiej, jest to zjawisko zwane
transfluencją. Po chwili, gdy zbocze staje się stromsze wchodzimy na obszar wychodni dolomitów triasowych najwyż
szego triasu dolnego i środkowego, które będą nam towarzyszyć do samych Kuźnic wzdłuż Doliny Jaworzynki ciągną
cej się w przybliżeniu zgodnie z biegiem warstw. Na Przełęczy Między Kopami (Królowymi) skręcamy na krótszy
żółty szlak turystyczny biegnący Doliną Jaworzynki.
się
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Sesja terenowa B
i dawne systemy cyrkulacji krasowej
w zlewni Bystrej
Wywierzysko Goryczkowe
Grzegorz Barczyk

Położone jest

na północno-zachodnich stokach Myśleniekich Turni w dolinie potoku Goryczkowego na wysoko1190 m n.p.m. Wypływa z obszernej (ok. 4m 2) niszy erozyjnej wyżłobionej w brzegu potoku (Fig. 3). Charakter wypływu jest ascensyjny, co wyraźnie widać przy niższych stanach. Obszar zasilania obejmuje prawdopodobnie
zarówno skrasowialy masyw Myśleniekich Turni, osady aluwialno-morenowe wypełniające dolinę, jak i systemy krasowe sięgające zlewni potoku Suchej Wody. Główny system krasowy, dalekiego krążenia (Głazek, 1995), rozwinięty
jest w wapieniach triasu środkowego serii wierchowej . Połączenia krasowe pomiędzy Wywierzyskiem Goryczkowym a
zlewnią Suchej Wody zostały potwierdzone wieloma barwieniami a czas przepływu wody krasowymi systemami zależy od pory roku i zmienia się w granicach l 0-24 godzi n; (Dąbrowski & Głazek, 1968; Pachla & Zaczkiewicz, 1981 ;
Małecka, 1985; Barczyk & Humnicki, 1999).
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Fig. 3. Wywierzysko Goryczkowe (plan orientacyjny)
W brzegu potoku Goryczkowego, około 50 111 poniżej głównego wypływu wywierzyska zainstalowany był wodowskaz, zniesiony przez wody powodziowe w lipcu 1997 roku. Stany wód wypływających z wywierzyska kontrolowane są poprzez automatyczny li111nimetr (o możliwościach pomiarowych podobnych jak w przypadku innych wywierzysk - zapis stanu co 30 minut). Limnimetr zainstalowany jest około 5 metrów poniżej głównego miejsca wypływu
wód . Około 300 metrów poniżej połączenia się potoku Bystra z potokiem Goryczkowym zamontowany jest wodowskaz (przekrój hydrometryczny "Kalacki"), odczytywany co 4 -5 dni .
Pojemność wody zawartej w zbiorniku lokalnym zasilającym wywierzysko szacowana jest na ok. 2700x l 0 1 m 1
(Barczyk et al. , 1999). Średnia wydajność z lat 1980-2002 waha się w granicach 800 1/s. Temperatura wody zmienia się
w przedziale 4.1-5.4"C, w składzie chemicznym dominująjony wodorowęglanowe i wapniowe (Malecka, 1993, 1997).
Agresywność węglanowa wody określana wskaźnikiem nasycenia s" wynosi -0.68 (Barczyk, 1998). Poniżej strefy
wypływu znajduje się ujęcie wody pitnej zaopatrujące stację kolejki linowej na Myśleniekich Turniach.

Jaskinia Goryczkowa
Ditta Kicińska
,Y
m
ale

lą

:y

Jaskinia Goryczkowa położona jest na prawym zboczu Doliny Goryczkowej, w masywie Myśleniekich Turnii,.
otworu jaskini wynosi 1263 m n.p.m., natomiast wysokość nad dnem doliny 50 m. Od tworu w głąb jaskini
prowadzi 15 111 długości zygzakowaty korytarz, o średnicy ok. 2m. Na tym odcinku od ciągu głównego odchodzą
odgałęzienia . Dwa odgałęzienia znajdujące się na końcu korytarza prowadzą do dolnych partii, gdzie łączą się tworząc
pętlę . Od tej pętli odchodzi wiele korytarzy, które tworzą kolejne pętle, przez co jaskinia ma gąbczasty charakter (Kiciń
ska, 2002b).
Początkowe partie Jaskini Goryczkowej były znane od dawna. Jaskinia w 1881 roku była zwiedzana przez G.
Ossowskiego i nazwana przez niego grotą w "Kasprowej I". W latach 1889-1890 eksplorację jaskini przeprowadzał E.

Wysokość
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Pauli, który rozszerzył ciasne miejsca i trafil na kości kozicy i szczękę niedtwiedzia jaskiniowego oraz opublikował
opis jaskini w 1891 roku (Paryscy, 1995). W latach 1910-1911 W. Kutni ar znalazł kości ssaków plejstoceńskich, które
oznaczył A. Kiernik (Kicińska, 2002b). Pierwszy plan jaskini opublikował Kowałski (1953). Ten sam autor znalazł
również Z<lb trzonowy niedtwiedzia jaskiniowego. W łatach 1975-1976 grotołazi zakopiańscy prowadzili prace eksploracyjne w dolnych partiach jaskini (Kicińska, 2002b).
Osadami z Jaskini Goryczkowej zajmował się Wójcik ( 1960, 1966, 1968, 1979), który jaskinię przypisał do
wydzielonego przez siebie ll poziomu jaskiń tatrzańskich, jej rozwój wiązał ze zlodowaceniami, natomiast wiek osadów określił jako wlirmski. Zawalisko znajdujące się w końcowej komorze z głazami granitagnejsów zostało zinterpretowane jako morena, która dostała się do jaskini dzięki lejowi krasowemu (Lipiec, 1990). Hercman (1991) określiła
metodą TL wiek krystalizacji najstarszych nacieków na 165 +/- 50 tys. lat. Badania osadów jaskiniowych i analiza
zagłębień wirowych przeprowadzała Kicińska (1996, 2002a).
Jaskinia Goryczkowajest rozwinięta w wapieniach z Raptawickiej Tumii ("malmoneokom") jednostki Giewontu
(Rabowski, 1959; Lefeld et al., 1985). Nie jest pewne czy jaskinia stanowi wyższy - starszy, odpowiednik obecnego
Wywierzyska Goryczkowego, tak jak ma to miejsce w przypadku jaskiń Kalackiej i Bystrej, gdyż wywierzysko to
występuje w jednostce Czerwonych Wierchów, którą od jednostki Giewontu oddzielają margle alb u. Jaskinia Goryczkowa, wraz z jaskiniami: Kasprawą Wyżnią, Pośrednią i Niżną, Magurską i Kalacką występuje w pasie skał węglano
wych, ciągnących się równoleżnikowo od Doliny Malej Łąki do Doliny Stawów Gąsienicowych (Rudnicki, 1958;
Głazek & Grodzicki, 1996) należących do jednostki Giewontu (Fig. 4).
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Fig. 4. Szkic geologiczny zlewni Doliny Bystrej (Hercman, 1991 ): l -główne szczyty, 2- główne grzbiety, 3 - główne
przełęcze, 4 -jaskinie, 5 -kolejka linowa, 6- płaszczowina reglowa, 7- skały osadowe jednostek wierchowych , 8 s kały krystaliczne "wyspy Goryczkowej" , 9- trzon krystaliczny Tatr Wysokich
Jaskinia Goryczkowa przeszla dwa etapy rozwoju. O wcześniejszym etapie "- freatycznym jaskini świadczy jej
charakter (spongework) oraz okrągłe i elipsoidalne przekroje poprzeczne korytarzy. O późniejszym etapie wadycznym świadczy ski ad minerałów ciężkich w osadach jaskini oraz asymetria zagłębień wirowych (Fig. 5).
Analiza zagłębień wirowych wskazuje na dwa kiemnki paleoprzepływów wód. W obrębie całej jaskini zaznacza
się kiemnek paleoprzepływu w głąb, natomiast tylko w górnych partiach zaznacza się kiemnek odwrotny. Najprawdopodobniej formy występujące w górnych partiach, wskazujące na wypływ wód z jaskini dokumentują wcześniejszy
przepływ, kiedy jaskinia odwadniała masyw Myśleniekich Tumii. Zagłębienia wirowe wskazujące kiemnek w głąb
jaskini i zaznaczające się w całej jaskini powstały w trakcie przepływu wód proglacjalnych.
gąbczasty

14

MateriahJ 38. Sympozjum Speleologicznego
tł

·e
:ł

1273

JASKINIA GORYCZKOWA

m n.p.m.

1-

PRZEKRÓJ ROZWINIĘTY

o
l-

a
a
u

1253

o

o

Zagłębienia

c::::J
1243

__.
1-4

wirowe:
Stanowiska obserwacji zagłębień wirowych
kierunki paleoprzepływów
stanowiska pomiarów zagłębień wirowych

Minerały ciężkie :

@]

Stanowiska pobrania osadów do analizy

Fig. 5. Jaskinia Goryczkowa z

lokalizacją

minerałów ciężkich

stanowisk oraz zaznaczonymi kierunkami

paleoprzepływów

O etapie wadycznym w rozwoju Jaskini Goryczkowej również świadczą bloki granitagnejsów i wysoka zawarnieodpornych (apatyt, amfibol, epidot), oprócz próbki G4 pobranej z końcowej komory, gdzie przeważają minerały mechanostabilne (granat, cyrkon). Bloki granitagnejsów są osadem morenowym, który dostal się do
jaskini poprzez lej krasowy (Lipiec, 1990; Kicińska, 1996). Wysoka zawartość minerałów ciężkich świadczy o bliskim
obszarze alimentacyjnym, czyli o krótkim transporcie tych osadów z topniejącego lodowca.
Jaskiniom położonym na poziomie den dolinnych lub nisko ponad nimi przypisywano młody wiek. Jednakże
datowania nacieków z jaskiń: Goryczkowej, Kalackiej i Bystrej dowodzą, że jaskinie te w ostatnim interglacjale były
już osuszone i zachodzila w nich depozycja nacieków. Świadczy to, że od interglacjału eemskiego poziom dna Doliny
Bystrej nie uległ wyraźnej zmianie (Hercman, 1991). Wiek nacieku z Jaskini Goryczkowej określony na 165+/-50 ka
(Fig. 6) świadczy o niewielkim rozmiarze wcięć dolinnych. Hercman ( 1991) szacuje tempo wcinania się dolin tatrzań
skich na ok. 0,2 m na l 000 lat.
tość minerałów
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Fig. 6. Profil Doliny Bystrej z wynikami datowania
nacieków z jaskiń: Bystrej (l), Kalackiej (2) i Goryczkowej (3) według Hercman ( 1991 ).

Wywierzyska Bystrej
Grzegorz Barczyk
Oba wywierzyska położone są po zachodniej stronie potoku Bystra, około 200 m poniżej jego źródeł. Usytuowane są na wschodnim zboczu Kalackiej Turni 50 m poniżej niebieskiego szlaku na Halę Kondratową, na wysokości
ok. 1180 m n.p.m., w oddaleniu od siebie ok. 150 m. Ze względu na nieznaczną różnicę wysokości wyplyw leżący
bardziej na poludnie nazywany jest Górnym (Fig. 7A), pólnocny-Dolnym (Fig. 7B ). Ten ostatni wypływ- Wywierzysko Bystrej Dolne stale prowadzi wodę, natomiast wywierzysko Górne wysycha podczas zimowych niżówek. W obu
przypadkach woda wypływa descensyjnie z rumoszu skalnego zasilając bezpośrednio potok Bystra. System krasowy
doprowadzający wodę do wywierzysk rozwinięty został w utworach węglanowych triasu środkowego
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i malmo-neokomu serii wierchowej . Bezpośredni obszar zasilania wywierzysk nie został dotychczas ostatecznie ustalony (Rudnicki, 1967). Teoretyczne rozważania dotyczące prawdopodobnych obszarów zasilania wskazywały na górne
partie doliny Kondratowej, masyw Giewontu czy nawet wschodnie rejony masywu Czerwonych Wierchów. Przypuszczalnie wywierzyska odwadniają masyw Giewontu i obszar polożony na południe od niego (Gała & Gul, 1981; Małec
ka, 1993). W bezpośrednim sąsiedztwie obu wywierzysk znajdują się: jaskinia Bystra i Jaskinia Kalacka (stanowiąca
wyższe, starsze piętro jaskini Bystrej), dla których wywierzyska Bystrej stanowią system odwadniający. Pojemność
wody zawartej w zbiorniku lokalnym zasilającym wywierzyska ocenianajest na ok. 1200* l 0 1 m 1 (Barczyk et al., 1999).
Średnia łączna wydajność obu wypływów dla okresu 1980-2000 waha się w granicach 350 l/s. Temperatura wody z obu
wywierzysk waha się nieznacznie w przedziale 4,0-4,8"C, w sldadziechemicznym dominująjony wodorowęglanowe i
wapniowe (Małecka, 1993, l 997). Agresywność węglanowa wód określana wskaźnikiem nasycenia s,< wynosi odpowiednio -1 .28 dla Górnego i -0 .67 dla Dolnego (Barczyk, 1998).

A

10m

B

10m

e

lirnotmetr

,..-, blldfnok

•

'/1/yWJerz;·S!<o
B)'litrejGóme
prowadZI
•YOdę tylko
oMresov.o. pf'ly
nr.klch stanach

"'Yd•Joo$6 test
bardzomska

1.-...J UJęCia

a

miejsca

•

wypływów

~ Si<łllp&
a

glazy
QłoZowislnt

.&.A.

dn:e~tta .

~::arośłtt

".",...,.-,~'!;.~~;~-,- ...

ttn w."...i•l"'"..
v.t'~ ~:":ł ~

_

•'

~':"'-·•

--le:~

Fig. 7. Wywierzysko Bystrej Górne (A) i Dolne (B), szkic ońentacyjny
Stany wód wyplywających z obu wywierzysk kontrolowane są poprzez automatyczny limnimetr (o możliwo
pomiarowych analogicznych jak w przypadku wywierzyska Goryczkowego). Limnimetr ten zamontowany jest
20 metrów poniżej połączenia się strug wyplywających z obu wywierzysk. Nieco dalej, około 300 metrów poniżej
połączenia się potoku Bystra z potokiem Goryczkowym zamontowany jest wodowskaz (przekrój hydrometryczny ,.Kalacki "), odczytywany co 4-5 dni.
ściach

Jaskinia Kasprowa Niżnia- problem zasilania
Grzegorz Barczyk
Przy okazji badań hydrogeologicznych systemu wywierzyska Goryczkowego uzyskano ciekawe informacje dookresowego zasilania wypływu z Jaskini Kasprawa Niżnia. Systemy doprowadzające wodę do tej jaskini nie
zostały do dnia dzisiejszego potwierdzone barwieniami. Według starszych teońi (Wrzosek, 1933; Zwoliński, 1955;
1987) jest to ., kanał ulgi" odprowadzający nadmiar wody z systemu wywierzyska Goryczkowego. Według teorii opartych o budowę geo logiczną system zasilający jaskinię jest zupełnie niezależny od systemu zasilającego wywierzysko
(Wójcik, 1966; Dąbrowski & Głazek, 1968) i znajduje się w górnej części doliny Suchej Kasprawej (Stare Szalasi ska).
Ciągle obserwacje stanów wody wypływającej z wywierzyska i okresowych wypływów z jaskini wykazały wyraźną
zbieżność . Woda w części wejściowej do jaskini pojawia się przy przekroczonym stanie 73 ,5 cm (na limnimetrze w
wywierzysku) i wypływa pomiędzy rumoszem skalnym oraz poprzez szczeliny położone na wschód od głównego wejścia . Przy stanach powyżej 77 cm następuje bezpośredni wypływ wody poprzez otwór wejściowy. Objętość prowadzonej wtedy wody przekracza 50 1/s.
Podczas słonecznych okresów wiosennych roztopów zaobserwowano także specyficzny .,pulsacyjny" odpływ
wód z jaskini. Zwiększone objętości wody pojawiają się w wylocie jaskini pod wieczór, wydajność wypływającej wody
wzrasta w ciągu nocy a następnie poczyna maleć, tak by w ciągu dnia całkowicie zaniknąć. Tego typu regularność
wyplywu w okresie wiosennym należy zdecydowanie wiązać z procesami roztapiania pokrywy śnieżnej w rejonie
alimentacji w ciągu dnia i dostarczania wody do systemu. Po zajściu s łoń ca (wieczór, noc) proces roztapiania ulega
tyczące
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zatrzymaniu. Przesunięcie reakcji wypływu w stosunku do roztapiania wynosi około l 2 godzin- taki jest także średni
czas przepływu barwnika od ponorów na Hali Gąsienicowej do wywierzyska. Można zatem przyjąć hipotezę , że to
stopiona w ciągu dnia śnieżna pokrywa z rejonu Hali Gąsienicowej spływa w nocy poprzez system wywierzyska i
jaskini.

Zjawiska krasowe Doliny ku Dziurze
ze szczególnym uwzględnieniem krasu hydrotermalnego
Wprowadzenie
Janusz Baryła
Obiektem docelowym tej części sesji jest skałka z jaskiniami w Dolinie ku Dziurze . Od wylotu Doliny Strąży
skiej (dojazd na parking) idziemy Drogą pod Reglami na wschód i dochodzimy do wylotu Doliny ku Dziurze. Następnie
podążając czarnym szlakiem turystycznym, po około 20 min . osiągamy dolny otwór jaskini Dziura. Jaskinia ta jest
dostępna dla turystów, ale nie posiada sztucznego oświetlenia i do jej zwiedzenia konieczna jest latarka.
Górny, pionowy otwór jaskini Dziura znajduje się około 20m nad jej otworem dolnym. Kilkanaście metrów nad
nim usytuowany jest mały otwór Lisiej Jamy. Otwór Dziury Wyżniej znajduje się w pionowej ścianie skałki i jest
dostępny od góry zjazdem na linie, a od dołu- trudną wspinaczką.

Budowa geologiczna Doliny ku Dziurze
Maria Bac-Moszaszwili
Dolina ku Dziurze znajduje się na terenie regli zakopia!lskich, między dolinami Strążyską i Białego. Wcina si~
ona od północy w reglowy masyw Małej Świnicy (Sarniej Skały). Budowa geologiczna tego obszaru została pokazana
na przekroju geologicznym (Fig. 8; por. Bac-Moszaszwili & Gąsienica-Szostak, 1991 )). Wchodząc do doliny, w dnie
potoku pod mostkiem i w niewielkiej skaleczce po prawej stronie widoczne są jasne wapienie, o warstwach pochylonych na północ. Wapienie te tworzą też niewielkie wzniesienie na ścieżce prowadzącej wgłąb doliny. Są to wapienie
wieku eoceńskiego (trzeciorzęd dolny), występujące wzdłuż calego północnego brzegu Tatr. Dalej będziemy mieli już
do czynienia ze skałami płaszczowiny kriżniańskiej (reglowej dolnej). Przeważają w nich skały wieku triasowego,
występują także warstwy dołnojurajskie. Idziemy płaskim dnem doliny, pokrytym rumoszem skalnym brązowych łup
ków dolnojurajskich. Obecne dalej prożki w ścieżce i niewielkie kaskady w dnie potoku tworzą ciemne, warstwowane
wapienie górnotriasowe (retyk). Na plaskich odcinkach drogi pojawiają się też czerwone lupki kajpru (również tri as
górny). Te skały należą do najwyższych jednostek płaszczowiny kriżniańskiej - Samkowej Czuby i Grześkówek.
J.) /0,0

Fig. 8. Przekrój geologiczny przez Dolinę ku Dziurze w Tatrach. Strzałka oznacza położenie jaskini Dziura
Plaszczowina reglowa dolna (kriżniańska): 1- trias dolny- czarne łupki ilaste, piaskowce i wapienie; 2- trias środkowy wapienie; 3- trias środkowy- dolomity; 4- trias górny (kampił)- czerwone łupki z wkładkami dolomitów; 5- trias górny
(retyk, formacja tatrzańska) - cienme wapienie z fauną, czarne łupki z wkladkami piaskowców, 6 -jura dolna (lias,
warstwy grestei1skie =formacja kopieniecka)- brązowe łupki margliste z wkładkami piaskowców. Pokrywa trzeciorzędo
wa: 7- eocen- jasne wapienie; 8- flisz podhalański (eocen- oligocen)- ciemne łupki ilaste i piaskowce
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Za mostkiem, w środkowej części doliny droga wznosi się ku górze po jasnych, prawie białych dolomitach
środkowotriasowych, pochylonych ku pólnocy pod kątem około 60". Potok, który poniżej mostka płynął dnem dolinki ,
tu częściowo wykorzystuje podziemne przepływy. Dochodzimy do podstawy skałki, w której rozwiniete są jaskinie
Dziura, Dziura Wyżnia i Lisia Jama. Podchodzimy ku górze po jasnych wapieniach, których warstwy podobnie jak
dolomity pochylone są ku północy (60-70"/N). Skałkę tworzy blok wapieni, ograniczony od poludnia uskokiem, od
góry ścięty powierzchnią nasunięcia (Fig. 8). Wapieni tych nie ma już na przeciwnym, zachodnim zboczu dolinki , ani w
jej odgałęzieniu widocznym dalej ku zachodowi. Mogą one natomiast kontynuować się wgłąb grzbietu, w stronę Doliny
Bi a łego . Taką możliwość przewidywali już przed drugą wojną światową bracia Zwolińscy, obserwując podobne wapienie w dolnej części Doliny Białego.
Wapienie skał ki w Dolinie ku Dziurze zawierają trochity (człony łodyg) liliowców Dadocrinus grundeyi, przewodnich dla anizyku- niższej części triasu środkowego (por. Kotański, 1963). Nie są związane tektonicznie z do lomitam i jednostki Małej Świnicy, budującymi wyższą część doliny, których wiek jest określany na najwyższą część środ
kowego triasu - ladynu (Bac-Moszaszwili & Rudnicki , 1978). Wszystko wskazuje na to, że skałka wapienna wraz
z leżącymi na niej dolomitami stanowi "okno tektoniczne" jednostki widocznej dalej na wschód w Dolinie Białego , na
północnych zboczach Krokwi, a jeszcze dalej na Nosalu i Kopieńcach (por. Bac-Moszaszwiłi & Rudnicki, 1991 ). Wszędzie
tam obserwuje się podobne wapienie w obrębie warstw anizyku. Ta jednostka tektoniczna została nazwana jednostką
Jastrzębiej Turni, od turni o tej nazwie na Krokwi (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1978).
Jak widać, skałka wapienna znajduje się w strefie znacznego rozbicia płaszczowiny kriżniańskiej na podrzędne
elementy tektoniczne. Ta skomplikowana budowa wiąże się nie tylko z procesem nasuwania płaszczowin od południa
pod koniec okresu kredowego, ale także z wtórnymi ruchami tektonicznymi o charakterze wstecznym (ku południowi)
związanymi z tworzeniem niecki podhalańskiej w późnym trzeciorzędzie, które objęły strukturę płaszczowinową przy
brzegu Tatr. Zapewne z tym właśnie procesem wiąże się powstanie głębokich, otwartych, pionowych szczelin przecinających zarówno skałkę wapienną w strefie granicznej z jednostką Malej Świnicy, jak i dolomity płata Spadowca na
grzbiecie w stronę Doliny Białego (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1978).

Jaskinie Doliny ku Dziurze
Janusz Baryła
Dziura jest najbliżej Zakopanego położoną większą jaskinią. Zapewne z tej racji była znana i zwiedzana już od
zarania działalno ści turystycznej w Tatrach, czyli od początków XIX wieku. Zapewne pierwsze pisemne informacje jej
dotyczące , pod nazwą Jaskinia Strążyska, pochodzą od Stęczyńskiego (1860), który nie tyle opisuje ją, co prezentuje
w specyficznej formie- opis wierszem . Zamieszcza także ilustrację jej przyotworowych partii . Następnie, począwszy
od roku 1870 (por. np. Kowalski, 1953) jest ona wymieniana, a także opisywana praktycznie we wszystkich przewodni kach turystycznych obejmujących swoim zasięgiem polskie Tatry. Z literatury przewodnikowej na wymienienie zasłu
guje przewodnik Parmy i Raj wy ( 1989), ze względu na dokładność opisu Dziury. Pomiary i plan Dziury wykonali w
dniu 14.06.1940 r. S. Zwoliński i E. Winiarski (Zwoliński, 1993, p. 115). Plan ten nie został jednak opublikowany. W
latach 1951-1952 K. Kowalski przeprowadził w jaskini pomiary i obserwacje mikroklimatyczne i zoologiczne (Kowalski. 1955). Jaskinia została zinwentaryzowana (dokładny opis i plan) w dniu 29.08.1952 r. przez K. Kowalskiego (Kowalski, 1953). W lecie 1953 r. prowadzono w Dziurze prace eksploracyjne polegające na wykonaniu głębokiego wykopu (Kowalski, 1954, p. 182; Schiele, 1979, p. 86-98). Kolejny jej opis inwentarzowy, z wykorzystaniem danych Kowalskiego, podaje Karctaś ( 1991 ). Dokładny plan i przekrój sporządził T. Zwijacz-Kozica (1995); wg jego pomiarów Dziura ma 180 m długości i 43 m deniwelacji (+25, - 18).
Lisia Jama jest znana od lat 30-tych ubieglego wieku . W jesieni 1935 roku S. Zwoliński odkopał jej otwór, ale
wewnątrz stwierdził ślady bytności ludzkiej. Jaskinia została zinwentaryzowana 1.10.1951 roku (Kowalski, 1953).
Posiadała wówczas długość 19 m. Prawdopodobnie w początkach lat 80-tych ubiegłego wieku grotołazi z Zakopanego
udrożnili przej ście z Lisiej Jamy do Dziury Wyżniej. Plan obu jaskiń wykonał w 1985 r. K. Dudzń ski (D udzil'iski, 1995).
Wewnątrz stwierdzono niewielkie ilości mleka wapiennego i pokruszone fragmenty nacieków krystalicznych.
Do Dziury Wyżniej zapewne jako pierwsi weszli S. i T. Zwolińscy po roku 1929 (Zwoliński, 1961 ). W roku
!935 była ona intensywnie eksplorowana i rozkopywana (Zwoliński, 1993). Obserwowano tam wówczas nacieki kalcytowe m.in. stalgam i ty o wysokości do l ,5 m. Nacieki te zostały jednak całkowicie zniszczone, a jeden z nich znajduje
s ię w Muzeum Tatrzańskim. Jaskinia po raz pierwszy została wymieniona w piśmiennictwie przez T. Zwaliskiego w
1946 r. (Kowalski, 1953). W latach 1951-1952 K. Kowalski przeprowadził w jaskini pomiary i obserwacje mikroklimatyczne i zoologiczne (Kowalski, 1955). Jaskinia została zinwentaryzowan dnia 29.07.1952 r. przez K. Kowalskiego
(Kowalski, !953). Prawdopodobnie w początkach lat 80-tych ubiegłego wieku grotołazi z Zakopanego udrożnili przejście pomiędzy Dziurą Wyżnia a Lisią Jamą. Plan obujaskiń wykonał w 1985 r. K. Dudzński (Dudziński, 1995). Łączna
dlugośc obu jaskiń wynosi !48 m + ok. 15 m niepomierzonych.

Morfologia i geneza jaskini Dziura
Michał Gradziński

Jaskinia Dziura wyróżnia się wielkością i kszta ł tem spośród innych jaskiń rozwiniętych w jednostkach reglowych
Tatr. W najwiekszym uproszczeniu jest ona złożona z obszernej sali o nieregularnie wydłużonym kształcie. Sala jest
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rozwinięta wzdłuż stromo nachylonej 80"N szczeliny przecinającej ulawicone wapienie anizyku. W stropie sali wykształ
cone są dwa kominy, z których niższy, zachodni zakończony jest górnym otworem Dziury. Dno sali budują osady klastyczne, głównie ostrokrawędzisty rumosz skalny częściowo przemieszany z frakcjami drobniejszymi (Wójcik, 1966). W przypowierzchniowej części namulisko pokryte jest humusem. Osady wypełniające jaskinię osiągają znaczną miąższość, co
wykazały próby przekopania dna sali prowadzone przez grotołazów z Zakopanego w latach pięćdziesiątych ubieglego
wieku (Kardaś, 1991 ). Podczas prowadzenia wykopów stwierdzono, że skalne ściany sali zwężają się w dół i jaskinia
kontynuuje się w wielu miejscach jedynie ciasnymi, niemożliwymi do przejścia szczelinami.
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Strop sali jest pokryty obłymi zagłębieniami o średnicy 4-5 m (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1978). Ich ściany,
a także ścia ny jaskini pokryte są różnych wielkości miseczkowatymi zagłęnieniami . Takie zagłębienia widoczne s ą
doskonale nawet bez użycie światła w niewielkiej salce, znajd ującej się zaraz za otworem jaskini . Podobny charakter
ma półkolista sałka z niewielkim, ukośnie rozwiniętym kominem w stropie, położona w najdalej na wschód wysuniętej
części sali. Również przed otworem jaskini, na ścianie skałki widoczne są duże pólokragłe zagłębienia obecnie rozcięte
przez erozję. Podobne zagłębienia widać również w ścianie skalnej w rejonie otworu jaskini Dziura Wyżni a około l 00
m na poludnie od otworu Dziury.
Dziura od dawna zwracała uwagę odwiedzających swoimi znacznymi rozmiarami, które wskazywały na genetyczny związek tej jaskini ze skoncentrowanym przepływem wód krasowych. Na tej podstawie uważano , że Dziura jest
fragmentem większego systemu krasowego położonym w pobliżu dawnego wywierzyska (Kowalski, 1965). Z tego też
powodu prowadzono w jaskini liczne wykopy licząc na znalezienie przejścia do dalszych części systemu. Bac-Moszaszwili i Rudnicki ( 1978) wykazali, że powstanie jaskini Dziura było związane z ascenzyjnym przepływem ciepłych
wód. Dowodzi tego przede wszystkim rzeźba stropu i scian jaskini z licznymi różnej wiekości miseczkowatymi i pólkolistymi zaglebieniami, które są charakterystyczne dlajaskiń hydrotermalnych i powstają na skutek cyrkulacji wywołanej przez konwekcję termiczną (por. Rudnicki, 1978). Brak kontynuacji jaskini wgłąb masywu również potwierdza
powyższy pogląd, gdyż większe komory w jaskiniach hydrotermalnych znajdują się zawyczaj w ich wyższej, bliżej
powierzchni położonych częściach (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1978).
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Za hydrotermalną genezą Jaskini Dziura przemawia także ogólna sytuacja geologiczna. Na północnym stoku Tatr
skrasowiale kompleksy skał węglanowych, grające rolę poziomów wodonośnych, zapadają generalnie ku północy i są
przykryte przez słabo przepuszczalne osady fliszu podhalańskiego . Stwarza to dogodne warunki dla istnienia ascenzyjnych przepływów ciepłych wód ze znacznych głębokości. Przykładem wypływu takich wód jest cieplica na Jaszczurówce. Istnienie wód termalnych pod fliszem podhalańskim stwierdzono również w wielu wierceniach zarówno w
Polsce (Antałówka, Biały Dunajec, Bańska) jak i na Słowacji (Oravice).
Ascenzyjne przepływy termalnych wód wykorzystywały pionowe szczeliny tnące skały węglanowe jednostki
Jastrzębiej Turni (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1978). Zapewne w przypowierzchniowej strefie, być może w strefie
kontaktu z wodami płytkiego krążenia dochodziło do intensywnego krasownienia skał macierzystych , rozwoju konwekcyjnej cyrkulacji i powstania charakterystycznje rzeźby ścian i stropu jaskini. Krasowienie było szczególnie intensywne w kompleksie skał wapiennych tkwiącym w otaczających go, słabiej rozpuszczalnych, utworach dolomitycznych. Ostatnio poczynione obserwacje pozwalają uważać, że podobną genezę mają także położone powyżej jaskinie
Li sia Jama i Dziura Wyżnia (por. Baryła et al., 2004).
Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze
Jacek Motyka, Michał Gradziński, RenataJach

Na obszarach krasowych raz rozwinięte systemy cyrkulacji często sa przez długi czas wykorzystywane przez
podziemne przepływy krasowe nawet w odmiennej sytuacji morfologicznej . Celem sprawdzenia hipotezy, że również
obecnie na terenie Doliny ku Dziurze dochodzi do mieszania się wód ascenzyjnych z wodami meteorycznymi zostały
wykonane badania składu chemicznego wód potoku płynącego tą doliną. W 2004 roku dwukrotnie pobrano próbki
wody ze źródeł i potoku w Dolinie ku Dziurze: dwie w kwietniu oraz cztery w czerwcu. Trzy próbki o numerach DKD l ,
DKD 4 oraz DKD 5 pobrano z potoków, a dwie, DKD 3 ze źródła na prawym brzegu potoku . Wyniki pomiarów
przewodności elektrolitycznej właściwej (EC) i pH oraz analiz składu chemicznego pobranych próbek wody zestawiono w Tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Zawartość

Nr
próbki

DKD1

głównych składników

Data
poboru

EC
(pS/cm)

w próbkach wody pobranych w Dolinie ku Dziurze

pH

Stężenie składników

(mg/l)

Na

K

Ca

Mg

HC03

S04

Cl

16.04.04

219

7,61

<1.75

0.36

30.48

15.82

162

5.63

2.15

06.04

221

7,71

<1.5

2.04

31.97

15.34

161.5

6.72

1.37

16.04.04

249

7,35

<1.75

0.37

33.96

17.35

183.9

8.26

2.02

06.04

220

7,61

<1.3

1.18

35.96

16.71

172.4

8.45

1.48

DKD4

06.04

236

7,65

<1.5

1.69

38.35

16.84

175.7

8.35

1.75

DKD5

06.04

248

7,82

<1.3

0.79

39.97

17.28

177.6

11.54

1.5

DKD3

Tabela 3. Zawartość wybranych

Nr

Data

próbki

poboru

mikroskładników

w próbkach wody pobranych w Dolinie ku Dziurze

Stężenie składników

Stosunki molarne

(mg/l)

Al

Ba

Fe

Mn

P04

Sr

Sr/Ca

Mg/C a

16.04.04

0.0033

0.007

0.003

0.00031

0.038

0.019

0.00027

0.95

06.04

0.0018

0.020

0.007

0.006

0.021

0.042

0.00052

0.87

16.04.04

0.0020

<0.002

<0.002

0.00025

0.032

0.046

0.00054

0.86

06.04 0.00094

0.021

0.008

0.0071

0.032

0.057

0.00051

0.83

DKD4

06.04

0.0010

0.018

0.006

0.0061

0.021

0.056

0.00062

0.79

DKD5

06.04

0.0011

0.031

0.003

0.0050

0.030

0.206

0.00210

0.74

DKD l
DKD3
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Wody pobrane w Dolinie ku Dziurze są słabo zasadowe, o czym świadczy odczyn pH, który zawiera się
w przedziale od 7,35 do 7,82 (Tabela 2). Są także słabo zmineralizowane i pozornie monotonne pod względem składu
chemicznego. Ich mineralizacja ogólna sięga około 250 mg/l i są one typu HCO,-Ca-Mg (Fig. 10), co jest odbiciem
charakteru litologicznego skał, przez które te wody przepływają (wapienie dołom.ityczne i dolomity). Dodatkowo potwierdzają to stosunki molarne magnezu do wapnia mMg/mCa (Tabela 3), mieszczące się w przedziale od 0,74 (punkt
DKD 5) do 0,95 (punkt DKD l). Niewielkie są stężenia siarczanów i chlorków, odpowiednio od 5,6 do II ,5 mg/l S04
i od l ,4 do 2,15 mg/l CI, które są dosyć dobrymi wskaźnikami zanieczyszczeń antropogenicznych. Zatem wpływ czło
wieka na jakość wód w Dolinie ku Dziurze nie zaznacza się. Zauważa się jednak wzrost zawartości siarczanów w dół
Doliny ku Dziurze (Tabela 2).
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Fig. 10. Diagram Pipera próbek wód z Doliny ku Dziurze
Zawartości wybranych mikroskładników, typowych dla słodkich wód podziemnych, nie odbiegają od wielkości
charakterystycznych przy tych wartościach mineralizacji ogólnej. Na uwagę zasługuje jednak rozkład stężenia strontu
(Sr). W próbkach DKD l , DKD 3 i KOK 4 stężenie tego pierwiastka mieści się w przedziale od 0,019 do 0,057 mgli Sr,
natomiast w próbce DKD 5 jest ono równe 0,206 mg/l Sr (Tab. 2). Analiza stosunku molamego mSr/mCa pozwala
wnioskować o pochodzeniu wód podziemnych (Hssissou el al., l 996). Je śli stosunek ten przekracza on 0,00 l, to jest to
przesłanka, że w badanej wodzie występuje domieszka wody głębszego krążenia. W próbce DKD 5, pobranej z potoku
u wylotu Doliny ku Dziurze stosunek ten jest równy 0,0021 (Tabela 3). Jest więc prawdopodobne, że w tej próbce
pewien udział mają wody głębszego krążenia (ascenzyjne), bogatsze w siarczany i stąd największe stężenie jonu S0 4 w
próbce wody DKD 5 (Tabela 2). Wniosek taki potwierdza także budowa geologiczna w tym rejonie (por. Fig. 8), gdyż
próbka ta została pobrana w bezpośrednim sąsiedztwie utworów fliszu podhalańskiego, które mogą nadal grać rolę
bariery hydraulicznej i wymuszać lokalne przepływy o charakterze ascenzyjnym.
Postawiona hipoteza nie zostałajednoznacznie zweryfikowana, wykryto jedynie prawdopodobny niewielki udział
wód głębszego krążenia w potoku w najniższej części Doliny ku Dziurze. Problem mieszania się wód ascenzyjnych z
wodami powierzchniowymi w tym rejonie nie jest jednak ostatecznie wyjaśniony i wymaga dałszych badań.
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Sesja terenowa C
Dawne i współczesne systemy głębokiej cyrkulacji wód
krasowych we wschodniej części Tatr i na ich przedpolu
Droga do Jaskini Bielskiej- Cieplica Jaszczurowska
Jerzy Glazek
Wyjeżdżamy

z Zakopanego na wschód Drogą Oswalda Balcera (szosą do Łysej Polany zbudowaną w roku 1894
do Morskiego Oka w roku 1902) wzdłuż obniżenia wyerodowanego na miękkich łupkach warstw zakopiańskich. Na Jaszczurówce, przy wylocie z Tatr Doliny Olczyskiej znajduje się słynna (notowana przez L. Zejsznera)
Cieplica Jaszczurawska - dziś zaniedbane kąpielisko , które zostało założone na naturalnym wypływie podgrzanych
wód o temperaturze 18-20"C. Wypływ ten funkcjonował przez holoceńskie osady potoku na erozyjnej granicy łupków
zakopiańskich i węglanowych skał eocenu leżących niezgodnie na dolomitach triasu środkowego jednostki Krokwi
płaszczowiny reglowej dolnej. Co więcej wzdłuż dolnego odcinka Doliny Olczyskiej przebiega uskok dający wyraźną
zmianę biegów i upadów warstw na obu zboczach. Podjęta w r. 1958 próba uzyskania wyższych temperatur za pomocą
wiercenia udarowego o głębokości 150,3 m nie powiodła się, gdyż w otworze pojawiły się chłodne wody infiltrujące
z potoku ok. 200m powyżej. Jednocześnie stwierdzono liczne kawerny w przewiercanych skałach węglanowych objawiające się nagłymi obsunięciami się świdra. Największą taką kawernę odnotowano na głębokości 135 m, gdy świder
obsunął się 138 cm (Sobol 1959). W takich przypadkach "otwór patronowano okruchami , otoczakami skalnymi i kawałkami liny stalowej" (Sobol, 1959, p. 22), więc nic dziwnego, że przez takie "patrony" uruchomiono przepływ wód
płytkich, co wywołało silne wahania temperatury w otworze od l O do 19"C zależne od sytuacji pogodowej. Zasilanie
wypływu naturalnego następowało więc z większej głębokości , zapewne z jednostki Suchego Wierchu (Sobol, 1959).
Obecnie, po odwierceniu licznych otworów na Podhalu, można przypuszczać, że wypływ wód ciepłych zachodził wzdłu ż
szczelin uskokowych i kanałów krasowych z głębokości co najmniej rzędu 500 m.
i

przdłużoną

Droga do Jaskini Bielskiej- Jaskinia Jaszczurowska Wodna
Jerzy Głazek

(Niżnia)

Dalej szosa wznosi się serpentynami na Chłabówkę. Wewnątrz drugiego łuku serpentyny znajduje się s łynna
drewniana Kaplica z roku 1908, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza i będąca jedną z klasycznych budowli
stylu zakopiańskiego stworzonego przez tego artystę. Obok tej kaplicy pod szosą znajduje się Jaskinia Jaszczurawska
Wodna (Niżnia), z której wypływające wody zostały ujęte dla wodociągów i dlatego została zamurowana. Jaskinia ta
jest rozwinięta prawie poziomo wzdłuż pionowych szczelin o kierunku NW-SE w węglanowych zlepieńcach eocenu.
Opis i plan jaskini o ogólnej długości korytarzy 33 m opublikował K. Kowalski ( 1953). Prawdopodobnie jaskinię
odkopal w roku l ggg E. Pauli, który z osadów wydobyl kompletny szkielet samicy fosia opisany w roku 1890 przez
W.

Szajnochę.

Droga do Jaskini Bielskiej Jerzy Głazek

Chłabówka

Powyżej zabudowań Chłabówki szosa obszernym łukiem wygiętym ku południowi przecina Potok Chłabówka.
W skarpie widać odsłonięcia wapieni numulitowych i resztki instalacji do załadunku kamienia, gdyż 300 m od drogi
znajduje się kamieniołom czynny w latach pięćdziesiątych XX wieku . W kamieniołomie tym eksploatowano zlepi eńce
i wapienie numulitowe górnego eocenu. Wśród tych skał występuje warstwa mułowców ze szczątkami flory (Gł azek
i Zastawniak, 1999), a w rozwartych szczelinach zlepieńców występowały piękne narosłe kryształy kalcytu.

Droga do Jaskini Bielskiej- Cyrhla
Jerzy Głazek
Po przecięciu Potoku Chlabówka szosa wielkim łukiem ku północy wznosi się na Cyrhlę gdzie na łupkowym fliszu
warstw zakopiańskim spoczywa cienka pokrywa stożka fluwioglacjalnego złożonego przez potok proglacjalny wypływający
z pobocznicy amfiteatru morenowego Jodowca Suchej Wody prawdopodobnie podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.

Droga do Jaskini Bielskiej- C apowski Las- Łysa Polana- Ździar- Tatrzańska Kotlina
Jerzy Głazek
Dalej, za Cyrhlą szosa przecina zalesione stożki fluwioglacjalne lodowca Suchej Wody. Wydaje się, że są to
osady różnych faz recesyjnych ostatniego zlodowacenia, które usypało ogromny amfiteatr moren kalleowych Topora-
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wych Stawów. Po drodze, gdy las jest rzadszy można dostrzec ten amfiteatr wznoszący się blisko200m ponad te stożki
i rozcięty głęboką doliną Suchej Wody. Rzeka ta wypływając na przedpole Tatr płynie wschodnią pobocznicą tych
stożków. Koło Zazadniej przecinamy Potok Filipczański za którym szosa wznosi się serpentynami na Wierch Poroniec
zbudowany z łupkowego fliszu warstw zakopiańskich. Zbocza Wierchu Porońca są przysypane pokrywami fluwioglacjalnymi następnego- największego lodowca północnej strony Tatr -lodowca Białej Wody. Pokrywy te są rozpełznięte
i przemieszane ze zwietrzeliną fliszu, a ich przynależność stratygraficzna nie jest jasna. Muszą one należeć co najmniej
do dwu zlodowaceń. Po wschodniej stronie na zboczu opadającym do Białki zwanym Hurkotne E. Romer ( 1929) na
podstawie wysokości względnej wyróżnił trzy pokrywy glacjalne.
Zjeżdżając do Łysej Polany przejeżdżamy przez wały moren końcowych złodawca Białki złazone na fliszu i przecinamy granicę Tatr podkreśloną stromą ścianą Łysej Skałki, w której odsłaniają się płasko leżące dolomity triasu środkowe
go wyższej jednostki pieszezawiny reglowej dolnej. Przekraczamy granicę i kierujemy się na NE do Jaworzyny.
Początkowo droga biegnie po osadach morenowych następnie omija Gambosi Wierch, gdzie przy szosie widać
odsłonięcia wapieni retyckich i znów skręca do Doliny Jaworowej w której leży Jaworzyna. Od Jaworzyny do Podspadów jedziemy po stożku fluwioglacjalnym Doliny Jaworowej. Następnie wyjeżdżamy sepentynami po fliszu łupko
wym (warstwy zakopiańskie= Hutianske) na Zdziarską Przełęcz (Sedlo pod Prislopom, 1077 m n. p. m.) rozdzielającą
zlewnię Białki od zlewni Białej Wody Kieżmarskiej. Sama przełęcz jest już wyerodowana w spąg u fliszu piaskowcowo-łupkowego (warstwy chachochołowskie = zubereckie) .
Z przełęczy zjeżdżamy do Zdziaru po utworach fliszu łupkowego by na dolnym końcu wsi wjechać w głęboką
dolinę Białej Wody Kieżmarskiej skręcającą na południe . Przy szosie widać tu odsłonięcia zlepieńców z Tokarni stanowiących według Janocko i Jacka ( 1999) wypełnienie kenionu podmorskiego wśród fliszu łupkowego, a nie jak dawniej
sądzono spągowe zlepieńce eocenu. Następnie w zboczu widać piękne odsłonięcia kajpru karpackiego (czerwone lupki ,
brunatne dolomity i piaskowce) a przed samą Tatrzańską Kotliną odsłonięcia dolomitów z Ramsau (ladyn-karnik) za
którymi wjeżdżamy na żwiry stożka napływowego Kieżmarskiej Białej Wody zaliczane do zlodowacenia Riss.

Jaskinia Bielska
Jerzy Głazek
Jaskinia Bielska (Belianska Jaskyńa) znajduje się w zboczu Kobylego Wierchu (1109 m n. p. m.) nad Tatrzańską
Naturalny otwór jaskini znany był miejscowym myśliwym od dawna, chociaż za oficjalne odkrycie przyjmuje się
zejście Juliusa Husza i Johana Britza ze Spiskiej Białej do Domu Objavitelov 5 sierpnia 1881 roku , co s tało sil,! sensacją i
wywołało w ciągu miesiąca szereg wypraw z udziałem urzędników miejskich z Białej i badaczy z S . Rothem na czele,
miasto sfinansowało turystyczne udostępnienie jaskini w następnym roku, a przebicie tunelu wej ściowego w roku 1883
roku i oświetlenie elektryczne w roku 1896 nadzwyczajnie ułatwiło zwiedzanie. Jednak jaskinia była odwiedzana wcześniej przez poszukiwaczy skarbów, gdyż już w sierpniu 1881 roku w Domu Objavitelov odkryto inskrypcje, z których
najstarsza pochodziła z roku 1713. Dla obsługi turystów już w 1883 roku powstała i do dziś się rozwija miejscowość
Tatrzańska Kotlina (Lalkovic, 2002).
Kotliną.

o
24

500

1000 m

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego
ożld

tych
niec
'glaJięte

miej
') na
~eci

Jweidać
spaJkojącą
Ił CO-

>Dką

anomiej
i p ki,
:) za

ńską

e się
i
zele,
1883
.cją

'CZe-

rych
>,rQŚĆ

Z parkingu do sztucznego otworu (890m n. p. m.) podchodzimy pokonując różnicę poziomów 122 m. Po drodze
widać zwietrzelinę dolomitów z Ramsau (ladyn- karnik), które rozsypują się na charakterystyczny drobny, ostrokrawędzi
sty gruz. Dolomity te leżą na wapieniach z Guttenstein (anizyk), w których wytworzyła się jasldnia (Fig. l l). Warstwy te
są nachylone od 35" ku NE do 68" na NEE i E w jaskini (Pavlarcik 2002). Takie biegi i upady, różniące się wyraźnie od
biegów i upadów obserwowanych dalej na zachód w Tatrach
Bielskich, są zapewne wynikiem wleczenia warstw na uskoku podtatrzańskim - Dro żbaków (Ruzbachy) podczas neogeńsldego wypiętrzania Tatr i "wyspy" Drożbaków wzglę
dem paleogenu S pi sza (Fig li).
Jasldniajest rozwinięta wzdłuż powierzchni międzyla
wicowych i wznosi się stale w górę pod grzbiet Kobylego
Wierchu (Fig. 12, 13). Ogólna długość korytarzy po nowszych
uzupełnieniach wynosi 2453 m, a deniwelacja 160 m (Pavlarcik, 2002). Wśród większych jaskiń tatrzańsld ch Jaskinia
Bielska wyróżnia się niezwykłym bogactwem nacieków
i drobnoziarnistych osadów oraz nietypowym rozwinięciem
korytarzy.
Zwiedzanie rozpoczynamy wstępym tunelem obserwując formy korozyjne i profile osadów w 3 badanych miejscach
(na początku Oluhej Chodby, przy Hudobnej Seni i w Hlinienej Chodbie), 4 miejsce w Nanosovej Chodbie znajduje się
poza trasą turystyczną.
We wszystkich og l ądanych miejscach osady drobnoziarniste są przykryte polewami naciekowymi , które datowane przez H. Hercmao alfa spetrometryczną metodą 234U/
230Th wykazały wiek powyżej granicy metody, czyli ponad
350 tys. lat. Badania paleomagnetyczne wykazały, że niżej
leżące osady gliniaste wykazują odwrotne namagnesowanie
i 3 inwersje, czyli co najmniej zostały składane w ostatniej
epoce odwróconego pola magnetycznego Matuyamy, czyli ,
że muszą być starsze od obecnej epoki Brunhesa, a więc starsze niż 780 tysięcy lat temu i prawdopodobnie reprezentują
jeszcze dwie starsze epoki. To znaczy co najmniej ok. S milionów lat. Nie można jednak wykluczyć , że należą do starszych epok (Pruner et al. , 2000) i ich sedymentacja jest starsza. Jaskinia zatem musi być jeszcze starsza.
Podjęte przez D. Kicińską badania mineralogiczne tych
osadów wykazały bardzo ubogi skład min erałów ciężldch zło
żony głównie ze składników lokalnych (prawie 90% minerałów ciężk i ch stanowi dolomit i bardzo odpornych (9 % muskowitu we frakcji ciężkiej) .
Wszystkie te obserwacje skłaniają nas do przyjęcia hipotezy, że Jaskinia Bielska została wytworzona pod wplywem
~Fig.

12. Plan Jaskini Bielskiej według A. Droppy ze Zwo( 1987), strza łk ami są oznaczone w przybliżeniu położenia badanych profili osadów
lińskiego

~ Fig. Ił . Uproszczona mapa geologiczna okolic Jaskini Bielskiej według J. Nemcoka at al. ( 1993) uzupełniona przez
S. Pavlarcika (2002)
1-12- Różne osady czwartorzędowe; 13- mulowce i piaskowce fliszu łupkowego (górny eocen- oligocen) ; mezozoik
płaszczowiny reglowej dolnej (kriżniailskiej, fatrikum): 14-19- margle, lupki , piaskowce, rogowce z wkładkami wapieni (kreda dolna i jura), 20-23 - lupki, margle, piaskowce z wkładkami wapieni Uura najniższa i trias górny), 24 dolomity z Ramsau (trias środkowy i górny), 25 - wapienie z wkładkami dolomitów - wapienie z Guttenstein (trias
środkowy- anizyk) ; mezozoik wierchowy (tatrikum) : 26-27 -lupki, piaskowce i zlepieńce (trias dolny) ; trzon krystaliczny Tatr: 28 - leukokratyczne granitaidy (paleozoik). Zaznaczony jest schematycznie zarys korytarzy Jaskini Bielskiej, źródła czarnymi kropkami oraz bieg i upad warstw koło jaskini. Strzałka z literą S oznacza pólnoc (ze słowackie
go S- sever)
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Fig. 13 . Przekrój Jaskini Bielskiej według A. Droppy ze Zwolińskiego (1987), strzałkami są oznaczone w przybliżeniu
badanych profili osadów
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Fig. 14. Szkic tektoniczny masywu tatrzańskiego według M. Bac-Moszaszwili (1993) uzupełniony
l - trzon krystaliczny, 2 - mezozoik pokrywy parautochtonicznej i płaszczowin wierchowych, 3 - płaszczowina kriż
niańska (reglowa dolna), 4 - płaszczowina chcezańska reglowa górna, 5 - pieniński pas skałkowy, 6- paleogeński fli sz
Karpatr wewnętrznych, 7 - kredowo-paleogeński flisz magurski; oznaczenia na mapce: I - uskok podtatrzański , II uskok Drużbaków, III - uskok choczański, IV - uskok Krowiarek; 1 - Jaskinia Bielska, 2 - cieplice drużbackie , 3 Cieplica Jaszczurowska, 4 - jaskinia Dziura
ciepłych

ascenzyjnych wód wznoszących się wzdłuż rozluźnionych powierzchni uławicenia podczas dźwigania Tatr
uskoku Dróżbaków, podobnie jak to się dziś dzieje w Kraterowym Jeziorku (Głazek et al., 2001 ). Można sądzić,
że była ona drogą wypływu wód podgrzanych po odsłonięciu przez denudację płaszczowiny kriżniańskiej nad Kobylim
Wierchem, a przed odsłonięciem spod fliszu "wyspy Drużb aków " , która dziś spełnia rolę naturalnego odpływu wód
podgrzanych spod fliszu podhalańskiego. Porlobnie jak kiedyś jaskinia Dziura kolo Zakopanego (Fig. 14 por. BacMoszaszwili & Rudnicki, 1978).
wzdłuż

Ruzbacby - źródła i współczesne trawertyny
Michał Gradziński, Jacek Motyka
Celem ostatniego punktu tej sesji terenowej są źródła wód mineralnych w uzdrowisku Vysne Ruzbachy (Drużba
ki , Rausenbach) na Spiszu. Miejsce to pełni rolę uzdrowiska od XVII wieku . W tym rejonie znanych było ok. 20
naturalnych i sztucznych (z wierccll o głębokości do kilkudziesięciu metrów) wypływów wód mineralnych . Istnienic
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wypływów

jest uwarunkowane budotego rejonu. Wieś Vysne
Ruźbachy polożona jest na skraju tak zwanej "wyspy", czyli obszaru gdzie spod pokrywy trzeciorzędowego fliszu wewnątrz
karpackiego na powierzchni odsłaniają się
utwory mezozoiczne jednostki kriżniańskiej
(Fig. 14). Są to te same serie osadowe, które budują północne stoki Tatr, między innymi Tatry Bielskie. Od poludnia obcięte są
one w rejonie wsi Vysne Ruzbachy uskokiem o zrzucie ponad l ,5 km, który ma na
tym obszarze przebieg SW-NE. Jest on
przedłużeniem uskoku podtatrzańskiego,
który ogranicza od poludnia cały masyw
Tatr. Tak więc, z geologicznego punktu widzenia obszar Ruzbachów stanowi do pewnego stopn ia współczesny ekwiwalent Tatr
z neogenu, kiedy trwało dopiero usuwanie
60
40
20
20
40
60
80
trzeciorzędowych utworów fliszowych a taca
Na
HCO ,
CI
trzańskie skały mezozoiczne były odsłonięte
Fig. 15. Diagram Pipera próbek wód ze źródeł w uzdrowisku Vysne Ruzba- jedynie szczątkowo. Przeprowadzone badachy; wg Fendekavel (2002) i danych własnych
nia wykazały, że obszarem zasilania źródeł
w Ruzbachach są wychodnie skal mezozoicznych w pólnocno-wschodniej części Tatr
Bielskich w rejonie Bujaczego Wierchu
(Bujaci vrch, 1950 m n.p.m.), a kolektorem
podziemnych wód są przede wszystkim
utwory węglanowe triasu środkowego a w
minejszym stopniu kredowe wapienie murańskie i skały węglanowe eocenu (Fendekovii, 2002) . Wody zasi l ające źródła wypły
wają ascenzyjnie spod przykrycia nieprzepuszczlanych skał fliszowych częściowo
wzdłuż uskoku podtatrzańskiego i uskoków
pobocznych a częściwo przez okno hydrologiczne, którym jest "wyspa Ruźbachów ".
Wypływające na powierzchnię i uję
te w wierceniach wody mają temperaturę od
17 do 24 "C. Ogólna mineralizacja omawianych wód zawiera się w przedziale od l ,9
do 3,6 gil. Są one typu HCO,-SOJ-Ca-Mg
(Fig. 15). Zawartość wapnia witha się od 320
do ponad 600 mg/l , a HCO, od ok. l I 35 do
ponad 2000 mg/l. Równowaga węglanowa
jest w nich warunkowana zawartością CO"
która zmienia się od 360 do 1700 mg/l (Fen-dekovii, 2002). W wodach tych występuje
również siarkowodór (H,S) w ilościach od
O, I do 4,65 mg/l. W wodzie pobranej ze źró
dła Krater w kwietniu 2004 roku stwierdzono 5,57 mg/l Sr, co pozwoliło na obliczenie
stosunku molarnego mSr/mCa, który jest
równy 0,0052. Tak wysoki stosunek molarny strontu do wapnia świadczy o kontakcie
omawianych wód z ewaporatami (por. Hsissou et al. , 1996). Bardzo duża alkaliczność
węg lanow a omawianych wód wskazuje, że
Fig. I 6. Rozmieszczenie trawertynów w okolicy wsi Vysne Ruźbachy; l - w podłożu "wyspy Ruzbachów" dochodzi
holoceńskie i współczesne trawertyny przyźródłowe, 2- staropleistoceń do intensywnego rozpuszczani skal węgla
skie trawertyny, 3 - środkowopleistceńskie trawertyny, 4,5- holoceńskie nowych. Procesy Ie zachodzą w podwyższo
nej temperaturze, a więc można sądzić, że
trawertyny fluwialne, wg Kovanda ( 197 I) za Lozek ( 1964)
tych

wą geologiczną

silili
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pod przykryciem nieprzepuszczalnych skal fliszowych powstają obecnie jaskinie związane z ascenzyjną cyrkulacja
wód, morfologicznie i genetycznie podobne do Jaskini Bielskiej i jaskiń Doliny ku Dziurze.
Ze względu na to, że równowaga węglanowa w omawianych wodach mineralnych jest utrzymywana przez zawartość dwutlenku węgla, to jego spontaniczne wydzielanie się w miejscu wypływu wody na powierzchnię terenu
stwarza warunki do szybkiego wytrącania węglanu wapnia i tworzenia trawertynów. W rejonie wsi Vysne Ruzbachy
zostało rozpoznaych kilka generacji trawertynów (Fig. 16; Lozek, 1964). Wzgórza na zachód od doliny, gdzie znajduje
się uzdrowisko są zbudowane z staroplejstoceńskich trawertynów kompleksu Modzele o rozpiętości lateralnej 150 x
450 m i miąższości do l O m. Ku poludniowi znajdują się trzy kompleksy środkowoplejstoceńskich trawertynów
o zbliżonych rozmiarach . Ponadto wzdłuż potoku odwadniającego uzdrowisko na odcinku ok. 2,5 km występują holoceńskie trawertyny. Najbardziej spektakularnym stanowiskiem trawertynów we wsi Vysne Ruzbachy jest Krater. Jest to
forma agradacyj na powstała przez samospiętrzanie się kopy trawertynowej . Krater jest ciągle aktywny i stale wypełnio
ny wodą. Podobne morfologicznie, lecz nicaktywne formy znajdują się ok. 250m ku NW od Krateru wśród budynków
uzdrowiska. W jednym z nich są stale czynne ekshalacje gazowego C0 2 i stąd nosi on potoczną nazwę Jama smrti
(Fendekova, 2002).
ciepłych
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ZALEŻNOŚĆ ROZWOJU JASKIŃ OD SYTUACJI
GEOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE JASKIŃ
PŁASZCZOWINY CZERWONYCH WIERCHÓW
Maria Bac-Moszaszwili, Tomasz Nowicki
Instytut Nauk

Geologicwych PAN

ul. Twarda 51155, 00-818 Warszawa
Plaszczowina Czerwonych Wierchów buduje większą część masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach i w jej
skałach rozwinęły się wielkie tatrzańskie jaskinie: Wielka Śnieżna, Śnieżna Studnia, Kozia, Ptasia i Mała w Mułowej a
także wiele mniejszych otworów. Plaszczowinę tworzy zespól skał mezozoicznych od dolnego triasu do kredy kilkusetmetrowej miąższości, w którym tylko najniższe dolnotriasowe warstwy czarnych łupków (.,kampil") i najwyższe lupkowatych margli wieku kredowego (.,alb"), to skały niekrasowiejące. Pozostalą część profilu stanowią skały węglano
we z przewagą wapieni.
Płaszczowina składa się z dwóch jednostek - większej pólnocnej Organów i mniejszej południowej Ździarów,
rozdzielonych dyslokacją Organów (Kotański 1963). Dyslokacja La , której w wielu miejscach towarzyszą złuskowania
tektoniczne i silne rozbicie blokowe w przylegających częściach obu jednostek wiąże się z późnym etapem tektogenezy,
w którym nasuniętajuż płaszczowina deformowała się pod naciskiem przesuwających się nad nią wyższych mas płasz
czowinowych. Porozdzieleniu płaszczowiny na dwie części poludniowa jednostka Ździarów uległa obrotowi i wciśnię
ciu w podścielającą ją masę kredowych margli pokrywy autochtonicznej masywu tatrzal1skiego. Przemawia za tym
widoczne w bloku Ździarów nad Doliną Kościeliską wygasanie ku spągowi jednostki przecinających ją uskoków świad
czące o kompakcji pod wpływem rozpuszczania pod ciśnieniem (Jaroszewski. 1981 ).
Znaczna część jaskiń w płaszczowinie Czerwonych Wierchów wiąże się ze strefą dyslokacji Organów. W Dolinie
Małej Łąki dolny otwór jaskini Wielkiej Śnieżnej znajduje się nad nią, w niewielkiej odległości (Grochocka-Rećko
1963). Pionowe studnie górnej części jaskini wykształcone w skalach środkowego triasu jednostki Ździarów na głębo
kości około 1400 m n.p.m. dochodzą do wielkiej szczeliny równoleglej do warstw (Grodzicki 2002) . Z powiązania
planu jaskini z powierzchniowym opracowaniem geologii rejonu Wyżniej Świstów ki (Grochocka-Rećko 1963) wynika
jasno, że jest to dyslokacja Organów i że to na niej rozwinął się poziomy korytarz . ,Wodociąg". Niżej przebieg korytarzy
zmienia się, a opisana przez Grodzickiego i Kardasia część jaskini biegnąca stromo w dół ku południowi na głębokości
między 1400 i 1100 m n.p.m. w obrębie skal dolnotriasowych jest zbieżna z kierunkiem dyslokacji Organów, ale najprawdopodobniej przebiega już w jednostce Organów, wykorzystując jej spągową, dolnotriasową część. Białe wapienie, także obserwowane w tej strefie mogą pochodzić natomiast z najwyższej stratygraficznie części jednostki Ździarów
(malmo-neokom lub urgon), wciśnięte blokowo w warstwy dolnotriasowe w strefie dyslokacji Organów. Wiązanie w
dotychczasowych interpretacjach (Kotański 196I, Grodzicki & Kardaś I989) skał dolnotriasowych w tejjaskini zjedoostką Ździarów wynikało z nanoszenia planu jaskini na przekrój geologiczny wschodniego zbocza Kotła Litworowego, a nic Wyżniej Świstów ki.
Ze Śnieżnej Studni nie są autorce znane żadne obserwacje geologiczne. Przekrój jest efektem połączenia powierzchniowego zdjęcia geologicznego Grochockiej-Rećko ( 1963) z planem jaskini. Podobnie jak w Wielkiej Śnieżnej
pionowa studnia powinna znajdować się w jednostce Ździarów i na głębokości około !300m n.p.m. prawdopodobnie
dochodzi do dyslokacji Organów, na której rozwija się wielki poziomy korytarz. Niższa część jaskini podobnie jak w
Wielkiej Śnieżnej może rozwijać się już w strefie dyslokacji Organów, w obu przylegających do niej jednostkach.
Dalej ku zachodowi w Kozim Grzbiecie rejon dyslokacji Organów penetrowany jest przez silnie rozbudowany
zespół korytarzy Ptasiej Studni (Grodzicki & Kardaś I 989). W dalszej części progu Wielkiej Świstówki, w skałkach
Turni nad Dziurawem i Kazalnicy Miętusiej jest 29 otworów i schronów jaskiniowych, właśnie w strefie widocznego tu
złuskowania dyslokacji Organów. W najwyższej części tych skalek znajduje się jaskinia Marmurowa, której geologia
została opisana przez Grodzickiego i Kardasia (I 989) . Jaskinia przebiega w odwróconej i złuskowanej serii skał od
triasu do kredy jednostki Ździarów, w pobliżu dyslokacji Organów. W sąsiedztwie jaskini Marmurowej podobną studnię tworzą najwyższe partie niedawno odkrytej jaskini Małej z wielką salą "Fakro". Mimo braku obserwacji geologicznych z tej jaskini można przyjąć, że górna jej część znajduje się w skałach triasu, malmo-neokomu i urgonu jednostki
Ździarów w odwróconym położeniu jak w Marmurowej, natomiast na wysokości około 1450 m n.p.m., ponad "Czarnym Lądem" gdzie pojawiają się czarne łupki (Antkiewicz 2004), powinna ona przecinać dyslokację Organów. Tą część
jaskini można zinterpretować na podstawie przekroju geologicznego przez Małą Świstówkę (Bac & Grochocka 1965).
Dalszy ciąg korytarzy ("Czarny Ląd", "Sala na Luzie", .,Studnia z Węglarką") biegnie generalnie pochylony pod kątem
30"ku NW w wapieniach podścielonych czarnymi łupkami i poziomowi temutowarzyszy podziemna rzeka ("Nil") . Jest
to na przekroju geologicznym dolna część jednostki Organów. Sytuacja może się zmienić dalej ku północy. gdzie jednostka Organów gwałtownie zapada w dół.
Odnosi się wrażenie, że zarówno w Wielkiej Śnieżnej, Śnieżnej Studni , jak i Jaskini Małej ich górne części
pionowe studnie i obszerne sale znajdują się w jednostce Ździarów Uest to północna jej część, gdzie przeważają warstwy stromo stojące, a litologicznie obok warstwowanych wapieni i dolomitów środkowego triasu występują także
masywne wapienie jury i kredy). Odcinki dolne, gdzie dominują lagodniej pochylone i poziome zespoły korytarzy,
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częs to równoleżnikowe, przebiegająjuż

w jednostce Organów (w jej części południowej, zbudowanej z warstw środko
Powstawaniu jaskiJ1 może też sprzyjać też złuskowanie 1
rozbicie blokowe skał w strefie tektonicznej dyslokacji Organów. Czy tak jest rzeczywiście mogą stwierdzić tylko
dalsze badania geologiczne w jaskiniach.
wotńasowych, tworzących równoleżnikowy skrę! fałdowy).
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BARWIENIE PONORU NA HALI

GĄSIENICOWEJ

4.06.2004

Grzegorz Barczyk
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
al. Żwirki i Wigury 93, 02-089, Warszawa
e-mail: gb59@geo.uw.edu.pl
stawu Litworowego w Dolinie Stawów Gąsienicowych znane są dwa ponory bezpowierzchniowym.
Woda wypływająca ze stawu po około 300 metrach rozdziela się na dwie odnogi. Jedna z nich spływa po stromym kamienisku do wyraźnego zagłębienia leja krasowego (około 1610 m n.p.m.) reprodukowanego w utworach morenowych. Na dnie leja tworzy się niewielki stawek. W południowo-zachodniej stronie tego leja w zboczu znajdują się
wychodnie wapieni środkowego triasu serii wierchowej. Woda przepływająca przez stawek zanika w szczelinach wapieni. (fig . l)
W
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Fig. l Schematyczny plan strefy ponorowej
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tworząc

niewielkie rozlewisko

(fig. l). Prowadzone w nim sporadycznie barwienia nie wykazywały jednoznacznego połączenia z konkretnym punktem.

Sugestie, że zanikająca w tym wypływie woda zasila jedynie podrumoszowy przepływ także nie znalazły potwierdzenia.
4.06.2004 o godz. J7f1.! do tego właśnie "ślepego" ponoru zostało wlane 5 litrów roztworu fluoresceiny. Bezpośrednio po wprowadzeniu barwnika zaobserwowano pewne ślady przesączania w kamienisku poniżej, jednak znakomita większość znacznika utrzymywała się w jednym miejscu, na wysokości zaniku przepływu powierzchniowego. Początck czerwca 2004 roku charakteryzował się stosunkowo wysokimi stanami wód powierzchniowych, dodatkowo w
wyższych partiach Tatr nadal utrzymywała się znaczna pokrywa śnieżna, doprowadzająca znaczne objętości wody
podczas topnienia w czasie operacji promieni słonecznych. Prawie 1/3 powierzchni "głównego" ponoru (fig. l) było w
tym czasie przykryte ponad 50 cm warstwą śniegu .
Teoretyczny czas potrzebny na przepłynięcie z "głównego" ponoru do wywierzyska Goryczkowego wyliczony
na podstawie wzoru T= -0,9843 * H+ 926,53 (gdzie T oznacza teoretyczny czas przepływu w godzinach a H stan na
wodowskazie "kalackim") powinien wynosić 12 godzin i 6 minut.(przy przyjęciu odczytów z dnia 3.06: dla limnimetru
H=0.823 i dla wodowskazu "kalackiego" H=929)
5.06.2004 o godzinie 800 stwierdzono znaczne zabarwienie wody w zbiorniku retencyjnym na potoku Bystra pod
Nosalem . W korycie potoku w wyższych partiach także występowało nieznaczne, zielonkawe zabarwienie, jednak ani
w wypływie z jaskini Kasprawej Niżniej (ok. 100 1/s, wypływ obserwowany był co najmniej od 3.06), ani na odcinku
bezpośrednio poniżej wypływu wywierzyska Goryczkowego wyraźnego zabarwienia nie zaobserwowano.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać , że przepływ pomiędzy zabarwionym ponorem a dol.
Bystrej (wywierzysko Goryczkowe, ewentualnie system jaskini Kasprawej Niżniej) nastąpił w czasie około 12-13 godzin. Barwnik pojawił się zatem prawdopodobnie około 5-6 rano, później nastąpiło jego całkowite spłynięcie i wreszcie
zatrzymanie w zbiorniku retencyjnym (około 2-3 godzin). Zabarwienie wody stojącej w zbiorniku obserwowane podczas wcześniejszych barwień utrzymywało się w zależności od objętości wprowadzanego znacznika około 2 godzin.
"Ślepy" ponor związany jest zatem ściśle z systemem ponoru "głównego" a bezpośrednia dokumentacja barwieniem
możliwa była dzięki przeprowadzeniu badania przy wysokich stanach.
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GENEZA I ROZWÓJ JASKIŃ W DOLINIE KU DZIURZE
NA PODSTAWIE OBSERWACJI Z DZIURY WYŻNIEJ
Janusz Baryła 1 , Michał Gradzińsk.P, Marek Dulińsk.P, Helena Hercman 4
'Ojcowski Park Narodowy
Nauk Geologiemych UJ
3
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
'Instytut Nauk Geologicznych PAN
21nstytut

Jaskinie Doliny ku Dziurze, a zwłaszcza Dziura, były z racji swego położenia znane od dawna. Dziurę uważano za
fragment większego systemu cyrkulacji krasowej, zapewne znajdujący się w pobliżu dawnego wywierzyska. Bac-Moszaszwili i Rudnicki ( 1978) wykazali genetyczny związek jaskini Dziura z ascenzyjnym przepływem wód tem1alnych
(por. przewodnik sesji terenowej B, s. 17). Wskazywała na to zarówno budowa geologiczna Dolinu ku Dziurze, jak i
przede wszystkim morfologia jaskini a zwłaszcza korozyjne fom1y rozwinięte na jej stropie i ścianach. Niejasna pozostawała nadal geneza wyżej położonych jaskiń Dziura Wyżnia i Lisia Jama. Początkowo Bac-Moszaszwili i Rudnicki (1978)
uznali te jaskinie za niezwiązane z cyrkulacją wód tem1alnych, lecz w późniejszej publikacji zasugerowali, że mogło w ich
obrębie dochodzić do mieszania się wód głębokiej i płytkiej cyrkulacji (Bac-Moszaszwili & Rudnicki, 1991 ).
Dodatkowym elementem ważnym dla odtworzenia rozwojujaskiń w Dolinie ku Dziurze były dużych rozmiarów
kryształy kalcytu, które od czasów międzywojennych znajdują się w Muzeum Tatrzar1skim. Analiza temperatury homogenizacji inkluzji w jednym z tych kryształów wykonana przez Helenę Hercman w latach 80-tych ubiegłego wieku
wykazała, że krystalizowały one w temperaturze powyżej 150"C. Niestety dane znajdujące się w Muzeum Tatrzańskim
nie pozwoliły na precycyjne określenie miejsca zebrania kryształów. Sugerowano, że pochodzą one z górnej części
komina w jaskini Dziura. Jednakże wielokrotne próby znalezienia kryształów w tym korninie podejmowane przez różne
osoby zakończyły się niepowodzeniem. Równocześnie liczne ustne informacje sugerowały, że podobne kryształy były
znajdowane w bocznych korytarzach Dziury Wyżniej, a także w Lisiej Jamie (por. też Schiele, 1979).
Celem wyjaśnienia istniejących problemów podjęte zostały prace ternowe w Dziurze Wyżniej i Lisiej Jamie.
Stwierdzono, że w stropie tych jaskiń, a zwłaszcza Dziury Wyżniej znajdują się liczne kominy, kotły i zagłębienia o
kopulowatym oraz miskowatym ksztalcie i średnicy zazwyczaj do kilkudziesięciu centymetrów. Formy takie, pow stają
często w warunkach freatycznych w jaskiniach formowanych przez wody termalne. Na ścianach Dziury Wyżniej znalezione zostały również kryształy kalcytu, niestety w większości zniszczone przez kolekcjonerów. W wielu miejscach tej
jaskini widać wyraźnie ślady rozkuwania ścian, będące zapewne śladem wydobywania znajdujących się tam pierwotnie
kryształów. W świetle istniejących faktów można uznać, że kryszta1y przechowywane w Muzeum Tatrzańskim pochodz<J właśnie z Dziury Wyżniej, a nie jak sądzono położonej niżej Dziury.
Przeprowadzone zostały pilotażowe badania zebranych kryształów, jak i kryształów dostarczonych autorom przez
J. Nowaka i znalezionych jako luźno leżące na spągu Dziury Wyżniej w zimie 2001/2002.
Badane kryształy mają postać skalenoedrów o długości ściany do kilku centymetrów. Tworzą skupieni powstale
przez wzrost wzajemnie zazębiających się form. Analiza chemiczna wykazała, że zbudowane S<] w ponad 55 ,5 % z
CaO. Zawartość MgO nie przekracza 0,26 %. Kryształy te charakteryzują się również stosunkowo wysoką, jak na
kalcyty jaskiniowe, zawartością Sr sięgającą 214 ppm. Zastanawiająca jest również dość wysoka koncentracja U osią
gająca do 4,3 ppm, jak również Th. Proporcje izotopów trwałych węgla i tlenu waha się w znacznym zakresie (od 22,21
do -1,73 8uc i od -18,77 do -8,03 81 RO). Jednoznaczna interpretacja otrzymanych wyników napotyka na różnorodne
trudności . Można jedynie stwierdzić, że kryształy wzrastały w stabilnych warunkach, w strefie frcatycznej. Skład izotopowy tlenu sugeruje, że niektóre z nich tworzyły się zapewnie z wód podwyższonej temperatury.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że Dziura Wyżnia powstała podobnie jak polożona
poniżej Dziura w wyniku ascenzyjnego przepływu ciepłych wód. Jaskinia ta znalazła się następnie w strefie oddziały
wania wód meteorycznych. Było to spowodowane postępującą erozją i obniżaniem się dna Doliny ku Dziurze. Pierwotnie istniejące próżnie, zapewne izolowane, zostały włączone w strefę cyrkulacji wód meteorycznych. Inne fragmenty
takich próżni rozciętych erozyjnie są widoczne na ścianach skalnych w pobliżu otworu Dziry Wyżniej jako obłe, półko
li ste nisze różnych rozmiarów. Wykonane datowania stalagmitu z Dziury Wyzniej wykazują, że jaskinia był a już osuszona i znajdowala się w strefie wadycznej podczas interglacjału eemskiego, to jest ok. 120 tys. lat temu.
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FAUNA ŹRÓDEŁ- ZAGROŻENIA I POTRZEBA JEJ OCHRONY
Elżbieta Durunicka
YVyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska
al. Armii Krajowej 13115, 42-201 Częstochowa

W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania fauny źródeł, zarówno w Europie jak i Ameryce Północ 
nej (Botosaneanu 1998), gdyż skład taksonomiczny bezkręgowców tego środowiska jest stosunkowo słabo poznany.
Stan zbadania fauny źródeł Polski jest także niewielki -jedyne kompleksowe badania przeprowadzono w Niebieskich
Źródłach kolo Tomaszowa Mazowieckiego (Wojtas 1972, Piechocki 2000). Ponadto opracowano sklad i strukturę pojedynczych grup taksonomicznych np.: chruścików (Czachorowski 1990) i wodopójek (Biesiadka i in. 1990) zamieszkujących źródła. W latach 2002- 2003 zbierano próby fauny dennej z 25 źródeł usytuowanych na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej (Dumnicka, Galas 2003) i dotychczas opracowane materialy zostały wykorzystane w tym artykule.
Źródła są bardzo specyficznym środowiskiem życia fauny wodnej ze względu na charakterystyczne warunki
fizyczno-chemiczne wody, słaby rozwój glonów oraz niewielką zazwyczaj powierzchnię i niestabilne dno.
Zamieszkują je gatunki o różnych wymaganiach ekologicznych:
l. gatunki stenatopowe-zdolne do bytowania w wodach o wąskim zakresie zmienności warunków środowisko
wych. Dla źródeł z terenów Polski najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami tej grupy są: ślimak źródlarka
(Bithynella austriaca), wypławki i skorupiaki (reprezentowane głównie przez kiełże i małżoraczki) . Bezkręgowce z
tych grup dominują w źródłach o wodzie zimnej i twardej Europy i Ameryki Pn (Glazier 1991 ), mogą także występo
wać w zimnych, czystych wodach górskich.
2. gatunki z wód podziemnych (stygobionty), lub blisko spokrewnione z takimi gatunkami- najbardziej znanym
przykładem stygobionta spotykanego w źródłachjest studniczek (Niphargus sp.), ale do tej grupy należą także niektóre
małżoraczki i skąposzczety (np. przedstawiciele rodzaju Trichodrilus) .
3. gatunki ziemno-wodne, które w okresach niskiej wydajności źródeł mogą żyć poza środowiskiem wodnym
(np. larwy niektórych muchówek i chruścików oraz skąposzczety).
4. gatunki eurytopowe-o szerokiej tolerancji na zmiany warunków bytowania. Występują one w różnych typach
wód stojących i płynących, często także w wodach zanieczyszczonych. Takie gatunki spotykane są we wszystkich
grupach bezkręgowców.
Najbardziej cenne przyrodniczo i warte ochrony są dwie pierwsze grupy gatunków, w śród których spotykane są
np. formy reliktowe, znane tylko z niewielu stanowisk. Gatunki ziemno-wodne mogą znaleźć dogodne warunki do
życia także na brzegach drobnych zbiorników wodnych innych typów (stawy, okresowo zalewane terasy rzeczne itp),
ich istnienie jest więc mniej zagrożone niż fauny typowo źródlanej.
Poniżej źródeł warunki środowiskowe a także charakter dna zmieniają się stopniowo z biegiem potoku, co uni emożliwia swobodne przemieszczanie się gatunkom stenatopowym i stygobiontycznym żyjącym w danym źródle. Źró
dła są więc izolowanymi "wyspami" ich występowania a zamieszkujące je populacje ślimaków, skąposzczetów czy
wypławków nie mają możliwości łatwego przemieszczenia się ze źródła do źródła. Bardzo dobrym przykładem wyspowego, izolowanego rozmieszczenia gatunku jest występowanie wypławka alpejskiego (Crenobia alpina) w źródłach
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej . Znany był on jedynie ze źródeł w zlewni potoku Sąs pówka (Dudziak 1954) oraz
ze źródła Zygmunta w Złotym Potoku (Skalska, Skalski 1992). Gatunek ten występuje dość licznie w stawach tatrzań
skich, ale populacja tatrzańska jest izolowana od jurajskiej prawdopodobnie od końca ostatniego okresu zlodowacenia.
Już w latach osiemdziesiątych zaginęła populacja wypławka alpejskiego w źródle Zygmunta (Skalska, Skalski 1992),
nie znaleziono go także w trakcie badml prowadzonych w różnych latach w źródłach położonych wzdłuż Sąspówki.
Straciliśmy bezpowrotnie możliwość przeprowadzenia bardzo interesujących badań genetycznych i ekologicznych nad
długo izolowanymi populacjami tego gatunku.
Stenatopowe gatunki owadów, których larwy rozwijają się w źródłach, nie tworzą z reguły izolowanych populacji, gdyż dzięki posiadaniu uskrzydlonej formy dorosłej mają możliwość migrowania ze źródła do źródła i zasiedlania
nowych środowisk.
Najczęściej występującą przyczyną zanikania gatunków stenatopowych oraz zmian składu taksonomicznego
naturalnego zespołu fauny w źródłach jest obudowanie wypływu wody. Tworzenie zamkniętych budyneczków typu
"kapliczka" w miejscu wypływu wody powoduje całkowite zniszczenie fauny zamieszkującej dane źró dło , natomiast
postawienie otwartych "domków" jest przyczyną dużych zmian w składzie gatunkowym- znikają lub zmniejszają swą
liczebność gatunki stenotopowe, a rozwijają s ię, czasami licznie, gatunki eurytopowe. Badania źródeł na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego wykazały stosunkowo słaby wpływ ujęcia wypływu wody w cembrowinę (przy zachowaniu naturalnego dna) na skład zamieszkującej takie źródło fauny- stwierdzono jedynie większe wahaniajej liczebności w porównaniu do naturalnych źródeł. Na skutek sztucznego spiętrzenia wody poni żej odpływu niektóre źródła
znalazły się w obrębie tak utworzonych stawów. Niestety, praktycznie nie ma możliwości zbadania skutków takich
działań, gdyż trudno jest znaleźć punkt odniesienia.
Niekorzystny wpływ na skład i strukturę ugrupowań fauny dennej ma także nadmierna .,eksploatacja" źródła
np. przez intensywne czerpanie wody z małych źródeł do celów pitnych lub ciągłą ., penetrację" dna (przekopywanie,
wyjmowanie kamieni itp.), co jest zjawiskiem nagminnym w rejonach o dużym ruchu turystycznym . Tego typu skutki
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stwierdzono w źródłach Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku, gdzie w trakcie badań prowadzonych w latach 2002 2003 liczebność fauny była bardzo niska, a skład gatunkowy ubogi.
Zanikanie typowych dla źródeł , stenatopowych gatunków fauny może być spowodowane także zmianą fizyczno-chemicznych parametrów wody np. na skutek zanieczyszczenia. Bezkręgowce żyjące w źródłach są stosunkowo
mało wrażliwe na zmiany trofii wody, wyrażające się wahaniami koncentracji biogenów (np. azotanów i fosforanów) .
Takie zmiany występują naturalnie w cyklu rocznym: wzrost koncentracji biogenów notuje się w jesieni, w trakcie
rozkładu opadłych liści i obumarłych roślin a spadek w okresach wysokiej wydajności . Wykazują one natomiast dużą
wrażliwość na wzrost koncentracji środków owadobójczych, pestycydów i innych substancji produkowanych przez
człowieka a dostających się do źródeł różnymi drogami.
Podstawą ustanowienia ochrony źródeł są najczęściej walory krajobrazowe, ale powinna ona polegać także na
zachowaniu nie zmienionych parametrów środowiskowych, gdyż w przeciwnym razie chronić będziemy jedynie miejsce, ale nie jego mieszkańców.
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HYDROGEOLOGICZNE BADANIA
SYSTEMU JASKINI KASPROWA NIŻNIA
Aleksandra Dyszy
Uniwersytet Warszawski, ~·dział Geologii
al. Żwirki i Wigwy 93, 02-089 Warszawa
Jaskinia Kasprawa Niżnia położonajest na wysokości 1228 m n.p.m. na zboczach Zawratu Kasprowego w Dolinie Kasprawej (południowo-wschodnia część zlewni doliny Bystrej). Wykształciła się głównie w wapieniach malmoneokomu płaszczowiny Giewontu. System jaskiniowy ma łączną długości ponad 3000 m i różnicę poziomów wynoszą
4 7 m. Jaskinia jest stosunkowo łatwo dostępna dla grotołazów (niedostępna turystycznie) w okresach suchych, szczególnie zimą . W czasie wiosennych roztopów i większych opadów w lecie (czerwiec -lipec), kiedy zalane wodą syfony
i przejścia utrudniają eksploracje i dokładne zinwentaryzowanie; staje się prawie niemożliwa do przejścia. Zamienia się
w wywierzysko o znacznych, gwałtownych i zmiennych wypływach .
Dotychczasowe hydrogeologiczne obserwacje tych wypływów w znacznym stopniu potwierdzają hipotezę WRZoSKA (1933) i ZwoLIŃSKIEGO ( 1929), o więzi hydraulicznej z wywierzyskiem Goryczkowym usytuowanym w dolinie
Goryczkowej, na stoku Myśleniekich Turni; pomimo, iż jaskinia i wywierzysko położone są w różnych jednostkach
geologiczno- strukturalnych oddzielonych łupkami al bu. Nadal brak jest jednak jednoznacznego potwierdzenia w postaci barwienia. Wypływy z jaskini Kasprawej Niżnej są ściśle związane ze wysokimi stanami wywierzyska Goryczkowego. Z punktu widzenia hydrogeologicznego istnieje duże prawdopodobiei1stwo, że jaskinia Kasprawa Niżnia stanowi "kanał ulgi" dla systemu wodnego wywierzyska Goryczkowego zasilanego między innymi przez wody zanikające w
ponorze znajdującym się poniżej Litworowego Stawu na Hali Gąsienicowej . To ostatnie połączenie zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentalnie; ostatnio w czerwcu b.r.
Istotną rolę dla warunków hydrogs:ologicznych zlewni odgrywają zarówno wody głębszych systemów krążenia
związane ze zjawiskami krasowymi (ponor na Hali Gąsienicowej - wyw. Goryczkowe), jak i również płytkie "podrumoszowe" systemy krążenia wód podziemnych. Przykładem takiego systemu jest dopływ wód do jaskini Kasprawej
Niżniej z ponoru polożonego w dolinie Stare Szałasiska (350m w linii prostej od jaskini). Potwierdza to eksperyment
przeprowadzony w 6 maja 2003 roku, kiedy to obserwowany był wypływ wody z jaskini. O godzinie l (}1!l do ponoru
polożonego w dolinie Stare Szałasiska został wlany barwnik (fluoresceina). W trakcie oczekiwania na pojawienie się
znacznika, zaobserwowano, że objętość wody wypływającej z jaskini systematycznie się zmniejsza (początkowo by! to
wypływ z otworu jaskini, później woda wypływała tylko z rumoszu skalnego polożonego poniżej), aż do całkowitego
zaniku kiedy to eksperyment został przerwany. Objętość wody wypływającej z wywierzyska Goryczkowego również
ulegała systematycznemu zmniejszeniu. Wahania wielkości wypływu wody były następstwem dobowych zmian topnienia śniegu, który w tym okresie roku jest głównym czynnikiem zasilającym systemy krążenia wód podziemnych . Następnego dnia, 24 godziny po wlaniu barwnika, zaobserwowano zielone (charakterystyczne dla fluoresceiny) zabarwienie wody w zbiorniku retencyjnym w Kuźnicach (poniżej Nosala). Biorąc pod uwagę położenie miejsca zaniku i głębo
kość przepływu wód, należy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że barwnik nie mógł wypłynąć z wywierzyska Goryczkowego. Jest wielce prawdopodobne iż przepływ barwnika odbył się poprzez systemy szczelin w dnie doliny Stare Szałasiska do systemu jaskini Kasprawej Niżniej . Jednocześnie eksperyment ten pokazuje jak duży wpływ na
warunki hydrogeologiczne systemu wodnego jaskini mają nie tylko sezonowe, ale również dobowe wahania temperatury, wilgotności i nasłonecznienia.
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NOWE DANE DOTYCZĄCE GENEZY
JASKINI MIĘTUSIEJ WYŻNIEJ
Piotr Fryś 1 ,

Michał Gradzińskit,
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Ditta Kicińska 2

Instytut Nauk geologicznych UJ
1
Instytut Geologii UAM

Jaskinia Miętus ia Wyżnia znajdująca się w Malej Świstówce jest fragmentem dawnego systemu krasowego odwodnienia Doliny Miętusiej (Rudnicki, 1958). Wyniki ostatnich obserwacji, w świetle których uległa zmianie koncepcja rozwoju jaskiń pomiędzy dolinami Mętusią i Kościeliską (Kicińska, 2002: Gradziński & Kicińska, 2002) skłoniły
do ponownego podjęcia badań w Jaskini Miętusiej Wyżniej.
Ciągi o przekroju elipsoidalnym są najpowszechniejszą morfologiczną formą korytarzy w Jaskini Miętusiej Wyżniej. Formy takie występują zarówno w głównym ciągu prowadzącym od otworu ku zachodowi jak i w ciągu sprowadzającym w dół i położonym za syfonami. Są one rozwinięte zarówno w kompleksie skał węglanowych triasu środko
wego jak i wapieniach jurajskich. Powstały głównie wzdłuż powierzchni międzyławicowych zapadających po kątem
ok. 25-40. ku N. Korytarze te były formowane w warunkach freatycznych. Jedynie niewielka ich część nosi ślady
późniejszego modelowania w warunkach wadycznych. Są to przede wszystkim rynny denne o niewielkiej głębokości
wcięcia i pionowe, kaskadowe progi z marmitami. Ponadto w jaskini tej występują pionowe lub bardzo strome odcinki
pionowe o wysokości (głębokości) przekraczającej 30m. Analiza przestrzennego rozmieszczenia korytarzy powstałych
w warunkach freatycznych wskazuje, że są one osuszonymi fragmentami pętli freatycznych (phreatic loops, por. Ford
& E wers, 1978). Amplituda największej z takich pętli, której część tworzy dolny ciąg jaskini, przekracza 60 m.
W trzynastu miejscach jaskini wykonane zostały obserwacje zagłębień wirowych celem odtworzenia kierunków
paleoprzeplywu. Formy te miały różną długość , od 1 cm do ponad 30 cm. W poszczególnych punktach badano od
kilkunastu do ponad 50 zagłębień. Wyniki obserwacji wskazują, że wody formujące Jaskinię Miętusią Wyznią płynęły
ku zachodowi, to jest od strony Doliny Miętusiej. Wnioski te dotyczą zarówno głównego jak i dolnego ciągu jaskini.
Zbadano także cechy granulometryczne i skład mineralny klastycznych osadów wypelniająych zachodni koniec
głównego ciągu jaskini. Osady te są złożone głównie z piasku (średnio do bardzo gruboziarnistego) z domieszką żwiru
sięgającą do ok. 10%. Z pośród minerałów ciężkich w osadach tych dominują minerały instabilne (sensu Burkhardt,
1978). Świadczy to o stosunkowo krótkim transporcie deponowanego w jaskin materialu klastycznego.
W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że Jaskinia Miętusia Wyżnia powstała przede wszystkim
w warunkach freatycznych i była formowana przez wody płynące ze wschodu ku zachodowi. W późniejszym etapie
rozwoju pierwotne, freatyczne ciągi zostały rozcięte i częściowo włączone w systemy cyrkulacji wadycznej, zapewne
w warunkach proglacjalnych (por. Glazek et al., 1977). Można przypuszczać , że wadyczne przepływy doprowadziły do
akumulacji w jaskini materialu klastycznego.
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GENEZA I WIEK JASKINI BIELSKIEJ
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1

Jaskinia Bielska wyróżnia się wśród jaskiń tatrzańskich nie tylko bogactwem szaty naciekowej i obszernymi
korytarzami co uczyniło z niej jeden z najsławniejszych obiektów turystycznych całych Tatr, lecz także obfitymi osadami, stromym rozwinięciem korytarzy i nietypowym zespołem form korozyjnych. Dotychczas genezę tej jaskini, za F.
Vitaskiem (1929), tłumaczono podziemnym odwodnieniem powierzchni zrównania (śródgórskiej) na grzbiecie Kobylego Wierchu (ok. Ił 00 m n. p. m.) i w konsekwencji przypisywano jej wiek plioceński z silnym wpływem plejstocel1skich wód z topniejących pól firnowych na wspomnianej powierzchni zrównania (Vitasek 1929, 1931, Sekyra 1954,
Droppa 1959, Wójcik 1968, Luknis 1973). Wszyscy ci autorzy tłumaczyli więc rozwój tej jaskini działaniem wód
infiltrujących w skrasowiale podloże i wypływających w wywierzyskach głęboko wciętej Doliny Białej Wody Kież
marskiej. Jednakże prowadzone w ostatnich latach badania nie potwierdziły tej interpretacji i pozwoliły sformulować
odmienną hipotezę (Głazek i in ., 200 l) nad którą stale pracujemy uzyskując nowe argumenty.
Jaskiniajest rozwinięta wzdłuż powierzchni międzylawieowych i wznosi się stale w górę pod grzbiet Kobylego
Wierchu. Ogólna długość korytarzy po nowszych uzupełnieniach wynosi 2453 m, a deniwelacja 160 m (Pavlarćik
2002).
Jaskinia Bielska sklada się z dwu w przybliżeniu równoległych, wielkich kanałów ukośne rozwiniętych na powierzchniach uławicenia . Badania form korozyjnych wykazały zaskakująco mało typowych zagłębie!) wirowych, a
istniejące w niektórych przewężeniach, często wykazują odwrotne nachylenie sugerujące przepływ pod górę, na co
zwrócił uwagę już A. Droppa (1959). Wyraźnie to potwierdzili Bella i Pavlarćik (2002), .którzy też podkreślili obecność licznych kotłów stropowych. Co więcej powierzchnie korozyjne na ścianach i stropach dużych korytarzy nie
wykazują orientacji prądowej, natomiast ich jamkowale kształty wyraźnie zależą od drobnych różnic podatności na
korozję poszczególnych warstewek, a ich i kształty mogą być rezultatem konwekcji w korodującej wodzie, w myśl
teorii Rudnickiego (1978) .
Nasze badania nacieków i osadów były prowadzone w miejscach oznaczonych strzałkami na planie i przekroju,
por. odpowiednie figury w przewodniku III sesji terenowej.
We wszystkich oglądanych miejscach osady drobnoziarniste są przykryte polewami naciekowymi, które datowane przez H. Hercman alfa spetrometryczną metodą 234U/230Th wykazały wiek powyżej granicy metody, czyli ponad
350 tys. lat. Badania paleomagnetyczne wykazały, że niżej leżące osady gliniaste wykazuj<! odwrotne namagnesowanie
i 3 inwersje, czyli co najmniej zostały składane w ostatniej epoce odwróconego pola magnetycznego Matuyamy, czyli ,
że muszą być starsze od 780 tysięcy lat temu i prawdopodobnie reprezentująjeszcze dwie starsze epoki . To znaczy co
najmniej ok. 5 milionów lat. Nie możnajednak wykluczyć , że należą do starszych epok (Pruner i in. 2000) i ich sedymentacja jest też starsza. Jaskinia zatem musi być jeszcze starsza.
Podjęte przez D . Kicińską badania mineralogiczne tych osadów wykazały bardzo ubogi sklad minerałów cięż
kich złożony głównie ze składników lokalnych (prawie 90% minerałów ciężkich stanowi dolomit i bardzo odpornych
(9% muskowitu we frakcji ciężkiej).
Wszystkie te obserwacje sklonily nas do przyjęcia hipotezy, że Jaskinia Bielska została wytworzona pod wpły
wem ciepłych ascenzyjnych wód wznoszących się wzdłuż rozluźnionych powierzchni uławicenia podczas dźwigania
Tatr wzdłuż uskoku Dróżbaków, podobnie jak to się dziś dzieje w Kraterowym Jeziorku (Głazek i in . 2001 ). Można
sądzić , że była ona drogą wypływu wód podgrzanych po odsłonięciu przez denudację pła s zczowiny kriżniań s kiej nad
Kobylim Wierchem, a przed odsłonięciem spod fliszu "wyspy Drużbaków" , która dziś spełnia rolę naturalnego odpły
wu wód podgrzanych spod fliszu podhalańskiego. Podobnie jak Jaskinia Dziura kolo Zakopanego (por. Bac-Moszaszwili i Rudnicki 1978).

Literatura:
Bac-Moszaszwili M. & Rudnicki J. 1978: O możliwości hydrotermalnej genezy jaskini Dziura w Tatrach. Kras i Speleologia. 2:84-91 , Katowice.
Bella P., Pavlarćik S ., 2002: Morfológia a problematika genezy Belianskej jaskyne. \lyskum. vyui fvanie a ochrana
jasky1l. 3 vedecka konfStard Lesnd 2001 . SSJ Liptovsky Mikulas: 22-35 .
Droppa A., 1959: Belanskei Jasky11a a jej kras. Vyd. Sport, Bratislava, 131 ss.
Glazek J. , Bosak P., Hercman H . & Pruner P., 2001: Ku geneze Belianskej Jaskkyne. Referat na " Vyskwn, vyui fvanie a
ochrana jaskyi'f..3 vedecka konfStara Le s na 2001.
Luknis M., 1973: Relief Vysokych Tatier a ich predpolia. Vyd. SAV, Bratislava, 375 ss.
Pavlarćik S., 2002: Geologicke pomery vychodnej casti Belianskych Tatier a ich vplyv na vyvoj Belianskej jaskyne.
Vfskwn, vyui ivanie a ochranajaskyii. 3 vedecka k01~(Stard Lesnd 2001. SSJ Liptovsky Mikul<\5 : 15-21.

41

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego
Pruner P. , Bosak P., Kadlec J., Venhodova D. & Bella P. 2000: Palemagneticky vyzkum sedimentarnfch vyplnf vybranych jeskynf na Slovensku. \1'skwn, vyuzfvanie a ochrana jasky1l. 2 vedecka kol!f.Denuinovskci Dolina 1999.
SSJ Liptovsky MikuhiS: 13-25.
Rudnicki J., 1978: Role of convection in shaping subterranean karst forn1s. Kras i Speleologia. 2:92-1 Ol, Katowice.
Sekyra J., 1954: Velehorsky kras Belskych Tate1: ĆSAV, Praha, 95 ss.
Vitasek F., 1929: Stopy starych ledovcu v Belskych Tatrach. Spisy Tarranski Komise odb. Cs. Spoi. Zemep. v Bme
3A:3-16.
Vitasek F., 1931: Fysicky zemepis Tater. Nase Tatry: 15-215 , Praha.
Wójcik Z., 1968: Rozwój geomorfologiczny wapiennych obszarów Tatr i innych masywów krasowych Karpat Zachodnich. Prace Muz.eum Ziemi 13:3-169.

42

Materiały

38 . Sympozjum Speleologicznego

CHOTELECKIE GÓRY KOLO SKOROCICKOLEJNY ROZPOZNANY OBSZAR KRASOWY
W GIPSACH NIECKI NIDZIAŃSKIEJ
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Jacek

Choteleck.ie Góry położone są pomiędzy Skorocicami a Chatełkiem Zielonym-Charkowem, na wschód od drogi
asfaltowej łączącej te miejscowości. Generalnie tworzą dwa równolegle ciągi kopulastych wzgórz, rozdzielonych miejscami nieckowatymi obniżeniami. Poludniowym przedłużeniem zachodniego ciągu wzgórz jest Dolina Skorocieka
(ryc. l). Swoim zasięgiem Choteleck.ie Góry obejmują fragment wychodni gipsu o długości ok. 2 km, szerokości ok.600 m
i przebiegu północ-południe. Maksymalne deniwelacje terenu wynoszą ok.20 m (od 226,51 m npm w części pólnocnej
do ok. 206 m npm w części południowej) . Omawiany obszar zbudowany jest z gipsów miocellskich za l egających
niezgodnie na marglach kredowych (Flis 1954).
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Ryc. l. Lokalizacja zjawisk krasowych Choreleckich Gór oraz skrajnie położonych jaskill w Dolinie Skorocickiej
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W profilu skal gipsowych występują wszystkie charakterystyczne litotypy gipsów (por. Kasprzyk 1991 , 1993).
Wstępne obserwacje geologiczne sugerują, że gipsy na badanym obszarze tworzą formę synklinalną, poprzecinaną miejscami uskokami. W częściach brzeżnych synkliny (szczytowe fragmenty wzgórz) odsłaniają s ię gipsy szklicowe
a nieco niżej na zboczach wzgórz występują pakiety gipsów szablastych i szkieletowych. Natomiast w osi synkliny
zalegają wyspowo gipsy laminowane należące do najwyższej części serii gipsowej.
Na terenie Choteleckich Gór wystepują formy krasu zarówno powierzchniowego (głównie leje krasowe) jak i
podziemnego(Schronisko w Chotelku i nowy obiekt- Jaskinia Chotelecka) . W szczytowej części wzgórz zlokalizowano w obrębie gipsów szklicowych liczne mikroformy krasowe rozwijające s ię pod pokrywą roślinno-glebową . Natomiast na zboczach wzgórz i w nieckowatych obniżeniach odnotowano występowanie 19 lejów krasowych .
Wyróżniono dwa morfologiczne typy lejów :
A- leje krasowe o charakterze płytkich (do l ,5 m) i szerokich (do 20m) nieckowatych zagłębień (5 obiektów).
B - leje krasowe z wyraźnymi skalnymi ścianami (a przynajmniej jedną z nich) o głębokości od l do 5 m i
szerokośc i od 3 do 15m (14 obiektów) .
Wśród drugiego typu wydzielono dwie rodzaje:
81- leje o średnicy od 8 do 15m ( 9 obiektów)
82- leje o średnicy do 4 m ( 5 obiektów)
Zbadanie maksymalnej głębokości lejów uniemożliwione było zaleganiem w obrębie niemal każdego z nich
odpadów antropogenicznych.
Leje rodzaju B2 występują grupowo i zlokalizowane są między innymi wokół Jaskini Choteleckiej co może
św iadczyć o jej dalszej bezpośredniej kontynuacji w kierunku pólnocnym i wschodnim. Natomiast w głębokim leju B IX stwierdzono szczelinę skalną z wywiewem zimnego powietrza mogącą być częścią dolnego otworu poludniowej
kontynuacji jaskini. Lej ten oddalony jest od poludniowego końca Jaskini Choteleckiej o ok. 65 m.
Leje typu A powstały prawdopodopnie w wyniku powolnego rozpuszczania gipsów, natomiast leje typu B maja
charakter zapadliskowo-korozyjny.
Zdecydowana większość lejów krasowych polożona jest w centralnej części synkliny i rozmieszczona liniowo w
dwóch ciągach o przebiegu NNW- SSE. Olugość zachodniego ciągu wynosi ok. 460 m, a wschodniego ok. 220 m.
Do niedawna z obszaru Choteleckich Gór znany był tylko jeden obiekt jaskiniowy - Schronisko w Chotelku,
stanowiące niską komorę krasową o długości 3,5 m (Gubała, Kasza, Urban 1998).
W dniu 13.05.2004 r. dzięki infom1acji mieszkańca Buska- Zdroju Pana Dariusza Dytkowskiego autorzy niniejszego
artykułu spenetrowali nieznaną wcześniej (znaną natomiast miejscowej ludności o czym świadczą liczne śmieci zgromadzone w ja~kini) jaskinię polożoną w środkowej części Choteleckich Gór . Obiektowi nadano nazwę -Jaskinia Chotelecka i
numer inwentarzowy 2.89. Jaskinia położona jest około 600 m na północ od początku Doliny Skorocickiej w obrębie obszernego nieckowatego obniżenia. Wykonano wówczas plan jaskini i przeprowadzono wstępne obserwacje geologiczno-speleologiczne badanego terenu . Podczas kolejnych prac badawczych w dniu 12.09.2004 r. odkryto i skartowano w jaskini Salkę
Optymistów oraz pomierzono i zestawiono leje krasowe występujące na powierzchni terenu. Dzięki sugestiom autorów
mtykulu otwór jaskini został w polowie sierpnia 2004 r. zabezpieczony drewnianymi barierkami . Dnia 21.09.2004 r. w porozumieniu z właścicielem terenu Panem Tomaszem Długoszewskim wycięto krzewy i drzewa z większości lejów krasowych
oraz zaprojektowano ich skuteczne zabezpieczenie włącznie z oczyszczeniem jaskini z odpadów i zamknięciem jej otworu.
Naturalny otwór jaskini polożony jest na płaskiej powierzchni terenu na wysokości ok. 213 m npm. Stanowi
pionową s tudnię o średnicy 2 m i głębokości 4,5 m (do wierzchołka stożka odpadów zalegających we wstępnej części
jaskini). Poniżej studni jaskinia rozszerza się w owalną Salę pod Ciśnieniem o długości 8 m, szerokości 7 m i wysokości
5 m. Dno sal i pokryte jest znaczną ilością odpadów (o miąższości 2 -3 m) tworzących stożek usypiskowy. Najniżej
położony punkt sali znajduje się na głębokości 7,5 m. W stropie sali rozwinięte są kotły stropowe a na ścianach podobne
formy korozyjne. Otwór sntdni wejściowej powstal w wyniku zapadnięcia się stropu jaskini zbudowanego z gipsów
laminowanych w miejscu najwyższego kotła stropowego Sali pod Ciśnieniem podchodzącego do powierzchni terenu na
głębokość 2-3m. Z dna sali odchodzą dwa niskie przejścia do następnych komór jaskini powstałych na kienmku NE-SW.
Przej śc ie pólnocne doprowadza do obszernej sali o nazwie Kotłownia. Sala ta ma nerkowaty kształt a jej długość
wynosi 9 m , szerokość 5 m i wysokość 2-3 m. Dno pokryte jest szarym ilastym namuliskiem i wznosi się w kierunku
wschodnim, przechodząc dalej w zamulony kanał krasowy. Od NW ściany sali odchodzą dwa krótkie myte kanały o
szerokości ok. l m. Na powierzchni dna sali widoczne są liczne ślady okresowego przepływu wód (korytka) maj <1ce
swój początek w północnej i wschodniej części sali. W stropie sali rozwinięte są kotły stropowe (do l ,2 m wysokości)
a na ścia nach podobne formy korozyjne. Miejscami na ścia nach obserwuje się również niewielkie formy naciekowe.
Przejście południowe doprowadza do Sali Naciekowej o przebiegu WNW-ESE, długości li m, szerokości 6 m
i wysokości do 3 m. Dno sali wznosi się nieznacznie w kierunku SW i pokryte jest szarym ilasty m namuliskiem .
W stropie sali rozwinięte są trzy szczelinowe kominy (na kierunku WNW-ESE) o wysokości od l m do 3,6 m i kotły stropowe
wysokości do l ,3 m. Na ścianach rozwinięte są podobne formy korozyjne. We wschodniej części sali położony jest najniższy
punktjaskini- 8m. Sala Naciekowajest bogato Geżeli chodzi o jaskinie gipsowe Niecki Nidziańskiej) przyozdobiona licznymi naciekami występującymi tu w formie makaronów (do O, l m), stalaktytów, kolumienek i polewy naciekowych (występu
jących również na dnie sali). Od SW części sali odchodzi niski (do 0,5 m) i szeroki (do 3m) zamulony korytarz, przechodZ<)CY
dalej w niewielką Salkę Optymistów. Salka ta rozwinięta jest na szczelinie o kierunku N-S i ma długość 4 m. Dno salki wznosi
się w kienmku poludniowym i pokryte jest szarym ilastym nmnuliskiem, pod którym stwierdzono żółtawe iły. W dniu 14.09.2004
r. zaobserwow<mo w salce wyraźny przewiew powietrza w kierunku południowym .
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Większa część Jaskini Choteleckiej cechuje się mikroklimatem typowo jaskiniowym. Jedynie studnia wejściowa
i Sala pod Ciśnieniem są w zasięgu oddziaływania klimatu zewnętrznego. Światło dzienne sięga do dna Sali pod Ciśnie
niem. Ściany studni wejściowej oraz miejscami ściany Sali pod Ciśnieniem pokrywają mchy. Generalnie jaskinia jest
sucha. Okresowo dopływają do jaskini wody atmosferyczne w rejonie studni wejściowej i Kotłowni (wyraźne korytka)
oraz w miejscach tworzenia się nacieków.
W jaskini znaleziono szczątki sarny, lisa, borsuka, psa oraz świni bądź dzika. Zwierzęta te w większości dostały
się do jaskini przez studnię- pułapkę.
Zmiany antropogeniczne widoczne są w studni wejściowej i Sali pod Ciśnieniem- liczne odpady oraz w Kotłow
ni- okopcony strop i ściany.
Obecnie długość jaskini wynosi 69 m, deniwelacja - 8 m i rozciągłość 30m.
Jaskinia Chotelecka rozwiniętajest w obrębie gipsów laminowanych oraz szkieletowych i szablastych mioceń
skiej serii osadów ewaporatowych i ma charakter krasowy. Gipsy laminowane widoczne są jedynie w studni wejściowej
(do głębokości 3 m), w stropie i ścianach Sali pod Ciśnieniem oraz w stropie Salki Optymistów. Niemal cala jaskinia
rozciąga się horyzontalnie w gipsach szkieletowych i szablastych.
Meandrujący charakter jaskini, owalne profile komór oraz obecność licznych kotłów stropowych sugerują powstanie jaskini w warunkach typowych dla strefy freatycznej w efekcie przepływu wód pod znacznym ciśnieniem (por.
Pulina 1999). Nie można również wykluczyć powstaniajaskini w warunkach przepływu wód cieplejszych niż otaczają
ca je skała, co zgodnie z hipotezą Rudnickiego (1979) powoduje tworzenie się kotłów stropowych. Z terenu Niecki
Nidziańskiej formy takie znane są z Jaskini nad Stawem w Gackach (Głazek 1993). Ze względu na budowę geologiczną
badanego obszaru (istnienie prawdopodobnej synkliny) wody tworzące jaskinię mogły mieć charakter subartezyjski.
Koncepcję dodatkowo podkreśla owalny bądź eliptyczny kształt komór jaskini połączonych niewielkimi przejściami
oraz wszechobecne kotły stropowe i ścienne charakterystyczne dla krasu hydrotermalnego.
Jaskinia jest przypuszczalnie jedną ze starszych fonn podziemnych Niecki Nidziańskiej. Głównajej część rozwiniętajest na wysokości ok. 206-210 m npm, podobniejakjaskinie najwyższego poziomu w Dolinie Skorocickiej np.
Jaskinia Górna, Słomiany Tunel, Schronisko w Skorodcach pod Drogą, Zachodnie (por. Gubała , Kasza, Urban 1998)
co nasuwa sugestię równoczesnego ich powstania a być może istnienia niegdyś pomiędzy nimi ciągłości podziemnej .
Badany obszar znajduje częściowo na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego a częściowo w jego otulinie i wskazane byłoby zachowanie go w niezmienionej postaci.
Planowane są dalsze prace badawcze zmierzające do pełnego poznania zjawisk krasowych Choteleckich Gór i
ich związku z krasem Doliny Skorocickiej.
Powyższe prace prowadzone są przez Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach dzięki przychylności i przy współ
pracy właściciela terenu Pana Tomasza Dlugoszewskiego.

Literatura:
Flis J. 1954- Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej . Pr.Geogr.Inst.Geogr. PAN l, ss. 73.
Glazek J. 1993- Nowe dane o krasie gipsowym Niecki Nidziańskiej. Streszcz. Ref. Oddz. Pozn . Tow. Geol. 2: 32-37.
Gubala J., Kasza A., Urban J . 1998- Jaskinie Niecki Nidziańskiej. Wyd. Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi. Warszawa,
ss.l73.
'
Jaskinia Chotelecka- nowa jaskinia Niecki Nidziai1skiej, http://panda.bg.univ.gda.pl/-dbart/krotk31 _p.html, 2004
Kasprzyk A. 1991 -Analiza litofacjalna utworów siarczanowych badenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzy
skich. Przegl. Geol. 4: 213-223.
Kasprzyk A. 1993- Lithofacies and sedimentation ofthe badenian ( Middle Miocene) gypsum in the Northern part of
the Carpathian Foredeep, Southern Poland . Ann. Soc. Geol. Pol. 63 : 33-84.
Pulina M. 1999- Kras. Formy i procesy. Wyd. Uniw. Śl. ss. 375.
Rudnicki J. 1979 - Role of convection in shaping subterranean karst forms. Kras i S peleoL 2 (XI): 92-1 O1.

46

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego

STUDNIA PRABABCI EMILII- NOWA JASKINIA W DOLINIE
SKOROCICKIEJ (NIECKA NIDZIAŃSKA)
Jacek

Gubała,

Andrzej Kasza

Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach
e-mail: gacek_kolorowy@imeria.pl, andrzejka@poczta.onet.pl

Ostatnia inwentaryzacja jaskiń Doliny Skorocickiej przeprowadzona w latach 1997-1999 wykazała obecność na
tym obszarze 24 jaskiń i schronisk skalnych. Udokumentowano wtedy również kilka perspektywicznych miejsc do dalszej
eksploracji (Gubała, Kasza, Urban 1998). W roku 2001 w jednym z tych "problemów" wyeksplorowano kolejny obiektJa~kinię Porodową (Melaniuk 2002).
Przy okazji prac terenowych prowadzonych w Choteleckich Górach w 2004 r. uzyskano informacjt,: od mieszkań 
ca Skarocie Pana Tadeusza Walczaka o istnieniu na terenie jednego z gospodarstw w Skarocieach nieznanej wcześniej
jaskini.
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Dnia 18.09.2004 r. autorzy komunikatu dzięki uprzejmości właścicielki gospodarstwa Pani Emilii Gaweł wstęp
nie wyeksplorowali nową jaskinię nadając jej nazwę- Studnia Prababci Emilii.
Studnia Prababci Emilii N-2.90
Gmina Wiślica, Skorocice, Dolina Skorocicka.
Właściciel terenu: prywatny.
Wysokość otworu: ok. 199 m npm.
Wysokość otworu nad dnem Doliny Skorocickiej: ok. 2 m.
Ekspozycja otworu: ku górze.
Długość : lO m.
Deniwelacja: -3,5 m.
Zwiedzanie jaskini wymaga użycia drabiny lub liny i zgody właściciela gospodarstwa.
Jaskinia znajduje się w dolnej części Doliny Skorocickiej na lewym zboczu na terenie gospodarstwa Pani Emilii
Gaweł- Skorociec 56 (patrz ryc. l w artykule "Choteleckie Góry koło Skorocic- kolejny rozpoznany obszar krasowy
w gipsach Niecki Nidziańskiej ").
Dojście : od głównego skrzyżowania dróg w Skarocieach idziemy ok.50 m drogą w kierunku Łatanie , a następnie
skręcamy w drogę biegnacą na północ. Po ok. 150 m dochodzimy do pierwszych zabudowań po lewej stronie drogi.
Studnia znajduje się na podwórzu gospodarstwa nr 56.
Otwór jaskini jest sztuczny a jego średnicę wyznacza krąg studzienny o średnicy 0,8 m, dodatkowo obmurowany
cegłami tworzącymi murek wystający 0,5 m powyżej powierzchni terenu.
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Jaskinia stanowi jedną komorę krasową o długości 6,5 m, szerokości do 2,7 m i wysoko ści do 2,5 m. W więk s zej
komora zalana jest wodą o głębokości ok. l ,S m. W pólnocnej nadwodnej części komory, za znacznym zwęże 
niem skalnym stwierdzono istnienie dalszego ciągu jaskini obecnie niedostępne go. Poludniowa część komory wznosi
się ponad poziom wody na odcinku 2,5 m. Dno komory pokryte jest gruzem gipsowym i miejscami szczątkami kostnymi , a w części zalanej wodą osadem mułowym.
Jaskinia rozwinięta jest w obrębie gipsów laminowanych mioceńskiej serii osadów ewaporatowych. Stanowi
formę krasową będącą prawdopodobnie poludniową kontynuacją Jaskini Skorocickiej (Korytarz Zbyszka Rubinowskiego). Odmienne litafacje gipsów w obu tych jaskiniach wskazują na istnienie pomiędzy nimi strefy uskokowej .
Studnia Prababci Emilii znajduje się w skrzydle zrzuconym tego uskoku.
Jest to jedyna jaskinia w Dolinie Skorocickiej powstała w gipsach laminowanych a jednocześnie jest najdalej na
poludnie wysuniętym obiektem jaskiniowym tej doliny.
Jaskinia jest mokra, stale wypełniona w dolnej części wodą, której wahania uzależnione s ą od stanu wody
w pobliskim stawie. Rozproszone światło sięga do dna. Pauna i flora nie były badane. Studnia była niegdyś wykorzystywana jako ujęcie wody do budynku gospodarskiego. Z tamtego okresu zachowała się zamontowana na stale metalowa
rura. Obecnie woda z jaskini również jest czerpana do celów gospodarskich.
Jaskinia została odkryta około 70 lat temu przez właściciela gospodarstwa Franciszka Gawła w czasie poszukiwań miejsca na ujęcie wody. Obiekt dotychczas nie wzmiankowany w literaturze, znany był miejscowej ludno ści .
Udokumentowany przez J. Gubalę i A. Kaszę 18.09.2004 r.
Autorzy komunikatu sicladają Pani Emilii Gaweł podziękowania za możliwość eksploracji i dokumentacji jaskini .
c zęści

Literatura:
Gubala J. , Kasza A., Urban J. 1998- Jaskinie Niecki Nidziańskiej . Wyd. Pol. Tow. Przyj . Nauk o Ziemi. Warszawa,
ss. l73 .
Melaniuk D. 2002- Odkrycie w Skorocicach. Jaskinie 1(26): 7.

48

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego

POZNAMKY K DLZKE DEMANOVSKEHO JASKYNNEHO
SYSTEMU, NAJDLHSEJ JASKYNE NA SLOVENSKU
Peter Holubek
Slovenski mtizeum ochrany prfrody a jaskyniarstva, Liptovsky Mikulii-f
Krasovy fenomem Demanovskej doliny sa spaja s najrozsiahlejsfm jaskynnym systemom na Slovensku ktoreho
dlzka presahuje 30 k.ilometrov. Ide o 1O speleologicky navzajom prepojenych lokalft. Podzemne priestory v tej to oblasti
su miestnym obyvaterom zmime odnepamati a prve pfsomne zmienky o jaskyniach su tu zname uz od roku 1299. V
centnilnej evidencii jaskyn v Slovenskom muzeu ochrany pńrody a jaskyniarstvaje v Demiinovskej doline evidovanych
209 jaskyn a podstana casf z nich vyvojovo suvisi priamo s Demanovskym jaskynnym systemom. Prakticky speleologicky vyskum postaveny na vedeckych zakladoch sa tu zaca! az objavom Jaskyne slobody v roku 1921. Nasledovali
dalsi e vyznamne postupy a to objav Jaskyne mieru (1952), prepojenie Jaskyne slobody a jaskyne Vyvieranie (1983),
prakticke speleologicke prepojenie Jaskyne mieru a Jaskyne slobody (1987), prepojenie Udolnej jaskyne s Jaskynou
pod Utesom a ich pripojenie k Jaskyni slobody (1989), objav a pripojenie Jaskyne trosiek k Jaskyni slobody (1992),
objavy v Pustej jaskyni (2001-2004), alebo ine viiesie ci mensie postupy, ktore su zachytene v dostupnej literarure.
Celkova dfzka Demanovskćho jaskynneho systemu k dosiahla k 15. 9. 2004 34 395 metrov a denivelacia medzi
najvyssfm bodom v Pustej jaskyni a najnizsfm v sifóne jaskyne Vyvieranie 194,58 metrov.
Podfa stavu doterajsich poznatkov je speleologickym vyskumom mozne pripojit. k Demlinovskćmu jaskynnćmu
systemu niekorko desiatok uz znamych jaskyii, ktore s nfm komunikuj u hydrologicky, prievanom alebo jednoznacnou
poziciou. (Demanovska medvedia jaskyiia, dl. 1273 m, Jaskyna v Kostolcoch, dl. 123 111, Marosova jaskyiia, dl. 105 m,
Okno, dl. 930 m, Stefanovajaskyna, dl. 1521 111 ..• ). Sal11ozrejme ze z dóvodu ochrany podzemia Demanovskej doliny
nie je ziaduce nasilu pripajaf maić jaskyne k znamemu jaskynnemu systemu iba preto, aby sa zvysila jeho dfzka. Speleologick(t aktivitu by bolo vhodne obratif na narocne projekty, ktore mózu vyrazne posunUf stupeii poznania podzemia
Demanovskej doliny. Naprfklad su verkć objavnć moznosti medzi ponormi na Luckach a sifónmi v novych priestoroch
Pustej jaskyne. Hydrologickć merania naznacili, ze vody panarajuce sa Luckach maju v podzemf vyznamne prftoky
autochtónnych vod z masivu Krakovej hole ( 1751 m n. m.), takze je tu moznosf postu pi f aj hlbsie do masivu, wetoze
doteraz zname podzemne priestory su tu vytvorene len V jeho okrajach. Dalej su este doteraz nezname podzemne
priestory naviaznć na system ponorov Zadnej vody. Okrem tychto predpokladanychjaskynnych chodieb su este moznosti zviicsif Demiinovsky jaskynny system prekonanfm prekazok vo vlastnych priestoroch a posunur tak poznatky o
jaskynnych urovniach . Samostana otazka je aj pokracovanie I:adovej jaskyne smerom na sever popod Ćiernu dolinku.
Najnovsie vyskumy potvrdili, ze existuje chodba, ktoni moze d'alej pokracovaf a je tu moznosf posunuf hranicu podzemneho system v Demanovskej doline aj severnym smerom.
z hfadiska dnesnych poznatkov teda mozno tvrdit' ze objavne prace V Demanovskej doline este zd'aleka nie su
vycerpanć a je predpoklad, ze v blfzkej buducnosti sa jaskyniarska verejnosf docka novych prekvapenf.

Jaskyna

dfzka

Pusta jaskyna
Jaskyiia slobody
I:adova jaskyna
Jaskyna mieru
Vyvieranie
Udolnajaskyiia, Jaskyiia pod Utesom
Pavucia jaskyiia
J askyna trosiek
Jaskyna c. 15

4106 m
8 336m
2445 m
16174 m
1437 m
510 m
129m
1166 m
92m

S polu:

34395 m
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KENOZOICZNA EWOLUCJA PODZIEMNEJ CYRKULACJI WÓD
KRASOWYCH W TATRACH ZACHODNICH
Ditta Kicińska
lnsryrut Geologii UAM
Współczesna rzeźba krasowa zaczęła się rozwijać ok. 6-8 Ma (Głazek, 2000), natomiast wiek najstarszego nacicku pobranego z Jaskini Czarnej oszacowany jest na l Ma (Nowicki er al., 2000). Daty te określają przedział czasowy,
w którym najwyżej położone systemy jaskiniowe w Tatrach (Czarna, Magurska) przeszły od etapu inicjalnego do doj rzałego , kiedy po osuszeniu jaskiń zaczęły tworzyć się nacieki .
Badania genezy i wieku jaskiń tatrzańskich rozpoczął Rudnicki (l 958, 1960, 1967), który wyróżnił 3 poziomy
jaskiń, utworzone w wyniku kolejnych dźwignięć masywów tatrzańskiego przed zlodowaceniami. Jednocześnie Wójcik (l 960, 1966, 1968) wyróżnił 8, II, a w końcu l 2 poziomów jaskiniowych na podstawie wysokości otworów nad
dnem poszczególnych dolin, które jego zdaniem tworzyły się w "strefach zrównań syfonałnych". Nieco później Grodzi ck i (1970, 1991) uznał na podstawie obserwacji wybranych przekrojów jaskiń, że udział procesów krasowych
w tworzeniu jaskiń tatrzańskich jest znikomy, a głównym czynnikiem formującym jaskinie jest tektoniczne rozwarcie
szczelin.
Intensywna eksploracja jaskiń na całym świecie w drugiej połowie XX wieku, powstanie licznych ich dokumentacji w postaci planów i przekrojów oraz opracowań naukowych, pozwoliły sformułować nowe poglądy na temat rozwoju systemów krasowych. Jedna z koncepcji -model czrerech stadiów Forda & Ewersa ( 1978) - łączy wcześniej s ze
poglądy w jedną teorię, która wskazuje na decydujące znaczenie czynnika strukturalnego i położenia regionalnego
odpływu wód krasowych w rozwoju systemów krasowych.
Również w Tatrach od czasu Rudnickiego, Wójcika i Grodzickiego grotołazi odkryli wiele kiłometrów partii
jaskiniowych w Tatrach, w których nie prowadzono jeszcze badań speleogenetycznych, zaś rozważania wymienionych
autorów o rozwoju jaskiń tatrza1iskich były odnoszone do stanu badań spełeogenetycznych z lat 30. i 40. (Davis, 1930;
Swinnerton, 1932; Bretz, 1942).
Odczytane na podstawie form korozyjnych i analizy osadów kierunki paleoprzepływów wód w jaskiniach wskazują w większości jaskiń (poza wyjątkowymi sytuacjami wywołanymi z kaptażem wód krasowych przez siłniej wcinające się doliny rzeczne np. w Jaskini Magurskiej), od najstarszych i położonych najwyżej do najmłodszych, znajdują
cych się na wysokości den dolinnych - że wody płynęły ze wschodu na zachód (Wielka Śnieżna, Czarna, Zimna,
Miętusia, Miętusia Wyżnia, Magurska) łub z zachodu na wschód (Bańdzioch Kominiarski, Kałacka), a więc w poprzek
dolin rzecznych, a wzdłuż kierunków strukturalnych pasm węglanowych. Niezgodność powierzchniowych i podziemnych zlewni niektórych dolin Tatr Zachodnich nie jest wynikiem polodowcowych czy późnoplejstoceńskich zmian
hydrograficznych, lecz wynika z budowy geologicznej obszaru.
Okrągłe lub elipsoidalne przekroje korytarzy nie wykazują podobieństwa do przekrojów tektonicznych jaskiń beskidzkich, jak sugerował Grodzicki (1970), zaś występowanie pętli freatycznych (Gradziński & Kicińska,
2002) w jaskiniach tatrzańskich zaprzecza istnieniu aż 12 pięter jaskiniowych w Tatrach (Wójcik, 1960, 1966,
1968). Również współistnienie strefy głębokich przepływów batyfreatycznych do podhalańskiego basenu wód
termalnych (Małecka, 1996; Kępińska, 1997) i współczesnych stref freatycznych (odprowadzających wody krasowe do wywierzysk) zdecydowanie wyklucza istnienie 12 poziomów jaskiniowych w Tatrach. Zaprzecza to również powstawaniu i rozwojowi jaskiń dzięki szeroko rozwartym szczelinom tektonicznym (Grodzic ki , 1991 ), gdyż
liczne formy wskazują na przepływ wody pod ciśnieniem poniżej piezometrycznego zwierciadła wód krasowych.
W przypadku krasu tatrzańskiego pęknięcia, szczeliny i powierzchnie uławicenia miały duży wpływ na rozmieszczenie i zapoczątkowanie procesów spełeogenetycznych, jednak głównym czynnikiem jaskiniotwórczym była (i
jest) woda płynąca i korodująca .
W jaskiniach tatrzańskich występują fragmenty korytarzy powstałych w strefie wadycznej, takie jak kaniony
wcięte w korytarze freatyczne, liczne pionowe studnie, które powstały w wyniku działania wód wadycznych z topnieją
cych lodowców i pół firnowych (por. Głazek et al., 1977).
Większość "poziomych" korytarzy w jaskiniach tatrzańskich rozwijała się w strefie freatycznej, a powstanie swe
zawdzięczają wtórnej porowatości, spękaniom ciosowym i powierzchniom uławicenia skał węglanowych. Większe,
pionowe studnie mają charakter inwazyjny (= progłacjalny), powstawały w strefie wadycznej i są młodsze od "poziomych" ciągów freatycznych. Tylko w najwyższej części strefy wadycznej płytkie, małe jaskinie rozwijały się dzięki
procesom odprężeniowym , osuwiskowym i wietrzeniowym, zgodnie z poglądami Grodzickiego ( 1970, 1991 ). Znane są
jaskinie występujące na poziomie współczesnych den dolinnych, które w przeszłości były już osuszone, na co wskazują
daty nacieków, a obecnie są ponownie wypełnione wodą dzięki podwyższeniu bazy erozyjnej .
Rozwój tatrzańskich systemów jaskiniowych jest złożony i nie może być wyjaśniony jednym prostym schematem. Podczas późnego kenozoiku rozwój ten przebiegał w zmieniających się warunkach kontrolowanych przez czynniki strukturalne, hydrogeologiczne i klimatyczne.

Badania moje są wynikiem rozprawy doktorskiej (2002).
Badania były finansowane z grantu KBN nr 11851P04/2000/19
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EKSPLORACJA I INWENTARYZACJA JASKIŃ
POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH
(PAŹDZIERNIK 2003 R.- SIERPIEŃ 2004 R.)
Grzegorz Klassek 1, Tomasz Mleczek 2
1

Klub Tatemictwa Jaskiniowego ,.Speleoklub" Bielsko-Biała; ul. l Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała
2
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki; ul. Szkotnia 5/25, 39-200 Dębica .

Członkowie

Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleokł~b" z Bielska-Białej (SBB) i Stowarzyszenia Speleoklub
(SSB) kontynuowali w polskich Karpatach Fliszowych prace eksploracyjno-inwentaryzacyjne.
Współdziałano też z osobami niezrzeszonymi zgłaszającymi odnalezione obiekty eksploracyjne.
W okresie od października 2003 r. do sierpnia 2004 r. na omawianym obszarze udokumentowano 44 nowe jaskinie i schroniska skalne. Nie ujęto tu jednak kilku obiektów, w których prowadzonajestjeszcze eksploracja . Wykonywano też prace uzupełniające w znanych już jaskiniach.
Nowy materiał inwentaryzacyjny prezentowany jest w "Zacisku"- piśmie wydawanym przez bielski klub oraz w
"Jaskiniach"- ogólnopolskim piśmie speleologicznym.
Wspomniane kluby prowadzą również strony internetowe (www.sbb.p-x pl, www.speleok.lub.w. pl), w tym bieżący wykaz jaskiń fliszowych .
Wyniki prac eksploracyjno-inwentaryzacyjnych od października 2003 r. do sierpnia 2004 r. przedstawiają się
Beskidzki z

Dębicy

następująco:

Beskid Śląski
W masywie Skrzycznego członkowie z SBB zinwentaryzowali 11 obiektów:
P. Beczala Schronisko nad Wąwozem (4 m dług . ), Schronisko pod Drogą (3 m dług.) ;
U. Król, P. Beczała Trójkątny Schron (3m dług.), Plaski Schron (3m dług . ), Schronisko z Kudłami (5 m dług . ) ;
J. Pukowski, J. Ganszer Szczelinę na Jaworzynie (2,5 m dług.), Schron dla Dwóch Osób (2,7 m dług . ) , Ondraszek lll (2,5 m dług.), Schron pod Stropem (7 m dług . ) ;
B. Michalska, J. Ganszer Kryptę (2m dług.), Jaskinię Kokonową (7 m dług . , 5 m gl.) .
Członkowie SBB inwentaryzowali również 4 obiekty w skałkach Szczyrk Biła:
P. Beczala Schronisko w Biłej IV (3 m dług .) ;
l Ganszer, M. Bogacki Schron w Ścianie (5 m dług.), Szczelinę Marka (2 m dług.), Schron w Grani (2,5 m
dług . ) .

Ponadto J. Ganszer z synem (SBB) splanowali Grotę przy Kapliczce w Górnym Szczyrku (2, l m dług.) , a P.
(SBB) udokumentował Jaskinię z Salkami (8 m dług . ).
Dalsze prace eksploracyjno-inwentaryzacyjne prowadzone w Jaskini Głębokiej w Stolowie (odkrytej w 2003 r.
przez Cz. Szurę z SBB) zwiększyły długÓść jaskini do 512 m, przy głębokości -24,8 m.
Odnotowano również zmianę długości (dostępnych partii) dwóch innych od dawna znanych obiektów: Jaskinia
Ali Baby w Klimczaku z długości 114 m zmniejszyła się do 15 m (zawał w studni wejściowej), Jaskinia Pajęcza z
długości 61 m zmniejszyła się do 15 m (zawał w partiach środkowych) . Zawalił się też otwór Jaskini w Biłej lll (6 m
Beczała

dług.).

J.Ganszer (SBB)

udokumentował

Beskid Mały
Schronisko Pukusia (3 m dług.).

Beskid Makowski
Ekipy po kierownictwem R. Suskiego (KKTJ/SSB) splanowały Schronisko Ciapka (4 m dług . ), Schronisko
Odgrzebane (2,5 m dług . ), Jaskinię pod Zębem (16 m dług. ; 5 m głęb . ), Schronisko Andrzejkowe (8 m dług. , 5,5 m
glęb . ) , Schronisko Saperów (3 m dług.) oraz Schronisko w Wnykami (4 m dług.).
Beskid Wyspowy
Uczestnicy zorganizowanego przez SSB obozu speleologicznego na
Zbójeckiej. Długość tej jaskini wzrosła do 433 m.

Łopieniu odnaleźli

nowe partie w Jaskini

Beskid Niski
Uczestnicy (w tym kilkunastuosobowa grupa słowackich grotołazów ze Speleoklubu Saris z Preszowa) obozu
speleologicznego w Jaśliskach zorganizowanego przez SSB odkryli w kamieniołomie w Lipowicy jaskinię Słowiali
ską (Drwali) oraz Jaskinię Klubową. W wyniku kilku akcji pomiarowych przeprowadzonych w późniejszym okresie
przez członków różnych klubów jaskiniowych osiągnięto w tej pierwszej jaskini 483,5 m dług. oraz 23,8 m głęb. ,
natomiast w drugiej 8m dług . i 2,5 (-2,0; +0,5) m deniwelacji.
W. Gubala (SSB) zinwentaryzował w masywie Magury Wątkowskiej : Schronisko na Wątkowej IV (Schronisko
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ze Źródłem) mające dług. 3 m, Schronisko na Wątkowej V (4 m dług.), Schronisko na Wątkowej VI (3 m dług.),
Schronisko na Wątkowej VII (Schronisko Szczelinowe) o dług. 2,5 m oraz Okap na Wątkowej (3 m dług.) .
Ten sam splanował ponadto: Schronisko w Kornutach IX (5 m dług . ), Schronisko w Kornutach X (3 m dług .),
Schronisko w Kornutach XI (7 m dług.) , Schronisko w Komulach XII (3m dług.) , Schronisko w Kornutach XIII (4
m dług.), Schronisko w Kornutach XIV (5 m dług . ) oraz Schronisko w Komulach XV (5 m dług) .
W. Gubala zinwentaryzował również na wzgórzu Magierka w Gorlicach Schronisko na Magierce (6,5 m dług. ; 3
m deniwelacji), a w masywie Czerszli odnalazł Schronisko pod Konarami (4 m dług.).
W Jaskini Mrocznej W. Gubala (SSB) i Cz. Szura (SBB) doplanowali 10 m korytarzy, tym samym długość
jaskini wzrosła do 185 m. Skorygowali również głęb. jaskini ustalając ją na 15,5 m.
Ostatnie odkrycia dotyczą rejonu Jeziora Klimkowieckiego, gdzie W. Gubala (SSB) splanował Schronisko nad
Kamieniołomem II (2,5 m dług.) oraz Schronisko nad Szkieletem (3m dług . ), a ponadto stwierdził całkowite zawalenie Jaskini Złomistej.
Pogórze Śląskie

J. Ganszer, M. Bogacki (SBB) zinwentaryzowali Schron w Jasietziowej (3 m dług.).

T. Mleczek (SSB)

zinwentaryzował

w

Pogórze Rożnowskie
nad Kąśną Górną Piwny Schron (5 m dług.).

skałkach

Według stanu na 3 l sierpnia 2004 r. w polskich Karpatach Fliszowych istnieje 811 zinwentaryzowanych jaskiń i
schronisk skalnych o łącznej długości 12.188,6 m (Tab . l).
22 jaskinie osiągają długość ponad l 00 m (Tab. 2).
l 5 jaskiń ma deniwelację równą lub większą od l 5 m (Tab. 3).

Ta b. L Rozmieszczenie jaskiń polskich Karpat Fliszowych .

Region
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Ilość jaskiń

Łączna długość

Beskid Śląski
Kotlina Żywiecka
Beskid Żywiecki
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Góry Sanocko-Turcza1\skic
Pogórze Śląskie
Pogórze Wielickie
Pogórze Wiśnickie
Pogórze Rożnowskie
Pogórze Ciężkowickic
Pogórze Strzyżowskie
Pogórze Dynowskie

195
2
37
48
21
63
36
78
174
14
6
2
ll
7
65
22
7
23

3691,1
25,5
349,9
863,3
401,5
1039,0
331,5
1330,8
2543,0
184,0
37,0
l 1,0
51,0
42,5
953,0
153,0
25,5
156,0

Razem

81 l

12.188,6

[m]
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Tab.2 Najdłuższe jaskinie polskich Karpat Fliszowych.
Lp.

Nazwa jaskini

Region

l.

Jaskinia w Trzech Kopcach
Jaskinia Głęboka w Stolowie
Jaskinia Slowiańska (Drwali)
Jaskinia Zbójecka w Łopieniu
Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia Niedźwiedzia
Mysiorawa Jama w Zagórzu
Jaskinia Malinowska
Gangusiewa Jama
Jaskinia Mroczna
Jaskinia Dziurawa
Jaskinia Zlotniańska
Czarci Dół
Jaskinia Roztaczańska
Jaskinia w Straconce
Jaskinia Chłodna
Jaskinia Czarne Działy Ill
Jaskinia Szkieletowa
Jaskinia Salmapoiska
Szczelina Lipowieka
Złotopieńska Dziura
Jaskinia w Sopotni Wielkiej

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Długość

[m]

1228,0
512,0
483,5
433,0
365,0
340,0
282,5
230,5
190,0
185,0
160,0
155,0
140,0
140,0
135.0
117,0
115,0
110,0
107,0
105,0
105,0
101,0

Tab .3. Najgłębsze jaskinie polskich Karpat Fliszowych.
Lp.

Nazwa jaskini

Region

l.

Diabla Dziura w Bukowcu
Jaskinia w Trzech Kopcach
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Głęboka w Stolowie
Jaskinia Slowiańska (Drwali)
Jaskinia Malinowska
Jaskinia Szkieletowa
Jaskinia Zbójecka w Łopieniu
Jaskinia Dolna w Nasicznem
Jaskinia w Straconce
Jaskinia Chłodna
Jaskinia Mroczna
Feleczyńska Studnia
Jaskinia gdzie Grotołaz Wpadł
Dydiowska Jama

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Deniwelacja [m]
-42,5
32,6
-28,0
-24,8
-23,8
-22,7
19,0
-19,0
-17,0
-16,9
-16,5
-15,5
- 15,0
-15,0
-15,0
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OSADNICTWO JASKINIOWE NA TERENIE
JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W EPOCE BRĄZU
I WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA (OKRESIE HALSZTACKIM)
Wojciech
Muzeum w Gliwicach,

Kułak
Archeologii

Dział

W oparciu o dostępne źródła trudno o pełną charakterystykę osadnictwa jaskiniowego w epoce brązu i wczesnej
żelaza . Można jednak pokusić się o kilka ogólnych wniosków.
W początkach EB na ziemiach polskich panowal klimat młodszego okresu subborealnego, o nieco wyższych niż
obecne średnich temperaturach i mniejszej ilości opadów. Takie warunki sprzyjały rozprzestrzenianiu się roślinności
stepowej i leśno-stepowej (Kmieciński J. /red./, 1989, s. 40 l). We wczesnej epoce żelaza (być może wcześniej) nastąpi
lo stopniowe pogorszenie klimatu (ochłodzenie i zwiększenie wilgotności) wraz z przejściem do klimatu subatlantyckiego (Dąbrowski J., 1987, s. li; ibidem, s. 498).
Osadnictwo jaskiniowe kultury Chłopice- Vesele, powstałej na bazie kultury ceramiki sznurowej i datowanej na
schyłek eneolitu i początek wcżesnej epoki brązu (lata 1850-1750 BC), skupiło się w środkowej części Jury Polskiej.
Materiały kultury Chlopice-Vesele (4 st.) i datowane ogólnie na schyłek neolitu i początek EB (4 st.) sugerują związek
s ię z obróbką krzemienia, głównie wytwórczością siekierek czworościennych. W większości przypadków obróbka
mi a ła charakter przydomowych pracowni umiejscowionych przed otworami jaskiń lub w ich okolicy (Schronisko Pośred nie, Schronisko w Górze Birów kolo Podzamcza wschodnie). Nieliczne materiały ceramiczne (kilka lub kilkadzi esiąt fragmentów ceramiki) sugerują epizodyczny charakter osadnictwa, wiążący się zapewne z ruchliwym trybem życia
.,postsznurowców". Być może (przynajmniej) część ze stanowisk była wykorzystywana jako obozowiska związane z
wypasem zwierząt (owiec, bydła i kóz), które stanowiło podstawę gospodarki ludności omawianej kultury (Kmieciński
J /red./, 1989, s. 430). Nieco dłużej funkcjonowało obozowisko w Jaskini Jasnej w Strzegowej, gdzie w bocznym
korytarzu, .,Lisich Jamach", odkryto pozostalości jamy kulturowej, której ściany wzmocniono materiał a mi organicznymi . W tym przypadku osadnictwo wiązało się również z wytwórczością krzemieniarską.
Materiały jaskiniowe kultury mierzanowickiej (6 st.), wykształconej jako bezpośrednia kontynuacja kultury Chłopi
ec- Vesele i datowanej na starszą i środkową część I okresu EB, koncentrują się w poludniowej części Jury. Ślady penetracji
środkowej części Jury Polskiej stanowią materiały ze Schroniska Okiennik (tylko jeden zabytek) oraz pozostalości obozowiska z Jaskini Biśnik. Poza Schroniskiem nad Mosurem Starym dużym i Jaskini Biśnik materiały KM są bardzo nieliczne
i ograniczają się do kilku lub kilkudziesięciu fragmentów ceramiki łub charakterystycznych zawieszek z kłów dzika.
Sugeruje to epizodyczny charakter osadnictwa w jaskiniach. Podobnie jak w przypadku kultury Chłopiec- Vesele osadnictwo w jaskiniach Jury ludności KM wiązać należy z pasterską hodowlą bydła, owiec i kóz (Kadrow S., 1995, s. 125-127)
oraz z poszukiwaniem i wstępną obróbką surowca krzemiennego (Kmiecir1ski J. /red./, 1989, s. 432, 435), która jednak
odbywała się pozajaskiniami (za wyjątkiemJaskini Biśnik). Na podstawie ilości i charakteru materiałów twierdzić można ,
że jaskinie wykorzystywano jedynie jako krótkotrwale obozowiska (ochrona przed niepogodą?).
Materiały kultury trzcinieckiej (7 st.), datowanej na II okres epoki brązu, tj. lata ok. 1500-1300 BC, koncentrują
się w poludniowej części Wyżyny . Na wszystkich stanowiskach (za wyjątkiem Jaskini Wierzchowskiej Górnej) stwierdzono niewielką ilość materialu ceramicznego odkrywanego w namuliskach, co wskazuje na epizodyczny charakter
osadnictwa w jaskiniach. Odkryta w Jaskini Wierzchowskiej Górnej większa ilość fragmentów ceramiki może wskazywać na dłuższe (lub wielokrotne) wykorzystanie stanowiska. Na podstawie znalezisk z tej jaskini oraz Jaskini Koziarni
możn a też twierdzić , że wykorzystywano zarówno jaskinię (szczególnie okolice otworu) jak i okolice jaskini. Trudno
jednak o określenie przyczyny osadnictwa w jaskiniach, być może wiązać je należy z pasterskim wypasem bydła, owiec
i kóz lub ze zbieractwem i łowiectwem (Dąbrowski J., 1987, s. 11; Kmieciński J. /red./, 1989, s. 450).
Osadnictwo jaskiniowe kułtury łużyckiej (32 st.) podlegalo zmianom w trakcie trwania i rozwoju kultury. Wartym podkreśleniajest fakt, że w jaskiniach brakjest materiałów datowanych na wczesną fazę rozwoju kultury łużyckiej
(sc hyłek II EB- początek IV EB) i początek fazy środkowej (IV EB). Najwcześniejsze osadnictwo datowane jest na V
okres EB (7 st.) i poza wyraźnie wysuniętym na poludnie stanowiskiem w Schronisku Zawalonym, koncentruje się
wyraźnie w dolinie Prądnika i Kluczwody. Niewielka ilość materiałów zabytkowych (w większości ceramicznych,
nieliczne wyroby brązowe) sugeruje epizodyczny charakter osadnictwa łużyckiego.
Materiały datowane ogólnie na V okres EB i okres halsztacki C (4 st.) koncentrują się w dolinach Prądnika,
Kluczwody i Będkowskiej . Biorąc pod uwagę liczebność zabytków z Jaskini Wierzchowskiej Górnej i Schroniska
Zdaminowe prawdopodobnym wydaje się, że osadnictwo było dłuższe lub kilkukrotne. Zwraca też uw agę podobień
stwo materiałów z obu tych stanowisk sugerujące związek pomiędzy nimi. Planigrafia materiałów sugeruje, że użytko
wano zarówno części przyotoworowe jaskiń jak i tarasy przed otworami lub okolice otworów. Materiały łączone z
okresem halsztackim D (4 st.) są bardzo nieliczne i nie tworzą żadnych skupień. Istotny pozostaje fakt wykorzystania
jaskini na pólnocnym skraju Jury Po1skiej (Jaskinia Towarna). Natomiast obecność grocików scytyjskich ze schronisk:
pod Rękawicą i Okiennik wiąże się prawdopodobnie z najazdem Scytów na ziemie kultury łużyckiej w II polowie VI w
BC i sugeruje wykorzystywanie jaskiń/schronisk jako schronień w okresie najazdów. Również zabytki datowane ogólnic na okres halsztacki (4 st.) są nieliczne. Sugerują jednak występowanie zespołu stanowisk w Piekarach (Schronisko
epoce
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wskazują

na wykorzystywanie jaskiń i schronisk przez ludność zamieszkującą nieodległe osady otwarte.
Ponadto małe zespoły, skupione w dolinach Sanki i Rudnej; dolinie Kobylańskiej, Bolechowickiej i Kluczwody;
dolinie Sąspówki i wąwozie Jamki oraz paśmie Smole!'isko-Niegowonickim, wiążą się ogólnie z kulturą łużycką (l S
st.). Trudno jednak wyciągać wnioski co do skupisk osadniczych, pamiętając o braku szczegółowego datowania materiałów. Przy tak malej liczbie znalezisk można mówić jedynie o epizodycznym charakterze osadnictwa.
Z powyższego zestawienia wynika, że okres najintensywniejszego osadnictwa jaskiniowego ludności kultury
łużyckiej przypada na okres halsztacki czyli klasyczną fazę kultury łużyckiej . W większości przypadków miało ono
charakter epizodyczny jedynie w nielicznych przypadkach można mówić o dłuższym osadnictwie. Trudno jednak uznać
je jako miejsca trwałego osadnictwa, co sugerował M. Gedl (1961, s. 93). Prawdopodobnie obozowiska jaskiniowe
związane były z osadami otwartymi i być może wiązały się z sezonowym wypasem zwierząt.
Nieliczne materiały z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza nie pozwalają na pełne opracowanie interesującego nas
zagadnienia. Jedynie kolejne, metodyczne badania wykopaliskowe oraz być może opracowanie zbiorów muzealnych
umożliwią bliższą charakterystykę osadnictwajaskiniowego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
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NIEKOUKO POZNAMOK K POBYTU PUSTOVNIKA
SVORADA V JASKYNIACH
Marcel Lalkovic
V Spravodaji Slovenskej speleologickej spolocnosti W. Wiśniewski roku 1998 publikoval prfspevok o pobyte
pustovnika Svorada v jaskyni nad Dunajcom. Kedze tu pobyval v roku 998, ide teda o najstarsiu zmirnu historicku
udalosf v dejimich jaskyniarstva v Pofsku, na Slovensku a v Mad'arsku. Objasnenie pozadia pobytu pustovnfka Svorada
V slovenskych jaskyniach a jeho ziaka Benedikta nasJedne nastoi i lo niekolko otazok. Netykaju sa len konstatovania, ci
zmienem\ udalosf s(Ivisi s dejinami jaskyniarstva na Slovensku, ale i pustovnfka Svorada a interpretovania niektorych
suvislostf uvedenym autorom.

Fenomen pustovnictva a jaskyne
Preskumanie fenomenu pustovnfctva ma V slovenskom jaskyniarstve opodstatnenie. Suvisia s nfm jaskyne pomenovane pod fa pustovnfkov, co zili na Slovensku (Svoradova jaskyna na Zobore pri Nitre a Benediktova jaskyna jaskyna na Skalke pri Trencfne) . Patri k nim azda aj MaJa Driencanska jaskyna pri Driencanoch, co doklada jej starsi
nazov Brozkova pustovila a Gorazdova jaskyna pri Chvalovej . Na tento fenomen poukazuje aj nazov Pustovnfckej
jaskyne pri Valaskej , Mnichovej diery pri Hrabusiciach, Mnichovej diery pri Moldave nad Bodvou a i. Suvislosf mozu
navodzovaf aj ine nazvy jaskyi\ ako naprfklad Kamenna diera pri Gernerskej Vsi, k co mu sa dospelo historickym vyskumom a razborom nazvu hranicneho bodu pri Sankovicach v listine z roku 1266. Pustovnictvo ako forma mnisskeho
zivota suvisi s benediktinmi- najstarsou krestanskoli rehorou V strednej Európe. Rehofnici na Slovensku ucinkovali od
pociatkov zapojenia nasho etnika do kresfanskej kultury. V kontexte s rehofnym zivotom reprezentuje preto oblasf, kde
by existencia pisomnych panuatak m oh la poodhalif aj niektore suvislosti vo vzfahu k jaskyniam. Ta kto by sa aj pociatky
zaujmu one mohli prfpadne posunóf do neskorsieho obdobia.
S pustovnictvom suvisi najstarsia pisomna zmienka o jaskyniach na Slovensku z roku 1220 resp. 1224. Nachadza
sa v zakladajucej listine benediktinskeho opatstva na Skalke pri Trencine. Jeho vznik ma! podnietif pustovnlcky zivot
Svorada a Benedikta v jaskyni na Skalke v prvej polovici l!. starocia a Benediktova mucenfcka smrt okoloroku l 034.
Na existenciu pustovnlctva poukazuje i rozbor nazvu Mwzuhpest v listine z roku 1266. Vyplyva z neho, ze sa da chapaf
ako Mnichova jaskyi\a a jej existencia (Kamenna diera) sa potvrdila v roku 1974. Realne vieme dolozif pustovnfkov
Svorada a Benedikta a ich vzfah k jaskyni na Skalke pri Trencine a Zobore pri Nitre. V ostatnych prlpadoch existuj(I
len indfcie. O Brozkovej pustovni sa v roku 1907 zmieni! L. Kubani. Na suvislosr s pustovnlctvom v prfpade Mnfchovej diery pri Hrabusiciach poukazuje existencia klastara na Skale utocisfa v Slovenskom raj i. Aky je vzfah Mnlchovej
diery pri Moldave nad Bodvou s klastorom v Jasove, na to nepozname odpoved', podobne ako v prlpadoch jaskyi\,
m\zvy ktorych tiez navodzuju su visłosi s fenomenom pustovnlctva.

Svoradov pustovnicky zivot V slovenskych jaskyniach
Pustovnfcky zivot Svorada v slovenskych jaskyniach suvisl s jeho vstupom do klastara sv. Hypolita na Zobore pri
Nitre. Tu prijal rehol"ne meno Andrej. K zalozeniu tunajsieho benediktfnskeho opatstva prvym krafom Stefanom doslo
niekedy medzi rokmi l 006 az l 009. Jeho prichod na Zobor treba datovat az po tom to obdobf. Pocll"a vychodnej tradfcie
mohoł clen rehole zif ako pustovnik po dovrseni styridsiatich rokov zivota, preto musel aj Svorad na Zobore dos piet" do
tej to vekovej hranice. Nevieme ako dlho tu pasobil a kedy presiel na pustovnicky sposob zivota. Mi es to jeho pustovnictva
sa interpretuje rozne. Podfa M. Mednianskeho (1862), za Cias opata Filipa v kłastare na Zobore dvaja mnf.5i, ktorf
opustiac kldstor ako pustovnfci f.ili a sfce sv. Zorani (Svorad) v jednej jaskyni nedi:zleko khi.\'rora lel.iacej a sv. Benedik
na Skalke povyse TrenCfna, kde za vieru svoju sldvne mućenfctvo podsttipil. Podobneho m\zoru je aj K. Bielek (I 893),
ktoryto interpretuje tak, ze Zorard (Svorad) vsttipil dosobora radu sv. Benedikta, nedi:zleko Nitry IW vypfnajticom sa
vrchu ku et i sv. Hypolita vystaveniho a zalol.eneho .. . S povolen{m svojho predstaveni ho kldstora , Filipa opata, utiahnul sa do jednej, ponad studienkou nachadzajLicej sa malejjaskyne a za isry cas o samole nadmieruprć.my l.ivot viedol.
Zmienka o jaskyni ned"aleko kłastora naznacuje, ze ide o Svoradovu jaskyi\u v katastri obce Drazovce v okoli
rozvalfn kamaldulskeho klastora, kde kedysi stal benediktinsky klastor sv. Hypolita. Interpretacia autorov, ze sa stała
miestom Svoradovho pustovnfckeho zivota naraza na niekorko u skali. Ak ju autoriopieraj u o Maurovu legendu, treba
povedaf, ze tieto informacie neobsahuje . V roku 1895 J. Kompanek konstatoval, ze v okoli kłastora nachddza sa na
Zobore dobre vyse kldstorajaskyiia, v ktorej niekedy sv. Ondrej Svorad byval, a pod iiou prame1l Cistej vody, sTUdnicou
svdti ho Svorada a Benedikta nazvanY. Jeho zmienka o jaskyni povyse kłastora a prameni cistej vody zodpoveda skutocnosti . Je mozne, ze miesto poznał a V intenciach poznaniatakto interpretoval Svoradov pobyt na Zobore, alebo mai
k dispozicii pramene, v ktorych je tato otazka zakotvem\ takymto sposobom.
O in(t interpretaciu sa v roku 1852 pokusił I'-. Starek.. Podra neho prisiel sv. Ondrej Svorad za ćasu sv. Stefana na
Zobor k Niu·e, do kldstora reholnfkov sv. Benedika, a v iiom reholnfkom sa stal... Castejsie, nadov.fetko ale v póste do
samomost i k Tren ćfnu pospiechal, a tam v jdskyni skalnatej nad Vahom ptistevnfcky l.ivot viedol. Podobny vyklad publikoval v roku 1922 V. Chaloupecky, podfa kton!ho Svorad po prijatf rehofneho mena Ondrej ode.\:el do odlehlych tedy
konón ph l'ece Vahu, aby tu v /ese a samole vedl iivot poustevnfckY. Z novsfch autorov sak tomu priklana J. Kutnik
( 1969), ktory ale miesto Svoradovho pustovnfctva umiestiluje do geograficky sirsie koncipovanej oblasti.
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Svoradov pobytu V jaskyni na Zobore nevieme dolozit'. tazko vsak pochybovaf o suvislostiach medzi zivotom V
klastore a ideou pustovnfctva, ktoru mohla stelesiiovaf aj ned'aleka jaskyiia. Tato myslienka nepriamo vyplyva z textu
Maurovej legendy: prijmtic nic/w a meno Andre,j, rozhodol sa viest'pustovnfcky f.ivot. Legenda neuvadza d obu a mi es to
pustovnfckeho zivota. V casti o styridsafdennom poste, kedy Svorad dostal od opata Filipa styridsat' orechov Maurus
naznacuje formu ich kontaktu. Tu si ale treba uvedomit, ze Filip pasobil ako opat v klastore na Zobore. Nemozno
vylucit, ze potnenovanie jaskyne na Zobore po Svoradovi ma ine pozadie. Da sa vnfmat aj ako pokracovania kultu jeho
uctievania. Poukazuje na to aj fakt, ze krasovu vyvieracku, co sa nachadza pod Svoradovou jaskyiiou na Zobore, v
minulosti nazyvali studnicoli sv. Svorada a Benedika a i dnes sa nazyva Svoradovym prameiiom.

Svorad v kontexte dejin slovenskej speleológie
V suvislosti so Svoradom treba objasnit' ci pobyt V jaskyni nad Dunajcom V zmysł e interpretacie w. Wiśniewske
ho suvisi s dejinami speleológie na Slovensku. Pri uvahe, co sa da v slovenskych podmienkach povazovat' za najstarsi
historicky udaj o jaskyniach treba rozlisovat' kategóriu najstarsej pisemnej zmienky a najstarsej znamej historickej udalosti. Najstarsia pisemna zmienka je faktom hodnovernym. Doklada ju autenticky dokument. Pozadie najstarsej znamej
historickej udalosti mozu ramcovat' fakty, kton~ sa v odbornych kruhoch povazuju za hodnoverne a su dolozene alebo
vyplyvaju z kontextu historickych udalostf a pod. Lislina z roku 1220 resp. 1224 o zalozenf opatstva na Skalke je
hodnovernym dokladom a z nej vyplyva najstarilia zmienka o jaskyni na Slovensku. Za najstarsiu znam u historicku
udalost' sa da povazovaf mozny pobyt pustovnfkov Svorada a Benedikta V jaskyni na Skalke. Na zaklade faktov, akym
je Maurova legenda, ich pochovanie v chnime sv. Emerama v Nitre v l. polovici 11. starocia a inych okolnosti vieme ju
datovat do l.polovice 11. starocia, ale nic viac.
Myslienka W. Wiśniewskehe o suvislosti Svoradovho pobytu V jaskyni nad Dunajcom s dejinami slovenskej
speleológie ma niekofko słabych miest. Ak autor hovori o speleológii, tak fonnovanie takto vyhraneneho zaujmu
o jaskyne nesuvisi s l O. ani 11. storocim. V tom to ani neskorsom obdobi ho nemozno vnfmat' ak o prejav dokumentujuci
pociatky speleológie, ale skor ako pociatak trendu, ktory po case umoznil dos piet' k jej skutocnemu nastaleniu. Nim
popisovana udalost' sa da potom chapaf ako pociatak zaujmu o pofske jaskyne.
Otazkou je, preco treba pobyt v jaskyni na pofskom uzemf spajaf s dejinami speleológia na Slovensku. Tu nie je
rozhodujuca osoba a jej povod, ale fakt, ze sa tak stało nadanom uzemi. Az z tohoto aspektu mozno vnimat' d'a!Sie
prejavy rozvfjania takehoto zaujmu v podmienkach danej krajiny. Napis z roku 1452, ktory zanechali v Jasovskej jaskyni vojaci Jana Jiskru z Brandysa, nespajame s dejinami ceskej speleológie, ale vnimame ho ako formu zaujmu o jaskyiiu
na Slovensku v polovici 15. starocia. Z toho vyplyva, ze Svoradov pobyt v jaskyni nad Dunajcom naozaj nemozno
spaja( s dejinami slovenskej speleológie. K dolezitym aspektom patri aj otazka ci mozno Svorada spajat s jaskyiiami na
Slovensku. Doterajsi vyskum ukazał, ze aj pri existencii Svoradovej jaskyne niet dokazu o tom, ze sa tu zdrziaval, resp.
ze by iiou mohla byt' i na slovenska jaskyiia. Ind ici e tych, co ho spajaju s jaskyiiou na Zobore a na Skalke pri Trencfne
hovoria skór v prospech najstarsej znamej historickej udalosti a iba ta vytvara priestor pre istu suvislosf. Ked' niet
priamych dokazov treba ju skor vnimaf ako kult pustovnika Svorada, v kontexte ktoreho vystupuju aj spominane jaskyne. Kult a realna skutocnosf nie su ale poj my totozne.
Mozny povod pustovnika Svora'da
Treba sa zamysfaf aj nad povodom pustovnika Svorada. Domnievame sa, ze ho nemozno interpretovaf tak jednoznacne ako to v roku 1998 urobi! W. Wiśniewski. Z jeho rigorózneho stanoviska vyplyva, ze mizory na Svoradov iny
ako pofsky póvod, napriklad ze pochadzal zo Slovenska, su neopodstatnene.
Ciefom nie je polemika s autorom, ale prezentacia mizoru, pod fa ktoreho sa cela otazka moze objavit aj v ino m
svetle. V roku 1969 J. Kutnik uviedol, ze vplyvom hfadania historickych dat pre zivotopis Svorada V tropskej (malopol'skej) alebo ołavskej (sliezskej) legende vznikla konstrukcia, ktora zakłada tvrdenie, ze Svorad pochadzal z Mało
pafska z okoli a Opatowca. Tentonazor viicsinou zastava aj vedecka historiografia, ale J. Kłoczkowski ( 1962) a po nom
J. T. Mi lik ( 1966) dospeli k poznatku, ze udaje J. Długosza, na ktore azda poukazuje aj Wiśniewski patria k prameiiom
o histórii kultu pustovnika Svorada.
V studii k pocialkom kulturnych dejin Liptova sa J. Kutnik (1969) na zaklade mienky J. T. Milika, ze zakladnym
pisanym prameiiom k zivotopisu Svorada je Maurova legenda z roku l 064, pokusi! o analyzu Maurovho tvrdenia, ze
Svorad prisiel na Slovensko z krajiny Pofanov. Vtedy hranica medzi risou Uhrov a Pofanov na severovychode viedla
pasomlesov Hornym Trencianskom a Hornym Ponitrim. Uzemie za nim (Liptov a Turiec) patrilo Pofanom. Razborom
zemepisnych m\zvov typu Mnich a Ipolt (Hypolit) v kotline Liptova dospel k poznatku, ze pravdepodobne suvisia s
benediktinmi opatstva sv. Hypolita na Zobore, prvymi obyvatefmi tychto lokalit Tento fakt vytvoril priestor pre vznik
nazvu utvoreneho z osobneho mena Svorad. V Liptove sa s nim stretavame v Prosieckej doline, ktora konci takto pomenovanou nahornou plosinou. Na zaklade nazvov odvodenych od mena Svorad, ktore sa vyskytuju aj v Malopofsku,
na Morave a v Trencianskej oblasti a za pouzitia analógie Kutnik dospel k presvedceniu, ze Svorad pochadzal z Liptova. Na nahornej planine Prosieckej doliny (po Svoradovej smrti ju pomenovali podfa neho) ma! potom v predpokladanom benediktinskom ereme (cele) ukoncif noviciat.
Je na historikoch, aby vniesli do problematiky viac svetla, ale v pripade nazoru J. Kutnika nemozno zabudat na
jednu, z jaskyniarskeho hfadiska doleiitó vec. Ak predpokladame, ze na zaklade indfcif nemozno vylucif pociatky Svoradovho pustovnictva po vstupe do kłastora na Zobore pri Nitre v jaskyni jeho mena a neskór i v jaskyni na Skalke pri
Trencine, potom aj miesto jeho noviciatu v Prosieckej doliny navodzuje su visłosi s jaskyiiami . Nie je totiz tajomstvom ,
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ze tu existuje niekol'ko nevel'kych jaskyii. Zatiaf nic nebrani tomu, aby sme s nimi nemohli spajafaj tunajsf eremitsky
sp6sob Svoradovho zivota.

Zaver
Bolo by jednoduche prijaf Svoradov pobyt v jaskyniach, a to vratane jaskyne nad Dunajcom. Zvlasf, ked' vytvara
m\ldite historicke pozadie nesk6r sa formujuceho jaskyniarskeho zaujmu. Ma to vsak hacik - nedostatok pamiatok,
prastrednfctvom ktorym ho mozno realne dolozif. StaJo by za uvahu neodvolavaf sa na J. Długosza a pokusi! sa z
pozfcie inych suvislosti objasnif Svoradov pobyt v jaskyni nad Dunajcom. Ak vstupoval do benediktfnskeho klastara
ako vyzreta osobnosf a razhodol sa p re pustovnictvo, zaraza v takom pripade absencia hodnovernych pamiatok. Existuje len Maurova legenda. Ako je potom mozne, ze udalost', akou je Svoradov pobyt V jaskyni nad Dunajcom V jeho
ram10m veku zaznamenal J. Długosz v polovici 15. starocia vo svojej Kronike. Aj to je dóvod, ktory hovori v prospech
nazoru, ze tu uz ide o kult pustovnfka Svorada, cim sa cela prablematikajavf V uplne inom svetle.
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ROZWÓJ JASKIŃ CZERWONYCH WIERCHÓW
W OPARCIU O BADANIA IZOTOPOWE
Tomasz Nowicki
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51155, 00-818 Warszawa
e-mail: tnowicki@twarda.pan.pl
Działające

przy Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Laboratorium Spektrometrii Alfa umożliwiło
systematycznych badań nad krasem tatrzańskim i pozwoliło podjąć próbę rewizji poprzednich poglądów
nad rozwojem jaskiń w Tatrach. W 1998 roku w ramach badań statutowych Instytutu rozpoczęto realizację tematu:
,.Ewolucja jaskil1 systemu Lodowego Źródła w .<wietle datowania nacieków jaskiniowych metodą uranowo-torową" .
Prace terenowe prowadzone były od jesieni 1997 roku do łata 2000 roku. W ich trakcie odbyło się szereg wypraw
badawczych do Jaskini Czarnej, Jaskini Naciekowej, Jaskini Zimnej, Jaskini Miętusiej i Miętusiej Wyżniej oraz do
jaskiń systemu Wielkiej Śnieżnej ..Ze względu na ilość i wielkość jaskiń w Tatrach badania musiały ograniczyć się do
tych obiektów, które ze względu na swój charakter oraz wcześniejsze badania innych autorów, wydawały się kluczowe
dla odtworzenia ewolucji systemu. W pierwszej kolejności prac wydzielono szereg generacji nacieków w poszczególnych jaskiniach, a następnie pobierano próbki tak, aby reprezentowały każdą z wyznaczonych generacji. Pobieranie
nacieków prowadzono równolegle z analizami w laboratorium, co pozwalało na bieżącą kontrolę poprawności wytypowanych generacji oraz na uzupełnianie uwidacznianych w ich trakcie łuk .
Prowadzone badania miały na celu weryfikację dotychczasowych poglądów na temat ewolucji jaskiń systemu
Lodowego Źródła (porównaj Rudnicki, Wójcik, Grodzicki) oraz próbę jej przedstawienia w oparciu współczesny stan
wiedzy. Dodatkowym zamierzeniem pracy było uzyskanie informacji o warunkach paleośrodowiska na terenie Tatr
i ich korelacja z klimatycznymi zdarzeniami w skali regionalnej i globalnej.
Proces krasowienia i powstawania systemów podziemnego odwodnienia zaczął się rozwijać w Tatrach wraz
z pojawieniem się możliwości przepływu wody systemem szczelin . Najstarsze systemy związane są z powstaniem
powierzchni zrównań widocznej na szczytach Czerwonych Wierchów, a datowanej na pannon (Bac 1995). Rozwój
przepływów krasowych znacznie wyprzedzał rozwój dolin. Erozja pogłębiająca doliny powodowała jedynie osuszenie
jaskini, poprzez rozcięcie zwierciadła piezometrycznego i utworzenie wywierzyska na niższym poziomie.
Etap freatyczny w Jaskini Czarnej zak01kzył się przed 1,2 Ma, na co wskazuje wiek najstarszych nacieków
pochodzących z tej jaskini. Osuszenie to spowodowane było utworzeniem wypływu na niższym poziomie, poziomie
górnych części Jaskini Zimnej- wywierzysko Zimnej II. Wiek najstarszych nacieków w Jaskini Naciekowej szacowany jest na ok. 900 ka. W Jaskini Zimnej stwierdzono nacieki starsze niż 350 ka, w Jaskini Miętusiej nacieki starsze niż
350 kapokrywały wżery korozyjne na ścianie. Osuszenie Jaskini Naciekowej , głównego ciągu Jaskini Miętusiej oraz
najniższych części Jaskini Czarnej i górnej części Jaskini Zimnej było spowodowane utworzeniem wywierzyska Zimnej I, które to spowodowało odpływ wody do niższych części Jaskini Miętusiej poprzez system Wielkich i Ciasnych
Kominów oraz poprzez Wszawe Kominy do wywierzyska Zimnej I.
W okresie formowania generacji nacieków o wieku ok. 900 ka dno Doliny Kościeliskiej znajdow a ło się na wysokości poniżej górnego piętra Jaskini Zimnej tj. ok. 1100-;- 1150 m npm.
Osuszenie dolnej części Jaskini Zimnej było spowodowane utworzeniem wywierzyska na poziomie zbliżonym
do Lodowego Źródła. Wiek najstarszych nacieków pochodzących z najniższej części Jaskini Zimnej , wskazuj e, że
mogło to nastąpić przed 120 ka. Powstanie Lodowego Źródła spowodowało odwodnienie masywu Czerwonych Wierchów poprzez najniżs ze (syfonalne) części Jaskini Miętusiej . Zatem Ciasne i Wielkie Kominy pow s tały w wyniku
stopniowego przenoszenia odpływu z poziomu wywierzyska Zimnej II do wywierzyska Zimnej I, a następnie do poziomu wywierzyska Lodowego Źródła.
Okres plejstocenu glacjalnego jest odpowiedzialny za przemodelowanie istniejących już jaskiń oraz za utworzenie niektórych pionowych studni rozcinających starsze ciągi. Utworzenie Żlebu pod Wysranki było związane z deglacjacją lodowców i pól firnowych zalegających na szczytach i zboczach Czerwonych Wierchów i jest dużo młod sze niż
system jaskiniowy Lodowego Źródła.
Na efekty freatycznego etapu ewolucji jaskiń nakładają się efekty związane ze stadium wadycznym, w którym
dochodziło do zmiany morfologii korytarzy na skutek spływu wody, do powstawania zawalisk, do depozycji osadów
klastycznych i chemicznych, a także do ich niszczenia.
rozpoczęcie
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NACIEKI TATRZAŃSKIE JAKO ŹRÓDLO DANYCH
PALEOKLIMATYCZNYCH
Tomasz Nowicki, Helena Hercmao
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51155, 00-8/8 Warszawa
e-mail: tllowicki@twarda.pan.pl, hhercman@twarda.pan.pl
Badanie nacieków jaskiniowych jako źródła informacji paleoklimatycznych zapoczątkowano już w latach sieminionego stulecia. Jednym z objawów "pamięci klimatycznej" nacieków jest możliwość stwierdzenia
w czasie ich narastania luk sedymentacyjnych (hiatusów). Luki te można (pod pewnymi warunkami) wiązać z okresami
znacznego pogorszenia warunków klimatycznych, powodujących przerwę w narastaniu nacieku bądź z okresami mechanicznego niszczenia powierzchni nacieku, co też może być pochodną procesów klimatycznych . Aby móc wyznaczyć fazy depozycji nacieków i etapy zahamowania wzrostu potrzebne jest narzędzie umożliwiające poznanie wieku
poszczególnych etapów. Takim narzędziem stały się metody izotopowe, a w szczególności metoda uranowo-torowa.
Innym znacznie bardziej szczegółowym źródłem informacji paleoklimatycznych zawartych w naciekach są izotopy stabilne tlenu i węgla. Pozwalają one na śledzenie w profilu nacieku relatywnych zmian klimatycznych (termicznych), a także zmian świata biologicznego. Również te badania muszą być umiejscowione w czasie, do czego niezbęd
na jest ponownie metoda datowania nacieków oparta na izotopach promieniotwórczych uranu i toru.
Przeprowadzone badania izotopowe na materiale zgromadzonym w jaskiniach tatrzańskich potwierdzają, że nacieki jaskiniowe mogą być materiałem przydatnym do odtwarzania warunków klimatycznych panujących w okresach
ich tworzenia. Niewiele informacji na ten temat dostarczyły nacieki o wieku starszym niż 350 ka datowane metodą uran
-uran. Na ich podstawie możnajedynie stwierdzić, że starszy i część środkowego plejstocenu (od ok. l ,2 Ma do ok. 350
ka) był okresami o zmiennych warunkach klimatycznych, w których dochodziło do depozycji kalcytu oraz niszczenia
nacieków. Na podstawie datowania nacieków metodą uranowo-torową wydzielono fazy depozycji, które można korelować ze zmianami klimatycznymi w skali globaln()j. Na przestrzeni ostatnich 350 kaw jaskiniach systemu Lodowego
Źródła zapisało się 8 okresów (faz), w których były tworzone nacieki, co jest bezpośrednio odzwierciedleniem dobrych
warunków paleoklimatycznych (tzn. ciepło i wilgotno) oraz 7 okresów, w których nacieki nie były tworzone bądź były
niszczone, co jest bezpośrednio odzwierciedleniem pogorszenia warunków paleoklimatycznych.
Na podstawie analizy nacieków zjaski1i systemu Lodowego Źródła, można wyróżnić w Tatrach okiesy potencjalnych zlodowaceń.
Analiza izotopów stabilnych dotyczyła trzech nacieków: dwóch pochodzących z Jaskini Czarnej i jednego ze
Szczeliny Chochołowskiej. Zapis zmienności stosunków izotopowych ciężkiego i lekkiego węgła pozwolił na rekonstrukcję wkraczania i zanikania szaty roślinnej w Tatrach. Wyniki analizy tlenu ukazują niezaradność używania zapisu
tlenowego jako termometru, choć dostarczają informacji o relatywnej zmienności klimatu. W naciekach z Tatr stwierdzono zapis ostrego zdarzenia klimatycznego z przed 8,2 ka.
demdziesiątych

62

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego

LETNIA I JESIENNA AKTYWNOŚĆ NIETOPERZY
W WYSOKO POŁOŻONYCH JASKINIACH TATR
Krzysztof Piksa
Akademia Pedagogiczna, lnstylllt Biologii, ul. Podbrzezie 3, 31- 054 Kraków,

Badania nad letnią i jesienną aktywnością nietoperzy prowadzone były w latach 1999-2003 w dwu wysoko poło
jaskiniach Tatr: Jaskini Wielkiej Litworowej i Jaskini Pod Wantą . Badania polegały na odłowach nietoperzy
w sieci chiraptemlogiczne i pułapki harfowe Tuttle'a oraz pomiarach aktywności nietoperzy przy użyciu double detector system. Odłowiono ponad 5 000 nietoperzy z 10 gatunków. Gatunkiem najliczniej odławianym (ponad 80%) był
nocek wąsatek Myotis mystacimis. Obserwowano różnice w czasie, długości aktywności jak również stosunku płci
pomiędzy poszczególnymi gatunkami nietoperzy. Stwierdzono sezonowe zróżnicowanie w poziomie aktywności 3 gatunków: nocka Brandta
M. brandtii, nocka Natterera M. nattereri i gacka brunatnego P. auritus. Aktywność nocka wąsatka przez cały
okres lata i jesieni była bardzo wysoka. W przypadku większości gatunków liczebność samców była znacznie wyższa
niż samic. Wyniki badań wskazują że wysoko położone obiekty mimo "nieatrakcyjnego" położenia są chętnie wykorzystywane przez nietoperze w okresie tzw. "swarmingu".
żonych
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NIETOPERZE ZIMUJĄCE W JASKINIACH
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Krzysztof Piksai, Jakub Nowak2
'Akademia Pedagogiczna, Instytut Biologii, ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, Pafand
KHB Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolno Żyjących,
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. al. 29 listopada 46 p. 903, 3 l -425 Kraków
1

W latach 1997-2004 prowadzono zimowy monitoring liczebności nietoperzy w jaskiniach tatrzańskich. W 71
jaskiniach przeprowadzono łącznie ponad 360 kontroli. Autorzy stwierdzili obecność 13 gatunków nietoperzy: nocek
duży Myotis myotis, nocek Bechsteina M. bechsteinii, nocek Natterera M. nattereri, nocek wąsatek M. mystacimts,
nocek Brandta M. brandtii, nocek łydkowłosy M. dasycneme, nocek orzęsiony M. emarginattts, nocek rudy M. daubentonii, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, mroczek późny E. serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek
szary P austriacus, mopek Barbastella barbastellus. Łącznie w okresie kalendarzowej zimy zliczono 6 970 nietoperzy,
z czego określono przynależność systematyczną 6 392 osobników. Wśród oznaczonych gatunków najliczniejszy był
zespół gatunków nocek wąsatek/Brandta (63,4%). Znacznie mniej licznie reprezentowane były pozostałe gatunki: nocek duży (15,3%), mroczek pozłocisty (9,6%). Udziały pozostałych gatunków nie przekraczają 5%.
Wykres przedstawia udział nietoperzy (oznaczonych i nieoznaczonych) w zimowej chiropterofaunie.
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Ryc. l . Udział procentowy gatunków nietoperzy hibernujących w jaskiniach Tatr Polskich w latach 1997-2004. Akronimy nietoperzy MYM- Myotis myotis, MBE- M. bechsteinii, MYN- M. nattereri, MYSIB- M. mystacinus/brandtii,
MDS- M. dasycneme, MEM- M. emarginatus, MDA- M. daubentonii, ENI- Eptesicus nilssonii, ESE- E. Serotinus,
PAR- Plecotus auritus, PAS- P austriacus, PAR/S- P auritus!austriactts, BAR- Barbastella barbastellus, INDnieoznaczone Chiroptera indeterminata.
Najbardziej charakterystyczną cechą zimowej chiraptemfauny jaskiń Tatr jest liczny w niej udział nocka wąsatka
i mroczka pozłocistego gatunków, które w zimowych kwaterach pozostałej części Polski spotykane są nielicznie
i rzadko. W Tatrach znajdują się najliczniejsze hibernakula tych gatunków. W czasie badań, po raz pierwszy w Tatrach
stwierdzono obecność nocka łydkowłosego , gacka szarego, mroczka późnego i nocka orzęsionego . Obiekty w których
je obserwowano to najwyżej położone stanowiska tych gatunków w Polsce i w Karpatach, a dla nocka łydkowło sego
i turoczka późnego również w Europie. Najważniejsze hibernakula to Jaskinia Czarna, Psia, Bańdzioch Kominiarski
i Zimna. Badania wskazują, że jaskinie tatrzańskie są jednym z najważniejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce.
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KAWERNY SEDYMENTACYJNO-DIAGENETYCZNE
I ICH ZNACZENIE DLA POWSTAWANIA JASKIŃ
Adam Polonius
ul. Lubuska 7/25, 40-219 Katowice, e-mail: polonius@o2.pl
Wśród wielu dogmatów funkcjonujących w speleologiijednym z podstawowychjest ten mówiący o tym, że aby
mogla powstać jaskinia potrzebna jest forma inicjalna i jest to najczęściej szczelina tektoniczna. Z obserwacji prowadzonych przeze mnie od wielu lat na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Wyżyna K-W) wynika jednak, że
ogromna ilość jaskiń powstawała bez udziału szczelin, jako pierwotnych dróg migracji wód podziemnych i wszystkie te
obiekty podziemne znajdują się w wapieniach skalistych.
Poniższy tekst jest próbą wyjaśnienia jaki był najwcześniejszy etap rozwoju sporej części jaskiń znajdujących się
w wapieniach skalistych.
Specyficzne osady biogeniczne jakimi są wapienie skaliste, powstają dzięki wewnętrznej "konstrukcji nośnej "
nazywanej sztywnym szkieletem. Szkielet ten najlepiej rozwija się w rafach koralowych. W gorzej wykształconej postaci występuje również w węglanowych kopcach mułowych, z których powstawały wapienie skaliste. Dowodem na
występowanie sztywnego szkieletu w budowlach węglanowych jest obecność kawern wzrostowych . Oprócz sztywnego
szkieletu, drugim podstawowym składnikiem konstrukcji jest miękki allomikryt wypełniający przestrzenie międzysz
kieletowe (Matyszkiewicz i in., 2001).
W biohermach reprezentujących inicjalne stadia rozwoju facji wapieni masywnych (biohermy gąbkowe) szkielet
wewnętrzny jeszcze nie występował. Wapienie te posiadają charakterystyczną gruzlawą teksturę . Tekstura ta jest wynikiem selektywnej lityfikacji gruzłów pogrążonych w otaczającym je miękkim osadzie (Matyszkiewicz, 2001; Matyszkiewicz i in., 200 l).
Późniejsze formy budowli węglanowych typu gąbkowo-mikrobolitowego, mikrobalitowo-gąbkowego i mikrobalitowego posiadały już sztywny szkielet. Ze względu na szybki przyrost struktur szkieletowych, wewnętrzne kawerny szkieletu nie do końca były wypełniane alłomikrytem oraz cementami wytrącanymi we wczesnych stadiach diagenezy.
Specyficzna struktura osadów wewnątrz szkieletu była przyczyną ich zróżnicowanej podatności na erozję wewnętrzną, która lokaLnie wywoływała powstawanie struktur typu stromataclis (Matyszkiewicz i in. , 200 l).
Termin stromataclis odnosi się tylko do cementu sparytowego wypełniającego górne części systemu kawern
(Matyszkiewicz, 1997b, za Bathurstem, 1959, 1982 i za Bouque & Boulvain, 1993). Ze względu na to, że brak jest
terminów dotyczących calości kawern, w 1997 roku Matyszkiewicz zaproponował dwa nowe terminy: ,.kawerny stro matactis" (SCs) i "kawerny stromataclis sensu /aro" (SICs).
Kawerny stromataclis (SCs) powstają w cyjanobakteryjno-gąbkowych kopcach mułowych, których szkielet wewnętrzny jest słabo rozwinięty. Kopce tego typu rozwijały się poniżej podstawy falowania. W centralnych częściach
budowli szkielet jest wykształcony jako szkielet siatkowaty, natomiast na stokach, jako szkielet laminarny (Matyszkiewicz, 1997a; Matyszkiewicz, 1997b).
SCs tworzyły się w tego typu formach pod wpływem erozji wewnętrznej spowodowanej turbulencją wody powstającą podczas podmorskiego spływu masowego. Cementacja tak powstałych struktur zachodziła początkowo
w morskiej strefie freatycznej i była kontynuowana w późniejszych etapach diagenezy (Matyszkiewicz, 1997a; Matyszkiewicz, 1997b).
Formy typu SlCs powstawały w kopcach mulowych o dobrze wykształconym szkielecie wewnętrznym np.
w rafach tubiphytesowych. Rafy tego typu rozwijały się w pobliżu podstawy falowania. Rozwój SICs zachodził na
skutek działania erozji kawitacyjnej. Proces ten był związany z intensywnym ruchem falowym w strefie międzypływo
wej a erozja zachodziła w zlityfikowanej rafie. Na skutek działania kawitacji dochodziło do rozsadzania pierwotnych
kawern wzrostowych. Tak powstałe SICs nie zostawały zazwyczaj wypełnione cementem a na ich ściankach, podczas
krótkiej diagenezy w morskich warunkach freatycznych, rozwija się czasami powłoka izometrycznego cementu granulamego (Matyszkiewicz, 1997a; Matyszkiewicz, 1997b).
Obserwacje dotyczące powyżej opisanych struktur były prowadzone głównie w regionie krakowskim oraz na
Górze Janowskiego w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Matyszkiewicz, 1997a; Matyszkiewicz, 1997b; Matyszkiewicz,
200 l , Matyszkiewicz i in ., 200 l), jednak z moich obserwacji wynika, że opisywane formy można znaleźć na obszarze
całej Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej, a ich szczególny wpływ na rozwój jaskiń miałem możność obserwować szczegó łowo w Paśmie Smoleń sko-Niegowo nickim . Miejscem, w którym in situ najlepiej je można obserwować jest nicczynny kamieniołom w Kąpielach Wielkich . Występujące wyjątkowo licznie w ścianach kamieniołomu kawerny, są
silnie przeobrażone krasowo i w dużej części wypełnione gliną rezydualną.
Kawerny stromatactis obserwowałem również w próbach skalnych pobranych z Góry Smoleń w Smoleniu . Z
wielkiej bryły rozbitej na mniejsze kawałki pobrałem mniejsze fragmenty, które pociąłem pilą . Na przeciętych powierzchniach ukazały się wyraźne kawerny wzrostowe wypełnione osadami wewnętrznymi . Na powierzchniach przekroju widać również liczne mikrospękania i drobne powierzchnie nieciągłości w postaci szczelin i pęknięć, a z danych
literaturowych wynika, że w budowlach węglanowych występują również niedostrzegalne makroskopowo powierzchnie nieciągło śc i sedymentacyjnej, wykształcone najczęściej jako powierzchnie erozyjne lub kryptohardgroundy (Matyszkiewicz, 1989) .
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Ponieważ dla rozwoju zjawisk krasowych nie odgrywa większej roli stwierdzenie czy forma jest kawerną stromataclis (SCs), czy kawerną stromataclis sensu lato (SICs) wszystkie nie wypełnione osadem wewnętrznym puste przestrzenie związane z procesami sedymentacyjnymi i wczesnej diagenezy, pozwoliłem sobie nazwać kawernami sedymentacyjno-diagenetycznymi (Ksd).
Dalsze obserwacje i proste doświadczenie polegające na zalaniu wodą kilku form Ksd w rozbitym później bloku
wapienia pozwoliło stwierdzić, że pojedyncze kawerny (mimo zakolmatowania gliną rezydualną) pozostają w kontakcie hydraulicznym i w sprzyjających warunkach mogą stać się formami inicjalnymi kanałów krasowych dostępnych dla
człowieka. Obserwacje morfologii dojrzałychjaskiń w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim potwierdzają ten fakt. Duża
ilość jaskiń tego obszaru (w pozostałych częściach Wyżyny K-W również można obserwować to zjawisko) powstała
w zbitym, masywnym fragmencie wapienia, w którym nie ma najmniejszych nawet szczelin. Równie często można
obserwować kanały krasowe (rozwinięte bez udziału szczelin) w bezpośrednim sąsiedztwie fug międzyławicowych czy
szczelin tektonicznych, które jednak nie przekształciły się w jaskinie.
Konsekwencji rozwoju jaskiń na kawernach sedymentacyjno-diagenetycznych można wymienić kilka a są one
niezwykle znaczące.
Po pierwsze, istnieje teoretyczna możliwość powstawania jaskiń w wapieniach skalistych niemal od momentu
powstania budowli węglanowej i chyba tylko brak odpowiednio dużych spadków hydraulicznych powstrzymywał ten
proces. W związku z tym wydaje się prawdopodobne, że przynajmniej część jaskiń w tym obszarze może być starsza
niż do tej pory sądzono. Wobec faktu występowania na WyżynieK-W kilku generacji jaskiń, obiekty podziemne rozwinięte na Ksd można uznać za najstarsze, powstale na pewno jeszcze przed trzeciorzędowymi fazami górotwórczymi
powodującymi silne spękanie masywu.
Po drugie, wobec faktu występowania budowli węglanowych typu bioherm w różnych rejonach świata, można
domniemywać, że zjawisko rozwoju jaskiń na strukturach typu Ksd nie ogranicza się tylko i wyłącznie do terenu Wyży
ny Krakowsko-Wieluńskiej .
Po trzecie, powstające na kawernach Ksd, kanały krasowe wywoływały osłabienie masywu skalnego, który w
wyniku nacisków tektonicznych, oraz w trakcie rozpadu grawitacyjnego pękał w miejscach występowania korytarzy
jaskiniowych. Tak więc to szczeliny powstawały ąa korytarzach a nie korytarze na szczelinach. Zjawiska takie było mi
dane zaobserwować w niektórych jaskiniach Pasma S-N.
Niektóre z tak powstałych szczelin były później jeszcze przekształcane przez przepływającą w korytarzu wodę, a
niektóre zachowały niezmienioną formę .
Tak więc wykonując (do tej pory bardzo popularne), diagramy zgodności linii tektonicznych z kierunkami rozwinięcia korytarzy, należy być ostrożnym w interpretacji tychże diagramów, ponieważ po analizie geomorfologicznej
może się okazać, że wcześniejsze były kanały krasowe a nie pęknięcia .
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TYPOLOGIA I LITOLOGICZNO-STRUKTURALNE
UWARUNKOWANIA KORYTARZY JASKINIOWYCH
GARBU CHEŁMA (WYŻYNA ŚLĄSKA)
Wojciech Rogala
ul. Grota Roweckiego JOA/6, 45-268 Opole
e-mail: rogala@atmoterm.pl
Wynikiem prowadzonej od 1998 roku inwentaryzacji podziemnych fom1 krasowych zachodniej części Wyżyny
Śląskiej jest dokumentacja 27 jaskiń i schronisk , o łącznej długości korytarzy wynoszącej ponad 170 m, z czego 6

obiektów scharakteryzowano na podstawie wcześniejszych opisów. Efekty inwentaryzacji prezentowane były sukcesywnie, w tym także na poprzednich Sympozjach Speleologicznych (Dreszer i in, 1998, Rogala, 2000, 2002).
Ze względu na długość korytarzy wszystkie udokumentowane obiekty zaliczyć należy do jaskiń małych, o długo
ści poniżej 50 m. Mała długość poznanych jaskiń wynika z niewielkich rozmiarów poprzecznych korytarzy (przeciętnie
ok. 0,5 m), z częściowego wypełnienia korytarzy osadami oraz jest wynikiem zachodzących procesów zapadliskowych
zamykających dostęp do dalej położonych korytarzy (także współcześnie). Tylko w kilku jaskiniach istnieją próżnie
umożliwiające swobodne poruszanie się, większość obiektów na całej swojej długości jest ciasna, a ich zwiedzanie i
eksploracja wymaga czołgania się .
Wykształcenie poznanych korytarzy jaskiniowych jest zróżnicowane. Mimo niewielkiej sumarycznej długo ści
poznanych korytarzy, na podstawie ich kształtu, rozmiarów i przebiegu, obecności mikroform na ścianach oraz relacji
do płaszczyzn uławicenia i spękań, wyróżniono kilka typów korytarzy (ryc. 2) . Najliczniejsze (47 %łącznej długości
korytarzy) są korytarze szczełinowo-zawałiskowe, typowe dla starczego etapu speleogenezy (Bogli, 1980). Charakteryzują się one względnie dużymi rozmiarami, płaskim stropem, często nawiązującym do spągu odporniejszej lub grubszej ławicy wapieni, nierównymi ścianami i dnem pokrytym rumoszem wapiennym. Typowym przykładem jest główny
korytarz Jaskini Lisiej w Świbiu. Korytarze tego typu częściej obserwowane są w wapieniach karchowickich.
Formy freatyczne (fugi i rury krasowe) stanowią 22 % długości poznanych korytarzy. Są to formy o gładkich
ścianach i regularnym, owalnym (rury krasowe) lub soczewkowatym (fugi) kształcie, wyraźnie nawiązujące do spękań
pionowych (rury) lub płaszczyzn uławicenia (fugi). Korytarze typu fug powano tylko w wapieniach karchowickich.
Korytarze galeriowe są wysokie i wąskie, z wyraźnymi mikroformami na ścianach typu skalopsów. Korytarze te
są lekko meandryczne, lecz wyraźnie nawiązują do przebiegu spękań . Korytarze galeriowe zostały udokumentowane
tylko w masywnych i twardych wapieniach górażdżańskich. W skałach silnie porowatych i wyraźnie uławiconych ,
jakimi są zwykle wapienie karchowickie, korytarze galeriowe prawdopodobnie szybciej ulegały przeksztalceniu w
korytarze szczelinowo-zawaliskowe.
Korytarze szczelinowe pokrojem zbliżone są do galeriowych, nie mają jednak mikroform typowych dla strefy
wadycznej i mają prostolinijne, równoległe ściany. Korytarze te powstały w wyniku procesów grawitacyjnych, przy
udziale krasowienia. Wyróżniono także studnie zawaliskowe.

Ryc. l Lokalizacja jaskiń Garbu Chełma ma tle warunków litologicznych.
Numerami oznaczono położenie poszczególnych jaskiń: l -Jaskinia Chełmska , 2-5- Schroniska w Szczepan ku I-IV,
6- Jaskinia Lisia, 7- Schronisko w Napłatkach I, 8- Schronisko Środkowe, 9- Schronisko Wysokie 11, l O- Schronisko Krótkie, II - Schronisko w Naplatkach II, 12-15 - Schroniska Otmickie I - IV, 16 - Schronisko nad Odrą ,
17 - Schronisko w Rezerwacie, 18-19 - Schroniska Strzelce I i II, 20 - Jaskinia w Żyrowej, 21 -27 - Schroniska
w Tarnowie I-VII;
opis legendy: l - warstwy górażdżańskie, 2 -warstwy karchowickie;
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Ryc. 2 Typy korytarzy jaskiniowych Garbu Chełma (przekroje poprzeczne)
l - szczelinowo-zawaliskowy (Jaskinia Lisia), 2- rura (Schronisko Otmickie II) 3- fuga (Schronisko w Tarnowie VI),
4-galeriowe (Schronisko w Napłatkach I), 5 - szczelinowe (Jaskinia Chełmska), 6 - studnie zapadliskowe (Jaskinia
Chełmska)
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Ryc. 3 Długo ść poszczególnych typów korytarzy na tle
warunków lito logicznych w jaskiniach Garbu Chełma

Ryc. 4 Diagram kierunku korytarzy jaskiniowych
Garbu Chełma

Jaskinie Garbu Chełma udokumentowane zostały w wapieniach karchowiekich (55 % długo śc i poznanych korytarzy) i górażdżańskich (43 %). W pozostałych ogniwach wapienia muszlowego (warstwy gogolińskie, terebratulowc,
jemielnickie), mimo podobnej ilośc i przeglądanych odsłonięć , poznano tylko jedną niewielką jaskinię (ryc . l , ryc. 3).
Rozmieszczenie jaskiń na tle litologii jednoznacznie świadczy o tym, iż decydującą rolę w rozwoju jaskiń Garbu
Chełma odgrywają czynniki litologiczno-strukturalne, zróżnicowane dla poszczególnych ogniw wapienia muszlowego.
Cechy wapieni warstw karchowiekich i górażdżańskich w większym stopniu sprzyjają rozwojowi i utrzymywaniu się
podziemnych form krasowych .

68

Materiały

38. Sympozjum S,veleologicznego

Przeanalizowano 6 cech poszczególnych ogniw wapieni potencjalnie istotnych dla rozwoju jaskiń : zawartość
CaO, zawartość Si0 2 , wytrzymałość na ściskanie, grubość lawie (Gajewski & Podstolski, 1979), gęstość spękań , porowatość (Staśka , 1992). Wyniki analizy wskazują, że pośród analizowanych, istotną rolę w powstawaniu i utrzymywaniu
si,ę)askiń na Garbie Chełma odgrywała zawartość SiO, (bardzo niska dla wapieni górażdżańskich i karchowickich) oraz
w mniejszym stopniu grubość Jawie i przewodność wodna (i związana z nią porowatość). Zmienność pozostałych
analizowanych cech nie wykazuje związku z obecnością lub brakiem jaskiń.
Określono także związek jaskiń z kierunkami spękań wapieni na plycie triasowej . Długość korytarzy danego
kierunku odczytano ze sporządzonych w trakcie badań terenowych planów jaskiń. Konstruując różę kierunków korytarzy przyjęto 9 klas po 20" tak, aby uzyskany diagram można było porównać z publikowanymi diagramami s pękań w
skalach wapienia muszlowego (Staśko, 1992). Jak wynika z wykonanych zestawień dominują korytarze rozwinięte na
uważanych za syngenetyczne spękaniach ciosowych (41-60", 301-320'). Drugie maksimum przypada na szczeliny
typu paraklaz, wiązanych z systemem uskoków południkowych (1-20', 321-340' ) (Ryc. 4).
Zauważyć należy, że brak jest korytarzy rozwiniętych na kierunkach zbliżonych do W-E. Kierunek taki ma system uskoków, związany z rowem Kędzierzyna, powstałych i aktywnych w neogenie (Dyjor i in . 1977). Uskoki o kierunkach zbliżonych N-S są znacznie starsze, wiązane są z fazą kimeryjską orogenezy alpejskiej , na przełomie górnego i
środkowego triasu (Kotlicki & Włodek, 1976) . Rozpoznany związekjaskiń ze spękaniami N-S przy braku jaskiń rozwiniętych na najmłodszym kierunku spękań może wskazywać , że formy krasu podziemnego Garbu Chełma są starsze niż
najmłodszy system uskokowy obserwowany na płycie triasowej. Wniosek taki potwierdza także charakter korytarzy
jaskiń z przewagą form starczego etapu speleogenezy. Powyższe okoliczności mogą stanowić przes łankę do wnioskowania o przedmioceńskim wieku głównych założeń korytarzy jaskiniowych Garbu Chełma .
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HORYZONTY PALEOKRASU
W UTWORACH ŚRODKOWECO TRIASU TATR ZACHODNICH
W POLSCE ORAZ TATR BIELSKICH NA SŁOWACJI
Tomasz Rychliński, Piotr JagJarz
/nstytuf Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków,
e-mail: l)•chlin@ geos.ing. uj.pl, jaglarz@ geos. ing.uj.edu.pl
Słowa

kluczowe: paleokras,

środkowy

trias, Tatry Bielskie, Tatry Polskie

Poziomy krasu kopalnego w utworach węgłanowych środkowego triasu występują w serii reglowej dolnej (kriż
oraz w serii wierchowej. Przejawy paleokrasowienia w serii reglowej rozpoznane zostały w jednostce Hawrania w Tatrach Bielskich (Rychliński, 2001) oraz w jednostce Suchego Wierchu (La ng, 1997; Szulc et. al., 2004).
W obu jednostkach występują w tej samej pozycji stratygraficznej i stanowią wyraźną granicę sekwencji pomiędzy
węglanowymi utworami ladynu, a klastycznymi utworami kajpru. Powstanie poziomów krasu kopalnego w tych jednostkach związane było z regresja morską i wietrzeniem subaeralnym osadów najwyższego ladynu. W serii wierchowej
horyzonty pałeokrasu występują w osadach anizyku i związane są z krótkotrwałymi epizodami subarealnej ekspozycji
utworów platformy węglanowej (Jaworski, 1997; Jaglarz & Szulc, 2003). Pomimo odmiennej pozycji stratygraficznej
w obu seriach utwory z paleakrasem wykazują wiele podobieństw. W obydwu przypadkach dotyczą utworów płytko
morskich i są stowarzyszone z innymi strukturami wskazującymi na wynurzenie osadu (struktury tepee, horyzonty
paleogłebowe) . Cechą charakterystyczną partii skrasowiałych jest występowanie czerwonawych przebarwień, obecność zczerniałych kłastów oraz szczelin wypełnionych materiałem wietrzeniowym. W obu przypadkach warstwy
z paleakrasem charakteryzują się ujemnymi wartqściami 8 13C, wskazującymi na infiltrację wód meteorycznych.
niańskiej)
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Z DZIEJÓW POZNANIA JASKIŃ W DOLINIE KU DZIURZE
Wiesław Siarzewski
Tatrzaliski Park Narodowy
Jaskinia Dziura należy do najwcześniej poznanych jaskiń w Tatrach. Być może zaglądali do niej już w XVIl w.
poszukiwacze skarbów podążający doliną w rejon Wymytego pod Sarnią Skałą .
Bodajże pierwsza publikowana wzmianka o jaskini pojawiła się w literaturze w 1835 r. S. Goszczy1'iski w artykule Podróż do Tarrów opisując wierzenia górali tatrzańskich wspomniał, że: Pod Giewontem ( .. .),jest wielka pieczara,
wewnątrz której siedzi mnich jakiś, przykuty do diamentowego słupa i obdarza wielkimi bogactwy każdego, kto się do
niego dostanie; tymczasem wejście bardzo ciasne, a w pieczarze gaśnie .5wiatlo. Wiadomość tą, w nieco innej wersji
powtórzył Goszczyński w Dzienniku podróży do Ta trów (1853).
W 185 l r. Dziurę (Jaskinię Strążyską) odwiedził z. B . Stęczyński. W tym okresie jaskinia była już odwiedzana
przez turystów w towarzystwie przewodników górali, którzy dla pokazaniajej walorów rozpalali we wnętrzu ognisko!
Ukazana w ten sposób Dziura, jak też i trudy dojścia do niej wywarły na Stęczyńskim tak wielkie wrażenie, że w
obszernym rymowanym opisie publikowanym w 1860 r. przyrównywał ją do największych atrakcji jaskiniowych ówczesnej Europy. Cennym uzupełnieniem tekstu była rycina przedstawiająca przyotworowe partie Dziury, którą można
uznać za pierwszą publikowaną ilustrację wnętrza jaskini w polskiej części Tatr.
Poglądu Stęczyńskiego o atrakcyjności Dziury nie podzielał W. Eljasz. W wydanym w 1870 r. Ilustrowanym
przewodniku do Tmr pisał : Nie jednemu, będąc z Zakopanem, obija się o uszy mowa o jakiejJ' dziurze. lecz niech to
nikogo nie zaciekawia, bo szkoda czasu na zwiedzanie takiej osobliwości. Jest to jama w wapiennej skale mniej w ięcej
40 stóp wysoka z małym otworem u góry, spód zaś kamienisty pok1ywa mnóstwo suchego liścia, które wiatr 11adąl
;: doliny. Ciągnie się owa dziura dalej, ale ciemno tam, a wąski otwór nie zachęca do zwiedzania dalszych pieczm:
Wiadomosć tą powtarzał Eljasz w kolejnych wydaniach swojego Przewodnika, a mimo to jaskinia była opisywana
przez autorów następnych przewodników po Tatrach. Coraz częściej odwiedzali ją też turyści i badacze.
Interesujące wiadomości o Dziurze znajdują się w nieznanym dotąd rękopiśmiennym Pamię111iku T. Zwolińskie
go pisanym jeszcze przed pierwszą wojną światową. Pod datą 17 maja 1911 r. znalazła się wiadomość o wycieczce
autora do jaskini z bratem Stefanem i z linami, w czasie której : spuszczamy się po raz pierwszy aż na sam dół. Grota
zrobiła na nas ładne wrażenie. Zagadkowe liny umożliwiły braciom zejście do najniższej części komory po dnie pokrytym grubą warstwą lodu. O nadspodziewanie dużej ilości lodu zalegającego w jaskini świadczył wykonany przez Tadeusza schematyczny plan i przekrój Dziury. Ilustracje te są pierwszymi próbami zobrazowania wyglądu jaskini tatrzań
skiej przez Zwolil'iskiego. Rysunki te pozwalają nam także zinterpretować cytowaną na wstępie wiadomość Goszczyl'iskiego o jaskini pod Giewontem. Okazuje się bowiem, że tylko w Dziurze w partiach pod kominem tworzył s ię w
okresie zimy ogromny stalagmit lodowy rozświetlany od góry wpadającym do jaskini światlem, który od otworu widziano jako slup diamentowy, a silny ruch powietrza w partiach przyotworowych gasił z łatwością pochodnie śmiałków
próbujących dotrzeć do tak już blisko znajdującego się skarbu.
Pod koniec sierpnia (3 1?) 1917 r. S. Zwoliński w czasie wycieczki z Z. Leistenem po kilku próbach wspiął się do
Dziury Wyżniej, ale jak pisał w swoim Pamięmiku, nie znalazł tam nic szczególnego. Dopiero pod koniec października
1935 r. bracia Zwoli1'iscy i F. Zycha! wybrali się do Dziury Wyżniej . S. Zwolińskienu udało się odsłonić przejście w głąb
jaskini i dotrzeć do partii z naciekami. W następnym tygodniu Zwoliński wraz z pracownikami kontynuował eksplorację. Znaleziono wtedy partie z dużymi naciekami kalcytowymi, z których jeden , duży stalagmit trafil do Muzeum Tatrzańskiego. W czasie poszukiwań na powierzchni Zwolińcy znaleźli także wylot Lisiej Jamy, która była dostępna na
długości ok. 2 metrów. W obu jaskiniach stwierdzono ślady kopania.
Później eksplorację jaski11 w Dolinie ku Dziurze podjęli " młodzi " zakopiańczycy. Jeden z nich W. Firsoff pozyskal w Dziurze Wyżniej duże kryształy kalcytu, które trafiły do Muzeum Tatrzańskiego. gdzie zostały opisane jako
okazy pochodzące z Jaskini Dziura.
2 czerwca 1940 r. S. Zwoliński ponownie odwiedził Lisią Jamę i stwierdził, że jej długość wzrosła do l O metrów,
a 14 czerwca wraz z E. Winiarskim pomierzył Dziurę. Na podstawie tych pomiarów sporządził nieznany dotąd plan i
przekrój jaskini w skali l: 200.
Opisy inwentarzowe i plany jaskiń w Dolinie ku Dziurze opublikował K. Kowalski w 1953 r. W tym samym roku
w Dziurze rozpoczęto prace finansowane przez PTTK, których celem było dotarcie do rozległych partii jaskini, które
wg. ówczesnych poglądów powinny znajdować się w przedłużeniu wielkiej komory jaskiniowej. Prace te, jak i późni ej
sze próby prowadzone pod patronatem TPN w Jatach 60. nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
W 1978 r. M. Bac i J. Rudnicki postawili hipotezę, że Jaskinia Dziura powstaJa w wyniku działania ciepłych wód
termalnych płynących z głębi ziemi. Była to pierwsza jaskinia o genezie hydrotermalnej opisana w Tatrach.
W 1991 r. jaskinie Doliny ku Dziurze zostały opisane w pierwszym tomie Jaskiń TPN. Niestety w większości
powtórzono opisy K. Kowalskiego, a także powielono jego nieaktualne już plany.
W 1995 r. T. Zwijacz Kozica opracował nowy plan i przekrój Jaskini Dziura.
Obecnie Dziura, położona w strefie ochrony ścisłej TPN udostępniona jest dla ruchu turystycznego. Roczna
frekwencja w jej partiach partiach przyotowrowych w latach 1994 -2000 wynosiła od 60 000 do 80 000 osób w ciągu
roku.
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Z PRAC KOMISJI KRASU MIĘDZYNARODOWEJ
UNll GEOGRAFICZNEJ- 30 KONGRES GEOGRAFICZNY
W GLASGOW ORAZ SESJA TERENOWA W IRLANDII
Andrzej Tyc
Katedra Geom01jologii, Uniwersytet Śląski, ul. Będzi1iska 60, 41-200 Sosnowiec,
e-mail: atyc@us.edu.pl
W sierpniu 2004 roku w Glasgow w Szkocji odbył się 30 Kongres Geograficzny Międzynarodowej Unii Geograficznej. W ramach kongresu, już po raz kolejny swoje obrady miała Komisja Krasu (C00.15) MUG skupiająca ponad
200 geografów zajmujących się speleologią i krasem z 37 krajów świata, w tym z Polski. W trakcie spotkania Komisji
w dniu 16 sierpnia w Glasgow, gdzie odbyły się dwie sesje referatowe: "Postępy geomorfologii i hydrologii krasu" oraz
"Zarządzanie zasobami obszarów krasowych" wygłoszonych zostało 15 referatów. Spotkanie to poprzedziła, zorganizowana w dniach 9-14 sierpnia, sesja terenowa w Republice Irlandii i Irlandii Pólnocnej. Uczestniczyło w niej 18 osób
z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Słowenii, Izraela, Japonii, Korei Poludniowej, Republiki Poludniowej Afryki i
Polski. Głównymi organizatorami sesji byli prof. John Gunn z Uniwersytetu w Huddersfield i prof. Dawid Drew z
Trinity College w Dublinie, obaj są wychowankami Marjorie Sweeting. Głównym celem sesji było zapoznanie się z
klasycznymi obszarami krasu węglanowego Irlandii oraz problemami ich zrównoważonego zagospodarowania. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z klasycznym obszarem glacjakrasowym Burren w County Clare, problemami
speleogenezy i postglacjalnej hydrologii w krasie z aktywnymi torfowiskami poludniowego County Galway oraz rejonu jaskiń Marble Arch w Górach Cuilcagh. We wszystkich tych obszarach prezentowane były również aspekty współ
czesnego zagospodarowania i wynikające z tego problemy dla ochrony krasu przed degradacją. Na zakończenie pobytu
w Irlandii Północnej prezentowane były zjawiska krasowe i paleokras wybrzeża klifowego wykształconego w białych
wapieniach kredy, przykrytych trzeciorzędowymi bazaltami.
W trakcie Kongresu w Glasgow zostały zatwierdzone również nowe władze Komisji Krasu na lata 2004-2008,
składające s ię z przewodniczącego (został nim prof. David Gillieson z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii), wiceprzewodniczącego (dr Andrej Kranjc z Instytutu Krasu w Postojnej) oraz 9 osobowej grupy sterującej Komisją.
Komisja Krasu funkcjonuje przy Międzynarodowej Unii Geograficznej od 1992 roku, kiedy powolano do życia
Komisję pod nazwą "Environmental Changes and Conservation in Karst Areas", kierowaną przez prof. Ugo Sauro z
Uniwersytetu w Padwie. Wcześniej geografowie zajmujący się speleologią i krasem byli przez wiele lat skupieni w
grupie roboczej krasu przy MUG. Kongres Geograficzny w Glasgow zakończył czteroletnią kadencję poprzedniej Komisji działającej pod przewodnictwem prof. Johna Gunna z Uniwersytetu w Huddersfield. Komisja współpracuje ściśle
z Międzynarodową Unią Speleologiczną, Komisją Krasową Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologicznej oraz wieloma innymi organizacjami związanymi tylko pośrednio z krasem i speleologią. Efektem działania Komisji w ostatnich
latach była m.in. organizacja lub współorganizacja z wymienionymi wyżej gremiami kilku ważnych konferencji na
świecie, m.in. "Karst hydrology and ecosy'stems" w Bowling Green w USA w czerwcu 2003 roku. Od kilku lat pod
auspicjami Komisji Krasu MUG odbywają się coroczne spotkania - zimowa Szkoła Speleologiczna organizowana
przez Uniwersytet Śląski oraz letnia Międzynarodowa Szkoła Krasu organizowana przez Instytut Krasu w Postojnej.
Jednym z osiągnięć prac Komisji jest publikacja w 2004 roku "Encyclopedia of Caves and Karst Science" pod redakcją
J. Gunna, która była prezentowana w recenzji na lamach "Jaskiń" na początku tego roku. Ponadto publikowana jest
corocznie bibliografia publikacji krasowych "Annotated Bibliography of Karst Publications", jako suplement do sło
wel'iskiego "Acta Carsologica" .
W trakcie rozpoczętej w Glasgow nowej kadencji Komisja Krasu MUG ma w planie skupić się na procesach
krasowych oraz zasobach obszarów krasowych, a ponadto zajmować się nadal zrównoważonym rozwojem terenów
krasowych oraz naturalnymi i antropogenicznymi zagrożeniami w krasie. Jednym z ważnych projektów Komisji jest
publikacja monografii "Classic Karst: A Global Perspective", która ma wzorem pracy Stringfielda i Heraka sprzed lat
dać syntezę głównych regionów krasowych na świecie oraz międzynarodowego opracowania "Limestone Resources
and Landscape Management". Obie publikacje są w fazie organizacji zespołu autorskiego więc istnieje pole do popisu
dla polskich autorów, niekoniecznie członków Komisji Krasu i niekoniecznie geografów.
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POLSKIE STANOWISKA KRASOWE I JASKINIOWE
W ŚWIETLE EUROPEJSKICH INICJATYW
NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
Jan Urban
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
e-mail: urban@iop.krakow.pl, te/. 012 632 22 21
Ochrona przyrody jest ważnym polem aktywności różnych struktur Unii Europejskiej, dotychczas jednak działa
nia te zmierzają głównie do ochrony zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych oraz siedlisk koniecznych do istnienia tych
zbiorowisk. Znalazło to prawny wyraz w uchwaleniu Dyrektywy Rady EWG w Sprawie Ochrony Dzikich Ptaków (tzw.
Dyrektywa Ptasia, 1979 r.) i Dyrektywy Rady EWG w Sprawie Ochrony Siedlisk Przyrodniczych oraz Dzikiej Fauny i
Flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa, 1992 r.) oraz tworzeniu- w oparciu o te dyrektywy- sieci obszarów chronionych
"Natura 2000" (Liro i in. 2002). Inicjatywy te uwzględniają ochronę i waloryzację przyrody nieożywionej jedynie jako
elementu środowiska życia. Większe znaczenie dJa ochrony przyrody nieożywionej ma Europejska Konwencja Krajobrazowa (European Landscape Convention) uchwalona przez Radę Europy w 2000 r., która nadaje charakter prawny
działaniom w zakresie ochrony krajobrazu.
Nieoficjalne europejskie inicjatywy na rzecz ochrony przyrody rozwijają się od początku łat dziewięćdziesiątych
XX wieku. Jedną z pierwszych i najważniejszych był dokument "Declaration ofthe Rights ofthe Mernory ofthe Earth"
uchwalony w Digne (Francja) w 1991 r. Dopiero jednak w ostatnich dwu latach sprawa ochrony przyrody nieożywionej
stała się przedmiotem zainteresowania formalnych gremiów Unii Europejskiej . Powołana w 2002 r. w ramach Komisji
Rady Europy d.s. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej Grupa Robocza do Spraw Dziedzictwa Geologicznego
przygotowała dokument " Draft Recommendation no. l on Conservation of the Geological Heritage and Areas o f Special Geological Interes! in Europe" , który w maju 2004 r. został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy.
Dokument "Draft Recommendation .. ."zawiera ogólne zalecenia dotyczące waloryzacji i ochrony przyrody nieożywionej oraz precyzuje wiele pojęć w tym zakresie. Przede wszystkim jednak opisuje inicjatywy, które dotąd nie
miały charakteru formaJnego lub nie były wykorzystane w celu waloryzacji i ochrony dziedzictwa geologicznego.
Można sądzić, że inicjatywy te staną się kierunkami działania państw Unii lub dotyczyć będą w coraz większym stopniu
przyrody nieożywionej (Alexandrowicz Z. 2004) . Do takich inicjatyw należą:
a) Program "Geosites", zainicjowany przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych a realizowany od 1996 r.
przez Europejsk<] Asocjację na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO . Polega on na tworzeniu
listy stanowisk geologicznych reprezentatywnych dla Europy i jej makroregionów. Procedura waloryzacji stanowisk przewiduje ich weryfikację i selekcję na poziomie regionalnym oraz ponadregionalnym (Wimbledon i in.
1998). Na wstępnej liście stanowisk polskich znalazło się około 150 obiektów i obszarów ( zes połów obiektów)
(Aiexandrowicz Z . 2003).
b) Inicjatywa "Geoparks", zgłoszona przez UNESCO (Patzak, Eder 1998, Eder 2004), doczekała się realizacji
przede wszystkim na terenie Europy w postaci sieci Europejskich Geoparków (obecnie 17), ostatnio zaś została
znowu podjęta przez UNESCO. Geopark to obszar o określonym statusie ochronnym (np. posiadający administrację ochrony przyrody), na którym prowadzona jest polityka gospodarczo -społeczna zmierzająca do zachowaniajego naturalnych walorów, zaś spośród tych walorów eksponowane są przede wszystkim obiekty geologiczne.
c) European Diploma of Protected Areas- inicjatywa ustanowiona formalnie w 1965 r. i polegająca na przyznawaniu dyplomów obszarom chronionym (w świetle prawa państwowego) o szczególnych walorach biologicznych,
krajobrazowych lub geologicznych, które spełniają określone kryteria w zakresie waloryzacji obszaru oraz ści
słości i kompleksowości jego ochrony.
d) World Heritage Convention, uchwalona w 1972 r. , na podstawie której tworzy się Listę Obiektów Światowego
Dziedzictwa (Weighell 2004).
Spośród wymienionych wyżej inicjatyw najciekawsze ze względu na ochronę i wyeksponowanie obiektów jaskiniowych i krasowych są : program "Geosites" oraz sieć geoparków. Korzyści wynikające ze znalezienia się obiektu
(obszaru) wśród stanowisk geologicznych o znaczeniu europejskim są oczywiste i polegać będą na ich szerokim, (mię
dzynarodowym) wykorzystaniu naukowym, promocji krajoznawczo-turystycznej , ewentualnie również otwarciu s ię
ekonomicznych możliwości czynnej ich ochrony. Głównymi kryteriami wybom obiektów speleologiczno-krasowych
na europejską listę stanowisk są: znaczenie naukowe stanowisk dla badań geologicznej historii Ziemi i rozwoju życia ,
ich wartość jako miejsc powstawania oraz występowania mineraJów i skal, wreszcie - ich znaczenie jako obiektów
przyrodniczych głęboko zakorzenionych w świadomości i kulturowych tradycjach człowieka (Urban, w druku) . W
pierwszym etapie realizacji programu "Geosites" w Polsce, na listę europejskich stanowisk wytypowano następujące
obiekty speleologiczno-krasowe (ryc. l): l) Jaskinia w Mechowi e (pustka podziemna w piaskowcach czwartorzędo
wych), 2) Jaworznia- dawny kamieniołom z jaskinią Chełosiowa Jama (wielofazowy kras rozwijający się od dewonu ),
3) dawny kamieniołom Wietrznia (kilka faz krasu permsko-triasowego) , 4) dawny kamieniołom Kadzielnia Uaskinie i
leje kilku faz krasu kenozoicznego), 5) jaskinia Raj (plejstocel'iskie stanowisko paleontologiczne, szata naciekowa), 6)
Góra Zelejowa (kras kopalny i współczesny) , 7) Góra Miedzianka i Kozi Grzbiet (reliktowy kras kenozoiczny i piej sto-
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ceńskie stanowisko paleontologiczne), 8) Wąwóz Skorocieki (dolina krasowa i zespól jaskiń w gipsach), 9) góra Zelce
(neogeńskie i plejstoceńskie stanowiska paleontologiczne w formach krasowych), l 0) Sokole Góry (jaskinie- relikto-

we fragmenty trzeciorzędowych systemów krasowych), 11) góra Zborów (zróżnicowane elementy krasu powierzchniowego i podziemnego), 12) nieczynne kopalnie w Tarnowskich Górach (kras hydrotermalny związany z mineralizacją
kruszcową), 13) Dolina Prądnika w okolicach Ojcowa (kras neogeński i czwartorzędowy reprezentowany przez jaskinie oraz formy skałkowe, plejstoceńskie stanowiska paleontologiczne), 14) Wyżyna Ojcowska w rejonie Jerzmanowic
(trzeciorzędowe formy krasu powierzchniowego i podziemnego), 15) dawny kamieniołom Zabierzów (kopalny kras
trzeciorzędowy), 16) Groty Kry ztalowe w Wieliczce (naturalne pustki z krystalicznymi pokrywami halitu), 17) dawny
kamieniołom Przewarno (neogeńsk ie stanowiska paleontologiczne w kopalnym krasie), 18) Jaskinia Niedźwiedzia
(kilkupiętrowy system krasowy, plejstoceńskie stanowiska paleontologiczne, szata naciekowa), 19) góra Łopień (osuwiska z jaskiniami pseudokrasowymi w masywie fliszowym) , 20) Jaskinia Malinowska (jaskinia szczelinowa stanowiąca inicjalny element rozwoju osuwiska we fliszu), 21) Wierch nad Kamieniem (zespól osuwisk i jaskiń w masywie
fliszowym) , 22) Tatry (systemy krasowe o charakterze górskim) (Urban, w druku). W rezultacie dalszych konsultacji
zaproponowano włączenie na tę listę jaskini Biśnik (plejstoceńskie stanowisko paleontologiczne) (ryc. l - 23), jak też
wybranych obiektów krasowych regionu opolskiego i lubelskiego.
Praktycznie wszystkie wymienione wyżej obiekty są prawnie chronione lub znajdują się w calości bądź znacznej
części na terenach objętych ochroną. Na liście tej nie mogły znaleźć się bardzo ważne naukowo stanowiska, które nie są
chronione i - niestety - zapewne ulegną zniszczeniu (lub przynajmniej zmieni się ich stan zachowania), takie jak: l)
czynny kamieniołom Kowala-Wota (pern1ski kras hydrotermalny), 2) czynny kamieniołom Czatkowice (kilka faz krasu
rozwijających się od karbonu do jury, triasowe stanowisko paleontologiczne), 3) góra Połom z czynnymi kamienioło
mami (jaskinie reprezentujące różne fazy krasu kenozoicznego, być może też starszego) (Urban, w druku).
Inicjatywa geoparków ma przede wszystkim znaczenie dla wyeksponowania walorów edukacyjnych przyrody
nieożywionej i międzynarodowej promocji turystyczno-krajoznawczej ok reślonych obszarów. Idea ta nie zostala jeszcze "przyswojona" przez administrację ochrony przyrody w Polsce, co powoduje, iż pierwszym obszarem zaliczonym
-z inicjatywy niemieckiej- do Europejskich Geoparków będzie zapewne graniczny Park Krajobrazowy ,.Łuk Mużako
wa". Jednak oczywiste jest, iż predysponowane do znalezienia się w tej grupie są przede wszystkim te parki krajobrazowe, ewentualnie narodowe z obszaru wyżyn i gór Polski, które cechują się wysoką georóżnorodnością oraz specyfiką
form rzeźby. Wśród głównych "kandydatów" wskazywane są: Zespół Jurajskich PK z Ojcowskim PN, Chęcińsko
Kielecki PK. , Pieniński PN wraz z PK Małych Pienin , Przemyski PK a także Śłężański PK i Śnieżnicki PK (Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. w druku, Urban, Wróblewski, w druku). Parki Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Kielecko-Chęciński PK i częściowo Śnieżnicki PK to obszary, na których zjawiska krasowe decydują o specyfice rzeźby zaś
jaskinie stanowią istotny walor przyrodniczy. Walor ten powinien zostać odpowiednio wyeksponowany w dokumentacjach tych obszarów przedstawianych w celu włączenia ich do sieci Europejskich Geoparków. Z punktu widzenia
wartości speleologicznych do grupy geoparków należało by włączyć również Tatrzański PN, Nadnidziar1ski i Szaniecki
PK ewentualnie też niektóre parki beskidzkie, np. PK Beskidu Śląskiego i/lub PK Beskidu Małego.

\
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Ryc. 1. Polskie obiekty jaskiniowe i krasowe proponowane na europejską listę stanowisk geologicznych. Oznaczenia
liczbowe i literowe stanowisk zgodne z tekstem.
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Pozostałe wyżej wymienione inicjatywy będą miały zapewne mniejsze znaczenie dla promocji stanowisk, jednak
nie należy o nich zapominać. Na przykład w Polsce Europejskie Dyplomy Obszarów Chronionych posiadają obecnie
Białowieski PN i Bieszczadzki PN- obszary raczej mało interesujące pod względem speleologicznym, jednak już w
Czechach Dyplomami mogą się pochwalić Karlstejn National Nature Reserve- krasowy przełom rzeki Berounki koło
Pragi oraz Podyjirfhaya River National Park ze słynnymi pseudokrasowymi Ledovymi Slujami. Na Liście Obiektów
Światowego Dziedzictwa dominują zabytki kultury, jednak wśród 12 polskich obiektów znalazła się m. in . - jako
zabytek historyczny- Kopalnia Soli w Wieliczce z naturalnymi Grotami Kryształowymi, których unikatowaść należało
by wyeksponować (Alexandrowicz Z. 2004).

Literatura:
Alexandrowicz Z. 2003 - Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk.
Przegl. Geol. 51, 3: 224-230.
Alexandrowicz Z. 2004- Perspektywy rozwoju geoochrony w krajach Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz.
60, 3: 86-99.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. w druku- Geoparks -most valuable lanscape parks in Southern Poland. Pol.
Geol. Inst., Special Papers.
Eder F. W. 2004- Promotion of geological heritage through UNESCO. W: Parkes M . (red.), N aturai and cultural landscapes. The geological foundation. Proc. Conf. 1-11.09.2002, Dublin Castle, Jreland. Royal Irish Acad., Dublin :
286.
Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M . 2002- Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Narod.
Fund. Ochr. Środ., Warszawa, ss. 101.
Patzak M., Eder F. W.- "UNESCO Geopark". A newprogramme-a new UNESCO label. Geol. Bale. 28, 3-4: 33-35.
Urban J. w druku - Caves and karst sites of Poland as a eontribulion to geologkał heritage o f Central Europ e. Pol. Geol.
Inst., Special Papers.
Urban J., Wróblewski T. w druku- Chęciny-Kielce Landscape Park-an example of officially not proclaimed geopark.
Pol. Geol. Inst., Special Papers.
Weighell T. 2004- The role of the World Heritage Convention in landscape protection. W: Parkes M. (red.), Natura! and
cultura1 landscapes. The geological foundation. Proc. Conf. 1-11.09.2002, Dublin Cast1e, Ireland. Royal Irish
Acad., Dublin: 159-160.
Wimbledon W. i in. 1998 - A first attempt at a Geosites framework for Europe- an IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity. Geol. Bale. 28, 3-4: 5-32.

76

Materiah; 38. Sympozjum Speleologicznego

NOWOŚCI EKSPLORACYJNO-INWENTARYZACYJNE

W JASKINIACH SUDETÓW
Andrzej Wojtoń
Walbrzyski Klub Górski i JaskiniOW)\ ul. Przemysło wa l, 58-300

Wałbrzych

W okresie między październikiem 2003, a październikiem 2004 w jaskiniach Sudeckich przybyło 8 nowych
obiektów i wzrosła długość kilku już wcześniej znanych. Łącznie długość wszystkich znanych korytarzy powiększyła
się w rym czasie o l66 m.
W jaskiniach krasowych zmieniła się długość Jaskini z Filarami, która po odkryciu 93 m i połączeniu jej z Jaskinią Prostą ma obecnie 570 m. Wzrosła nieznacznie długość dwóch schronisk: w Kochanowie III do 15 m i w Kochanowie VII do 6 m i Jaskini Imieninowej do 177 m.
Z jaskiń powstałych w skałach nie ulegających krasowieniu, nowo odkryte obiekty to niewielkie schroniska nie
przekraczające długości l O m. Są to, w granitach: Schronisko Pętelka, dł. S m- okolice Wodospadu Szklarki, Schronisko Starościńskie dł. 9 m- Starościńskie Skały, Schronisko na Rudziku dł. 8m- góra Rudzik i Schronisko w Dziurawej
Skale dł. 8,5 m- Dziurawa Skała k. Przesieki . W piaskowcach przybyły trzy nowe obiekty zlokalizowane w Granicznym Grzbiecie (okolice Cheiska Śląskiego): Schronisko przy Granicy dł. 7 m, Schronisko Namiotowe dł. 6 m i Schronisko Wopistów dł. 4,5 m. W skałach gnejsowychjeden obiekt Jaskinia Mała Młocka dł. 9 m- Młoty, Góry BystrzycIde.
W spisie tym nie umieszczono żadnych obiektów inwentaryzowanych przez Spełeoklub "Bobry" Żagań na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, ponieważ materiały te są dopiero opracowywane.
Obecnie z terenu Sudetów polskich znanych jest 8450 m korytarzy jaskiniowych z 155 jaskiń i schronisk podskalnych. Z czego 87 to obiekty krasowe o łącznej długości korytarzy 6914 m i 68 to obiekty w skałach niekraso w i eją
cych o łącznej długości korytarzy 1536 m.
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