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Wprowadzenie 
Andrzej Tyc 
  

 Góra Zborów, często dawniej nazywana Berkową, stanowi najwyższe wzniesienie 
dużego pasma skalnego Skał Kroczyckich i Podlesickich (464 m n.p.m.). Dla ochrony tego 
malowniczego wapiennego wzgórza i kompleksu skalnych ostańców utworzono tu i na przyległej Górze 
Kołoczek w 1957 r. rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Zborów” (ryc. 1.1). Obejmuje on 
powierzchnię 45 ha i jest jednym z najbardziej charakterystycznych fragmentów Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd”. Rezerwat „Góra Zborów” stanowi ponadto centralną część obszaru Natura 2000 – 
Ostoja Kroczycka. Największym walorem przyrodniczym, dla którego przed 65 laty utworzony został 
rezerwat, jest krajobraz niezalesionych wzgórz ze skałkami i formami reliktów krasu, w tym jaskiń i 
schronisk skalnych.  
 

 

Ryc. 1.1. Lokalizacja jaskiń i schronisk na Górze Zborów i w Skałach Podlesickich (na podstawie danych 
przestrzennych https://mapy.geoportal.gov.pl oraz http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl) 

 
Stanowisko A.1. Relikty krasu i jaskiń na Górze Zborów 
Współrzędne (partie szczytowe): N 50°34'22,54"; E 19°31'48,04" 
Andrzej Tyc, Krzysztof Mazik 
 

 Cechą charakterystyczną rzeźby Góry Zborów i Kołoczka jest duży inwentarz różnego 
rodzaju reliktów krasu podziemnego, głównie różnej wielkości schronisk skalnych i stosunkowo 
niewielkich jaskiń. Wyjątek stanowi tu Jaskinia Głęboka o długości 190 m i deniwelacji 22,4 m, 
położona w skrajnie zachodniej grupie Kruczych Skał. Spora część form jaskiniowych i schronisk 
nawiązuje do równolegle przebiegających szczelin o przebiegu NE-SW, widocznych szczególnie 
wyraźnie w południowej części Góry Zborów (ryc. 1.1). Wśród takich form wyróżnia się Wielki Kanion 
(44 m długości), rozwinięty na wyraźnej szczelinie odprężeniowej w szczytowej partii wzgórza. Na 
równoległej do Wielkiego Kanionu szczelinie rozwinięta jest również najgłębsza jaskinia całego 
masywu – odkryta w 2010 r. Jaskinia Nibyniska (90 m długości i 30 m głębokości). Opisy jaskiń i 
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schronisk Góry Zborów i Góry Kołoczek znajdują się w opracowanych najnowszych inwentarzach 
jaskiniowych (Mikuszewski 2010, http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl) oraz licznych publikowanych i 
niepublikowanych materiałach nieuwzględnionych w zbiorczych inwentarzach (m.in. Sznober, Tyc 
2010; Mazik 2013).  

 Góra Zborów i Kołoczek mają również cały szereg mniejszych form reliktowych, 
związanych z genezą krasową, które są usytuowane na ścianach skalnych ostańców. W klasycznych 
pracach dotyczących reliefu skałek na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (m.in. Otęska-Budzyn 
1978, 1988) zwraca się przede wszystkim uwagę na formy korozyjne powstałe w wyniku działania 
procesów powierzchniowych związanych z wodami meteorycznymi oraz rozpuszczaniem wapieni pod 
wpływem CO2 i kwasów humusowych zawartych w pokrywie glebowej. Otęska-Budzyn wymienia 
m.in. różnego rodzaju formy gąbczaste, kamenice i ospę krasową pokrywające duże powierzchnie ścian 
skalnych. Skalne ostańce Góry Zborów i Kołoczka są pod tym względem wyjątkowe, gdyż obok 
wymienionych form mikrorzeźby występują również większe formy, które swoją genezą są związane z 
krasem podziemnym. Na trasie sesji terenowej można będzie zobaczyć różnego rodzaju zagłębienia 
korozyjne, kotły i kieszenie stropowe na nawisach skalnych, ale również fragmenty otwartych, 
poziomych lub prawie poziomych kanałów freatycznych – nisz skalnych (ang. facets). Występują one 
najczęściej w sąsiedztwie zachowanych fragmentów jaskiń i pokrywają ściany wielu schronisk. 
Ciekawym przykładem takiego dużego nagromadzenia reliktów jaskiń są ściany Kołoczka w otoczeniu 
Jaskini Berkowej. Wyjątkowa pod tym względem jest skała Sowa na północnych stokach Góry Zborów, 
która jest pokryta licznymi wżerami, a od strony południowej zachowany jest fragment jaskini z 
formami polew naciekowych i scementowanych osadów na spągu dawnej jaskini (ryc. 1.2).  
 

 

Ryc. 1.2. Relikt dawnej jaskini na skale Sowa na Górze Zborów 
 
 Należy jednak podkreślić, że część form, które przypominają fragmenty jaskiń – nisze, nawisy 

skalne i okapy, jest efektem strefowej, mechanicznej dezintegracji skały wapiennej. Dokonuje się to 
współcześnie w wyniku zamarzania podsiąkających kapilarnie wód z gruntu i odpadania niewielkich 
płatów skały. Powstają w ten sposób przygruntowe schroniska, ale również sporych rozmiar okapy. 
Szczególnie predysponowaną strefą dla rozwoju takich procesów jest kontakt masywnej odmiany 
wapieni skalistych z ich detrytycznym, gruzłowym odpowiednikiem. Zarówno na Górze Zborów, jak i 
na Kołoczku mamy tego liczne przykłady.  
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Stanowisko A.2. Jaskinia Berkowa 
Współrzędne: N 50°34'34,50"; E 19°31'55,37" 
Andrzej Tyc 
 

Jaskinia Berkowa w Górze Kołoczek (J.Cz.III-06.04) jest położona w południowo wschodniej 
części masywu Kołoczka (ryc. 1.1) i ma długość 54 m. Jest to jaskinia o rozwinięciu poziomym, a w jej 
ciągu znajdują się liczne przewężenia utrudniające odwiedzanie. Jaskinia leży poza szlakami 
turystycznymi, na terenie rezerwatu przyrody „Góra Zborów”.  

Jest ona jedną z najbardziej znanych w literaturze światowej jaskiń Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Została ona rozpropagowana dzięki pracy J. Rudnickiego (1978), w której przedstawił 
koncepcję genezy jaskini i jej sferycznych form, występujących głównie w największej komorze przy 
wschodnim wejściu u podnóża skały Wielkiego Dziada. Zgodnie z koncepcją J. Rudnickiego formy te 
są wynikiem procesów rozpuszczania zachodzących w warunkach konwekcji roztworu w pustce 
skalnej, na skutek cyrkulacji wywołanej różnicami temperatury, a w efekcie również różnicami gęstości 
tego roztworu. Jaskinia Berkowa jest więc przykładem formy krasu hipogenicznego (zob. Gradziński, 
Tyc 2017). 

 
  

Ryc. 1.3. Plan Jaskini Berkowej z zaznaczonymi strefami występowania form konwekcyjnych                                     
(plan wg K. Mazika 1979, zmienione) (z lewej) oraz sferyczne kotły stropowe w okapie Kazarny  

przy zachodnim otworze Jaskini Berkowej (JB) w Kołoczku (z prawej); przerywaną linią zaznaczono  
kopuły z formami sferycznymi, strzałki wskazują przebieg spękania o azymucie 35°.  

 
Charakterystyczne formy sferycznych kotłów na ścianach i stropie Jaskini Berkowej występują 

na Kołoczku również poza jej obrębem. Są nimi pokryte ściany zarówno w sąsiedztwie wschodniego, 
jak i zachodniego otworu. Nawis skalny nad wejściem wschodnim jest najprawdopodobniej fragmentem 
dawnej komory o podobnej morfologii i genezie jak główna sala w Jaskini Berkowej. Szczególnie 
interesujący jest zespół form sferycznych kotłów na stropie i ścianach Kazarny po zachodniej stronie 
skały Wielki Dziad (ryc. 1.3). Są one rozmieszczone wokół szczeliny o azymucie 35°.  
 

Stanowisko A.3. Schronisko Sadek 
Współrzędne: N 50°34'28,62"; E 19°31'35,03" 
Andrzej Tyc 
 

Schronisko Sadek (J.Cz.III-06.03) jest położone w północno-zachodniej części masywu Góry 
Zborów. Zostało ono po raz pierwszy opisane przez K. Kowalskiego (1951a) jako Schronisko w 
Berkowej Górze Koło Kroczyc II (nr inw. 441). Stanowi on relikt dawnej jaskini, której fragmenty 
zachowały się w postaci okapu i większej sali, która łączy się z powierzchnią szczelinowym kominem. 
Całe schronisko rozwinięte jest na szczelinach o przebiegu 30-40° i 120-130°. Oba kierunki są 
charakterystyczne dla spękań masywu Góry Zborów i Kołoczka. Podobnie jak w przypadku Jaskini 
Berkowej, do systemu spękań nawiązują relikty form sferycznych na ścianach i stropie okapów skalnych 
Schroniska Sadek.  
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Ryc. 1.4. Plan Schroniska Sadek z lokalizacją stref występowania sferycznych kotłów stropowych                              
(wg K. Mazika 1979, zmienione) (z lewej) oraz widok od północy fragmentów dwóch reliktowych komór 

jaskiniowych (z prawej) 
 
Stanowisko A.4-1. Jaskinia Głęboka 
Współrzędne: N 50°34'30,40"; E 19°31'31,55" 
Andrzej Tyc, Jan Urban, Marcin Błaszczyk, Dominika Tuzimek 
 

Jaskinia Głęboka (J.Cz.III-06.02) znajduje się na północno-zachodnim krańcu Góry Zborów w 
masywie Kruczych Skał, który jest rozcięty dawnym kamieniołomem. W 1942 r. w trakcie eksploatacji 
wapieni odsłonięto i zniszczono środkową część jaskini. Eksploatacja obejmowała bowiem uławiconą 
odmianę wapieni, w której wykształcona jest przyotworowa część Jaskini Głębokiej znajdująca się 
wcześniej przy wejściu z dna kamieniołomu. Poważnych zniszczeń we wnętrzu jaskini dokonano w 
wyniku powojennej eksploatacji kalcytu (szpatu). Ślady tej działalności są widoczne w wielu miejscach 
w głównej komorze (Sala lub Komora Południowa). Po tym okresie eksploatacji wapieni i kalcytu 
pozostały aż cztery otwory wejściowe, a dwie części jaskini były połączone prześwitem, później 
przekutym. W latach 70. XX w. podjęte zostały pierwsze próby udostępnienia turystycznego Jaskini 
Głębokiej. Było to jednak udostępnienie częściowe. Jaskinię zwiedzano z własnym oświetleniem i bez 
przewodnika. Jaskinia nie była też trwale zamknięta. Od 2010 roku jaskinia jest udostępniona do ruchu 
turystycznego w bardziej profesjonalny sposób i jest zamknięta kratą. W trakcie udostępniania 
turystycznego zamknięte zostały sztuczne otwory od strony kamieniołomu, a cała trasa została 
poprowadzona od tzw. Leja Szpatowców usytuowanego u podnóża Dwoistej Turni (Sznober, Tyc 2010).  

Ostatni etap udostępniania Jaskini Głębokiej zakończył się w 2012 r., kiedy to trasę 
poprowadzono przez korytarzyk Esso do Sali za Esso. Prace udostępniające wymagały obniżenia spągu 
jaskini dla wytyczenia trasy turystycznej i rozcięcia wkopami namulisk oraz polew naciekowych. 
Przekopy i rozkucie scementowanych osadów umożliwiły przeprowadzenie szczegółowych badań 
odsłaniających się profili osadów i grubych polew naciekowych. Wstępne wyniki zostały przedstawione 
w ekspertyzie wykonanej na potrzeby realizacji trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej (Tyc i in. 2012). 
Opracowanie to zawierało również wstępne wyniki datowania nacieków kalcytowych, których badania 
były kontynuowane przez M. Aninowską (2014). Szczególnie interesującym obiektem badań była gruba 
(ponad 50 cm) polewa naciekowa, która zresztą była przedmiotem eksploatacji kalcytu w latach 40. i 
50. XX w. Ze wstępnych analiz wynikało, że polewa naciekowa jest starsza od limitu wykorzystanej do 
datowań metody U-Th, a wiek badanego nacieku mieści się w granicach 0,5-1,2 mln lat (H. Hercman w 
opracowaniu Tyc i in. 2012). Dopiero zastosowanie szczegółowej analizy rozkładu izotopów tlenu 
(δ18O) pozwoliło na powiązanie zapisu z globalnymi stadiami izotopowymi (OIS) i na uściślenie wieku 
polewy na 935 ± 5 tys. do 470 ± 5 tys. lat (Błaszczyk i in. 2018) (ryc. 1.5).  
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Ryc. 1.5. Stratygrafia tlenowa dla polewy naciekowej z Sali Południowej Jaskini Głębokiej (A): 1 – wartości 
δ18O z polewy w Jaskini Głębokiej; 2 – hiatusy; 3 – wartości δ18O dla otwornic z profilu LR04 (Lisiecki, Raymo 

2005); (B) model wiek-głębokość (szczegółowa chronologia profilu) 
 

 Wydatowana polewa naciekowa z Sali Południowej Jaskini Głębokiej przykrywa serie 
osadów klastycznych oraz lokalnie innych form naciekowych w jaskini. Są one położone poniżej 
poziomu zalegania najniższej warstwy tej polewy, zarówno w Sali Południowej, ale przede wszystkim 
w Sali z Obniżonym Stropem i Sali za Esso. Przed powstaniem grubej polewy na osadach, które w wielu 
miejscach jaskini są scementowane kalcytem, osady wypełniały głębsze partie jaskini po strop, o czym 
świadczą żłobki stropowe (deckenkarren) występujące w Sali z Obniżonym Stropem. Z wyjątkiem 
górnej, przyotworowej części jaskini, profile osadów nigdzie nie zostały odsłonięte do skalnego spągu 
jaskini. Obecny spąg jest zbudowany głównie ze scementowanych kalcytem osadów klastycznych.  

Namulisko w głównych salach Jaskini Głębokiej wykazuje duże zróżnicowanie litologiczne. 
Badania petrograficzne 42 próbek osadów z Sali za Esso, Sali z Obniżonym Stropem oraz południowej 
części Sali Południowej wykazały, iż pod względem uziarnienia reprezentują one pełen inwentarz 
litologiczny spotykany zwykle w jaskiniach, od iłów (o zawartości frakcji ilasto-pylastej rzędu 80%) 
oraz lekko zlityfikowanych iłowców, poprzez iły pylasto-piaszczyste i piaski ilasto-pylaste, po piaski (o 
zawartości drobniejszych frakcji 10-15%), niekiedy z domieszką frakcji grubszej. Zróżnicowane, ale też 
dość typowe dla namulisk są także barwy osadów. Dominują zabarwienia rdzawobrązowe lub 
beżowobrązowe, ale pojawiają się też osady ciemnobrązowe oraz piaski jasnobeżowe. Osady są w dużej 
mierze zabarwione powszechnym w nich getytem. 

Piaski wykazują najczęściej słabe wysortowanie, zazwyczaj jednak największy udział w nich 
(od około 30% do 58%) ma frakcja drobnoziarnista (0,125-0,25 mm), rzadziej frakcja średnioziarnista 
(0,25-05 mm). W składzie petrograficznym frakcji piaszczystej zdecydowanie dominują detrytyczne 
ziarna kwarcu, sięgając we frakcjach drobnych i średnich często 100%. Ciekawym składnikiem frakcji 
grubopiaszczystych i jeszcze nieco grubszych są agregaty krzemionkowe o groniastych, 
pałeczkowatych lub gałązkowatych kształtach, które są najprawdopodobniej skrzemionkowanymi 
fragmentami fauny pochodzącej z wapieni górnojurajskich. Występują one powszechnie, ale zazwyczaj 
jako bardzo niewielka ilościowo domieszka. W grubych frakcjach piasków pylasto-ilastych oraz iłów 
piaszczystych spotyka się też powszechnie konkrecje (gruzełki) tlenków żelaza i/lub manganu.  
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Ryc. 1.6. Profil osadów klastycznych z Sali za Esso w Jaskini Głębokiej (wg Urban i in. 2017); 1 - miejsce 
poboru próbki osadów z numeracją, 2 - skład granulometryczny próbki – główne frakcje (a - ił i pył, b - piasek,  
c - żwir, d - kamienie), 3 - skład granulometryczny próbki – frakcja piaszczysta (a - bardzo drobny, b - drobny,   
c - średni, d - gruby, e- bardzo gruby), 4 – symbol wydzielonych jednostek litologicznych (GR-III – brązowe                    

i rdzawoczerwone piaski, GR-IV – piaski gliniaste, GR-V – rudo-brązowe gliny piaszczyste,                                         
GR-VI – czerwone i czerwono-brązowe gliny piaszczyste) 

 
W większości próbek (66%) udział frakcji grubszej niż piaszczysta jest mniejszy niż 10%, w 

wielu zaś próbkach jest znikomy. Dominującym składnikiem tej frakcji są konkrecje lub mniej regularne 
zlepy piaszczysto-węglanowe. Jedynie w dwu próbkach pojawia się materiał detrytyczny, którym są 
fragmenty cienkich stalaktytów oraz krystaliczne agregaty kalcytowe pochodzące z rozbicia polew 
naciekowych. Nigdzie jednak nie napotkano gruzu a nawet pojedynczych fragmentów wapiennych, co 
zdecydowanie różni to namulisko od namulisk badanych zazwyczaj w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, zwykle jednak w przyotworowych częściach jaskiń (por. Madeyska-Niklewska 1969, 
Hercman i in. 2004; Madeyska 2009; Krajcarz i in. 2014a, b).  

Cechy litologiczne namuliska Jaskini Głębokiej wskazują, że zbudowane jest ono z materiału 
allogenicznego, pochodzącego z powierzchni. Słabe wysortowanie frakcji piaszczystej oraz duży udział 
w niej ziaren półobtoczonych, błyszczących, wskazują na pochodzenie tego materiału z utworów 
rzecznych lub morskich, wykluczają natomiast ich eoliczny transport w plejstocenie. Obecność 
agregatów krzemionkowych pochodzących najprawdopodobniej z wapieni jurajskich dokumentuje 
jednak również udział rezyduum krasowego, zapewne przedplejstoceńskiego, w namulisku. 
Wzbogacenie piasków w te agregaty w stosunku do iłów sugeruje wspólny, wodny (rzeczny) transport 
piasku i agregatów krzemionkowych w pobliże jaskini, a następnie infiltracyjną lub spływową migrację 
do wnętrza jaskini.  

 Na przedplejstoceński wiek osadów klastycznych wskazują również wstępne wyniki badań 
minerałów ciężkich frakcji piaszczystej badanych próbek. Zidentyfikowane zespoły minerałów ciężkich 
należą do grupy minerałów bardzo trwałych, odpornych na niszczenie (m.in. andaluzyt, rutyl, turmalin 
i cyrkon). Jednocześnie brak jest w osadach minerałów nieodpornych, takich jak amfibole i pirokseny.  
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Stanowisko A.4-2. Jaskinia Głęboka – zmiany liczebności nietoperzy w efekcie 
zabezpieczenia i udostępnienia turystycznego 
Tomasz Postawa 
 

Pierwsza informacja o nietoperzach w Jaskini Głębokiej (J.Cz.III-06.02, PIG) pochodzi z końca 
lat 40-tych XX w.: K. Kowalski znalazł wtedy pojedynczego podkowca małego (Rhinolophus 
hipposideros). Następne informacje pochodzą dopiero z lat 70-tych, kiedy to B.W. Wołoszyn stwierdził 
w jaskini zimującego nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme). Bardziej regularne zimowe kontrole 
rozpoczęto od 1989 roku i prowadzono je w ramach Dekady Spisu Nietoperzy. Do momentu 
rozpoczęcia prac zabezpieczających i przystosowujących jaskinię do ruchu turystycznego stwierdzono 
zimowanie maksymalnie do 11 osobników należących do 10 gatunków: najliczniejszym gatunkiem był 
nocek duży Myotis myotis (do 6 osobników), natomiast pozostałe gatunki notowano najczęściej 
pojedynczo. Monitoring wznowiono po zakończeniu prac. Pierwszej zimy zanotowano 43 zimujące 
nietoperze (2013 rok). Co ciekawe, skład gatunkowy nie zmienił się istotnie – jedyna różnica to obecnie 
brak mopka zachodniego Barbastella barbastellus, natomiast obecny jest nocek Bechsteina M. 
bechsteinii. Różnica wynika zapewne ze zmiany wielkości strefy dynamicznej – obecnie została ona 
ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa otworu wejściowego. Rekordową liczebność obecnie 
prezentuje podkowiec mały – do 82 osobników (2018 r). Jest to obecnie największe zimowisko tego 
gatunku na Wyżynie Częstochowskiej. Mniej licznie notowany jest nocek duży: do 44 osobników, oraz 
nocek Natterera M. Nattereri: do 43 osobników. Regularnie, ale znacznie mniej licznie, notowano nocka 
rudego M. daubentonii (4 os.), gacka brunatnego Plecotus auritus (4 os.), nocka wąsatka/Brandta M. 
mystacinus/brandtii (4 os.). Pozostałe gatunki reprezentowane były przez pojedyncze osobniki: nocek 
łydkowłosy (M. dasycneme) i nocek Bechsteina (M. bechsteinii) (ryc. 1.7). Maksymalną liczebność 
nietoperzy: 166 osobników, zanotowano w lutym 2022, co stawia Jaskinię Głęboką na 5. miejscu pod 
względem liczebności zimujących nietoperzy wśród zimowisk na Wyżynie Częstochowskiej. Pobliskie 
zimowiska gromadzą znacznie mniejsze liczebności nietoperzy: w Studni Szpatowców zimuje do 49 
nietoperzy z 9 gatunków, w Jaskini w Kroczycach do 23 nietoperzy z 8 gatunków, natomiast w Jaskini 
Żabiej do 15 nietoperzy z 5 gatunków. W pozostałych dwóch obiektach nietoperze zimują efemerycznie: 
w Jaskini Sulmowej do 10 osobników z 4 gatunków, natomiast w Jaskini Berkowej rzadko do 2 
osobników z 4 gatunków nietoperzy. 

Różnice w liczebnościach przed i po wykonaniu prac zabezpieczających to efekt: (1) 
zwiększenia strefy stabilnego mikroklimatu – obecnie jaskinia Głęboka posiada największą strefę 
stabilnego mikroklimatu w porównaniu z sąsiednimi obiektami podziemnymi; (2) braku ruchu 
turystycznego w okresie od 30 października do 15 kwietnia, kiedy to nietoperze hibernują. Przykład 
Jaskini Głębokiej jest jednym z najlepiej udokumentowanych efektów dobrego planowania i 
przeprowadzenia działań, z uwzględnieniem wymagań fauny nietoperzy. 
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Ryc. 1.7. Zmiany liczebności trzech najliczniejszych gatunków nietoperzy: nocka dużego , podkowca małego               
i nocka Natterera, zimujących w Jaskini Głębokiej na przestrzeni 30 lat monitoringu zimowego 
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NAMULISKA JASKIŃ DOLINY UDORKI 
 
Wstęp 
Maciej T. Krajcarz 

 
Dolina okresowego potoku Udorki położona jest w południowo-wschodniej części Wyżyny 

Ryczowskiej (Ryc. 2.1) – mikroregionu geograficznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(Kondracki 2009). Udorka jest prawym dopływem Pilicy, do której uchodzi w sąsiedztwie wsi Udórz. 
W swoim górnym biegu jest to okresowy potok, prowadzący wodę głównie na wiosnę po roztopach 
oraz w lecie po intensywnych opadach burzowych. Przez większą część roku koryto jest suche. W 
dolnym biegu, poniżej ujścia Chlinki, Udorka jest ciekiem całorocznym, zasilającym w wodę zespół 
stawów w Udorzu. W przeszłości geologicznej Udorka była aktywna na znacznie większą skalę, 
prowadząc działalność erozyjną i akumulacyjną, o czym świadczy wielkość doliny oraz system trzech 
dobrze wykształconych tarasów rzecznych.  
 

 

Ryc. 2.1. Lokalizacja jaskiń i schronisk w dolinach Udorki i Wodącej oraz stanowiska archeologicznego 
kopalnia krzemienia czekoladowego w Porębie Dzierżnej, omawianych w przewodniku.  

 
Lewe (zachodnie) zbocze Doliny Udorki jest łagodnie nachylone, zbudowane z wapieni 

kredowatych górnego oksfordu przykrytych zwietrzelinami i lessami (Bukowy 1963, Kaziuk i in. 1976), 
pocięte licznymi wąwozami. Prawe zbocze jest bardziej strome, miejscami występują pionowe klify 
skalne. Odsłaniają się tu wapienie kredowate z krzemieniami, wapienie skaliste i gruzłowate wapienie 
talusowe. Dwa ostatnie typy tworzą klify i rozwinięte są w nich formy krasu podziemnego – jaskinie i 
schroniska.  

Obiekty jaskiniowe w Dolinie Udorki zostały po raz pierwszy zinwentaryzowane przez A. 
Poloniusa w latach 1990-ych (Polunius i in. 1995), a doczekały się publikacji w 2011 r. (Grodzicki red., 
2011). Dotychczas znanych jest 9 obiektów, zebranych w Tabeli 2.1. Podczas wycieczki prezentowane 
są trzy z nich: Jaskinia Perspektywiczna, Schronisko Perspektywiczne i Schronisko w Dolinie Udorki I.  
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Tab. 2.1. Jaskinie i schroniska Doliny Udorki. Nazwy i numery obiektów za Grodzickim (red., 2011) i portalem 
Jaskinie Polski (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl) 

Nazwa Nr inw. Badania wykopaliskowe 
Schronisko na Skraju Lasu J.Cz.IV-04.119 – 
Schronisko Sowie J.Cz.IV-04.115 – 
Szczelina w Dolinie Udorki J.Cz.IV-04.114 – 
Schronisko na Półce J.Cz.IV-04.116 – 
Schronisko w Dolinie Udorki I J.Cz.IV-04.118 2013, 2018 (Sudoł-Procyk i in. 2018) 
Schronisko Perspektywiczne J.Cz.IV-04.117 2013 (Sudoł i in. 2013) 
Jaskinia Perspektywiczna – 2012-2017, 2019, 2022 (Sudoł i in. 2013, 2016) 
Schronisko w Udorzu I – – 
Schronisko w Udorzu II – 2012 (Sudoł 2014, Sudoł i in. 2013) 

 
Stanowisko B.1. Schronisko Perspektywiczne 
Współrzędne: N 50°26'33.5"; E 19°46'1.5" 
Współrzędne miejsca parkingowego: N 50°25'52.5"; E 19°44'35.4" 
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sudoł-Procyk 
 

Schronisko Perspektywiczne znajduje się na prawym zboczu Doliny Udorki, ok. 345 m n.p.m. 
i 10 m nad dnem doliny. Znane jest również pod nazwą Schronisko w Lesie Łysa Góra IV (Polonius i 
in. 1995). Wykształcone jest w gruzłowatych wapieniach talusowych górnego oksfordu. Schronisko 
tworzy jeden system krasowy z Jaskinią Perspektywiczną, z którą ma połączenie przez wąski tunel o 
długości ok. 3 m i średnicy ok. 30 cm (Ryc. 2.2). Schronisko ma formę obszernej niszy, otwierającej się 
w kierunku zachodnim na stromy stok schodzący na taras rzeczny, a w kierunku południowym na krótki 
ok. 1,5 metrowy skalny stok, rozdzielający schronisko i Jaskinię Perspektywiczną. W oryginalnych 
publikacjach (Polonius i in. 1995, Grodzicki 2011) strefa położona poniżej tego krótkiego stoku była 
włączona do schroniska, jednak należy ją traktować jako przyotworową część Jaskini Perspektywicznej.  

W 2013 r. Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) we 
współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN w Warszawie przeprowadził badania 
wykopaliskowe pod kierownictwem M. Sudoł-Procyk. Badania ujawniły warstwowane gliniasto-
gruzowe namulisko o niewielkiej miąższości (maks. 50 cm). Osady miały litologię typową dla schronisk 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (por. Madeyska 1988, Krajcarz i in. 2016). Analogiczne osady, 
ale o znacznie większej miąższości, znaleziono w przyotworowej części Jaskini Perspektywicznej. 
Miąższość i stratygrafia osadów w schronisku zostały zapewne zredukowane przez denudację. Materiał 
archeologiczny stanowiły pojedyncze fragmenty naczyń ceramicznych z okresu późnego średniowiecza 
(XV-XVI w.) i nowożytności (XVIII-XIX w.), a materiał paleontologiczny pojedyncze zęby gryzoni.  

 
Stanowisko B.2. Jaskinia Perspektywiczna 
Współrzędne: N 50°26'33.5"; E 19°46'1.5" 
Współrzędne miejsca parkingowego: jak dla punktu B.1. 
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sudoł-Procyk 
 

Jaskinia Perspektywiczna znajduje się na prawym zboczu Doliny Udorki, w bezpośrednim 
pobliżu Schroniska Perspektywicznego, z którym ma połączenie przez wąski tunel (Ryc. 2.2). Jaskinia 
wykształcona jest w tej samej facji wapienia talusowego co Schronisko Perspektywiczne. Poprzez 
łączący ze schroniskiem tunel do jaskini dostaje się materiał organiczny (liście, patyki, humus). Tunel 
jest zbyt wąski by umożliwić przejście człowiekowi, ale prawdopodobnie jest użytkowany przez 
zwierzęta, takie jak lis, borsuk i gryzonie. Poza tunelikiem jaskinia ma jeszcze dwa otwory: dolny, 
położony ok. 3,3 m nad korytem Udorki, i górny, położony ok. 5,0 m nad korytem, ok. 345 m n.p.m. 
Jaskinię można prowizorycznie przypisać do grupy jaskiń krótkich, gdyż całkowita stwierdzona 
dotychczas długość korytarzy wynosi ok. 25 m. Jednak część jaskini jest wciąż zapełniona osadami, 
więc dopiero przyszłe badania wykopaliskowe lub rozpoznanie geofizyczne będą mogły pozwolić na 
szacowanie wielkości tego obiektu.  
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Ryc. 2.2. Plan Jaskini Perspektywicznej i Schroniska Perspektywicznego (rys. M.T. Krajcarz, 2022). Szarym 
kreskowaniem zaznaczono wykopy archeologiczne. 

 
Górny otwór o szerokości 2,1 m i wysokości 2,3 m prowadzi do dość obszernej górnej komory. 

Odchodzi od niej wzmiankowany tunelik, prowadzący do Schroniska Perspektywicznego, oraz kilka 
innych odnóg, które są w dużym stopniu wypełnione osadami. Niektóre z odnóg rozwinięte są na 
szczelinie tektonicznej o przebiegu WNW–ESE, równoległej do klifu skalnego, w którym znajduje się 
otwór. Przebieg szczeliny można prześledzić na sklepieniu komory.  

Dolny otwór jest tylko częściowo odsłonięty spod namuliska. Początkowo (podczas odkrycia 
jaskini w 2011 r.) miał wysokość maks. 30 cm i szerokość ok. 2 m. Dzięki badaniom wykopaliskowym 
stwierdzono, że jego szerokość wynosi co najmniej 3,5 m, a wysokość co najmniej 4 m. Za otworem 
znajduje się strefa nazwana komorą dolną. Jest to obszerny korytarz biegnący w kierunku ESE, 
zwężający się do ok. 2 m szerokości i 1,5 m wysokości. Dolna komora jest rozwinięta wzdłuż szczeliny 
tektonicznej o przebiegu WNW–ESE. Kształt i wielkość komory można było rozpoznać dzięki 
badaniom wykopaliskowym, gdyż początkowa była niemal w całości wypełniona osadami. Dotychczas 
wyeksplorowano osady na powierzchni ok. 25 m2 i do odległości 7 m od otworu (Ryc. 2.2). Dalsza 
część korytarza jest wciąż wypełniona osadami z wyjątkiem ok. 20-centymetrowej strefy pod 
sklepieniem. Dolna komora łączy się poprzez ten korytarz z górną komorą, ale stan eksploracji nie 
pozwala na razie na przejście pomiędzy komorami.  

Badania wykopaliskowe na stanowisku rozpoczęły się w 2012 roku. Prowadzone są przez 
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Instytut Archeologii UMK w Toruniu we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN w 
Warszawie. Początkowo miały charakter sondażowy (2013-2013), a od 2014 r. mają charakter 
szczegółowych badań archeologicznych, paleontologicznych i geologicznych, służących rozpoznaniu 
historii zasiedlenia Wyżyny Ryczowskiej w pradziejach i średniowieczu, a także historii fauny i 
procesów geologicznych kształtujących osady jaskiniowe.  

W wyniku badań wykopaliskowych odkryto warstwowane namulisko o maksymalnej 
miąższości przekraczającej 3,5 m i złożonej budowie (Ryc. 2.3). Pierwotny układ warstw jest silnie 
zaburzony. Na taki stan złożyły się procesy stokowe, zwłaszcza w dolnej komorze, erozyjna działalność 
Udorki oraz działalność zwierząt kopiących nory. Ponadto na stanowisku stwierdzono obecność 
antropogenicznych wkopów związanych prawdopodobnie z działalnością poszukiwawczą oraz 
przystosowaniem jaskini do celów gospodarskich. Najstarsze wkopy można datować na okres wpływów 
rzymskich, a najmłodsze na okres nowożytny.  

Najstarszymi osadami zachowanym w jaskini są żółte piaski kwarcowe, jałowe archeologicznie 
i paleontologicznie. Ich pozycja stratygraficzna wskazuje na wiek starszy niż 50 000 lat. Osady te 
występują zarówno w dolnej jak i górnej komorze, a także w strefie przed górnym otworem. Zazwyczaj 
wypełniają zagłębienia dna skalnego i ścian, gdzie były w stanie oprzeć się późniejszej erozji. W 
piaskach występują konkrecje piaskowcowe – partie piasku wtórnie scementowane spoiwem. Są to 
przeważnie drobne twory, wielkości kilku mm do kilku cm, choć zdarzają się też większe – największa 
znaleziona dotychczas konkrecja ważyła ponad 40 kg. Konkrecje znaleziono podczas badań 
wykopaliskowych w wielu warstwach namuliska w dolnej i górnej komorze, w tym w warstwach 
niepiaszczystych.  

Ponadto na ścianach górnej komory, powyżej linii osadów, występują wytrącenia fosforanowe. 
Poprzez analogię do podobnych utworów znalezionych pod przykryciem osadami klastycznymi w 
innych jaskiniach (np. Biśnik, Tunel Wielki – zob. Madeyska 1988, Krajcarz i in. 2014a) można przyjąć, 
że powstały one w podobnych warunkach. Zarazem stanowią pozostałość najstarszych osadów 
zachowanych w jaskini. Analogie do innych jaskiń regionu sugerują środkowoplejstoceński wiek 
wytrąceń fosforanowych.  

Osady górnej komory zostały dotychczas słabo rozpoznane (badania wykopaliskowe tylko w 
dwóch sezonach, 2013 i 2022). Powyżej jałowych żółtych piasków występują tam żółto-brązowe lub 
pomarańczowe piaski gliniaste z niewielką zawartością gruzu wapiennego i kośćmi ssaków 
późnoplejstoceńskich. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest niedźwiedź jaskiniowy (Ursus 
ingressus). Ponadto w osadach tych zachowane jest nagromadzenie kości i koprolitów powstałe na 
skutek aktywności hieny jaskiniowej (Crocuta crocuta) (zob. abstrakt Krajcarz i in., ten zeszyt). 
Datowanie radiowęglowe kości kopalnych wskazuje, że nagromadzenie kości i zawierające je osady 
zostały zakumulowane w okresie stadium izotopowego MIS 3, między ok. 55 000 a 30 000 lat temu.  

Powyżej plejstoceńskich piasków występuje seria osadów holoceńskich. Są to warstwowane 
piaski humusowe i gliniaste o silnie zaburzonej stratygrafii wskutek intensywnej działalności zwierząt 
kopiących nory. Większość nor ma charakter kopalny, tzn. są wypełnione osadami, ale część była wciąż 
pusta podczas eksploracji, ewentualnie z wyściółką liści i patyków na dnie. Rozmiary nor osiągają 
przeciętnie ok. 30-50 cm średnicy. Wielkość nor oraz znalezione w nich kości borsuka (Meles meles) 
pozwalają przypisać ich powstanie temu gatunkowi.  

Źródła archeologiczne zadokumentowane w osadach górnej komory wskazują, że była ona 
użytkowana wielokrotnie. Pierwotny układ materiałów został jednak zaburzony przez intensywne 
bioturbacje, wobec czego znalezione zabytki nie mają kontekstu stratygraficznego. Być może śladem 
najwcześniejszego pobytu ludzi w jaskini jest odłupek krzemienny z dośrodkowymi negatywami i 
facetowaną piętką, o stylistyce środkowopaleolitycznej. Jednak ze względu na brak innych śladów 
aktywności człowieka w tym czasie, należy zachować ostrożność w jego interpretacji. Z okresem 
późnego plejstocenu i wczesnego holocenu można łączyć nieliczne wyroby krzemienne (w tym 
wiórowy rdzeń ze zmienioną orientacją), zapewne stanowiące fragment większego zespołu, 
zadokumentowanego w dolnej komorze jaskini. Niewątpliwie największą grupę znalezisk stanowi 
blisko siedemdziesiąt fragmentów naczyń ceramicznych, poświadczających wielokrotne wykorzystanie 
obiektu do celów mieszkalnych i gospodarczych. Pojedynczy fragment pochodzi z wczesnego 
średniowiecza (XI-XIII w.), natomiast liczniejsze są fragmenty naczyń z późnego średniowiecza (od 
XV do początków XVI stulecia) oraz nowożytności (XVIII-XIX wiek). 
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Ryc. 2.3. Przekrój przez osady dolnej komory Jaskini Perspektywicznej (profil północny wykopu 

archeologicznego z 2015 r.). 
 

Sekwencję osadów w dolnej komorze, powyżej jałowych żółtych piasków, rozpoczynają 
aluwialne żwiry wapienno-krzemienne i mułki (warstwa 9, Ryc. 2.3). W osadach tych występują 
nieliczne obtoczone kości zwierząt tundrowych, m.in. lisa polarnego (Vulpes lagopus) i piżmowoła 
(Ovibos moschatus) (Stefaniak i in. 2021). Stwierdzono w nich także obecność słodkowodnego małża 
Pisidium casertanum, higrofilnego ślimaka Carychium minimum i zimnolubnych ślimaków, m.in. 
Vallonia tenuilabris, Semilimax kotulae i innych (Szymanek i in. 2016). Datowania radiowęglowe kości 
pozwalają przyjąć późnoglacjalny wiek tych osadów, ok. 15 000 lat cal BP. Seria ta związana jest z 
rzeczną działalnością pra-Udorki, której koryto przynajmniej okresowo przebiegało przez 
przyotworowe partie jaskini. Miejscami powyżej leży zaburzony przez procesy mrozowe cienki pakiet 
szarych lessów (warstwa 9a) z nielicznymi kośćmi zwierząt tundrowych.  
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Powyżej występują żółto-brązowe piaski gliniaste (warstwa 7c) o litologii analogicznej do 
górnoplejstoceńskich osadów górnej komory. Zawierają one liczne fragmenty koprolitów, a także 
pofragmentowane, silnie obgryzione i strawione kości, niewątpliwie związane z akumulacyjną 
działalnością hieny jaskiniowej. Datowanie radiowęglowe potwierdziło chronologię analogiczną do 
osadów z górnej komory (ok. 55 000 – 50 000 lat cal BP). Wraz ze strukturami sedymentacyjnymi 
(kanały erozyjne), cechy te wskazują na koluwialną redepozycję osadów z górnej komory, przy udziale 
takich procesów jak spływy gruzowo-błotne. Pozycja stratygraficzna warstwy 7c pozwala na datowanie 
tej redepozycji na okres od schyłku późnego glacjału po wczesny holocen, między ok. 15 000 a 10 000 
lat temu.  

Wymienione osady przykryte są kolejną serią koluwialną, leżącą na nich niezgodnie i 
wykazującą generalne nachylenie ku W i NW, tj. w kierunku otworu jaskini i doliny (Ryc. 2.3). W skład 
serii wchodzą lessopodobne pyły, gliny i bogate w gruz wapienny gliny pylaste, zawierające szczątki 
fauny, węgielki oraz krzemienny materiał archeologiczny. Najmłodsze daty radiowęglowe uzyskane dla 
serii koluwialnej wskazują, że procesy redepozycji zakończyły się dopiero w późnym holocenie. 
Zróżnicowana litologia i duży zakres dat radiowęglowych sugeruje, że materiał źródłowy tej serii 
stanowiły różnorodne litologicznie i chronologicznie osady jaskiniowe oraz lessy.  

Serię rozpoczyna ciemno zabarwiony pakiet osadów pylasto-gruzowych (warstwa 8), 
wewnętrznie warstwowany i zawierający krzemienne zabytki archeologiczne oraz węgielki. Daty 
radiowęglowe pozwalają na datowanie tych źródłowych osadów na ok. 12 000 – 10 000 lat. Można 
przypuszczać, że stanowiły one warstwę kulturową związaną z mezolityczną pracownią krzemieniarską. 
Jej pozostałościami są węgle drzewne, będące reliktem paleniska, znaleziona w ich bezpośrednim 
kontekście żuchwa łosia oraz wyroby krzemienne. Wśród nich wyróżniają się masywne przekłuwacze, 
wióry oraz rdzenie wiórowe z krzemienia czekoladowego (Sudoł i in. 2016). Z okresem mezolitu, 
niewątpliwie łączyć można ponadto inwentarz wyrobów krzemiennych znalezionych w wyżej 
zalegających, koluwialnie zaburzonych osadach lessowych. Są to przede wszystkim drobne wiórki, na 
tle których wyróżniają się tylczaki i charakterystyczne odpadki, potwierdzające techniki stosowane w 
mezolicie.  

Na wyższą część serii koluwialnej składają się przewarstwiające się ze sobą soczewki osadów 
lessowych i gliniastych (warstwy 6, 7a i 7b; zob. Ryc 2.3). Są to osady zdeponowane przez wielokrotnie 
powtarzające się spływy błotne lub gruzowo-błotne, a w spągowej partii również przez spłukiwanie i 
inicjalną erozję wąwozową.  Reprezentują one co najmniej dwa różne typy osadów źródłowych: 
bezgruzowe lessy, zapewne pierwotnie leżące poza jaskinią lub w strefie przyotworowej, oraz bogate w 
gruz gliny pylaste, pochodzące z wnętrza jaskini. Lessy były próbnie datowane metodą 
termoluminescencji (TL), która pozwoliła przybliżyć wiek materiału źródłowego na maksimum 
ostatniego zlodowacenia. W osadach koluwialnych szczątki zwierzęce są nieliczne i mają mieszany 
charakter, zarówno ze względu na stan zachowania, jak i przynależność ekologiczną. Podobnie 
mieszany charakter mają wyroby krzemienne, jednak wyróżniają się na ich tle artefakty stanowiące 
relikt schyłkowopaleolitycznego poziomu kulturowego, łączonego z kulturą magdaleńską. Wyroby to 
głównie krzemienne wióry, odłupki (w tym formy techniczne), a także łuski i zaczątkowe formy 
rdzeniowe. Odkryte wyroby poświadczają, iż na stanowisku produkowano półsurowiec wyłącznie z 
bardzo dobrej jakości surowca krzemiennego, głównie lokalnych odmian krzemienia czekoladowego i 
krzemienia pasiastego, oraz z krzemienia jurajskiego z Gór Barańskich i z Wierbki, których najbliższe 
wychodnie znajdują się od ok. 300 m do 2 km od stanowiska. Schyłkowopaleolityczny zespół z Jaskini 
Perspektywicznej ma analogiczny charakter do zabytków krzemiennych z otwartego stanowiska o 
charakterze pracowni krzemieniarskiej w Kleszczowej (gm. Żarnowiec), w rejonie tzw. Gór Barańskich, 
oddalonego o ok. 2 km od jaskini (Sudoł i in. 2016). 

Osady koluwialne są przykryte miąższą serią słabo warstwowanych osadów gliniasto-
gruzowych i piaszczystych (warstwy 5, 4, 4a i 3), a w stropowej części próchniczno-piaszczysto-
pylastych (warstwy A3, A2, 2 i 1; Ryc. 2.3). Są to osady górnoholoceńskie, o czym świadczą daty 
radiowęglowe, pozycja stratygraficzna, obecność szczątków zwierząt udomowionych, oraz 
średniowieczne i nowożytne materiały archeologiczne. W części wewnętrznej dolnej komory seria jest 
zredukowana do dwóch różnych litologicznie warstw (4a i 2) o łącznej miąższości nie przekraczającej 
50 cm. Natomiast w części przyotworowej miąższość tej serii osiąga 1,8 m i jest ona wyraźniej 
stratyfikowana. W warstwach górnoholoceńskich oznaczono bogaty zespół fauny dużych i małych 
ssaków leśnych i udomowionych. Najliczniej reprezentowane są szczątki małych zwierząt drapieżnych: 
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lisa (Vulpes vulpes), borsuka (Meles meles), żbika (Felis silvestris) oraz kota domowego (Felis catus). 
Bardzo licznie występują kości zająca (Lepus europaeus) oraz kury domowej (Gallus gallus). 
Datowania radiowęglowe i badania genetyczne prowadzone na szczątkach kota i żbika dostarczyły 
dowodów na nieoczekiwanie wczesną obecność w Europie Środkowej haplotypów genetycznych 
(mtDNA) kota nubijskiego (Felis lybica). Najstarsze koty z takimi haplotypami pojawiły się w Jaskini 
Perspektywicznej w neolicie, ok. 5500 – 5300 lat temu (Baca i in. 2018, Krajcarz i in. 2020). 
 
Stanowisko B.3. Schronisko w Dolinie Udorki I 
Współrzędne: N 50°26'34,00"; E 19°46'02,00" 
Współrzędne miejsca parkingowego: jak dla punktu B.1. 
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sudoł-Procyk 
 

Schronisko w Dolinie Udorki I położone jest w odległości kilkudziesięciu metrów od Jaskini 
Perspektywicznej i Schroniska Perspektywicznego, na tym samym prawym zboczu Doliny Udorki. 
Najprawdopodobniej wszystkie trzy obiekty należą do jednego dawnego systemu krasowego. Po raz 
pierwszy schronisko zostało zinwentaryzowane w dokumentacji z roku 1995, sporządzonej dla Zarządu 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, gdzie nosi nazwę Schronisko w Lesie 
Łysa Góra V i ma numer V.A.54 (Polonius i in. 1995). W inwentarzu Jaskiń Wyżyny Częstochowskiej 
figuruje pod numerem J.Cz.IV-04.118 i otrzymało tam nową nazwę, Schronisko w Dolinie Udorki I 
(Grodzicki red., 2011).  

Schronisko jest niemal niewidoczne od strony dna doliny. Główny otwór (południowy) jest 
szeroki, ale bardzo niski. Za nim znajduje się niska nisza, do której można się wczołgać. W lewo 
odchodzi od niej korytarz, który jest bardzo niski i we wstępnej partii dość szeroki. Kilka metrów dalej 
w lewo korytarz rozszerza się, tworząc prawdopodobnie komorę, która jest jednak zapełniona osadami, 
tak że wolna przestrzeń ma wysokość tylko maks. 20-30 cm. Do tej komory prowadzi jeszcze jeden 
otwór, północny, oddalony o ok. 3 m od pierwszego. Jest on jeszcze niższy i trudny do zauważenia. 
Naprzeciwko północnego otworu ściana komory zakręca. Niestety komora jest tak niska, że nie da się 
tam wejść. Za pomocą zdalnie sterowanej kamery udało się stwierdzić, że znajduje się tam korytarz 
biegnący w głąb masywu (Ryc. 2.4). Powierzchnia namuliska jest jednak usiana licznymi dużymi 
okruchami wapiennymi, które uniemożliwiły dalszą penetrację za pomocą kamery.  

Na początku 2018 roku zostały przeprowadzone badania nieinwazyjne, mające na celu 
wykrycie pustek krasowych w masywie (Sudoł i in. 2018). A. Tyc uzyskał obrazy termalne za pomocą 
kamery termowizyjnej. Obrazowanie ujawniło obecność leja krasowego w pobliżu, a także wyraźne 
gradienty temperatury wokół otworów schroniska. Detektor kamery zarejestrował tam dodatnie 
wartości (maks. +4,9 °C) w lutym przy ujemnej temperaturze powietrza. Anomalie te są niewątpliwie 
związane z zimową wentylacją masywu i sugerują, że obiekt ma znaczną wielkość. Ponadto M. 
Mendecki przeprowadził w 2018 r. badania geofizyczne – obrazowanie oporności elektrycznej 
(Electrical Resitivity Tomography, ERT) oraz gradientowe profilowanie potencjałów samoistnych (Self-
Potential, SP). Wyniki wskazują na obecność dużego ciała o podwyższonej oporności, zapewne silnie 
spękanej i skrasowiałej strefy wewnątrz masywu. Interpretacja geofizyczna profilu ERT (100 m 
długości) pozwala wskazać z dużym prawdopodobieństwem lokalizację w tej części masywu większej 
pustki (być może dużej komory jaskini? Zob. Sudoł i in. 2018).  

Badania wykopaliskowe na stanowisku były prowadzone w latach 2013 (sondaż 
rozpoznawczy) i 2018, przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu we współpracy z Instytutem Nauk 
Geologicznych PAN w Warszawie, pod kierownictwem M. Sudoł-Procyk (Sudoł i in. 2018). Badania 
objęły ok. 11 m2 wokół południowego otworu i częściowo wewnątrz schroniska. Ujawniły obecność 
namuliska o złożonej budowie i bardzo zmiennej miąższości, osiągającej maks. 2,5 metra.  
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Ryc. 2.4. Plan Schroniska w Dolinie Udorki I (rys. M.T. Krajcarz, 2018). Szarym kreskowaniem zaznaczono 

wykopy archeologiczne z 2013 i 2018 r. 
 

Cała dotychczas rozpoznana sekwencja obejmuje osady holoceńskie, mocno zaburzone 
procesami stokowymi oraz działalnością zwierząt. W zespole kości ssaków najliczniejsze są szczątki 
borsuka (Meles meles) i lisa (Vulpes vulpes), odpowiedzialnych za bioturbacje. Zaznaczają się dwie 
serie sedymentacyjne: starsza, obejmująca osady naturalne, i młodsza antropogeniczna. Starsza seria 
wykazuje niewyraźną stratyfikację (warstwy 5, 4, 3 i 2c). Budują ją bogate w gruz wapienny żółto-
brązowe gliny pylaste. Znaleziono w nich nieliczne materiały archeologiczne, w tym trzy paleniska. Dla 
ostatniego (najpłycej położonego) z nich uzyskano wiek radiowęglowy 6400-6300 lat temu (cal BP), co 
łączy je z okresem środkowego neolitu i prawdopodobnie ugrupowaniami lendzielsko-polgarskimi. 
Starsze nie były dotychczas datowane. W ich sąsiedztwie znaleziono wyroby krzemienne, 
niecharakterystyczne kulturowo, ale o cechach technologicznych pozwalających na powiązanie ich z 
okresem neolitu. Poza tym w osadach znaleziono pojedyncze kości i zęby ludzkie. Data radiowęglowa 
uzyskana dla jednej z kości, 4200-4000 lat cal BP, nawiązuje do kultury mierzanowickiej z wczesnego 
okresu epoki brązu, której stanowiska znajdują się w pobliskim Schronisku w Udorzu II (Sudoł 2014, 
Sudoł i in. 2013) oraz w rejonie tzw. Gór Barańskich, ok. 2 km na zachód (Pelisiak 2006).  

Młodsze epizody osadnicze na stanowisku są reprezentowane przez pojedyncze fragmenty 
naczyń ceramicznych z okresu schyłku średniowiecza (2 połowa XV − 1 połowa XVI w.) i 
nowożytności, co również znajduje liczne analogie na stanowiskach zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie stanowiska, np. w Schronisku w Udorzu II (Sudoł 2014, Sudoł i in. 2013), czy Jaskini 
Perspektywicznej. Zwraca uwagę duży obiekt nieruchomy, który ma postać rowu o głębokości ok. 1 m 
i szerokości do 2 m, biegnącego wzdłuż klifu i otworu schroniska (Ryc. 2.5). Zewnętrzna (zachodnia) 
ściana została wydrążoną w warstwach 2c i 3. Jest dobrze zachowana, niemal pionowa, miejscami z 
półką czy stopniem w połowie jej wysokości. Od strony wewnętrznej (wschodniej) rów ograniczało 
luźne nagromadzenie dużych bloków skalnych – wapiennych i krzemiennych. Prawdopodobnie są one 
pozostałością prowizorycznego muru, który tworzył wewnętrzną ścianę rowu i zarazem oddzielał go od 
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wnętrza schroniska. Bloki krzemienia musiały zostać przyniesione z koryta Udorki lub z większej 
odległości, gdyż krzemień nie występuje w wapieniu, z którego zbudowany jest stok. Wypełnisko 
obiektu tworzył próchniczno-gliniasty ciemnobrązowy niewarstwowany osad tworzący młodszą serię 
sedymentacyjną (warstwa 2b), miejscami z deptaniskiem w spągu.  
Obiekt przykrywały najmłodsze ciemno zabarwione osady o gruzełkowatej teksturze, zawierające 
znaczne ilości fragmentów drewna, liści i świeżo wyglądających kości zwierząt udomowionych 
(warstwy 2a i 1). Znaleziono w nich również przedmioty pochodzące z drugiej poł. XX wieku, m.in. 
plastikową butelkę, być może przywleczone tam przez zwierzęta z pobliskiego dzikiego śmietniska w 
leju krasowym.  

 
 

 
Ryc. 2.5. Przekrój przez osady Schroniska w Dolinie Udorki I (profil północny wykopu archeologicznego 

z 2018 r.).  
 
PRADZIEJOWA KOPALNIA KRZEMIENIA W DOLINIE UDORKI 
 
Stanowisko B.4. Kopalnia krzemienia w Porębie Dzierżnej 
Współrzędne: N 50°26'15.57", E 19°45'32.51" 
Współrzędne miejsca parkingowego: jak dla punktu B.1. 
Magdalena Sudoł-Procyk, Maciej T. Krajcarz  
 

Pradziejowa kopalnia krzemienia czekoladowego zlokalizowana jest w południowo-
wschodniej części Wyżyny Ryczowskiej. Obszar stanowiska położony jest w zachodniej części wsi 
Poręba Dzierżna w gminie Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie (Ryc. 2.1). Od zabudowań 
okolicznych wsi oraz pól uprawnych stanowisko oddzielają wzniesienia, z największym zwanym Łysa 
Góra. Stanowisko znajduje się na wschodnim brzegu Doliny Udorki, na wysokości od około 350 do 270 
m n.p.m. 

Od 2007 roku, podczas prospekcji powierzchniowych mających za cel kartowanie surowców 
krzemionkowych na Wyżynie Częstochowskiej, w suchym obecnie korycie rzeki Udorki odkrywane 
były konkrecje krzemienia czekoladowego. Trudny i niedostępny teren sprawił, że dopiero w 2013 roku 
odkryto wychodnie tego krzemienia, a w bliskim sąsiedztwie krawędzi doliny niewielkie zagłębienia, 
na powierzchni których zadokumentowany został materiał archeologiczny. Nie jest on łatwy do 
zaobserwowania, ponieważ maskuje go bogato rozwinięta ściółka leśna, ale udało się zadokumentować 
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naturalne konkrecje, konkrecje testowe, rdzenie zaczątkowe i półsurowiec odłupkowy. Ten 
powierzchniowy materiał jest stosunkowo nieliczny, ale był istotną wskazówką dla podjęcia dalszych 
badań wykopaliskowych (Sudoł-Procyk i in 2018, 2021). 

Stanowisko archeologiczne ma powierzchnię ok. 1 ha. Położone jest w dolnej części zbocza, 
powyżej erozyjnej skarpy koryta Udorki. Zbocze zbudowane jest z wapieni górnojurajskich, z 
pokładami krzemienia tego wieku. Są one przykryte płaszczem gliny zwietrzelinowej ze zwietrzałymi 
blokami wapienia i krzemienia, oraz osadami lessowymi. Wapienie z konkrecjami krzemienia 
czekoladowego widoczne są tylko w nielicznych i niewielkich odsłonięciach. Badania wykazały, że na 
pozostałym obszarze zbocza wapienie występują co najmniej 1 m poniżej współczesnej powierzchni 
terenu (Sudoł-Procyk i in 2021). 

 
 

 
Ryc. 2.6. Cyfrowy model terenu z zaznaczoną granicą stanowiska oraz różnymi strefami reliefu (za Sudoł-

Procyk i in. 2021). 

Terenowa analiza ukształtowania powierzchni, wsparta wynikami skanowania LiDAR (Sudoł-
Procyk 2018, 2021), pozwoliła wydzielić cztery strefy stanowiska, zróżnicowane ze względu na 
szerokość oraz głębokość reliktów wyrobisk oraz ich lokalizację na stoku (Ryc. 2.6). W najniższej części 
stanowiska wydzielono strefę I – są tam obszerne nisze, które powstały w bezpośrednim sąsiedztwie 
krawędzi erozyjnej, zapewne na skutek wielokrotnie ponawianej eksploatacji niewielkich jam otwartych 
w stronę koryta. Strefa II – to obszar położony wyżej, na terenie już wypłaszczającym się, z reliktami 
zamkniętych owalnych dołów o wyraźnym reliefie. Strefa III jest najrozleglejsza i położona na 
stosunkowo płaskim obszarze, na którym doły są najsłabiej widoczne. Ostatnia strefa IV jest położona 
najwyżej, doły są tam najrozleglejsze i dobrze czytelne poprzez wyraźne hałdy. Największy z nich jest 
położony najwyżej i ma rozmiary ok. 13 x 25 m. Niewykluczone, że największe obiekty w tej strefie 
nie są związane z pradziejowym górnictwem, lecz są to późniejsze kamieniołomy lub leje krasowe. Dla 
ustalenia tego konieczne są dalsze badania archeologiczne i geofizyczne.  

W latach 2018-2019 przeprowadzone zostały badania sondażowe, które potwierdziły górniczy 
charakter zagłębień czytelnych na powierzchni terenu. Od 2020 roku prowadzone są interdyscyplinarne, 
kompleksowe badania wykopaliskowe w ramach 5-letniego projektu badawczego finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki (nr 2018/30/E/HS3/00567).  

Badania wykopaliskowe skoncentrowane w południowej strefie stanowiska wykazały, że pod 
pakietem redeponowanego lessu (warstwa 8), znajdują się relikty wielu obiektów kulturowych o 
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charakterze szybów wydobywczych, dochodzących do pokładów krzemienia (Ryc. 2.7). Ich charakter 
musiał być dostosowany do lokalizacji eksplorowanego miejsca. Te doły były następnie zapełniane 
osadami koluwialnymi oraz kawałkami skały wapiennej, pochodzącymi zapewne z sąsiednio drążonych 
nisz. W wypełniskach obiektów zadokumentowano wyroby krzemienne w bardzo różnym natężeniu, od 
warstw w których materiał ten jest niezwykle bogaty, po ich zupełny brak. 
 

 

Ryc. 2.7. Przekrój przez osady wzdłuż stoku w dolnej strefie stanowiska (rys. M. Sudoł-Procyk). 
 

Najlepiej dotychczas przebadany jest obiekt interpretowany jako szyb górniczy o średnicy 4 m 
i głębokości dochodzącej do 3 m, zadokumentowany w III (środkowej) strefie stanowiska. Wydzielono 
w nim ponad 20 pylastych i gruzowych warstw (od A1 do A21). Bezpośrednio nad obiektem zalega 
miąższy pakiet osadów koluwialnych (warstwa 8). Obiekt w swojej części stropowej wyraźnie przecina 
pakiet lessu in situ (warstwa 6) i głębiej glinę zwietrzelinową (warstwa 2). W jego obrębie 
zadokumentowano relikty schodów komunikacyjnych. Spąg obiektu dochodzi do skały, przecinając co 
najmniej dwa poziomy krzemienia. Niemal we wszystkich warstwach zostały zadokumentowane węgle 
drzewne oraz bardzo liczny materiał krzemienny. Po wydobyciu konkrecji krzemiennych najniższego 
poziomu, tj. z głębokości ok. 3 m, zaprzestano dalszej eksploatacji. Nieczynny szyb służył następnie 
jako miejsce składowania urobku z kolejnych szybów, a okresowo wypełniał się też materiałem 
spełzającym i namywanym przez wodę. Na podstawie analizy profili wiemy, że kolejne, analogiczne 
szyby, znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Charakter wyrobów krzemiennych, tj. przewaga odpadków i odłupków ze wstępnych etapów 
obróbki, obecność zaczątkowych form rdzeniowych oraz niewielkiej liczby wiórów i narzędzi 
nakopalnianych, poświadcza obecność na stanowisku pracowni nakopalnianej. Wyniki analizy 
stratygraficznej, materiału krzemiennego, a przede wszystkim datowań wskazują, że mamy do czynienia 
z więcej niż jednym epizodem aktywności górników i łupaczy krzemienia. Opracowanie wyrobów 
krzemiennych ma charakter wstępny. Na obecnym etapie badań wydaje się, że poza analizą 
technologiczną, kluczową kwestią są datowania materiału organicznego (węgli drzewnych metodą 
radiowęglową) oraz osadu lessowego (metodą OSL). Dotychczas uzyskane wyniki dla prób pobranych 
z warstw z obiektu strefy III i jemu nadległych pokazują wyraźnie kilka epizodów które miały miejsce 
na stanowisku. Najstarsze daty, uzyskane dla spągowych warstw obiektu, wskazują na wczesny holocen 
i pozwalają łączyć opisywany obiekt z wczesnomezolityczną aktywnością człowieka w tym miejscu. 
Węgle drzewne, dla których pozyskano daty neolityczne i wczesnobrązowe, wystąpiły w górnych 
pakietach wypełniska obiektu. Te warstwy mają charakter spływowy, co wskazuje, że dostały się do 
obiektu wtórnie, razem z węglami oraz wyrobami krzemiennymi. Węgle dające daty późnoholoceńskie 
są najprawdopodobniej naturalnym przyrodniczym komponentem.   
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Odkrycie kopalni krzemienia czekoladowego w centralnej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej stanowi ważne kryterium do rozważania nad eksploatacją lokalnych złóż i ich 
wykorzystania w poszczególnych okresach pradziejowych. Wykorzystanie tego surowca jest 
potwierdzone na licznych stanowiskach archeologicznych w mikroregionie, od paleolitu środkowego 
po neolit (Sudoł-Procyk, Krajcarz 2021). Wcześniejsze interpretacje mówiły, że krzemień czekoladowy 
obecny na pradziejowych stanowiskach z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był przynoszony z 
wychodni północno-wschodniej strefy Gór Świętokrzyskich (Cyrek, Sudoł 2008). 
 
NAMULISKA JASKIŃ DOLINY WODĄCEJ 
 
Wstęp 
Maciej T. Krajcarz 
 

Dolina Wodąca położona jest w południowej części Wyżyny Ryczowskiej – mikroregionu 
geograficznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Wika i in. 2008, Kondracki 2009), ok. 1 km na 
SW od Doliny Udorki. Dolina ma ok. 6 km długości. Rozpoczyna swój bieg we wsi Smoleń u podnóża 
wzgórz Sikorowa Skała i Góra Zamkowa. Uchodzi do rozległego obniżenia o założeniu tektonicznym, 
zwanego Bramą Wolbromską (Kondracki 2009). W górnym biegu dolina jest sucha. Odpływ w tej 
części doliny odbywa się pod ziemią. Jedynie po silnych ulewach dochodzi do gwałtownego, lecz 
krótkotrwałego odpływu powierzchniowego. W środkowym biegu doliny znajduje się strefa 
źródliskowa małego potoku (znana jako Źródło przy Czarnym Lesie), zasilającego stawy w 
Domaniewicach i uchodzącego do Białej Przemszy. Dolina w górnym biegu ma przebieg NE-SW, 
następnie w pobliżu Jaskini Biśnik skręca na SSE-SE, ponownie w kierunku SW w rejonie źródeł w 
Czarnym Lesie, i ponownie na SE w Domaniewicach (Ryc. 2.1). Powtarzające się kierunki i 
prostolinijne długie odcinki pomiędzy zakrętami wskazują, że dolina rozwinęła się na serii uskoków.  

Dolina Wodąca przecina wapienie górnego oksfordu (Kaziuk i in. 1976). Są to osady tzw. 
budowli węglanowych (Matyszkiewicz 2008), wykształcone w facjach wapieni masywnych i 
detrytycznych, z mikrobialitami i stromatolitami (Matyszkiewicz i in. 2005). Ponieważ są to skały 
odporne na erozję, tworzą generalnie strome zbocza. Miejscami mają one formę pionowych klifów, w 
których występują jaskinie i schroniska, a w wierzchołkowych i brzeżnych partiach wzgórz tworzą 
skałki.  

Obiekty jaskiniowe w Dolinie Wodącej są znane od dawna. Wiele z nich zostało 
zinwentaryzowanych i opisanych w katalogu jaskiń Polski Kowalskiego (1951), a następnie opisanych 
przez Szelerewicza i Górnego (1986). Szczegółowej i systematycznej inwentaryzacji dokonano w latach 
1990-ych na zlecenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Katowickiego, z 
uszczegółowieniem w kolejnych latach (Polunius i in. 1995, Grodzicki red., 2011). Dotychczas w 
Dolinie Wodącej znanych jest 39 obiektów jaskiniowych (wg Grodzickiego red., 2011 oraz portalu 
Jaskinie Polski http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl). Kolejnych 40 położonych jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie doliny. Podczas wycieczki prezentowane są dwa obiekty: Jaskinia Biśnik i Schronisko w 
Smoleniu III (Ryc. 2.1).  
 
Tab. 2.2. Jaskinie i schroniska Doliny Wodącej. Nazwy i numery obiektów za Grodzickim (red., 2011) i portalem 
Jaskinie Polski (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl) 

Nazwa Nr inw. Badania wykopaliskowe 
Tunel w Górze Smoleń J.Cz.IV-04.31 2012 (Sudoł i Krajcarz 2014) 
Schronisko w Smoleniu III J.Cz.IV-04.44 2012-2013 (Sudoł i Krajcarz 2014, Sudoł i Cyrek 2015, Sudoł 

i in. 2015, Krajcarz i in. 2020) 
Schronisko Piarżyste  J.Cz.IV-04.45 2013 
Jaskinia Zegar J.Cz.IV-04.47 1997-1998 Cyrek 2009, Stefaniak i in. 2009a, Sudoł i Cyrek 

2015) 
Jaskinia Jasna koło Smolenia J.Cz.IV-04.48 1998 (Stefaniak i in. 2009a) 
Schronisko Południowe J.Cz.IV-04.49 1998, 2011 (Stefaniak i in. 2009a,  Krajcarz i in. 2012b, Sudoł 

i Cyrek 2015) 
Jaskinia na Biśniku J.Cz.IV-04.18 1991-2019 (zob. Tabela 2.3) 
Schronisko Fałszerzy J.Cz.IV-04.24 1994 (Muzolf 1994, 1997) 
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Dolina Wodąca – znaczenie nazwy 
Maciej T. Krajcarz 
 

Dolina mieszcząca takie znane obiekty turystyczno-krajoznawcze jak Jaskinia Biśnik, Zamek 
Pilcza, Skały Zegarowe i odcinek Szlaku Orlich Gniazd, znana jest jako Dolina Wodąca lub Dolina 
Wodącej (Tyc i in. 1998, Kasprowska-Nowak 2014, 2015). Wodąca (pisownia małą literą) jest 
określeniem geomorfologicznym. W literaturze naukowej termin jest stosowany co najmniej od połowy 
XX wieku. Karaszewska i Łopatto (1964) wymieniają wodącą wśród drobnych form typu rozcięć na 
porośniętym roślinnością stoku, obok rozcięć, parowów, wąwozów i wądołów. Radłowska (1963), 
nawiązując do wcześniejszych prac S. Z. Różyckiego (np. Różycki 1950), definiuje wodące jako suche 
doliny, przeważnie konsekwentne i subsekwentne, które tracą wodę po wkroczeniu na obszar krasowy, 
często mające aktywne leje krasowe w dnie. W publikacjach Państwowego Instytutu Geologicznego 
wodąca definiowana jest jako piaszczysta, sucha dolina (np. Trzepla i in. 2004). Bardziej szczegółową 
definicję podaje Dulias (2014a, 2014b). Wg niej wodąca to regionalna nazwa stosowana na Wyżynie 
Śląsko-Krakowskiej dla suchej doliny, prowadzącej wodę jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i 
w czasie roztopów.  

Jest to faktycznie określenie regionalne, rzadko spotykane w innych częściach Polski. 
Interesująco wygląda opinia lokalnych mieszkańców Wyżyny Częstochowskiej na temat tego terminu. 
W 2016 r. w rozmowie z panem M., mieszkańcem Woli Libertowskiej (ok. 6 km na N od Doliny 
Wodącej), zanotowałem jego określenie wodących jako chwilowych odpływów wody z pola po deszczu 
lub roztopach, w postaci strug poprzecznych lub ukośnych do nachylenia stoku. Stoi to w zgodzie z 
definicją R. Dulias, ale rozszerza ją na wszelkie miejsca, gdzie odbywa się okresowy skoncentrowany 
odpływ, nie tylko doliny. 

Seria wierceń wykonanych przez zespół autora w Dolinie Wodącej w latach 2009-2011 
ujawniła występowanie w osadach doliny kilku serii osadów o powtarzającej się sekwencji: od piasków 
średnio- i gruboziarnistych w spągu, poprzez piaski drobnoziarniste, po mułki i mułki próchniczne (Ryc. 
2.8). Taka sekwencja, wykazująca normalne uziarnienie w wielkiej skali (kilkudziesięciu cm do kilku 
metrów), jest typowa dla osadów pochodzenia rzecznego (Marks 1992). Dolna, tzn. piaszczysta część 
każdej z tych serii jest dobrze przepuszczalna i może służyć jako permanentny lub okresowy poziom 
wodonośny (oznaczone I i II na Ryc. 2.8). Prawdopodobnie w dolinie występuje jeszcze głębszy poziom 
wodonośny, związany z krasem podziemnym (III na Ryc. 2.8). Wskazują na to stare studnie ulokowane 
w talwegu doliny w przysiółku Podlesie. Wg lokalnych mieszkańców mają one głębokość 
kilkudziesięciu metrów i sięgają wapienia oraz pustek w nim (Jadwiga i Lucjan Wodarzowie, inf. ustna, 
2019). Pośrednio potwierdza to hydrogeologiczny otwór eksploatacyjny w górnej części doliny, 
powyżej Podlesia, który ma głębokość 140 m i sięga wapieni jurajskich (Geoportal 
https://mapy.geoportal.gov.pl, usługa: otwory CBDH). Zapewne to ten poziom zasila Źródło przy 
Czarnym Lesie, gdzie bierze swój początek stały ciek powierzchniowy Tarnówka (wg Elektronicznego 
Słownika Hydronimów Polski https://eshp.ijp.pan.pl/, znana również jako Dzdzenica lub Sączenica). 

Stały odpływ powierzchniowy w górnej części Doliny Wodącej nie występuje, ale zdarza się 
okresowy odpływ powierzchniowy, w szczególności po ulewnych letnich burzach. Taka sytuacja była 
obserwowana np. w lipcu 2021 r. (Ryc. 2.9). Odpływ taki ma charakter krótkotrwały (maks. 2 godziny), 
ale bardzo intensywny. Dochodzi wówczas do powstania drobnych fluwialnych form erozyjnych i 
odłożenia namułów (mułków próchnicznych, miejscami piasku).  

Dolina Wodąca ma zatem podstawowe cechy wodących jako form rzeźby, tzn.: położenie w 
obszarze krasowym, przeważnie piaszczyste wypełnienie, brak stałego odpływu powierzchniowego i 
odpływ podziemny. Alternatywna nazwa „Dolina Wodącej” jest niepoprawna, gdyż w dolinie nie ma 
takiego cieku jak „Wodąca”. Ciek pojawia się tylko w dolnym biegu doliny, ale nie nosi takiej nazwy, 
a poza tym nazwa „Dolina Wodąca” jest stosowana do całej doliny, a w szczególności do jej suchego 
górnego biegu. 
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Ryc. 2.8. Schematyczny przekrój przez Dolinę Wodącą (bez zachowania skali): 1 – wapienie skaliste,  

2 – pustki krasowe, 3 – piaski fluwioglacjalne, 4 – lessy, 5 – piaski wydmowe,  
6 – mułki próchniczne, mułki i piaski serii fluwialnych, 7 – koluwia i namuły,  

8 – okresowe i/lub stałe zwierciadła wód gruntowych, 9 – główne drogi infiltracji wód,  
10 – okresowy odpływ powierzchniowy, 11 – stare studnie. 

 
   

 
Ryc. 2.9. Intensywny odpływ powierzchniowy w Dolinie Wodącej (na wysokości Jaskini Biśnik) po burzy  

w dniu 16.07.2021. Na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu nastąpiła  
wówczas powódź błyskawiczna. 

 

Stanowisko B.5. Schronisko w Smoleniu III 
Współrzędne: N 50°26'02,3"; E 19°40'26,1" 
Współrzędne miejsca parkingowego: N 50°26'20.5"; E 19°40'02.6" (Ośrodek ZPKWŚ 
w Smoleniu). 
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sudoł-Procyk 
 

Schronisko znane jest od dawna, wymienione już w katalogu Kowalskiego (1951), gdzie 
otrzymało nazwę i numer 392. Położone jest w pobliżu Smolenia, na prawym zboczu Doliny Wodącej 
(Ryc. 2.1). Schronisko leży na terenie Lasów Państwowych, w granicach Leśnictwa Smoleń należącego 
do Nadleśnictwa Olkusz. Obszar objęty jest programem „Natura 2000” oraz programem Specjalnej 
Ochrony Siedlisk „Ostoja Środkowojurajska” w związku z ochroną cennych siedlisk przyrodniczych 
jaworzyny górskiej z języcznikiem.  

Schronisko jest niewielkie (Ryc. 2.10). Dwa sąsiadujące ze sobą otwory o ekspozycji północno-
wschodniej położone są na wysokości 445 m n.p.m. Otwór po lewej jest większy, ale badania 
wykopaliskowe ujawniły, że jego próg położony jest płytko, natomiast otwór po prawej jest znacznie 
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głębszy i większy, ale w dużym stopniu zakryty osadami. Otwory rozdziela filar skalny, za którym 
znajduje się niewielka sala dzieląca się na dwie krótkie odnogi. Odchodzą od nich w głąb masywu 
niewielkie korytarze, o rozmiarach zbyt małych by człowiek mógł się wczołgać. Na sklepieniu 
schroniska widoczna jest szczelina o założeniu tektonicznym, wzdłuż której zapewne rozwinęła się cała 
forma krasowa. Szczelinę można również prześledzić na klifie nad otworami schroniska.  

Powierzchnia namuliska nie wykazuje znaczącego nachylenia, co oznacza, że stanowisko nie 
znajduje się aktualnie w strefie oddziaływania procesów stokowych, a materiał osadowy można 
traktować jako zdeponowany in situ, nie przemieszczony koluwialnie. Sytuacja zmienia się na 
większych głębokościach, gdzie badania wykopaliskowe ujawniły struktury sedymentacyjne i 
paleopowierzchnie wykazujące wyraźne nachylenie.  

Badania wykopaliskowe prowadzone były w latach 2012-2013 przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN 
w Warszawie, pod kierownictwem M. Sudoł-Procyk. Na decyzję o podjęciu badań wpłynęło wykonane 
wcześniej wiercenie, które wykazało istnienie dość głębokiego namuliska. Przebadano część 
przyotworową schroniska oraz fragment osadów znajdujących się wewnątrz schroniska, łącznie ok. 8 
m2 (Ryc. 2.10).  
 

 

Ryc. 2.10. Plan Schroniska w Smoleniu III (rys. M.T. Krajcarz, 2013). Szarym kreskowaniem zaznaczono 
wykopy archeologiczne z 2012 i 2013 r. 

 
Podczas badań terenowych rozpoznano sekwencję osadów jaskiniowo-stokowo-eolicznych o 

stosunkowo dużej miąższości, maks. 250 cm (Krajcarz i in. 2020) (Ryc. 2.11). Namulisko zbudowane 
jest z różnych litologicznie osadów, głównie rumoszu wapiennego, lessów i glin. Różnice pomiędzy 
warstwami przejawiają się w barwie, uziarnieniu, laminacji i zawartości gruzu wapiennego. Podział na 
warstwy zaznacza się stosunkowo wyraźnie wewnątrz schroniska, natomiast niewyraźnie w części 
przyotworowej. Ponadto, liczba warstw oraz ich miąższość różnią się między partiami schroniska, mimo 
jego nieznacznych rozmiarów. Ze względów na różnice w litologii schronisko podzielono na trzy strefy: 
przyotworową, środkową i tylną (Krajcarz i in. 2020).  

Sekwencję osadów w strefie przyotworowej i środkowej rozpoczyna ostrokrawędzisty rumosz 
wapienny (warstwa 9), leżący na spękanym dnie skalnym (Ryc. 2.11). Osad ten powstał wskutek 
fizycznego wietrzenia skały w warunkach peryglacjalnych, tj. podczas zimnego okresu klimatycznego, 
najprawdopodobniej podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. W strefie tylnej poniżej rumoszu, 
który ma tam zredukowaną miąższość, występuje seria żółtych piasków i czerwonych iłów (warstwy 10 
i 11).  
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Ryc. 2.11. Przekrój przez osady Schroniska w Smoleniu III (profile wykopu archeologicznego wg Krajcarz i in. 

2020).  
 

Rumosze przykryte są pakietem osadów lessowo-próchnicznych (Ryc. 2.11). Są one najlepiej 
wykształcone w strefie przyotworowej, gdzie są warstwowane, a ich miąższość osiąga 1 m. Miąższość 
i stopień złożoności stratygraficznej stopniowo zmniejszają się ku wnętrzu schroniska, tak że pakiet 
wyklinowuje się i zupełnie nie występuje w strefie tylnej. Serię tę rozpoczyna lessowa warstwa 7b. 
Datowanie luminescencyjne (IRSL) osadów tej warstwy wskazuje, że materiał okruchowy osadzał się 
ok. 28 000 – 21 000 lat temu, co odpowiada maksimum ostatniego zlodowacenia (okresowi tzw. 
późnego plenivistulianu lub stadiału głównego zlodowacenia Wisły). Z kolei datowanie radiowęglowe 
kości znalezionej w stropie warstwy dało znacznie młodszy wynik, ok. 14 000 lat cal BP. Może to 
świadczyć o długotrwałej depozycji osadu, ale niewykluczone, że datowana kość reprezentuje kolejną 
jednostkę stratygraficzną, niewyraźnie zapisaną w strefie znalezienia kości. Epizod ten jest wyrażony w 
niektórych miejscach nieciągłą próchniczną warstwą 8 i występującą w jej obrębie antropogeniczną 
warstwą 8a, będącą reliktem niewielkiego paleniska. Nie znaleziono żadnych ruchomych zabytków 
archeologicznych, które pozwalałyby przybliżyć charakter pobytu i przynależność kulturową twórców 
tego paleniska. Nieliczne szczątki gryzoni i ślimaków znalezione w osadach tej serii sedymentacyjnej 
należą przede wszystkim do gatunków zimnolubnych (leming obrożny, D. torquatus) i stepowych – 
chomik europejski (Cricetus cricetus) i smużka stepowa (Sicista subtilis). W warstwie 8 obserwuje się 
większą liczebność szczątków fauny przy nieco zwiększonym udziale gryzoni leśnych, co może 
świadczyć o okresowym rozwoju lasów w regionie, a więc o ociepleniu klimatycznym. Daty 
radiowęglowe uzyskane dla kości i węgielków z paleniska, z przedziału 14 000 – 12 500 lat cal BP, 
wskazują, że ocieplenie to należy korelować z interstadiałem Bølling-Allerød. Wspomniana datowana 
kość łosia (Alces alces) z warstwy 7b może również reprezentować ten okres i być związana z 
paleniskiem, które należy zgrubnie datować na schyłkowy paleolit. Serię wieńczy druga warstwa lessu 
(warstwa 7a) o niewielkiej miąższości, zawierająca tylko pojedyncze szczątki gryzoni i ślimaków 
związanych ze środowiskiem tundrowym. Najprawdopodobniej warstwa ta reprezentuje okres stadialny 
młodszego dryasu, tj. ostatnie zimne wahnięcie klimatyczne plejstocenu. 

Powyżej lessów występuje warstwowana seria osadów holoceńskich, osiągająca maks. 130 cm 
miąższości. Tak dobrze zachowany pakiet osadów holoceńskich, tzn. miąższy i stratygraficznie złożony, 
należy do rzadkości w jaskiniach i schroniskach Jury Polskiej. Z tego względu zaproponowano, by 
Schronisko w Smoleniu III stanowiło stratotyp holoceńskich klastycznych osadów jaskiniowych 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Krajcarz i in. 2020). Stanowisko wymaga wobec tego 
szczególnej ochrony i przygotowania specjalnego planu przyszłych badań, mającego na uwadze 
minimalizację badań niszczących.  

Serię holoceńską rozpoczynają pylaste osady koluwialne (warstwy 6 i 5), charakteryzujące się 
niezgodnościami w spągu, undulacją spągu oraz niewyraźnymi laminacjami (Ryc. 2.11). Struktury 
sedymentacyjne wskazują na udział takich procesów jak spłukiwanie i spływy błotne, i na kierunek 
przemieszczeń materiału od wnętrza ku otworowi schroniska, a więc zapewne ze strefy tylnej, w której 
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warstwy te nie zachowały się. W warstwach tych rozpoznano bogate gatunkowo zespoły fauny, w tym 
ślimaków z dominacją gatunków Discus ruderatus i Vallonia costata oraz gryzoni z dominacją nornicy 
rudej (Clethrionomys glareolus) i nornika wąskogłowego (Lasiopodomys anglicus). Skład gatunkowy 
wskazuje na przejściowe warunki klimatyczne i roślinność typu tajgi. Datowania radiowęglowe oraz 
pozycja stratygraficzna pozwalają wiązać te osady z dolnym holocenem i fazami klimatyczno-
roślinnymi preborealną i borealną.   

Powyżej występują osady jaskrawo zabarwione: żółtawa warstwa 5a, zachowana tylko 
miejscami, i rdzawo-brązowa warstwa 4, o miąższości dochodzącej do 50 cm, a powyżej szara warstwa 
2 (Ryc. 2.11). Są to masywne (bezstrukturalne) gliny z gruzem wapiennym. Nie wykazują struktur 
sedymentacyjnych z wyjątkiem granic międzywarstwowych, ale nawet te granice są niewyraźne i 
stopniowe. Wiek omawianych warstw należy wiązać z okresem ok. 9 000 – 4 000 lat temu. W strefie 
przyotworowej stratygrafia tej serii jest mniej wyraźna (warstwy 3a i 3) ze względu na pedogenezę i 
obecność dużych bloków wapiennych. Osady tej serii charakteryzują się podwyższoną zawartością 
fosforu. Jest to wskaźnik depozycji biogenicznej (Madeyska-Niklewska 1969, Madeyska 1981). W 
składzie gatunkowym zespołu gryzoni warstw 5a, 3, 4 i 2 widoczny jest zwiększający się udział 
gatunków leśnych – nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) i gatunków z rodzaju Apodemus. 
Największy udział gryzoni związanych ze środowiskiem leśnym zaobserwowano w warstwach 4 i 2. 
Ponadto w warstwie 2 stwierdzono wysoki udział szczątków popielicy (Glis glis), co wskazuje na 
obecność lasów liściastych lub mieszanych w otoczeniu jaskini (Krajcarz i in. 2020). Obok szczątków 
gryzoni, w omawianych warstwach znaleziono kilkaset szczątków większych ssaków, głównie zwierząt 
drapieżnych: lisa (Vulpes vulpes), żbika/kota (Felis sp.), borsuka (Meles meles) i kuny leśnej (Martes 
martes). 

Osady tej serii sedymentacyjnej przecięte są obiektem archeologicznym w postaci podłużnej 
owalnej jamy wypełnionej osadem próchnicznym. Strop obiektu jest trudny do prześledzenia ze 
względu na zatarcie granic późniejszymi procesami glebotwórczymi. Wydaje się jednak, że obiekt ten 
przecina dolną część wyżej leżącej warstwy 1a, a przykryty jest górną częścią tej warstwy. W 
niejednolitych osadach obiektu (warstwy 1a/2, 2/4), interpretowanych jako wypełnisko jamy grobowej, 
znaleziono ludzkie zęby, żebra, kręgi oraz fragmenty czaszki, a także artefakty archeologiczne 
(fragmenty naczynia ceramicznego oraz dwa fragmenty metalowego klucz kotwicowego) i bogaty 
materiał archeozoologiczny. Wyniki analizy antropologicznej, wykonanej przez T. Kozłowskiego 
wykazały, że kości ludzkie należą do dwóch osobników: kobiety (w wieku koniec juvenis/początek 
adultus) oraz dziecka (w wieku infans I). Na podstawie szczegółowych analiz opartych o datowanie 
radiowęglowe wykazano w obrębie jednego, jak się wydawało, obiektu obecność trzech epizodów 
aktywności człowieka w okresach:  
1) wczesnej epoki brązu – pochówek zawierający szczątki dziecka, które zostały zdeponowane w 

towarzystwie czaszki psa z zachowanymi śladami skórowania; 
2) późnym przedrzymskim – naczynie ceramiczne, wewnątrz którego zachowała się gruba warstwa 

nagaru, potwierdzająca jego gospodarcze wykorzystanie (Sudoł et al. 2015). Ciekawym 
znaleziskiem datowanym podobnie jak naczynie jest żuchwa żbika europejskiego (Krajcarz i in. 
2016a). Nosi ona ślady drobnych nacięć, co pozwala wnioskować, że zwierzę zostało oskórowane 
przed zdeponowaniem (Krajcarz i in. 2020);  

3) średniowiecza – szczątki młodej kobiety zakopane w części przyotworowej schroniska. Szkielet 
zachował się fragmentarycznie, dlatego trudno jest powiedzieć, czy było to miejsce nietypowego 
pochówku, czy też może noszące znamiona innych praktyk. 

W wypełnisku grobu odkryto także niezwykle interesujący metalowy klucz kotwicowy. Analogiczne 
zabytki są znane ze stanowisk od kultury przeworskiej po wczesne średniowiecze. Jest to jedno z dwóch 
znalezisk tego typu pochodzące z jaskini. Drugim jest klucz z Jaskini Głównej w Kopcowej Skale w 
Prądniku Czajowskim (Czarnowski 1911). 

W wypełnisku grobu znaleziono dużą ilość kości dzikich zwierząt, głównie leśnych, oraz 
zwierząt udomowionych, w tym także kości nadpalonych i przepalonych o charakterze 
pokonsumpcyjnym, oraz drobne węgle drzewne. Liczne są tutaj szczątki niedźwiedzia brunatnego 
(Ursus arctos). Kości należą do jednego osobnika dorosłego oraz dwóch młodocianych (zachowały się 
zęby mleczne), prawdopodobnie samicy z młodymi (Krajcarz i in. 2016a). 

Ostatnią serię sedymentacyjną stanowią próchniczne gliny piaszczyste (warstwy 1 i 1a; ryc. 
2.11). Charakteryzuje je ciemna barwa, związana z wysoką zawartością próchnicy. Zwracają uwagę 
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niezwykle wysokie koncentracje Pb i innych toksycznych pierwiastków (Ag, Bi, Cd, Sb, Sn, Zn), 
związane niewątpliwie z działalnością ludzką. W schronisku nie znaleziono żadnych artefaktów 
archeologicznych wykonanych z tych metali, co sugeruje, że zanieczyszczenie ma raczej zewnętrzne 
pochodzenie. Warto przypomnieć eksploatację ołowiu, cynku i srebra w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, która trwa co najmniej od średniowiecza (np. Włodarz 2006) i wciąż 
postępuje. Ten średniowieczny i nowożytny przemysł mógł mieć wpływ na zanieczyszczenie całego 
regionu, np. poprzez procesy eoliczne. W osadach z tej serii znaleziono kości z dość wczesnymi datami 
radiowęglowymi. Kości te prawdopodobnie dostały się na ówczesną powierzchnię terenu z głębszych 
partii namuliska podczas kopania obiektu archeologicznego (średniowiecznego grobu lub nawet 
starszych, niezachowanych obiektów z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich). 
 
Stanowisko B.6. Jaskinia Biśnik 
Współrzędne: N 50°25'35.3"; E 19°39'55.5" 
Współrzędne miejsca parkingowego: jak dla punktu B.5. 
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sudoł-Procyk, Krzysztof Cyrek 
 

Jaskinia Biśnik znajduje się na lewym zboczu Doliny Wodącej, w miejscu, gdzie dolina zwęża 
się, tworząc przełom pomiędzy pasmem wzgórz Biśnik – Grodzisko Chłopskie – Grodzisko Pańskie z 
lewej strony, a Smylowa Skała – Gaj – Skała Stożek z prawej (Ryc. 2.1). Jaskinia położona jest w 
obrębie skałki Biśnik (stąd jej nazwa; czasem nazywana jest też Jaskinią na Biśniku). Jest częścią dużego 
systemu krasowego, do którego należy również Schronisko Dolne na Biśniku, Schronisko Kopane i 
Jaskinia Psia. Rozwinięta jest w masywnych wapieniach górnego oksfordu (Kaziuk i in. 1986).  

Jaskinia jest znanym obiektem turystycznym (Tyc i in. 2008, Kasprowska-Nowak 2013, 2014, 
2015). Położona jest przy szlakach turystycznych: pieszym czerwonym („Szlaku Orlich Gniazd”), 
pieszym niebieskim („Szlaku Warowni Jurajskich”) i pieszym zielonym („Szlaku Jaskiniowców”), 
rowerowym czerwonym („Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd”), ścieżce dydaktycznej czerwonej 
wychodzącej z Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ („Ścieżka Dydaktyczna Doliny Wodącej”), 
oraz posiada infrastrukturę ułatwiającą zwiedzanie (drewniane wiaty z ławkami i koszami na śmieci, 
tablice informacyjne, znaki szlaków pieszych i rowerowych). Jaskinia Biśnik wraz z sąsiadującą 
Jaskinią Psią jest geostanowiskiem prezentującym formy rzeźby krasowej (geostanowisko „Jaskinia Na 
Biśniku i Jaskinia Psia”, nr 000630 w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski). Klif skalny wokół 
jaskini to również znane miejsce wspinaczkowe. Przebiega tędy kilkanaście dróg wspinaczkowych o 
różnym stopniu trudności (Haciski 2013). Jaskinia podlega ochronie, przede wszystkim ze względu na 
walory archeologiczne oraz geomorfologiczne. Jest chroniona jako pomnik przyrody („Skała Biśnik 
wraz z jaskinią Na Biśniku oraz jaskinią Psią” – nr PPN 121207-010 w rejestrze pomników przyrody 
gminy Wolbrom) i jako stanowisko archeologiczne. Fizyczną ochronę stanowią metalowe kraty 
wstawione w latach 1998 i 2012.  

Do jaskini prowadzą cztery otwory, położone na wysokości ok. 405-410 m n.p.m., dość nisko 
nad dnem doliny (ok. 6 m do 8 m) (Grodzicki 2011, Kasprowska-Nowak 2013). Jej całkowita długość 
to 74 m (Ryc. 2.12). Jaskinia składa się z dwóch części (Grodzicki 2011): górnej, nazwanej przez 
Kowalskiego (1951) Schroniskiem na Biśniku koło Smolenia Górnym; i dolnej, większej (właściwa 
Jaskinia na Biśniku wg Kowalskiego). Tylko dolna część była dotychczas badania wykopaliskowo. W 
części tej w ramach badań archeologicznych wyróżniono kilka stref: „Pod Nawisem” (zewnętrzna 
obszerna nisza, łącząca obie części jaskini), „Komora Główna” (duża komora wschodnia), „Schronisko 
Boczne” (obszerna strefa przy zachodnim otworze), „Komora Boczna” (obszerny korytarz w zachodniej 
części, stanowiący przedłużenie Schroniska Bocznego i łączący się poprzez okna z Komorą Główną) i 
„Trzecia Komora” (zwężający się korytarz stanowiący przedłużenie Komory Bocznej, biegnący w głąb 
masywu w kierunku Jaskini Psiej).  
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Ryc. 2.12. Plan Jaskini Biśnik (rys. N. Sznober, 2010).  
 

Badania wykopaliskowe w Jaskini Biśnik organizowane były najpierw przez Zarząd Jurajskich 
Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, a od 1999 
roku przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu. Pierwszy sezon prowadzony przez A. Pelisiaka w 
1991 r. miał charakter badań sondażowych (Pelisiak 1993-1994). Od 1992 do 2019 roku badaniami 
kierował K. Cyrek, przy udziale naukowców reprezentujących różne gałęzie badań nad prehistorią, 
paleontologią, stratygrafią, sedymentologią, speleogenezą i chronometrią. 
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Osady wypełniające jaskinię były przedmiotem badań od początku wykopaliskowych badań 
archeologicznych. Charakterystykę osadów oraz występujących w nich szczątków fauny i zabytków 
przedstawiono w monografii (Cyrek, red., 2002) oraz wielu szczegółowych opracowaniach (Tabela 2.3). 
Wobec tego w przewodniku przedstawiamy tylko najważniejsze informacje i odsyłamy czytelników 
zainteresowanych zgłębianiem szczegółowych zagadnień do ww. publikacji. 
 
Tabela 2.3. Najważniejsze publikacje dotyczące Jaskini Biśnik 

Tematyka Szczegółowa 
tematyka 

Literatura 

Położenie, nazwa  Kowalski (1951), Szelerewicz i Górny (1986), Cyrek (2002, red.), 
Wika i in. (2008), Grodzicki (2011) 

Turystyka  Muzolf (1998), Tyc i in. (1998), Haciski (2013), Kasprowska-
Nowak (2014, 2015) 

Speleogeneza 
i geomorfologia 

ogólne Tyc (1997), Polonius (1999), Tyc, Kowalski (2019) 

Geologia osadów ogólne Mirosław-Grabowska (1998, 2002a, 2002b), Cyrek i in. (2009, 
2010), Krajcarz i Cyrek (2011), Krajcarz i in. (2014a, 2016b)  

fosylizacja Rogóż i in. (2009), Krajcarz i Cyrek (2011), Krajcarz (2013), 
Krajcarz i Krajcarz (2019) 

Paleośrodowisko ogólne Mirosław-Grabowska (2002a, 2002b), Cyrek i in. (2009, 2010), 
Krajcarz i in. (2014a)  

paleoklimat Mirosław-Grabowska (2002a, 2002b), Gąsiorowski i in. (2014), 
Krajcarz i Krajcarz (2014), Socha (2014) 

paleogeografia Krajcarz i in. (2010), Kasprowska-Nowak (2013, 2015) 
Chronologia ogólne Cyrek (2002), Cyrek i in. (2010), Gąsiorowski i in. (2014), Krajcarz 

i in. (2014a) 
U/Th – metodyczne Hercman i Gorka (2002), Hercman (2014) 

Archeologia ogólne Pelisiak (1993-1994), Cyrek (1997, 2002, 2003, 2010), Czyżewski 
(2009, 2011), Cyrek i in. (2010, 2015, 2016), Cyrek i Sudoł (2010), 
Sudoł i in. (2016) 

średniowiecze - 
nowożytność 

Muzolf (1994) 

paleolit – wyroby 
krzemienne 

Cyrek (2002, 2006, 2007, 2013, 2014, 2021), Cyrek i Sudoł (2008, 
2012), Cyrek i Cyrek (2009), Cyrek i in. (2009, 2014), Krajcarz i in. 
(2012a) 

paleolit – wyroby 
kościane 

Cyrek (2002), Orłowska i in. (2022) 

biomarkery Krajcarz i in. (2013) 
Paleozoologia 
i biostratygrafia 

ogólne Wiszniowska i in. (2002), Stefaniak i in. (2009b), Cyrek i in. (2010), 
Van der Made i in. (2014) 

ssaki - kopytne Stefaniak i Marciszak (2009), Van Asperen i Stefaniak (2011), 
Stefaniak i in. (2012, 2014, 2021a, 2021b), Croitor i in. (2014), 
Piskorska i Stefaniak (2014), Piskorska i in. (2015), Stefaniak 
(2015), Ratajczak-Skrzatek i in. (2022), Mazza i in. (2022) 

ssaki - drapieżne Stefaniak i Marciszak (2009), Marciszak i Stefaniak (2010), 
Marciszak (2014), Marciszak, Socha (2014), Marciszak i in. (2011a, 
2011b), Krajcarz i in. (2014b, 2014c) 

ssaki - gryzonie Socha (2009, 2014), Gąsiorowski i in. (2014), Palkopoulou i in. 
(2016) 

ptaki Tomek i in. (2012) 
Paleobotanika antrakologia Tomczyńska (2002), Krajcarz i in. (2014a) 

biomarkery Krajcarz i in. (2010) 
 

Pierwszy opis osadów, dokonany na podstawie badań K. Cyrka, T. Wiszniowskiej i jej zespołu, 
T. Madeyskiej i J. Mirosław-Grabowskiej, przedstawili Cyrek (1997) i Mirosław-Grabowska (1998, 
2002a). Na tym wstępnym etapie badań nie dysponowano jeszcze wynikami datowań, więc chronologia 
namuliska była oparta przede wszystkim na cechach litologicznych osadów (klimatostratygrafia w 
oparciu o stopień zaawansowania wietrzenia) i składzie gatunkowym fauny kopalnej 
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(klimatostratygrafia w oparciu o wymagania ekologiczne oznaczonych gatunków ssaków). W kolejnych 
latach Cyrek (2002) oraz Hercman i Gorka (2002) przedstawili pierwsze wyniki datowania metodą 
luminescencyjną (TL) oraz uranowo-torową (U/Th). Pozwoliło to uszczegółowić chronostratygrafię 
osadów, choć zarazem otworzyło kolejne pytania z racji dużych zakresów niektórych dat. Datowania 
przeprowadzone w kolejnych latach, oparte na różnych metodach (m.in. radiowęglowej, TL, OSL, 
U/Th, biostratygraficznej, zob. Cyrek i in. 2010, Marciszak i Stefaniak 2010, Krajcarz i Cyrek 2011, 
Marciszak i in. 2011, Krajcarz i in. 2014a, Gąsiorowski i in. 2014, Marciszak i Socha 2014, Socha 2014) 
pokazały niezbicie, że w jaskini występują osady reprezentujące holocen, górny plejstocen, środkowy 
plejstocen i starsze (Ryc. 2.13). Wraz z dużą liczbą szczątków fauny i licznymi zespołami zabytków 
archeologicznych czyni to Jaskinię Biśnik wyjątkowym na skalę Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 
Polski i Europy Środkowej stanowiskiem archeologicznym, paleontologicznym i stratygrafii 
czwartorzędu.  
 

 

Ryc. 2.13. Zestawienie sekwencji osadowych poszczególnych partii Jaskini Biśnik (wg Krajcarz i in. 2014a).  
 

Namulisko Jaskini Biśnik osiąga 6 m miąższości. Ma złożoną stratygrafię i litologię. 
Wyróżniono 35 warstw, w kolejności stratygraficznej (od spągu): 23, 22, 21, 20, 19bc, 19d, 19a, 19, 18, 
16, 15, 14, 13a, 13, 12, 11, 10, 10a, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, S2, S1, 2, 1b, 1a, E, D, C, B, A (Krajcarz i in. 
2014a), przy czym niektóre występują w kilku obocznych wariantach lub wykazują wewnętrzną 
stratyfikację, wobec czego sumaryczna liczba jednostek stratygraficznych jest większa. Osady jaskini 
można pogrupować w pięć serii litostratygraficznych (od najstarszej): 
- seria I – warstwy 23-21. Są to czerwone i żółte iły przypominające gleby typu terra rosa (warstwy 23 
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i 22), oraz naprzemiennie laminowane czerwone iły i osady lessopodobne (warstwa 21). Osady te 
osiągają maks. 1 m miąższości i przeważnie wypełniają szczeliny i zagłębienia dna skalnego. Miejscami 
podściela je skorupa apatytowa. Nie określono wieku iłów, natomiast data OSL uzyskana dla lessu 
wskazuje na wczesny środkowy plejstocen (Krajcarz i in. 2014a). 
- II seria – warstwy 20-19bc. Są to osady koluwialne, redeponowane w obrębie jaskini wskutek 
dynamicznych procesów stokowych, takich jak erozja linearna, spływy błotne i spłukiwanie (Krajcarz i 
Cyrek 2011). Miąższość tej serii rzadko dochodzi do 0,5 m. Jej finalną depozycję można wiązać ze 
schyłkiem zlodowacenia Odry (MIS 8) i początkiem przedostatniego interglacjału (MIS 7), ale 
zbudowana jest z materiału zawierającego dużo starsze szczątki kostne i zabytki archeologiczne, 
przemieszczone z innych partii jaskini (Krajcarz i Cyrek 2011, Cyrek 2013). Fauna kopalna ma cechy 
wskazujące na jej stary wiek (dolny środkowy plejstocen?) (Marciszak i Stefaniak 2010, Marciszak i in. 
2011b, Krajcarz i in. 2014c).  
- III seria – warstwy 19a-8. Są to typowe klastyczne osady jaskiniowe facji przyotworowej, zbudowane 
głównie z glin pylastych i glin piaszczystych bogatych w gruz wapienny (Mirosław-Grabowska 2002a, 
2002b), z przewarstwieniami lessu (warstwy 16 i 12), osadów humusowych (warstwa 11) i nagromadzeń 
ogładzonego gruzu z otoczkami fosforanowymi (głównie warstwy 14 i 13a). Seria ta osiąga kilka 
metrów miąższości i stanowi główny komponent namuliska. Nieliczne wyniki datowań (TL, OSL, 
U/Th), dane paleoklimatyczne i pozycja stratygraficzna pozwalają na datowanie tej serii na późną część 
środkowego plejstocenu (przedostatni interglacjał i przedostatnie zlodowacenie, tzw. interglacjał 
lubelski i zlodowacenie Warty, tj. MIS 7 i MIS 6) aż po schyłek wczesnego glacjału ostatniego 
zlodowacenia (MIS 5a) (Krajcarz i in. 2014a). W osadach tych zachowało się niezwykle dużo szczątków 
fauny z dominacją niedźwiedzia jaskiniowego (Wiszniowska i in. 2002, Marciszak i in. 2011b, Krajcarz 
i Krajcarz 2019) oraz kilkanaście zespołów środkowego paleolitu (Cyrek 2010). Miały one postać 
koncentracji kamiennych i kościanych wyrobów, reliktów palenisk oraz fragmentów kości zwierzęcych 
o pokonsumpcyjnym charakterze (Cyrek i in. 2014). Charakterystyczna jest naprzemienna lub 
jednoczesna obecność w poszczególnych warstwach mikockich i mustierskich elementów kulturowych. 
Tradycje te rozwijały się w zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, które w dużym stopniu udało 
się zrekonstruować. W trakcie wielokrotnego zasiedlenia środowisko wokół jaskini ulegało 
wielokrotnym zmianom: pojawiały się i zanikały krajobrazy stepu, tundry, lasu, terenów podmokłych i 
wodnych (Cyrek, Sudoł 2010). 
- seria IV – warstwy 7-3 oraz S1 i S2. Seria ta obejmuje osady dynamicznych środowisk 
sedymentacyjnych: osady fluwialne (piaski warstw 7, 6 i 5) oraz związane z erozją linearną i spływami 
błotnymi (warstwy S2 i S1, być może również 4 i 3). Miąższość tej serii dochodzi do 2 m. Datowania 
OSL i radiowęglowe wskazują, że seria ta została osadzona w okresie od MIS 4 do początku MIS 2 
(Krajcarz i in. 2014a), tj. w okresie tzw. plenivistulianu, łącznie z interplenivistulianem. W osadach tej 
serii znaleziono najbogatsze zespoły archeologiczne związane z kulturą mikocką, typową dla schyłku 
środkowego paleolitu. W inwentarzach krzemiennych wyróżniają się jedno- i dwustronne asymetryczne 
noże tylcowe oraz rdzenie i półsurowiec lewaluaski (Cyrek i in. 2010, 2014). Poza wyrobami 
krzemiennymi, w stropie tej serii zadokumentowano strukturę interpretowaną jako jeden z najstarszych 
w Europie obiektów mieszkalnych w postaci usytuowanego przed wejściem do jaskini wiatrochronu 
(Cyrek 2002; Cyrek, Sudoł 2010) oraz unikatowe znalezisko reliktów składowania i obróbki poroży 
jeleniowatych w środkowym paleolicie (Mazza i in. 2022).  
- Seria V – warstwy 2-1a i E-A. Jest to najmłodsza seria o niewielkiej miąższości, na ogół poniżej 0,5 
m. Obejmuje lessy (warstwy 2, E i D) z maksimum ostatniego zlodowacenia oraz rozwinięte na 
substracie lessowym próchniczne osady holoceńskie (warstwy 1b-1a oraz C-A) (Krajcarz i in. 2014a). 
W osadach lessowych znaleziono faunę tundrową (Piskorska i in. 2015, Stefaniak i in. 2021a). W 
górnych, próchnicznych warstwach tej serii, szczególnie w strefie „Pod Nawisem”, znaleziono liczne 
fragmenty ceramiki średniowiecznej, neolitycznej i wczesnobrązowej, oraz bardzo liczne wyroby 
krzemienne, reprezentujące wszystkie etapy produkcji siekier krzemiennych (Cyrek 2002). 
Niewątpliwie ceramikę neolityczną łączyć można z bogatymi pracowniami siekier czworościennych 
kompleksu badeńskiego, natomiast wczesnobrązową ceramiką kultury mierzanowickiej z pracownią 
dwuściennych siekierek krzemiennych. 

Obecność palenisk i śladów intensywnego użytkowania jaskini, zachowanych zarówno w 
warstwach z okresów ciepłych jak i chłodnych, dowodzi, że jaskinia była zamieszkiwana przez 
człowieka w różnych warunkach klimatycznych (Cyrek i in. 2014, 2015). Może to świadczyć, że 
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lokalizacja stanowiska była bardzo korzystna, a sama jaskinia była obiektem posiadającym bardzo dobre 
warunki dla osadnictwa podczas kolejnych faz plejstocenu i holocenu. Na podstawie analizy 
planigraficznej źródeł archeologicznych można wnioskować, że lokalizacja przestrzeni użytkowych 
było determinowane różnie usytuowanymi otworami wejściowymi jaskini, których dostępność 
zmieniała się wraz z postępującą dezintegracją skały oraz przyrastaniem namuliska (Cyrek 2013, Cyrek 
i in. 2014, 2015). 
 
Stanowisko B.7. Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu 
Współrzędne Ośrodka i parkingu: N 50°26'20.5"; E 19°40'02.6" 
Paweł Kokoszka 
 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (PK Orlich Gniazd, PKOG) to forma ochrony przyrody 
chroniąca cenne krajobrazowo obszary Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Rozciąga się od okolic 
Częstochowy po Olkusz i Dąbrowę Górniczą. Administracyjnie park położony jest na terenie dwóch 
województw: śląskiego i małopolskiego, powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, 
zawierciańskiego, olkuskiego oraz na mniejszym fragmencie dwóch powiatów grodzkich – 
Częstochowy i Dąbrowy Górniczej. Park obejmuje obszar o powierzchni 475,201 km2 (otulina – 
418,494 km2, obszar chronionego krajobrazu – 195,305 km2). Zasady funkcjonowania Parku reguluje 
Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd (PKOG). Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 
w 2014 roku został ustanowiony plan ochrony PKOG na okres 20 lat. PKOG stanowi prawnie 
uregulowaną formę ochrony przyrody, a dodatkowo występuje na jego obszarze większość innych form 
ochrony przyrody wyszczególnionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody: 
rezerwaty przyrody (10), obszary NATURA 2000 (5), użytki ekologiczne (2), stanowisko 
dokumentacyjne (1) oraz ponad 100 pomników przyrody. 

Park odznacza się bogactwem i osobliwym pięknem zjawisk przyrodniczych oraz wyjątkowym 
ukształtowaniem terenu – unikatowym krajobrazem mozaiki ostańców skalnych. Szczególną cechą 
Parku jest nagromadzenie na małej powierzchni gatunków roślin o różnych wymaganiach troficznych, 
termicznych, wilgotnościowych oraz dotyczących właściwości gleby. Występują tu kontrasty glebowe 
spowodowane sąsiedztwem skał wapiennych z piaskami, lessami, glebami próchniczymi lub 
wywierzyskami zimnych źródeł. Trzon flory stanowią rodzime gatunki oraz trwale zadomowione 
antropofity. Obszar ten charakteryzuje się współistnieniem obok siebie elementów geograficznych, 
które reprezentują dalekie i różne obszary klimatyczne (Szafer, Zarzycki 1977, Wika 1986).  

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu położony jest na terenie PKOG, w 
sąsiedztwie Doliny Wodącej i wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów, tj. rezerwatu 
przyrody „Smoleń” z ruinami średniowiecznego zamku, licznych ostańców skalne, jaskiń (m.in. 
Jaskinia Zegar, Jaskinia Psia), stanowisk archeologicznych (Jaskinia Biśnik, Grodzisko Pańskie) oraz 
pomników przyrody (m.in. Skały Zegarowe). Dolina Wodąca charakteryzuje się bardzo bogatą i 
różnorodną szatą roślinną. Występuje tutaj na naturalnych stanowiskach wiele rzadkich i chronionych 
gatunków roślin, co pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ich otoczeniu. W Ośrodku 
prowadzona jest całoroczna działalność edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Zajęcia realizowane są w formie warsztatów ekologicznych (stacjonarnych i terenowych), pogadanek, 
konkursów (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim), akcji ekologicznych (np. Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata) i zajęć okazjonalnych (np. Dzień Dziecka), i wielu innych. Ponadto w Ośrodku 
organizowane są także konferencje i sympozja naukowe. W zależności od tematyki zajęcia odbywają 
się w salach dydaktycznych na terenie Ośrodka lub na ścieżkach dydaktycznych zlokalizowanych na 
terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (m.in. ścieżka dydaktyczna po Dolinie Wodącej). Oferta 
edukacyjna obejmuje płatne oraz bezpłatne formy zajęć edukacyjnych – szczegółowe tematy zajęć oraz 
pełny cennik można znaleźć na stronie internetowej ZPKWŚ (https://www.zpk.com.pl/). Ośrodek 
oferuje 63 miejsca noclegowe.  
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Stanowisko C.1. Jaskinie i obiekty dawnej eksploatacji kalcytu w masywie Dudnika 
Współrzędne (punkt na szlaku czerwonym na granicy lasu): N 50°34'14,23"; E 19°31'13,42" 
Andrzej Tyc, Zbigniew Rysiecki 
 

 Dudnik jest jednym z kilku zalesionych wzgórz należących do grupy Skał Podlesickich. Leży 
po przeciwnej stronie drogi z Kroczyc do Żarek (zob. ryc. 1.1.). Ten niewielki, rozciągnięty 
równoleżnikowo masyw skalny był obiektem bardzo intensywnej eksploatacji kalcytu (szpatu). Była 
ona kontynuowana przez kilka dziesięcioleci w końcu XIX w. i pierwszej połowie XX w. Okolice 
Podlesic należały do głównych ośrodków górnictwa kalcytu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 
która była jednym z dwóch zasadniczych obszarów tego górnictwa w Polsce (obok Gór 
Świętokrzyskich) (Wójcik 2004). Z licznych kopalń tego surowca w Skałach Podlesickich i 
Kroczyckich szpat był furmankami wywożony do huty szkła „S. Reich i Spółka” w Zawierciu oraz do 
Ząbkowickiej Fabryki Szkła Józefa Schreibera.  

Kopalnie kalcytu, czyli odkrywki związane z żyłami kalcytu oraz niektóre jaskinie, 
zlokalizowane były w na obrzeżach masywu Dudnika, zagłębiając się jednak do wnętrza wzgórza. W 
rzeźbie zachowało się wiele śladów po kopalniach kalcytu, które w przypadku Dudnika były przy okazji 
miejscem odkryć kilku jaskiń. W trakcie eksploatacji kalcytu odkryta została m.in. Studnia Szpatowców 
(“Kopalnia kalcytu w Podlesicach koło Kroczyc” zgodnie z pierwszym opisem K. Kowalskiego z 1949 
r.), Mała Studnia Szpatowców, Mini Studnia Szpatowców czy Schronisko w Podlesicach koło Kroczyc 
I (ryc. 3.1). Studnia Szpatowców jest najgłębszym obiektem jaskiniowym w Skałach Podlesickich (38 
m głębokości). Otworom tych jaskiń na Dudniku towarzyszą charakterystyczne wały usypane u ich 
wylotu. 
 

 

Ryc. 3.1. Rozmieszczenie jaskiń w masywie Dudnika, zaznaczono lokalizację miejsc występowania in situ 
brekcji z kośćmi nietoperzy 

 
Najprawdopodobniej w trakcie prac górniczych odkryta została również Jaskinia Zawał, która 

później została zasypana gruzem pozostałym po eksploatacji i zalegającym na hałdzie. W ostatnich 
kilkunastu latach podjęta została próba ponownej eksploracji Jaskini Zawał, której głębokość w sali z 
bogatą szata naciekową (Cmentarzysko) osiągnęła 27 m. Łącznie z jaskinią Babie Nogi, która dochodzi 
do powierzchni na wierzchołku masywu Dudnik, deniwelacja Jaskini Zawał-Babie Nogi wynosi 50 m. 
Z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się bloków w Jaskini Zawał eksploracja została zaprzestana i 
wejście oznakowane jako niebezpieczne. Z kolei Babie Nogi są fragmentem komina jaskiniowego 
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pokrytego polewami naciekowymi, który został otwarty do powierzchni w wyniku procesów 
denudacyjnych ostańca skalnego Dudnika. Niestety, szata naciekowa tego obiektu została niemal 
całkowicie zniszczona.  
 

 

Ryc. 3.2. Pionowe rozmieszczenie jaskiń masywu Dudnik, zaznaczono lokalizację miejsc występowania in situ 
brekcji nietoperzowej 

 
Jedną z najciekawszych jaskiń jest Jaskinia Pod Gąbką (od dobrze zachowanej gąbki na ścianie 

skalnej nad otworem), wyeksplorowana do głębokości 14 m. Jest to jaskinia rozwinięta na jednej 
szczelinie równoległej do ściany masywu, zapadającej do jego wnętrza. W jaskini tej występuje bardzo 
bogata szata naciekowa związana z krystalizacją kalcytu pod powierzchnią wody. Są to dobrze 
zachowane szczotki kalcytowe pokrywające ściany i dno jaskini. Z uwagi na walory estetyczne i 
naukowe oraz ze względu na zniszczenia, jakie zaczęły się pojawiać w szacie naciekowej, została ona 
zagruzowana. 
 
Stanowisko C.2. Stanowiska brekcji nietoperzowej na Dudniku 
Współrzędne (przy Studni Szpatowców): N 50°34'13,93"; E 19°31'15,72" 
Andrzej Tyc, Tomasz Postawa, Zbigniew Rysiecki 
 

Wzgórze Dudnik w Skałach Podlesickich na Wyżynie Częstochowskiej jest miejscem 
występowania jednego z najbardziej znanych jaskiniowych stanowisk paleontologicznych w Polsce. To 
tu, w Kopalni kalcytu w Podlesicach koło Kroczyc (nr 431 w inwentarzu K. Kowalskiego, 1951a), czyli 
jaskini Studnia Szpatowców, została w 1949 r. odkryta, a następnie przez lata opracowywana, brekcja 
kostna dokumentująca plioceńską faunę drobnych ssaków, głównie nietoperzy (m.in. Kowalski 1956, 
1990). Scementowana kalcytem warstwa namuliska jaskiniowego oraz fragmenty polew kalcytowych z 
bardzo licznymi kośćmi nietoperzy została zebrana z hałdy w pobliżu funkcjonującej jeszcze wówczas 
kopalni oraz ścian szczeliny w partii przyotworowej jaskini (Kowalski 1951b). K. Kowalski zebrał 
ponad 500 kg fragmentów brekcji z Podlesic, z której w następnych latach została wyekstrahowana i 
zidentyfikowana duża liczba szczątków nietoperzy, w tym nowych dla nauki gatunków nocków: Myotis 
podlesicensis KOWALSKI 1956, Myotis danutae KOWALSKI 1956 (Kowalski 1956).  

Jak już wspomniano, Dudnik był miejscem eksploatacji kalcytu (szpatu) nie tylko w 
bezpośrednim otoczeniu Studni Szpatowców. W latach 1946-1951 na wzgórzu tym funkcjonowało 
jeszcze kilka innych kopalń. Część z nich to znane dziś jaskinie Dudnika, w tym system głębokich jaskiń 
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po północnej stronie wzgórza – Jaskinia Zawał, Studnia Pod Gąbką, Jaskinia Na Dudniku (zob. ryc. 
3.1). W trakcie eksploracji trzech wymienionych jaskiń zostały w ostatnich latach odkryte fragmenty, a 
w Jaskini Zawał nawet duże bloki, brekcji nietoperzowej. Znajdowane fragmenty brekcji różnią się 
między sobą charakterem spoiwa, w którym tkwią kości nietoperzy – niekiedy krystaliczne, kalcytowe, 
w innych miejscach gliniaste, z ciemnymi wkładkami guana. Szczególnie interesujący jest przypadek 
brekcji nietoperzowej z Jaskini Zawał, w której na powierzchni brekcji są widoczne makroskopowo 
liczne oraz dobrze zachowane czaszki, żuchwy i kości długie nietoperzy. Na podstawie cech 
diagnostycznych wśród wypreparowanych szczątków oznaczono dwa gatunki nietoperzy: nocka 
Natterera (Myotis nattereri) i gacka brunatnego (Plecotus auritus) (Tyc i in. 2019). Pozostałą część bryły 
kalcytu z czaszkami i kośćmi długimi nietoperzy zachowano do badań, m.in. z wykorzystaniem 
mikrotomografii komputerowej (ryc. 3.3).   
 

 

 
Ryc. 3.3. Wstępne wyniki skanowania brekcji nietoperzowej z Jaskini Zawał – możliwe jest uzyskanie 

trójwymiarowych modeli czaszek i kości nietoperzy, jak również trójwymiarowego modelu rozmieszczenia, 
sposobu wzajemnego położenia tych szczątków w obrębie bloku brekcji 
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Stanowisko C.3. Jaskinie i obiekty dawnej eksploatacji kalcytu w masywie Góry Sulmów 
Współrzędne (Jaskinia Żabia): N 50°34'22,16"; E 19°31'07,62" 
Andrzej Tyc 
 

W okolicach Góry Zborów i na Górze Sulmów eksploatacja kalcytu trwała najdłużej w 
odniesieniu do całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, bo do początku lat 50. XX w. Rodzina 
Kitów z Podlesic eksploatowała szpat jeszcze w 1951 r. w Jaskini Żabiej (J.Cz.III – 05.07) na Górze 
Sulmów (Skała Biblioteka) (Czylok i in. 2008). Stąd nazwa studni wejściowej do jaskini – Studnia Kity. 
Eksploatację przerwał zawał osadów, które zostały wydobyte z jaskini w trakcie jej eksploracji w końcu 
lat 70. XX w. (Mazik 1979). Odkryte w trakcie eksploracji osady były później przedmiotem wieloletnich 
badań, które zaowocowały opisem z tej jaskini wczesnoplejstoceńskiej fauny (m.in. Bosák i in. 1982; 
Nadachowski i in. 2011).  

Innym ciekawym obiektem jaskiniowym Góry Sulmów jest Jaskinia Sulmowa (J.Cz.III – 
05.08), której wejściowa partia – lej o charakterze zapadliska, była również przekształcona w wyniku 
eksploatacji kalcytu. Niemniej jednak wewnątrz jaskini znajdują zachowane się ciekawe formy 
korytarzy jaskiniowych, rozwiniętych na prostopadłych szczelinach i pokrytych częściowo polewami 
naciekowymi.  

Jeszcze do końca lat 70. XX w. w okolicy Podlesic funkcjonowało 20 wapienników, na 
potrzeby których eksploatowano wapienie. Kilka z nich działało w sąsiedztwie Góry Sulmów i Dudnika. 
Eksploatacja była prowadzona w niewielkich łomach wapieni, ale przede wszystkim wybierano gruz z 
hałd przy kopalniach kalcytu oraz bloki wapieni zalegające pod ścianami ostańców. W wielu miejscach 
w Skałach Podlesickich są resztki dawnych wapienników, ślady po jednym z nich są widoczne na trasie 
sesji terenowej pomiędzy stanowiskami C.2 i C.3. 
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Geneza konkrecji w osadach jaskiniowych Jaskini Perspektywicznej 
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Jaskinia Perspektywiczna to ważne stanowisko archeologiczne i paleontologiczne, położone w 

środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na wschodnim zboczu doliny Udorki. Jaskinia 
ta wypełniona jest osadami gliniastymi, pylastymi, piaszczystymi i gruzowymi, związanymi m.in. z 
działalnością rzeczną oraz spływami błotnymi. W ich obrębie odnaleziono liczne artefakty wskazujące 
na dawną obecność człowieka oraz zwierząt (Sudoł i in. 2016). 

 W osadach znaleziono również wiele konkrecji. Są to skupienia mineralne, które wyróżniają się 
od otoczenia składem chemicznym i budową wewnętrzną. Kolekcja konkrecji liczy ponad 370 
dotychczas skatalogowanych dużych (ponad 1 cm) okazów, oraz kolejnych kilkaset drobnych. 

 Na podstawie morfologii wyróżniono pięć typów konkrecji z Jaskini Perspektywicznej: 
nodularne, wydłużone, sferyczne, nieregularne i spłaszczone. Materiał do badań został 
wyselekcjonowany z dwóch warstw, w celu zaobserwowania ewentualnych różnic między nimi. 
Przeprowadzono wstępne badania mikroskopowe reprezentatywnych okazów, w tym analizy płytek 
cienkich na mikroskopie polaryzacyjnym w świetle przechodzącym,  mikroskopie 
katodoluminescencyjnym, oraz skaningowym mikroskopie elektronowym 

Badane okazy są konkrecjami węglanowymi. Materiał detrytyczny stanowi w zdecydowanej 
większości kwarc, który ze względu na różny stopień przeobrażeń może pochodzić z różnych źródeł. 
Niewielki udział mają skalenie potasowe i łyszczyki. Stosunkowo często, jak na minerał akcesoryczny, 
występuje turmalin. Ziarna są zwykle dość dobrze wysortowane i obtoczone. Spoiwo jest węglanowe, 
kalcytowe, okazjonalnie węglanowo-fosforanowe i fosforanowo-żelaziste. Izopachytowy charakter 
spoiwa sugeruje, że powstawał on w środowisku freatycznym (por. Matyszkiewicz 1996), jednak do 
zweryfikowania tej hipotezy konieczne są dalsze badania. Materiał detrytyczny nie różni się znacząco 
pomiędzy poszczególnymi okazami. Różnice objawiają się raczej w ilości, ewentualnie rodzaju cementu 
i porowatości. O różnicach tych nie decyduje jednak warstwa, z której pochodzą konkrecje. 

Dalsza analiza wyników oraz dodatkowe badania (XRD, izotopy stabilne węgla i tlenu) będą 
prowadzone w celu wyjaśnienia sposobów powstania tychże konkrecji oraz źródła roztworów i 
węglanów, z których krystalizowały. 
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Kompleksowe badania dwóch nacieków z Jaskiń Demianowskich w Niżnych Tatrach 

umożliwiły rekonstrukcję warunków paleoklimatycznych panujących na badanym obszarze podczas ich 
wzrostu. Wykonane datowanie nacieków metodą uranowo-torową pozwoliło na ustalenie chronologii i 
wskazało, że analizowane nacieki narastały od ok. 375 do ok. 157 tys. lat temu.  

Wzajemnie uzupełniające się wyniki, otrzymane różnymi metodami, pozwoliły na identyfikację 
głównych zmian klimatycznych w analizowanym okresie. Najstarsza część zapisu wskazuje na 
stosunkowo płynne przejście do chłodnego MIS 10, w którym możliwy był swobodny rozwój gleb i 
roślinności. Kolejny okres wzrostu nacieków w Niżnych Tatrach (w trakcie MIS 9) charakteryzował się 
generalnie ciepłymi warunkami klimatycznymi, umożliwiającymi ciągły wzrost nacieków, ale 
jednocześnie z pojawiającymi się okresami z mniejszymi opadami w starszej części MIS 9e oraz MIS 
9a. Klimat podczas MIS 8 był stosunkowo łagodny, nie zatrzymał narastania nacieków, ale okresowo 
występowały intensywne opady i zwiększone dostawy wody do jaskini. Okres MIS 7 charakteryzowały 
przede wszystkim gwałtowne zmiany klimatyczne, obejmujące krótkie, ale intensywne, ochłodzenie 
klimatu w MIS 7d, a następnie gwałtowne przejście do stosunkowo ciepłych i wilgotnych warunków w 
MIS 7c, a także mocno zmienne warunki hydrologiczne podczas MIS 7a. Uzyskany z nacieków zapis 
klimatu podczas MIS 6 ujawnia dwudzielność tego okresu ze stosunkowo łagodnymi warunkami w 
starszych MIS 6d i MIS 6c oraz pogorszeniem warunków podczas MIS 6b i MIS 6a uniemożliwiających 
wzrost nacieków jaskiniowych.  

Dodatkowo wyniki otrzymane z badań stalagmitu PD-7 pokazały, że oprócz regionalnych zmian 
klimatycznych także warunki lokalne, takie jak wzajemny układ gleba/skały, cyrkulacja wody lub 
akumulacja świeżych osadów powyżej jaskini, mogą również w istotny sposób wpływać na skład 
izotopowy kalcytu budującego nacieki i muszą być brane pod uwagę przy rekonstrukcjach paleoklimatu, 
zwłaszcza podczas gwałtownych zmian klimatycznych. 
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Środkowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, czyli Wyżyna Częstochowska, stała się 

miejscem badań archeologicznych o kilkadziesiąt lat później w porównaniu z Wyżyną Krakowską. 
Ponad stuletnia już historia tych badań zaczęła się od poszukiwań W. Kuźniara w Okienniku Wielkim 
w 1911 roku (Demetrykiewicz, Kuźniar 1914). Trzy lata później badania na tym stanowisku 
kontynuował S. Krukowski, który  jednocześnie rozpoczął wykopaliska w jaskiniach Złotego Potoku w 
latach 30. XX wieku (Krukowski 1939-1945). W latach 1946–1949 eksplorację jaskiń okolic 
Strzegowej przeprowadził L. Sawicki (Sawicki 1953), a w latach 50. XX wieku interdyscyplinarne 
badania w Skałach Podlesickich prowadzili W. i M. Chmielewscy (Chmielewska, Pierzchałko 1956, 
Chmielewski 1958). W latach 80. i 90. ubiegłego wieku pracami na tym obszarze kierował B. Muzolf  
(Muzolf i in. 2009). Interdyscyplinarne badania nad paleolitem rozpoczęte w 1989 roku przez K. Cyrka 
(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, a od 1998 roku – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) były prowadzone w Skałach Kroczyckich (Cyrek 1999, 2009), Jaskini Jasnej w Strzegowej 
(Rybicka, Cyrek, 1997), w Schronisku IV na Górze Birów (Cyrek 2018) i w Jaskini Biśnik (Cyrek i in. 
2010, 2014). Badania w Skałach Kroczyckich były kontynuowane przez Ł. Czyżewskiego oraz M. i 
M.T. Krajcarzów (Krajcarz i in. 2014), a w obiektach Doliny Wodącej przez M. Sudoł oraz M. i M.T. 
Krajcarzów (Sudoł i in. 2016). Aktualnie w dolinie Udorki kompleksowe badania, również nad złożami 
surowców krzemiennych prowadzi M. Sudoł-Procyk wraz z M. i M.T. Krajcarzami (Krajcarz i in. 2012). 
Badania w Jaskini Komarowej, a w latach 2007–2010 w Jaskini Stajnia, prowadził M. Urbanowski. 
Charakterystyczną cechą powyższych badań była i jest daleko posunięta interdyscyplinarność. W ich 
efekcie dysponujemy wartościową bazą źródłową, nie pozbawioną jednak białych plam. Źródła 
pochodzą z 35 jaskiń, schronisk i nawisów skalnych oraz 2 stanowisk otwartych (Ryc. 1). Na tych 
stanowiskach zadokumentowano 15 środkowopaleolitycznych poziomów kulturowych, 15 
górnopaleolitycznych i 5 schyłkowopaleolitycznych. Z uwagi na wysokie walory naukowe i fakt, że 
badania terenowe lub gabinetowe są  tam aktualnie prowadzone, wyróżniają się następujące stanowiska: 
Jaskinia Biśnik, Jaskinia Stajnia, Jaskinia Deszczowa (Ryc. 2) i Jaskinia Perspektywiczna z pobliską 
kopalnią krzemienia. 

Reperowym środkowopaleolitycznym stanowiskiem dla całej Europy Środkowej jest Jaskinia 
Biśnik z najdłuższą sekwencją stratygraficzną, na którą złożyły się relikty ponad dwudziestu faz 
zasiedlenia przez człowieka (Cyrek i in. 2010, 2014). Najstarsze warstwy ze śladami osadnictwa (19bcd) 
pochodzą z MIS 8–7. Sekwencja kolejnych siedmiu poziomów zasiedlenia jaskini, zachowana w 
warstwach 19a, 19 i 18, została wydatowana na MIS 7–6, czyli na okres od 300 000 do 150 000 lat 
temu, kiedy to niewielkie grupy łowców zakładały w jaskini krótkotrwałe obozowiska, w których 
posługiwali się narzędziami krzemiennymi wykonanymi metodą lewaluaską w tradycji kultury 
mustierskiej (Cyrek 2013). Byli to ludzie określani mianem człowieka z Heidelbergu, który był 
prawdopodobnie przodkiem późniejszego Homo sapiens (HS), a być może również Homo 
neanderthalensis (HN). Właśnie neandertalczyk bywał mieszkańcem jaskini przez następnych około 
100 000 lat (MIS 6–3). Pozostawił po sobie co najmniej 12 poziomów zasiedlenia, w postaci reliktów 
obozowisk i narzędzi krzemiennych wykonanych w tradycji kultury mustierskiej oraz mikockiej. 
Szczególnie w późnej fazie kultury mikockiej, w warunkach chłodnego i suchego klimatu ostatniego 
zlodowacenia, pobyty w jaskini były dłuższe, co wiązało się z większą liczbą pozostawionych wyrobów 
krzemiennych oraz z wykonaniem przed wejściem do jaskini wiatrochronu (Cyrek 2013, Cyrek i in. 
2014, 2016).  
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Ślady pobytu neandertalczyków spotykamy również w innych jaskiniach, takich jak Dziadowa 
Skała (Chmielewski 1958), czy Jaskinia Stajnia (Urbanowski i in. 2010). W tej ostatniej wśród kości 
upolowanych i konsumowanych przez człowieka zwierząt, znaleziono kilka neandertalskich zębów, co 
jest pierwszym tego rodzaju znaleziskiem na ziemiach polskich (Picin i in. 2020). 

Znaleziska te zostały wydatowane metodą radiowęglową na okres od 52 do 46 ka i określają 
końcową fazę pobytu HN na obszarze środkowej części Jury. Dotychczas nie udało się tutaj odkryć 
stanowisk charakterystycznych dla etapu przejściowego pomiędzy paleolitem środkowym a paleolitem 
górnym, związanym z HS.  

Kolejna faza zasiedlenia interesującego nas obszaru została wydatowana na okres 44–42 ka i 
jest zapisana w Jaskini Deszczowej (Cyrek i in. 2000) w postaci bogatego w zdobione wyroby kościane 
poziomu kultury oryniackiej, a ponadto w Schronisku IV w Górze Birów (Cyrek 2018). Również w 
Jaskini Stajnia znaleziono zdobiony przedmiot związany z kulturą oryniacką (Talamo i in. 2021) 

Schyłkową fazę paleolitu reprezentuje kultura magdaleńska, której trzy fazy zasiedlenia 
zachowały się w Kruczej Skale (Cyrek i in. 2022) oraz w Kleszczowej oraz w Jaskini 
Perspektywicznej (Sudoł-Procyk 2020), gdzie odkryto położone w pobliżu wychodni krzemienia 
czekoladowego pracownie jego obróbki.  
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Ryc. 1. Najważniejsze stanowiska paleolityczne Wyżyny Częstochowskiej wymienione w tekście 
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Ryc. 2. Schematyczne zestawienie stratygrafii kulturowej Jaskini Biśnik, Jaskini Deszczowej i Jaskini Stajnia



 

67 
 

Aktywność biospeleologów na świecie (na podstawie materiałów z 
międzynarodowych konferencji, 2022) 

 

Biospeleological activities in the world (based on materials from international 
conferences held in 2022) 

 
Elżbieta Dumnicka 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków; 
e-mail: dumnicka@iop.krakow.pl 

 
W tym roku, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyły się dwa zjazdy osób 

prowadzących badania biologiczne w szeroko rozumianym środowisku podziemnym. Były to: w dniach 
18-22 lipca „25th Conference on Subterranean Biology” w Cluj-Napoca w Rumunii, a w następnym 
tygodniu (24-31 lipca) “18th International Congress of Speleology” w Le Bourget du Lac we Francji. 
Aczkolwiek dla szerokiej rzeszy speleologów kongres jest wydarzeniem znacznie ważniejszym, to dla 
biospeleologów konferencja o tematyce stricte biologicznej wydaje się być bardziej istotna. Świadczy 
o tym zarówno większa liczba prezentacji (64 – na konferencji Subterranean Biology i 48 na Kongresie 
Speleologicznym) jak i bardziej „naukowa” tematyka wystąpień na pierwszym z wymienionych 
spotkań. 

W Cluj-Napoca aż w 18 referatach prezentowane były wyniki zespołowych badań genetycznych 
i filogenetycznych nad stygobiontami a także badań laboratoryjnych i terenowych nad adaptacjami 
organizmów do życia w podziemiach, w tym do życia w jaskiniach chemoautotroficznych. Podobne 
zagadnienia były tematem tylko trzech wystąpień na Kongresie Speleologicznym.  

 Na obu spotkaniach liczne były doniesienia dotyczące składu fauny bezkręgowców, lub 
wybranych jej grup żyjących w szeroko rozumianym środowisku podziemnym (Konferencja – 13, 
Kongres – 21). Natomiast tylko na Kongresie prezentowane były wyniki badań wyłącznie 
trogloksenicznych grup zwierząt, takich jak nietoperze, inne ssaki i ptaki. W niewielu referatach 
przedstawiono nowe dane dotyczące systematyki i taksonomii fauny (Konferencja – 5, Kongres – 3), co 
nie powinno dziwić patrząc na aktualnie modną (i w związku z tym lepiej finansowaną) tematykę badań. 
Wyniki badań ekologicznych, które trudno prowadzić w jaskiniach i innych siedliskach podziemnych, 
też były rzadko prezentowane (Konferencja – 5, Kongres – 4). Mimo, że biospeleologia istnieje już sto 
lat, w dalszym ciągu tworzona lub modyfikowana jest metodyka badania środowiska podziemnego 
(Konferencja – 4 doniesienia, Kongres – 3), a także prezentowana jest działalność od dawna istniejących 
(np. w Moulis, Francja) jak i nowych laboratoriów podziemnych (3 i 2 doniesienia). Na obu spotkaniach 
niewiele referatów dotyczyło bardzo ważnego zagadnienia jakim jest ochrona biocenoz występujących 
w środowisku podziemnym.  

 W trakcie Konferencji Biospeleologicznej nie zabrakło prezentacji wyników badań 
wykonanych w studniach. Przedstawiono wstępne rezultaty badań studni wiedeńskich oraz 
usytuowanych w pd.-zach. części Republiki Czeskiej, jak również podsumowanie badań wykonanych 
w studniach krakowskich.  

 Chociaż w Polsce badania organizmów żywych w środowisku podziemnym (z wyjątkiem 
nietoperzy) są mało popularne, to w wielu państwach ten kierunek badań rozwija się dynamicznie i to 
nie tylko w krajach o bogatej faunie troglo- i stygobiontów, ale także np. w Belgii czy Niderlandach. W 
Polsce, dzięki aktywności Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, możliwa jest integracja działań 
biospeleologów oraz szybka wymiana informacji speleologicznych.  

 

Podziękowania: Bardzo dziękuję dr hab. Janowi Urbanowi za udostępnienie programu  
Kongresu Speleologicznego i abstraktów dotyczących sesji biospeleologicznych. 
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Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń polskich Karpat Fliszowych 
(sierpień 2021 – wrzesień 2022) 

 
Exploration and inventory of caves in the Polish Flysch Carpathians (August 2021 – 

September 2022) 
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W okresie od sierpnia 2021 do września 2022 eksploracja była prowadzona przez członków 

Speleoklubu Bielsko Biała (SBB), członków Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki (SSB) i 
Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń Grupa Malinka. Zostało odkrytych 9 nowych jaskiń i schronów 
podskalnych, w kilku odkryto nowe partie, w wyniku połączenia powstały 2 nowe systemy jaskiń, oraz 
ustalono długość kilku wcześniej odkrytych obiektów. W poszczególnych rejonach nowe odkrycia 
wyglądają następująco. 

Beskid Żywiecki 
T. Kochel i G. Więcek na stokach góry Munczolik odkryli nowy obiekt o nazwie Jaskinia Chruścika o 
długości 10 m. 

Bieszczady 
T. Mleczek poinformował o odkopaniu Groty Teodora i ustaleniu nowej długości na 8,4 m, oraz 
odkryciu nowych obiektów: Piwnicy Biskupa o długości 3,2 m i Frankowej Jamy o długości 5,1 m. 

Beskid Śląski 
Malinów, Malinowska Skała: Członkowie Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń Grupa Malinka odkryli nową 
jaskinię nazwaną Jaskinia w Ceście, a następnie połączyli ją z pobliską jaskinią tworząc System 
Malinowska Studnia - Cesta o długości ponad 1330 m i rekordowej w Beskidach deniwelacji 
wynoszącej 68,9 m. Ponadto odkryli Jaskinię z Wodospadem o długości 47 m. 
P. Gądek ustalił długość Jaskini Czystej na 6 m oraz odkrył nową Jaskinię Kontaktową o długości ponad 
7 m. 
Grabowa i Kotarz: P. Gądek odkrył nowe korytarze w Jaskini Poziomej, jej długość tym samym wzrosła 
z 13 m do ponad 30 m. W tym rejonie również ustalił długość Jaskini Zagubionej na 7,5 m oraz odkrył 
nowy obiekt o nazwie Schron Skrzynkowy o długości 4,5 m. 
Jaworzynka: P. Gądek odkrył nowe korytarze w Studni na Krawędzi, długość wzrosła z 12 m do ponad 
30 m. 
Magurka Wiślańska: P. Gądek i T. Kochel odkryli Jaskinię Pomyloną o długości 15 m. 
Magura: P. Gądek zinwentaryzował Jaskinię Lotnych Piasków, ustalając jej długość na 321 m i 
głębokość na 18 m, a następnie odkrył nowe korytarze, w wyniku czego długość jaskini wzrosła do 
około 500 m. 
Skrzyczne: P. Gądek i G. Więcek połączyli jaskinie na Chórze, w wyniku czego powstał system o 
długości 43 m. 
Łazek i Wytrzeszczona: T. Kochel na stokach Łazka odkrył Jaskinię Tu Nic Nie Ma i ustalił jej długość 
na 8 m.  
W. Michalski i J. Pukowski zinwentaryzowali Schronisko w Wytrzeszczonej o długości 1,5 m. 

Pogórze Śląskie 
B. Michalska-Kasperkiewicz i J. Ganszer zinwentaryzowali Szczelinę w Lesznej o długości 1,8 m. 

Na dzień 6 września 2022 w Polskich Karpatach Fliszowych jest znanych 1654 jaskiń i 
schronisk skalnych o łącznej długości 29307 m. 43 jaskinie osiągają długość powyżej lub równą 100 
metrów, a 32 deniwelację powyżej lub równą 15 metrów.  
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Czynniki warunkujące kruche deformacje nacieków jaskiniowych – wyniki 
badań w jaskiniach Słowacji 
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Od dawna zwracano uwagę na uszkodzone nacieki jaskiniowe i proponowano różnorakie 

przyczyny powstania uszkodzeń. W ostatnich latach wielu badaczy wskazuje na procesy 
sejsmotektoniczne jako jeden z możliwych czynników warunkujących tego typu kruche deformacje. 
Jednocześnie pojawiają się coraz liczniejsze głosy wiążące pękanie nacieków z destrukcyjną 
działalnością zamrozu wewnątrz jaskiń. Wyjaśnienie powyżej zarysowanej kontrowersji znalazło się 
wśród celów badań prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat w dziesięciu jaskiniach Słowacji. 

Efektem badań było stwierdzenie następujących faktów: (i) rozmieszczenie uszkodzonych 
nacieków nawiązuje do uskoków w skałach goszczących jaskinie, (ii) czas niektórych uszkodzeń 
przypada na ciepłe stadia klimatyczne czwartorzędu, (iii) sytuacja przestrzenna uszkodzonych nacieków 
wyklucza istnienie w ich sąsiedztwie większych nagromadzeń lodu, (iv) uszkodzone nacieki występują 
w pobliżu dużych stref uskokowych aktywnych w czwartorzędzie, (v) kruche deformacje były 
synchroniczne w różnych partiach tych samych jaskiń, oraz (vi) kruche deformacje były synchroniczne 
z niezależnie rozpoznanymi epizodami aktywności tektonicznej badanego obszaru. Powyższe fakty 
jednoznacznie potwierdzają wpływ czynników sejsmotektonicznych na kruche deformacje nacieków 
jaskiniowych. 

 
Badania były finansowane z projektu NCN nr 2017/25/B/ST10/01430. 
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Rewizja czwartorzędowych szczątków kostnych ssaków kopytnych 
(Ungulata, Mammalia) z Jaskini Stajnia (Jura Krakowsko-Częstochowska, 

Polska) 
 

Revision of Quaternary bone remains of ungulates (Ungulata, Mammalia) from the 
Stajnia Cave (Krakowsko–Częstochowska Upland, Poland) 
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Jaskinia Stajnia położona jest w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 
między miejscowościami Mirów i Bobolice (50°36′58"N, 19°29′04"E). Po raz pierwszy została opisana 
przez K. Kowalskiego w 1951 roku jako „Schronisko koło wsi Mirowa II”. Prace archeologiczne na 
stanowisku prowadzone były w latach 2006-2010. Wydzielono 15 warstw litostratygraficznych 
nagromadzonych w okresie MIS 5c - MIS 1. Podczas prac wykopaliskowych znaleziono liczne szczątki 
kostne ssaków z okresu późnego plejstocenu, a także artefakty pochodzące ze środkowego i górnego 
paleolitu.  W jaskini odkryto również kilka zębów należących do neandertalczyka datowanych na okres 
MIS 3 (Urbanowski i in. 2010, Talamo i in. 2022). 

Wśród szczątków przedstawicieli megafauny plejstoceńskiej w Jaskini Stajnia opisano m.in.: 
mamuta włochatego Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799), nosorożca włochatego Coelodonta 
antiquitatis (Blumenbach, 1807), konia Equus sp., jelenia szlachetnego Cervus elaphus Linnaeus, 1758, 
renifera tundrowego Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758), żubra pierwotnego Bison priscus Bojanus, 
1827 oraz suhaka stepowego Saiga tatarica (Linnaeus, 1758). Ssaki te tworzyły zespoły form 
eurytopowych oraz stepotundrowych, które są charakterystyczne dla środkowego i górnego plejstocenu 
Polski i Europy (Nadachowski i in. 2009, Stefaniak i in. 2009, Stefaniak 2014).  
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Preferencje warunków hibernacji wybranych gatunków nietoperzy  
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Zdolność do hibernacji jest jednym z kluczowych aspektów zasiedlania przez nietoperze 

wysokich szerokości geograficznych, zarówno północnych jak i południowych. W niekorzystnej porze 
roku nietoperze wykorzystują możliwość schronienia się w systemach podziemnych. Podstawowym ich 
zadaniem jest wyszukanie odpowiedniej kryjówki (hibernakulum), w której temperatura otoczenia nie 
spada znacznie poniżej 0 °C, zachowana zostaje odpowiednia wilgotność, temperatura i prędkość 
przepływu powietrza, a zwierzę ukryte jest przed drapieżnikami. Zauważono, że poszczególne gatunki 
nietoperzy hibernują w odmiennych warunkach refugioklimatu. 

Celem badań było wykazanie zróżnicowania warunków fizycznych refugioklimatu 
hibernujących nietoperzy. Obiekt badań stanowiły gatunki najczęściej spotykane w systemach 
podziemnych: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (RHH), nocek duży Myotis myotis (MYM), 
nocek rudy Myotis daubentonii (MYD), nocek Natterera Myotis nattereri (MYN), gacek brunatny 
Plecotus auritus (PAR) i mopek Barbastella barbastellus (BAR).  

Prowadzono badania zmian wartości parametrów refugioklimatu: temperatury otoczenia (Ta), 
wilgotności względnej (Rh), ciśnienia atmosferycznego (p) i przepływu powietrza (v). Wartości 
parametrów (Ta, v, Rh) przeliczono na katastopnie wilgotne (Kw). 

Wykazano, że każdy z gatunków ma ściśle określone preferenda hibernacji, określone wartością 
Kw (ryc. 1). Spośród badanych gatunków wyróżniono trzy grupy istotnie różniące się od siebie pod 
względem wyboru refugioklimatu, które uszeregowano parami według rosnących wartośći Kw: RHH 
wraz z MYN, MYM z MYD, BAR z PAR.  
 

 

Ryc. 1. Zakres preferowanego przedziału wartości katastopni wilgotnych dla poszczególnych gatunków 
nietoperzy: Rhinolophus hipposideros (RHH), Myotis myotis (MYM), Myotis daubentonii (MYD), Myotis 

nattereri (MYN), Plecotus auritus (PAR) i Barbastella barbastellus (BAR) 
 

Poznanie najważniejszych czynników siedliskowych determinujących proces hibernacji 
nietoperzy oraz zależności pomiędzy uwarunkowaniami siedliska, ekoklimatu i refugioklimatu ma 
istotne znaczenie w ochronie tych ssaków, zwłaszcza podczas tworzenia sztucznych siedlisk dla 
zagrożonych i ginących gatunków oraz modelowania warunków refugioklimatu dla potrzeb hibernacji. 
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Hieny jaskiniowe z Jaskini Perspektywicznej 
 

Cave hyenas of Perspektywiczna Cave 
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Hiena cętkowana (Crocuta crocuta) występuje obecnie tylko w Afryce, jednak przez większą 
część plejstocenu zamieszkiwała duże obszary Eurazji (Kurten 1968, Kahlke 1994, Rohland i in. 2005). 
Populacje europejskie, często określane jako hiena jaskiniowa, należały do dużych drapieżników, które 
wyginęły pod koniec późnego plejstocenu (Stuart, Lister 2014). W Europie obecność hieny wyraźnie 
zapisuje się w osadach jaskiniowych ze względu na wykorzystywanie przez ten gatunek jaskiń jako tzw. 
legowisk (ang. hyena den), czyli miejsca schronienia i wychowywania młodych. W plejstocenie 
aktywność hieny jaskiniowej była jednym z głównych nieantropogenicznych czynników akumulacji 
szczątków kostnych w jaskiniach (Villa i in. 2004, Diedrich, Žák 2006). 

Jaskinia Perspektywiczna jest przykładem kopalnego legowiska plejstoceńskiej hieny 
jaskiniowej. Datowania radiowęglowe szczątków hieny i jej ofiar wskazują, że formowało się ono około 
50–33 tysięcy lat temu. Osady legowiska hieny są zachowane in situ w komorze górnej jaskini (warstwa 
C3) oraz w formie koluwialnej w komorze dolnej (warstwa 7c). Odkryta w jaskini tafocenoza 
plejstoceńska składa się ze szczątków osobników w różnym wieku: młodocianych, dorosłych i starych. 
Poza materiałem mineralnym dominującym składnikiem warstw są koprolity, zachowane jako 
pokruszone drobne fragmenty oraz pojedyncze dobrze zachowane okazy. Kolejnym niezwykle licznym 
elementem są strawione fragmenty kości. Szczątki ofiar hieny reprezentują różne gatunki zwierząt 
kopytnych: renifera, nosorożca włochatego, żubra stepowego, konia, jelenia olbrzymiego, a także 
dużych zwierząt z rzędu drapieżnych: niedźwiedzia jaskiniowego i lwa jaskiniowego. 

Dotychczasowe badania były realizowane w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki: 
w latach 2012-2014 grant nr 2011/01/N/HS3/01299, w latach 2015-2017 grant nr 
2014/15/D/HS3/01302. Daty radiowęglowe pozyskano w ramach realizacji ww. projektów oraz 
projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2013/14/D/HS3/03842. Obecnie prowadzone są badania nad 
paleoekologią i fizjologią hien z Jaskini Perspektywicznej w oparciu o analizy izotopowe w ramach 
projektu UE “European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie 
Sklodowska-Curie grant agreement No 101023317, project IsoTroph”. 
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Ryc. 1. Daty radiowęglowe szczątków hieny jaskiniowej z Jaskini Perspektywicznej. 
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W 1969 roku w czasopiśmie Science ukazał się artykuł „The cave environment”, w którym 
porównano jaskinie do „naturalnych laboratoriów” (Poulson i White 1969). Co ciekawe, organizmy 
jaskiniowe (w tym troglobionty i stygobionty) charakteryzują się pewnymi cechami wspólnymi (m.in. 
podobna morfologia, zwłaszcza brak narządu wzroku, utrata pigmentacji ciała, czy wydłużenie 
przydatków) i jednocześnie endemizmem. W skrajnych przypadkach zasięg występowania endemitów 
ograniczony jest do pojedynczej jaskini. Ponadto organizmy jaskiniowe poddawane są silnej presji 
środowiskowej, odmiennej od warunków panujących na powierzchni, np. ciemność i statyczne warunki 
klimatyczne (Christman i in. 2005). Co więcej, w jaskini jest znacznie ograniczona dostępność do 
pożywienia (Christman i Culver 2001). W rezultacie w jaskiniowych sieciach troficznych 
prawdopodobnie znaczącą rolę odkrywają mikroorganizmy, co jednocześnie może przyczynić się do 
modyfikacji strategii pokarmowych żyjących w takim środowisku organizmów (Smrž i in. 2015). 
Zagadnienie to intryguje naukowców i tym samym od kilku lat jaskinie są przedmiotem licznych badań 
z zakresu ekologii mikrobiologicznej. Wykazano między innymi, że w jaskiniach występują 
mikroorganizmy, których aktywność enzymatyczna i przeciwdrobnoustrojowa różni się od tych 
opisanych w środowisku lądowym, czy w innych ekstremalnych środowiskach (m.in. Cheeptham 2013); 
najbardziej liczne bakterie należą do Actinobacteria, z których aż 99% jest chemoautotroficzna i 
oligotroficzna (Ghost i in. 2016); istnieją pojedyncze doniesienia o występowaniu endosymbiotycznej 
bakterii Wolbachia, której efektem występowania może być m.in. zaburzenie struktury płci w populacji, 
zmniejszenie poziomu zmienności genetycznej i ostatecznie indukcja procesu specjacji (Wolbachia 
odkryta u jaskiniowego pająka Telema; Wang i in. 2016). Badanie strategii troficznych w tak 
niezwykłych środowiskach jaskiniowych jest wyzwaniem i czeka na kolejne odkrycia.  
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Jaskinia Mravljetovo Brezno v Gošarjevih Rupah (MBGR) stanowi ciekawy obiekt badań 
interdyscyplinarnych, w tym nad speleogenezą w dedolomitach (zob. m.in. Otoničar i in. 2013a,b, 
2016). Jaskinia jest położona północnej części Gór Dynarskich w okolicy miejscowości Rovte. Jej 
złożony system korytarzy ma długość 736 metrów, głębokość dochodzi do 73 m. Jaskinia MBGR jest 
wielootworowa, przy czym główne wejście znajduje się w dużym leju krasowym na wysokości 613 m 
n.p.m. Główny korytarz wejściowy jest nachylony do wnętrza masywu, co umożliwia powietrzu 
głęboką penetrację jaskini. 

Od września 2020 roku prowadzone są w jaskini MBGR badania mikroklimatyczne. Na 
początku były one ograniczone do dwóch rejestratorów HOBO U23 (temperatura i wilgotność względna 
powietrza) umieszczonych w głównej sali jaskini, gdzie obserwowane były intensywne procesy korozji 
w efekcie kondensacji pary wodnej. Jeden z czujników był umieszczony w płytkim (kilka cm 
głębokości) otworze w ścianie. W grudniu 2021 roku system rejestracji warunków mikroklimatycznych 
w MBGR został rozbudowany o dodatkowe rejestratory umieszczone w różnych częściach jaskini – w 
korytarzu wejściowym ok. 20 m od wejścia, w kominie przed salą główną oraz w korytarzu 
odchodzącym w dół od tej sali (ok. 10 m poniżej). W kwietniu 2022 roku dodatkowy rejestrator został 
umieszczony w dolnej, położonej kilkadziesiąt metrów poniżej otworu, części jaskini. Dla porównania 
w badaniach wykorzystywane są również dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznych w 
sąsiedztwie masywu z jaskinią MBGR. 

Wstępne wyniki pokazują złożoność mikroklimatu jaskini MBGR. Największe wahania 
temperatur są rejestrowane na stanowisku usytuowanym w korytarzu wejściowym. Amplituda 
temperatur sięga tu 12,26°C. Z kolei na stanowisku w korytarzu w głębi jaskini, poniżej głównej sali, 
amplituda temperatury powietrza osiąga 1,94°C (okres rejestracji był jednak stosunkowo krótki). W 
kominie nad wejściem do głównej sali amplituda ta wynosi 4,83°C. Najniższa temperatura dla całej 
jaskini została do tej pory zanotowana 13.03.2022 r. w korytarzu wejściowym i było to -2,73°C, 
natomiast najwyższą temperaturę zarejestrował czujnik w głównej sali (9,69°C). Tą temperaturę 
odnotowano zaraz po założeniu czujnika 17.09.2020 r. podczas przebywania w jaskini większej liczby 
osób. Dla sali głównej najniższa temperatura została zanotowana 12 i 13 marca 2022 r. i było to 3,46°C.  

Wstępne wyniki badań mikroklimatycznych jaskini MBGR wskazują, że złożony system 
korytarzy jest pod wyraźnym wpływem warunków meteorologicznych na powierzchni. Przejawia się to 
dobowymi wahaniami temperatury powietrza na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Taki rozkład 
zmienności temperatury jest zaburzony kilkoma zaobserwowanymi anomaliami. Na podstawie analizy 
sytuacji synoptycznych w okresach anomalii można stwierdzić, że impulsem do ich występowania są 
zalegające nad regionem przez dłuższy czas ciepłe masy powietrza. Powrót do sytuacji z dobowym 
rytmem zmian następuje po przejściu frontu atmosferycznego. Interpretacja wyników rejestrowanych 
zmian temperatury (również wilgotności względnej powietrza) będzie możliwa po szczegółowych 
analizach danych anemometrycznych rejestrowanych w jaskini i w wyniku modelowania wentylacji 
systemu jaskini MBGR. 

Badania są finansowane z projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2020/39/I/ST10/02357 oraz 
Słoweńskiej Agencji Badań Naukowych ARRS nr N1-0226. 
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Panuje powszechne przekonanie, że ocieplenie klimatu, które miało miejsce 14,7 tys. lat temu 
(14,7 ka cal BP) na półkuli północnej, istotnie wpłynęło na przemiany środowiskowe. Jednak 
bezpośrednia korelacja między globalnym zjawiskiem klimatycznym, a zmianami w lokalnych 
środowiskach nie jest oczywista. Aby odpowiedzieć na pytanie czy istnieje taka korelacja posłużyliśmy 
się konkretnym przykładem. Zbadaliśmy sukcesję fauny kręgowców w śródgórskiej Kotlinie Orawsko-
Nowotarskiej w Karpatach Zachodnich, w oparciu o bardzo bogate gatunkowo trzy zespoły faunistyczne 
z Jaskini Obłazowej (wejście zachodnie) i nawisu skalnego w Cisowej Skale (łączna liczba 
zidentyfikowanych osobników = 18 745; minimalna liczba osobników = 7 515; 138 taksonów). 
Porównywane zespoły fauny były datowane metodą radiowęglową (AMS 14C) na okres przed i po 
globalnym ociepleniu, pomiędzy ok. 17,0 ka cal BP i 14,0 ka cal BP.  

 Nasze dane ujawniły, że spektakularne i globalne ocieplenie, które nastąpiło na granicy 
pleniglacjału (GS-2a) i późnego glacjału (GI-1e) nie musiało mieć radykalnego wpływu na lokalne 
ekosystemy i środowiska. Wzrost różnorodności gatunkowej oraz zmiany wielkości populacji 
poszczególnych gatunków fauny w lokalnych biotopach był stopniowy i rozpoczął się na długo przed 
globalnym wzrostem temperatury. Potwierdziła to analiza antycznego DNA (aDNA) jednego z 
dominujących gatunków – nornika zwyczajnego (Microtus arvalis), która wykazała stopniowy wzrost 
efektywnej liczebności populacji, a który rozpoczął się już 19,0 ka cal BP. Zmiany w składzie fauny 
polegały na stopniowym zmniejszaniu liczebności populacji gatunków stepowo-tundrowych i 
borealnych, i zwiększaniu liczebności gatunków klimatu umiarkowanego. Jednak skład gatunkowy nie 
ulegał zasadniczej zmianie. Zróżnicowanie gatunkowe fauny kręgowców na badanym obszarze było 
znaczne już ok. 17,0 ka, co świadczy, że Kotlina Orawsko-Nowotarska pełniła rolę refugium glacjalnego 
dla wielu gatunków kręgowców w LGM (Last Glacial Maximum).  

 Parametry klimatyczne również zmieniały się stopniowo, a tempo zmian poszczególnych 
parametrów było niespodziewanie większe pod koniec pleniglacjału (GS-2a) niż pomiędzy końcem 
pleniglacjału a początkiem późnego glacjału (GS-2a/GI-1e). Parametry klimatyczne zostały wyliczone 
w oparciu o wartości CRI (Climatic Restriction Index) i współczynniki bioklimatyczne (BC) obliczone 
dla każdego gatunku. Zrekonstruowano 11 współczynników klimatycznych (m.in. T, Tmax, Tmin,  Mta, 
W, VAP i P). Wyniki rekonstrukcji paleoklimatycznej wykazały, że porównywane stanowiska 
charakteryzowały się podobnymi warunkami klimatycznymi. Według naszych obliczeń różnice w 
średnich rocznych temperaturach (T) nie przekraczały 0,5°C; średnia roczna amplituda temperatury 
(Mta) zmieniła się z 22,9 do 22,4°C; długość okresu wegetacyjnego praktycznie nie uległa zmianie. 
Globalne ocieplenie półkuli północnej, które przypada na początek późnego glacjału (GI-1e, ok. 14,7 
ka cal BP), nie wpłynęło zatem istotnie na zmiany klimatyczne i środowiskowe w Kotlinie Orawsko-
Nowotarskiej.  
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Nacieki jaskiniowe są jednymi z najbardziej ciągłych profili lądowych. Jednak ze względu na 

zmieniające się warunki termiczne/wilgotnościowe lub chemię przesączającej się wody możliwe są 
przerwy sedymentacyjne (hiatusy) i erozja. Hiatusy o czasie trwania dłuższym niż rozdzielczość 
badanego zapisu powinny być uwzględniane w potencjalnych modelach wiekowo-głębokościowych 
nacieków. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest konstrukcja niezależnych modeli wiek-
głębokość dla różnych części nacieku rozdzielonych hiatusami. Jednak w niektórych przypadkach nie 
jest możliwe uzyskanie wiarygodnego wyniku datowania i oszacowania trwania hiatusu za pomocą 
modelu wiek-głębokości. W takich przypadkach problem można rozwiązać, wykorzystując inne 
potencjalne źródło informacji chronologicznych. Na podstawie kilku przykładowych profili 
jaskiniowych węglanów wtórnych została przedstawione stratygrafia izotopowa tlenu jako narzędzie do 
ustalenia chronologii części nacieków, podzielonej na przerwy, gdzie nie ma wystarczającej ilości 
informacji o chronologii dla klasycznych modeli wiek-głębokości.  
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 Jaskinia Mylna, będąca jedną z trzech jaskiń systemu Jaskiń Pawlikowskiego, położona jest na 

południowo-wschodnim zboczu masywu Raptawickiej Turni w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach 
Zachodnich. Jest ona jedną z najpopularniejszych w Polsce jaskiń udostępnionych turystycznie, pomimo 
tego do tej pory nie doczekała się szczegółowych badań speleologicznych, w tym mikroform, jakimi są 
jamki wirowe (ang. scallops). Formy te są reliktem okresu, w którym jaskinia pozostawała w strefie 
freatycznej, tj. w strefie całkowitego wysycenia wodą, w której dochodziło do modelowania korytarzy 
jaskini pod wpływem przepływu wody w warunkach ciśnienia hydrodynamicznego. 

 Celem niniejszych badań była analiza możliwości wykorzystania narzędzia LiDAR 
wbudowanego w smartfonie iPhone 13 Pro do pół-automatycznego pomiaru kształtu jamek wirowych, 
w celu określenia kierunku i natężenia paleoprzepływów w Jaskini Mylnej. Pomiary zostały 
przeprowadzone na trzech powierzchniach testowych w Wielkim Chodniku na trasie turystycznej 
jaskini. 

 Badania przeprowadzone zostały dwuetapowo. Pierwszym etapem były prace terenowe 
obejmujące skanowanie powierzchni ścian jaskini pokrytych jamkami wirowymi, a także manualny, 
tradycyjny pomiar próby statystycznej skanowanych mikroform przy użyciu miarki w celu weryfikacji 
uzyskanych wyników. Następnie dane uzyskane ze skanowania laserowego 3D zostały wyodrębnione 
za pomocą oprogramowania open source CloudCompare, które poddano analizie morfologicznej przy 
pomocy filtrów SAGA GIS. Dla każdej powierzchni testowej uzyskano dwa wskaźniki: ekspozycji oraz 
nachylenia. Obraz zawierający informację o ekspozycji reklasyfikowano, tak aby podzielić go na 8 klas 
odpowiadających poszczególnym kierunkom świata. Następnie każdą klasę wartości poligonizowano, 
uzyskując w ten sposób mozaikę złożoną z 8 warstw wektorowych. Tak uzyskane warstwy przycięto do 
warstwy nachylenia, która była edytowana, tak by odrzucić względnie płaskie powierzchnie, uzyskując 
w ten sposób tylko najbardziej nachylone miejsca jamek wirowych. Wizualne obserwacje powierzchni 
testowych potwierdziły bowiem zależność, że najbardziej nachylone fragmenty odpowiadają głównie 
podcięciom erozyjnym jamek wirowych. Dla przyciętych warstw wektorowych wyliczono 
powierzchnię, a także procent udziału danej klasy w obrazie złożonym ze wszystkich klas. W ten sposób 
starano się uzyskać informację o generalnym kierunku przepływu. Ponadto, dla każdej powierzchni 
został wykonany numeryczny model terenu, który umożliwił precyzyjne określenie morfologii jamek 
wirowych. Na jego podstawie mierzono długość jamek wirowych, a także określano ich asymetrię. 
Wyniki pomiarów zostały zestawione ze wzorem opracowanym przez R.L. Curla (1974), na podstawie 
którego starano się określić natężenia paleoprzepływów w Wielkim Chodniku w Jaskini Mylnej. 

 Wstępne wyniki analiz zastosowania skanowania laserowego z wykorzystaniem smartfonu 
iPhone 13 Pro z wbudowanym narzędziem LiDAR pozwalają stwierdzić, iż jamki wirowe mierzone w 
Wielkim Chodniku Jaskini Mylnej należą do co najmniej dwóch wiekowo różnych generacji form. 
Kierunek paleoprzepływu w wielu miejscach jest chaotyczny, dominuje jednak kierunek zgodny z 
dzisiejszym odpływem Potoku Kościeliskiego, tj. północny. Obróbka danych uzyskanych dzięki 
skanowaniu wymaga użycia stosunkowo dużej liczby narzędzi postprocessingu, daje jednak nadzieję na 
optymalizację i znaczne przyspieszenie badań mikroform jaskiniowych, zwłaszcza w miejscach trudno 
dostępnych oraz trudnych do dłuższego przebywania. 
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Eksploracja jaskiń na Plateau Đalovica oraz w przyległym kanionie Đalovica Klisura 
prowadzona jest regularnie od 2003 roku przez czeski klub jaskiniowy Pustý žleb (Sirotek 2022b), 
wspierany przez grotołazów z Polski, Słowacji i Serbii. Przez minione 19 lat zostało odkrytych kilka 
nowych jaskiń oraz kontynuowano eksplorację w już znanych. Prowadzono intensywne prace 
dokumentacyjne, w szczególności dokumentację kartograficzną, czego efektem było m.in. wydanie w 
2021 roku kompletnego planu w skali 1:200 najdłuższej jaskini Czarnogóry – Jaskini Đalovica Pecina. 
Systematyczna eksploracja tej jaskini podwoiła zarówno długość znanych ciągów z 10 550 m 
(Maksimovic 1999) do 19 559 m (Sirotek 2020), jak i jej deniwelację z 120 m do 241 m. 

Podczas tegorocznej wyprawy, w wyniku eksploracji nurkowej Jaskini Juriško Vrelo, pokonano 
2 syfony, odkryto i zmierzono łącznie 675 metry nowego ciągu, kończąc eksplorację w 3. syfonie. 
Kierunek, w którym rozwija się jaskinia, jest zdecydowanie interesujący w kontekście jej położenia w 
kanionie Đalovića względem innych znanych jaskiń. Wydaje się, że podziemna rzeka Boroštica nie ma 
nic wspólnego z dużymi jaskiniami Đalovića Pećina i Gornji Ponor, i że formuje się pod dnem kanionu 
w kierunku swoich ponorów (Djurović, Lješević 1994) na Plateau Pešter. Otwiera to dość duży potencjał 
dalszych eksploracji w rejonie na północ od znanych jaskiń w Kanionie Đalovića. 

Przeprowadzono również dokumentację kartograficzną i fotograficzną jaskini Gornji Ponor, 
odkrytej w 1976 roku (Djurović, Lješević 1994), nawiązującej morfologicznie do partii dolnego i 
środkowego piętra Jaskini Đalovića Pećina (Sirotek, Motyčka 2009). Jaskinia, której otwór wejściowy 
położony jest na wysokości 819 m n.p.m., początkowo rozwija się systemem bardzo małych 
korozyjnych korytarzyków, a następnie przechodzi w duże wadyczne korytarze w czterech głównych 
kierunkach. Najbardziej istotna eksploracyjnie odnoga jaskini (Południowy Korytarz) znajduje się na 
poziomie 860–865 m n.p.m. w kierunku Jaskini Đalovića Pećina. Korytarz, zdobiony ładną szatą 
naciekową, ma charakter zbliżony do korytarzy Kristalni, Ružin i Blatni Kanal Jaskini Đalovića Pećina, 
które są położone o ok. 30–50 m wyżej (Sirotek 2016, 2017). Korytarz kończy się bardzo błotnistym 
przełazem z drobną gliną, z wyraźnym przewiewem powietrza, w odległości poziomej ok. 300 m 
względem najbliższego punktu Jaskini Đalovića Pećina. Na podstawie danych z pomiarów utworzono 
szczegółowy plan jaskini w skali 1:200, której całkowita długość wynosi 2933 m przy deniwelacji 78 
m. 

W czasie wyprawy przeprowadzono również podstawowe badania wody w wybranych 
jaskiniach i wywierzyskach oraz odczytano dane z rejestratorów temperatury powietrza w Jaskini 
Đalovica Pecina. 
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Według klasyfikacji przyjętej w Nowej Zelandii (NZ) wyróżnia się wody 
„niskotemperaturowe” (temperatura 20-100°C, związane z aktywnymi uskokami) i wody 
„wysokotemperaturowe” (temperatura >100°C, związane z obszarami aktywnego wulkanizmu). 
Niskotemperaturowe systemy geotermalne występują w północnej części Wyspy Północnej i pasem 
przez centralną część Wyspy Południowej. Na Północnej Wyspie źródła o „niskiej temperaturze” 
znajdują się głównie na obszarach niedawnej aktywności tektonicznej (np. Wschodnie Wybrzeże) oraz 
na obszarach wygasłego wulkanizmu (jak Waikato i Coromandel). Na Wyspie Południowej występują 
głównie źródła niskotemperaturowe w pobliżu Uskoku Alpejskiego i Uskoku Nadziei (Hope), 
prawdopodobnie są powiązane z wyższymi niż normalne temperatury (do 200°C) przy głębokości do 2 
km. Wykorzystywane są głównie w kąpieliskach (Hunt 1998).  

Głębsze części wulkanicznych systemów geotermalnych były badane metodami geofizycznymi, 
a ich funkcjonowanie jest teoretycznie wyprowadzone z modeli matematycznych lub ze skali 
modelowej w laboratorium. Konceptualny model wulkanicznego systemu geotermalnego polega na 
tym, że wody meteoryczne infiltrują w głąb od powierzchni do głębokości 5-10 km, gdzie są ogrzewane 
ciepłem skał wulkanicznych (do 800oC), tak jak ciała magmowe. Wody o wysokiej temperaturze są 
powiązane z aktywnym wulkanizmem i są ograniczone do północnej i środkowej części Wyspy 
Północnej. Wysokotemperaturowe pola geotermalne (T >250°C) są głównie zlokalizowane w Strefie 
Wulkanicznej Taupo (TVZ) oraz w Ngawha w Northland (Millot i in. 2012). TVZ ma 20-80 km 
szerokości i rozciąga się od góry Ruapehu na południu do Okataina Volcanic Center na północy. TVZ 
jest obszarem obu aktywności - wulkanicznej i geotermalnej. Ryolitowa aktywność wulkaniczna w tym 
obszarze rozpoczęła się 1,6 Ma temu. Wzmożona aktywność w regionie jest wynikiem aktywnego 
działania back-arc rift, z powodu subdukcji płyty Pacyfiku pod Wyspą Północną NZ. Obszar ten 
charakteryzuje się wyjątkowo dużym przepływem ciepła. Średnie ciepło strumienia w centralnej strefie 
TVZ, która zawiera większość pól geotermalnych, wynosi około 700 mW/m2. W ramach TVZ różne 
pola geotermalne (o powierzchniach od 5 do 25 km2) są rozmieszczone w 2 pasmach oddalonych o ok. 
20 km. Od strony E są zlokalizowane pola geotermalne: Kawerau (315°C), Rotokawa (330°C), Ohaaki; 
od strony W: Mokai (326°C) i Wairakei (330°C). W wodach geotermalnych stwierdzono bardzo 
wysokie stężenia SiO2 (384-1169 mg/L), Li (4,46-19,94 mg/L) i B (17,5-82,13 mg/L) (Millot i in. 2012). 
W niskozmineralizowanych wodach zwykłych tło naturalne wynosi: SiO2 1-30 mg/L, Li 0,002-0,05 
mg/L, B 0,01-0,5 mg/L. 

Konwencjonalne zasoby energii geotermalnej NZ są wykorzystywane do głębokości od 1 do 3 
km oraz temperatury do 330°C. Wody geotermalne wykorzystuje się do wytwarzania energii 
elektrycznej, drugorzędnie do ogrzewania budynków, basenów, w systemie kaskadowym, do odzysku 
z wód minerałów (SiO2, Li, B). Moc elektrowni geotermalnych w NZ w 2009 r. wynosiła 628 MW 
(Millot i in. 2012).  

Eksploatacja wód geotermalnych niesie ze sobą wiele różnorodnych wyzwań związanych m.in. 
z ich wydajnością, warunkami geologiczno – inżynierskimi, zdrowiem człowieka:  
1) W XIX w. na Wyspie Północnej NZ znajdowało się 5 głównych pól gejzerów, z czego Rotomahana 
zostało zniszczone podczas erupcji wulkanu Tarawera w 1886 r. Inne zostały zdegradowane 
antropopresją, zwłaszcza odbiorem pary lub gorącej wody dla ciepłownictwa (elektrownia  Wairakea, 
system grzewczy w Rotorua City), zatopieniem gejzerów w Orakeikorako po napełnieniu zbiornika 
hydroelektrycznego (Barrick 2007). Stąd Pole gejzerów w Whakarewarewa jest głównym obszarem 
chronionym na Wyspie Północnej. Regularnie wybuchają tylko gejzery Pohutu, Prine of Wales Feathers 
i Kereru. Gejzery Waikite i Wairoa, które rozsławiły dolinę gejzerów, nie są już aktywne. W XIX wieku 
w NZ zarejestrowano ponad 200 aktywnych gejzerów, obecnie około 60. Gejzery w dolinie gejzerów 
Whakarewarewa są połączone wspólnym systemem szczelin, co powoduje, że system gejzerów jest 
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złożony i delikatny a aktywność jednej cechy geotermalnej często wpływa na inną. Stąd gdy w latach 
80. XX w. zamknięto wszystkie odwierty w promieniu 1,5 km od Whakarewarewa, aktywność 
geotermalna wzrosła. Gejzer Pohutu wybucha obecnie do 20 razy dziennie na wysokość do 30 m. 
2) Aktywne uskoki zapewniają wysoką przepuszczalność skorupy ziemskiej i kontrolują przepływ 
płynów geotermalnych ale stwarzają zagrożenie deformacją powierzchni dla elektrowni geotermalnych 
i infrastruktury. Wytyczne środowiskowe Ministerstwa NZ zalecają unikanie lokalizacji w rejonie 
aktywnych uskoków. Elektrownie „o wysokiej kategorii ważności” są dozwolone, gdy uskoki 
powtarzają się w interwale >10 000 lat. 
3) Osiadania w wyniku konwencjonalnych operacji geotermalnych wykazują powiązania z płytkimi, 
ściśliwymi, porowatymi formacjami, osłabionymi przez zmiany hydrotermalne związane z cyrkulacją 
wrzących płynów. Anomalne odkształcenie jest produktem podpowierzchniowych zmian naprężeń 
efektywnych (pochodzenia ciśnieniowego lub temperaturowego), działających na sekwencję iłów lub 
spękanie skał, które wykazują anomalne właściwości geomechaniczne. 
4) Wykonywane są eksperymenty w celu zapobiegania osadzaniu się krzemionki w systemach obiegu 
solanki w elektrowniach geotermalnych, np. w elektrowni geotermalnej Mokai stężenie SiO2 sięgało aż 
945 mg/L (Uedaa i in. 2003). 
5) Badania ekologiczne przeprowadzone w Rotorua nie wykluczają, że zaćma oczu może być powiązana 
z wysokimi poziomami ekspozycji na H2S w powietrzu atmosferycznym.  
6) Pomiary 222Rn w zakresie 0,10-62 nCi I-'CO~ wykonane w obszarach geotermalnych Wairakei, 
Broadlands i Ngawha dokumentują jego pochodzenie np. w rejonie Wairakei jako głębokie (podąża za 
CO2) Dyspersja e2eRn z emitowanych gazów odlotowych w elektrowniach geotermalnych może 
przekraczać dopuszczalne stężenia w powietrzu (koło elektrowni geotermalnej Wairakea w Taupo nie 
potwierdzone). Prawdopodobne same źródła naturalne mogą jednakże prowadzić do poziomów w 
powietrzu powyżej dopuszczalnych, gdy występuje inwersja temperatury (Whitehead 1985). 
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Powszechnym zjawiskiem obserwowanym w jaskiniach jest kondensacja pary wodnej. 
Zachodzi ona na skutek różnicy temperatur pomiędzy dostarczanym do jaskini ciepłym powietrzem, a 
jej chłodniejszymi ścianami lub naciekami. Utworzony cienki film lub pojedyncze krople wody 
kondensacyjnej uzyskują agresywny charakter względem węglanu wapnia na skutek dyfuzji CO2 
obecnego w atmosferze jaskini do powstałego roztworu (Ford, Williams 2007, White i in. 2021). Tempo 
rozpuszczania węglanu wapnia w wyniku tego procesu zależy od ilości kondensującej wody oraz 
stężenia atmosferycznego CO2 w jaskini (Dublyansky, Dublyansky 1998, Dreybrodt i in. 2005). 
Całoroczny monitoring parametrów mikroklimatycznych prowadzony w Jaskini Nietoperzowej 
skonfrontowano z pomiarami temperatur ścian jaskini. Badanie wykazało, że proces kondensacji wody 
charakteryzuje znaczna nieregularność czasowa i przestrzenna. Okres, w którym kondensacja zwykle 
występowała, obejmował miesiące od kwietnia do września, aczkolwiek znaczące różnice stwierdzono 
w pomiarach wykonywanych z kilkudniową częstotliwością. Warunki do wystąpienia kondensacji na 
ścianach jaskini w okresie od października do marca stwierdzono sporadycznie. Pomiary stężenia CO2 

wykazują bimodalny trend, a jego znacznie podwyższone wartości (>2500 ppm) odnotowano w okresie 
czerwiec–październik w głębszych częściach jaskini. Zmienność stężeń CO2 w atmosferze jaskini 
zaobserwowano również w cyklu dobowym. Niższe wartości odnotowane w nocy mogą sugerować 
relaksację atmosfery jaskini następującą po intensywnej dostawie antropogenicznego CO2, która wynika 
z dużej liczby odwiedzających jaskinię. Uważa się jednak, że zmiany stężenia CO2 nie są wyłącznie 
następstwem wzmożonego ruchu turystycznego, ale są również rezultatem intensywnej dostawy CO2 

pochodzenia biogenicznego oraz zmian cyrkulacji powietrza w jaskini (Ek, Godissart 2014, Kukulijan 
i in. 2021, Surić i in. 2021). 

W toku badań terenowych pobrano również próbki wody kondensującej w dwóch miejscach; 
blisko wejścia jaskini oraz w jej głębszych partiach. Próbki zebrano z wykorzystaniem inertnych 
plastikowych kondensatorów z zamrożoną wodą. Badania fizykochemiczne pokazały, że wody 
kondensacyjne posiadają nasycenie rzadko przekraczające 50 µS/cm oraz pH w przedziale od 5.99 do 
7.76. Mimo, iż udział jonu wodorowęglanowego w tych wodach jest dominujący, jego stężenie nie 
wykazuje związku z zawartością CO2 w atmosferze jaskini. Niemniej jednak, obliczony współczynnik 
nasycenia roztworu względem kalcytu (SIc) dla wszystkich pobranych próbek był ujemny i 
charakteryzował się silną korelacją (r = 0.63) z zawartością jonu wodorowęglanowego. Analizy 
wykazały zatem, że wody kondensacyjne mogą odpowiadać za korozję ścian jaskini oraz obecnych w 
niej nacieków. Otrzymane wyniki są spójne z danymi literaturowymi, które wykazały, że wody 
kondensacyjne zwykle charakteryzuje SIc<0 (Tarhule-Lips, Ford, 1998, Liñán i in. 2021). 
Eksperymentalne badania potwierdziły korozyjne właściwości tychże wód, a obliczone tempo korozji 
kalcytu wyniosło 0.024 mm/rok (Tarhule-Lips, Ford 1998). Teoretyczne kalkulacje wskazują jednak, że 
proces korozji kondensacyjnej w jaskiniach jest znacznie wolniejszy i wynosi maksymalnie 0.003 
mm/rok (Dreybrodt i in. 2005). 

Ślady oddziaływania korozji kondensacyjnej na nacieki jaskiniowe były dotychczas 
sporadycznie odnotowywane. Jednymi z nich są zaokrąglone wżery korozyjne powstałe na 
powierzchniach kryształów kalcytu (James 2013) oraz wapiennych płytek (White i in. 2021). Ponadto, 
Martín-García i in. (2011) zasugerowali, że korozja kondensacyjna jest jedną z możliwych przyczyn 
rozpuszczania stalaktytu skutkującą występowaniem koncentrycznych mikrytowych lamin. 
Obiecującym narzędziem do rozpoznawania korozji kondensacyjnej w naciekach jaskiniowych są 
izotopy stabilne węgla oraz tlenu, ulegające modyfikacji w trakcie rozpuszczania oraz ponownej 
krystalizacji kalcytu (White i in. 2021). Rozpoznanie wskaźników korozji kondensacyjnej w profilach 
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nacieków jaskiniowych umożliwi dokładniejsze odtwarzanie zmian paleośrodowiskowych. Można 
przypuszczać bowiem, że proces ten odgrywał znaczącą rolę w wychłodzonych podczas zlodowaceń 
jaskiniach, do których w trakcie interglacjałów napływało ciepłe powietrze.  

Badania przeprowadzono w ramach realizacji grantu NCN (2019/35/B/ST10/04397). 
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Mikroklimat jaskiń otoczenia doliny Valbony w Albanii  
- wstępne wyniki i perspektywy dalszych badań 

 
The cave microclimate of the Valbona Valley in Albania  
- preliminary results and prospects for further research 

 
Magdalena Słupińska1, Mariusz Polok1 
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Badania mikroklimatyczne prowadzono od sierpnia 2021 r. w masywach Maja Thate oraz Maja 

Cet Harushes otaczających dolinę rzeki Valbony w Alpach Albańskich. Obserwacje prowadzono w 
dwóch wybranych jaskiniach o różnej morfologii, położonych w różnych masywach po przeciwnych 
stronach doliny. 

 Jaskinia Shpella Haxise położona na południowych zboczach masywu Maja Thate to jaskinia 
rozwinięta poziomo o dużej kubaturze. Otwór jaskini jest na wysokości 1701 m n.p.m. Zapis z 
rejestratora temperatury i wilgotności obejmował okres 3 miesięcy - od 15.08.2021 do 12.11.2021. 
Zarejestrowana temperatura zmieniała się w przedziale 5,4°C do 6,8°C wraz ze zmianami wilgotności. 
 Druga jaskinia to Shpella Sportive (2070 m n.p.m.) - jaskinia o rozwinięciu pionowym o głębokości 263 
m. Zostawiono w niej dwa rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności. Pierwszy na głębokości -
125 m. Trzymiesięczny zapis wskazał na stałą temperaturę (pomiędzy 2,1 a 2,2°C). Drugi z 
rejestratorów pozostawiono na głębokości 6 m, w odległości 57 m od otworu jaskini. Zapis trwał 5 
miesięcy. Temperatura zmieniała się od 2,2°C do -0,2°C. 

Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy zmianami temperatury w obu jaskiniach. Pomiary będą 
kontynuowane. 

 W 2022 roku przeprowadzono pomiary temperatury powietrza i lodu w jaskini Shpella Akullt 
(2178 m n.p.m.). Jaskinia ta, o głębokości 64 m i rozwinięciu pionowym, jest wypełniona lodem z 
widocznymi warstwami materii organicznej o miąższości prawie 50 m (od -14 m do dna). Pobrano 20 
próbek lodu z cząstkami organicznymi do badań palinologicznych, które wykona dr hab. Anna 
Hrynowiecka z Gdańskiego Oddziału PIG-PIB. W miejscu poboru próbek zainstalowano repery, które 
pozwolą na ocenę zmian ilości zalegającego w jaskini lodu. Na dnie jaskini zawieszono rejestrator 
temperatury i wilgotności. Pozostawiono też rejestrator do pomiaru temperatury i wilgotności na 
powierzchni na wysokości 2170 m n.p.m. Pozwoli to na korelację pomiarów z jaskiń z warunkami na 
zewnątrz. Uzyskamy dzięki temu pierwsze wiarygodne pomiary dla badanego terenu. 
 

Literatura 
Kocot-Zalewska J., Polok M., Słupińska M., Pereswiet-Soltan A. 2021. Wyniki badań eksploracyjno-

kartograficznych i badań biospeleologicznych w jaskiniach otoczenia Doliny Valbony w Albanii. W: 
Urban J. (red.), Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego, 14-17.10.2021, Bartkowa. Sekcja 
Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków: 61-62. 



 

88 
 

Post-mioceńska kinematyka uskoków w Północnych Alpach Wapiennych: 
wnioski z przemieszczeń korytarzy jaskiniowych 

 
Post-Miocene fault kinematics in the Northern Calcareous Alps: insights from the 

displacement of cave passages 
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Północne Alpy Wapienne są poprzecinane wieloma systemami uskoków przesuwczych, które 
umożliwiają skrócenie N-S oraz rozciągnięcie E-W tej części Alp. Jednakże aktywność uskoków w 
okresie post-mioceńskim jest słabo rozpoznana z powodu braku zuskokowanych osadów neogeńskich 
oraz intensywnej erozji lodowcowej wskaźników geomorfologicznych. Wykorzystując odizolowane 
środowisko jaskiń krasowych, wypełniamy lukę w wiedzy o post-mioceńskiej ewolucji Północnych Alp 
Wapiennych poprzez analizę paleostresu 172 reaktywowanych uskoków, które przesunęły korytarze w 
28 jaskiniach w pobliżu głównych uskoków. W przypadku części uskoków wiek reaktywacji został 
wydatowany metodą 230Th/U zdyslokowanych nacieków jaskiniowych. Wyniki datowań, wskazują, że 
Północne Alpy Wapienne podlegały kompresji w kierunku N do NE od środkowego plejstocenu, a być 
może od pliocenu, na co wskazuje maksymalny wiek jaskiń. Możemy zatem stwierdzić, że 
zarejestrowany obecny stan naprężenia trwa co najmniej od 0,5 Ma. W przeciwieństwie do wcześniej 
proponowanego modelu, post-mioceńskiego rozszerzenia N-S Północnych Alp Wapiennych, 
stwierdzamy, że ucieczka tektoniczna (ang. tectonic extrusion) na wschód wynikająca z konwergencji 
N-S trwała pomimo wyraźnego spowolnienia w późnym miocenie. Ekstensja N-S dotyczyła jedynie 
samego frontu Alp podczas plioceńskiej inwersji basenu molasowego, podczas gdy w skali orogenu 
Północne Alpy Wapienne ulegały systematycznemu skracaniu na linii N-S oraz ekstensji na linii W-E. 
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Kras środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – 
uwarunkowania strukturalne i wyjątkowe cechy w skali całego regionu 

  
Karst of the central part of the Kraków-Częstochowa Upland – structural settings and 

features unique in the entire region 
  

Andrzej Tyc1 
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Jedną z cech charakterystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest występowanie 

reliktów jaskiń we współczesnej rzeźbie powierzchniowej. Szczególną formą tych reliktów są różnego 
rodzaju nisze skalne (ang. facets), nawisy skalne ze sferycznymi kotłami w stropie, okna skalne i tunele 
występujące dość powszechnie w obrębie ostańców skalnych tego regionu. Największe nagromadzenie 
śladów dawnego krasu podziemnego występuje w środkowej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, pomiędzy Strzegową, Smoleniem i Ryczowem na południu a Skałami Podlesickimi i 
Kroczyckimi na północy. Obejmuje on obszar mikroregionu fizycznogeograficznego zwanego Wyżyną 
Ryczowską. 

Ta wyjątkowa cecha krasu Wyżyny Ryczowskiej jest uwarunkowana strukturalnie, co ma 
związek z: (1) wykształceniem facjalnym wapieni górnojurajskich – powszechnym występowaniem 
masywnym wapieni skalistych (m.in. rozległa platforma węglanowa Smolenia; Matyszkiewicz i in. 
2004), w których mógł się rozwinąć kras, a później zachować jego relikt; (2) położeniem obszaru w 
stosunku do głównych struktur tektonicznych podłoża płyty skał mezozoicznych – struktury kwiatowe 
w strefie uskokowej Kraków-Lubliniec, decydujące zarówno o przestrzennym zróżnicowaniu rozwoju 
górnojurajskich budowli węglanowych i wapieni skalistych, jak i możliwości rozwoju krasu w 
warunkach ascenzji i konwekcji wód (m.in. Rudnicki 1978; Pulina i in. 2002, 2005; Tyc 2005; Żaba, 
Tyc 2007). 
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18. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Sabaudia, Mont Blanc, 
Francja 2022 – wrażenia subiektywne  

 
18th International Speleological Congress, Savoie, Mont Blanc, France 2022  

– subjective impressions  
 

Jan Urban1, Włodzimierz Margielewski1 
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e-mail: urban@iop.krakow.pl ; margielewski@iop.krakow.pl 
 

Odbywające się co cztery lata międzynarodowe kongresy speleologiczne, organizowane z 
inicjatywy Międzynarodowej Unii Speleologicznej (UIS), to najwyższe rangą światowe spotkania 
społeczności zajmujących się eksploracją i badaniami jaskiń oraz zjawisk krasowych, gromadzące setki 
uczestników. Obejmują one sesje naukowe, spotkania gremiów decyzyjnych organizacji 
speleologicznych, imprezy artystyczno-sportowe, prezentacje różnych form działalności 
speleologicznej oraz spotkania towarzyskie. Spóźniony o rok z powodu pandemii, 18. Międzynarodowy 
Kongres Speleologiczny, który odbył się w dniach 24-31 lipca b.r. w północno-zachodnich Alpach 
Francuskich, był rekordowy pod względem liczby zgłoszonych prezentacji naukowych. W sześciu 
tomach materiałów kongresowych, na 2 322 stronach zostało wydrukowanych 565 obszernych 
abstraktów i tyle też mniej więcej wygłoszono referatów podczas sesji naukowych. Oficjalnie w 
imprezie uczestniczyło około 1500 osób, najwięcej oczywiście z kraju gospodarza, czyli Francji (375, 
nie wiemy jednak, czy w tej liczbie uwzględniono liczne grono organizatorów i osób obsługujących 
Kongres), oraz krajów ościennych – Niemiec (68), Szwajcarii (61) i Włoch (59), ale całkiem sporo także 
z krajów obu Ameryk (około 150).  

Prezentacje naukowe zostały zgrupowane w 20 sympozjach tematycznych (sympozjami, nie 
sesjami, nazwali je organizatorzy), które obejmowały szerokie spektrum zagadnień, od związanych 
bezpośrednio z badaniami jaskiń: geologią i geomorfologią, mineralogią, sedymentologią, hydrologią, 
klimatologią, biologią, archeologią, kartografią jaskiniową oraz historią eksploracji i badań jaskiń, 
poprzez badania specyficznych jaskiń (jaskiń pseudokrasowych, wulkanicznych oraz lodowych, 
sztucznych podziemi), aż do problematyki ochrony jaskiń i krasu (związanej w ostatnich dwóch latach 
z obchodami Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu – IYCK), zagadnień ratownictwa jaskiniowego i 
medycyny jaskiniowej, nurkowania w jaskiniach, a także aspektów ekonomiczno-socjalnych 
związanych z jaskiniami.  

Nas interesowało przede wszystkim sympozjum dotyczące jaskiń pseudokrasowych, podczas 
którego prezentowaliśmy trzy referaty, i które współprowadził pierwszy z autorów. Łącznie w ramach 
tego sympozjum zgłoszono 10 prezentacji (9 wygłoszono). Cztery dotyczyły jaskiń występujących w 
specyficznych, słabo zmetamorfizowanych skałach krzemionkowo-żelazistych Brazylii, którym 
przypisywano genezą praktycznie wyłącznie krasową. Dlatego też w referacie wprowadzającym do tego 
sympozjum i poświęconym znaczeniu terminu „pseudokras” (autorzy: P. Bella, R. Pavuza, J. Urban), 
podkreślono, iż wskazywanie krasowienia jako jedynego procesu odpowiedzialnego za powstawanie 
jaskiń w skałach o zróżnicowanej litologii wydaje się często zbytnim uproszczeniem, pomijającym 
wiele procesów istotnych dla tych zwykle poligenetycznych form, i w ten sposób spłycającym 
interpretacje geologiczno-geomorfologiczne.  

Spierano się naukowo jednak nie tylko w czasie krótkiego, odbytego podczas jednego, 
poniedziałkowego popołudnia, sympozjum pseudokrasowego. Atmosfera podczas sesji naukowych 
Kongresu była gorąca zarówno w sensie dosłownym – bo w wielu salach wykładowych brakowało 
klimatyzacji, a pogodę mieliśmy bardzo słoneczną – jak i w przenośni – bo pojawiały się tematy nowe, 
widziane z różnych perspektyw i w nowym świetle. Spośród takich tematów szczególnie nas 
interesujących, należy wymienić badania tzw. jaskiń fantomowych, którym poświęcono osobną sesję. 
Innym tematem, którego obecność przyjęliśmy z satysfakcją, były badania agregatów węglanowych 
typu CCC (cryogenic carbonate crystals), bowiem poznanie tych form zaczęło się od Chelosiowej 
Jamy-Jaskini Jaworznickiej, teraz zaś stały się one ważnym wskaźnikiem paleośrodowiska. Niestety, 
wiele wystąpień prezentowanych było w języku francuskim, którego znaczna część uczestników nie 
rozumiała.  
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Pierwszy z autorów niniejszego sprawozdania był jednocześnie polskim delegatem na posiedzeniu 
plenarnym UIS, które odbywało się w dwu turach, 24 lipca oraz 31 lipca, a także na posiedzeniu 
plenarnym Europejskiej Federacji Speleologicznej (FSE), które miało miejsce 30 lipca. Wśród 
najważniejszych tematów pojawiających się podczas posiedzenia tego pierwszego gremium był 
oczywiście Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu – ważny krok w kierunku promocji problematyki i 
ochrony jaskiń, którego motto „Odkrywać, rozumieć i chronić” powinno być nadal głównym zadaniem 
UIS. Zadeklarowała to nowa Przewodnicząca UIS, Nadja Zupan-Hajna, wybrana, wraz z całym 
zarządem podczas drugiej części posiedzenia. Pierwszym bezpośrednim skutkiem takiego podejścia do 
badań i ochrony jaskiń jest uchwalony przez uczestników posiedzenia obowiązek corocznego 
sporządzania przez UIS (jej narodowych członków oraz ostatecznie zarząd) raportu na temat stanu i 
ochrony jaskiń oraz krasu w świecie, który będzie przedstawiany organizacjom polityczno-
gospodarczo-społecznym o światowym zasięgu (m.in. UNESCO). Innym ważnym efektem tego 
posiedzenia było przyjęcie sześciu nowych krajów do tej organizacji: Gruzji, Indii, Libii, Malezji, Malty 
i Maroka. Potwierdzona też została kandydatura Brazylii, jako organizatora następnego 
międzynarodowego kongresu speleologicznego.  

Do najgoręcej dyskutowanych spraw, wzbudzających przeciwstawne opinie, należał problem 
potwierdzenia decyzji Zarządu UIS w sprawie zawieszenia Rosji w prawach członka UIS oraz usunięcia 
języka rosyjskiego spośród oficjalnych języków organizacji. Przeciwnicy tej decyzji argumentowali, iż 
nie jest ona sprawiedliwa, bo rosyjscy speleolodzy nie są winni wojny z Ukrainą. W tym aspekcie pytano 
również, dlaczego UIS nie reagowało dotąd na inne konflikty zbrojne nękające świat; wskazywano też, 
że jest to decyzja polityczna. W odpowiedzi przypomniany jednak został fakt, iż to rosyjscy speleolodzy 
uczynili sprawę polityczną, włączając jaskinie Krymu do publikacji „Jaskinie Rosji” i prezentując tę 
publikację Władimirowi Putinowi. W podsumowaniu tej dyskusji podjęto uchwały popierające 
zawieszenie Rosji w prawach członka UIS, pozostawiające jednak język rosyjski jako język oficjalny 
organizacji (gdyż  posługują się nim nie tylko Rosjanie, ale także m.in. Ukraińcy). Na zakończenie 
posiedzenia nestor ruchu speleologicznego, Arrigo Cignia, wyraził swoją radość z powodu, iż Kongres 
się odbywa i że on może w nim uczestniczyć, co przyjęto owacjami na stojąco.  

Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiej Federacji Speleologicznej podsumowano 
działalność tej organizacji w ostatnich dwóch latach, zwracając uwagę na nietypową sytuację związaną 
z ograniczeniami pandemicznymi (brak możliwości bezpośrednich spotkań). Mimo takich problemów, 
organizacja realizowała szereg interesujących  programów, takich jak: Clean up the Dark, EuroSpeleo 
Project, Newsletter FSE, EuroSpeleo Protection Symposium, EuroSpeleo Forum, Speleo-TV, 
Wikicaves – Caving Expedition Database, FSE Scholarship. Realizacja tych projektów jest finansowana 
w znacznej części z funduszy wewnętrznych organizacji. Jednym z bardzo aktywnych organów FSE, 
realizującym część tych projektów, jest European Cave Protection Commission, innym – European 
Cave Rescue Commission.  

Niestety, po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań oraz innych głosów podczas posiedzeń obu 
organizacji nasuwa się wniosek, iż brak polskich speleologów w jednostkach organizacyjnych UIS i 
FSE oraz w działaniach tych organizacji (w Kongresie oficjalnie uczestniczyły jedynie trzy osoby z 
naszego kraju). Znikoma aktywność Polaków w działaniach tych organizacji nie odzwierciedla wkładu 
polskich środowisk speleologicznych w poznanie jaskiń europejskich i światowych. Dobrze byłoby 
zmienić tę sytuację.  
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Wpływ czynników antropogenicznych na chemizm wód wybranych jaskiń 
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Systemy krasowe są jednymi z najbardziej podatnych na kontaminację zbiornikami wód 
podziemnych. W stosunkowo obszernych pustkach krasowych i spękaniach zanieczyszczenia 
rozprzestrzeniają się znacznie szybciej niż w skałach niekrasowiejących (Kačaroğlu 1999). W związku 
z tym ważne jest badanie i monitorowanie wpływu działań człowieka na wody w nich krążące, co jest 
celem niniejszych prac. 

Obszar badań zlokalizowany jest w południowej Polsce, w obrębie południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, i obejmuje teren Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) oraz Krakowa. 
Wyżyna zbudowana jest z górnojurajskich wapieni, w obrębie których rozwinięte są systemy krasowe 
z dostępnymi jaskiniami, które pozwoliły na pobieranie próbek wód strefy wadycznej. Biorąc pod 
uwagę stopień antropopresji obszarów nad jaskiniami, wielkości jaskiń oraz dostępności archiwalnych 
analiz składu chemicznego wód, do badań wybrano cztery jaskinie: dwie w obszarze chronionym (OPN) 
– Jaskinia Łokietka i Ciemna, oraz po jednej w obszarze półmiejskim – Jaskinia Twardowskiego na 
Zakrzówku i miejskim – Smocza Jama na Wawelu (Kraków). W celu pobrania próbek wód w każdej z 
jaskiń rozstawiono polietylenowe butelki w których zbierała się badana co miesiąc woda. Badania 
rozpoczęto w maju 2022 roku i trwają nadal. 

 Podwyższone zawartości wybranych jonów będących nieorganicznymi wskaźnikami 
antropogenicznego zanieczyszczenia wód zostały zaobserwowane w próbkach pobranych ze wszystkich 
badanych jaskiń. Wskazuje to na istotny wpływ czynnika antropogenicznego w kształtowaniu się 
chemizmu tych wód. 

 Największe stężenia jonów wskazujących na zanieczyszczenie (K, Na, SO4, NO3, Cl; Almasri, 
Kaluarachchi 2004; Schmidt i in. 2013; Torres-Martinez i in. 2020) odnotowano w wodach ze Smoczej 
Jamy. Mogą one być dostarczane z zanieczyszczeń punktowych, takich jak dawne wysypiska, lub ze 
ścieków. Źródła rozproszone, jak np. zanieczyszczone opady atmosferyczne lub posypywanie solą dróg 
w sezonach zimowych, również mogą wpływać na jakość tych wód. Zanieczyszczenia pochodzić mogą 
również z wcześniej zakontaminowanej, porowatej matrycy (Einsiedl 2005) skalnej charakteryzującej 
się niskim współczynnikiem filtracji. 

 Wody z pozostałych jaskiń objętych badaniami charakteryzują się mniejszym stężeniem 
wskaźników antropogenicznego zanieczyszczenia. Jednakże zawartości SO4 oraz Cl, a czasem i NO3, 
są podwyższone. Jony SO4 i Cl najprawdopodobniej pochodzą z zanieczyszczonej wcześniej matrycy 
skalnej, natomiast NO3 może pochodzić z rozkładającej się materii organicznej, z atmosfery lub w 
przypadku Jaskini Twardowskiego z porzuconych składów amunicji czy ładunków wybuchowych (w 
rejonie Zakrzówka w czasie I Wojny Światowej był fort ziemny, a potem kamieniołom; Motyka i in. 
1999). 

 „Naturalne” (geogeniczne) źródła wyżej wymienionych wskaźników zanieczyszczeń nie są 
brane pod uwagę, gdyż na badanym obszarze nie występują skały, które mogłyby być źródłem tych 
jonów, jak np. siarczki czy halit (sól kamienna). 

 Około 25 lat temu zespół naukowców z AGH pod kierunkiem Jacka Motyki badał wody z tych 
samych jaskiń (Motyka i in. 1999; Klojzy-Kaczmarczyk i in. 1999; Górny i in. 2001; Motyka i in. 2002; 
Różkowski i in. 2005; Motyka i in. 2005). Porównanie do uzyskanych wówczas danych pokazuje, że 
badane wody współcześnie zawierają mniej substancji nieorganicznych pochodzących z 
antropogenicznego zanieczyszczenia. Jednakże, zmiany składu chemicznego nie są znaczące (spadki 
zawartości rzędu dla: Na max. ~ 10 mg/dm3, K max. ~ 25 mg/dm3, SO4 max. ~ 450 mg/dm3, Cl max. ~ 
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35 mg/dm3). Największe zmiany odnotowano w wodach ze Smoczej Jamy, w szczególności zawartości 
SO4.  

Poprawa jakości wód najprawdopodobniej jest efektem zaniku źródeł zanieczyszczeń i 
powolnego samooczyszczania się matrycy skalnej. Zaobserwowany proces pozwala przewidywać, że w 
przyszłości jakość wód w badanych jaskiniach ulegnie jeszcze większej poprawie. 

Badania zostały częściowo sfinansowane z grantu The Philip M. Smith Graduate Research 
Grant for Cave and Karst Research, przyznanego przez organizację The Cave Research Foundation. 
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Jaskinia Biśnik położona jest na zachodnim zboczu Doliny Wodącej, w obrębie Pasma 
Smoleńsko–Niegowonickiego, w środkowej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Badania 
prowadzone od początku lat 90-tych XX wieku ujawniły miąższy pakiet osadów, w kilku zaledwie 
miejscach osiągając skalne dno jaskini. Wyróżniono 35 jednostek stratygraficznych (Krajcarz i in. 2014) 
oraz 19 środkowopaleolitycznych poziomów kulturowych (Cyrek i in. 2010, 2014). 

Najstarsze inwentarze krzemienne łączone są z okresem środkowego plejstocenu. Ich wiek był 
wielokrotnie dyskutowany w literaturze, podobnie jak chronologia warstw określona za pomocą 
datowań luminescencyjnych (TL, OSL) osadów i przepalonych artefaktów, datowania uranowo-
torowego (U/Th) kości kopalnych, oraz biostratygrafii (np. Cyrek 2013, Cyrek i in. 2014, Krajcarz i in. 
2014), i wciąż są przedmiotem badań (Cyrek 2021). Niejednoznaczne wyniki tych datowań skłoniły 
autorów do ich rewizji. 

W latach 2021-2022, w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  
(nr 2020/39/B/HS3/02277), w celu poznania chronologii wczesnej fazy paleolitu środkowego w Europie 
środkowej zostały pobrane próbki osadów do datowania metodą OSL oraz do analiz 
mikromorfologicznych. Z uwagi na środkowoplejstoceński wiek sedymentów zdecydowano się 
zastosować metodę post-IR IRSL (pIRIR) opartą na analizie sygnału skaleni potasowych. 

Na podstawie pierwszej serii prób pobranych w 2021 roku wykazano korelację wyrobów 
krzemiennych pochodzących z warstw 18 i 19 z okresami stadiów izotopowych MIS 6 oraz MIS 7 
(wskazując na wiek od ok. 270 do 150 tys. lat) (Krajcarz i in. 2022). Aktualnie prowadzone są analizy 
nad drugą serią prób, pobranych w 2022 roku, pochodzących ze starszych osadów (warstwy 19, 19a, 
19bc, 19d). 
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Jak wskazują liczne znaleziska archeologiczne, w okresie nowożytnym jaskinie i schroniska 

skalne stanowiły istotny składnik przestrzeni społecznej mieszkańców Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej (Wojenka 2018). Materiały datowane na okres XVI-XIX w. znane są bowiem jak 
dotąd z około 60 jaskiń, w większości położonych w południowej partii ww. obszaru, tj. na terenie 
Wyżyny Olkuskiej. Stanowią one świadectwo bardzo zróżnicowanych funkcji stanowisk jaskiniowych, 
choć należy podkreślić, iż w wielu przypadkach próba wiarygodnej identyfikacji roli pełnionych przez 
omawiane tu miejsca wymaga sięgnięcia po inne od archeologicznych zasoby źródeł, wśród których na 
plan pierwszy wysuwają się relacje bądź wzmianki historyczne.  

W świetle dotychczasowego stanu badań należy przyjąć, iż podstawowa funkcja jaskiń 
sprowadza się do bezpiecznego schronienia w warunkach niepokoju. Przeświadczenie to, poparte m.in. 
świadectwami wykorzystania jaskiń w celach refugialnych w dobie I i II wojny światowej (Nowina-
Sapiński 2021: 188; Jędrzejowski 2007: 71-72), na zasadzie retrospekcji odnieść można również do 
czasów znacznie wcześniejszych, tym bardziej, iż przekonuje o tym pośrednio sam materiał kopalny. 
Zdecydowaną większość zabytków nowożytnych z jaskiń i schronisk skalnych odnieść należy wszak do 
XVII i XVIII stulecia, a więc czasów trudnych dla miejscowej ludności z uwagi na częste zawieruchy 
wojenne (np. potop szwedzki czy III wojna północna). Należy w tym miejscu zauważyć, iż materiały 
odnoszone do stosunkowo spokojnego stulecia XVI są w jaskiniach reprezentowane właściwie śladowo.  

Prócz funkcji refugialnej na uwagę zasługuje wykorzystanie jaskiń w celach gospodarczych i 
magazynowych. Obok niemających bezpośrednich analogii świadectw wykorzystania Jaskini Smocza 
Jama w Krakowie dla potrzeb funkcjonującej po sąsiedzku karczmy (Firlet 1996: 43), wymienić tu 
należy przede wszystkim Jaskinię Zamkową Dolną w Olsztynie, która przynajmniej od 1532 r. służyła 
jako zamkowa spiżarnia (zob. Nabiałek 2012: 290). Można podejrzewać, iż podobne funkcje pełniło też 
wiele innych jaskiń, położonych w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Z innych aktywności gospodarczych 
wymienić należy użytkowanie Schroniska Garncarskiego w Ojcowie jako miejsca funkcjonowania 
pieca garncarskiego w drugiej połowie XIX stulecia (Wojenka, Kot 2019) czy położoną na gruntach wsi 
Biały Kościół Jaskinię Dużą w Mącznych Skałach, która stanowiła miejsce pracowni związanej 
z obróbką krzemienia na potrzeby skałkarskie (Dagnan-Ginter i in. 1992: 10-15).  

Należy podkreślić, iż w niektórych przypadkach jaskinie mogły pełnić funkcję podstawowego 
domostwa. Dużą wartość w tym kontekście posiada chociażby bardzo interesujący rysunek wykonany 
w latach 1820-tych przez Teodora Baltazara Stachowicza, przedstawiający zamknięte ścianą z bali 
drewnianych wejście do Jaskini Krowiej w Ojcowie. Nie jest wykluczone, iż to właśnie w tym obiekcie 
zamieszkiwał ubogi rzeźnik Jan Duda, którego domostwo − w świetle dokumentów z końca XVIII 
stulecia − stanowić miała obudowana drewnem pieczara, znajdująca się na gruntach Prądnika 
Korzkiewskiego (Falniowska-Gradowska 1976: 264). Gdy mowa o zamieszkiwaniu jaskiń, wspomnieć 
należy również o pustelnikach, dowodnie poświadczonych w południowej partii Wyżyny zwłaszcza w 
XVIII i XIX wieku. Jeden z nich zamieszkiwać miał w Wąwozie Stodoliska w Prądniku Korzkiewskim 
w drugiej połowie XVIII stulecia. Jak świadczy przekaz poety i dziennikarza, Konstantego 
Majeranowskiego, jego domostwo mieściło się w Jaskini Nad Tunelem, podczas gdy znajdująca się 
poniżej Jaskinia Tunel w Stodoliskach służyła mu za stodołę ([Majeranowski] 1823: 49-50). Sądzę, że 
z działalnością owego pustelnika wiązać można obfity zbiór odpadków po produkcji wyrobów 
kościanych, w tym być może różańców, na jaki natrafił Stanisław Jan Czarnowski w Schronisku w 
Stokowej Skale (Czarnowski 1926: 20-21) usytuowanym u wylotu Wąwozu Stodoliska, tuż przy 
gościńcu.  

Omawiane wyżej przykłady nie wyczerpują listy ról odgrywanych przez jaskinie w dobie 
nowożytnej. Wiele z nich z pewnością okazjonalnie służyło jako tymczasowe schronienie przed 
niepogodą, np. pasterzom czy zbieraczom (Czarnowski 1911: 56). W niektórych jaskiniach, 
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przynajmniej w wieku XVII, organizowano fałszernie monet, jak np. w Jaskini Żarskiej w Żarach czy 
w Schronisku Fałszerzy w Złożeńcu (Wojenka et al. 2016: 203; Muzolf 1993). Z Jaskini Tunel Wielki 
w Sąspowie pochodzi natomiast unikalny pochówek dziecka, w którego ustach złożono jedną lub dwie 
główki (czaszki) zięby zwyczajnej Fringilla coelebs. Wyjątkowe cechy tego pochówku, w połączeniu 
z analizami genetycznymi i datowaniem radiowęglowym, przemawiają na korzyść hipotezy wiążącej 
go z fino-karelskimi wojskami szwedzkiego garnizonu wojskowego stacjonującego w pobliskim zamku 
w Ojcowie podczas potopu szwedzkiego w latach 1655–1657 (Wojenka i in. 2021). 

Prezentowany podczas konferencji referat stanowić będzie przegląd podstawowych funkcji 
pełnionych przez jaskinie i schroniska skalne w omawianym tu okresie.  
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Naturalne ekshalacje CO2 stanowią istotne źródło endogennego CO2. Występują licznie w wielu 
miejscach na Ziemi, w skałach magmowych, metamorficznych i osadowych (w tym krasowiejących). 
W północnej Słowacji naturalne ekshalacje CO2 występują między innymi w obrębie budowli 
trawertynowych. Budowle te zlokalizowane są w pobliżu uskoków tektonicznych, stanowiących główną 
drogę migracji CO2 ku powierzchni. Większość z nich jest współcześnie nieaktywna ze względu na 
obniżenie lokalnego zwierciadła wód gruntowych.  

Badania geologiczne prowadzone w obrębie wybranych budowli trawertynowych w północnej 
Słowacji wykazały, że obecność wspomnianych ekshalacji CO2 przyczynia się współcześnie do ich 
intensywnego chemicznego rozpuszczania. Proces ten następuje wskutek gromadzenia się wód 
meteorycznych (opadowych) w morfologicznych zagłębieniach na powierzchni budowli i mieszania się 
tychże wód z endogennym CO2, migrującym wzdłuż szczelin tektonicznych. Proces ten zachodzi ponad 
obecnym poziomem zwierciadła wód gruntowych, wyłącznie w strefie przypowierzchniowej (epikrasu). 
Skutkiem tego procesu są liczne struktury korozyjne o morfologii zbliżonej do żłobków krasowych, 
których rozmiary sięgają kilku metrów. Badania dowiodły, że analogiczne struktury korozyjne 
występują w obrębie wielu nieaktywnych, plejstoceńskich budowli trawertynowych w regionie. 
Sugeruje to, że w przeszłości naturalne ekshalacje CO2 występowały licznie w ich obrębie i znacząco 
przyczyniły się do ich skrasowienia (w tym do powstania znacznych rozmiarów pustek o charakterze 
jaskiń). 

Badania realizowane były w ramach projektu badawczego Miniatura nr 2017/01/X/ST10/01968 
przyznanego dla Wojciecha Wróblewskiego i finansowanego ze środków na naukę przez Narodowe 
Centrum Nauki. 
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Podole Naddniestrzańskie jest jednym z ważnych regionów dla rozwoju speleoturystyki i 

turystyki poznawczej (geoturystyki) opartej na formacjach jaskiniowych w warstwach gipsowych. 
Korzystają z nich aktywnie grupy speleoturystyczne, grupy edukacyjne studentów i uczniów, a także 
grupy zwiedzających zorganizowane przez regionalne firmy turystyczne. 

Promocją informacyjną jaskiń regionu zajmują się władze odpowiedzialne za użytkowanie 
jaskiń (kluby speleologiczne, parki narodowe i muzea), a także centra informacji turystycznej i 
turystyczne struktury marketingowe. 

Zasoby informacyjne placówek uprawnionych (odpowiedzialnych) do korzystania z jaskiń i 
organizatorów wycieczek do zwiedzania wydrążeń podziemnych zostały przeanalizowane pod kątem 
przedstawienia odpowiedniej sytuacji geologicznej i geomorfologicznej, proponowanych tras 
zwiedzania oraz segmentacji potencjalnych zwiedzających. Jako obiekty badawcze wybrano 
najpopularniejsze jaskinie udostępnione dla zwiedzających: Optymistyczna, Kryształowa, Werteba, 
Młynki, Ugryń, Monastyrok. 

W szczególności strona internetowa jaskini Optymistyczna oferuje trasy dla grup aktywnych i 
rodzinnych, a także dla osób lubiących sytuacje ekstremalne. Grupom edukacyjnym proponujemy 
dwugodzinną wycieczkę z sesją zdjęciową. Trasa dla miłośników turystyki aktywnej o średnim stopniu 
trudności przeznaczona jest na 8-godzinne przejście. Z punktu widzenia treści tę wycieczkę można 
zaklasyfikować jako edukacyjną i poznawczą. Trasy ekstremalne trwające ponad 8 godzin wiążą się z 
przejściem ścieżki o podwyższonej trudności (Grota Czarnego Speleologa, największe podziemne 
jeziora). W opisach wyprawy do Optymistycznej podkreślane są niektóre jej atuty – najdłuższa jaskinia 
gipsowa, bogata szata naciekowa oraz ciekawa historia jej odkrycia i badań. 

Jaskinia Werteba wyróżnia się wyraźnym charakterem poznawczo-historycznym, co pozwala 
zapoznać się z dziedzictwem kulturowym osad Trypila (ponad 5 tysięcy lat). W szczególności 
znaleziono w niej ogromną ilość figurek i narzędzi należących do kultury trypolskiej. Wycieczki są 
organizowane i prowadzone przez pracowników Borszcziwskiego Muzeum Historycznego jako 
placówki upoważnionej i odpowiedzialnej za jaskinię. Trasa wycieczkowa o długości 1 km. W salach i 
korytarzach jaskini prezentowane są zarówno autentyczne pozostałości dziedzictwa kulturowego 
mieszkańców Trypila, jak i specjalnie opracowane ekspozycje o różnej tematyce. Wraz z Wertebą często 
sugeruje się odwiedzenie 42-metrowej jaskini Monastyrok, w której odkryto pogańską świątynię (inna 
nazwa jaskini to Jazyczeska czyli Pogańska). Tutaj podczas wycieczek kładzie się nacisk na historyczne 
i religijne znaczenie tej jaskini, chociaż jest ona geologicznym zabytkiem  przyrody. 

Jaskinia Młynky znajduje się również na liście najczęściej odwiedzanych jaskiń Podolskiego 
Naddniestrza. Oferowana jest tutaj 3-godzinna trasa sportowo-edukacyjna. Ten sam rodzaj zwiedzania 
oferuje jaskinia Ugryń, znajdująca się 2 km od Młynek. W jaskiniach Młynky i Ugryń dla gości 
przybywających do jaskini świadczone są specjalne usługi - wypożyczanie sprzętu i nocleg w 
Speleochacie. Ostatnio w Młynkach opracowano ekstremalną „Sonder-trasę”, która polega na 
pokonaniu najtrudniejszych przejść w centralnej części tej jaskini. 

Jaskinia Kryształowa (Krywczeńska) pozostaje najczęściej odwiedzaną jaskinią w regionie. 
Tradycyjnie oferuje się tutaj jednogodzinną wycieczkę ścieżką edukacyjną. Trasa wycieczki jest 
specjalnie wyposażona i oświetlona. Zewnętrzna strefa wejścia do jaskini wyposażona jest w 
infrastrukturę wejściową (kasa, pamiątki, punkty gastronomiczne). 

 Firmy turystyczne odgrywają znaczącą rolę w promocji ofert turystyki edukacyjnej i 
poznawczej. W szczególności oferują kompleksowe wycieczki („Oksamyt M”, „Widwidaj” czyli 
Zwiedz, itp.) z wizytą do obiektów pałacowych i zamkowych oraz słynnych jaskiń. Tutaj z reguły 
oferowane są dwugodzinne wycieczki z przewodnikiem po słynnych jaskiniach. 

Obecny stan działalności wycieczkowo-turystycznej w jaskiniach regionu  naddniestrzańsko-
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podolskiego wskazuje na nieco przestarzały schemat obsługi zwiedzających i konieczność wdrożenia 
nowych trendów organizacyjnych i marketingowych. W szczególności istnieje potrzeba reorganizacji 
dotychczasowego zarządzania tymi jaskiniami, wzmocnienia komponentu geoturystycznego i 
geoedukacyjnego dla zwiedzających oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury jaskiń (oświetlenie, 
układ ścieżek i wejść do jaskiń). 


