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PRZEDMOWA 

W ciągu ostatnich lat zaznaczył się w Polsce, podobnie jak 
i na calym świecie, duży wzrost zainteresowania krasem i jas
kiniami. Badania ich przynoszą cenne materiały w dziedzinie 
takich nauk jak geologia, geomorfologia, klimatologia, hydro
logia, botanika, zoologia i a?·cheologia. Problemy z zakresu tych 
galęzi nauki, rozwiązywane na obszarach krasowych i w jaski
niach, zazębiają się ściśle ze sobą. Z tego powodu ba1·dzo żywa 
jest potrzeba wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy ba
daczami z różnych dziedzin, pracującymi odmiennymi metoda
mi i zainteresowanymi odmiennymi zagadnieniami, ale spoty
lcającymi się na tym samym terenie. Potrzebę tę zaspokajają 
istniejące w wielu krajach towarzystwa poświęcone speleologii, 
a także sympozja i zjazdy krajowe i międzynarodowe. 

W Polsce istnieje duża g1·upa osób zain~e?·esowanych raz
norodnymi badaniami p7·owadzonymi na obszarach krasowych 
i w ,jaskiniach. Do niedawna istnialy u nas jedynie organiza
cje o chamicterze sportowym i tu1·ys~ycznym, zajmujące się 
ekspLoracją jaskiń. Ich działalność przyczyniła się w wielkim 
stopniu do poznania jaskiń Polski, ale zainteresowania nauko
we schodzily w tych poczynaniach z konieczności na dalszy 
plan. Żadne z istniejących towarzystw naukowych - ze wzglę
du na ich specjalistyczny charakteT - nie moglo też slużyć 
jako pŁaszczyzna wymiany doświadczeń i wzajemnego informo
wania się badaczy zainteresowanych różnorodnymi zagadnie
niami szeroko pojmowanej speleologii. W szczególności zain
teresowania morfologią i geologią krasową, mające w Polsce 
nie tylko teoTetyczne, ale na wielu teTenach także i praktycz
ne znaczenie oraz ?'ozwijające się badania kopalnego krasu po
wodowaŁy konieczność stworzenia choćby najbardziej luźnej 
formy oTganizacyjnej. 

Wyrazem potrzeby dyskusji w tej dziedzinie bylo zorgani
zo·wanie z inicjatywy Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 
w roku 1963 sympozjum speleologicznego w G6Tach Swiętolcrzy
skich. Wysunięto na nim myśl powolania Sekcji Speleologicznej 
w Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika, jaJco że 

7 



8 

skupia ono przyrodników wszystkich specya.Lności. Sekcja Spe
leologiczna powstala w maju 1964 r. i w tym samym roku, w je
sieni, zorganizowała sympozjum speleologiczne w Tatrach Za
chodnich. 

Wydaje się, że sympozja speleologiczne organizowane 
w poszczególnych obszarach krasowych Polski, winny stać się 
stalą coroczną formą przedstawiania dorobku poszczególnych ba
daczy w zakresie studiów nad krasem i jaskiniami, a zarazem 
okazją do wymiany poglądów i dyskusji między przedstawicie
lami 1·óżnych dyscyplin naukowych. Bardzo pożądanym jest 
utrwalanie wyników sympozjów przez publikację przedstawio
nych na nich referatów. Dlatego też podpisani, w imieniu Za
rządu Sekcji Speleologicznej Folskiego Towarzystwa Przyrod
ników, wyrażają gorące podziękowanie Muzeum w Częstochowie 
za wydanie ·materiałów z dwóch sympozjów. Należy mieć na
dzieję, że będzie to dobrym początkiem regularnego ukazywa
nia się tego rodzaju publikacji. 

Ryszard Gradziński Kazimierz Kowalski 

Z historii sympozjów speleologicznyc'h 

Wzrastające gwałtownie w naszym kraju po 1945 roku zaintereso
wanie jaskiniami, w pierwszym rzędzie przejawiało się w dynamicz
nym rozwoju alpinizmu podziemnego. Niemniej jednak podczas niemal 
wszystkich wypraw eksploracyjno-sportowych prowadzone były zakro
jone na mniejszą lub większą skalę badania naukowe. Początkowo 
szczupłe grono osób podejmujących problematykę krasu i jaskiń szybko 
powiększało się skupjając wokół tej tematyki d<Jść znacz,ną grupę prarow
ników naukowych różnych i często odległych specjalności, wśród których 
wielu nie uprawiało wyczynowego alpinizmu podziemne~. Zatem istnie
jące kluby grotolazów koncentrujące się przede wszystkiun na działalnoś
ci sportowej n~e mogły jednocześnie stanowjć jednolitej platformy dla 
współipracy na·ukowej w omawianym zakresie, a potrzeba stwOTZenia ta
kiej platformy stawało się coraz pilniejsze. 

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Kieleckie Towarzystwo Nauko
we zor.ganizowało w dniach od 28 maja do l czerwca 1963 roku w Swię
tej Katarzynie pierwsze w Polsce seminarium speleologiczne (por. 
Wszechświat, 1964, 2, str. 51). Wzięło w nim udział kilkunastu uczestni
ków z Kielc, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego. Pierwsze 
dwa dni przeznaczone były na wygłoszenie referatów i doniesień nauko
wych, ;w dwóch następnych odbyły się wycieczki na pobliskie tereny 
krasowe. Fotem przyjęto zasadę organizowania 3 dniowych zjazdów, 
przeznaczając pierwszy dzień na spotkania plenarne. Materiały z tego 
seminarium wydało drukiem Kieleckie Towarzystwo Naukowe (Semi
narium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu, 1964, 
Kielce, 114 str.). Uczestnicy spotkania w uchwale końcowej postulowali 
m. in. konieczność zorganizowania Folskiego Towarzystwa Speleologicz
nego bądź też powołania Sekcji Speleologicznej przy Po.lskim Towa
rzystwie P rzyrodników im . Kopernika. 

Powyższy postulat wkrótce został zrealizowany i w dniu 6 maja 
1964 roku odbyło się w Krakowie zebranie organizacyjne Sekcji Speleo
logicznej Folskiego TowC~Jrzystwa P.rzyrodników im. Kopernika (por. 
Wszechświat, 1964, 10, str. 230). Określono wówczas zadania Sekcji i po
stanowiono, że jej celem będzie "organizowanie corocznych sympozjów 
speleologicznych obejmujących część referatową, informacyjną (przegląd 
prowadzonych aktualnie badań nad problematyką jaskiniową i krasową) 
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F'ot. B. W. Woloszyn 

Uczestnicy I Sypmozjum Speleologicznego 

i wycieczki terenowe. Sekcja prowadzić będzie b ieżącą informację za 
pośrednictwem działu speleologicznego we Wszechświecie oraz komuni
katów rozsyłanych w miarę potrzeby do i:złonków, podejmie inicjatywę 
w zakresie ochrony jaskiń i powierzchniowych zjawisk krasowych oraz 
rozpocznie zbierąnie materiałów uzupełniających do inwentarza polskich 
jaskiń. W przyszłości przewiduje się publikowanie biuletynu speleolo
gicznego". Na tym zebraniu powołany zootal również tymczasowy Za
rząd Sekcji Spel-eologicznej w składzie: przewodniczący - prof. dr Ka
zimierz Kowalski (Kraków), sekretarz - dr Ryszard Gradziński (Kra
ków), członkowie - Stefan Zwoliński (Zakopane), mgr Jerzy Fokorny 
(Kraków), dr Jan Rudnicki (Warszawa), dr Zbigniew Wójcik (Warszawa) 
oraz dr Bronisław W. Wołoszyn (Wrocław). Na następnym sympozj um 
zarządowi temu powierzono stałe kierownictwo Sekcji. 
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Fot. B. W. Woloszyn 

Grupa uczestników II Sympozjum Speleologicznego 

Kolejne I1 Sympozjum Speleologiczne zorganizowane już przez Sek
cję odbyło się w dniach 14 do 16 listopada 1964 roku w schronisku na 
Hali Ornak w Tatrach Zachodnich. (por. Wszechświat, 1965, 4, s tr. 109). 
Uczestniczyło w nim 39 osób z Krakowa, Warszawy, Wii'OCławia, Kato
wic, Zakopanego i Częstochowy. Przy sposobności warto tu zwrócić 
uwagę na sprawę kolejnej numeracji tych sympozjów. Istnieją bowiem 
rozbieżności odnośnie tego czy spotkanie w Swiętej Katarzynie uznać 
jako pierwsze sympozjum speleologiczne czy też liczyć sympozja od 
zjazdu w Tatrach. Wydaje się jednak chyba słuszniejsze aby kwestie 
nat..,_ry czysto organizacyjnej związane z przygotowaniem spotkania 
w Górach Świętokrzyskich i następnych potraktować mniej formalnie, 
z uwagi na jednolity charakter sympozjów, i liczyć je począwszy od 
świętokrzyskiego. 

Fot. A. W. Skalski 

W Kroczycach na Wyżynie C~stochowskiej uczestnicy III Sympozjum Speleolo
gicznego zwiedzili jaskinię z brekcją nietoperzy. Na zdjęciu uczestnicy przed otwo

rem jaskini. 

Zatem III Sympozjum Speleologiczne odbyło się w dniach 3 cło 5 
pażdziernika 1965 roku w Częstochowie (por. Wszechświat, 1966, l, str. 
26- 28; Przegl. Geol., 1966, 4, s tr. 181-182; Przekrój 196q, nr 1074, str. 
l ; Nad Wartą, 1965, 11, str. 7, Nad Wartą, 1965 12, str. 8.). Wzięły 
w nim udział 42 osoby z Częstochowy, Kielc, Krakowa, Lublina , Pozna
nia, Sosnowca, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego oraz z Budapesztu. 
Większość referatów wygłoszonych na tym a także na następnym sym
pozjum zawiera niniejszy tomik. 

11 



Fot. B. W. Woloszyn 

Grupa uczestników III Sympozjum Speleologicznego 

Kolejne IV Sympozjum Speleologiczne zorganizowane zostało 
w dniach 14 do 16 października 1966 roku w Karpaczu (por. Wszech
świat 1967, 3, str. 82-83; Przegl. Geol., 1967, 7, str . 339-341). Uczestni
czyło w nim 38 osób z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Częstochowy, 
Lublina, Bratysławy, Kielc i Zakopanego. 

Na tych sympozjach wygloszono łącznie 52 referaty i komunikaty 
naukowe. Dooninowala problematyka geologiczna (w szerokim znacze
niu) - 21 tematów, udział innych dyscyplin był mniejszy; biologia -
8, paleozoolog~a - 5, klimatologia - 4;, hydrog-eologia i ochrona jaskiń 

Fot. B. W. Woloszy n 

Z IV Sympozjum Speleologicznego 
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Fot. A. W. Skalski 

Uczestnicy IV Sympozjum Speleologicznego w kamieniołomie na górze Polom. 
U dolu: fragment w:~stawy " Jaskinie Polski" zorganizowanej w Muzeum w Często

ellowie z okazji III Sympozjum Speleologicznego 

Fot. A. W . Skalski 
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Fot. A. W. Skatski 

Inny fragment tej samej ekspozycji. U dotu: wystawa fotografiki jaskimowej B. W. 
Wotaszyna czynna podczas I JI Sympozjum w Muzeum w Częstochowie 

Fot. A. W. Skalsld 
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- po 3, chemia, eksploracja, h istoria speleologii - po 2 oraz archeolo
gia i kartografia - po l. Sympozja organiwwane były w różnych rt· 
glonach speleologicznych Polski w związku z tym w ich programach 
dominowała tematyka tych regionów, w których się one odbywały. Naj
więcej uwagi poświęcono obszarowi Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej - 15 tematów, następnie Tatr - 11, Gór Swiętokrzyskich - 6, 
Sudetów- 4, ponadto 16 tematów obejmowało różne zagadnienia w tym 
częściowo także problematykę wymienionych regionów. Szczegółowe 
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sprawozdania z każdego z sympozjów znajdują się w cytowanych tu cza
sopismach. 

Sympozja cieszą się dużym zainteresowaniem będąc najlepszym fo
rum wymiany bieżących informacji w zakresie speleologii i problema
tyki krasu w Polsce i na świecie, jednocześnie spełniając u nas rolę ko
ordynatora wszelkich poczynań naukowych w tym zakresie. 

Andrzej W. Skalski 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO 
CZĘSTOCHOWA 1971. 

Utwory krasowe na wychodniach malmu w rejonie 

Częstochowa-Żar ki 

MONIKA BLASZAK 

(Instytut Geologiczny, Warszawa) 

Zakład Złóż Surowców Skalnych Instytutu Geologicznego od 1957 ro
ku prowadzi prace związane z poszukiwaniem piasków formierskich na 
obszarze częstochowskim. W okresie tym zgromadzony został bogaty ma
teri ał dotyczący kopalnych form krasowych znajdujących się na obszarze 
wychodni jury białej oraz utworów wypełniających owe formy (Blaszak 
1962). 

Materiały te, jak również obserwacje geologiczne zostały podbudowa
ne różnymi badaniami. Między innymi wykonano badania chemiczne, pe
trograficzne, termiczne oraz analizy granulometryczne. Caly ten zespół 
prac, tak terenowych jak i mineralogiczno-fizycznych, prowadzono w ce· 
lu poznania wieku i genezy utworów wypełniających formy krasowe 
Wyniki niektórych badań zostaną poniżej przedstawione. 

Budowa geologiczna 

Obszar między Częstochową i Żarkarni w części zachodniej zbudowa
ny jest ze skal należących do liasu i doggeru, a więc do starszej jmy, za~ 
od pólnocnego wschodu - z utworów należących do kredy. Lias wykształ
cony jest w postaci iłów, zlepieńców, warstw węglowych , piaskowców, 
żwirów i piasków (Znosko 1955), dogger natomiast reprezentowany jest 
przez warstwy kościeliskie (piaski i piaskowce) oraz przez ily ze sferosy
derytami i syderytami, piaskowce i wapienie (Deczkowski 1960). Wychod
nie jury białej, zajmującej w omawianym rejonie największą przestrzeń, 
wykształcone są w postaci wapieni skalistych, płytowych i okruchowych. 
Do kredy na omawianym obszarze zaliczyć należy piaski, piaskowce, czę
sto bardzo zlewne, piaski z glaukonitem i inne. Utwory te należą do albu 
i cenomanu (Różycki 1937, 1953) . Do czwartorzędu należą tutaj: torf, 
mułki, piaski dolinne i rzeczne, lessy, gliny i iły zwietrzelinowe. W rejo
nie Częstochowa-żarki wychodnie wapieni tworzą dość duże zwarte kom-

2 - Mllte~taly Speleologiczne 17 



pleksy. Na całym prawie obszarze obserwuje się wychodnie wapienia 
skalistego. Wapień płytowy widoczny jest w zachodniej i poludniowej 
części omawianego obszaru oraz fragmentarycznie w części środkowej. 
Występowanie wapienia okruchowego zanotowano tylko w rejonie wsi 
Siedlec. Wszystkie wyżej wymienione wapienie cherakteryzują się barwą 
jasną lub jasnoszarą. Wapień skalisty cechuje brak uławicenia oraz wi
doczne pionowe spękania. Często spotyka się w nim krzemienie wy
kształcone w formie zaokrąglonych buł lub nieregularnych warstewek. 
Wapień płytowy jest dobrze uławicony; grubość lawie jest różna; waha 
się w granicach od kilku cm nieraz do l m (Dżulyński 1952). Wapień 
okruchowy jest cienko warstwowany; przy wietrzeniu rozpada się na 
jeszcze cieńsze warstewki; jest dość kruchy, a nawet rozsypuje się (Mo
rawiecki 1957). 

Formy krasowe 

W opisanych wyżej wapieniach rozwinęły się zjawiska krasowe; 
wśród nich najliczniejsze są formy kopalne. Zostały one odkryte i pozna
ne przy zastosowaniu wyrobisk wgłębnych (sondy, wkopy i wiercenia). 
Prace te wykonano w celu sporządzenia zdjęcia geologicznego oraz odkry
cia i ustalenia ilości piasków ilastych (tzw. formierskich) wypełniających 
owe kopalne formy krasowe. F orm tych na opisanym obszarze znaleziono 
około 500. Są one różnej wielkości i głębokości. Zasięg powierzchniowy 
i głębokość nie są od siebie uzależnione : istnieją formy krasowe małe 
a bardzo głębokie - i odwrotnie; duże i płytkie. Nie jest to jednak żad
ną regułą, gdyż znajduje się również formy krasowe bardzo duże, o po
wierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, i o bardzo zna
cznej głębokości osiągającej około 50 m . Spotyka się też formy krasowe 
o powierzchni zaledwie kilkunastu metrów kwadratowych i kilku me
trach głębokości. Wielkość i głębokość form krasowych nie jest uzależ
niona od wysokości nad poziomem morza, jak również nie jest związana 
z poszczególnymi typami wapieni. Formy duże i małe znajdują się tak 
w wapieniu skalistym, jak i płytowym. Wprawdzie w wapieniu olu·ucho
wym znajdują się tylko formy małe, ale fakt ten można wytłumaczyć 
bardzo niedużym rozprzestrzenieniem wapienia okruchowego, występu
jącego zaledwie na kilku kilometrach . 

Kopalne formy krasowe znajdują się na całym obszarze i ułożenie 
ich nie wydaje się być zależne od istniejących form tektonicznych. Jak 
już wspomniano, hipsometryczne rozmieszczenie form krasowych nie 
sugeruje możliwości wyodrębnienia wyraźnie oddzielonych poziomów. 
Zbocza form krasowych posiadają powierzchnie nierówne i różny stopień 
pochylenia. 

Utwory wypełniające f or my ltr asowe 

Omawiane formy krasowe wypełniane są dość różnorodnym materia
łem skalnym. Najliczniej reprezentowane są piaski silnie ilaste (tzw. pias
ki .. formierskie" mające zastosowanie w przemyśle odlewniczym), nato
miast w podrzędnych ilościach spotyka się białe piaski kwarcowe, zielon-
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kawe piaski glaukonitowe, gliny zwietrzelinowe, iły, okr·uchy zwietrzałe
go wapienia i krzemienia oraz piask.owce i związki zwietrzałego manga
nu. Okruchy zwietrzałego wapienia, krzemieni i piaskowców najczęściej 
tkwią w glinie zwietrzelinowej, rzadziej wapienie i piaskowce występują 
w piasku ilastym, natomiast nigdy nie obserwuje się wśród tych piasków 
krzemieni. Związki zwietrzałego manganu dosyć często spotkać można 
w górnych partiach piasku ilastego, który w formach krasowych domi
nuje nad opisanymi wyżej skalami. Jest on różnoloolorowy. Najczęściej 
spotyka się piaski czerwone, następnie żółte, f ioletowe, białe, zielonkawe 
i brązowoczerwone. Przejście kolorów nie jest stopniowe, lecz bardzo 
ostre, np. biały piasek sąsiaduje bezpośrednio z czerwonym. W piasku 
tym minerałów ilastych bywa najczęściej od 18 do 30%. Bywają jednak 
piaski, w których zawartość tych minerałów spada do lO%. Piaski w kra
sach są najczęściej średnioziarniste, lecz występują także grubo i drobno
ziarniste. Zaobserwowano dwa charakterystyczne ułożenia ziarn piasku, 
ukazujące wyraźne różnice w segregacji granulometrycznej. Pierwszy 
sposób ułożenia polega na tym, że ziarna najdrobniejsze znajdują się 
zawsze w pólnocno-wschodniej i wschodniej części krasu; w części środ
kowej są ziarna grubsze, a w części zachodniej najgrubsze. Drugie ułoże
nie jest koncentryczne: minerały ilaste i najdrobniejsze frakcje p iaszczy
ste znajdują się w środku ]ormy, a na zewnątrz układają się ziarna grub
sze. Niezależnie od segregacji uziarnienia w poszczególnych formach kra
sowych, obserwuje się zjawisko generalnej jego zmiany - od grubszego 
na zachodzie do drobnego na wschodzie. 

Badania mineralogiczno-petrograficzne piasków oddzielonych od mi
nerałów ilastych wykazały, że stanowią one materiał dość monotonny. 
Piasek składa się przede wszystkim z kwarcu, który na podstawie badań 
fizjograficznych nie wykazuje większych różnic, następnie z glaukonitu, 
tlenków żelaza, cyrkonu; w ilościach śladowych występują łyszczyki i wę
giel brunatny. Glaukonit jest bardzo nierównomiernie rozmieszczony: 
największe jego ilości spotyka się w pólnocnowschodniej części omawia
nego rejonu (tj. w okolicach Okrąglika), dużo mniej na poludnie od Okrą
glika, a dalej na zachód i południowy zachód ilość jego gwałtownie ma
leje. Cyrkon spotyka się we wszystkich piaskach, z tym że w Okrągliku 
i Slonkowej Górze jest go więcej niż na pozostałych obszarach. Okruchy 
węgla brunatnego zaobserwowano tylko w próbkach pobranych z Mo
czydeł i Złotego Potoka, tj, w poludniowej i środkowej części omawiane
go obszaru. 

W celu porównania piasku ilastego, znajdującego się w kopalnych 
formach krasowych, z kredowym i jurajskim występujących .. in situ" na 
tym obszarze, pobrano do badań piaski z warstw starszej jury, a więc 
z liasu i z doggeru (okolice Łyśca i Zawisnej) oraz kredowe z Julianki 
i Sygątki. Próbki piasku z Julianki i Sygątki posiadają najwięcej glauko
nitu, trochę tlenków żelaza, ślady apatytu, staurolitu, cyrkonu, turmalinu 
i rutylu. Piaski doggerskie i liasowe wykazują dużą zawartość tlenków 
żelaza oraz również ślady cyrkonu, tmmalinu, rutylu. Można zaobserwo
wać duże podobieństwo między piaskami wypełniającymi formy krasowe 
położone w części zachodniej, środkowej i poludniowej opracowanego 
obszaru a występującymi .. in situ" starszej jury, jak również między po
chodzącymi z Okrąglika, Słonkowej Góry i piaskami kredowymi. 
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Wnioski 

Na podstawie prac terenowych i bada1'1 laboratoryjnych wykonanych 
na utworach wypeln.iających kopalne formy krasowe, można wyciągnąć 
wnioski dotyczące ich pochodzenia i kierunków transportu. Najstarszy 
materiał, znajdujący się w kopalnych formach krasowych, pochodzi 
z utworów starszej jury, drugi, młodszy, z utworów kredy. Prócz wyżej 
opisanych form krasowych, wypełnionych przez omówione piaski ilaste, 
są jeszcze inne formy, w których zaobserwowano jedynie utwory czwar
torzędowe. W niniejszym artykule ze względu na szczuplość miejsca nie 
zostały one omówione. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO 
CZĘSTOCHOWA 1971. 

Geneza i wiek powierzchni Wyżyny 

Śląsko-Krakowskiej w dorzeczu górnej Wiercicy 

SYLWIA G ILEWSKA 

(Zakład Geomorfologii Hydrografii Gór i Wyżyn Instytutu Geograf ii 
PAN. Kraków) 

Północna część Wyżyny Sląsko-Krak. w dorzeczu górnej Wiercicy , 
położonym na wschód od Częstochowy, zbudowana jest z wap,ieni płyto
wych, skalistych i ławicowych rauraku. Miąższość utworów krasowieją
cych wynosi od 180 m na poludnie od Olsztyna do 380 m koło Lelow a. 
Jest to obszar pozbawiony niemal całkowicie wód powierzchniowych. Je
dynym ciekiem stałym jest Wiercica, wypływaj ąca z dwóch wywierzysk 
na terenie rezerwatu "Parkowe" w Złotym Potoku. Górny odcinek doliny 
Wiercicy odwadniany przez intermitujące wywierzysko w Ostrężniku, 
którego wody przepłynąwszy kiU<adziesiąt metrów na powierzchni giną 
w przepuszczalnym podłożu. Pozostałe doliny są suche. 

Szczegółowe zdjęci e geomorfologiczne obszaru objętego południową 
częścią arkusza "Olsztyn" mapy l :50.000 wykazało, że w południowej 
części dorzecza Wiercicy występują garby i wzgórza rozbite na pojedyn
cze masywne zamczyska, baszty i mury skalne o wysokościach bezwzglę
dnych przekraczających 390 m (Zaborze, Suliszowice, Czatachowa, Trze
bniów). Poniżej tych wzniesień w okolicach Siedlca i Złotego Fotoka za
znacza się wyrównana lub lekko falista powierzchnia o charakterze zrów
nania krasowego. Jej fragmenty uchowały się na szerokich spłaszczonych 
garbach międzydolinnych. Wznosi się ona od 380 m na południu do 360 m 
na północy . 

Z tej powierzchni sterczą izolowane kopy i złomowiska. Kopy u pod 
stawy przedziurawione są jaskiniami i niszami. Poszczególne skałki są 
od siebie oddzielone kopalnymi obniżeniami krasowymi głębokimi na 
20-30 m. Rozmieszczeni·e tych zagłębień zostało niezwykle starannie od
tworzone przez M. Bł.aszak (1962) na podstawie licznych sond i wierceń. 
W dorzeczu górnej Wiercicy międzyskałkowe obniżenia krasowe ukła
daj ą się w ciągi o przebiegu NE-SW (Pabianice-Siedlec) i W-E w okoli-
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cach Brus i Biskupie Stawek (Błaszak 1962). Są one zgodne z głównymi 
kierunkami spękań utworów malmu na tym obszarze i należą do systemu 
karpackiego J. Nowaka. Na północy to zrównanie krasowe opada wyraź
nym progiem ku niższemu przedpolu o wysokości bezwzględnej 300-
- 340 m. Próg ma przebieg równoleżnikowy. Wyznaczają go północne 
stolti Gór Sokolich i wzniesień górujących nad Złotym Fotokiem i Gorz
kowem. Prawdopodobnie próg ma założenia tektoniczne (Klimek). S. Z. 
Różycki (1938) stwierdził bowiem, że pomiędzy Zawierciero a Zarkami 
utwory jurajskie i kredowe są zaburzone przez młodotrzeciorzędowe 
uskolti i fleksury, wzdłuż których powierzchnia wyżyny opada schodami 
ku północy. Za tektonicznym pochodzeniem progu przemawia także wy
stępowanie podobnych zespołów skalek i zagłębień krasowych zarówno 
w poludniowej wyższej , jak i pólnocnej niższej części omawianego ob
szaru. 

Genezę i wiek powierzchni, która w wyniku młodotrzeciorzędowych 
ruchów tektonicznych uległa razbiciu na mniejsze płaty o różnej wyso
kości bezwzględnej, można określić na podstawie utworów dziś wypełnia
jących kopalne zagłębienia krasowe w Zaborzu, Wolnicy, Biskupieach 
Stawkach i innych miejscowościach. I tak w Zaborzu przedczwartorzę
dowa studnia krasowa, występująca na wysokości 407 m. n.p.m. w ostań
cu na północ od wsi, wypełniona jest żółtą gliną piaszczystą, która pod 
względem składu mineralnego wykazuje znaczne podobieństwo do pias
kowców kościeliskich, dziś budujących wyraźny próg denudacyjny. Te 
piaskowce nie były jedynym źródłem materialu wypełniającego zagłę
bienia krasowe na omawianym obszarze Wyżyny Sląsko-Krakowskiej. 
Analizy składu mineralnego i petrograficznego wykazały, że w dorzeczu 
górnej Wiercicy w skł:ad tychże utworów wchodzą także nierozpuszczalne 
rezydua wietrzeniowe skał górnojurajskich i rozmyte skały kredowe. 
Rezydua wietr:reniowe wapieni jury białej obejmują: 
a) kuliste konkrecje zbudowane z bardzo drobnokrystalicznej krzemion

ki (w mniejszym stopniu z opalu}, zawierającej bardzo dużo śladów 
form organicznych (Brus). Identyczne konkrecje wydobyto z białego 
kredowatego wapienia górnojurajskiego w Siedlcu. 

b) Rumosze skal zbudowane z bardzo drobnokrystalicznej krzemionki 
(Wolnica). Rumosze tworzą nieregularne wkładki wśród piasków kre
dowych i stanowią produkt wietrzenia chemicznego licznych konkre
cji krzemieni zawartych w wapieniach malmu. 

c) Prawdopodobnie tłuste plastyczne iły o zabarwieniu zielonym, żół
tym, brunatnym a nawet czarnym, zawierające bardzo liczne odłamki 
krzemieni, rzadziej okruchy zwietrzałych wapieni. Iły oblepiają gru
bą warstwą rozżarte ściany zagłębień i kopalnych kopul krasowych 
(Biskupice Stawki). Szczegółowe badania ilów są w toku. 
Rozmyte skały kredowe są reprezentowane przez piaslti kwarcowe 

barwy białej, żółtej, zielonej i jaskrawoczerw<>nej , często zawierające 
znaczną domieszkę ilu (Błaszak 1962). W Biskupieach Stawkach w pias
kach stwierdzono zespoły minerałów ciężkich, typowych dla piasków 
z Julianki, których wiek kredowy został udowodniony przez S. Z. Róży
citiego (1937). Piaski zajmują środkowe części zagłębień krasowych. W Bi
skupicach Stawkach piaski są drobno i równo warstwowane, miejscami 
silnie pofałdowane i podcięte uskokami w wyniku osiadania materiału 
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w środkowej części kotła krasowego. Piaski zawierają konkrecje piaskow
ca kwarcytowego albu średnicy kilkudziesięciu centymetrów oraz wkład
ki rumoszu, który - jak stwierdzają szlify - jest skałą krzemionkową 
typu gezowego, składającą się głównie z chalcedonu z licznymi igłami 
gąbek (Biskupice S tawki). 

Ułożenie materialu w zagłębieniach krasowych jest lejkowate. W Bi
skupicach Stawkach w stropie "stojących" utworów wypełniających ko
cioł krasowy zaznacza się nieckowate zaklęśnięcie, w którym osadziły się 
poziomo warstwowane mułki piaszczyste. Analiza mineralna spągowych 
mutk:ów nie wyklucza ich czwartorzędowego wieku. 

Z powyższych faktów wynikają bardzo ciekawe wnioski paleomorfo
logi.czne. 

l ) Występowanie rozmytych skal środkowojurajskich w Zaborzu do
wodzi, że w czasie ich osadzania na wapiennym podłożu nie zaznaczało 
się jeszcze młodotrzeciorzędowe obniżenie subsekwentne górnej Warty, 
oddzielające próg górnojurajski od progu środkowojurajskiego (zbudowa
nego z piaskowców kościeliskich). W tym czasie wapienie malmu oraz iły 
i piaskowce doggeru musiały być ścięte wspólną powierzchnią, po której 
wody spływały ku wschodowi i północnemu wschodowi. Była to powierz
chnia clegradacyjna o założeniu starotrzeciorzędowym, której szczątki 
znajdujemy również w poludniowej części Wyżyny Sląsko-Krakowskiej 
(GiJ.ewska 1963, Klimaszewski 1958, F okorny 1963 i inni). Dopiero 
w młodszym trzeciorzędzie w wyniku selektywnego niszczenia skał o róż
nej odporności, budujących tę powierzchnię, rozwinęła się rzeźba krawę
dziowa. Powstały denudacyjne progi górno i środkowojurajskie oraz de
nudacyjne obniżenie subsekwentne górnej Warty (Klimek). 

2) Wymieszanie materiału jurajskiego z u tworami kredowymi oraz 
brak skal czwartorzędowych w kotłach krasowych wskazuje na bardzo 
silne niszczenie mechaniczne i chemiczne tych skał w okresie trzeciorzę
dowym oraz na przedezwadorzędowy wiek zagłębień krasowych w do
rzeczu górnej Wiercicy. Nie jest wykluczone, że część zsylifikowanych 
wapieni jurajskich i brył krzemieni, znajdowanych wśród piasków kre
dowych , została dostarczona już w czasie osadzania się piasków w strefie 
brzeżnej morza środkowo-kredowego, ulegającej niszczeniu przez postę
pujący zalew. 

3) Stwierdzone zaburzenia fałdowe i uskokowe piasków oraz lejko
wate ich ułożenie można wytłumaczyć kompakcją materialu w głębokich 
kotlach krasowych i przypuszczalnie odmłodzeniem krasu przy równo
czesnym odprowadzaniu części materialu w głąb do podziemnych próżni. 
Z drugiej st rony strome ustawienie osadów w głębokich powierzchnio
wych formach krasowych może dowodzić ich powstania pod pokryw:1 
piaszczystych nanosów rzecznych i zwietrzelin, k tóre w nie zapadały. Za
gadni..enie mechanizmu powstawania i rozwoju tych zagrzebanych zagłę
bień krasowych nie jest jeszcze rozwiązane i wymaga dalszych badań . 
W każdym razie przypuszczalnie czwartorzędowe mułki, leżące niezgod
nie na utworach wypełniających jedno z zagłębień krasowych w Bisku
picach wskazują, że to osiadanie materialu w kotlach i prawdopodobnie 
ich pogłębianie postępowało przez cały trzeciorzęd. 

Na podstawie zachowanych form i osadów można odtworzyć prze
bieg modelowania powierzchni Wyżyny Sląsko-Krakowskiej w dorzeczu 
górnej Wiercicy w okresie przedczwartorzędowym: 
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Z prac S. Z. Różyckiego (1937, 1938) sądzić można, że najstarsze ry
sy rzeźby tego obszaru istniały już przed transgresją morza w środkowej 
kredzie. Były to stare obniżenia krasowe (Julianka) i er.ozyjne, ciągnące 
się poprzez okolice Janowa, Złotego Poto.ka, Fabianie, Siedlca do Bisku
pie. Już przed albem warunki klimatyczne sprzyjały sylifikacji powierz
chni skal jurajskich i nagromadzeniu się materiału krzemionkowego (Ró
życki 1937). Ta stara urozmaicona rzeźba była zniszczona i zalewana 
stopniowo w miarę podnoszenia poziomu morza, które pokryło najwyższe 
wzniesienia dopiero w turonie lub nawet w dolnym senonie. 

Schyłek górnej kredy i cały trzeciorzęd były okresami niszczenia 
i zdzierania osadów morza kredowego. Prawdopodobnie pod cienką po
krywą przepuszczalnych piasków i żwirów kredowych odbywało się od 
ustąpienia morza krasowienie podłoża jurajskiego. To wietrzenie che
miczne, któremu sprzyjał klimat g0rąco-wilgotny (Klimaszewski 1958, 
Tyczyńska 1957), postępowało stopniowo w głąb w miarę odsłaniania sta
l'ej rzeźby spod osadów kredowych. Masywne, rzadko uszczelnione utwo
ry rafowe rauraku były wolniej niszczone. Toteż dziś tworzą one skalne 
wzgórza, kopy i pagóry (Klimaszewski 1958, Fokorny 1963, Policht 1962, 
Różycki 1960, Szaflarski 1955) sięgające powyżej 390 m. npm. Natomiast 
wapnie płytowe, pocięte gęstą lub dobrze wykształconą siecią spękań, 
były szybciej rozpuszczane i niszczone. Po niemal całkowitym zdarciu 
osadów kredowych na liniach spękań o kierunkach karpackich rozwinęły 
się głębokie, stromościenne kotły i jamy krasowe, w których gromadziły 
się ilaste, ilasto-piaszczyste i gruzowe produkty niszczenia skał środkowo 
i górnojurajskich oraz kredowych. Po ustąpieniu morza kredowego, 
a przed fazą młodotrzeciorzędowych ruchów tektonicznych, powstała nie
równa powierzchnia degradacyjna, zbudowana ze skał różneg<> wieku 
(środkowo i górnojurajskich) i różnej odporności (piaskowce, iły, wapie
nie), po której wody sp1ywaly w kierunku wschodnim i północno-wschod
nim. Na podłożu wapiennym była to powierzchnia krasowa, złożona. 
z bezodpływowych zagłębień krasowych i skalnych wzniesień twardo
dzielcowych. Odpowiada ona "pierwotnie przykrytej powierzchni kraso
wej", opisanej przez V. Fanosa z Krasu Morawskiego. 

W obrębie tej powierzchni zaznaczale się również odgrzebane stare 
obniżenie janowska-siedleckie. Jego nierówne dno było grubo wyścielone 
nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi utworami zwietrzelino
wymi, rzecznymi i zboczowymi, toteż wody nie mogły wsiąkać w głąb 
i płynęły po powierzchni. Podcinały one i niszczyły kopy krasowe, a to 
doprowadziło z czasem do utworzenia lokalnego zrównania krasowego 
w poziomie 380-360 m npm., z którego sterczą izolowane skałki-magoty. 

Dzisiejsze izolowane skałki nie są pierwotnymi formami krasu tro
pikalnego. Różny stan ich zachowania oraz pokrywy gruzowe otulające 
ich spłaszczone podnóża w Siedlcu i Pabianicach, a także w poludniowej 
części Wyżyny Sląsko-Krakowskiej (Klimaszewski 1958, Fokorny 1963, 
Policht 1962), wskazują na przeobrażenie form tropikalnych w środowi
sku peryglacjalnym. 

Siady przedczwartorzędowego pogłębiania obniżeń krasowych oraz 
systemy przedczwart<>rzędowych jaskiń (często o rozwoju pionowym) wy
stępujących w skalnych wzgórzach w Zaborzu i Górach Sokolich (Kowal-
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ski 1951, Wójcik 1958) w dolinie Wiercicy wskazują na sukcesywne obni
żanie bazy erozyjnej w wyniku tektonicznego obniżenia pólnocnej części 
Wyżyny Sląsko-Krakowskiej w młodszym trzeciorzędzie oraz postępują
cego pogłębiania ml<>dotrzeciorzędowego obniżania subsekwentnego gór
nej. Warty wraz z siecią preglacjalnych dolin. 

Ilasta zwietrzelina wapieni •, osadzana przez przesiąkające wody opa
dowe w jaskiniach (315 m npm) w Pańskiej Górze kolo Olsztyna oraz 
występowanie w pionowych próżniach krasowych w Podlesicach i w Wę
żach (Kowalski 1960, Samsonowicz 1936) grubych podkładów grubokry
stalicznego kalcytu ze szczątkami fauny plioceńskiej wskazuje, że inten
sywne wietrzenie chemiczne skał węglanQwych postępowało także w go
rąco-wilgotnych fazach klimatycznych neogenu, a grubość wapieni roz
puszczonych w tym okresie była znaczna. 

Rozwój zespołu form charakterystycznych dla kresu tropikalnego zo
stał przerwany w okresie czwartorzędowym, gdy dorzecze górnej Wierci
cy znalazło się w zasięgu oddziaływania czynników morfogenetycznych 
glacjalnych (starsze zlodowacenia) i peryglacjalnych (ostatnie zlodowace
nie). 

Z przedstawionych faktów można wysnuć następujące wnioski do
tyczące genezy i wieku powierzchni pólnocnej części Wyżyny Sląsko-Kra
kowskiej w dorzeczu górnej Wiercicy: 

Na omawianym obszarze przetrwały resztki powierzchni deg.radacyj
nej o założeniu starotrzeciorzędowym. Zarówno zespoły skalnych wzgórz 
i izolowanych skałek-mogotów Qraz dużych zagrzebanych zagłębień kra
sowych, jak i osady wypełniające te formy wskazują, że była to powierz
chnia krasowa. Decydującą rolę w jej formowaniu odegrała intensywna 
korozja wapieni rauraku postępująca w gorąco-wilgotnych fazach klima
tycznych górnej kredy i trzeciorzędu oraz kolejne narastanie i odprowa
dzanie produktów niszc.zenia chemicznego i mechanicznego skał doggeru, 
malmu i k redy. 

Dzisiejsza powierzchnia wyżyny nie jest powierzchnią pierwotną. 
W młodszvm trzeci<>rzedzie została ona prawdopodobnie zaburzona orzez 
ruchy tektoniczne i rozczł<>nkowana siecią dolin, a w czwartorzędzie czę
ściowo przeobrażona przez glacjalne i peryglacjalne procesy morfoge
netyczne. 

• Zespoły minerałów ciężlcich w zwietrzelinie z Pańskiej Góry są bardzo zredu
kowane i s·kładają się głównie z tlenków i wodorotlenków żelaza (hematyt i limo
nit); rzadlro występują: granat. cyjanit, epidot, turmalin, staurolit i cyrkon. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Utwory krasowe na wapieniu muszlowym 

w rejonie Mierzęcic 

ZYGMUNT GORZYJ.\ISKI 

(Instytut Geologiczny, Warszawa) 

Występujące na skalach węglanowych środkowego triasu .zakryte 
formy krasowe w pólnocno-wschodniej części Górnego Sląska były przed
miotem badań w Instytucie Geologicznym w latach 1961-1964. Badania 
te miały swój związek z opisywanymi w literaturze wystąpieniami w te
go rodzaju zagłębieniach glinek boksytowych i boksytów, znanych 
z okolic Mierzęcic, Najdziszowa i Zawady'. Pierwszym i najbardziej szcze
gółowym terenem badań były okolice Mierzęcic, położone na zachód od 
Siewierza. 

Interesujące formy krasowe występują na erozyjnie wykształconej 
powierzchni wapieni i dolomitów środkowego triasu, szczególnie rozwi
nięte zaś na wychodniach tzw. wapieni gogolińskich, które charakte
ryzują się mniejszą odpornością na procesy wietrzeniowe, spowodowane 
istnieniem wśród nich partii marglistych. Współczesna morfologia jednak 
nie obrazuje form tak charakterystycznych dla obszarów skrasowiałych, 
a to wskutek wypełnienia powstałych zagłębień młodszymi utworami 
osadowymi. Dodatkowo zamaskowały istniejące formy krasowe czwarto
rzędowe osady pokrywające .prawie cały obszar tak, że obecnie dla okreś
lenia tych form należy przeprowadzić specjalne badania. 

Metody badań 

Dla wykrywania zamaskowanych, zakrytych form krasowych można 
stosować zdjęcia lotnicze interesujących obszarów. W świetle istniejącej 
literatury na ten temat, wykonane w odpowiednich warunkach atmosfe-· 
rycznych zdjęcia lotnicze pozwalają z dość dużą dokładnością wyznaczać 
zasięgi poszczególnych form krasowych. Wykorzystywane jest tu zjawisko 
jaś.niejszego tła zdjęcia terenu, zbudowanego ze skal węglanowych, a ciem
niejszego gdy w podłożu występują skały ilaste. Ma to związek z pewnym 
zawodnieniem obszarów o podłożu ilastym, intensywniejszą barwą flo-
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ry w tych miejscach, a także i innymi jeszcze elementami. Kontury pól 
ciemniejszych na zdjęciach określają prawdopodobny zasięg poszczegól
nych zagłębień krasowych, wypełnionych osadami ilastymi. W przypad
ku jednak dostępnych zdjęć lotniczych dla rejonu Mierzęcic, nie uzyska
no oczekiwanych efektów, bowiem ciemniejsze kontury na jednych od
bitkach nie pokrywały się z takimi samymi na innych - i stąd zaistniała 
konieczność zastosowania bardziej kosztownych metod geofizycznych. W 
ramach ostatnio wymienionych badań, po przeprowadzeniu szeregu prac 
eksperymentalnych, wykonanych jeszcze w roku 1960, najbardziej efek
tywną dla opisywanych celów okazała się metoda poziomego profilowania 
elektrooporowego. Aby nie zostały pominięte nawet płytkie formy kra
sowe, zastosowano przy tej metodzie dwa rozstawy: płytki, sięgające do 
6 m głębokości oraz głębszy, sięgający do 20 m. Ponadto dla najbardziej 
interesujących form wykonano jeszcze tzw. sondowanie geoelektryczne, 
ustalające głębokości zagłębień krasowych. Uzyskane w czasie badań krzy
we z profilowania poziomego analizowano trzymając się zasady, że opor
ność własna skal ilastych spada do poniżej 100 omometrów. Odcinki od
powiadające takiej oporności określano jako strefę niskooporową. Przez 
równolegle sytuowanie tego rodzaju profili w odległościach co 100-200 
metrów uzyskano materiał, który w efekcie końcowym pozwolil na kore
lację poszczególnych stref niskooporowych i na skonstruowanie mapy tych 
stref. W ten sposób wyznaczono poziome zasięgi skal ilastych, wypełnia
jących istniejące zagłębienia krasowe na skałach węglanowych, a tym 
samym i rozmiary poszczególnych .form. 

W dalszej kolejności badań centralne części omówionych stref roz
poznan::> przy pomocy wierceń. Warto podkreślić, że obok mniejszych 
lub większych warstw ilastych występują w nich także utwory piasz
czyste, żwiry oraz konkrecje limonitowe. 

Wyniki badań 

W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość za
głębień krasowych na terenie Mierzęcic, a także i sąsiednich zbadanych 
w póżniejszym czasie, jest wypełniona iłami, których miąższość waha się 
w granicach od 0,6 m do 16,0 m. Natomiast głębokość samych form kra
sowych wynosi od 3,0 m do 26,0 m w porównaniu do poziomu obecnych 
wychodni skal węglanowych. Występujące tu iły mają przeważnie barwę 
żółtą, rzadziej czerwoną o różnych odcieniach i fioletową. Do bardzo 
rzadkich należą wkładki iłów białych, białożóltych haloizytowych i boksy
towych. Poza ba·rwą różnią się one i konsystencją; występują tu ily 
twarde, zwięzłe, tłuste, a także miękkie, plastyczne oraz ich przejścia do 
iłów mułkowatych, a nawet piaszczystych. W partiach spągowych spotyka 
się domieszki brylek i brył wapieni. W dwu otworach napotkano prze
warstwienia iłów węglistych - w wierceniach położonych blisko miejsc 
dawnej eksploatacji węgla brunatnego we wsi Niwiska. Oprócz wymienio
nych utworów ilastych, badane zagłębienia krasowe wypełniają piaski, 
wkładki piaskowców o spoiwie żelazistym, a w samym spągu miejscami 
z konkrekcjami limonitycznymi. Morfologia zagłębień krasowych jest nie
regularna, nie odbiega w zasadzie od analogicznych form spotykanych 
w innych obszarach typowo krasowych: 
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Opisywane utwory były przedmiotem badań mineralogicznych i stra
tygraficznych. Powszechnie spotykane ily żółte i pozostałych barw zbu
dowane są z kaolinitu, miejscami z domieszką pelitu kwarcowego. Bar
dziej interesujące wkładki iłów haloizytowych i boksytowych badano 
przy pomocy analiz chemicznych i termiczno-różnicowych. W iłach haloi
zytowych zawartość Al20 3 dochodzi do 32%, natomiast w boksytowych 
do 36%. Termiczna analiza różnicowa wykazała, że wkładka z otworu nr 
5B z głębokości 8,0-8,5 m stanowi prawie czysty haloizyt, natomiast 
w otworze nr 12B na głębokości 24,2 m występuje il boksytewy zawie
rający bernit i ałunit. Zasługuje tu na uwagę fakt, że wymienione mi
nerały nie były do tej pory znane. J . Kuhl (1933), K. Spangenberg (1949) 
i E. Duchniewski (1953) opisując z tego rejonu glinki boksytowe wy
mieniają tylko hydrargilit. 

Występowanie alunitu .w iłach boksytowych wydawało się tutaj pro
blematyczne i dlatego przeprowadzono jeszcze dodatkowe badania na 
zawartość S03, który jest głównym elementem ałunitu. Wykonana odpo
wiednia anali'za chemiczna potwierdziła obecność ałunitu wykazując 3,5U111 
S03, co w przeliczeniu na alunit wskazuje na jego zawartość w ilości 
12,3%. Powyższe sugeruje inną niż dotychczas przyjmowaną genezę tych 
utworów. Jednak jest to odrębne zagadnienie, przekraczające ramy ni
niejszego artykułu. 

Następnym problemem, który postanowiono wyjaśnić, był bliżej 
nieudokumentowany wiek utworów wypełniających istniejące formy kra
sowe. Było to o tyle istotne, że od tego zależało, które utwory na obsza
rze Górnego Sląska należy uważać za perspektywiczne dla poszukiwań 
rud glinu. Na tej podstawie można właściwie ustalić kierunek dalszych 
poszukiwań. 

Na drodze różnych analogii przyjmowano, że osady wypełniające 
zagłębienia krasowe są wieku trzeciorzędowego (np. Doktorowicz-Hrebnic
ki 1935) lub że są to utwory dolnojurajskie (Znosko 1955). Zagadnienie 
datowania interesujących osadów stanowi jak wiadomo jeden z trudniej
szych problemów krasowych z uwagi na brak jakichkolwiek skamieniałoś
ci faunistycznych. Mając to na względzie, przy napotkaniu w otworze 
nr 3B na głębokości 9,6 m i 20,9 m iłów węglistych posrtanowiooo problem 
ten rozwiązać metodami paleobotanicznymi. Pobrane próbki z wymie
nionych przewarstwień przesłano do Za·kładu Stratyg.rafii I.G. gdZJie 
p. mgr T. Orłowska-Zwolińska stwierdziła, że występujący w nich zes
pół sporowo-pylkowy ma charakter liasowy, a znalezione pojedyncze oka
zy mikrospory Lycostrobus scotti Nath. precyzują dokładniej przynależ
ność stratygraficzną badanych osadów wskazując, że mamy tu do czynie
nia z utworami dolnego liasu. Ponieważ oba badane na mega- i mikro
spory przewarstwienia występują wśród iłów żółtych, które spotykano 
prawie we wszystkich otworach, wydaje się więc, że jest podstawa, by 
calość utworów wypełniających zagłębienia krasowe - oczywiście poza 
łatwymi do wyróżnienia osadami czwartorzędowymi - uznać za pocho
dzące z dolnego liasu. Fakt ten jest bardzo istotny dla określenia okresu 
powstawania na omawianym obszarze .form krasowych, jak i warunków 
pałeogeograficznych. Pewnego rodzaju potwierdzeniem tego faktu jest 
stwie!'dzenie, że - podobnie jak tu - również na obszarze mezozoicz-
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nego obrzeżenia Gór świętokrzyskich najbogatsze w Alz03 utwory są 
właśnie tego wieku. 

Uwagi ogólne 

Z całokształtu przeprowadzonych badań i danych z literatury, doty
czących występowania zjawisk krasowych na Górnym Śląsku, można wy
ciągnąć następujące wnioski : 
l) Z utworów węglanowych środkowego triasu najbardziej podatna dla 

powstania różnych form krasowych jest wapienno-marglista seria 
warstw gogolińskich; w innych poziomach stratygraficznych formy 
krasowe są rzadsze (Calikowski 1958). 

2) Rozwój poszczególnych form związany jest z procesami rozmywania 
i poszerzenia przez wodę istniejących wówczas pęknieć i szczelin te
ktonicznych (Calikowski 1958). 

3) Rozmiary poszczególnych form są różne, od kilkudziesięciu m2 do 
l km2. Często także zdarzają się zespoły form krasowych. Przeważnie 
mają one charakter rynnowy. 

4) Badania na terenie Mierzęcic wykazały, że zagłębień krasowych jest 
znacznie więcej , niż dotychczas znano; także i ich rozmiary są dużo 
większe. 

5) Określono, że utwory wypełniające zagłębienia krasowe są wieku 
dolnoliasowego. 

6) Rozwój zjawisk krasowych jest w związku z tym co najmniej przed
jurajski; mógł on nastąpić już w górnej części środkowego t r iasu. 
Mamy więc tutaj objawy ze starszych procesów skrasowienia. 

7) Brak w obecnej morfologii tego obszaru widocznych nadpowierzchnio
wych form nasuwa przypuszczenie, że w późniejszych okresach na
stąpiła ich peneplenizacja. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Rozwój krasu na obszarze 

Jury Krakowsko-Wieluńskiej 

na tle historii geologicznej tego obszaru 

RYSZARD GRADZIŃSKI 

(Katedra GeologU Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) 

Kompleks wapieni górnej jury odgrywa zasadniczą rolę w budowie 
geologicznej pasma Krakowsko-Wieluńskiego; w nim też rozwinięta jest 
większość tak charakterystycznych dla tego obszaru form krasowych. 
Z tych powodów niniejszym referatem obj ęte zostały jedynie formy 
i osady krasowe związane z kompleksem wapieni jurajskich, z pominię
ciem krasu występującego w utworach dewońskich, karbońskich i triaso
wych. 

Rozwój krasu na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej, podobnie 
jak w każdym innym obszarze o podłożu zbudowanym ze skal węglano
wych pozostawał zawsze w ścisłym związku z budową geologiczną, rzeźbą 
i panującymi w minionych epokach geologicznych warunkami klimatycz
nymi. Procesy krasowe zachodziły tutaj z reguły na lądzie i były związa
ne z procesami degradacji powierzchni. Z tego powodu wytworzone wów
czas formy krasowe i wypełniające je osady mają charakter cennych, 
a nieraz unikalnych dowodów, pozwalających odtworzyć historię ge()lo
giczną i geomorfologiczną tego obszaru w okresach panowania warunków 
subaeralnych. Z drugiej strony badania stratygrafii, tektoniki, paleomo
rfologii, paleoklimatologU oraz stanowisk kopalnych fauny i flory na 
omawianym obszarze i terenach sąsiednich pozwalają odtwarzać warun
ki, w jakich przebiegać musiały tam procesy krasowe. 

Pt'Zebieg procesów· krasowych jest zawsze złożony i uzależniony od 
wielu czynników; te ostatnie podzielić można na trzy zasadnicze g rupy : 
l) litologiczne i petrograficzne cechy skały 
2) warunki klimatyczne 
3) sytuacja przestrzenna kompleksu wapiennego 

Litologiczne i petrograficzne cechy wapieni jurajskich, takie jak: 
struktura, tekstura, skład mineralny, grubość ławic, obecność i zagęszcze-
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nie spękań ciosowych i szczelin t ektonicznych, porowatość i przepusz
czalność, decydowały o podatności różnych odmian tych wapieni na 
procesy krasowe. 

Warunki klimatyczne, a więc charakter opadów, ilość wód opado
wych i roztopowych. temperatura, związany z klimatem sposób wie
trzenia skały, obecność i charakter szaty roślinnej, wpływały przede 
wszystkim na zawart<>ść C02 w wodzie atakującej skałę i decydowały 
o nat~żeniu korozyjnej działalności tej wody, a co za tym idzie, o szyb
kości rozwoju form krasowych. 

Sytuacja przes trzenna kompleksu wapieni górneJ JUry, jego mtąz
szość i rozprzestrzenianie, granice z warstwami niżej ległymi i nadległy
mi, a także stosunek do powierzchni morfologicznej terenu wpływały de
cydująco na sposób kształtowania się przepływu wód krasowych. 

Wszystkie wymienione wyżej warunki miały zawsze wpływ na prze- . 
bieg procesów krasowych w róż.nych ok;resach jego rozwoju ·na hnteresu
jącym nas obszarze. Nie ulega jednak wątpliw<>ści, że w przypadku róż
nych form krasowych pewne czynniki miały dla ich genezy i rozwoju 
znaczenie dominujące, a inne odgrywały jedynie rolę podnędną. 

Dla podziemnego przepływu wód krasowych zasadnicze znaczenie 
miała różnica wysokości i odległości pomiędzy punktem, w którym woda 
wnikała w skałę, a punktem jej wypływu. Szczeliny ciosowe i tektonicz
ne oraz fugi międzylawieowe były zawsze miejscami koncentracji l prze
pływu wody w obrębie wapieni. Sytuacja przestrzenna kompleksu wa
pieni miała każdorazowo dominujące znaczenie dla typu morfologicznego' 
rozwijających się podziemnych form krasowych. 

Pierwotne powierzchniowe formy krasowe, jakie występują na po
wierzchni wapieni, zawdzięczają swe powstanie wodzie zraszającej całą 
powierzchnię skały oraz spływającej wzdłuż pewnych uprzywilejowa
nych linii. W tworzeniu się tych form ważną rolę odgrywały panujące 
warunki klimatyczne; szczególnie odnosi się to do tych form drobnych, 
takich jak: ospa krasowa, rynienki, żebra, kieszenie krasowe itp. W roz
woju form większych, do których zaliczyć należy leje krasowe, uwaly itd. 
większą rolę odgrywała także sytuacja przestrzenna. 

P.lerwotne podziemne formy krasowe rozwijały się głównie w za
leżności od sytuacji przestrzennej kompleksu wapiennego. a także za
leżnie od typu litologicznego wapienia; warunki klimatyczne decydowały 
jedynie o szybkości rozwoju dróg podziemnej cyrkulacji krasowej. 
W przypadku form, których powstanie związane było z krążeniem w stre
fie aeracji i w najwyższej części strefy saturacji, decydujące znaczenie 
miała szybkość rozwoju i głębokość sieci dolin na obszarze o podłożu 
wapiennym i na terenach sąsiadujących. Natomiast o formach związanych 
z głębokim krążeniem wód krasowych decydował regionalny reżim hy
drogeologiczny. Z przytoczonych powodów typ morfologiczny jaskiń oraz 
formy freatyczne, a przede wszystkim formy wadyczne rozwinięte na 
ich ścianach dostarczają szeregu danych dla rozważań paleomorfolo
gicznych. 

Jednym z zasadniczych problemów jest kwestia wieku form i osa
dów krasowych. Określanie wieku form krasowych opierać się może bądź 
na podstawie oznaczenia wieku osadów wypełniających te formy, albo też 
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na drodze stwierdzenia zależności rozwoju krasu od istniejących w da
nym okresie warunków geologicznych, morfologicznych i klimatycznych. 

Obecność pokrywy skał młodszych, spoczywających na skrasowialej 
powierzchni skały, dostarcza niewątp li wy ch przesłanek dla określenia gór
nej granicy wieku powierzchniowych form krasowych. Szczególną rolę 
odgrywają tutaj osady, których sedymentacje nie były związane z roz
wojem procesów krasowych; na omawianym obszarze dotyczy to w pier
wszym rzędzie klastycznych i węglanowych osadów środkowej i gór
nej kredy oraz morskich osadów miocenu. Mniejszą rolę grają pokrywy 
plejstocenu, pod którymi w wielu przypadkach mogło przebiegać w dal
szym ciągu krasowienie powierzchni wapieni. 

Mniejsze znaczenie mają osady jedynie wypełniające izolowane po
wierzchniowe formy krasowe, bowiem wypełnienia tego rodzaju mają 
zazwy-czaj charakter illuwiów, złoż.onych z utworów rezydualnych albo 
też z niszczonych w bliższym lub dalszym sąsi-edztwie innych skał. Wy
jątek w tym przypadku stanowią osady, k tórych wiek sedymentacji w da
nej formie krasowej może być dokładnie datowany, jak np. w przypadku 
studni krasowej w Wężach. 

W podziemnych formach krasowych osadami ściśle autochtonicz
nymi są jedynie utwory naciekowe oraz gruz skalny pochodzący z obry
wów stropu i ścian. Wszystkie inne osady, w tym nawet utwory rezydu
alne tworzące się w ścisłym związku z współczesnymi im procesami kra
sowymi, muszą być traktowane jako materiał dla tych form sensu stricto 
allochtoniczny. Specyficzny charakter sedymentacji w podziemnych for
mach krasowych, możliwość lokalnej reciepozycji itp. zmusza do bardzo 
ostrożnego posługiwania się tego rodzaju osadami dla celów określania 
wieku form. 

W najbardziej ogólnym zarysie, pasmo Jury Krakowsko-Wieluńsklej 
stanowi monoklinę zapadającą ku wschodowi, z lekkim odchyleniem ku 
północy, a w południowej swej części obniżającą się ponadto pod na
sunięcie Karpat. Zachodnia granica k<>mpleksu wapieni górnej jw·y jest 
granicą erozyjną, poza którą na powierzchni pojawiają się skały starsze. 
Ku wschodowi natomiast wapienie jurajskie zapadają pod utwory środ
kowej i górnej kredy. Poludniowa część pasma jest silnie zaburzona te
ktonicznie, tworząc szereg zrębów i zapadlisk tektonicznych; dno tych 
zapadlisk z reguły wypełnione jest morskimi osadami miocenu. W zwią
zku z tego rodzaju budową geologiczną, miąższość kompleksu wapieni 
górnej jury wzrasta z zachodu ku wschodowi i we wschodniej części pa
sma dochodzi do 200-300 m. Na całym obszarze Jury wapienie po
kryte są osadami kenezoicznymi pochodzenia lądowego, spod których 
wyłaniają się na powierzchni na zboczach dolin i zrębowych wzgórz oraz 
w postaci skałek rozrzuconych na wierzchowinie. 

Pod względem litologicznym wapienie górnej jury nie są jednolite 
i występują w kilku odmianach, wśród których da się wyróżnić trzy 
zasadnicze typy. Pierwszym z nich są wapienie płytowe, cienkolawicowe, 
pocięte gęsto spękaniami ciosowymi, nieco margliste i lekko por·owate. 
Do wapieni płytowych nieco zbliżone są tzw. wapienie kredowate, wy
stępujące w środkowej części pasma. 
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Drugim typem litologicznym są wapienie skaliste. Cechuje je albo 

.zupełny brak uławicenia, albo też ulawicenie grube i niewyraźne, obec
ność dobrze zaznaczonych, lecz rzadko rozmieszczonych spękań ciosowych, 
minimalna porowatość i prawie zupełna nieprzepuszczalność. Tego ro
dzaju cechy skały powodują, że właśnie w wapieniach skalistych roz
wlnięta j.est większość podziemnych form k•rasowych i znaczna część form 
powierzchniowych występujących na omawianym obszarze. 

Trzecim typem są wapienie ławicowe. Są one średnio lub grubo
ławicowe, a spękania ciosowe w nich dość liczne i stosunkowo równo
miernie rozmieszczone. Wapienie tego typu cechuje również znaczna po
datność na przebieg procesów krasowych. mniejsza jednak niż w przy
padku wapieni skalistych. 

Morze jurajskie, na dnie k tórego I?Owstaly osady interesującego na:, 
kompleksu wapiennego, ustąpiło w początkach dolnego kimerydu. W dol
nym kimerydzie, w ciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu, na odsło
niętej powierzchni wapieni, a prawdopodobnie także i w głębi skały, roz
poczęły się już rozwijać po raz pierwszy procesy krasowe. Ich śladem 
jest niewielki lej krasowy wypełniony osadami górnego kimerydu pod
czas krótkotrwalego zalewu morza (Bukowy 1957). 

Okres lądowy, przypadający na schyłek jury i dolną k·redę, zaznaczył 
się ponownym rozwojem zjawisk krasowych. W kilku kamieniolomach 
w najbliższej okolicy Krakowa obserwować można pochodzące z tego 
okresu rozmyte krasowo pionowe szczeliny ciosowe, wypełnione namy
tymi z powierzchni utworami górnego kimerydu. Wspomniane utwory 
zostały niemal wszędzie usunięte z powierzchni jeszcze przed cenomanem 
lub turonem, których osady wszędzie w okolicach Krakowa, z wyjątkiem 
Sudolu, spoczywają bezpośrednio na wapieniach jurajskich (Gradziński 
1962); pozwala to na określenie górnej granicy wieku rozwoju i wy
pełnienia wymienionych wyżej form. Wynika z tego także, że przynaj
mniej część spękań ciosowych o kierunku około 30° musiała już istnieć 
w dolnej kredzie. 

W środkowej i górnej kredzie na omawianym obszarze doszło do 
kilku stosunkowo krótkotrwałych zalewów morza: w albie, cenomani e, 
niższym i wyższym tur.onie i senonie·. W okresach lądowych, oddziela
jących kolejne transgresje, rozwijały się procesy denudacyjne, a wśród 
nich także i procesy krasowe. Sladami tych ostatnich są formy krasowe, 
z reguły mające postać lejów, jam i kieszeni, obserwowane w Juliance 
kolo Janowa (Różycki 1937), w Trojanawieach pod Krakowem (Bukowy 
1956), w Wielmoży kolo Wolbromia (S. Bukowy, informacja us tna) i w 
Mydlnikach pod Krakowem (Kowalski 1951, Gradziński 1962). S. Z. Ró
życki (1937, 1960) na podstawie badań przeprowadzonych w rejonie Ja
nowa i Zlotego Fotoku wypowiedział zdanie, że rzeźba powierzchni kom
pleksu wapieni górnej jury już w kredzie wykazywała dość znaczne de
niwelacje spowodowane procesami krasowymi. 

Na przełomie kredy i trzeciorzędu omawiany obszar zoslał najpraw
dopodobniej dotknięty słabymi zaburzeniami tektonicznymi, k tóre wyra
ziły się powstaniem nieznacznych wypaczeń i być może powstaniem 
niektórych uskoków. Stosunkowo długi okres lądowy przypadający na 
cały paleogen sprzyjał rozwojowi krasu. Panujące wówczas warunki kli
matu tropikalnego lub subtropikalnego pozwoliły na utworzenie się 
wówczas charakterystycznych .form skalnych pochodzenia krasowego 
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(Klimaszewski 1958a, 1958b, Fokorny 1963) oraz wypełniających de
presje czerwonych glin rezydualnych . 

U schyłku paleogenu lub w początkach miocenu w rejonie Krakowa 
tworzyły się i były wypełniane rozmytymi osadami kredy wielkie stud
nie krasowe i połączone z nimi poziome kanały rozmyte wzdłuż fug 
międzylawieowych (Gradziński 1962). Przeprowadzone badania pozwalają 
stwierdzić, że rozwój i wypełnianie tych form zachodziło w okresie, 
w którym kompleks wapieni jurajskich nie był jeszcze pocięty uskokami 
wieku tortańskiego lub późniejszego, a powierzchnia terenu nie wyka
zywala wi~kszych deniwelacji. 

Można przypuszczać, że mniej więcej w tym samym okresie w oko
licach Częstochowy istniejące na powierzchni wapieni obszerne depresje 
krasowe wypełniane były osadami klastycznymi, pochodzącymi z roz
mycia innych skal zalegających w bliższym lub dalszym sąsiedztwie. 
Osady wypełniające te depresje dostarczają piasków formierskich, a prob
lemy z nimi związane stanowią przedmiot badań pracowników Zakładu 
Surowców Skalnych Instytutu Geologicznego. 

W górnym tortonie południowa część obszaru Jury Krakowsko-Wie
luńsklej zalana została przez morze, na dnie którego powstała gruba seria 
osadów ilastych. Jest rzeczą charakterystyczną, że - poza jednym wyją
tkiem - osady tortońskie nie zostały znalezione in situ w podziemnych 
formach krasowych, nawet .bliskich powierzchni. Można stąd wnosić, że 
w momencie transgresji większość istniejących podziemnych form kra
sowych była już całkowicie wypełniona osadami. 

Na górnym tortonie przypada na omawianym obszarze główna faza za
burzeń tektonicznych o charakterze uskokowym. Spowodowane nimi du
że deniwelacje były powodem intensywnej erozji, której rezultatem stało 
się wcięcie głębokich dolin w poludniowej części obszavu. Intensywna 
erozja pozostawała także w związku z dźwiganiem się w neogenie walu 
metakarpackiego, w skład którego wchodzi pasmo Jury Krakowsko-Wie
luńskiej. 

Wcinanie głębokich dolin w grubym kompleksie wapieni górnej jury 
spowodowało rozwój systemów kanałów krasowych w strefie aeracji i w 
gómej części strefy saturacji. Istnienie :wywierzysk rozmieszczonych w po
bliżu dna dolin umożliwiało zdefiniowany kierunkowo, a przy tym szybki 
przepływ w obrębie skały, głównie skoncentrowany wzdłuż szczelin cio
sowych, a co za tym idzie - formowanie pojedyńczych, dużych kana
łów krasowych. W miarę obniżania się dna doliny, w systemach kana
łów następowala zmiana warunków z freatycznych na wadyczne, a wresz
cie dochodziło do całkowitego wyłączenia ich z krążenia wód krasowych. 
Fragmentami powstałych w tym okresie systemów kanałów krasowych są 
liczne jaskinie występujące dzisiaj w zboczach dolin. 

W północnej części obszaru w pliocenie wypełniane były studnie kra
sowe i istniejące już jaskinie. Dowodów na to dostarczają znalezione sta
nowiska kopalnych faun w Podlesicach, Wężach i Rębielicach Królew
skich. Wypeł!Uiające te formy osady, w których tkwią liczne szczątki kost
ne, to autochtoniczne utwory naciekowe i czerwone utwory gliniaste, 
niewątpliwi€ będące illuwium namytym z niedalekiego sąsiedztwa. Moż
na sądzić, że również i w pliocenie istniały warunki klimatyczne sprzyja
jące tw<>ll"'Zenlu się tego rodzaju krasowych utworów rezydualnych. 
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Interesujące kopalne formy krasowe, wypełnione utworami nacie
kowymi, żwirami i różnego rodzaju glinami występują w północnej czę
ści Jury Krakowsko-Wieluńskiej; problemami ich wieku i genezy zaj
mował się Z. Massoczy (1959). Zagadnienia te nie zostały niestety osta
tecznie opracowane, można jednak sądzić, że większość wspomnianych 
form pochodzi z pliocenu. 

Nie ulega wątpliwości, że z początkiem plejstocenu rzeźba powierz
chni terenu na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej była daleko bar
dziej urozmaicona niż obecnie, a podłoże wapienne znacznie lepiej od
słonięte. Osadzona w plejstocenie pokrywa utworów glacjalnych, fluwio
glacjalnych i lessu zamaskowała w poważnym stopniu istniejące nierów
ności, a jednocześnie zahamowała rozwój procesów krasowych. Niewąt
pliwie jednak w plejstocenie kras w wapieniach górnej jury rozwijał się. 
i to zarówno w okresach interglacjalnych, jak też i u schyłku glacjałów, 
choć w różnych warunkach klimatycznych. 

Zagadnieniem niezwykle interesującym jest wpływ warunków pa
nujących w plejstocenie na proces sedymentacji osadów jaskiniowych. 
W uzyskanych do tej pory - stosunkowo zresztą nielicznych - profi
lach tych osadów, odsłoniętych podczas prac wykopaliskowych, stwierdza 
się zawsze, że najniższą warstwę tworzy czerwona glina typu glin rezy
dualnych, pozbawiona szczątków .fauny i flory. Dopiero ponad nią spo
czywają znacznej często miąższości warstwy osadów klastycznych, zło
żone z okruchów wapiennych i materiału allochtonicznego, reprezentowa
nego przez piaski, gliny i less. Warstwy te zawierają również wkłady 
utworów naciekowych. Szczątki fauny, flory i zabytki kulturowe pozwa
lają stwierdzić, że warstwy osadów spoczywające na wspomnianych wyżej 
czerwonych glinach, n ie są pod względem wiekowym nigdy starsze od 
schyłku przedostatniego zlodowacenia, a główna ich masa pochodzi z osta
tniego interglacjału i glacjału. Młodsze warstwy osadów jaskiniowych, 
spotykane w pobliżu otworu wejściowego, wyklinowują się najprawdo
podobniej w kierunku wnętrza jaskini. Problem braku starszych datowa
nych utworów w profilach osadów jaskiniowych nie został do tej pory 
wyjaśniony. 

Wietrzenie fizyczne, związane z chłodnymi okresami plejstocenu, 
wywarło poważny wpływ nie tylko na skład osadów jaskiniowych, ale 
doprowadziło również do pewnych zmian rzeźby powierzchniowych form 
krasowych, powodując np. niszczenie ścian magotów i gromadzenie się 
u ich podnóża gruzu skalnego (Pokorny 1960). 

W holocenie, w warunkach klimatu umiarkowanego, procesy kraso
we w wapieniach górnej jury rozwijają się w dalszym ciągu pomimo 
istnienia szeroko rozprzestrzenionej pokrywy osadów plejstoceńskich. Na 
podstawie wstępnych oznaczeń flory można przyjmować, że wieku wcze
snoholoceńskiego są martwice wapienne wypełniające dna dolin w połud
niowej części omawianego obszaru: RacŁawki, Szklarki, Bętkówki, Są
spówki i Prądnika. Powstanie martwic wiąże się niewątpliwie z proce
sami krasowymi. Współcześnie w wapieniach górnej jury na amiawianym 
obszarze istnieje dobrze rozwinięty system krążenia wód o charakterze 
krasowym. Poziom wód krasowych związany jest z reguły z .pomiomem 
dna głębokich dolin. Systemy krążenia wód krasowych .są jednak obecnie 
całkowicie odcięte od fragmentów dawnej sieci cyrkulacji krasowej, ja
kimi są dostępne dzisiaj jaskinie. 
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Z przedstawionego krótkiego przeglądu rozwoju krasu w wapieniach 
górnej jury pasma Krakowsko-Wieluńskiego wynika, że procesy krasowe 
rozwijały się na tym obszarze w każdym z okresów panowania warun
ków suaeralnych. Postępująca stale degradacja powierzchni kompleksu 
wapiennego spowodowała, że formy i osady krasowe, pochodzące ze star
szych okresów zostały następnie bądź przeobrażone, bądź też zniszczone 
wraz z o-taczającą je skałą i z tego powodu spotykamy je dzisiaj spora
dycznie. Natomiast ślady procesów krasowych, zachodzących w młod
szych okresach, są coraz liczniejsze. Rozwój krasu na omawianym obsza
rze miał charakter palicykliczny (Gilewska 1964). Okresy intensywnego 
rozwoju zjawisk krasowych były od siebie oddzielone okresami "letargu". 

Jakkolwiek w obecnej chwili na omawianym obszarze znamy stosun
kowo niewiele form krasowych z minionych epok geologicznych, których 
wiek został ściśle określony metodami stratygraficznymi bądź paleonto
logicznymi, to jednak trzeba podkreślić, że wszystkie niemal te formy zo
staly odkryte i zbadane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Można się spo
dziewać, że najbliższe lata przyniosą szereg nowych danych dotyczących 
rozwoju krasu na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej. 
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Typy pizolitów występujqcych w jaskiniach Kuby 

RYSZARD GRADZIŃSKI, ANDRZEJ RADOMSKI 

(Katedra Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) 

Ogromna większość jaskiń na Kubie posiada bardzo bogatą i zróżni
cowaną szatę naciekową. Wśród rozmaitych typów utworów naciekowych 
w wielu jaskiniach występują tam również pizolity. Obserwacje przepro
wadzone przez autorów w czasie wyprawy speleologicznej w r>Qku l 961/ 62 
pozwalają stwierdzić, że pizolity znajdują się bądź w obrębie małych ba
senów, bądź też wyścielają płaskie dna jaskiń tworząc tzw. pola. 

Powierzchnia pól pizolitów wynosi co najmniej kilka m2, a pizolity 
tworzą stosunkowo grubą warstwę i nie są scementowane. Największe 
obserwowane przez autorów tego rodzaju pole znajduje się w Cueva 
Humboldt mierzy okol>Q 25X25 m, a miąższość warstwy luźnych pizoli
tów wynosi w nim co najmniej 30 cm. 

Małe baseny, w których występują pizolity, są to zawsze stosunkowo 
płytkie i niewielkie zagłębienia; należą do nich misy naciekowe, drobne 
depresje w dnie korytarzy itd. Skapująca ze stropu woda powoduje ruch 
znajdujących si ę w nich pizolitów. 

P izolity występujące w polach. 

Główną masę pizolitów w polach stanowią formy sferoidalne, często 
kuliste, o średnicy 2-6 mm. Okazy większe są z reguły spłaszczone i wy
stępują jedynie na powierzchni warstwy luźnych pizolitów. Wszystkie są 
porowate, ich ciężar objętościowy waha się w granicach od 2,093 do 
2,226 g/cms. 

Laminy w małych pizolitach są dwudzielne. Partia stropowa laminy 
zbudowana jest z bardzo drobnoziarnistego kalcytu (średnica kryształów 
rzędu 8-13 mikr.), partia dolna składa się z chaotycznie ułożonych igieł
kowatych kryształów długości od kilkudziesięciu do 200- 300 mikr. Wol
ne przestrzenie między nimi wypełnia bardzo drobno krystaliczny kalcyt, 
taki sam jaki występuje w stropowej części laminy, co powoduje, że gra
nice między oboma częściami laminy i laminami sąsiednimi są niP.ostre. 
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Fot. R. Gradziński 

Powierzchnia pola piZolitów. Cueva Humboldt. Srednica największego okazu 
wynosi 23 mm. 

Fot. R. Gradziński 

Pizolity w zagłębieniach na /POwierzchni bloku oderwanego ze stropu Cuava 
de! Amistad, stanowisko A. 
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Pizolity występujące w basenach 

Pizolity występujące w basenach charakteryzują się dużą różnorod
nością form. Wyróżnić wśród nich można: sferoidalne (kuliste, owidalne, 
owalne i dyskoidalne), trapezoidalne, wieloboczne i gruzłowate. Pizolity 
te, jak wykazały badania rentgenograficzne, zbudowane są z kalcytu. 
Mają one większy ciężar objętościowy (od 2,42 do 2,635 g/cm~) niż pizoli
ty z pól. 

Pizolity (względnie ich partie), które nie zostały zmienione przez 
późniejsze procesy rekrystalizacyjne, mają laminy zbudowane na prze
mian z jasnego i szarego kalcytu afanitowego. 

W czasie procesów rekrystalizacyjnych kalcyt afanitowy jest zastę
powany przez Illozaikę drobnokrystaliczną (wielkość kryształów rzędu 
4-10 mikr.). Z kolei ulega ona przemianie w grubokrystaliczną mozaikę 
o promienistym układzie kryształów, których większość osiąga do kilku
set mikronów długości. Niekiedy powstają struktury o specyficznej bu
dowie, takie jak pierzaste lub kalafiorowe. Za wtórnym pochodzeniem 
mozaiki i struktur radialnych przemawia: 
l) zastępowanie przez mozaikę drobnoziarnistą kalcytu afanitowego, 
2) ząbkowane granice kryształów grubokrystalicznej mozaiki radialnej, 
3) zachowane niekiedy ślady laminacji w obrębie struktur radialnych, 
4) zanik laminacji przy przechodzeniu przez strefy silnie zrekrystalizo

wane, 
5) wypychanie zanieczyszczeń w przestrzenie między kryształami w cza

sie wtórnego wzrostu kryształów. 
W przypadku daleko posuniętej rekrystalizacji odtworzenie jej kolej

nych etapów nie jest możliwe. Jednak i w takim przypadku widoczne są 
ślady pierwotnej budowy koncentrycznej w postaci smug zanieczyszczeń 
przecinających kryształy. 

Charakterystyczny kształt i budowa wewnętrzna pizolitów trape
zoidalnych związane są z obecnością dużego jądra o nieregularnych 
kształtach oraz ze wzrostem (w okresach wysychania basenów) maczugo
watych wyrostków na górnej powierzchni pizolitów. W przeciwieństwie 
do wspomnianych wyrostków, wzrost struktur kalafiorowych uwarunko
wany jest procesami rekrystalizacyjnymi. 

W przypadku pizolitów wielojądrowych i struktur kalafiorowych ob
serwuje się duże podobieństwo budowy wewnętrznej pizolitów do form 
opisywanych jako onkolity, których powstanie związane jest z organizma-

. mi. W opisywanych przez autorów środowiskach jaskiniowych (szczegól
nie w Cueva del Amista.d należy jednak wykluczyć możliwość współ
działania roślin. Nasuwa się stąd wniosek, że rozpoznanie ogranic~onego 
pochodzenia ankolitów jedynie na podstawie ich wewnętrznej budowy 
nie jest możliwe. 

Wniosld 

Z obserwacji i badań autorów wynika, że pizolity jaskiniowe w ja
skiniach Kuby występują w dwóch różnych typach środowisk, które cha
rakteryzują się różnymi warunkami odgrywającymi rolę w powstawaniu 
tych utworów. Obrazuje to zestawienie: 
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pola pizolitów 

pizolitty tworzą rozlegle grube pokrywy 
na płasltim dnie; 
przewaimie suche, rzadko zalewane 
przez wodę, 
wybitny wpływ klimatu powierzchnio
wego; 
stosunkowo szybkie wysychanie; 
ruch pizolitów nie odgrywa pOWażniej
szej roli; 

m aJe baseny 

pizolity występują w małych, plytkich 
zagłębieniach; 

przeważnie zalane wodą ; 

mikroklimat jaskiniowy; 

wysychanie stosunkowo wolne; 
silny okresowy ruch pizolitów wsku
tek skapywania wody; 

Różne warunki panujące w tych środowiskach powodują w rezulta
cie wyraźne różnice w kształcie i budowie wewnętrznej .pizolitów: 

pola pizolitów 

przewa,ga form sferoidalnych; 
brak zlepieńców pizolitowych; 

brak śladów abrazji pizolitów; 
mniejszy ciężar objętościowy 
(2,093- 2,226 g 'cm•); 
laminy dwudzielne, brak kakylu afani
towego. s laba rekrystalizacja; 

małe baseny 

duża różnorodność form; 
występowanie piwlitów przyrośniętyeh 
do dna; 
powszechne ślady abrazji pizolitów; 
większy ciężar objętościowy 
(2.42-2,63 g tcm3); 
pierwotne laminy afanitowe, pospolite 
procesy rekrystalizacyjne; 

Fot. R. Gradziński 

Pizotit kalafiorowy, widok z bolcu . .S?"ednica okazu 50 mm. Cuevn dcL Amistad, 
stcmowisko B. 
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Ptzolitu o ?'ÓŻnych. kształtach. z stanowiska A w Cueva c!el Amistacl. $reclnica. 
na;większego okazu wynosi 53 mm. 
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Autorowie uważają, że pizolity występujące w polach tworzą się pod
czas krótkotrwałych okresów, podczas których dno jaskiń zostaje zalane 
wodą. Zachodzi to po gwałtownych wielkich opadach. W procesie rozwo
ju pizolitów ich ruch nie odgrywa jednak poważniejszej roli. Narastanie 
w takich okresach nowych warstewek na powierzchni pizolitów nie pro
wadzi do scementowania poszczególnych okazów w obrębie pola. Przy
czyna tego nie została wyjaśniona. Można jedynie przypuszczać, że pewną 
rolę odgrywać może obecność w wodzie zanieczyszczeń, ale też szybkie 
wytrącanie się kalcytu. 

Różnorodne kształty pizolitów występujących w basenach są wyni
kiem zróżnicowanych warunków panujących podczas procesu narastania 
kolejnych warstewek oraz również zróżnicowanych warunków procesu 
abrazji, zachodzącego okresowo i z rozmaitym nasileniem. Warunki te 
znajdują odbicie w budowie wewnętrznej pizolitów. 

Autorowie są zdania, że dwa wyróżnione rodzaje środowisk wystę
powania pizolitów jaskiniowych i związane z nimi typy pizolitów ograni
czone są nie tylko do terenów Kuby . a przeciwnie: że występują one na 
wielu innych obszarach krasowych. 
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Kalcytowe nacieki w starych piwnicach Lublina 

MARIAN HARASIMIUK, ANDRZEJ HENKIEL 

(Zaklad Geografii Fizycznej UMSC w Lublinie) 

Na obszarze starego miasta w Lublinie zachowały się z okresu roz
kwitu w późnym średniowieczu i renesansie wielokondygnacyjne piw
nice. Przeznaczone pierwotnie na magazyny towarów, tworzą skompli
kowany labirynt sal i korytarzy. Stanowią obecnie poważny problem 
gospodarczy ze względu na bezpieczeństwo budownictwa i arterii komuni
kacyjnych (powstawanie zapadlisk nad zaniedbanymi lochami). Dlatego 
też przeprowadza się w ostatnich latach inwentaryzację piwnic i badania 
naukowe nad problemem zabezpieczenia względnie likwidacji podziem
nych próżni. Dzięki uprzejmości mgr Stali z "Geoprojektu" autorzy mieli 
możność zwiedzenia części systemu piwnic. 

Teren, na którym powstało stare miasto, jest zbudowany z lessu. 
Miąższość pokrywy lessowej osiąga w Lublinie kilkanaście metrów, a za
wartość wapnia - 10%. W związku z tym, a także z wiadomościami 
o zniszczeniu piwnic przez infiltrujące wody opadowe, z góry zaklada.no 
napotkanie wytrąceń kalcytowych. Wiadomo że w normalnej pokrywie 
lessowej CaC03 ługowany jest ze stropowych partii i wytrąca się niżej 
tworząc horyzonty konkrecji {"lalek"). Ponieważ przesączająca się woda 
napotyka w piwnicach na swej drodze próżnie, spodziewano się form 
analogicznych do nacieków występujących w jaskiniach. 

Nacieki stwierdzono w trzech zespołach piwnic (uL Zielona 5, ul. 
Królewska nr 4 i 7) na ogólną liczbę 9 zwiedzonych. Najbogatszy zespól 
form występuje w podziemiach położonych pod jezdnią ulicy Królew
skiej, do których wejście znajduje się w kamienicy nr 4. Piwnice te 
znajdują się na głębokości około 12 m i zajmują powierzchnię około 
1802 m. Składają się z czterech dużych sal i kilku łączących korytarzy
ków. Około 100 m2 stropu pokrywa naciek warstwą na ogól bardzo cien
ką (1-1,5 mm), miejscami o charakterze nacieku miękkiego (kamienne 
mleko). W kilku punktach grubość rośnie do kilkunastu milimetrów. 
W tych miejscach znajdowały się większe szczeliny, które umożliwiły 
wodzie szybszą infiltrację. Oprócz jednolitej pokrywy kalcytowej wy
stępują typowe nacieki grzybkowe, stalaktyty rurkowe (makarony), sta-
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laktyty, żebra i inicjalne formy draperiowe. Barwa nacieków jest kre
mowa, wywołana niewielką domieszką związków żelaza wypłukanych 
z lessu. W niektórych miejscach, tam gdzie w stropie znajdują się że
lazne elementy konstrukcyjne, nacieki przybierają barwę krwisto-czer
woną. 

Nacieki grzybkowe występują w niewielu punktach w wejściowych 
partiach piwnic, płytszych i lepiej przewietrzanych. Wysokość grzybków 
nie przekracza 1,5 mm. Najczęściej występujące stalaktyty mają prze
ciętnie około 2 cm długości i układają się w równoległe ciągi związane ze 
spękaniami sklepienia i krawędziami cegieł, po których skapywała woda. 
Często podstawy stalaktytów łączą się ze sobą, a częstotliwość występo
wania dochodzi do 6 form na l dcm2 stropu. Stalaktyty rurkowe do
chodzą do długości 3-4 cm przy średnicy 3-5 mm. Grubość nie prze
kracza 0,5 mm. Inicjalne formy draperiowe tworzą się w wyniku połą
czenia szeregu stalaktytów występujących na jednej szczelinie. Mają one 
po kilkanaście centymetrów długości przy wysokości kilku cm i grubości 
2-3 cm. Z tymi formami występującymi na stropie wiążą się żebra 
kalcytowe na ścianach; ich długość dochodzi do 80 cm. 

Spąg sal i korytan:zy piwnicznych tworzy skala lessowa. Skapująca 
ze szczelin woda wytworzyła szeregi jamek agutacyjnych o głębokości 
do 5 i średnicy 1,5-5 cm. Na ściankach jamek wykrystalizował kalcyt 
tworząc paromilimetrowa skorupę i cementuiac less w sasiedztwie. 

Opisany zespól form naciekowych występuj e w określonych warun
kach. Warstwa wapnistego lessu liczy ponad stropem piwnic około 10 m. 
Zapewnia to infiltrującej wodzie dostatecznie długą drogę do nasycenia 
się węglanem wapnia. Przepuszczalność lessu i położenie piwnic z szatą 
naciekową pod ulicami i placami zapewnia stały dopływ wody. Istnienie 
próżni w postaci piwnic na drodze infiltrującej wody umożliwia wytrą
canie kalcytu. Woda przesącza się szczelinami w spękanych stropach -
i tam na podłożu cegieł (choć w jednym miejscu bezpośrednio na lessie, 
gdzie zawaliło się ceglane sklepienie) tworzą się nacieki. Warunki mikro
klimatyczne w piwnicach, analogiczne do warunków jaskiniowych, sprzy
jają zapewne tym procesom. Temperatura kształtuje się w pobliżu war
tości średniej rocznej temperatury powietrza (7,8-8,2°C), a wilgotność 
względna w granicach 85-95%. Tu należy jeszcze raz podkreślić, że 
w wejściowych partiach piwnic, gdzie zaznaczają się wahania temperatu
ry i wilgotności, stwierdzono występowanie wyłącznie nacieku grzybko
wego, nie spotykanego w głębszych partiach. Zwraca uwagę zbieżność 
tego zjawiska ze stosunkami stwierdzanymi w jaskiniach. 

Znacznie skromniejs.ze od opisanych formy naciekowe spotyka się 
lochach Chełma. Mimo że skala, w której wydrążone są chłemskie pod
ziemia, jest kreda pisząca o zawartości ponad 90% CaC03, nacieki prak
tycznie nie występują. Pojedyńcze formy stwierdzono w miejscach, 
gdzie strop piwnic jest obudowany murem ceglanym. Jedynie tam spo
tyka się kapiącą ze stropu wodę i drobne stalak tyty. W pozostałych czę
ściach woda nasącza jedynie kredę bez wytrącania kalcytu. Zjawisko to, 
nie całkowicie wyjaśnione, wskazuje na decydujące znaczenie momentu 
litologicznego przy powstawaniu nacieków. 

Występowanie form naciekowych w próżniach o charakterze sztucz
nym, stworzonym przez człowieka, ułatwia ocenę warunków i tempa two-
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Fot . M. Harasimiuk, A. HenkieL 
Fragment stropu - przy ul. Królewskiej 4 - pokrytego naciekami 

rzenia nacieków. Okazało się, że rozwój tych form zapoczątkowany zo
stał stosunkowo niedawno. Nie wiek lochów, datowanych częściowo na
wet na XIV stulecie, lecz moment spękania stropów, (a co za tym idzie 
ułatwienie infiltracji wody) zapoczątkował proces powstawania opisy
wanych form. W piwnicy o najbogatszej szacie naciekowej znajduje się 
na stropie instalacja elektryczna założona w 1944 roku. Jak wynika 
z obserwacji~ wyznacza ona moment początkowy wytrącania utworów 
kalcytowych. Zapewne spękanie stropów piwnic wiąże się z nasileniem 
ruchu kołowego na ulicach znajdujących się nad podziemiami. Wniosek 
ten potwierdzają szczególnie częste w ostatnich latach wypadki zawalania 
się starych piwnic w licznych miastach Folski (Sandomierz, Tarnów, 
Jarosław, Kłodz~o, Chełm). Wyliczone na podanych podstawach tempo 
mzwoju nacieków - około l mm rocznie - jest tego samego rzędu, co 
podawane w literaturze dla krasu podziemnego. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO 
CZĘSTOCHOWA 1971. 

O środkowotriasowym krasie w Tatrach 

BERNARD KOISAR 

.(Instytut Geologiczny Uniwersytetu War.szawskiego) 

W trakcie prowadzenia prac nad stratygrafią i litologią środkowego 
triasu wierchowego serii Wąwóz Kraków, na grzbiecie Zaru stwierdzono 
istnienie wynurzenia, które mialoby miejsce w anizyku. 

Przypuszczenia, że w niektórych miejscach zbiornika wierchowego 
było w tym czasie wynurzenie, wyraził F. Rabowski w 1931 r. Podobne 
obserwacje poczynił Z. Kotański (1954) w serii Giewontu i Kominów 
Tylkowych. 

Po wynurzeniu rozwijały się w warunkach subarealnych zjawiska 
krasowe; powstały wówczas szczeliny i kieszenie, a następnie po ponow
nym zalewie morza zaistniały podobne jak poprzednio warunki sedymen
tacji, dzięki czemu zaczynający się nowy cykl sedymentacyjny pokrył 
zachowane formy dolomitami krystalicznymi i wapieniami robaczkowymi. 

Na serii drobnokrystalicznego wapienia ciemnego, niekiedy przewar
stwicoego wapieniem jasnym, leży wapień zawierający drobne struktury 
zbudowane z krystalicznego węglanu wapnia, a interpretowane jakó 
struktury glonowe (prace nad oznaczeniem w toku). Nieliczne występu
jące okazy tych struktur osiągają wielkość do 3 mm. Miąższość wapieni 
z glonami sięga 10- 15 cm. W warstwie tej występuje soczewka jasnych 
wapieni, zawierająca tylko większe okazy "glonów". We wszystkich war
stwach zawierających struktury glonowe zauważyć można selekcję ma
teriału: u dołu występują struktury większe, ku górze przechodzą w drob
ne, a nawet formy zniszczone o charakterze pyłu krystalicznego. Nad 
wapieniami z "glonami" leży warstwa ciemnego wapienia pellitycznego 
pozbawionego struktur organicznych. Zazębiają się one z soczewką ciem
nych wapieni robaczkowych o krótkich, prostych bezładnie ułożonych 
robaczkach powstałych w wyniku zaburzenia pierwotnie laminowanego 
osadu ciemnych wapieni. Na tym zamyka się pierwszy etap sedymen
tacji. Wyżej obserwujemy powtórzenie ciemnego wapienia laminowa
nego ze strukturami "glonowymi", leżącego na zwietrzałym krasowo 
podłożu (kieszenie, szczeliny). W istniejących zagłębieniach nastąpiło 
szczególnie duże nagromadzenie struktur "glonowych" o rozmiarach od 
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4 do 5 mm. Charakteryzują się one sferyczną budową. Podkreślić należy, 
że laminowanie wapienia ze strukturami "glonowymi" podkreślone jest 
czerwonym zabarwieniem pochodzącym od występujących związków że
laza. 

W profilu tym około 1,5 m powyżej obserwujemy jeszcze jedną po
wierzchnię rozwoju krasu. 

Na opisanych wapieniach leży brekcja skał ostrokrawędzistych, mią
ższości kilku metrów, złożona z jasnych wapieni cukrowatych i szarego 
wapienia krystalicznego. Wielkość okruchów dochodzi do 15 cm. P rze
ważnie jednak są to drobne fragmenty skalne poniżej l cm, tylko nie
kiedy dochodzące do 2-4 cm. Spoiwo brekcji stanowi drobny material 
okruchowy jak i krystaliczny kalcyt i dolomit. Znajdują się w tym spoi
wie domieszki związków żelaza, dające miejscami rdzawe plamy. Ilość 
okruchów maleje ku stropowi, gdzie skala przechodzi w szary dolomit 
nowego cyklu sedymentacyjnego. 

Na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, że w zbiorni
ku sedymentacyjnym nastąpiło dwukrotne wynurzenie świeżo osadzo
nych skał węglanowych. Były to najprawdopodobniej niewielkie wyspy, 
na których osady podlegały krasowieniu. Ponieważ struktury "glonowe" 
nie były niszczone w płynących rzekach, w związku z tym segregacja 
materiału wskazuje, że formy te mogły powstawać w strefie pływów. 
Na rozwój zjawisk krasowych na wyspach w tej części Tetydy wskazuje 
także dopływ związków żelaza do osadu. Wynurzone wyspy były nie
zbyt wysokie (odsłaniały się jedynie skały węglanowe środkowego tria
su) i podlegały szybko niszczeniu. W trakcie transgresji morza wytwo
rzyła się brekcja o charakterze klifowym. Brekcja ta daje początek no
wemu cyklowi sedymentacyjnemu skał, które odpowiadałyby analogicz
nym seriom na Kominach Tylkowych, gdzie przeważają szare krystalicz
ne dolomity i wapienie robaczkowe . 

Ruchliwość dna w basenie wierchowym w środkowym triasie po
twierdza dane na temat intrageoantyklinalnego charakteru zbiornika wier
chowego w Tatrach (Kotański 1959, 1961). 
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MATERIAŁ Y Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Szczątki ssaków młodszego plejstocenu z jaskiń 

Jury Krakowsko- Wieluńskiej 

KAZIMIERZ KOWALSKI 

(Zakład Zoologii Systematycznej PAN, Kraków) 

Badania naukowe osadów jaskiniowych mają u nas już stuletnią 
tradycję i choć celem ich z reguły było wydobycie zabytków kultury 
ludzkiej, to przecież takie materiały paleozologiczne były wówczas gro
madzone i opracowywane. Aż do ostatnich czasów jednak zbierano tylko 
duże kości, łatwe do rozpoznania w osadach, a przy tym stratygraficzny 
podział osadów jaskiniowych był schematyczny i niedokładny. Dopiero 
badania z ostatnich dziesięciu lat, prowadzone przede wszystkim przez 
archeologów z ośrodków łódzkiego i krakowskiego, przyniosły zmianę 
sytuacji. Obok dużych kości zaczęto gromadzić także szczątki drobn e 
przy pomocy przemywania osadu na sitach, a wyróżnienia stratygraficz
ne stały się o wiele dokładniejsze. Takie systematyczne badania prowa
dzone były lub są nadal w następujących jaskiniach : 

l. Jaskinia w Dziadowej Skale w Skarżycach (Dylik, Chmielewka, Chmie
lewski, 1954; Kowalski, 1958), 

2. Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach (Chmielewski, 1958; Ko
walski, 1961; Chmielewski, Kowalski, Reymanówna, 1961), 

3. J askinia P uchacza w Prądniku Czajkowskim (Kowalski, Kozłowski, 
Krysowska, Wiktor, 1965), 

4. Schroniska w Żytniej Skale w Bęble (Kowalski, Kozłowski, Krysakow
ska, Iwaszkiewicz, J:awlikowa, Wiktor, 1967), 

5 .• Jaskinia Koziarnia w Sąspowie (Chmielewski, Kowalski, Madeyska-
-Niklewska, Sych, 1967), 

6. Jaskinia Mamutowa w Wierzchawiu (badania w toku), 
7. Jaskinia Wylotna w Ojcowie (badania w toku), 
8. Jaskinia Ciemna w Ojcowie (badania w toku). 

Praca niniejsza jest tylko podsumowaniem pierwszego etapu prze
prov:adzonych badań, które są i będą dalej kontynuowane. W szczegól
ności doc. dr Waldemar Chmielewski (kierownik Zakładu Faleolitu In
stytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie) zamierza przez 
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wiele lat opracowywać całość jaskiń Doliny Sąspowskiej pod Ojcowem, 
a krakowski ośrodek archeologiczny prowadzi również na wiele lat 
zamierzone badania w Jaskini Ciemnej. 

Ze względu na metodykę ich wydobywania i opracowania, można 
znajdowane w osadach jaskiń szczątki zwierzęce podzielić na dwie gru
py: szczątki zwierząt dużych i drobnych. Kości drobnych zwierząt, głów
nie ssaków, trafiły do osadów przede wszystkim ze zrzutek sów. Drobne 
ssaki są często silnie zwiążane z określonymi formacjami roślinnymi, 
a dzięki licznemu występowaniu nadają się do badań ilościowych. Ich 
badanie to ja~by odpowiednik analizy pałkowej. Niemniej szczątki du
żych ssaków są również bardzo cenne dla nauki. Znaczna ich część, choć 
czasem trudno powiedzieć jaka, pochodzi z resztek polowań człowieka 
epoki kamiennej - i choćby już dlalego ma wartość dla nauki. Czasami 
też badania stratygraficzne oparte na drobnych ssakach - zawodzą. Tak 
np. w osadach Schroniska Wysokiego w Zytniej Skale stwierdzono w ca
łej niemal miąższości występowanie mieszaniny szczątków drobnych ssa
ków artktycznych (jak np. lemingi) i leśnych (np. popielica i orzesznica). 
Wytłumaczenie tego leżeć musi w fakcie, że gromadzące się w okresie 
chłodnym osady, powstały ze spełzania starszych osadów, interglacjal
nych, których w obecnie badanej jaskini w stanie czystym nie znale
ziono, a które zawierały wcześniej osadzoną faunę ciepłą. W niektórycn 
wypadkach odmienne zabarwienie i obtoczenie zębów wskazywało, że 
są na wtórnym złożu, ale nie zawsze te cechy dały się zauważyć. Mo
żliwa była także hipoteza, że badane osady pochodzą z okresu ciepłego 
i elementy chłodne są w nich wtórnie osadzone. Obecność w osadzie 
szczątków dużych ssaków, których przemieszczenie z osadem było w da
nych warunkach nieprawdopodobne, a wśród których występowały takie 
gatunki jak: nosorożec włochaty, renifer, koń, niedźwiedź jaskiniowy 
i piesiec, wskazywała jednoznacznie, że osady pochodzą z chłodnego 
okresu plejstocenu, a elementy ciepłe są w nich na wtórnym złożu. 

Warunki zachowania się szczątków zwierzęcych w osadach jaskiń 
w okresach chłodnych i ciepłych (czy raczej umiarkowanych) były zu
pełnie odmienne. W chłodnych okresach wietrzenie mechaniczne i - co 
za tym idzie - wzrost osadów w pobliżu otworów jaskiń były szybkie, 
natomiast chemiczne procesy wietrzenia i niszczenia kości - powolne. 
Były to więc optymalne warunki dla gromadzenia się szczątków zwie
rzęcych. W okresach cieplejszych przyrastanie osadów było bardzo powol
ne, a procesy chemiczne na tyle intensywne, że szczątki zwierzęce miały 
małe szanse zachowania się w pobliżu otworów jaskiń. Widzimy zresztą 
wyraźnie w jaskiniach, że obecnie osady prawie nie przyrastają. Stąd 
fauna okresów ciepłych jest w osadach jaskiń słabo reprezentowana, 
okresy optimum klimatycznego niejako wypadają z proflilu, nawet jeśli 
nie było jakiegokolwiek późniejszego wyprzątania osadów. 

Badania szczątków zwierzęcych z jaskiń mają podwójne znaczenie. 
Przede wszystkim pozwalają one odtworzyć historię fauny naszego kraju 
w przeciągu ostatniego okresu dziejów Ziemi i tym samym rzucić światło 
na genezę dziesiejszej naszej fauny. Badania szergu zagadnień związa
nych z ewolucją, jak: tempa zmian ewolucyjnych, wpływu klimatu na 
morfologię, wymierania szczepów zwjerzęcych itp. znajduje również od
powiedni material w szczątkac)1. fauny z jaskiń. Z drugiej strony szcząt-
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ki fauny są bardzo ważnym środkiem datowania poszczególnych warstw 
osadów, korelacji warstw z poszczególnych jaskiń na bliskich, a nawet 
na dalekich terenach. Ma to przede wszystkim znaczenie dla archeologów, 
którym szczątki drobnych ssaków pozwalają ponadto lepiej poznać wa
runki środowiska, w którym rozwijał się człowiek, a szczątki dużych 
ssaków wyjaśniają obyczaje łowieckie ludów pierwotnych, dla których 
polowanie było podstawą bytu. 

Oczywiście szczątki zwierząt nie są jedynymi elementami pozwala
jącymi datować osady jaskiń. Sama budowa geologiczna warstwy (gruz, 
glina, less, próchnica, warstwa nacieku) pozwala na wyciąganie wniosków 
0 klimacie i czasie powstania warstwy, szczególnie gdy podbudowana jest 
analizami rozmiarów i kształtu gruzu, granulometryczną osadów drobno
ziarnistych, mineralogiczną i tp. Węgielki z ognisk pozwalają określić 
gatunek drzewa, które wówczas rosły. W wielu wypadkach możliwa jest 
analiza pyłkowa, choć w naszych jaskiniach dotychczasowe próby nie 
dały dobrych wyników. Same materiały archeologiczne pozwalają rów
nież, na zasadzie typologii narzędzi, określić szczebel rozwoju kultury 
ludzkiej, a tym samym w pewnym stopniu czas powstania warstwy. 
Istnieje również szereg metod fizycznych dla określenia bezwzględnego 
wieku osadów, z których jak dotąd największe znaczenie ma metoda 
radioaktywnego węgla 1dC, skuteczna niestety tylko do około 50 000 lat 
wstecz. Istnieją również metody stojące niejako w pół drogi między 
fizykalnymi a biologicznymi. Taki charakter ma datowanie szczątków 
zwierzęcych oparte na tzw. metodach flurowo-apatytowej i kollagenowej. 
Obie rejestrują przemiany dokonujące się w kościach znajdujących się 
w osadzie, i choć dają tylko wyniki względne, to jednak - przy podob
nych warunkach zalegania - dające możność porównania wieku kości 
z różnych stanowisk. Obie metody mają szczególne znaczenie, gdy chodzi 
o rozróżnienie kości z tego samego miejsca, co do których przypusz
czamy, że mogą być różnego wieku. 

Obok szczątków ssaków, w osadach jaskiń spotyka się mniej licznie 
także kości innych kręgowców. Są tu więc kręgi ryb (dotychczas nie da
jące się bliżej oznaczyć), kości płazów i gadów, którymi zajmuje się doc. 
dr Marian Młynarski, i liczne nieraz kości ptaków, których obszerną 
monografię opracowuje obecnie dr Zygmunt Bocheński. Są wreszcie 
w wielu jaskiniach skorupkj mięczaków. Dr Andrzej Wiktor opracował 
dotychczas szczątki malakofauny z Jaskini Puchaczej i schronisk w Zy
tniej Skale oraz pojedyńcze okazy z innych jaskiń. Można mieć nadzieję, 
że dalsze materiały malakozoologiczne rzucą wiele światła na warunki 
wegetacyjne w czasie tworzenia się poszczególnych warstw osadów 
jaskiniowych. 

W najogólniejszym schemacie profil osadów jaskiń Jury Krakow
sko-Wieluńsklej składa się z dwu serii. Na dole leży zwykle glina kra
sowa reprezentująca osad wodny, pochodzący z czasu tworzenia się 
jaskini. Ze względu na położenie jaskiń wysoko nad dnami obecnych 
dolin, wiek ich na ogół uważany jest za późnotrzeciorzędowy lub staro
plejstoceński, i z tego zapewne czasu pochodzą też te osady wodne. Do
t)_'chczas nie udawało się ich datować poleontologicznie; dopiero astat
mo znaleziono w Jaskini Mamutowej, w wypełnionym gliną krasową 
zagłębieniu dna, faunę staroplejstoceńską. Badania jej są w toku; do-
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tychczas ich wyniki świadczą, że chodzi prawdopodobnie o faunQ z in
terglacjału kromerskiego (Gi.inz-Mindel), z takimi elementami jak Mimo
mys savini i Mimomys reidi znanymi z Cromer Forest Bed w Anglii, 
a u nas występującymi w faunie z Kamyka koło Częstochowy. 

Na osadach wodnych zalegają w jaskiniach Jury Krakowsko-Wie
luńskiej osady młodszego plejstocenu, jak dotąd nie sięgające dalej w głąb 
skali czasowej, niż do schyłku przedostatniego zlodowacenia (Riss). Fauna 
dużych zwierząt tego zlodowacenia nie różni się prawdopodobnie wiele 
od fauny ostatniego zlodowacenia (Wi.irm). Nie wiemy jednak o niej 
wiele, bo w ostatnio prowadzonych wykopaliskach szczątków dużych 
ssaków tego wieku nie znaleziono. Fauna drobnych ssaków obejmuje 
dwa gatunki lemingów: Docrostonyx torquatus i Lemmus lemmus; liczny 
jest polnik północny, Microtus oeconomus i prawdopodobnie także polnik 
wąskoczaszkowy, Microtus g1·egalis. W Wielkiej Brytanii dla osadów tego 
wieku charakterystyczna jest obecność polnika śnieżnego, Microtus nivalis 
i gatunku Lagurus lagurus, dziś żyjącego na stepach i półpustyniach 
Europy Wschodniej i Azji Srodkowej. Oba gatunki spotyka się sporadycz
nie i w jaskiniach Polski, lecz ich pozycja stratygraficzna nie jest dotąd 
całkiem wyjaśniona. LagtL1"'US lagurus, znaleziony w Jaskini Mamutowej 
i schronisku w Zytniej Skale, jest nowym gatunkiem dla fauny kopal
nej Polski. Być może oba ostatnio wspomniane gatunki żyły w Polsc-= 
także we wczesnych stadiach ostatniego zlodowacenia. 

Ostatni interglacjał jest już znacznie lepiej poznany faunistycznie. 
Z dużych ssaków notujemy tu obecność sarny, Capreolus capreolus, 
znalezionej w Jaskini w Dziadowej Skale. Zyl też licznie niedźwiedź ja
skiniowy. Klimat w optimum tego interglacjału musiał być tak ciepły 
jak dziś, albo nawet nieco cieplejszy, bo mamy wówczas typowo leśną 
faunę gryzoni z myszami leśnymi, Apodemus sp., popielicą, Glis glis i nor
nicą rudą, Clethrionomys glareolus. Zył też wówczas przedstawiciel owa
dożernych, zębiełek, Crodicm·a sp. 

Po okresie ciepłym, którego osady zachowane są w jaskiniach z re
guły na samym dole profilu, następuje długi okres ostatniego zlodowa
cenia. Osady jego, zwykle grube na wiele metrów, na pierwszy rzut oka 
mają dość jednolity charakter. Również fauna, zwłaszcza dużych ssaków, 
jest podobna w całej serii osadów, a formą dominującą jest tu zwykle 
niedźwiedź jaskiniowy, Ursus spelaeus. Wszystko to wskazuje (nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt względnie słabszego występowania w pro
filu osadów okresów cieplejszych), że ostatnie zlodowacenie było u nas 
w calości okresem chłodnym, a intestadialy były niezbyt długie i niezbyt 
cieple. W żadnym razie nie można ich - przynajmniej na podstawie da
nych z jaskiń - porównywać z ostatnim interglacjałem czy z postglacja
łem, które w profilu jaskiń pod każdym względem bez porównania silniej 
się zaznaczają. 

Calość ostatniego zlodowacenia odznacza się występowaniem przede 
wszystkim gatunków stepotundry plejstoceńskiej, do których należą z du
żych ssaków: mamut Elephas primigenius, nosorożec włochaty Coelodonta 
antiquitatis, koń Equus caballus i żubr pierwotny Bison priscus. Zyły 
wówczas także: lew jaskiniowy Panthera spelaea, hiena jaskiniowa Hyae
na spelaea, wilk Canis lupus, lis Vulpes vulpes i piesiec Alpoex lagopus. 
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w drobnej faunie widzimy mieszaninę elementów tundrowych, jak: le
mingi, polnik wąskoczaszkowy, polnik północny, ryjówka Sorex minutis
simus, z elementami stepowymi jak: chomik Cricetus crietus, chemiczek 
Cricetulus sp., susły Citellus sp. i szczekuszka Ochotona sp. 

Szczegółowe badania zoologiczne, podobnie zresztą jak badania ge
ologicnze i analizy granulometryczne, pozwalają wykazać w serii osadów 
wurmskich obecność co najmniej jednego, a prawdopodobnie dwu in
terstadiałów. W Jaskini Nietoperzowej warstwa 7, zaznaczająca się zresztą 
wyraźnie w profilu odmiennym zabarwieniem, zawierała szczątki norni
cy rudej, gryzoni wymagającego do życia przynajmniej zarośli je.m już 
nie zwartego lasu. W warstwie tej nie było przy tym lemingów. W Jas
kini Koziarni w osadach ostatniego zlodowacenia zaznacza się dwu
krotnie obecność form leśnych. W warstwie oznaczonej tam jako 10. 
marny także pojawienie się nornicy rudej przy spadku ilości form arktycz
nych. Jeszcze niżej, w warstwie 17. charakterystyczne jest pojawienie 
się obok nornicy także dużych ssaków leśnych jak: łoś, jeleń i ryś. 

Ze względu na poznanie genezy współczesnej fauny Polski, bardzo 
interesujące wydaje się badanie osadów z samego schyłku ostatniego 
zlodowacenia. Niestety w większości jaskiń, zwłaszcza dużych, którym 
poświęcono dotąd najwięcej badań, warstwy najmłodsze leżące przy sa
mej powierzchni, zostały zniszczone lub przemieszane w wyniku działal
ności ludzkiej (np. poszukiwanie skarbów), a także dawniejszych niedo
kładnych poszukiwań archeologicznych. Schroniska w Zytniej Skale, 
jak również niektóre części Jaskini Mamutowej i Ciemnej dostarczyły 
jednak także pierwszych materiałów w tej dziedzinie. 

Po katastrofie, jaką było dla fauny Europy ostatnie zlodowacenie, 
nie prędko mogla ona wrócić do równowagi biologicznej . Wiele dawnych 
gatunków leśnych wyginęło całkowicie, albo też przetrwały one w osto
jach na południu, skąd nie zawsze łatwo mogły zasiedlić Europę Srod
kową. Fauna przez długi czas była tu, jeśli tak można powiedzieć, nie
nasycona, a po części pozostała taką do dziś. W takim samym jak nasz 
obecnie klimacie, np. w Azji Wschodniej, gdzie wpływ zlodowacenia 
wskutek odmiennych warunków klimatycznych i topograficznych (łat
wiejsze migracje w kierunku północ-południe) był mniejszy, żyje dziś 
o wiele więcej ssaków. Jako przykład można tu przytoczyć żubra Bison 
bonasus. Wbrew temu, co się nieraz mówi, że jest on pradawnym miesz
kańcem naszych puszcz, żubr związany z lasami liściastymi przetrwał 
ostatnie zlodowacenie gdzieś na południu, prawdopodobnie w rejonie 
Kaukazu, i potem długo nie ekspandował do Europy Srodkowej i Za
chodniej, być może odcięty od nich strefą stepów. Jak dotąd nie zna
leziono szczątków żubra w stanowiskach neolitycznych. Dopiero około 
2000 lat temu przedostał się on do Europy Srodkowej, także i do Polski. 

Tak więc w rozwoju fauny postglacjalnej musimy uwzględnić kilka 
czynników: przede wszystkim zmiany klimatyczne, o których wiemy już 
bardzo wiele dzięki badaniom paleobotanicznym, następnie izolację wielu 
form zwierząt w refugiach południowych i trudności, jakie napotkały 
one V: zasiedleniu Europy Srodkowej, a w końcu, już od czasów neolitu, 
powazny, a potem dominujący wpływ działalności człowieka. 
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Materiały jaskiniowe dostarczają dowodów na to, że we wczesnym 
holocenie istniał okres licznego pojawienia się smużki Sicista betu!ina, 
która dziś występuje rzadko i w rozproszonych stanowiskach w Polsce, 
a liczniejsza jest tylko na pólnocnym wschodzie. Znaleziono ją w schro
niskach w Zytniej Skale, w Jaskini Mamutowej i Ciemnej. Prawdopodob
nie po okresie jej dominacji następuje okres optimum klimatycznego, 
z licznym pojawieniem się takich elerontów lasów liściastych, jak nocek 
Bechsteina Myotis bechs~eini, żołądnica Elimoys quercinus, popielica 
Glis glis, orzesznica Muscardinus avellanarius, zębielek Crocidura sp, 
żbik Felis silvestris. Wszystkie te gatunki żyją dziś w Polsce głównie na 
południu kraju: wiele z nich należy do zwierząt nielicznie tylko spoty
kanych. Jeszcze później pojawia się prawdopodobnie darniówka Pitymys 
subterraneus. 

Nie da się na razie określić na podstawie materiałów jaskiniowych 
momentu pojawienia się takich gatunków, jak: mysz polna Apodemus 
agrarius, badylarka Micromys minutus i chomik Cricetus critetus, które 
związane są z obecnością pól uprawnych. Chomik występowal zresztą 
także w plejstocenie, ale wówczas był mieszkańcem stepów. Jeszcze 
młodszymi przybyszami w faunie Folski są myszy domowe i szczury. Nie 
wiadomo również, czy obecność zębiełków Crocidura, które żyły u nas 
już w ostatnim integlacjale, a potem w czasie optimum klimatycznego 
holocenu, ma następnie charakter ciągły, czy też obecne jego występo
wanie związane jest z człowiekiem. 

Poruszono tu nieco obszerniej zagadnienia fauny holocenu, choć ma
teriały do ich poznania, znalezione w osadach jaskiń, są niewielkie. Na 
ogół jednak osady tego okresu, jako najmlodsze, były traktowane dość 
pobieżnie, trzeba więc przypomnieć, że mają one podstawowe znaczenie 
dla poznania genezy dzisiejszej fauny Folski i bardzo wielu problemów 
czeka tu jeszcze na rozwiązanie. 

Ogólnie biorąc, badania wykopaliskowe w jaskiniach Jury Krakow
sko-Wieluńskiej, prowadzone w latach ostatnich, przyniosły znaczne roz
szerzenie znajomości fauny kopalnej Folski z okresu młodszego plejstoce
nu i holocenu. Stwierdzono występowanie dwu gatunków dotąd z Folski 
nie znanych, a mianowicie: ryjówki Sorex minutissimus i gryzonia Lagu
rus lagurus. Jako nowe dla plejstocenu wymienić trzeba m. in. rysia 
Lynx lynx i ni~toperza mopka Barbastella barbastellus. Nieznane do
tąd w stanie kopalnym, a obecnie znalezione w warstwach holocenu 
były: smużka, darniówka i żołędnica. 

Co ważniejsze, badania pozwoliły na poznanie przebiegu zmian kli
matu od schyłku przedostatniego zlodowacenia po holocen, wykazały 
obecność dwu ciepłych faz w czasie ostatniego zlodowacenia, przyniosły 
pierwsze materiały dla poznania przemian fauny ssaków we wczesnym 
holocenie. Nawiasem wspomnieć trzeba, że przyniosły one pierwsze ma
teriały małakozoalogiczne z jaskiń w Polsce i po raz pierwszy pozwoliły 
zebrać zróżnicowane szczątki ptaków (około 40 gatunków). Dalsze bada
nia są w pełnym toku i można mieć nadzieję, że przedstawiony tu obraz 
za kilka lat ulegnie dalszemu uzupełnieniu i wzbogaceniu. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Wyniki badań archeologicznych w Jaskini Ciemnej 

w Ojcowie 

STANISŁAW KOWALSKI 

(Katedra Archeologii Polski, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) 

Jaskinia Ciemna w Ojcowie należy do największych na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej. Położona jest we wsch odnim zboczu doliny 
Prądnika w Górze Koronnej, ściślej w grupie skal Rękawicy, na wyso
kości 65 cm ponad dnem doliny. Do niej sensu lato należy również przy
legająca jaskinia Oborzysko Wielkie. Zaczyna się ona tzw. Tunelem, k tó
ry przechodzi w pozbawiony stropu Ogrójec i kończy się drugim tunelem, 
dla którego proponuję nazwę Tunelu Feludniowego 1 . 

Zainteresowanie jaskinią jako obiektem przyrodniczym sięga co naj
mniej końca XVIII w. W tym czasie zwiedził ją m. in. król Stanisław 
August Poniatowski (r. 1787), a Stanisław Staszic był w niej dwukrotnie. 
w latach 1798 i 1805. 

Z punktu widzenia archeologicznego jaskinią zaczęto się interesować 
dopiero od końcowych lat XIX w. Pierwszym, który rozpoczął w niej 
badania wykopaliskowe był J. S. Czarnowski. W latach 1898-1912 roz
kopał on górne części pelniska jaskiniowego, głównie próchnicę holo
ceńską w Oborzysku Wielkim. W wyniku poszukiwań znalazł Czarnow
ski sporą ilość zabytów z neolitu i czasów późniejszych 2 • 

Istotny wkład w poznanie pelniska plejstoceńskiego i jego zawartoś
ci archeologicznej wniosły następne prace wykopaliskowe, przeprowadzo
ne w latach 1918-19 przez S. Krukowskiego. Badacz ten założył w pro
gu komory głównej nieduży wykop sięgający dna skalnego i kilka wy
kopów stycznych w Oborzysku Wielkim, gdzie dno skalne osiągnął na 
stosunkowo niewielkiej powierzchni. 

Ostateczne wyniki badań opublikował w roku 1939 w pracy synte
tycznej o paleolicie Folski 3 

W wykopie przy wejściu do komory głównej w profilu miąższości 
7,5 m wyróżnił Krukowski dwie serie lessu oddzielone od siebie cienk:, 
warstwą gliny krasowej, namytej w ostatnim interglacjale 4. Dolną serię 
datuje hipotetycznie na końcową część Rissu, górną zalicza do Wi.irmu I 
ze względu na zawartość archeologiczną. Przy analizie stratygraficznej 
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Obarzyska pisze o jednym tylko lessie. Badania S. Krukowskiego ujawniły 
istnienie bogatego osadnictwa mustierskiego występującego przynaj
mniej w dwu fazach oraz skąpego osadnictwa przedmustierskiego z koń
ca przedostatniego zlodowacenia. 

Fragmentaryczny charakter badań wykopaliskowych S. Krukowskie
go, mimo rozkopania przez niego znacznych partii Obarzyska Wielkiego 
musdał nieuchronnie doprowadzić do wznowienia prac wykopaliskowych 
na tym bardzo ważnym stanowisku paleolitycznym. P.race te, z ramienia 
krakowskiego ośrodka archeologicznego podjęto w roku 1963. 

Pierwszy wykop założono na tarasie przedjaskiniowym w odległości 
kilku metrów od starego wykopu w progu komory głównej . W roku na
stępnym rozpoczęto prace w Oberzysku Wielkim (w Tunelu, Ogrójcu 
i Tunelu Pd), odkładając badania samej komory na lata późniejsze. W ro
ku 1965 kontynuowano prace rozpoczęte w poprzednim sezonie wyko
paliskowym. 

Już pierwsze prace eksploracyjne wykazały, że stratygrafia osadów 
stanowiska jest daleko bardziej zróżnicowana, niż by to wynikało z opi
su Krukowskiego, zamieszczonego we wspomnianej pracy o paleolicie 
Folski s. Okazało się przede wszystkim, że w Obarzysku oprócz lessu 
występuje szereg poziomów glin, a w ostatnim sezonie wykopaliskowym 
stwierdzono, że występują tu dwa lessy wtirmskie oddzielone od siebie 
poziomem gliny, co jest dużą nowością w stosunku do tego, co widzieliś
my dotąd na podstawie badań Krukowskiego. 

Pelny przekrój przez osady uzyskano dotąd w Obarzysku na pogra
niczu Tunelu Pd i Ogrójca. Zaczynając od góry do dołu mamy tu na
stępujący układ stratygraficzny. 

l. Nasyp próchniczy przykrywający szczątkowo zachowaną próchnicę 
lub leżący wprost na osadach plejstoceńskich. 

2. Próchnica holoceńska bez zróżnicowania na starszą i młodszą, za
chowana w tej części obiektu tylko fragmentarycznie, zdarta zapew
ne w czasie prac poszukiwawczych Czarnowskiego. 

3. Foklad lessu barwy żółtawobrązowej, miąższości do 2 m, z gruzem 
wapiennym lub bez gruzu. Wykazuje duże zróżnicowanie w zakresie 
sedymentacji. W części bez gruzu występuje warstewkowanie po
ziome lub lekko skośne z ciemnymi smugami (zapewne próchnicy). 
W części z gruzem widoczne jest zaburzenie typu mrozowego (pe
ryglacjalnego) z wkładkami porwaków szarobrązowej gliny pylastej. 
Materiał archeologiczny występuje w części zaburzonej, 

4. Warstwa kulturowa o mniej lub więcej wyraźnym czarniawym za
barwieniu, zawierającym less z gruzem wapiennym oraz fragmenty 
kości i mial kostny. W warstwie występują bardzo liczne wyroby 
krzemienne ze środkowego paleolitu. Miąższość przeciętna warstwy 
nie przekracza 15 cm. 

5. Glina ilasta barwy brązowożółtawej z drobnym ogładzonym gruzem 
wapiennym. Zawiera nieliczne wyroby środkowopaleolityczne o t ru
dnej do ustalenia szczegółowej przynależności kulturowej . 

6. Glina pylasta barwy brązowawej z przewagą dużego ostrokrawędzi
stego gruzu wapiennego. W stropie utworu znaleziono kilka wyro
bów krzemiennych o podobnym charakterze jak te, które pochodzą 
z utworu nadległego . 
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7. Glina szarobrązowa z niewielką domieszką gruzu o ogładzonych 
krawędziach. Występują też większe potrzaskane kamienie. Nie za
wiera zabytków archeologicznych. 
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puje ona w wyraźnym wykształceniu tylko w dwu opisanych wyżeJ 
miejscach w obu Tunelach pod okapem, który chronił ją przed rozmy
waniem. W Ogrójcu zatraciła swoje czarniawe zabarwienie i o jej istnie
niu świadczą jedynie dwa pozostale zach owane elemnty, tj. obecność licz
nych wyrobów krzemiennych i drobnych przepa4mych okruchów kos
tnych. W przyszłych badaniach uda się z pewnością zsynchronizować 
w sposób pewny również i inne poziomy. Wiele spodziewać się można 
m. in. także po opracowaniach laboratoryjnych próbek geologicznych 
i dość skąpej zresztą fauny . 

Prace wykopaliskowe, prowadzone w Jaskini Ciemnej w Ojcowie 
w ciągu ostatnich t rzech sezonów, przyczyniły się do pozyskania dużej 
ilości materiału archeologicznego. Z osypisk po starych wykopach 
i z próchnicy pochodzą zabytki odnoszące się do holoceńskich kultut·, 
począwszy od neolitu, a skończywszy na średniowieczu i czasach nowo
żytnych. Są wśród nich skorupy naczyń glinianych tzw. kultury ceramiki 
promienistej, skorupy rzymskie, moneta rzymska, paciorek bursztynowy, 
dalej grot żelazny i żelazna ostroga. Wspomnieć też należy o neolitycz
nych zabytkach z krzemienia i obsydianu oraz dwóch szczątków szkiele
tów ludzkich nieokreślonego wieku, z których jeden można będzie z du
żym prawdopodobieństwem odnieść do neolitu. 

Zabytki holoceńskie, wyliczane wyżej w dużym skrócie, choć z pew
nością interesujące z ogólnoarcheologicznego punktu widzenia, nie są 
materiałem najważniejszym dla badanego stanowiska. Naj istotniejsze 
i najbardziej charakterystyczne dla Jaskini Ciemnej są wielokrotnie tu 
wspomniane inwentarze środkowopaleolityczne, w szczególności zaś za
bytki z warstwy kulturowej. Należą te zabytki do młodszej (lub naj
młodszej) fazy tzw. kultury prądnickiej, będącej lokalną (lub raczej re
gionalną) odmianą szeroko pojętej kultury mustierskiej. Do młodszej 
fazy należy olbrzymia większość inwentarza paleolitycznego; do star
szej zaś, również stwierdzonej w Jaskini, zalicza się tylko stosunkowo 
niewielka ilość zabytków. 

Najbardziej charakterystycznym narzędziem kultury prądnickiej jest 
jak wiadomo tzw. nóż prądnik, występujący w wielu odmianach. W no
wym małoprądnickim materiale z Ciemnej występuje to narzędzie w kil
kudziesięciu egzemplarzach. Poza prądnikarni spotyka się znaczną iloś(: 
rylców i zgrzebeł oraz inne narzędzia, które nie zostały dotąd dosta
tecznie zdefiniowane w polskiej typologii wyrobów krzemiennych, bądź 
też nie posiadają określeń również w zagranicznej literaturze przedmiotu. 
Wiele narzędzi nosi ślady przerabiania i napraw, które utrudniają od
tworzenie ich pierwotnego kształtu, a niekiedy i domniemanej funkcji. 
Oprócz narzędzi i odłupków lub surowiaków z niepełną obróbką narzę
dziową, bardzo licznie w inwentarzu reprezentowane są nieobrobione 
odlubki mniej lub więcej przydatne do wyrobu narzędzi oraz duża ilość 
przeważnie drobnych lub bardzo d robnych odłupków stanowiących ma
teriał odpadkowy z obróbki, napraw i przeróbki rdzeni i narzędzi. Sto
sunkowo niedużo jest rdzeni, a te które się znajdują są przeważnie szcząt
kowe lub przerabiane, czasem wielokrotnie. Rdzeni o zdecydowanym obli
czu typologicznym jest niewiele. Z form charakterystycznych na spec
jalną uwagę zasługują odpadki rylcowe od prądników, powstające w cza-
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sie wykonywania specjalnego zabiegu rylcowego, mającego na celu ście
nianie krawędzi pracującej narzędzia. Odpadki rylcowe od prądników 
mają znaczenie form przewodnich dla środkowego paleolitu, na równi 
z samymi narzędziami. 

PRZYFIS Y 

1 w nazewnictwie poszczególnych części Obarzyska Wielkiego zapanował w litera-
. turze przedmiotu chaos. Jak wyni ka ze sprawozdań wykopaliskowych S. J . Cza!:

nowskiego, badacz ten używał nazwy Oborzysko Wielkie raczej dla całego p rzy
ległego do właściwej Ciemnej obiektu jaskiniowego, choć rozkopywał głównie 
jego poludniową część. S. Krukowski przyjął poc?.ątkowo nazewnictwo Czarnow
skiego (zob. literaturę w przypisie 4), później jednak zarzuci! całkowicie nazwę 
Oborzysko zastępując ją nazwą Ogrójec, do którego włącza oba tunele nazy
wane przez niego chodnikami północnym i południowym (zob. lit. w przypisie 2). 
K. K owalski tłumacząc, zresztą nieściśle, terminy stosowane przez Krukowskiego 
używa określeń: Tunel - dla naszego Tunelu, Ogrójec (jeden z dwu) - dla po
zbawionej stropu części Obarzyska i Oborzysko Wielkie - dla naszego Tunelu 
Poludniowego (zob. K. K owalski, Jaskinie Polski III, Warszawa 1954, s. 171). 
Autor niniejszego artykułu początkowo skłania! się do przyjęcia ostatniego po
działu (zob. n p. S. Kowalski, Sprawa badań Jaskini Ciemnej w Ojcowie, Spraw. 
7. Fosledzeń KomisJi Oddziału PAN w Krakowie. Kraków 1963. s. 73). 

2. S. J. Czarnowski, Jaskinie i schroniska na Górze Koronnej na lewym brzegu 
Prądnika pod Ojcowem, Prace i Mat. Antr. Arch. i Etnograf. 3, Kraków 1924, 
SS. 3-26. 

3. S. Krukowski, Paleolit, Encykl. Polska, IV, cz. l , Kraków 1939-1948, ss. 29-34 
i 48-49 i 57-60. (W osobnym odbiciu z Encyklopedii z r. 1939 tytuł brzmi: 
Faleolit Polski). 

4. We wcześniejszej od "Paleolitu Polski" publikacji omawiającej m. in. wyniki 
badań w Jaskini Ciemnej Krukowski nie wyróżnia w progu komory głównej 
dwóch lessów, ani nie pisze o glinie krasowej rozdzielającej dwie serie lessowe. 
Mówi natomiast o siedmiu poziomach gliny przykrywających jeden less spo
czywający na dnie skalnym (por. S. Krukowski, Doliny Pradnika i Sąspówld 
jako teren p rzedhistoryczny, Ochrona Pt'7yrody ~ . Kraków 1924, ss. 85- 92). 

5. S. Krukowski, Paleolit, ss. 29-34. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Głęboki kras Sudetów i obszarów sąsiednich 

JAN KRASO!ii" 
(Instytut Geologiczny, Wrocław) 

ZBIGNIEW WOJCIK 
(Muzeum Ziemi PAN, Warszawa) 

l 

W skałach węglanowych oraz ewaporytach siarczanowych na obsza
rze Sudetów, monoklinie przdsudeckiej, Niżu Polskim, a również rozle
głych terenach środkowej części Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej, wierceniami oraz wyrobiskami górniczymi stwierdzone zostały liczne 
formy krasowe. Są to na ogól dużych rozmiarów kawerny (dochodzące 
nawet do kilku tysięcy m3), rozmyte szczeliny, wtórna porowatość itp. 
Część tych form wypełniona jest obecnie osadami klastycznymi, gipsem, 
lub wtórnie zapełniona krystalicznym kalcytem. 

Formy te nie wiążą się bezpośrednio z cyrkulacją wód powierzchnio
wych, ani powierzchniową morfologią. Dlatego mówimy, że powstały one 
przy udziale procesów krasu głębokiego. W wielu przypadkach jednak 
mogą łączyć się z formami krasu podziemnego (powstałymi podczas okre
sowej cyrkulacji wód powierzchniowych w głębi skal) i krasem wgłęb
nym (związanym z cyrkulacją wód powierzchniowych w głąb skał). 

2 

Klasycznym terenem występowania form krasu głębokiego jest basen 
północno-sudecki, znajdujący się w okolicy Złotoryi, Grodźca, Lwówka 
Sląskiego i Bolesławca. Na tym obszarze zwrócono uwagę na formy kra
sowe, zwykle wypełnione wodą, podczas prac górniczych w poszukiwaniu· 
miedzi. Badali je geologowie niemieccy, a także górnicy i geologowie 
polscy. Po raz pierwszy jednak szerzej na te procesy zwrócił uwagę 
J. Krasoń (1960, 1 96~) sugerując iż skrasowienie wapieni dolomitycz
nyc~. cechsztynu nastąpiło w górnym permie podczas krótkotrwałych re-
greSJI morza. e 

. Pon~w~ie dostępne materiały , zarówno z nowych wierceń, jak i wy
robisk gormczych głównie z basenu północno-sudeckiego, zostały opra
cow.ane ~. pracy J. Krasonia i z. Wójcika (1965). Autorowie nie wyklu
czah mozhwości krasu w brzeżnej strefie zbiornika cechsztyńskiego pod-
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czas okresowych wynurze1i osadów wQglanowych. Jednakże zwrócili uwa
gę, że szczególnie dogodne warunki rozwoju krasu wytworzyły siQ głów
nie w starszym trzeciorzędzie po sfałdowaniu tej części Sudetów oraz 
podczas stopniowego dźwigania się Sudetów. Przy czym ich zdaniem 
ważną rolę w rozwoju tych procesów odegraly wody z klastycznych os1-
dów młodszego trzeciorzędu i czwartorzędu. Wody te przedostają si~' 
współcześnie bezpośrednio do systemów krasowych w skalach węglano
wych cechsztynu. 

Niezależnie od opracowania J. Krasonia i Z. Wójcika ukazał si«: 
artykuł N. Kunysza (1964) omawiający formy krasowe w wapieniach 
cechsztynu w okolicy Nowego Kościola (niecka złotoryjska). Chemizm 
tych wód w tym rejonie opisał dokładniej T. Machoń (1964) , wykazując 
iż z wody współcześnie wytrąca siQ węglan wapnia tworząc - w powsta
łych uprzednio formach krasowych - powloki och ronne. Wiele nowego 
materialu opublikowano również w pracy R. Awłasiewicza (1965), gdzie 
autor poza skrasowieniem wśród wapieni i dolomitów opisał również 
próżnie krasowe wśród gipsów i anhydrytów. Wszędzie formy te są wy
pełnione wodą, która - jak świadczą o tym liczne nagłe wpływy - znaj
duje się w formach typu naczyń połączonych. Podobne zagadnienie zo
sta ły omówione również w pracy L. Mostowskiego i A. Koziola (1965), 
gdzie autorzy szeroko uzasadniają tezę o cechsztyńskich założeniach kra
sowych w basenie północno-sudeckim. 

F ormy krasowe zostały stwierdzone również w skałach węglanowych 
oraz ewaportach siarczanowych na monoklinie przedsudeckiej, choć nic 
ma tu tak rozległych komór, jak w okolicy Bolesławca. Zwróciła na nie 
ostatnio uwagę m. in. A. Bartecka (1966). Godne podkreślenia jest, że 
liczne wiercenia natrafiały na monoklinie na kawerny w analogicznych 
pokładach skał węglanowych niczależnie od obecnej sytuacji tektonicz
nej skrasowiałych skał. Głównymi formami skrasowiałymi, zarówno w ba
senie północno-sudeckim , jak i na monoklinie przedsudeckiej, są wapie
nie dolomiczne wchodzące w skład cyklotemu o symbolach Z1 , Z2 i Z3 
(są to głównie pokłady o nazwach Dl, D2 i D3 - Krasoń 1964). 

Podkreślić należy, że również w obszarach krasowych NRD, a zwłasz
cza w północno-zachodniej Saksoni i i Turynii oraz na przedpolu po
łudniowo-wschodnim i południowym gór Harcu znane są w kopalniach 
soli i miedzi liczne formy krasu głębokiego. Największe z form, docho
dzące co najmniej do 5000 m\ zostały opisane przez G. Jankowskieg.J 
i W. Remusa (1963) z niecki Sangerhauscr. 

3 

Od czasu ukazania się naszej pracy opublikowano kilka innych roz
praw, wykonano wiele wierceń i wyrobisk górniczych, które dostar
czyły nowego materiału . Ponadto odbyliśmy w 1964 r. wycieczkQ na 
tereny krasowe NRD, gdzie mieliśmy możność dokładniej poznać wiek 
kopalnych proce~ów krasowych związanych ze skałami węglanowymi 
cechsztynu. 

Najciekawszych materiałów dostarczył kamieniołom wapieni górnego 
permu w miejscowości Geithain położonej około 30 km na SE od Lipska 
Seria wapieni Dl" cyklotemu pierwszego (Zl) jest tu pokryta od góry 
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grubą warstwą nieprzepuszczalnych iłów. Po zdjęciu nadkładu w stropie 
wapieni widoczne są liczne małe zaglqbienia lejkowaLc oraz nieregularne 
rynienki krasowe. Słowem był to zwykły lapiez. W przekroju warstwa 
wapieni wykazywala liczne kawerny dochodzące niekiedy do 5 cm śred
nicy. Początkowo kwareny te łączyły się z .rormami krasu powierzchnio
wego, a następnie kanały łączące je z powierzchnią zostały zabliźnione 
kalcytem. W v.riększości kawern na ściankach wykrystalizowały się szczot
ki kalcytowe, zwykle nie zabliźniając uprzedn io powstałych próżni kra
sowych. Jest tu więc typowy zespól krasowy związany z wynurzeniem 
się wapieni Dl (cyklotemu Zl) na powierzchnię. Podczas ponownej trans
gresji formy te nie uległy denudacji, a przykryte iłami zostały szybko 
zakonserwowane. 

Zespół w Geithain jest jedynym przykładem form krasowych do
stępnych na powierzchni, a powstałych w cechsztynie. Jes t to tym bar
dziej interesujący punkt, że znajduje się on w strefie, gdzie pierwotni e 
wapienie górnego cechsztynu tworzyły się z dala od brzegu morza ce
chsztyńskiego. W innych miejscach fOTmy stwierdzone w wierceniach, 
a nawet wyrobiskach górniczych, nie daj ą tak jednoznacznych dowodów 
na rozwój procesów krasowych podczas krótkotrwałych wynurzeń. 

Analiza materiałów wiertniczych, a także wyrobisk górniczych z mo
nokliny przedsudeckiej wskazała obecność form o charakterze krasowym 
w szarych dolomitach w obrębie cyklotemu Z2. Sądząc z profilu opubli
kowanego przez J. Kłapemskiego (1964), w stropie tych wapieni znaj 
duje się lej krasowy o górnej krawędzi przekraczającej nieznacznie 
2 km. Lej ten jest wypełniony osadami ldastycznymi i pokryty od góry 
szarvmi anhydrytami wyższej części cyklotemu Z2. Zagłębienia o cha
rakterze depresji krasowej o osi dochodzącej do około 8 km znajdują się 
również w serii wapiennej cyklotemu Zl. One również wypełnione są 
iłami i od góry pokryte gipsami. Jest to jednak forma niezbyt typowa, 
i może być rodzajem depresji erozyjnej . W każdym bądź razie związana 
jest ona z o-kresowym wynurzen iem wapieni ponad powierzchnię zbior
nika cechsztyńskiego. 

Na terenie monokliny przedsudeckiej formy krasowe zostały stwier
dzone również na wychodni węglanowych i ewaporytowych skał cechszty
nu pokrytych grubymi osadami klastycznego trzeciorzędu . Formy te za
znaczyli na mapie rzeżby po,wierzchni podtrzeciorzędowej monokliny 
M. Preidel i J. Tomaszewski (1965). Autorzy zwrócili uwagę, że w obsza
rach o intensywnym spQkaniu rozpuszczone są wapienie, dolomity i gipsy, 
co w konsekwencji wpłynęło w zasadniczym stopniu na formowanic siQ 
reliefu podtrzeciorzędowego . Wiek tych procesów nie został tu w spo
sób jednoznaczny określony. Jednakże w pro.filach załączonych przez cy
towanych autorów widoczne są wyraźnie leje na powierzchni wychodni 
skał węglanowych cechsztynu. Leje te powstały po erozji klastycznych 
skał pstrego piaskowca, przed osadzeniem się starszego trzeciorzędu. J est 
więc bardzo prawdopodobne, że formy te rozwijały się głównie po naj
wyższej kredzie, k iedy to utworzyły się w .rormie tektonicznej mono
kUna przedsudecka. Powstanie tektoniki uskokowej, przy dość znacznych 
deniwelacjach moriologicznych w najstarszym trzeciorzędzie wpłynęło 
w zasadniczym stopniu na kształtowanie si ę wgłębnych form krasowych. 
Procesy te przebiegały szybciej tam, gdzie skały węglanowe już w cech-
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sztynie uległy częsc10wo skrasowaniu. Ponadto anhydryty i gipsy z na
tury ulegają szybko ługowaniu. Zatem uważamy, iż repredukowane formy 
krasu głęboki~go w nadkładzie klastycznym na utworach cechsztynu 
wytworzyły się w zasadniczej formie dopiero w trzeciorzędzie. 

4 

Kras głęboki Sudetów oraz obszarów sąsiedzkich odpowiada ściśle 
pojęciu przedstawionemu w pierwszej części nin iejszego szkicu jedynie 
w świetle współczesnego rozpatrywania tych procesów. Formy krasu 
głębokiego są wynikiem nakładania się różnych procesów. Ich kolejność 

, była najprawdopodobniej następująca: 

l ) Po osadzeniu się w zbiorniku cechsztyńskim wapieni cyklotemu 
Zl nastąpiło wynurzenie się ty<:h skał na powierzchnię, przy czym morze 
ustąpiło ze znacznych obszarów. W gorącym i suchym klimacie, skały 
węglanowe podlegały krasowieniu. Powstały wówczas drobne lapiezy 
i większe depresje (kras powierzchniowy) oraz kanały i formy krasowe 
(formy wgłębne i podzi·emne). Ostatnie z tych form zostały szybko od
dzielone od powierzchni i częściowo zabliźnione kalcytem. 

Większość lapiezów uległa zniszczeniu podczas ponownego· zalewu 
obszaru, miejscami jednak krasowa rzeźba powierzchniowa została za
konserwowana osadami ilastymi (Saksonia, monoklina przedsuchecka). 
Ocalały formy krasu wgłębnego, które wtórnie przekształciły się w ka
werny. 

Podobna sytuacja istniała również po osadzeniu się wapieni dolomi
tycznych i dolomitów cyklotemów Z2 i Z3. Z tych okresów pozostały 
głównie kawerny w skalach węglanowych, na ogól nie przekraczające 
kilkunastu cm średnicy. 

2) Po osadzeniu się cechsztynu i pstrego piaskowca, węglanowa 
sedymentacja morska istniała jeszcze, zwłaszcza w basenie północno-su
deckim oraz na monoklinie i w Saksonii, w środkowym triasie. Osadzone 
zostały wówczas wapienie, które w znacznym stopniu zwietrzały w gór
nym triasie, jurze i dolnej kredzie. Zapewne wówczas skały węglanowe 
cechsztynu, odseparowane od powierzchni nieprzepuszczalnymi łupkami. 
nie podlegały krasowieniu. Tworzące się w kajprze na wapieniach mu
szlowych iły musiały również w wielu miejscach zahamować procesy 
krasu wgłębnego. 

3) P o sedymentacji morskiej w górnej kredzie, Sudety wraz z mo
nokliną przedsuchecką oraz terenami położonymi na pólnocny zachód 
i pólnoc zostały w fazie laramijskiej sfałdowane. Stopniowo zaczęły się 
również dźwigać ku górze. P owstanie licznych spękań, przy jednoczes
nym wytworzeniu się wa.runków do cyrkulacji wgłębnej wód powierz
chniowych, doprowadziło do odnowienia form krasowych powstałych 
w cechsztynie. Procesy te spotęgowały się po powstaniu uskoków brzeż
nych i wydźwignięciu się centralnej części Sudetów o około 600 m w po
równaniu z obszarem przedsucheckim. Dlatego w basenie północno-su
deckim powstały formy krasu wgłębnego o znacznie większych rozmia
rach niż na monoklinie przedsudeckiej . Na monoklinie w tym czasie 
przeważały na powierzchni formy krasu reprodukowanego. 
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4) Zasypanie sfaldowa~Tiych seriJ paleozoicznych i mezozoicznych kla
stycznymi osadami młodszego trzeciorzędu oraz czwartorzędu odseparo
wało w większości skały węglanowe od powierzchni. Nieliczne występo
wanie tych skal zwłaszcza w obrębie Sudetów nie decyduje o wytwo
t-zeniu się dróg cyrkulacji wód powierzchniowych od podziemr1ych form 
krasowych . Stąd uważać należy, że dopiero podczas młodszego trzeciorzę
du i czwartorzędu (głównie plejstDcenu) wytworzyły się właściwe warunki 
do powstania form krasu głębokiego. 

Formy krasu głębokiego w Sudetach i na monoklinie przedsudeckiej 
obecnie są zasilane wodami znajdującymi się w osadach piaszczystych 
i żwirowych plejstocenu oraz znajdujących się pod nimi luźnych osad 
klastycznych trzeciorzędu. Jedynie w strefach uskokowych następuje za
silanie form krasowych wodami znajdującymi się osadach piaskowco
wych niższego t riasu. 

' 5) Rozwój głębokiego krasu na badanych terenach został w znacz-
nym stopniu przyśpieszony przez człowieka wydobywającego łupki mie
dzionośne spod osadów krasowych. Poropowania drenażowe wykazały 
przy tym, że formy krasu głębokiego są w większości systemem wy
pełnionych wodą naczyń połączonych. Obok nich istnieją jednak samo
dzielne kawerny, k tórych otwarcie podczas robót górniczych powoduje 
nagle przypływy wody do kopalń. 

LITERATURA 

Awłasiewicz R. 1965 - Walka z zagrożeniem wodnym w niecce grodzieckiej. Rudy 
i metale nieżelazne, 2. 

Bartecka A. 1966--- Prowadzenie poziomych robót górniczych w warunkach zagroże-
nia wodnego w kopalni Lubin. Ibidem, 2. . 

J ankowski G., Remus W. 1963 - Die Kupferschieferlagerstiitte in der Sangerhauser 
Mulde. Halle. 

Kłapciński J . 1964 - Stratygrafia cechsztynu okolic Lubina, Sieroszowic i Wschowy 
(monoklina przedsudecka). R oczn. Pol. Tow. Geolog., 34, 1-2. 

Krasoń J. 1660 - The deep caves in the NE Sudeten Mountains. Die Hohle, 12. 2/3. 
Krasoń J. 1964 - Podział stra tygraficzny cechsztynu północnosudeckiego w świetle 

badań facjalnych. Geologia Sudetica, 1. 
Krasoń J., Wójcik Z. Hl65 ..:_ Głęboki kras synkliny bolesławiecklej w Sudetach. 

Acta Geol. Pol., 15, 2. 
Kunysz N. 1964 - Stosunki hydrogeologiczne w południowej części niecki złotoryj 

skiej. Rudy i metale nieżelazne, l. 
Machań T. 1964 - Chemizm wód kopalni "Nowy Kościół". Ibidem, 2. 
Mostowski L., Kozioł A. 1965 - Metody odwadniania złoża miedzi w n iecce gro

dzieckiej, Ibidem, 11. 
Preidl M., Tomaszewski J. 1965 - Rzeźba przedtrzeciorzędowa powierzchni monokli

ny wrocławskiej. Ibidem, 9. 

73 



MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Badania nad termiką kilku jaskiń 

w okolicy Częstochowy 

ZYGMUNT ŁĘSKI 

(Speleoklub w Częstochowie) 

W okresie od stycznia 1965 do grudnia 1966 roku Młodzieżowa Gru
pa Grotołazów działająca w ramach Komisji Młodzieżowej PTTK w Czę
stochowie pod kierunkiem podpisanego i przy współpracy mgr A. Skal
skiego z Muzeum w Częstochowie prowadziła obserwacje mikroklima
tyczne w ośmiu jaskiniach znajdujących się na terenie północnej części 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej . 

W każdej z jaskiń dokonywano raz w miesiącu, w stałych punktach 
l m nad dnem, pomiarów temperatury powietrza, ponadto obserwowano 
jego krążenie i mierzono wilgotność względną. 

W zależności od rozbudowy korytarzy, powietrze w jaskini kontak
tuje się stale lub okresowo .przez jeden albo kilka otworów z powie
trzem zewnętrznym. Gdy przepływ jest swobodniejszy obserwuje się 
wyraźne wahania temperatury. Wnikanie zarówno cieplego jak i chłod
nego powietrza oraz jego ucieczka z jaskini odbywać się może w wielu 
miejscach ,nie tylko przez otwór. W związku z tym krążenie powietrza 
w poszczególnych partiach podziemnych korytarzy jest często różne. 
Szybszą wymianę mas powietrza może również powodować wiatr. 

W miesiącach kwietniu i maju obserwowano obniżenie temperatur 
we wszystkich jaskiniach. Analogiczne zjawisko zostało zaobserwowane 
przez mgr M. Markowicz-Lachowicz podczas pomiarów temperatury wody 
w Gkolicznych źródłach. 

P_omiary wilgotności względnej wykazały, że większe wahania wy
stępuJą w jaskiniach o poziomym rozwinięciu korytarzy tam, gdzie prze
pływ PQwietrza jest wyraźny (tab. 2). 
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Jaskinie Sokolich Gó r. 

S'l'UDNISKO (GŁĘBOKA) 

Jaskinia rozbudowana pionowo, jej otwór znajduje się w górnej czę
ści północnego stoku Sokolicy, w lesie bukowym. Powietrze jaskiniowe 
z powietrzem zewnętrznym kontaktuje się •przez jeden otwór o średnicy 
około 1,5 m. Cyrkulacja jego jest utrudniona. W okresie zimy powietrze 
chłodne opada ,1w dół wypierając ciepłe. W pierwszej sali wahania tempe
ratury są znaczne. Druga sala przegrodzona progiem z zaciskiem ma bar
dziej wyrównane tempertury. Jej górna część jest cieplejsza o około 0,5°C. 
Zimne powietrze zalega w najniższych miejscach. Termika omawianej 
jaskini jest mało zależna od wpływów zewnętrznych, jej ocieplenie i ochła
dzanie następuje z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do sezono
wych zmian na powierzchni. Srednia temperatura powietrza na zewnątrz 
wzrasta wyraźnie od marca, natomiast w jaskini ocieplenie daje się zau
ważyć od czerwca. We wrześniu temperatury są najwyższe podczas gdy 
na powiezrchni występuje już ochłodzenie (tab. 3). Wilgotność względna 
w tej jaskini iwynosi 100% (tab. 2). Studniska należy do jaskiń typu sta
tycznego. Stanowiska pomiarowe: spad sali (1), dół sali (2), Kaplica (3), 
koniec (4). 

KORALOWA 

Jaskinia o rozwinięciu pionowym, otwór jej znajduje się na pokry
tym lasem mieszanym południowym stoku grzbietu Pustelnicy, opadają
cego na zachód . . Eliptyczny owtór prowadzący do jaskini ma średnicę 
około :J-,5 m. W części przyotworowej łącznie z pierwszą salą występują 
dość znaczne wahania temperatury. Dalsza część oddzielona zaciskiem 
jest już bardziej statyczna. Wyraźny spadek temperatury w lutym 1965 
roku do 4 °C był spowodowany przez wdzieranie się zimnego powietrza 
małą szczeliną otwartą w tym okresie. Napływ chłodnego powietrza do 
końcowych partii jest utrudniony ,ze względu na ich wyższe usytuowanie 
w stosunku do dna jaskini, dlatego też temperatura . w nich jest wyższa. 
Termika głębszych partii jest mało zależna od zmian na powierzchni 
(tab. 4). Wilgotność względna wynosi około 100% (tab. 2). Stanowiska po
m iarowe: dno studni (1 ), sala I (2), Sala Gotycka (3), zakręt (4), Sala Za
waliskowa (5), koniec (6). 

OLSZYTŃSKA 

J askinia o rozwinięciu poziomym. Otwór wybiega ;na poleryty lasem 
bukowym ,północny stok grzbietu Pustelnicy, opadającego na zachód. 
W jaskini tej występują puże wahania termiczne .w zależności od tem
peratury powietrza na powierzchni. W zimie 1wymarza do połowy przy 
wiatrach północnych. W końcowej części temperatura powietrza w zimie 
utrzymuje się powyżej .0° C. Cyrkulacja jego jest tutaj słabsza . W ostat
niej sali, (W zagłębieniach pod stropem, utrzymuje się stale cieplejsze po
wietrze (tab. 5). Wilgotność względna wykazuje wahania w zależności od 
intensywności przepływu powietrza i opadów deszczu 1-- od 92 do 100% 
(tab. 2). Omawiana jaskinia należy do typu dynamicznego. Stanowiska 
pomiarowe: środek (1), koniec (2). 
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AWEN "WSZYSTKICH SWIĘTYCH" (OLSZTYŃSKA STUDNIA) 
Jasldnia o rozwinięciu pionowym. Otwór znajduje się na zalesionym 
południowym stoku grzbietu Pustelnicy, opadającego na zachód. W stud
ni i w korytarzu do ,zacisk u przed końcową salą występują dość duże wa
hania temperatury. Ta część ma połączenie z leżącą po przeciwnej stronie 
grzbietu jaskinią Olsztyńską dzięki czemu wyczuwa się w zacisku prze
pływ powietrza. W końcowej sali amplitudy temperatur są niewielkie 
i ta część jest statyczna (tab. 6). 

Wilgotność względna do wspomnianego zacisk u waha się od 93 do 
lOOOfo, a w partiach głębszych -wynosi 100% (tab. 2). Stanowiska pomia
rowe: dno studni (1), Zacisk Hydraulika '(2), półka (3) , Studnia Węgierska 
(4), syfon (5). 

POD SOKOLĄ (ZIMNA) 
Wstępny komin opada pod kątem około 45°, w głębi znajduje się 

pozioma sala. Otwór znajduje się w zalesionym, północnym stoku Soko
licy. W zimie chłodne powietrze swobodnie. napływa do jaskini przez bar
dzo obszerny otwór i zalega na dnie dużej sali przez cały rok. P owietrze 
ciepłe, z tego powodu, ma dostęp utrudniony do głębszych partii tej ja
skini. Gromadzi się w niej jedynie w podstropowej soczewce. W zimie 
panują t uta j temperatur y ,dodatnie podczas gdy dno wymarza całkowicie 
(tab. 7). Wilgotność względna waha się .od 92 do 1000/o w zależności od 
opadów atmosferycznych (tab. 2). Stanowiska pomiarowe: koniec spadu 
(1), dół sali (2), góra sali (3). 

Jaskinie Gór T owarnych 
TOW ARNA (NIEDŹWIEDZIA) 

Jaskinia o poziomym rwwinięciu. Otwór jej wybiega na pólnocno
zachodni stok niezalesionego ostańca. Jaskinia łączy się z sąsiednią 
Dzwonnicą dzięki czemu we wstępnej części · występują stałe przepływy 
powietrza i znaczne wahania temperatury. Głębsze partie za zaciskiem 
mają w zimie temperatury zawsze dodatnie (tab. 8). Wilgotność względna 
waha się w zależności od przewiewu od 93 do l 00 % (ta b. "2). Jaskinia na
leży do typu dynamicznego. Stanowiska pomiarowe: środek (1), koniec (2). 
DZWONNICA 

Jaskinia o rozwinięciu poziomym. Otwór jej znajduje się w pobliżu 
Towarnej. Charakteryzuje się wyraźnym przepływem powietrza w związ
ku z tym znacznymi wahaniami temperatury (tab. 9). Wilgotność .względ
na waha się od 92 do /100% (ta b. l i 2). Stanowiska pomiarowe: początek 
(1), środek (2), koniec (3). 

J a s k i n i e p a s m a O s t r ę ż n i k a (D o l i n a W i e r c i c y) 
WIERCICA 

Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Otwór wybiega na zalesiony 
grzbiet. Stosunkowo mały otwór, około 60 cm średnicy, znacznie utrud
nia wymianę powietrza dlatego jaskinia ta charakteryzuje się stosunko
wo stałą temperaturą, której !amplitudy są niewielkie (tab. 10). Wilgot
ność względna utrzymuje się w granicach lOOOfo (tab. 2). Jaskinię zali
czyć można do typu statycznego. Stanowiska pomiarowe: za zaciskiem 
wejściowym (1), Dziurawa Półka (2), za starym korninem (3), Waciak (4), 
dół sali Za Kolumną (5), góra sali Za Kolumną (6). 
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Tabela l. Opady a ~mosferyczne w okresie prowadzenia badaó w mm. 

mm 

I'Ok 

I l U l ill l I V l V l VI l Vll l VID l IX l X l XI l XIT 

1965 

1966 

51,8 35,6 27,5 54,9 92,7 101,1 45,9 '•6,8 69,8 3 38,6 44,4 

44,5 45,8 39,2 44,2 114,5 60,6 212,8 147,5 ·J9, 7 34,3 66,9 48,5 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Wstępne badania nad mikrostrukturą 

"pereł ~~ jaskiniowych 

KRYSTYNA OLEKSYNOWA 

(K atedra Gleboznawstwa WSR, Kraków) 

Podstawowym materiałem budującym urozmaiconą szatę naciekową 
jaskiń krasowych jest kalcyt, niekiedy aragonit. Tschermak i Backe (1931) 
podaje, że historia kalcytu jest historią mineralogii i że kalcyt pod wzglę
dem naukowym jest najważniejszym z minerałów. Odkrycie zasadniczych 
praw krystalografii geometrycznej oraz podwójnego załamania promieni 
świetlnych i inne spostrzeżenia o charakterze ogólnym nastąpiły właśnie 
w czasie badań kalcytu. Minerał ten posiada ogromne bogactwo form 
krystalograficznych i pod tym względem zajmuje w świecie kryształów 
pierwsze miejsce. 

W literaturze dziewiętnastowiecznej (Tschermak, Becke 1931) znaj
duje się wiele wiadomości na temat poznanych kombinacji postaci kal
cytu. Według szczegółowych opisów morfologii kalcytu może on wystę
pować w p ostaci około 50 r.odzajów romboedrów i 155 skalenoedrów. 
Obecnie istnieje tendencja do rozpatrywania genezy poszczególnych fmm 
węglanu wapnia. Olbrzymie pole do badań dają przeróżne postacie kal
cytu występujące w jaskiniach. Prawdopodobnie wyżej wspomniane zdol
ności kalcytu do tworzenia tak wielu kombinacj i krystalograficznych są 
przyczyną, że niewielk ie zmiany paramet rów fizyczmych ,powodują zmia
nę sposobu ułożenia kryształów, a czasem nawet zmianę formy lub ukła
du krystalograficznego. Powszechnie wiadomo, że w wyższej temperatu
rze tworzy się polimorficzna odmiana węglanu wapnia - aragonit (układ 
l'Ombowy), w niższych krystalizuje kalcyt (układ trygonalny). Według 
Murraya (1964) pasta:: a ragonitu jest metastabilna i przechodzi w stabil
ną postać kalcytu, p rzy czym energia swOJbodna przejścia aragonitu w kal
cyt przy 25° = -272 kal/ mol. Takie przejście jest więc możliwe termo
dynamicznie w zwykłych temperaturach. Ulega mu aragonit pozostawiony 
w laboratorium w konta,kcie z roztworem. W skorupach świeżych ślima
ków znajduje się aragonit, a w starych kalcyt. 

W osadach jaskiniowych przejście aragonitu w kalcyt jest bardzo po
wolne, o czym świadczy skład dużych stalagmitów: mianowicie mają one 
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aragonit w części centralnej, a pierścienie zewnętrzne są kalcytowe 
(Murray 1964). 

Na podstawie stwierdzenia, że aragonit jest wysokCl'temperaturową, 
a kalcyt niskotemperaturową odmianą CaC03, Moore (1956) stwierdził, że 
w grCl'tach zachodnich USA musiała panować wyższa tempemtura około 
5000 lat temu (okres termicznego maksimum). W obliczeniach tych oparł 
się na znajomości szybkości wzrostu form kalcytowych pokrywających 
współcześnie starsze osady aragonitowe. 

Wśród fantastycznej wielopostaciowości nacieków jaskiniowych for
my kuliste tzw. "perły" należą do bardzo ciekawych, przykuwają one 
uwagę speleologów nietylko swoją formą ale i mało znaną budową wew
nętrzną. W związku z tym rodzi się pytanie, czy to są obtoczone fragmen
ty skał czy też konkrecje. Każdego speleologa interesuje również geneza 
takich form. Istnieje kilka hipotez tworzenia się ,.pereł", nie mamy jednak 
pewności. która z nich jest prawdz1wa. Fakt, że perly jaskiniOMTe spotyka 
się w misach egutacyjnych. może świadczyć o tym, że krople spada.jącP 
nie tylko wyżłobiły te misy, ale utworzyły również kuliste konkrecje kal
cytowe, przy czym ruch wywołany przez spadającą kroplę jest nieodz.o
wnym warunkiem tworzenia się "pereł". Wecilug tej teorii, wzrost "per
ły" kończy się, gdy jest cm.a zbyt duża i ciężka, aby mogł:a być poruszana, 
albo gdy kapanie kropel zmniejszy się lub ustanie. Kunsky (1956) podaje, 
że niektórzy autorzy sądzą, iż siła krystalizacji przezwy-cięża ciężar "pe
reł" i oddala je od dna martwicowego i sąsiednich "pereł". Działalność 
spadającej kropli zwana egutacją jest, jak widzimy, dwojakiego rodzaju. 
Jeżeli spadająca woda jest kwaśna nie zawiera dużej i1ości kwaśnego 
węglan.u wapnia to rozpuszcza i drąży skałę. Jeżeli natomiast jej stęże
nie ulegnie zmianie i zawartość Ca(HC03) 2 będzie dostatecznie wysoka, 
to wokół wprawionych przez wodę w saltację ok.ruchów skalnych krysta
lizuje kalcyt w postaci powłoki. Two.rzą się w ten sposób warstewki p['zy
rostowe różnej grubości i zabarwienia. Znamiony grubości warstewek 
świadczą o zmianach jakościowych środowiska osadowego "pereł". Cieka
wa praca Brocksa i współcz. (1950) nad kalcytem i jego hydrantami po
trąca mimochodem o genezę "pereł". Mianowicie w doświad<:zeniu labo
ratoryjnym nad wpływem związków fooforanowych na przeb1eg krystali
zacji hydrratów kalcytu, w pewnej fazie doświadczenia powstają sfero
lity, które powiększają swoją objętość w miarę dostar~zania węglanów. 
Pr:zebieg wytrącania zależy od szybkości wkraplania reagentów, ich stę-
żerlia oraz w znacznej mierze od ru~hu wirującego cieczy. -

Buckley (1951) twierdzi, że procesy wzrostu powłok (pierścieni kon
centry~znych) zachodzą w oddzielnych stadiach i że przyczyną wzrostu 
są labilne lub metastabilne warunki w roztworach, z których wytrącają 
się kuliste konkrecje. Według tego autora istnieją dwa rodzaje sferoli
tów: l) sferolity składające się z czystej substancji, wyhodowane z czy
stych roztworów, których wzrost można tłumaczyć periodycznymi zmia
nami stężenia w otaczającym roztworze; 2) konkrecje o budo.wie kon
centrycznej tworzące się w podobny sposób, ale jednak wymagające do
datkowo innych cech środowiska, jak obecność zanieczyszczeń wytrąca
jących się w postaci so.U lub powlekających zorientowB.Il1ą cienką war
stewkę główną masą konkrecji. 
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BADANIA WŁASNE 
Badania n iniejsze mają charakter wstępny i polegają na przeglądzie 

i opisaniu cech morfologicznych "pereł" jaskiniowych z trzech jaskiń 
polskich: Czarnej w TatJ.·ach, jaskini Raj w Górach Swięto.krzyskich i Ko
ralowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Szczegółowy opis miejsc 
pobrania "pereł" do badań jest podany przez mgr Andrzeja Skalskiego, 
któremu pragnę podziękować za dostarczenie mi tych okazów. Poniżej 
podano skrócony opis morfologiczny "pereł" i innych okazów konkrecyj
nych , które badano przede wszystkim metodą szlifów mi<krookopowych. 
Podano także niektóre właściwości fizyczne i chemiczne, jak pokrój, roz
miary, ciężar właściwy, cieżar poszczególnych okazów, zawartość części 
nierozpuszczalnych w HCl (l :l). 

J askinia Czarna 

"Perły" jaskiniowe znaleziono tutaj mają kształt w przybliżeniu 
kulisty, średnica od 0,6-5,5 mm. Powierzchnie ich są lekko szorstkie, 
kolor jasno-kremowy, ciężar poszczególnych okazów jest różny w zależ
ności od wielkości. Zważ0111e <Jkazy miały przeciętną wagę od 0,07 do 
0,209 g. Ciężar właściwy mają około 2,67 g/cm~ (ciężar właściwy kalcytu 
2,73 g/cm3). 

Badania mikrosl<opowe. P.rzek.roje pereł .oglądane ~pod m ill{Ul()51wpem 
plaryzacyjnym wykazują budowę sferolitów, mają słabo zaznaczające się 
pierścienie wzrostu. Pierścienie te biegną współśrodkowo i zaznaczone są 
jak gdyby nową warstwą kryształów przeważnie o kształcie podłużnych 
słupków. Kryształy są ul<Jżone gęsto obok siebie i względem siebie lekko 
zbieżne. Na granicy pierścieni znajdują się nieliczne kryształy ułożone 
poprzecznie i posiadające przekrój kołowy. Kryształy w tych perlach są 
dostatecznie duże, by można przeprowadzić na nich badania ko111oskopo
we. Stwierdzono, że prc1.wie wszystkie kryształy mają przekroje ukośne 
d<J <Jsi mikroskopu i mają postać romboedrów (ujemnych). Przy skrzyżo
wanych nikolach w świetle równoległym całe konkrecje dają charaktery
styczne obrazy ciemnego krzyża; zjawisko to jest często spotykane u sfe
rolitów. Krzyż ten powstaje wskutek tego, że wśród promienisto ułożo
nych krzyształów znajdują się osobniki wzajemnie ustawione pod ką
tem 90°, jednocześnie ściemniają światło tworzą one ciemny krzyż. Przy 
obrocie preparatu krzyż ten nie znika z pola widzenia, ponieważ wskutek 
obrotu szlifu perły, coraz to inne osobniki przesuwają się w położenie 
wygaszające. 

Badane przekroje pereł wykazują, że wszystkie kryształy są jasne. 
przejrzyste, nie posiadają obcych wrostków ani zanieczyszczeń. Zdjęcia 
n.r l i 2 przedstawiają takie szlify pereł jaskiniowych w powiększtniu 
25-krotnym. · 

Własności chemiczne: Po .rozpuszczeniu w kmasie solnym l :l stwjer
dzo.no tylko śladowe ilooci części nierozpuszczalnych. 

J as ki nia Ra j 

Ko111krecje z tej jaskini są różne pod względem kształtu; do wstęp
nych badań wzięto "perły", okalcytowane kostki nietoperzy oraz wtórnie 
okalcytowane fragmenty "makaronu" (stalaktyt rurkowaty). 
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"Perły" z jaskini Raj mają różną wielkość i kształt, mniejsze okazy są 
prawie kuliste, (nieco większe mają kształt elipsod o trzech różnych wy
miarach średnic, wreszcie znajdujemy wśród kulistych konkrecji bryłki 
o kształcie w przybliżeniu ~omatodialnym tj. ograniczone lekko wypuk
łymi, słabo zaznaczonymi ściankami czworościanu umiarowego. Srednice 
badanych konkrecji wahają się od 3 do 16,0 mm). Poniżej podano wy
miary średnic i ciężary trzech przeciętnych okazów: 

l. średnice mm 15,8 14,5 7,8 ciężar 

2. " 11,5 12,6 10,5 " 
3. " 14,0 11,0 10,0 

1,84 g 
1,52 g 
1,55 g 

Powierzchnię posiadają szorstką, zabarwienie szarobeżowe lub szare. 
Ciężar poszczególnych okazów wahal się pomi ędzy 1,84- 0,06 g. 

Badania miłtroslcopowe : Zbadalila kilka przekro.jów !Pereł o różnym 
kształcie. Ogólny charakter jest inny niż u pereł z Jaskini Czarnej. Ich 
cechą charakterystyczną jest domieszka minerałów allogenicznych w po
staci ziarn kwarcu, skaleni, muskowitu. Ziama te nie są obtoczone, sq 
dość duże, dzięki czemu można je było doskonale zidentyfikować metodq 
konoskopową. Obecnie w mniejszej lub większej ilości w każdej z bada
nych konkrecji mineraly te znajdują się z reguły w centrum, ale niekiedy 
ziarna kwarcu wrośnięte są w obrębie koncentrycznych warstw perły. 
Drugą bardzo ważną d.omieszką jest substancja organiczna, która tworzy 
prawdopodobnie połączenie z jonami wapnia dając związek jasno zŁo
cisty lub brunatny, przeświecający. Budowa tych pereł jest również kon
centryczna, ale powłoki krystalizacyjne są niejednorodnej na przemian 
występują jasne, przejrzyste, nie zanieczySZCW'ne kryształy kalcy.tu i ciem
ne lub jasnobrunatne powłokl substancji organicznej z dużą ilością drob
nych krysztalków kalcytu. Warstwy te są różnej miąższości a laminacja 
jest często bardz.o drobna. (Fot. 3 i 4). Przykładowo podano ponti.aa'y gru
bości warstw przyrostowych dla jednej konkrecji: 

"Perła" 2 B- wymiary: średnica1 - 9 mm; średnica2 - 8 mm 

Lp. l grubość l warstwy w mm l suma w mm Zabarwierue warstwy 

l. brunatne, 2 ziarna kwarcu 0,34 0,34 
2. jasno-brunatne, drobne ziarna 

kalcytu 0,23 0,57 
3. szaro-brunatne 0,37 0,94 
4. ciemno-brunatna 0.07 1 01 
5. jasna krystaliczna 0,85 1,86 
6. brunatna ciemna 0,07 1,93 
7. jasna krystaliczna 0,47 2,40 
8. ciemn.o-brun.atna 0,23 2,63 
9. jasna krystaliczna 0,31 2,94 

10. ciemno-brunatna 0,07 3,01 
11. jasna krystaliczna 0,15 3,16 
12. ciemno-brązowa 0,23 3,39 
13. jasno-brunatna 0,47 3,86 
14. brunatna 0,63 4,49 
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Obraz mikroskopowy szlifu. przekro;u. podluźnego oka!cyto
wane; d!u.gie; kostki nietoperza z ;askini Raj. Nikole skrzy

żowane. Powiększenie 23 X. (5). 

Suma grubości poszczególnych warstw w mm daje promień perły 
równy 4,5 mm. Otrzymany na podstawie analizy termicznej DTA wykres 
na ryc. nr l wykazuje, że obok głównego składnika, jakim jest kalcyt 
występują małe ilości substancji organicznej dające charakterystyczne 
egzotermiczne maksima w zakresie 300- 400°C. Analiza ch emiczna wy
kazała, że substancji organicznej jest okolo 0,92%, a części nierozpusz
czalnej w kwasie solnym (l :l) 0,96%. 
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Obraz mikroskopowy szlifu przekroju poprzecznego okaZcy
towanej długiej kostki nietoperza z jaskini Raj. Nikole rów

nolegle. Powiększenie 23 X. (6). 

Następnymi badanymi konkrecjami były wtórnie okalcytowane długie 
kości nietoperza, o wymiarach i ci~żaPach podanych poniżej: 

Lp./ długość w mm l 0 1 mm/ 0 2 mm l ciężar w g 
l 41 4,0 3,0 0,80 2 44 4,0 5,0 0,79 3 39 3,0 2,0 0,42 
4 42 4,0 3,5 0,85 ---
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Obraz mikroskopowy szlifu prze-
kroju podlużnego fragmentu o-
kulcytowanego .,makaronu" (rur-
ki) z jaskini Raj. Nik równole-

g!e. Powiększenie 20 X (7). 
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Kostki dlugie nietoperzy dają początek konkrecjom podłużnym, lekko 
łukowato wygiętym, o zaokrąglonych końcach, szorstkiej pOIWierzchni 
i jasno-szarym za barwieniu . Sporządzone szlify mikroskopowe wykazują 
na przekroju podlużym ciemną smugę kostki zakończoną owalnym zgru
bieniem (pustym). Po obu stronach kostki biegną równolegle warstwy 
naprzemian ciemne i jasne. Jasne stanow~ą drobno krystaliczny kalcyt, 
ciemne (brunatne) - -kalcyt z dodatkiem substancji organicznej (fot. 5). 
Szlif przekroju poprzecznego stanowi ciemny punkt otoczony dookoła 
współśrodkowymi pierścieniami jasnymi i ciemnymi, analogicznie jak 
w przekroju podluźnym (fot. 6) . Analiza chemiczna wykazała, że substan
cji organiemej jest 0,34%, a części nierozpuszczalnych w kwasie solnym 
(l :l) jest 0,82%. 

Przeprowadzono również badania nad fragmentem stalaktytu tzw. 
"makaronu", który wstał wtórnie na innym podloiu okalcytowany. Jest 
to również konkrecja powstała w tym samym środowisku i posiadaojąca 
prawie identyczne cechy i zewnętrzne i wewnętrzne, jak konkrecja 
omówiona powyżej, różniąca się tylko ośrodkiem, na którym osadzały 
się kolejno powloki kalcytowe i kalcytowo-organiczne. Jego genetycznie 
pierwotny trzon stanowi rurka zbudowana z czystych "kryształów kalcy
tu penetrujących w głąb wewnętrznej próżni. Próżnia ta w czasie po
wstawania "makaronu" umożliwiała przepływ roztworów Ca(HC03) 2 przez 
rurkę przewodzącą. Okalcytowane "makarony" są waleczkaroi o wymia
rach np. 

długość w mm 

45 

46 

0 1 mm 

9 

6 

0 2 mm 

9 

7 

ciężar w g 

4,46 

2,48 

Posiadają one zaokrąglone końce, powierzchnię szorstką, a zabarwie
nie jasno-szare. 

Wykonany szlif podłużny (fot. 7) wykazuje przestrzen.ie puste w części 
centralnej, przerośnięte dużymi k.rysztalami kalcytu najczęściej zoriento
wanymi podluźnie według osi Z. Część końcowa makaronu ma przestrzeń 
pustą pomiędzy k.rysztalami kalcytu, wypełnioną wtórnie substancją orga
niczno-kalcytową, w której znajdują się minerały allogenlczne (kwarzec, 
skalenie) (fot. 8). Wzdluż k.rysztalów kalcytu biegną równolegle warstwy 
czystego drobno k.rystalicznego, przeźroczystego kalcytu naporzemian 
z warstwami ciemnymi organiczno-kalcytowymi. Łącznie od środka do 
obwodu warstw tych jest siedem (fot. 9). 

Szlif poprzeczny daje podobny obt'<lz; w centra•lnej części widzimy 
pusle miejsca, w których występują kryształy kalcytu nierównomiernie 
przerastające przE!'l próżnię. W kierunku zewnętrznym występują pier
ścienie na przemian jasne i ciemne o różnej szerokości. Są to niewątpli
wie pierścienie wzrostu. 
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Obraz mikrosicapowy sz!ifu. przekroju. podłużnego, zakończe
nia "makaronu" z ja~kini Raj. Nikole równolegle. Powię

kszenie 20 X (8). 

Wspólnymi cechami opisanych wyżej konkrecji jest: l) struktura 
koncentryczno-warstwowa, 2) udział ma•terii org·anicznej w budowie po
włok warstwowych. Na podstawie cechy pierwszej należy przypuszczać, 
że konkrecje wzrastały w kolejnych oddzielnych aktach krystalizacji. 
Druga cecha może świadczyć o tym, że akty krystal1zacji w warunkach 
czystych były oddzielone od siebie okresami krystalizacji zaburzonej 
inwazją substancji organicznej do danego środowiska. Substancja ta, 
rozpuszczona w roztworze Ca(HCOah wytrącata się następnie na kon-
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Obraz mikroskopowy szlifu. przekro;u. poprzecznego ,.ma/tu
ronu" z ;askint Ra;. Nikole skrzyżowane. Powiększenie 20 X. 

(9). 

krecjach w poslaci soli wapniowych wraz z kalcytem. O jego obLcności 
świadczą jasne, przeświecające, bardzo drobne kryszlały w brunalnej soli 
organicznej. Niestety na podstawie badań mikroskopijnych nie da się 
określić. które powloki w różnych konkrecjach wzrastały równocześnie. 

Jaskinia Koral owa 
Konkrecje z tej jaskini mają kształ elipsoid spłaszczonych, niektóre 

z nich mają pokrój .,sercowaty". Te ostatnie powstały przypusżczalnie 
przez spojenie dwóch "pereł" w początkowej fazie wzrostu, na co wska-
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zują niektóre prze~roje badane w szlifach mikroskopo!Wych. ZabM"wienie 
mają jasno-kremowe, są stosunkowo miękkie ("perły" z jaskini Czarnej 
i Raj są dużo twar dsze). Wymiary mają różne, poniżej podano wymiary 
7 przeciętnych okazów: 

L.p. l 0 1 mm l 0 2 mm l 0 3 mm 

l 13,0 10,0 4,0 
2 10,0 7,0 4,0 
3 8,0 7,0 4,0 
4 10,0 7,0 4,0 
5 8,0 7,0 5,0 
6 7,0 7,0 5,0 
7 6,0 6,0 2,0 

Badania mikroskopowe: Sz.Li.f mikroskopowy ~pierwszej ~ dwóch ba
danych konkrecj i wykazuje podobny układ pierściem wzrostu jak u "pe
reł" z jaskini Raj; są .one na przemian jasne i ciemne, ale l) laminacja 
me jest tak gęsta, 2) kryształy kalcytu nie są ułożone w poszczególnych 
pierściemach wzrostu jeden obok drugiego, tylko dość przypadkowo; są 
zwykle wrzecion.owate lub włókniste i tworzą uklad koronkowy, tj. po
między kryształami znajdują się przestrzenie wolne. Substancja obca 
jest raczej jasno topazowa 1 często jest widoczna wewnątrz krysztalu jako 
część składowa osobników krystalicznych. Istnieją również pierścienie 
wzrostu gęsto i drobnokrystaliczne. W częściach centralnych znajdują się 
w niektórych "perłach" skalenie lub kwarzec (pojedyncze ziarna) lub dośc 
ciemna substancja organiczna (bitumiczna). W każdym r-azie można zary
zykować twierdzenie, że poszczególne akty krystalizacji w jaskini Kora
lowej były nieco odmienne niż w jaskini Raj tak pod względem spooobu 
krystalizacji w okresach wzrostu kalcytu z czystego roztworu, jak i kry
stalizacji zaburzonej dopływem obcej substancji .organicznej. Z tych fak
tów wynika też, że substancja organiczna w jaskini Koralowej jest dopr.o
wadzana w mniejszej ilości i rzadziej. Analiza termiczna DTA pereł daje 
analogiczny obraz jak dla pereł z jaskirri Raj. 

Własności chemiczne: Po rozpuszczeniu w HCl (1:1) lpiOzootało częśc i 
nierozpuszczalnych 1,7%, natomiast w odróżnieniu od konkrecji z jaskiń 
Czarnej i Raj zawierają 2,7% rozpuszczalnego MgO. 

Wni oski 
Na podstawie przeglądu szlifów mikroskopowych "pereł" z t rzech 

jaskiń krasowych: Czarnej w Tatrach, jaskiń: Raj w Górach Święto
krzyskich i Koralowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, można 
wydzielić dwa rodzaje konkrecji: 

l. Konkrecje kuliste, w których pierścienie wzrootu nie są zaznaczone 
substancją obcą. Kryształy kalcytu w tych konkrecjach układają się 
w pierścienie, tworząc dość jednolity i powtarzający się układ. Po
wstawanie narastających warstw może być tłumaczone dwojako: 
a) według Buckley'a wzrost odbywa się periodycznie, przy czym 

minimum krystalizacji występuje w momencie obniżenia stęże
nia r.oztworu w Ca(HC03h w otoczeniu rosnącego sferolitu. 
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Ryc. l . Krzywe termiczne DT A sproszkowanych ,.pereł" z jaskini Raj i Ko
·ra!owej oraz krzywa d!a czystego kalcytu, która może przedstawiać krzywą 
DTA d!a .,pereł" z jaskini Czarnej. Na krzywych z jaskini Raj i K oralowej 
widoczne sq odkształcenia w zakresie 150-400 •c, w których substancja 

organiczna przechodzi maksimum reakc;t egzatermicznych. 

b) według autora narastanie powlok na "perłach ' 'jest uzależnione 
od okresowych zmian ilości rozpuszczalnika (H20 + C02), do
starczającego sferolitom materiału. 

2. Konkrecje o różnych kształtach, w których pierścienie wzrostu są 
na przemian jasne i ciemne ; tworzą one grupę o charakterze zbli
żonym do drugiego typu sfelX>litów, tj. Buckley'a utworów, któ
rych powstanie jest uwarunkowane zarówno labilnymi stosunkami 
środowiska jak i istnieniem domieszek obcych dla środowiska. 

W związku z powyższymi r<>zważaniami m<>żna przypuszczać, że 
w jaskini Czarnej w Tatrach panowały warunki zupełnie inne niż w ja
skini Raj i Koralowej. W jaskini Czarnej poł<>żonej w strefie wysoko-
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górskiej dopływ substancji obcej, głównie organicznej był prawie niemo
żliwy, dzięki czemu tworzyły się niemal czyste "perły" o budowie sfero
litycznej. W jaskiniach Raj i Koralowej substancja organiczna mogła być 
dostarczana z zewnątrz na skutek infiltracji roztworów glebowych za
wierających związki humusowe. Związki te wytrącają się łatwo jako orga
niczne sole wapniowe (humiany i apokreniany) przy pH 8,2, jakie dają 
węglany rozpuszczone w wodach jaskiniowych. Drugim źródłem domie
szek był niewątpliwie silny rozwój życia nietoperzy w tych jaskiniach, 
o czym świadczą między innymi liczne kostki. W jaskiniach Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej można też zauważyć zróżnicowanie w budo
wie pereł, a budowa i kształty pereł pozwalają wnioskować o wa·runkach 
środowiska i o pewnych różnicach w tym względzie między jaskiniami. 
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MATERIAŁ Y Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOG ICZNEGO 
CZĘSTOCHOWA 1971. 

Roczny cykl termiczno-cyrkulacyjny niektórych 

jaskiń tatrzańskich 

AP OLONIUSZ RAJW A 

(Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu) 

Powietrze występujące w jaskiniach można badać tymi samymi me
todami i przy pomocy tej samej aparatury, co znajdujące się nad po
wierzchnią Ziemi. Nie jest ono odizolowane od wpływów zewnętrznych 
lecz kontaktuje się stale lub okresowo przez jeden lub kilka otworów 
oraz wąskie niedostępne dla człowieka szczeliny z powietrzem zewnę
trznym. Zachodzi wtedy wymiana ciepła między powietrzem w jaskini 
a masą powietrza na zewnątrz na drodze swobodnego przepływu lub 
przewodnictwa cieplnego, niezależnie od wymiany ciepła jaka zachodzi 
w jaskini między powietrzem a skałą i wodą. 

Zadaniem pierwszoplanowym przy ustalaniu właściwości fizycznych 
powietrza w jaskiniach jest badanie jego temperatury i przepływu jako 
najważniejszych elementów mikroklimatu jaskiń. Podstawowym proble
mem, jaki przy tym się wylania, jest opracowanie rocznego cyklu ter
miczno- cyrkulacyjnego, który pozwala na określenie klimatycznego typu 
jaskini. Po tych wstępnych pomiarach powinno nastąpić opracowanie 
poszczególnych elementów 'bilansu cieplnego jaskini oraz problemów dl·u
gorzędnych. 

Znajomość mikroklimatu jaskiń polskiej części Tatr jest dotych
czas bardzo słaba. W wielu jaskiniach pomiary mikroklimatyczne w ogóle 
nie były wykonane, a w niektórych mierzono jedynie sporadycznie tem
peraturę powietrza w czasie zwiedzania jaskini lub przy przeprowadzaniu 
innych badań. Pomiarów takich dokonywali: A. Zmuda (1915) oraz 
K. Kowalski (1953). W ostatnich latach przeprowadzał badania mikrokli
matyczne na większą skalę M. Pulina (1 959, 1960, 1962) zajmując się po
miarami takich elementów jak: temperatura, przepływ i wilgotrwść po
wietrza, parowanie i ochładzanie, publikując część materiałów dotyczą
cych Zimnej, Szczeliny Chocholowsklej i Snieżnej. Analizowane jest 
obecnie zagadnienie cyrkulacji dobowej i oddzialywanie klimatu zewnę
trznego na klimat jaskini. 
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. W celu opracowania rocznego cyklu termiczno-cyrkulacyjnego nale
~ało w wytypowanych jaskiniach przeprowadzić pomiary temperat_ury 
l przeJ?ł~u. powietrza co najmniej raz w miesiącu. Próbę taką podJęto 
w odmes1emu do pięciu jaskiń tatrzańskich, turystycznie łatwo dostęp
~ych prz~z cały rok, a mianowicie: Obłazkowej, Raptawickie~, _Mylnej 
l SmoczeJ Jamy w dolinie Kościeliskiej oraz Dziury w dohme "Ku 
D~il:'rze". Pomiary wykonywane były na ogół co miesiąc w tych samych 
ffileJ~cach na stałej wysokości 1 metra nad dnem, co miało istotne zna
czeru: przy opracowywaniu rocznego przebiegu tempera·tur. Niejedno
krotme wykonano pomiary uzupełniające na różnych wysokościach nad 
dnem jaskini, które pozwalały na określenie ruchu powietrza. Wytypo
wane do pomiarów jaskinie posiadały różne profile morfologiczne, a wia
domo, że _rozwinięcie jaskini głównie w kierunku pionowym decyduje 
o rozkładzie temperatur i cyrkulacji powietrza. 

Wyniki Pomiarów 

. Pomiary temperatury i przepływu powietrza przeprowadzono w okre
Sie od marca 1964 r . do kwietnia 1965 r. W niektórych przypadkach po
miary odbywały się specjalnie przy pietypowej dla danego miesiąca 
teml?eraturze, a więc w okresie znacznego ochłodzenia w lecie lub ocie
plerua w zimie, co pozwoliło na określenie reakcji powietrza w jaskini 
~a ~:ótkot;wałe wpływy zewnętrzne. Ponieważ profile morfologiczne 
Jaskm są rożne, zatem analizę materiału obserwacyjnego przeprowadzono 
dla każdej jaskini oddzielnie. 

Jaskinia Dziura położona na wysokości 1010 m npm w dolinie "Ku 
dziurze" jest jaskinią dwutorową, o profilu opadającym w dół. Różnica 
wysokości między otworem bocznym a dnem jaskini wynosi 15 metrów, 
a. dłu_gość korytarza około 30 metrów. Temperaturę powietrza w jaskl.
ru m1~rzył K. Kowalski (1953) podają jej średnią wartość 2,7°C, przy 
wahamach od -1,0° do 4,0°C. Wyniki pomiarów w okresie od 17 marca 
1964r. do 7 kwietnia 1965 r. przedstawia wykres (tab. 1). 
. Vf m_ie~iącach zimowych temperatury ujemne mo_gą występować _w c~

łeJ Jaskim, natomiast w okresie letnim są dodatme. Kształtowarue się 
tem.J?eratur w partii wstępnej jest ściśle uzależnione od tempe.ratur~ 
PO'Wletrza na zewnątrz. Zmierzone ekstrema temperatur w sali koncoweJ 
w~nosiły: w dniu 17 marca- 5,3°C, a w dniu 9 października 3,7°C, co 
daJe amplitudę roczną 9,0°C. 

Ro~ny przebieg temperatury powietrza w ja~i, <J:Prac~w.an~ na 
pod~t~wie pomiarów, nie odbiega w zasadzie od przebiegu sredrueJ Wl~lo
let_nieJ temperatury powietrza dla Zakapanego. Ogólnie można st:wre:
dz~ć! ze temperatury dodatnie występują w jaskini w okresie od. kW1e~·na 
do.listopada, a temperatury ujemne od listopada do marca. W _dmu 3 s1er
p~1a wykonano pomiary przy znacznym ochłodzeniu, a w dmu ?8 ~o/CZ
ma. P~ wyraźnym wzroście temperatury towarzyszącym pogodzie fohno
~eJ. M1mo że okres występowania temperatur dodatnich jest dwukrot
me dł_uższy, to jednak jaskinia należy do zimnych, o czym decyduje jej 
opadaJący w dół profil. W okresie, gdy temperatura powietrza na zew
nątrz spadnie do wartości niższej niż w jaskini, wtedy rO<ąJOczyna się 
ruch .P?Wie~za zimnego do wewnątrz. Prędkość przepływu po~i~t:za 
uzalezn10na Jest od przekroju otworu i różnicy temperatur. Przy rozn1ey 
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około 7°C napływa do jaskini powietrze z prędkością 1,9 m/sek prze< 
otwór boczny o przekroju 2,4 m2 • Zimne powietrze, które stopniowo 
gromadzi się w dolnej partii jaskini wychłatlza ją, a następnie wymraża. 
Na wiosnę przy przejściu w cyrkulację letnią zimne powietrze wypływa 
stopniowo z jaskini, a na jego miejsce napływa pod stropem powietrze 
cieple. Dolna część jaskini ogrzewana jest jednak bardzo wolno i osiąga 
swoje maksimum termiczne dopiero w październiku. W okresie cyrku
lacji letniej przy różnicy temperatur około 1,5°C wypływa z jaskini zim
ne powietrze z prędkością 1,1 m/sek. W przypadku występowania wiatru 
halnego można zaobserwować silne podmuchy do jaskini przez otwór 
górny lub boczny z prędkością kilku metrów na sekundę. • 

Na podstawie rocznych obserwacji można stwierdzić, że jaskinia na
leży do typu dynamicznego. W strefie przyotworowej, obejmującej rów
nież komin z otworem górnym, przepływ powietrza odbywa się prawie 
zawsze w jedną lub drugą stronę . W partii za kominem słabo wyczu
walny przepływ powietrza notowany jest tylko przy dużych mrozach 
natomiast w pozostałym okresie wymiana ciepła w tej partii odbywa się 
głównie przez przewodnictwo cieplne, dlatego też ta część jaskini w zimie 
jest szybko wymrażana, a w lecie wolno ogrzewana. 

Jaskinia Obłazkowa ma komorę wejściową na wysokości około 
1150 m npm, a około 130 m nad dnem doliny Kościeliskiej. Niski korytarz 
o długości 50 m wolno wznosi się w górę i kończy salą rozwiniętą na po
przecznej szczelinie. Dno jaskini końcowej znajduje się około 2 m wyżej 
od dna komory wejściowej. Pomiary wykonywano w okresie od 10 mar
ca 1964 r. do 8 kwietnia 1965 r. Rozkład temperatury powietrza w jaski
ni przedstawia tab. 2. 

Wąskie korytarze oraz wznoszący :.ię profil jaskini utrudniają napływ 
zimnego powietrza do wewnątrz, dlatego w głębi występują przez cały 
rok temperatury dodatnie. Tylko komora wejściowa i korytarzyk z salką 
są w okresie zimowym w zasięgu temperatur ujemnych. Roczna ampli
tuda temperatur w sali końcowej wynosi tylko 4,0°C z minimum 17 lu
tego a maksimum 5 września. Znaczne spadki lub wzrosty temperatury 
powietrza na zewnątrz odbijają się na termice końcowej partii jaskini, 
natomiast w całej jaskini zaznacza się wyraźna .stratyfikacja powietrza, 
c.o wykazały pomiary dodatkowe. Pod stropem korytarza występuje po
wietrze cieplejsze, a nad dnem zimniejsze. W dniu 17 lutego temperatura 
powietrza w komorze wejściowej na wysokości 5 cm nad dnem wynosiła 
-8,8°C, na wysokości l m -8,3°C. W malej salce z naciekami lodowymi 
różnica ta jest jeszcze bardziej widoczna: temperatura na wysokości 5 cm 
nad dnem wynosiła -4,2°C, a na wysokości l m -3,0°C. Jednostopnio
wa różnica w metrowym profilu pionowym występuje również w sali 
końcowej. W lecie gradient był jeszcze większy. 

Okres cyrkulacji letniej trwa od kwietnia do listopada, a zimowej 
od listopada do marca. W okresiee letnim cieple powietrze napływa 
wzdłuż stropu jaskini do środka i gromadzi się przede wszystkim w sa
li końcowej . Wypchane przez nie powietrze zimne wypływa wzdłuż dna 
jaskini na zewnątrz. W okresie zimowym napływa wzdłuż dna do jaskini 
powietrze zimne, ale inwazja jego jest utrudniona ze względu na waskie 
korytarze. Równocześnie powietrze to ogrzewa sie dość szybko przez kon-
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takt z ciepłym powietrzem, które występuje w stropowych partiach ko
rytarza. 

Jaskinia Obłazkowa należy do typu dynamicznego. Przepływ powiet
rza w obie strony jest wyraźny aż do sali końcowej, która stanowi stały 
rezerwuar powietrza ciepłego. _ 

Jaskinia Raptawicka polożona na wysokości około 1200 m npm a ok<>
ło 180 m nad dnem doliny Kościeliskiej , ma charakter zapadliskowo-prze
pływowej. W stropie komory wejściowej występują dwa małe okna. Właś
ciwy pionowy otwór jaskini zaczyna się 3.5-metrowym progiem. Następ
przechodząc przez trzy poprzecznie rozwinięte sale. Za nimi niski kory
tarz kończy się szczelinami. Różnica wysokśoci między otworem a kory
tarzykiem wynosi 8 metrów. Pomiary temperatury powietrza wykonane 
w okresie od 10 marca 1964 r. do 8 kwietnia 1965 r. przedstawione są 
w tabeli 3. 
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Cala wstępna część jaskini lączme z salami jest w ok,resie zimowym 
wymrażana. Temperatury ujemne sięgają po niski korytarzyk, w któ
rym przez cały rok utrzymują się temperatury dodatnie. Najniższą tem
peraturę 1,4°C zanotowano w dniu 8 kwietnia, a najwyższą 6,3°C w dniu 
22 lipca, co daje amplitudę mczną 4,9°C. Okres cyrkulacji letniej trwa 
od kwietnia do listopada, a zimowej od listopada do marca. W ok,resie 
letnim napływa do jaskini cieple powietrze powodujące wzroot tempera
tury nawet w korytarzyku, z którego w głąb szczeliny skalnej wpływa 
powietrze z prędkością 1,2 m/sek. W zimie mroźne powietrze napływa 
do jaskini, ale dociera tylko po korytarzyk, z którego w tym czasie wy
pływa powietrze ciepłe gromadzące się w stropowej partii sali. W dniu 
17 lutego wypływało z korytarzyka cieple powietrze z prędkością 
0,2 m/sek. 

Dość anormalna cyrkulacja powietrza zarówno letnia jak i zimowa 
nasunęła przypuszczenie, że jaskinia Raptawicka nie jest samodzielna, 
lecz łączy się szczelinami z systemem próżni położonych niżej, co pot
wierdzaloby przesłanki geologiczno-morfologiczne o powiązaniu jej z sy
stemem jaskini Mylnej. W tym przypadku otwór jaskini Raptawickiej 
byłby otworem górnym całego wspomnianego systemu jaskiniowego, 
a otwory jaskini Mylnej spełniałyby rolę otworów dolnych. Przyjęcie 
łączności tych dwóch ja.skiń tłumaczy nieco anormalną cyi'kulację powiet
rza w jaskini Raptawickiej, której otwory znajdują się na dwóch różnych 
wysokościach: wsysanie powietrza cieplego w okresie letnim następuje 
wyższym otworem, a zimne wypływa z jaskini otworem niższym. W zi
mie otworem górnym wydostaje l>ię ciepłe powietrze na zewnątrz, a dol
nym napływa do jaskini powietrze ?:imne. W przypadku jaskini Raph-
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wickiej cyrkulacja jest nieco zmieniona. Do jaskini, która ma profil opa
dający w dół, napływa jako cięższe powietrze zimne, które wypełnia tyl
ko wstępną partię jaskini. Cieple powietrze wypływające z systemu jas
kiń: Mylna - Raptawicka wydostaje się w tym czasie z korytarzyka ja
skini Raptawickiej , gdzie kontaktuje się z powietrzem zimnym wstępnej 
partii jaskini. 

Jaskinia Mylna, kilka jej otworów występuje na wysokości około 
1150 m npm, a około 130 m nad dnem doliny Kościeliskiej . p,rawie wszy
stkie otwory znajdują się na tej samej wysokości, ale posiadają różne 
ekspozycje. Jaskinia rozbudowana jest przeważnie w poziomie i ma sze
reg rozgałęzień. Wysokimi szczelinami łączy się prawdopodobnie z jas
kinią Raptawicką. Po wykonaniu sztucznego otworu, główne przejście 
jaskini ma 270 m długości, ale deniwelacje nie przekraczają dwóch me
trów. Pomiary temperatury i przepływu powietrza wykonywane były tyl
ko wzdłuż głównego przejścia. Uproszczony rozkład temperatury powiet
rza jaskini przedstawia tabela 4. 

Mikroklimat strefy przyotworowej na odcinku od otworu o ekspo
zycji pólnocnej do Okna Pawlikowskiego jest ściśle związany z kształto
Waniem się pogody na zewnątrz jaskini. Temperatury ujemne sięgają od 
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obu otworów w głąb na odległość kilkudziesięciu metrów. W Białej Ulicy 
temperatury ujemne w okresie pomiarów nie występowały. Była to naj
cieplejsza partia badanej części jaskini. Zanotowano tu najniższą tempe
raturę 0,3°C w dniu 17 lutego, a najwyższą 3,3°C w dniu 23 lipca, co da
je amplitudę roczną 3,0°C. Letnia cyrkulacja powietrza w jaskini trwa 
od kwietnia do listopada, a zimowa od listopada do marca. W okresie 
letnim wypływa otworem właściwym i sztucznym powietrze zimne 
z prędkością od l do 2 m/sek. Do jaskini napływa wtedy powietrze gór
nym otworem jaskini Raptawickiej. W okresie zimowej cyrkulacji napły
wa otworami Mylnej powietrze zimne, a ciepłe wypychane jest w stro
powe partie jaskini. W dniu l 7 lutego napływało do jaskini powietrze 
otworem wejściowym i sztucznym z prędkością 1,1 m/sek. Wyczuwalny 
przepływ powietrza występuje prawie w całej badanej części jaski.ni. 

Mylna wspólnie z Raptawicką stanowią system jaskini wielootworo
wej z otworami występującymi na różnych wysokościach. Główny ciąg 
jaskini układa się zasadniczo na jednym poziomie i zarówno otwór sztucz
ny, jak i pozostałe w tym poziomie spełniają rolę otworów dolnych, któ
rymi w zimie powietrze napływa do jaskini, a w leci€ wypływa. Przez 
przekopanie sztucznego .otworu zmienił się w jaskini mikro klimat. Wgłęb
na partia dawniej nie była wymrażana, a obecnie występują w niej w zi
mie temperatury ujemne, co powoduje pękanie i odpadanie nacieków ze 
ścian. Jaskinia zaliczana jest do typu dynamicznych wielootworowych. 

Jaskinia Smocza Jama. Wysokość dolnego otworu wynosi około 
1100 m npm a około 15 m nad dnem Wąwozu Kraków. Długość koryta
rza o charakterze stromego tunelu wynosi 40 m przy różnicy wysokości 
między otworami około 12 m. Pomiary temperatury i przepływu powiet
rza wykonano w okresie od 12 marca 1964 r. do 17 lutego 1965 r. tylko 
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siedem razy, co wystarczyło do scharakteryzowania cyrkulacji rocznej po
wietrza w jaskini. Kształtowanie się temperatur we wnętrzu pozostaje 
w ścisłym związku z ich wysokością na zewnątrz. Jaskinia w zimie jest 
wymrażana w całości, przy czym nawet w środku tunelu mogą występo
wać temperatury ujemne rzędu kilkunastu stopni. W lecie nieraz wystę
pują temperatury do 20°C. Amplituda roczna temperatur może przekra
czać 30°C. Wyniki pomiarów temperatury przedstawione są w tabeli 5. 
Przepływ powietrza jest wyraźny przez cały rok. W okresie cyrkulacji 
letniej wypływa powietrze dolnym otworem, a w czasie cyrkulacji zimo
wej cieplejsze powietrze wydostaje się w podmuchach górnym otworem, 
a dolnym spływa zimne w dól. Cyrkulacja letnia trwa od kwietnia do li
stopada, a zimowa od listopada do marca. 

Smocza Jama jest typową jaskinią dynamiczną ze stałym przepły
wem powietrza, który zachodzi w tunelu między występującymi na róż
nych poziomach otworami. 

Uwagi końcowe 

Wszystkie badane jaskinie położone są w strefie reglowej Tatr, na 
wysokości od 1000 do 1200 m npm w zboczach dolin i należą przeważnie 
do układów o rozwinięciu poziomym. Roczny przebieg temperatur powiet
rza zbliżony jest do przebiegu średnich wieloletnich notowanych w sta
cjach klimatologicznych znajdujących się w wymienionej strefie wysokoś
ciowej. Profile morfologiczne jaskiń decydują o rozkładzie temperatur 
i przebiegu cyrkulacji powietrza. Jaskinie jednootworowe o profilu opa
dającym w dół należą do zimnych (na przykład Dziura), a o profilu wzno
szącym się w górę - do ciepłych (na przykład Obłazkowa). System ja
skini Mylnej - Raptawickiej jest wielootworc>wy z otworami występują
cymi na różnych wysokościach. W zimie dolnymi otworami na~plywa po
wietrze do jaskini a wypływa górnym, natomiast w okresie letnim cyr
kulacja przebiega w odwrotnym kierunku. Smocza Jama posiada dwa 
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otwory na różnych poziomach, a cyrkulacja powietrza przebiega podob
nie jak w jaskini Mylnej - Raptawickiej. We wszystkich badanych jas
kiniach cyrkulacja letnia notowana jest od kwietnia do listopada, a zimo
wa od listopada do marca. Przedstawione wyniki mają charakter orienta
cyjny ponieważ pomiary wykonywane były tylko w okresie jednego ro
ku. Dopiero na podstawie kilkuletnich badań możnaby podać wartości 
średnie. 

Znajomość rocznego cyklu termiczno-cyrkulacyjnego jaskini ma zna
czenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Fazwala przede wszystkim 
na określenie typu jaskini (dynamiczne lub dynamicz.no-s:taJtyczne). Wszys
tkie wymienione jaskinie należą do typu dynamicznych, chociaż w nie
których ich partiach przepływ powietrza jest niewyczuwalny; jednak 
dość znaczne amplitudy roczne temperatur wskazują na zachodzącą wy
mianę ciepła między powietrzem wnętrza a znajdującym się na zewnątrz. 
Niektóre niedostępne dla człowieka szczeliny posiadają być może cechy 
strefy statycznej. 

Na podstawie znajomości rocznego cyklu termiczno-cyrkulacyjnego 
można wyznaczyć strefy zasięgu temperatur ujemnych w jaskini, co po
zwala między innymi opracować zagadnienia tworzenia się lodu i nacie
ków lodowych, jak również wydzielić strefy morfologiczne, w obrębie 
których można prowadzić badania nad przebiegiem i natężeniem proce
sów krasowych w zależności od zróżnicowania elementów mikroklima
tycznych. 

Należy również wymienić wielkie znaczenie omawianego problemu 
dla badań ekologicznych nad rozmieszczeniem i zasięgiem w jaskiniach 
różnych gatunków roślin i zwierząt. 

Dla ludzi zwiedzających jaskinie znajomość omawianego zagadnienia 
ma duże znaczenie praktyczne, szczególnie przy organizowaniu wypraw. 
Wybór terminu, ubioru, miejsc biwakowych czy magazynów żywności 
ma istotne znaczenie dla powodzenia wypra;wy. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Kras gipsowy okolic Niwnic 

MICHAŁ SACHANBIŃSKI 

(Instytut Geologiczny Uniwersytetu W.rodawskiego) 

Formy głębokiego krasu w osadach cechsztyńskich na Dolnym Sląsku 
dotychczas znane były ze skał węglanowych. Szczegółowo kras ten z oko
lic Bolesławca opisali Krasoń i Wójcik w 1965 roku. Natomiast ·nieznane 
były zjawiska krasowe rozwinięte w cechsztyńskich skałach siarcz·ano
wych (gipsach i anhydrytach). Obserwacje poczynione na obszarze czyn
nej kopalni gipsu i anhydrytu w Niwnicach dowodzą, że Tównież w cech
sztyńskich skałach siarczanowych rozwinięte są zjawiska krasowe. 

Kopalnia gipsu i anhydrytu "Nowy Ląd" znajduje się we wsi Niw
nice niedaleko Lwówka Sląskiego. Obszar, w obrębie którego leży ta ko
palnia, charakteryzuje się różną intensywnością i typem rzeźby, jed
nakże gipsy, które tu na powierzchni nie występują, nie zaznaczają się 
w morfologii. Samo złoże gipsowo-anhydrytowe (za1i•czane do najgrub
szych i najczystszych w P olsce) leży w południowo-zachodniej części 
niecki północno-sudeckiej, która wypełniona jest osadami permskimi, 
triasowymi i górnok:redowymi. 

J ak wykazały badania geologiczne Nielubowicza (1958), w rejonie zło
ża pod osadami czwartorzędowymi występuje pstry piaskowiec, a leżące 
osady górnego cechsztynu, pokrywające skały siarczanowe, złożone są 
z pstrych ceglasto-czekoladowy·ch ilołiupk'ów z wkładkami kredowych do
lomitów. Niżej, bezpośrednio nad złożem, zalegają ciemne łupki z żył
kami włóknistego gipsu. Sam kompleks gipsowo-anhydrytowy ma kształt 
zbliżony do wielkiej soczewy, wiklinowującej się stopniowo i nachylonej 
pod kątem około 25° w kierunku NE. Maksymalna miąższość tej soczewy 
wynosi około 65 m. 

Zewnętrzne strefy soczewy zbudowane są z gipsu, przy czym strefa 
uwodnienia utworu stopniowo staje się cieńsza po upadzie, co związane 
jest wyraźnie z jej zapadaniem pod skały nie przepuszczające wody. 
Wewnętrzna część soczewy jest natomiast złożona z anhydrytów. Kom
plek.s siarczanowy podścielają, analogicznie jak i w sinopie, ciemne lupki 
z wlóknistym gi•psem oraz leżące pod nimi ceglasto-czekoladowe lupki 
ilasto-węglanowe. 
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Zdaniem Nielubowicza (1958) i Narębskiego (1959) opisane złoże anhy_ 
drytowo-gipsowe jest produktem sedymentacji przybrzeżnej, płytkiej 
części cechsztyńskiej zatoki Lwówka w warunkach gorącego klimatu. Obaj 
wymienieni autorzy zgodni są co dotego, że złoże pierwotnie zbudowane 
było wyłącznie z anhydrytu. 

F orm y krasowe 

W czasie odkrywkowej eksploatacji gipsu w kopalni, po usunięciu 
nadkładu, który tu stanowią żwiry i piaski czwartorzędowe, pstre ce
glasto-czerwone iłołupki z wkładkami kredowych dolomitów, czy wreszcie 
bezpośrednio nad skałami siarczanowymi ciemne łupki, widać że po
wierzchnia k<Jmpleksu gipsowo-anhydrytowego jest mocno skrasowiała 

Wskutek nierównomiernego rozpuszczania gipsu na powierzchni od
słaniającej się skały widać charakterystyczne zagłębienia, różnej wielkości 
i różnego kształtu (kieszenie, nieregularne wnęki czy też rynienki). W nie
których partiach skały widać zbiegające się ż l o b k i. Liczne zagłębienia 
i rowki dzielą powierzchnię gipsów na skałki różnej wielkości. Szcz·e
g0lnie wyraźnie widać to na wschodniej ścianie łomu, gdzie - po zdję
ciu nadkladu - wody powierzchniowe odsłoniły malowniczy mi·niaturo-
wy kanion o długości 20 m, a szerokości od 20 cm do 2 m. i głębokości 
do 2 m. Woda wymyła wypełniający go margiel i teraz widoczny jest on 
w całej okazałości. Być może zaczątkami widocznych żłobków były drobne 
szczelinki, ·na kt61·e spękany jest gips. Na północnej ścianie łomu widoc2ltle 
są ż e b r a, wygrzebane z mialkiego podłoża o długości 2 m, wysokości 
1,5 m i szerokości 30 om, wyraźne, ale zaokrąglone. Ptl'zykrycie nadkła
dem nie pozwala na zauważenie prawidlowości w ułożeniu tych żeber. 

Na powierzchni widocznych żeber obserwować można wąskie rowki 
i okrągłe próżnie w formie lejków. Jeden z nich o średnicy 15 cm i głę
bokości do 40 cm i nachyleniu około 45°, usytuowany na brzegu jednego 
z żeber wypełniony jest nadkładem. Po usunięciu z niego nadkładu nie 
było widać żadn-ego spękania. 

W czasie eksploatacji gipsu w łomie od czasu do czasu spotyka się 
jaskinie. Największa z nich odsłonięta w listopadzie 1965 r., miała około 
30 m długości, ciągnęła się poziomo w kierunku S-N. Strop tej jaskini 
był spękany. 

Czasami na nierównej i pogarbionej powierzchni gipsu obserwuje się 
formy, które uznać można za najmłodsze stadium w er t e p ów. Są to 
dziury lub szczeliny szer'Okie na kilka zaledwie decymetrów. Pod taką 
dziurą widać lub mo21na wyczuć wsadzonym kijem rozszerzoną próżnię. 
Wertepy te stanowią formy ml:ode i niewielkich rozmiarów. 

Wydaje się, że powstanie zjawisk krasowych w kompleksie gipsowo
-anhydrytowym okolic Niwnic można wiązać z okresowym wydźwignię
ciem się na powierzchnię zbiornika cechsztyńskiego skał siarczanowych. 
Stworzyło to już w cechsztynie sprzyjające warunki do rozwoju procesów 
krasowych (Krasoń i Wójcik 1965). O takim wydźwignięciu się ty-ch skal 
świadczy niezgodność erozyjna w stropie anhydrytu zauwawna przez 
Piątkowskiego w 1955 (vide Krasoń i Wójcik 1965) w okolicy Radłówki 
koło Lwówka Sląskiego. 
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Być może rozwój tych zjawisk krasowych trwa do dziś z pewnymi 
zahamowaniarni w glacjałach. 

Dużą różnorodność form krasowych w kompleksie gipsowo-anhydry
towym "Nowego Lądu" należy również wiązać ze zróżnicowanym składem 
mineralnym tego kompleksu i - co za tym idzie - z różnym stop
niem rozpuszczania tego kompleksu. Bowiem jak wykazały badania pe
trograficzne tych skal, przeprowadzone przez Narębskiego (1958), skały 
siarczanowe omawianego złoża nawet na wielkiej różnicy poziomów wy
kazują zmienność struktury i składu . 

Badania mikroskopowe płytek cienkich z głębokości 4,5 do 19,4 m 
wykazały, że obok anhydrytu i gipsu oraz domieszki ilastej, w niektórych 
płytkach cienkich, wyk<manych z omawianych skal siarczanowych, Wf 
stc;puje kakyt. W niektórych płytkach cienkich zajmuje on około 5 1/ 0 
powierzchni pr-eparatu, a w innych nawet 8%. Różnka w l'OZpuszczaniu 
kalcytu, gipsu i anhydrytu z pewnością wpłynęła na powstanie urozmaico
nych form krasowych. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Pajqki różnych stref ekologicznych w jaskiniach 

Gór Świętokrzyskich 

ELŻBIETA SANOCKA-WOŁOSZYN 
(Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław) 

BRONISŁAW WOJCIECH WOŁOSZYN 
(Katedra Zoologii WSR, Wcr-ocław) 

Pierwsze próby określenia stref ekologicznych w jaskiniach zawdzię
czamy botanikom. I tak A. J. Zmuda (1916) przeprowadził pomiary na
tężenia światła w jaskiniach i wyróżnił kilka stref: l. światła bezpośred
niego, 2. światła rozproswnego (od chmur i nieba) i 3. światła pośred
niego (odbitego od stropu i ścian). 

Także Volf w Sielickiej Ladnicy wyznaczył 5. wyraźnie odgranicza
jących się pięter roślinności. Podzial taki, wystat'czający dla badań flory
stycznych, jest dla zoologa mało precyzyjny, bowiem ogranicza się do 
stref przyotworowych i pomija strefę zupełnej ciemności. Dopiero w tej 
strefie może istnieć cały zespól warunków określanych jako typowy 
mikroklimat jaskiń. 

Naumarn, a za nim E. Dudich (1932) próbowali zdefiniować strefy 
mikroklimatyczne i ekologiczne w jaskiniach. Przyjmują oni, że czynniki 
środowiskowe, jak światło, temperaturaczy wilgotność występują w róż
nym natężeniu. Wyróżniają więc strefy: politypu, gdzie dany czynnik 
osiąga wartość największą, mesotypu, w którym czynnik osiąga wartość 
średnią i oligotypu, w którym osiąga wartość najniższą. 

Wychodząc z tych założeń wyróżnili oni trzy strefy: 

strefa 

l światło l temperaturA l 
wilgotność 

czynniki powietrza 

powierzchniowa polityp-mesotyp polityp-mesotyp oligotyp-mesotyp 
przyotworowa oligotyp oligotyp palityp 
jaskiniowa brak jaskiniowa nasycenie 

Biorąc pod uwagę wrażliwość zwierząt na poszczególne czynniki, wy-
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znaczają cały szereg ugrupowań zwierząt jaskiniowych w zależności od 
natężenia czynnika i strefy ekologicznej. 

Podzial jaskiń na strefy proponuje także między •innymi J . Hadżi 
(1962) na podstawie wyników badań niektór ych jaskiń w Jugosławii. 
W Polsce zajmowali się tym zagadnieniem ostatnio M. Pulina (1960) 
w jaskini Zimnej oraz J . Goliaszewski, B . Jabłoński i K. Zdzitowiecki 
(1962) w kilku jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takie czyn
niki jak: wilgotność powietrza, temperatura, natężenie światła i ruchy 
powietrza, mają pierwszorzędne znaczenie w kształtowaniu mikroklimatu, 
wpływając tym samym na kształtowanie charakterystycznych ugrupowań 
zwierzęcych w określonych partiach jaskini. Wpływ ten ma szczególnie 
wielk1e znaczenie w wypadku zwierząt bezkręgowych, zrozumiałe są więc 
próby podziału jaskiń na strefy biorące za punkt wyjścia naturalne zes
poły zwierzęce. Próbę tak:ą podjęła w swoich pracach E. Sanocka-WoŁo
szyn (1963) 1 badając faunę pająków zasiedlających jaskill'lie Gór Swięto
krzyskich. Autorka wzięła początkowo pod uwagę warunki oświetlenia 
i wyróżniła w jaskiniach kilka stref (światło bezpośrednie, strefa cienia, 
strefa półmroku, strefa mroku, strefa całkowitej ciemności). Dalsze ba
dania, które prowadziliśmy w jaskiniach, a także analiza zespołów pa
jąków występujących w poszczególnych strefach skłaniają nas do stwier
dzenia, iż bardziej naturalny jest podział na następujące trzy strefy: 

l przy<Jtworową, w której panują warunki zbliżone do powierzchniowych, 
temperatura jest zmienna, korytarze oświetlone bezpośrednimi promi.e
niami słonecznymi bądź też światłem <Jdbitym. W strefie tej zmiany mi
kroklimatu są skorelowane ze zmianami pór roku. 

II przejściową z warunkami mikroklimatyc:llnymi bardziej ustalonymi. 
Wpływ zmian klimatycznych na powierzchni zaznacza się słabiej, wzrasta 
wilgotność powietrza. W strefie tej panuje mrok (oświetlenie odpowiada 
meso- i oligotypowi). 

III mikroklimatu jaskiniowego, charakteryzującą się prawie stałą tempe
raturą, wilgotnością zbliżoną do 100%, całkowitym brakiem światła, bra
kiem wyrażnego wpływu zmian sezonowych klimatu. 

Podz.Jał taki znajduje uzasadnienie w istnieniu charakterystycznych 
dla siebie zespołów zwierzęcych. Analizę takich zespołów przeprowadzi
liśmy na podstawie fauny pająków zasiedlających jaskinię Zbójecką 
w Lagowie (Góry Swiętokrzyskie) . Wybór tego siedliska spowodowany 
był faktem, że posiada <>no najbogatszą faunę ze wszystkich jaskiń Gór 
Swiętokrzyskich, pająki zaś staMwią u nas jedną z najliczniejszych grup 
zwierząt fauny lądowej jaskiń . Wyniki aiilB.lizy przedstawiono na wy
kresie. 

Stwierdzono, że w pobliżu otworu żyją 54 gatunki pająków, z tego 
40 właściwych pierwszej strefie i powierzchni, 13 spotykanych także 
w strefie przejściowej, a tylko jeden zasiedlający również strefę całkowi
tej ciemności. W strefie przejściowej (II) ustalono 32 gatunki pająków, 
w tym 6 właściwych tylko dla tej strefy 13 wspólnych dla strefy I oraz 
3 spotkane w strefie II. W ostatniej - mikr<>klimatu jaskiniowego -wy-

>) - 1961. Pająki (Aranoae) z jaskiń Gór Swiętok.rzyskich. Praca magisterska 
wykonana w Zakładzie Systematyki i Zoogegografii Zwierząt Uniwersytetu 
we Wror.ł;~wiu . 
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Ilość gatunków pająków w poszczególnych strefach ekologicznych 

stępowało 6 gatunków, z tego dwa wyłącznie w tej strefie, 3 zasiedlały 
także strefę przejściową, a tylko jeden - również strefę L Należy przy 
tym podkreślić, że w strefie II, a sporadycznie nawet w l , niektóre mikro
nisze posiadają warunki mikr<liklimatyc.me zbliżone do jaskiniowych (np. 
jamki pod kamieniami, szczeliny itp.). Toteż niektóre gatunki, mimo że 
zostały stwierdzono w strefach II czy nawet I, mogą być w rzeczywistości 
związane ze strefą III typowego mikroklimatu jaskiń. W obrębie poszcze
gólnych stref istnieją przypuszczalnie zespoły biocenotyczne tworzące 
charakterystyczne zespoły troficzne, zależne jednak od dopływu materii 
organicznej z zewnątrz. 
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Jak już zaZJJaczono fauna strefy p<>dziemnej Folski jest wyjątkowe 
uboga. Swiadczy o tym przede wszystk.i.m mała ilość trogklbiontów (oko
ło 25), a s.zczegółowe badania tylko nieznacznie mogą zwiększyć ich licz
bę. Starą ewolucyjnie, trzeciorzędową faunę podziemną zniszczyły na 
naszych ziemiach zlodowacenia. Wśród troglobianów lądowych brak jest 
w jaskiniach gatunków, które wbrew panującym poglądom, możnaby na 
pewno uznać za relikty trzeciorzędowe . Relikty z tego ok.resu reprezen
tuje w nasz.ej faunie kilka troglobiontów wodnych (Troglochaetus, Cran
gonyx, Niphargellus, Niphargus oraz prawdopodobnie end.ogeniC'Zli1y chrzą
szcz Pseudanophthalmus pilosellus MILL. i kosarz Siro carpaticus RAF. 
Nie można wykluczyć, że zlodowacenia przetrwały one w refugiach i roz
przestrzeniły się p<> ich ustąpieniu. Współczesny skład naszej fauny pod
ziemnej, zwłaszcza jaskiń, odzwierciedla fazy klimatyczne późnego plej
stocenu i holocenu, w czasie k tórych formowala się na nowo. 

W Polsce na,stępujące gatunki stw<ierdzono dotychczas tylk.o w trefie 
p<>dziemnej : 
RHIZOPODA. (TESTACEA) 
Micropsammela retorta GOLEMANSKY - znany dotychczas tylko z przy
brzeżnych p<>dziemnych wód Za-totki Gdańskiej (psarrnobiont). 
Difflugiella psammophlia GOLEMANSKY - znany dotychczas wyłącznie 
z przybrzeżnych wód podziemnych Zatoki Gdańskiej (psamobiont). 
ARCHIANN ELIDA 
Troglochaetus beranecki DELACHAUX - wykazany z wód podziemnych 
Sudetów. Gatunek interst.icjalny. ReLikt trzeciorzędowy. 

ANNELIDA (OLIGOCHAETA) 
Trichodrilus spelaeus MOSZYŃSKI - znany dotychczas wyłącznie z wód 
podziemnych Klecienka (Sudety). 
T. moravicus HRAB:g; - znany dotychczas tylko z wód podziemnych 
śniemika Kłodzkiego i Brna. 
CRUSTACEA 
COPEPODA 
Acanthocyclops longuidoides var. clandestinus (KIEFER) - znaleziony 
w jezio.rkach w jaskini Zimnej (Tatry). 
Nitocrella hibernica var. hyalina (JAKUBISIAK) - znana dotychczas 
wyłącznie z locus typicus (wodociągi w Poznaniu). 
AMPHIPODA 
Synurella ambulans f. tenebrarum WRZEŚNIOWSKI (=Boruta tenebra
rum WRZEŚN.) - u nas znana dotąd z okazów zebranych przez prof. 
A. Wrz.eśniowskiego w studni w Zako.panem (locus typicus). Najprawdo
podob.ni.ej jest to ekologicma (podziemna) forma S. ambulans MULL.) . 
Crangonyx paxi SCHELLENBERG - znany dotychczas wyłącznie z oka
zów z.ebranych przez prof. F. Paxa w wodach podziemnych śnieżni<ka 
Kłodzkiego. Relikt trzeciorzędowy. 
Niphargellus arndti (SCHELLENBERG) - szeroko rozprzestrzeniony 
w wodach podziemnych Sudetów. Relikt trzeciorzędowy. 
Niphargus aquilex SCHIODTE - wykazany został jedynie przez K. Hae
ckela ze studni w Krośnie nad Odrą. 
?N. inopinatus SCHELLENBERG - dwa okazy zebrane rostaly przez 
prof. F. Paxa w Jaszczurówce koło Zakopanego. 
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N. leopoliensis JAWOROWSKI - posp<>lity w wodach podziemnych 
Bieszczadów. Do grupy .,Leopotiensis" zdają się należeć okazy znalezione 
w studniach w Kazimierzu Dolnym. Rozprzestrzenienie tego gatunku 
w Polsce wymaga zbadania. Reill.t trzeciorzędowy. 
N. tatrensis WRZEŚNIOWSKI - bardzo szeroko rozprzestrzeniony w wo
dach podziemnych Tatr, Beskidów i Sudetów. Zbadania wymaga jego 
zasięg na wschód. Reli1kt trzeciorzędowy. 

INSECTA 
COLLEMBOLA 
HypogastrtLra cavicola (BORNER) - stwierdzony w jaskiniach Wyżyny 
Krakow&ko-Częstochowskiej. 
Schaefferia emucr onata ABSOLON - wykazany z jaskiń Sudetów. Re
likt z okresu klimatu ciepłego. 
Mesachorutes ojcoviensis STACH -· żyje w jaskini Nietoperzowej koło 
Oj cowa (loaus typicus), ostatnio wykazany został u nas jeszcze w jaskini 
Mylnej w Tatrach. Relikt z okresu klimatu ciepłego . 
Onychiur us schoetti (LIE PETTERSEN) - u nas znaleziony tyl!ko w ja
skini Radochowskiej w Sudetach. Relikt z okresu klimatu chłodnego. 
O.paxi STACH - znany dotychczas tylko z jaskirui. koło Dornaszkowa 
w Sudetach. 
O. ambulans auct., STACH - u nas wykazany z jaskini koło Bystrzycy 
Kłodzkiej w Sudetach. 
O. cf. alborufescens VOGLER - znaleziony w jaskini Pod Sokolą w So
kolich Górach kolo Częstochowy. Relikt z okresu 'klimatu chłodnego. 
Oncopodura reyersdorfensis STACH - u nas znany tylko z jaskini Ra
dochowskiej w Sudetach (locus typicus). Prawdop<>dobnie rel.iikt z okre
su klhnnatu ciepłego. 
ArrhopaliLes pygrnaeus (W ANKEL) - bardzo szeroko .rozprzestrzeniony 
w jaski'l'liach Polski. 
A. bifidus STACH - u nas znany tylko z jaskini Radochowskiej w Su
detach. 

COLEOPTERA 
Pseudanophthalmus (= ?Duvaliopsis) pilosellus (MILLER) - rozprze
strzeniony w Karpatach. Gatunek endogeniczny, dawniej liczniej wystę
pował w jaskini Dziurze w Tatrach. Relikt trzeciorzędowy. 
Choleva Lederiana gradlenta SZYMCZAKOWSKI - żyje w dwóch jas
kiniach Sokolich Gór kolo Częstochowy (endemit). Relikt glacjalny. 
Catops tristis infernus SZYMCZAKOWSKI - występuje razem z po
przednim gatunkiem (endemit). 

ARACHNIDA 
OPILIONES 
Siro carpaticus RAFALSKI - znany dotychczas tylko z Bieszczadów 
Gatunek endegeniczny. Relikt trzeciorzędowy (?) . 

ARANEI 
Forrhomma m.oravicum MILLER et KRATOCHVIL - pospolity w ja
skiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz wykazany z jaskini 
Łagowskiej w Górach świętokrzyskich. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Nietoperze jaskiń Sudetów 

BRONISŁAW WOŁOSZYN 

(Zakład Zoologi WSR, Wrocław) 

Jaskinie Sudetów od kilkudzi·esięciu lat są terenem systematycznych 
badań przyrodniczych prowadzonych początkowo przez uczonyd1 nie
mieckich, a po roku 1945 kontynuowany przez Polaków. W 1921 ukazała 
się praca Arndta o faunie współczesnej wraz z opisem położenia po
szczególnych jaskiń. Seidel (1929) publikuje wyni·ki swych badań nad 
nietoperzami zimującymi w jaskiniach i sztolniach na Th>lnym Sląsku. 
W późniejszych latach Pax (1936, 1937) badał jaskinie Gór Snieżnych . 
W publikacjach swo~ch daje opisy jaskiń oraz zasiedlającej je fauny , 
także nietoperzy. 

Po roku 1945 K. Kowalski (1953, 1954) rozpoczął systematyczne ba
dania nie.toperzy. Wymienia on na podstawie własnych badań oraz da
nych z literatury 5 gatunków nietoperzy przebywających okresowo w jas
ldn iach Sudetów: Myotis myotis, M. daubentoni, M. mystacinus, Plecotus 
auritus i Barbastella barbastellus. 

W 1964 roku dzięki dotacji II Wydziału PAN rozpocząłem badania 
nad nietoperzami Sudetów. W pierwszej fazie swy<:h obserwacji objąłem 
badaniami zimowe kwatery nietoperzy na terenie Sudetów. Szczegółowe 
wyniki tych badań będą wynikiem osobnej publikacji. W niniejszym 
referacie podano tylko krótki przegląd badań oraz ich wyniki. 

Opis teren ów krasowych 

Na terenie Sudetów znajdują się j,askinie krasowe jak i niekrasowe, 
powstale w wyniku wietrzenia jak i procesów tektonicznych. Jaskinie 
krasowe utworzyły się w zmetamorfizowanych wapieniach paleozoicznych. 
Znamy obecnie ponad 20 jaskiń. Największe ich skupienia znajdują się 
w okolicach Wojcieszowa, w Góra<:h Kaczawskich, w okolicy Lwówka 
Sląskiego i kolo Lądka Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej. Tutaj też t?najdują 
się największe w tym rejonie jaskinie: Niedźwiedzia w masywie Snież
nika (około 700 m długości) i Radochowska (około 240 m długości). Wię
kszość pozostałych ma niewielkie rozmiary, toteż jaskiń, w których 
warunki mikroklimatyczne są korzystne dla zimowania nietoperzy, jest 
stosunkowo niewiele. Tablica 4 podaje częstość występowania nietoperzy 
na poszczególnych stanowiskach. 
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Najciekawszą z badanych jaskiń jest Północna w Pol·omie. Znajduje 
się tam największe skupisko nietoperzy, które zimują tu nie tylko w sto
su·nkowo licznych koloniach, ale także w największej różnorodności ga
tunków. Zastanawiające natomiast jest ubóstwo nietoperzy zimujących 
w obydwóch IJ1ajwiększych jaskiniach na Dolnym Sląsku (w Niedźwie
dziej i Radochowskiej). 

Opis badanych stanowisk 

l. Jaskini a C z er w o n a (opis - Kowalski K., 1954, str. 87-88): 
stwierdziłem w niej występowanie 2 gatunków nietoperzy: nocka duże
go (Myotis myotis) i gacka wielkoucha (Plecotus auritus). 

2. J a ski n i a L i s i a (opis - Kowalski K., 1954, str. 88-90): 
zimowały pojedyncze okazy nocka dużego (Myotis 1!1-YDtis) i nock-a rudego 
(Myotis daubentoni). 

3. Ja s k i n i a w L wów ku "I I I": wejście znajduje s ię o};oło 
15 m od jaskini Lisiej . Otwór wejściowy, polożony około 1,5 m nad zie
mią, wprowadza do małej komórki, skąd ciasnym przełazem dostajemy 
się do nieco obszerniejszej komory końcowej. W pobliżu ciasnego prze
łazu zaczyna s~ę bardzo n iski korytarzyk doprowadzający do drugiego 
otworu. 

W czasie zwiedzania jaskini w listopadzie 1965 r. stwierdziłem 
zimowanie 2 okazów nietoperzy: Plecouts auritus i Barbatsella barbastel
lus. Ponadto w pierwszej i drugiej komorze zimowały owady troglokse
ni-czne (Scoliopteryx libatri:x i Venessa io). 

4. Jaskini a P 6 ł n o c n a: (opis- Kowalski K., 1954, str. 93- 95) : 
stwierdzono zimowanie 7 gatunków nietoperzy: Myotis myotis, Myotis 
mystacinus, Myotis daubentoni, Myotis dasynceme, Myotis nattereri, Ple
cotus auritus i Barbastella ba1·bastellus. Jak wspomniano, w jaskini znaj
dują się największe skupiska zimujących nietoperzy w jaskiniach Dol
nego Sląska. 

Tuż za otworem, który jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, jaski
nia tworzy rozległą komorę opadającą stromo w dół. Dno komory w prze
ważającej części pokryte jest skorupami kalcytowymi oraz gruzem skal
nym i tylko w końcowym korytarzyku znajduj e się namulisko. Jaskinia 
pod względem mikroklimćlltycznym nosi charakter "statycznej jaskini lo
dowej" (Kowalski, 1954). Temperatura mierzona przez Kowalskiego w ma
ju 1952 r. wynosiła 3,4°C. 

Mimo stosunkowo niskiej temperatury wnętrza, brak jest w jaskini 
przewiewu powietrza, co w połączeniu z dużą wilgotnością oraz dość 
urozmaiconą rzeźbą stropu stwarza dogodne warunki dla zimowania 
nietoperzy. 

Na tablicy 3 przedstawiono najczęstsze miejsca występowania po
szczególnych gatunków nietoperzy. We wstępnej, chłodniejszej części 
jaskini zimują przeważnie nocki duże i mopki, natomiast w końcowym 
korytarzyku także inne gatunki nietoperzy. Ta część jaskini odznacza 
się nieco wyższą temperaturą, większą wilgotnością oraz prawie całkowi
tym brakiem światła. 

5. Jask ini a K om i n o w a (opis - Pulina, M., 1959, str. 107-
- 108): stwierdziłem zimowanie nocków dużych (Myotis myotis). 
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6. Ja ski. n i a Wysoka (opis - Pulina M., 1959. str. 112- ll:i): 
stwierdziłem w niej zimowanie nocka rudego (Myotis dattbentoni). Zimą 
większa część korytarza jaskini wymarza. 

7. Jaskinia Radochowska (opi<>- K.owalski, K., 1954, 
str. 117-122): stanowi system korytarzy łączący się z pow ierzchnią za 
pośrednictwem trzech otworów. Mimo że średnia t::mperatura powieLrza 
w jaskini wynosi 9,1 °C (Kowalski, 1954 za Pax'em}, zm.czna część kory
tarzy zimą wymarza. Temperaturę zbliżoną do średniej posiadają jedynie 
głębsze partie jaskini (Komora z Jeziorkiem, Błotny Korytarz). Kory
tarze położone bliżej powierzchni są stosunkowo bardzo suche. Nie
toperze są spotykane w jaskini w- niewielkiej ilości osobników należą
cych do dwóch gatunków: Myotis myotis i BarbasteUa ba1·bastelLus. 

6. Jaskinia Wysoka (opis- Pulina , M .. 1959, str. 112-113)· 
stwierdziłem w niej zimowanie nocka rudego (Myotis daubentoni) . Zim'! 
stropu i ścian, nietoperze są bardzo nieliczne. Spotkałem tu zaledwie 
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dwa okazy należące do dwóch gatunków: Plecotus auritus i Eptesicus 
nilssoni. Gacek wielkouch spal przyczepiony do ściany komina odcho
dzącego od głównego korytarza tuż za otworem, natomiast mroczek po
złocisty - w ciasnej szczelinie w ścianie jaskini około 20 m od wejścia. 

9. J a ski n i a N i e d ź w i e d z i a (opis - Hajduk, Z., Ogorzałek, 
A., 1968 - praca w druku - oraz Paulina, M., Hajduk, Z., Ogorzałek, 
A., 1968 - praca w druku): polożona w masywie Snieżnika w pobl!iżu 
wsi Kletno, odkryta została w paźdzerniku 1966. Rozpoczęto też naty{!h
miast szeroko zakrojone badania naukowe, zarówno zoologiczne jak i pa
leontologiczne oraz geomorfolgiczne. Oprócz wyżej wymienionych publi
kacji ukazały się inne poświęcone zarówno faunie współczesnej jak i ko-
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Miejsca w których najczę§ciej zimują badane gatunki nietoperzy w Jaskini Pól
nocnej. 

palnej lub postgłat:jalnej: Hajduk Z., Ogorzałek A., 1967, Hajduk Z., 
Wiszniowska T., 1968 - pra{!a w druku, w Przeglądzie Zoologicznym, 
Wiszniowska T., 1967, Woloszyn B.W., 1968 a, 1968 b. 

W jaskini stwierdzono zimowanie wyłącznie nocków dużych. Tym 
niemniej w namulisku znaleziono bogate złoże subfosylnych szczątków 
nieto-perzy, których wstępne opracowanie daje Woloszyn (1968b). 

10. S z t o l n i e w Ska l kac h S t o l e ck i c h położone na terenie 
rezerwatu "Skałki Stoleckie" w pobliżu Ząbkowic Sląskich, staoowią 
kilkusetmetrowy system korytarzy częściowo zalanych przez wodę. 

Sztolnie badane były przez Seidla (1929), który wymienia stąd 4 ga
tunki nietoperzy (Myotis myotis, Myotis mystacinus, Plecotus auritus 
i Barbastella barbastellus). 

W czasie własnych badań udało mi się potwierdzić występowanie 
trzech gatunków: Myotis myotis, M.mystacinus i Barbastella barbastellus. 

Oprócz wyżej opisanych stanowisk posiadamy w literaturze informa
cje o zimowaniu nietoperzy w jaskiniach Sudetów obecnie już zn iszczo
nych, bądź też znajdujących się poza obszarem Polski. Z jaskirni Fałud
niowej w Polomie, obecni.e całkowicie zniszczonej. Kowalski (1954) za 
Seidlem wymienia mopka (Bm·bastella barbastellus), z jaskini Nowej 
w Folomie (istniejącej, ale niedostępnej ze względu na zniszczenie doj
ścia przez kamieniołom) Kowalski (1953, 1954) wspomina o zimujących 
nockach rudych (Myotis daubentoni) i nOt:kach dużych (Myotis myotis). 
Również autor w czasie wycieczki do jaskini jesienią 1957 r. gdy była 
jeszcze dostępna, zaobserwował pojedyńcze okazy nocków dużych. Z łomu 
wapiennego po wschodniej stronie Wojcieszowa (?) Seidel (1929) wymie
nia PZecotus auritus (2d' cf oraz 3 dalsze okazy) i Myotis nattereri (1d' 
i </). 

W tej samej publikacji Seidel wymienia ze sztolni w Górach Izer
skich następujące nietoperze: 16 okazów Myotis daubentoni, 4 okazy 
Barbastella barbastellus (3d'd' i l c;?), 2 okazy Plecotus auritus, 11 okazów 
Myotis mystacinus i 4 okazy Myotis myotis. Z jaskini w Rogóżce, obecnie 
w znacznym stopniu zniszczonej, wymienia Kowalski (1954) za auto-
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rami niemieckimi zimujące nietoperze: Barbastella barbastellus, Plecotus 
au1·itus, Myotis myotis i Myotis mystacinus. Z jaskini w Kletnie Kowal
ski (1 954) podaje za Faxem zimowanie nocna dużego (Myoti.s myoLis). 

Wyniki badań 

l. W czasie badań stwierdziłem łącznie ponad 300 okazów nieto
Ł,erzy należącycli do 8 gatunków (dane liczbowe przedstawia tabela 4): 
Myotis myotis (Borkh., 1797); Myotis mystacinus (Kuhl, 1819); Myotis 
da:·~bentoni (Ku hl, 1819); Myotis dasycneme (Boie, 1825); Myotis nattereri 
(Kuhl, 1818); Plecotus auritus (L.); Barbastella bar bastelZus (Schreber, 
1774); EptesiCU§ nilssani (Keyserilng et Blasius, 1839). 

2. Jak wynika z zestawienia w tabeli 4, liczniej występowały 4 
gat11nki. Najbardziej pospolitym nietoperzem jest w Sudetach nocek 
duiy· (Myotis myotis) znany z Kotliny Kłodzkiej, Gór Kaczawskich. Gór 
Izerskich i okolic Lwówka Sląskiego. Mniej liczny Mopek (Barbastella 
ba1·bastellus) w jaskini Pólnocnej w Folomie tworzy duże zimowe ko
lonie liczące niekiedy kilkadziesiąt osobników. Myotis mystacinus i Myotis 
daubentoni byly spotykane na całym obszarze, ale w niewielkiej liczbiP. 
osadników. 

Nocek rudy (Myotis daubentoni) liczniej występuje w Górach Izer
skich, na co wsbzują badania Nevrly'ego (1963). 

3. Dwa gatunki, a mianowicie Eptesicus nilssani oraz Myotis dasy
scneme są nowe dla fauny Dolnego Sląska. Trzeba tu jednak dodać, że 
w namulisku jaskini Wschodniej w Połomie znaleziono szczątki tego ga
tunku w brekcji określanej przez Hellera jako staroplejstoceńska, a zda
niem Kowalskiego (1934, 1959) szczątkom tym należy przypisać wiek 
postglacialny. 

4. Listę gatunków nietoperzy należy powiększyć o nocka Bechsteina 
(Myotis bechstein·i, Kuhl, 1318). Nowsze badania nie potwierdziły co 
prawda występowania tego gatunku, ale stwierdził go Seidel (1929); po
nadto szczątki nocka Bechsteina są licznie spotykane w niektórych ma
teriałach datowanych na holocen (Kowalski 1959, Wołoszyn 1968a, 1968b) 
pochodzących z jaskiń Sudetów. 
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Tablica "4. 

Występowanic nietop erzy w jaskiniach Sudetów 
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·~ Stanowisko data o .o >. "' >. ~ ;:J "' ~ 
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ł ~ ~ o ~ o 

~ >. 
;21 ;21 ;21 p: 

1 Jaskinia Czer-
won a 2.Xl.l964 1 - - - - -

26.Xl.l965 - - - - - l 
2 Jaskinia Lisia 2.Xl.1964 1 - - - - -

26.Xl.l965 - - lo - - -
3 Jaskinia III 

w Lwówku 26.XI.l965 - - - - - to 
4 Jaskinia 

P ólnocna l.XI.1964 27 11 4 l 19 - . 
IV.1964 70 l - - 2 -

28.Xl.l965 54 8 3d' d' - 3d' d' 3 
15.X.1966 7 l d' 699 - - -

3.Xl1.1967 35 2od' - - - -
5 Jaskinia 

Kominowa l.Xl.l964 299 l d' - - - -
6 Jaskinia 

Wysoka l.XI.l964 - - lO - - -
7 Jaskinia 

Radochowska 23.11.1964 2 - - - - -
20.V.1965 l - - - - -

8.Xll.l 965 - - - - - -
25.Xl.l967 - - - - - -

8 Solna Jama 5.XII.l965 -- - - - - l 
9 Niedźwiedzia 15.Xll.l966 :! - - - - -

l O Sztolnie w Ska-
lach Stoleckich 14.Xl.l965 1 - - - - -

17.11.1968 3 2d'd' - - - ---- - ----- -
Raz e m 206 26 15 l 6 6 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Uwagi o rozwoju gemorfologicznym terytorium Polsk i 

w nawiązaniu do analizy kopalnego krasu
1

> 

ZBIGNIEW WÓJCIK 

(Muzeum Ziemi, PAN Warszawa) 

W 1958 r. M. Klimaszewski ogłosił pracę o charakterze dyskusyjnym 
pt. "Rozwój geomorfologkzny terytorium Folski w okresie przedczwarto
rzędowym". Mimo wielu bardzo interesujących zagadnień przedstawio
nych w tej pracy, nie wywołała ona spodziewanego oddźwięku. Najnow
sze wyniki badań geologicznych , prowadwnych w ostatnich latach nad 
kopalnym krasem w Polsce, pozwoliły przeprowadzić weryfikację przed
stawionych przez M. Klimaszewskiego wniosków, a także zna<:znie dokład
niej scharakteryzować historię geologiczną terytorium naszego kraju 
zwłaszcza w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. 

Zagadnienia zachowania form kopalnego krasu 
Okresy wietrzenia chemicznego, sprzyjające rozwojowi procesów 

krasowych, istniały w historii geologkznej wielokrotnie. Zwłaszcza po 
orogenezach następowało wynurzenie w górnym sylurze i dolnym de
wonie, górnym karbonie i dolnym permie, oraz po mioceńskich fałdo
waniach alpejskich. Interesujące zatem wydawać się może, czy w długich 
okresach subaeralnych tworzą się wielkie formy krasowe, czy też małe? 
Ważne jest również, czy zjawiska krasowe najintensywniej rozwijają się 
w klimacie chłodnym, jak sądziło się do niedawna zgodnie z modnymi 
wówczas poglądami J. Corbela (1957), czy też w ciepłym z dużą ilością 
opadów atmosferycznych ? 

Niektóre zagadnienia kopalnego krasu zostały f ragmentarycznie 
omówione w pracy R. Gradzińskiego i Z. Wójcika (1966). Wydaje się jed
nak słuszne nieco szerzej przeanalizować te sprawy, gdyż pozwoli to 
określić dokładniej natężenie procesów krasowych zwłaszcza w plejstoce
nie i holocenie. 

Z długich okresów subaeralnych nie znamy form i osadów świadczą
cych o challakterze i nasieleniu procesów krasowych. Tak np. w kajprze, 

'· Referat ten został wygloszony pt. ,.Rozwój gemorofologiczny terytorium Folski 
·v świetle analizy kopalnego krasu". 
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dla którego posiadamy dużo dowodów istnienia wietrzenia chemicznego 
(złoża glinek ceramicznych i ogniotrwały-ch - Kostecki 1961), klimat był 
ciepły z dużą ilością opadów. Nie mniej mimo prawie 10 milionów lat 
trwania dogodnych krasowieniu warunków, nie zachowały się żadne for·· 
my krasowe. Nie wykluczone, że uległy one zniszczeniu wskutek wyjątko
wo intensywnych procesów krasowych. Podobnie było również na tere
nie Niżu Polskiego, zwłaszcza w najwyższej jurze i dolnej kredzie. 

Znamy dużą ilość form krasowych, które powstały najczęściej na 
wyspach podczas krótkotrwałego wynurzania się skał węglanowych. Przy
kładem tego mogą być leje oraz inne formy krasowe stwierdzone ze 
środkowego triasu i dolnej kredy wierchowej Tatr (Kotański 1961) ~ 
jaskinie i szczeliny krasowe poszerzone, powstale w dolomitach środko
wodewońskich w Starych Glinach koło Olkusza (Lis i Wójcik 1960). Jak 
sądzić można z analizy ostatniego z tych stanowisk, formy krasowe po
wstały w strefie pływów na wyspie w morzu środkowotriasowym. Istniała 
więc tu sytuacja podobna, jak dziś na Sycylii, choć wyspa w Starych Gli
nach była znacznie mniejsza. Z chwilą tektonicznego obniżenia się dna 
zbiornika, dewońska wyspa znalazła się poniżej zwierciadła wody, a na
stępnie wraz ze szczątkami gadów została zakonserwowana węglanowymi 
osadami środkowego triasu. 

Podobnych stanowisk znamy kilka, zwłaszcza z terenu Jury Pol
skiej, gdzie powstały one na wyspach w morzu gómojurajskim. Kraso
wieniu podlegały wówczas wapienie niższej części malmu, a zagłębienia 
wypełniały osady morskie najwyższej jury. 

Należy podkreślić, że formy krasowe, powstale na wyspach w zbior
nikach geosynklinalnych, zachowały się na ogół w postaci szczątkowej . 
Zwykle są to, jak np. w Tatrach, jedynie fragmenty lejów i kieszeni 
krasowych. 

Transgresja morska na ogól nie sprzyja zachowaniu relifu lądo
wego. Zwłaszcza w strefach wybrzeży kalifowych tworzyć się mogą zle
pieńce podstawowe, w oparciu o które trudno jest odtworzyć charakter 
rzeźby przed wkroczeniem morza. Mimo to znamy wiele form kraso
wych, które nie zostały zdarte przez mor ze posuwające. się w głąb lądu. 
Przykładem tego może być kras eoceński zachowany w Mielniku. Morze 
nie zniszczyło tu żeber, lejków oraz iłów rezydualnych wypełniających 
zagłębienia. Pqdobne przykłady znamy również z Wyżyny Sandomierskiej 
(Mycielskia 1960). Wydaje się, że formy t e n ie zostały zniszczone, gdyż 
morze wkroczyło na tektonicznie obniżający się teren. 

Porównanie dawnych oluesów wietrzenia subaeralnego z olt resem 
postalpejskim 

Dawne okresy wietrzenia subaeralnego kończyły się nową trans
gresją morską, której osady pokrywały wszystkie uprzednio nie znisz
czone fol'my krasowe. Tak np. większość obszaru Polski, która w górnym 
karbonie i dolnym permie stanowiła ląd, pokryta została następnie osa-

!. Nowe stanowiska form krasowych w wapieniach środkowego triasu wiercho
wego stwierdził w pobliżu Twardego Upłazu w Tatrach B. Koisar (1971) Wydaje 
się, że stwierdzone w tym miejscu leje powstać mogły w strefie pływów. 
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darni morskimi cechsztynu. Okres dominowania procesów kras~wych 
uznać tu możemy zatem za zamknięty. Można uważać za zamknięte rów
nież niektóre okresy, co prawda krótkotrwałe, w najniższym triasie Gór 
Świętokrzyskich, gdzie skrasowiale wapienie dewonu pokryte zostały 
grubej miąższości osadami lądowymi. P odobnie było także z formami lia
sowymi na Wyżynie Śląskiej. 

W trzeciorzędzie i czwartorzędzie mamy do czynienia z kilkoma 
okresami wietrzenia subaeralnego na całym terytorium Polski. Wówczas 
jedynie Sudety wraz z przedpolem znajdowały się poza obrębem inten
sywnej sedymentacji morskieji i lądowej. Dla niemal całej środkowej 
i północnej Polski pierwszy ok.res wietrzenia subrealnego zamyka się 
w oligocenie. Zwłaszcza na terenie wschodniej Folski (głównie Wyżyna 
Lubelska i Podlasie), po okresie odsłaniania pokrywy oligoceńskiej, w gór
nym miocenie następuje ponowna transgresja morska, której osady po
kryły relikty rzeźby krasowej. N a wielu obszarech okres krasowienia 
zarówno w miocenie jak i pliocenie (głównie środkowa i północna Pol
ska) zostaje przerwany podczas sedymentacji osadów burowęglowych 
i pstrych iłów. Podobnie sedymentacja plejstoceńska w tych obsz-rach 
przerywa okresy intensywnego krasowienia. Jedynie na Wyżynach Po
łudniowych cykl krasowienia trwa najdlużej, bo od wynurzenia skal 
węglanowych kredy i najstarszego trzeciorzędu, tzn. zapewne już od 
paleocenu. Natomiast w Tatrach wapienie i dolomity wietrzeją od mio
cenu, z okresowymi przerwami w czwartorzędzie, kiedy - zwłaszcza 
w dolinach - skały pokryte były lodowcami i morenami. 

W sumie więc możemy stwierdzić, że niemal na całym obszarze 
występowania na powierzchni osadów węglanowych i ewaporytów siar
czanowych istniały doskonałe warunki krasowienia począwszy od mioce
nu. Procesy krasowe rozwijały się jednak etapami, gdyż były przery
wane - względnie jedynie zwalniane - po osadzeniu się grubej pokry
wy skał mioceńskich, polioceńskich i plejstoceńskich. Z chwilą 111i·szczenia 
nadległej nad wapieniami pokrywy osadowej następowało uaktywnienie 
się koosu oraz modelowanie uprzednio powstałych form. 

Ostatni okres subaeralny różni się zatem w istotny sposób do po
przedni-ch. J est to tym ważniejsze, że w okresie tym widoczna jest wy
raźna tendencja do usunięcia osadów sedymentacji lądowej, a nawet 
krasowienia skał wewnątrz masywów skalnych, pokrytych osadami nie 
podlegającymi wietrzeniu chemicznemu. 

Ponieważ niektóre obszary terytorium Folski są lądem już od jury 
(np. Sudety), a większość terenu naszego kraju (z wyłączeniem Tetydy) 
pozostaje lądem od chwili wycofania się morza dano-paleoceńskiego, 
stwierdzić należy, że zjawiska krasowe w ostatnim okresie trwają -
z małymi przerwami - przez prawie 60 milionów lat. Zestawiając ten 
wniosek z analizą dawnych okresów krasowienia, gdzie stwierdziliśmy, 
że zachowane formy pochodzą główne z krótkich akresów wietrzenia, 
stwierdzić trzeba, że nowych stanowisk zachowanych form poszukiwać 
należy jedynie pod pokrywą osadów oligocenu i górnego miocenu. Po
nadto suponować trzeba, że większość zachowanych form powstała tuż 
przed ich zasypaniem lądowymi osadami miocenu, pliocenu i czwartorzę
du. Nie należałoby się natomiast spodziewać odsłoniętych form, które 

139 



przetrwały od eocenu czy nawet miocenu aż po holocen. Miarą odna
wiania się krasu po znisz.czeniu pokrywy skał wypełniających wszystkie 
zagłębienia jest ożywianie się procesów wietrzenia, wyrażające się two
rzeniem furm policyklicznych. 

Historia geologiczna terenów !trasowych w trzeciorzędzie i czwarto
rzędzie 

O rozwoju gemorfologicznym polskich terenów krasowych od star
szego trzociorzędu można mówić jedynie dla terenów poza.kTarpackich. Od 
młodszeg'o miocenu natomiast możemy również rozpatrywać rozwój ge
omorfologiczny terytorium całej Polski. 

P aleoge n 

Na podstawie obecnych danych sądzić maina, że morze kredowe po
kryło całą Polskę z wyłączeniem niektórych masywów w obrębie Sude
tów i przedpola sudeckiego. Regresja z obszarów pozakarpackich zaczęła 
się w najwyższej kredzie, ale zwłaszcza na wschód od <lll1tylinoi'ium ku
jawsko-pomorskiego morze utrzymywało się jeszcze w danie i paleocenie 
(Pożaryski 1960). Zatem warunki wietrzenia ka'asowego musiały już i's.tnieć 
w najstarszym trzeciorzędzie. Nie znamy jednak żadnych form świadczą
cych o charakterze krasowjenia w tym czasie. 

W eocenie, cały obszar P.olski poza Karpatami, jest lądem. Na pod
stawie szczątków palm pochodzących z Podhala wnioskować można. że 
okresami klimat był w tym czasie subtropikalny i wilgotny, zwłaszcza na 
wyspach pólnocnej części zbiornika Tetydy. W innych terenach panować 
musiały wszakże warunki nieco odmienne. Występujące niekiedy iły re
zydualnie w siąsiedztwie skał odwapnionych (Poiaryski 1951, Harasim
niuk 1965) wskazywałyby raczej, że eocen jest okresem intensyWU'lych 
zmian klimatycznych, przy czym zmiany te wyrażały się głównie w iloś
ciach opadów atmosferycznych. W ok·resa.ch gorących i suchych następo
wałyby odwapnienia, a w ciepłych i wilgotnych krasowienia. 

Dotychczas znamy z eocenu na terenie całej F olski dwa stanowiska 
krasu. Pievwszy z nich znajduje się w Mielniku nad Bugiem i Komicy, 
gdz.ie zachowały się kieszenie, żeberka i leje wypełnione terra rossa. Na 
grzbiecie w przybliżeniu poludniowym istniał lapiez, charakterystyczny 
dla obszarów o niezbyt wyraźnie zróżnicowanej 'rzeźbie terenu. Niewielka 
ilość iłów rezydualnych wskazywalaby ponadto na niezbyt długi okres 
krasowienia. 

Drugim stanowiskiem eoceńskim krasu jest wysad solny w Rogo
źnie kolo Lodzi. Krasowieniu ulegały tu gipsy czapy solnej (Wypiór 
1961). Ponadto rozwojowi krasu towarzyszyła sedymentacja eoceńskiej 
serii burowęglowej. Kras Rogoźna ma więc charakter specyficzny, gdyż 
gipsy ulegają kraspwieniu szybciej niż wapienie, a ponadto jest to kras 
podzbiornikowy. 

Powyższe dane zdają się świadczyć, że w eocenie nie było zbyt 
sprzyjających warunków do krasowienia, zwłaszcza do powstania wiel
kich form typu uwali, polii, mogotów itp. Jednakże podkreślić należy, 
że zwłaszcza wapienne obszary J ury Polskiej ulegały najprawdopodob-
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niej od eocenu intensywnej erozji. Kras oczywiście na tych terenach 
rozwijał się, na co mogłoby wskazywać odnowienie starych form kra
sowych - lejów z piaskami formierskimi w okolicy Janowa i Złotego 
Fotoka (dane z pracy M. Blaszak - wiadomość ustna). Jednakże nie 
byly to formy zbyt wielkie. Tym samym pogląd M. Klimaszewskiego 
(1958b) oraz S. Z. Różyckiego (1960) o eoceńskim relifie krasowym Jury 
Polskiej wydaj e się nieuzasadniony. 

Neogen 

Rzeźba krasowa miocenu jest wyjątkowo bogato dokumentowana. 
Pochodzące z tego okresu formy krasowe zachowały się najlepiej tam, 
gdzie zagłębienia terenu wypełnione zostały grubymi osadami lądowymi 
(okolice Nowej Wsi Królewskiej pod Opolem, mezozoiczna osłona Gór 
Swiętokrzyskich), bądź w obszarach położonych przy brzegu morza pod
karpackiego. Zwłaszcza formy, stwierdzone przy brzegach pólnocnych tego 
zbiornilta na Wyżynie Sandomierskiej (Mycielska 1960), powstały w wa
pieniach litotaminowych w tortonie. Podczas transgresji zostały one za
lane, a następnie zapełnione sarmackimi iłami krakowieckimi. 

Formy te, zgodnie z przytoczonymi na początku danymi, wskazywa
łyby na istnienie specyficznych warunków vozwoju krasu podczas krótko
trwałych wynurzeń skał węglanowych. Ponadto fakt kh zachowania 
świadczyłby o szybkim obniżaniu się terenu, na który wkraczało morze. 

Inne stanowisko relifu krasGwego - z 1mielina koło Oświęcimia na 
Wyżynie Sląskiej - powstałego w pobliżu brzegu morza podkarpackiego, 
opi.sane zostało przez W. Kracha (1956). Osady morskiego tortonu za
konserwowały tu wypelni"Oną naciekami typu jaskiniowego szczelinę po
szerzooą krasowo. 

Podkreślić należy, że kras mioceński,zwłaszcza górno-mioceński, jest 
najbarotiej dokumentowany na terenie Wyżyn Poludniowy-ch. Stanowisko 
dużych lejów ~rasowych w Opolu dokumentowane j-est szczątkami ssa
ków, m. in. tapirów (Rytiewicz 1961). L1czne leje i uwały krasowe 
z mezozoicznego obrzeżenia Gór Swiętokrzyskich, a także z Wyżyny Lu
belskiej i Sląskiej są terra rossa i piaskami z fragmentami flory. Są to 
jednak formy mniejsze niż leje i uwały powstałe w pliocenie w Górach 
Dynarskich. Wydaje się, że powstały one w klimacie subtropikalnym, 
ciepłym i wilgotnym. Fakt osadzania się, zwłaszcza w morzu podkar
packim, siarczanowych ewaporytów świadczy, że etapy krasowJenia prze
rywane były okresami klimatu suchego i gorącego. Zapewne z tym zwią
zane są formy cementacji piasków występujących zarówno w lejach kra
sowych, jak i wśród klastycznych osadów sedymentacji burowęglowej. 

Obecność tak dużej ilości form krasowych z miocenu na terenie Fol
ski tluma·czyć należy tym, że zostały one zakonserwowane osadami se
dymentacji lądowej bądź morskiej. Zwłaszcza osady lądowe musiały być 
stosunkowo grube, jednakże głównie w plejstocenie uległy erozji. Tym 
samym stare formy zostały odpreparowane, co przyczy-nilo się w dużym 
stopniu do ożywienia procesów krasowych. 

Focząwszy od górnego miocenu, krasowieniu ulegały również skały 
węglanowe Karpat, w tym również Tatr i Pienin. Nie zachowały ruę z tego 
czasu żadne formy dokumentO'Wąne paleontologicznie, wskazujące na na -
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tężenie krasowienia. Już jednak w pliocenie na terenie całej Folski skały 
węglanowe ulegały zarówno powierzchniowemu, jak i podziemnemu 
krasowieniu. W tym czasie kras objąć musiał również czapy gipsowe wy
sadów solnych, zwłaszcza na ter enie an tyklinorium kujawsko-pomorskiego. 

Dokumentowane palentologicznie osady krasowe z pliocenu są mniej 
pospolite niż miocel'lskie. Najstarsze ze znanych stanowisk opisał z Pod
lasia kolo Kroczyc (Jura Zawierciali.ska) K. Kowalski (1964), datuj ąc 
znajdującą się tam brekcję kostną (głównie nietoperzową) na ast. Nieco 
młodsze, ale również z astu są osady z Węży kolo Działoszyna z paspollitą 
fauną ssaków. Obydwa stanowiska, podobnie jak i mlodsze od nich sta
nowisko z Rębielic (również plioceli.skie), zdaniem Kowalskiego wskazują 
na klimat śródziemnomorski z wyraźnie zaznaczającymi się okresami 
leśnymi i stepowymi. Zapewne podobne warunki istniały również na te
renie poludniowej Polski, a zwłaszcza na północnym przedpolu Tatr, skąd 
W. Szafer (1954) opisał - pochodzące nie z osadów krasowych - bogate 
szczątki ciepłol ubnej flory policeńskiej. 

Porza osadami dokumentowanymi paleontologicznie, znamy również 
z jaskiń terenu Tatr i Sudetów osady nie posiadające (opisanych doty
chczas, ale teoretycznie rzecz biorąc możliwych do znalezienia) szczątków 
flory i fauny. Są to wysoko nad dnami położone żwiry dawnych rzek po
wierzchniowych osadzone w jaskiniach. Analiza sedymentologiezna wy
soko nad dnami położonych żwirowisk (powyżej 60-70 m wysokości 
względnej) pozwoliła odtworzyć przybliżone warunki klimatyczne istnie
jące w pliocenie w Tatrach. Na tej podstawie można było przepl'owa
dzić porównanie z danymi uzyskanymi przez W. Szafera (1954) dotyczą
cymi klimatu P ienin. Tym samym żwi rowiska jaskiniowe Tatr, poło
żone nad poziomem 60-70 m wysokości względnej, okazały się ma
teriałem dokumentacyjnym dla procesów rozwoju geomorfologicznego 
tych gór. Podobna sytuacja istnieje zwłaszcza w Przełomie Kaczawy 
w Sudetach, gdzie również niektóre osady jaskiniowe mają - wprawdzie 
slabą - dokumentację paleontologiczną. Ostatnie badania, zwłaszcza na 
terenie Wyżyny Krakowskiej, zdają się również wskazywać, że wcięcie 
dolin w plejstocenie wynosile w tym obszarze około 50-60 m. Wyżej 
znajdujące się jaskinie powstać musiały zatem w pliocenie, niemniej 
jedynie w kilku miejscach osady rezydualne mnżemy uznać za plioceń
skie (Podlasice, Studnisko, Węże. Rqbiel ice) . 

W krótkotrwałych okresach wilgotnych , zwłaszcza na terenie wysa
dów solnych na Kujawach, rozwijać się musiał intensywnie kras w cza
pach gipsowych. Zachowanie się tych form zdaniem J. Poborskiego (1957) 
mo~liwe bylo wskutek istnienia suchego klimatu przed ple,istocenem. 

Na podstawie powyższych danych wnioskować można zatem, że 
w pllocenie na terenie całej Polski istniały dogodne warunki krasowie
nia, choć nie były one Lak sprzyjające, jak w młodszym miocenie. W Ta
trach, ja~ w każdym masywie o zróżnicowanej morfologii, rozwiały się 
głównie formy krasu podziemnego. Na Wyżynach Poludniowych powsta
ly glównic lapiezy, a również niewielkie jaskinie. Bardziej na północ . 
a zwłaszcza na Podlasiu, gdzie zróżnicowanie morfologii było mniejsze, 
powstały depresje krasowe zamienione w plejstocenie na jeziora (Po
jezierze Łęczycko-Wlodawskie). 
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Osobnego wyjaśnienia wymaga interpreLacja wiekowa rzeźby Jury 
Polskiej. Jak wyżej wspomniano, pogląd M. Klimaszewskiego (1958a, 
1958b) i S. Z. Różyckiego (1960) nie może być utrzymany w formie przed
stawionej przez autorów": Niemniej tereny te musiały podlegać kraso
wieniu już w paleogenie, na co zresztą wskazywałyby niektóre złoża 
piasków formierskich znajdujące się w zagłębieniach krasowych zwłasz
cza w Moczydle koło Trzebniowa. Z drugiej strony dane R. Gradziń
skiego (1962) o rozwoju dolin zwłaszcza w polu dniowej części tego masy
wu, głównie po powstaniu mioceńskiego systemu uskokowego, są argu
mentem przemawiającym za rozwojem nie tylko form dolinnych , ale 
i ostańców w pliocenie. Ponadto charakter osadów jaskiniowych wska
zuje, że w wielu częściach Jury Polskiej wcięcie w plejstocenie wynosiło 

. od 50 do 60 m. W sumie więc uznać należy, że Jura Polska charakter 
rzeżby zawdzięcza złożonym czynnikom, gdzie zjawiska krasowe nie od
grywały najważniejszej roli. Ostańce wapienne, bez wątpienia modelowa
ne przez kras, są raczej formami typu twardzielowego (predyspozycja 
li tologiczna). Musiały one zapewne zacząć się tworzyć w miocenie, choć 
kształt zasadniczy otrzymały w pliocenie, a przemodelowane zostały 
w plejstocenie. Nie można uznawać ich natomiast - jak to przyjmuje 
W Fokomy (1964) - za mogoty, gdyż nie odpowiadają one - gdyby na
wet przyjęło się ich wyłącznie krasowe powstanie - klasycznemu po
jęciu Lego wyrazu. 

Pl e j stoce n 

Wyżyny Poludniowe, Sudety i Karpaty najprawdopodobniej n te po
siadały grubej pokrywy lądowych osadów miocenu i pliocenu. Dlatego 
tereny te mogły być znaeonie przemodelowane przez wody wypływające 
spod lodowców. Nie dysponujemy jednak dowodami, że - poza prze
łomami dolin na wyżynach - trzeciorzędowy relif krasowy uległ prze
modelowaniu w czwartorzędzie. Nie dysponujemy nawet danymi świad
czącymi , że caly teren Jury Polskiej p okryty był lodowcami, choć nic 
można wykluczyć, że m oreny zostały zmyte . Tym bardziej jest to prawdo
p odobne, że wcięcie niektórych dolin w plejstocenie na tym obszarze 
dochodziło nawet do 60 m. 

Wydaje się, że Tatry nie posiadały większych pokryw osadowych 
powstałych w trzeciorzędzie. Ponadto materiał ten został uprzątnięty już 
podczas pierwszego zlodowacenia. Większość plejstoceńskich form kraso
wych datowanych paleontologicznie powstała podczas interglacjałów. Naj
starszym stanowiskiem są leje krasowe ze szczątkami drobnych ssaków 
(głównie zającowatych) z Kadzielni w Kielcach , zaliczone przez K. Kawul
skiego (1964) do interglacjału tegeleńskiego (tiglian). Młodszą jest fauna 

1. S. Z. Różycki (1960, str .J27) w następujący sposób argumentuje wiek r:.:eżby 
krasowej Jury Polskiej: "Po zapoznaniu się w 1956 r. z krasem poludniowych 
Chin (prowincja Kuangsi) i Wietnamu (archipelag Faj-Tsi-Long, góry Naj-Dong
-Lej) nic miałem wątpliwości, że część naszej Jury, a przede wszystkim wielkie 
monadnoki wapienne z rafowych wapieni skalistych rauraku mają zulożenia , 
J; tórc musialy powslać w waru nkach lnasu tropikalnego". 
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z lejów krasowych w wapienia<:h malmu w Kamyku na terenie Jury 
Polskiej, pochodząca ze schyłku interglacjaŁu Gtinz-Mindel, liczne choć 
nie datowane paloontologi<:znie stanowl&ka drobny<:h form k,rasowy.ch 
z tnterglacjalu Mindel-Wiirm znane są z Wyżyny Lubelskiej i Sląskiej, 
niecki mogilniańskiej, a nawet wyspy Wolin. 

Nie udało się odnaleźć dotychczas form wskazujących na rozwój 
krasu w okresach glacjalnych w strefie klimatu pertiglacjalnego, choć 
oczywiście procesy wietrzenia chemicznego musiały istnieć. Być może, 
że pod<:zas ostatniego zlodowacenia modelowane były niektóre jeziora kra
sowe, zwłaszcza okoli<:y Chełma i Włodawy. Sprawa ta wymaga dal
szych badań, a w wynikach dotychczasowych danych mOOrła za E. RUblem 
(1961) powiedzieć, że jeziora te mu&ia~y r<Jzwijać się podczas calego 
czwantorzędu, oczywiście etapami z zachowaniem krasowienia podczas · 
sta·rszych zlodowaceń. 

Kras tatrzański w plejstocenie miał sprzyjające warll!nki, zwłaszcza 
pod koniec glacjałów i w okresach interglacja1nych. Za każdym razem 
tworzyły się piętra jaskiniowe liczące kilka kilometrów długości. Sprzy
jała temu dość duża ilość wody, która wypływała w stosu!Ilikowo krót
kim czasie z topniejących lodowców. Niemniej nie wytworzyły się tak 
duże ciągi podziemne, jak w pliocenie, kiedy było wprawdzie mniej wody, 
ale podziemne potoki szybciej korodowały wapienne koryta. 

Holocen 

O holoceńskim krasie niewiele można powiedzieć, zwłaszcza dla Wy
żyn południowych i Sudetów. W Tatrach stwierdzić możemy, że istnie
ją dziś sprzyjające warunki wietrzenia chemicznego. Dowodem tego 
mogą być np. lapiezy Wielkiej SwistóWiki w Dolinie Miętusiej, pows•tale 
w tej części doliny, gdzie podczas ostatniego zlodowacenia znajdowała 
się pcmad 100 m grubości pokrywa lodowa. Starsze jaskinie tatrzańskie 
nie ulegały jednak poważnemu przemodelowaniu, gdyż pochodzące ze 
środlkowego holocenu złoża kostne nietoperzy nie uległy zaburzeniu. Nie
wielkie przemodelowanie osadów nastąpiło jedyni·e w silrefach zasięgu 
mrozowego. Niewątpliwie rozwijają<:y się kras w czynnych kanałach obie
gu wodnego jest jednak kontynuacją dawnych plioceńskich systemów 
krasowych. 

* * * 
W zakol'lczeniu należy podkreślić, że w ostatnim okresie wietrzenia 

subaera1nego, zwłaszcza w młodszym miocenie, odpreparowany został 
z pokrywy młodszej kras starszy. Takim jest m. in. kras Wyżyny Sląskiej, 
pochodzący zdaniem Z. Górzyńskiego (1964) głównie z liasu. W Górach 
Swiętokrzyskich odpreparowany został w wielu miejscach kras permski 
i dolnotriasowy. Tego samego typu są również foTmy krasowe z piaskiem 
formisk na wschód od Częstochowy, gdzie zagłębienia zaczęły się formo
wać najprawdopodobniej już w górnej jurze i były jeszcze modelowane 
zwłaszcza przed środkową kredą oraz w trzeciorzędzie. Udział odpreparo-
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wanych form krasowych starych etapów wietrzeniowych w rozwoju dzi
siejszego relifu terytorium Folski jest jednak nieznaczny. 

Wypada również powiedzieć, że w świetle istniejących danych ko
palny kras w trzeciorzędzie i czwartorzędzie rozwijał się głównie w ka
rnacie ciepłym, a niekiedy nawet subtropikalnym. Ilość form krasowych, 
pawstała w klimacie umiarkowanie chłodnym i perygla<:jalnym, jest nie
znaczna. Tym samym pogląd J. Corbela (1957) o intensywnym wietrzeniu 
skał węglanowych w klimacie chłodnym nie może być uznany za w peł
ni uzasadniony. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJ UM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

Uwagi o wieku jaskiń w Sudetach 

ZBIGNIEW WOJCIK 

(Muzeum Ziemi PAN, Warszawa) 

l 

Na obszarze polskiej części Sudetów K. Kowalski (1954) opisał jaski
nie z Gór Kaczawski<:h (wraz z Podgórzem Kaczawskim i.Izerskim), Kotli
ny Jelenlogórski·ej (właściwie na terenie Karkonoszy), Gó.r Orlickich 
i Bystrzyckich, Snieżny-ch i Złotych. Istniało wówczas 19 znanych jaskiń; 
ponadto uprzednio opisano, zwlaszcza z Kotliny Kłodzkiej i Gór Ka
czewskich, ponad 10 innych jaskiń, które z uwagi na szczątki kopalne 
bądź warstwy kulturowe weszły do literatury; w XX wieku zostały 
zniszczone. W zestawieniu tym pominięte zostały jednak Góry Kamien
ne, gdzie istnieje około 20 jaskiń i schronisk podskalnych. Jaskinie tego 
regionu nie zostały nawet uwzględnione w monograficznym opracowaniu 
krasu w Sudetach, wykonanym w 1964 r. przez M. Pulinę. 

Po ukazaniu się inwentarza jaskiń K. Kowalskiego odkryto szereg 
j askiń, głównie w kamieniolomach wapieni w Wojdeszowie (Góry Ka
czawskie) oraz w Kotlinie Kłodzkiej. Zostały one opisane w artykułach 
Z. Wójcika (1958, 1959, 1966) oraz M. Puliny (1957, 1959a, 1959b, 1960, 
1964). Część z nich uległa zniszczeniu. W sumie więc - łącznie z n.i.e 
istniejącymi na terenie polskiej części Sudetów znanych było około 80 
jaskiń i schronisk podskalnych. W większości zostały one odkryte pod
czas prac eksploatacyjnych w kamieniołomach, w związku z czym uległy 
dość szybko częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. 

W wapiennych masywach czeskiej części Sudetów znanych jest ogó
łem 20 j askiń, rozwiniętych w Górach Łużyckich i Izerskich oraz w ma
sywie Wysokiego Jesioniku i Górach Opawskich. Większe formy krasu 
podziemnego tego terenu opisali J. Rubin i F. Skrivanek (1963). 

') Referat przedstawiony jako wprowadzenie do wycieczek terenowych w WoJ
deszowie i Radochowie. 
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2 

Na terenie Sudetów, zarówno po stronie polskiej jak i cz-eskiej, skały 
węglanowe (wapienie, dolomity, margle, marmury) nie występują w wię
kszych zespołach. Są to formy przypominające w rzucie na płaszczyznę 
poziomą niewielkie soczewki (zwykle nawet nie przekraczające k ilku 
km2) powstale podczas sedymentacji typu geosynk1:in.alnej, bądź dłuższe 
pasy na wychodni form zafaldowanych podczas fazy laramijskiej, a osa
dzone uprzednio w war unkach sedymentacji typu epikontynentalnego. 

Najstarsze wiekowo wapienie, znacznie zmetamorfizowane, pochodzą 
z niższego proterozoiku (Oberc 1966). Znane są one z Kotliny Kłodzkiej 
gdzie rozwinęła się w nich Jaskinia Radochowska, a także w masywie 
Gór Izer sld:ch . 

W wapieniach dolneg<J kambru znane są liczne jaskinie z Gór Ka
czawskich rozwinięte w przełomie rzeki Kaczawy w Wojdeszowie (wzgó
rza Połom, Miłek, Bielec). 

Wapienie dewonu ze stwierdzonymi formami krasu podziemnego :<)Da
ne są z obszarów położonych na poludnie od Karkonoszy, Kotliny Kłodz
kiej (zwłaszcza Nowa Wieś Kłodzka i Dzikowiec oraz z okolic Kletna), 
a także z basenu Swiebodzic. 

Z młodszych osadów podlegających krasowieniu na uwagę zasłu
gują wapienie górnego permu występujące w basenach : wewnętrzno-su
deckim (m. in. Kamienne Góry) i pólno<:no-sudeckim (okolice Lwówka 
i Bolesławca). 

Skały węglanowe wieku mezozoicznego stanowią w.:iększe nagroma
dzenie jedyni.e w masywach Sudetów Wschodnich (środkowy trias i gór
na kreda). Natomiast w basenie północno-sudeckim znajdują się niewiel
kiej miąższości pokłady wapieni śr~dkowego triasu. 

Występowanie skał krasowych, ograniczone do niezbyt dużych obsza
rów, nie wpłynęło na formowanie się reLiefu wapiennego w postaci ty
powej. Ogólnie rzecz biorąc, o charakterze tworzącej się rzeźby nie decy
dowały tu procesy krasowe w takim stopniu, jak .na Jurze Krakowsko
-Częstochowskiej czy w Tatrach, lecz rozwój erozji powierzch.ni.JOwej 
w skałach niekrasowych. Jedynie w przełomie Kaczawy przez Góry Ka
czawskie istniały warunki do jednoczesnego rozwoju form erozji po
wierzchni<Jwej i podziemne, z wyrażną przewagą korozji wgłębnej. Dla
tego w tym obszarze istnieją możliwości bezpośreQ.niego porównania fom1 
lcrasowych Sudetów i Tatr. 

3 

Dokumentacja paleontologiczna i archeologiczna osadów jaskiń su
deckich jest bardzo uboga. K. Kowalski (1954) poddal krytycznej ocenie 
materiały dawniej opracowane. Na podstawie jego sugesilili wnosić moż
na, że szczątki zwierząt plioceńskich zostały znalezione jedynie w znisz
czonej kilka lat temu J askini Fałudniowej w Folomie (około 260 m wy
sokości względnej). W zespole szczątków, znajdujących się w rrezydual
nych glinach czerwonych pod warstwą krystalicznego kalcytu, stwierdzo-
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na m . in. RhinoŁophus off. ferrumequinum, Myotis sp.;, Soricidae, Bera
nornys langenhani, GHs sp. oraz wije z rodzaju JuŁus. Zespól ten pochodzi 
najprawdopodobniej z pLiocenu, gdyż rodzaj Beranomys jest z tego wieku. 

Znacznie bogatsze są szczątki fauny plejstoceńskiej i holoceńskiej 
stwjer<iZ<Jne w jaskiniach Gór Kaczawskich oraz Kotlinie Kłodzkiej . W kil
ku jaskiniach w Górze Połom (Fółnoona, Fołudniowa, Wschodnia) zo
stały znalezione liczne szczątki ssaków z ostatniego interglacjału (Riss 
-Wi.irm i również początku ostatniego glacjału Wi.irm. Są to: Myotis 
sp., Rhinolophus hipposideros (?), GŁis aff. glis. Sciurus vuŁgaris, Lepus 
sp., ArvicoŁa sp., Microtus sp., Ursus speŁaeus, Ursus arctos, Putorius pu
torius Martes aff. fonia. Martes aff . . martes, MeŁes meŁes, Hyaena sp., Fe
lis sHvest?·is (? ), Fe lis sp., Equus cabaHus, B os lub Bison, Akes alce s, Cer
vus eŁaphus, Cap1·eoŁus capreoŁus (?), Megaceros sp., Sus scrofa i inne. 
Ponadto w odkrytej w 1954 r . Jaskini Naciekowej w Fałomie w osadach 
rezydualnych pod grubą powłoką nacieków kalcytowych znajdowały się 
liczne szczątki Ursus speleaus oraz Felis spelaea. Fodobnie w odkrytej 
w 1966 r. Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie zdają się dominować szcząt>ki 
niedźwiedzia jaskiniowego. 

Najprawdopodobniej z ostatniego zlodowacenia pochodzą s~czątki ze 
Schroniska Cisowego w Milku w Wojcieszowie. W zespole tym zostały 
s.twierdzone m. in. Rana ternporaria (?), Bufo sp., Cricetus cricetus, Lem
mus Łemmus, Dycrostonyx guZieZmi, ArvicoZa sp., Microtus (Stnocranius) 
anglicus, CŁethrionymus sp., Ochotona sp., Lepus sp., MusteŁa aff. erminea, 
MeŁes rneles, VuŁpes vuZpes, Equus sp. 

Z~ówno na podstawie dawnych badań, jak i najnowszych prowadzo
nych przez B. W. Wołoszyna stwierdz·ić można, że w jaskiniach sudec
kich są stosunkowo częste subfosylne szczątki ssaków, a wśród nich 
Myotis bechsteini. 

Bardziej ubogie są .natomiast szczątki kulturowe stwaerdzone jedynie 
w Jaskiniach Fołomu (Wschodniej i Fólnocnej) oraz w Radochowskiej . Nie 
wykluczone jest również prawdopodobieństwo odkrycia szczątków kost
nych ludzi w nowoodkrytej J aski·ni Niedźwiedziej w Kletnie. Material 
kulturowy jaskiń sudeckich pochodzi z paleolitu i jest - podobnie jak 
większe nagromadzenie szczątków kostnych zwierząt - wiekowo zwią
zany głównie w interglacjałem Riss-W i.irm. 

4 

Szczątki zwierzęce w jaskiniach sudeckich nie rozstrzygają jedn<J
znacznie wieku osadów wypeŁniających podziemne formy krasowe. Wno
sić jedynie z tego można, że polożona na wysokości okoł'O 260 m. Jaskinia 
Fałudniowa w Folomie istniała już w pleistocenie, lecz podczas osadzania 
się szczątków z zębemBeranomys nie pra:eplywa przez .nią ciek powierz
chniowy (Kaczawa). Natomiast polożona około 20 m nad dnem doliny 
Jaskinia Radochowska w Kotlinie Kłodzkiej musiała być już w ostatnim 
interglacjale ciągiem hydr ologicznie nieczynnym, gdyż inaczej nie by
łaby schroniskiem pierwotnych mieszkańców tej części Sudetów. 

Z braku dostatecznej dokumentacji paleontologicznej interpretacja 
wiekowa jaskiń nie może być przeprowadzona jedynrle na podstawie 
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przesłanek morfologicznych. Wykazane z<>stało już uprzednio (m. in. 
w Tatrach), że wyraźne poziome odcinki korytar.zy jaskinio·wych sta
nowią piętra podziemne odPQwiadające tarasom powierzchniowym erozji 
w dolinach. Im zahamowanie jest dłuższe, tzn. im baza erozji obniża 
się wolniej, tym poziomo rozwinięte korytarze są lepiej wykształcone. 
Każdemu ożywieniu się erozji towarzyszy szybsze obniżanie się bazy 
erozji, co w k<>nsekwencji oznacza tworzenie się ciągów pionowych ka
nałów krasowych, względnie nawet całkowity zanik PQdziemnych erozji. 

Wyraźne piętra jaskiń o korytar zach rozwiniętych poziomo widocz
ne są na terenie Sudetów zarówno w Górach Kaczawskich, Kamiennych 
oraz w masywach stanowiących obramowanie Kotliny Kłodooej. W Gó
rach Kaczawskich, a zwłaszcza w przełomie Kaczawy, przez wapie11ie 
doLnokambryjskie w Wojcieszewie najlepiej rozwinięte są piętra poło
żone wysoko nad dnem doliny. W P<>dgórzu Izerskim, Górach Kamien
nych i Kotlinie Kl.odzkiej rozwinięte są głównie piętra położone w po
bliżu den dolinnych. 

Na podstawie analizy korytarzy jaskiniowych o rozwinięciu piono
wym, występujących w przelornie Kaczawy (istniejących dotychczas, bądź 
zniszczonych podczas eksploatacji wapieni w kamieniołomach), można wy
różnić w zachodniej części Sudetów 5 wyraźnych etapów zahamowania 
erozji powierzchniowej. Najstarszy z nich związany jest ze zwo1nionym 
obniżeniem się bazy erozji wówczas, . gdy dno doliny znajdowało się na 
wysokości względnej 280-260 m. Jest on reprezentowany przez wszy
stkie większe jaskinie, a m. in. Wysoką, Poludniową, Wschodnią i Na
ciekową. Zwłaszcza przez Jaskinię Fałudniową przepływał wówczas po
tok powierzchniowy, który osadził w niej rumowisko allochtoni-czne 
składające się ze skal występujących in situ w Górach Kaczawskich 
(fylity, wapienie itp.) Na tych osadach wody z PQWJerzchni, pochodze
nia atmosferycznego, pozostawiły iły typu terra rossa. W nich znalezione 
zostały szczątki zwierzęce, a m. in. ząb Beranomys Langenhani. Osady te 
poktryte zostały później warstwą nacieków kalcytowych, k tóra uchroniła 
je od zniszczenia. W innych jaskiniach tego piętra, a głównie w Wy
sokiej, material allochtoniczny wraz z młodszą p<>krywą typu rezydualne
go zastal w dużym stopniu usunięty. Na to mi·ejsce w.ody przyniosły 
z PQWierzchni brunatne iły rezydualne (Wschodnia i Naciekowa), na któ
rych złożone zostały w interglacjale Riss-Wurm kości ssaków z niedźwie
dzia i lwem jaskiniowym. Materiał ten został później wymieszany z ni
żej ległymi osadami brunatnymi glin jaskiniowych, a następnie pokryty 
warstwą nacieków, przez c.o został zabezpieczony przed erozją. 

Z przedstawionych dany.ch wynika więc, że najstarsza pokrywa 
osadów jaskiniowych uległa w większości zniszczeniu, a jej miejsce za
jęły iły pochodzące z młodszego plejstocenu i - jak wskazują na to 
szczątki subfosylne - holocenu. 

Drugie od góry piętro znajduje się na wysokości 230-200 m nad 
dnem doliny. Osady allochtoniczne Kaczawy nie zostały tu nigdzie zna
lezione. Dawna pokrywa została usunięta, a jej miejsce zajęły młodsze 
iły rezydualne koloru czerwonego i brunatnego. Korytarze o rozwinięciu 
PQZiomym uległy daleko posuniętym modyfikacjom. Widoczne jest to 
m. in. w Północnej i Północnej Malej, gdzie wskutek wtórnych rozmyć 
rozwinęły się ciągi podziemne o znacznym pochyleniu. 
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Ponieważ w Północnej stwierdzone zostało stanowisko paleolityczne 
z interglacjału Riss-Wfum zatem sądzić można że główny etap modelo
wania jaskiń piętra dr ugiego od góry został zakończony przed tym inter
glacjałem. Później szata naciekowa uległa znacznemu zniszczeniu, do cze
go stopniowo, poza klimatem ostatniego glacjału, przyczyniła się eksplo
atacja wapieni w kamieniolomach góry Folom. 

Zapewne drugie od góry piętro zostało w głównych zarysach przemo
delowane przez cieki podziemne również w pliocenie. Istniały tu zatem 
optymalne warunki roz~oju zjawisk krasowych, podobnie jak w Tatrach 
i innych masywach karpackich, gdzie powstały najlepiej wykształcone 
piętra korytarzy o rozwinięciu poziomym. 

Niżej · położone piętra są na razie trudne do zidentyfikJowania, 
głównie z braku analizy powierzchniowych tarasów Kaczawy. Najprawdo
podobniej przed najstarszym zlodowaceniem istniały już taraty podziem
ne znajdują-ce się na wysokości względnej 160-100 m. Na wytworzone 
zagłębienia wirowe w Nowej w Folomie (100 m nad dniem doliny) na
łożyły się bowiem zagłębienia świadczące o ponownym przepływie rzek 
w korytarzach, gdzie po opuszczeniu ich przez cieki wytworzyła się szata 
naciekowa. Nie wykluczone, że jest to związane z zahamowaniem odpły
wu Kaczawy wskutek zamknięcia niższego odcinka doliny Kaczawy przez 
jęzory lądolodu skandynawskiego PQdczas najstarszych zlodowaceń. Zgod
nie z sugestiami W. Walczaka (1966), czoło najstarszego lodowca znajdo
wało się około 10 km na pólnoc od wzgórza Folom i zamykało odpływ 
wód w kierunku północnym. 

Jaskinie P odgórza Izerskiego w okolicy Lwówka Śląskiego, a także 
w Górach Kamiennych, :majdują się w pobliżu den dolinnych i ich roz
wój uzależniony jest zapewne od warunków zahamowania erozji po
wierzchniowej podczas plejstocenu. 

Odrębne stanowisko zajmują pięb·a jaskiń stwierdzone w Kotlinie 
Kłodzkiej. Zgodnie z pomiarami W. Walczaka (1954, 1958), jaskinie two
rzą tu wyraźne dwa piętra korytarzy o rozwinięciu poziomym. Starsze 
z nich, widoczne f ragmentarycznie w Górach Orlickich i masywie Śnież
nika, znajdują się na wysokości względnej około 70-80 m (w Granicz
nej i Krzyżniku) . Są to fragmenty częściowo lub całkowicie zniszczo
nych jaskiń, zawierające pod pokrywą kalcytowych nacieków jedynie iły 
rezydualne typu terra rossa. Material ten nie upoważnia do interpretacji 
wiekowej rozwoju korytarzy poziomych. Przy braku możliwości powią
zania tych korytarzy z powierzchniowymi tarasami przyjąć można jako 
nie wykluczone, iż jaskinie te powstały w młodszym trzeci.orzędzie, a sza
ta naciekowa pokrywająca iły rezydualne wytworzyła się w interglacja
łach lub nawet w holocenie. 

Znacznie bardziej wyraźnie wykształcone jest piętro niższe znaj
dujące się na wysokości 10-20 m nad dnem dolin. Widoczne jest ono 
w jaskiniach w Radochowie, Gnieszowie, Kletnie i Rogóżce. Do tego sa
mego systemu należy również kilka mniejszych schronisk PQdskalnych 
w okolicy Stronia Śląskiego i Nowej Wsi Kłodzkiej. Do tego samego zes
połu należy nowo odkryta Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, choć według 
wstępnych danych ma ona co najmniej dwa piętra. Niższe z ni.ch leży 
na wysokości 10-15 m nad dniem doliny, a wyższe ma 20-30 m wyso
kości względnej. 
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Zgodnie z danymi archeoLogicznymi i paleontologicznymi, piętro 
główne (tzn. dolne) w Kotlinie Kłodzkiej istniało już w ostatnim ilnter
glacjale i jaskinie były w tym czasie suche (materiały kulturowe, szczątki 
Ursus spelaeus). Górna granica wieku tych jaskiń jest trudna do ustale
nia. W. Walczak (1958) zwrócił uwagę, że piętro to wiąże Slię z późno
plioceńskim poziomem denudacyjnym. Zatem istnieje prawdopodobień
stwo, że przy zwolnionych wcięciach rzek w najwyższym trzeciorzędzie 
istniały warunki dogodne do długotrwalej korozji podziemnej skal węgla
nowych. Wpłynęło to w decydującym stopniu na uformowanie się kory
tarzy jaskiniowych do tego piętra. Później zostały one jedynie wypełni·o
ne iłami rezydualnymi koloru brunatnego, a częściowo pokryły się rów
nież naciekami. 

Z tych danych można wnosić, że we wschodniej części Sudetów 
zjawis'ka erozji krasowej przebiegały w sposób odmienny, niż w części 
zachodniej tego masywu górskiego, a tym samym również odmiennie niż 
w Karpatach. Zapew.ne było to związane z pewną stabilizacją tektonicz
ną tego obszaru w pliocenie i plejstocenie. Wniosek ten również zdają 
się potwierdzać wstępne obserwacje jaskiń znajdujących się w masywie 
Wysok.i.ego Jesioniku, gdzie wyraźnie wykształcone zostały również jas
kinie położone nisko nad dnami dolin. 

Z przytoczonych uwag dotyczących charakterystyki wiekowej jaskiń 
sudeckich wynika, że w trzeciorzędzie rozwijały się jaskinie na różnych 
wysokościach. Formy te w plejstocenie i holocenie nie ulegały daleko 
posuniętym modyfikacjom. 

Niewielkie płaty występowania wapieni wpłynęły na tworzenie się 
~rasowych form podziemnych typowych dla obszarów górskich. Jednak 
jaskinie nie miały tu tak optymalnych warunków rozwoju, jak n.p. w Kar
patach czy na Wyżynie Czesko-Morawskiej, a nawet na obszarze Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Nie wydaje się zatem słuszne w Sudetach 
przypis,YWanie zbyt poważnej roli w procesach krasowych klimatycznym 
warunkom subtropikalnym wieku plioceńskiego, jak to czyni M. Pulina 
(1 964). Zupełnym nieporozumieniem jest natomiast próba wy•różniania na 
terenie Sudetów form charakterystycznY,ch dla krasu subtropikalnego 
zwanych magotami. Są to bowiem formy charakterystycme dla niezbyt 
wysokdch wyżyn, a w obszarach górskich nawet na Kubie czy w Wietna
mie powstają powierzchniowe formy krasowe podobne jak na terenie 
Karpat. 
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MATERIAŁY Z III I IV SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNEGO, 
CZĘSTOCHOWA 1971 

'1 

Psy wczesnożelaznej i (wczesno)średniowiecznej 

Europy wschodniej 

Stadium kraniologiczne wykonane w oparciu o kostny 
materiał wykopaliskowy pochodzący z europejskiej części ZSRR 

PIOTR WYROST 

(Katedra Anatomii Zwierząt WSR we Wrocławiu) 

W latach 1962-1964 Katedra Anatomii Zwierząt WSR we Wrocławiu 
otrzymała z Instytutu Archeologii Akademii Nauk ZSRR w Moskwie oraz 
z Instytutu Zoologii Akademi Nauk USRR w Kijowie, dzięki uprzejmości 
profesorów W.I. Calkina i L G. Pidopliczki, 129 bardzo dobrze zachowa
nych czaszek (calvaria) psów subfosylnych (Canis lupus forma jamiliaris 
LINNAEU~, 1758. Materiał ten wydobyty został w ostatnich latach przez 
archeologów radzieckich z 12 wczesnożelaznych (I) i 12 (wczesno)śred
niowiecznych (II) stanowisk archeolog:i.cznych 5 europejskich republik 
ZSRR (rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej, tatarskiej i mołdawskiej), 
datowanych w przypadku pierwszym (I) na minimum VI wiek p.n.e. do 
V wieku n .e. (grodziska i osiedla scytyjskie; gockie, greckie i grecko-rzym
skie, a także wykopy kultury cliakowskiej i czerniachowskiej), a w przy
padku drugim (II) - na XI-XVI wiek n.e. (staroruskie grody) i osiedla 
oraz stolica i gr-odziska tzw. "złotej ordy") (tab. 1). 

W formie i liczbie, w jakiej do naszych czasów dotrwał, stanowi on 
niezwykle cenne źródło informacji o pokroju psa tych czasów, a także 
rzuca pewne światle na zagadnienie chowu tego zwierzęcia w tej części 
Europy. Zadaniem naszym bylo opracować ten material pod względem 
morfologicznym i typologicznym, a także porównać uzyskane wyniki 
z obserwacjami innych badaczy. · 

W Europie pies uważany jest za najsta·rsze zwierzę domowe. Według 
najnowszych źródeł (Zeu.ner, 1963) 2, jego udarnowjenie i podporządko
wanie się człowiekowi, ·poprzedzone długotrwałą, kilkudziesiąt tysięcy 

1) Praca w orginale, z pełną dokumentacją, ukaże się na łamach Zeszytów Na
ukowych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, seria Weterynaria XXI 
(1967). 
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lat trwającą synantropizacją tego zwierzęcia, nastąpiło w 9-10 tysiącle
ciu przed naszą erą, a więc w czasach, kiedy północ Europy nie była jesz
cze całkowicie wolna od lądolodu ostatniego glacjału. 

Na temat pochodzenia psa napisano dotychczas wiele. Są zwolen
nicy }ego monofiletycznego (Studer 1901, Antonius 1922, Bdnkmann 1924, 
Bohlken 1961, Rohrs 1961, Zeuner 1963 i inni) i polifiletycznego pocho
dzenia (Rutimeyer 1862, Hilzheimer 1909, Smirnow 1936, Bogolubskij 
1959 i inni), a także zwolennicy hipotez pośredniGii. Ostatnio coraz bar
dziej utrwala się jednak pogląd pierwszy, według Którego (Zeuner, 1963) 
Pies pochodzi od psowatych (Canidae) w wąskim tego słowa znaczennu, 
a więc że za jego przodków można z całą pewnością uważać mniej I'Osle 
Podgatunki wilka żyjącego ongiś w Starym Swiecie w pobliżu poŁud
n·iowych krańców zasięgu tego zwierzęcia, i że w związku z tym za 
obszar, na którym to udomowienie nastąpiło, winno się uważać kraje 
leżące między dzisiejszą Syrią, a pólnocną Indią. Z tego to właśnie miej
sca - według teg.o poglądu - pies mial roz.ejść się wraz z człowie
kiem po wszystkich kontynentach świata (nie wyłą-czając Ameryki i Au
stralii, gdzie wtórnie zdziczałym jego potomkiem jest dingo). W oparciu 
o tę hhpotezę proponuje się ostatnio zmianę nazwy zooLogicznej psa 
z dawnej: Canis familiaris LINN AEUS, 1758 na nową, jednozna<:Znie rz.u
tującą na jego monofiletyczne pochodzenie i bez zastrz.eżeń mieszczącą 
sd.ę systematyce zoologicznej: Canis lupus forma familiaris LINNAEUS, 
1758 (Bohlken, 1961). '!'rudnym do wyjaśnienia zagadnieniem jest też pro
bl em wczesnego zróżnicowania się psa na tak zwane "rasy" bądź typy 
morfologiczne. W to, że już w młodszej epoce kamiennej pies był w tym 
Względzie (kształt i wielkość) n.iejedolity, nikt nie wątpi. Znane są bo
Wiem z tego okresu, oprócz formy najstarszej C.f. poutiatini ST., przynaj
mniej 3jego typy oki-eślane mianem C.f. palustris RUTIM, lub C.f. palu
stris ladog. AN., Cf. inostrancewi AN. i Cf. leineri ST, do których w cza
s a-ch późniejszych dochodzą jeszcze 2 inne - C.f. intermedius WOLDR. 
i Cf. matris optimae JEITT. (Studer, 1897). Wiemy też o tym, że w wy
niku rozmaitych, bliżej nie określonych czynników środowiskowych dzia
łających na psa, proces jego dalszeg,o zróżni-cowania się w kształcie i wiel
kości we wczesnych okresach epoki żelaza, przy niemałym zapewne na 
to wpływ-ie człowieka, postępował ciągle naprzód. Ale czy były to rasy 
choćby w ogólnym tego słowa znaczeniu, czy też tylko ty1py wielkościo
We, lub ich przypadkowe warianty - trudno odpow.iedzieć, tym bar
dz.iej, że wielu badaczy dawnej szkoły (Rutimeyer 1862, Jeitteles 1872, 
Woldrich 1878, Strobel 1880, Anutschin 1882, Studer 1893, 1897, 1901, 
1905- 1906) tego rzędu klasyfikacji znalezisk kostnych dokonywało nie
jednokrotnie tylko w oparciu o wielkość, jako nierzadko jedyną cechę 
"rasową' , bądź też formulowało swe wnioski na podstawie niedostatecz
nie obszernego materiału. A zagadnienie jest niezmiernie ciekawe, gdyż 
l'hogłoby dać odpowiedź na pytanie: czy człowiek prehistoryczny hodował 
Psa, a więc świadomie i umiejętnie dobierał go do swych potrzeb, czy 
też to znaczne zróżnicowanie w kształcie i wielkości szkieletu tego zwie
rzęcia, jakie obserwujemy na materiałach subfosylnych, jest tylko kwestią 

2) Pelny wykaz literatury, obejmujący 76 pozycji, znajduje się u autora (Wroclaw 
12, ul. Koż.uchowska 1- 3, Katedra Anatomii Zwierząt WSR) 
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przypadku względnie wynikiem działania na psa czynników nie związa
ny~h z zamierzoną inwencją czlowieka. 

Niemniej, jeśli się nawet pominie dwie pierwsze epoki ścieślejszego 
współżycia człowieka z tym zwierzęciem (neolit i brąz), stwierdzić należy, 
że we wczesnych okresach epoki żelaza człowiek obcowal z psem już 
zróżnicowanym w kształcie i wielkości, o czym świadczą liczne znale-
2liska szczątków kostnych psa z tych czasów. Podobnie rzecz się ma i z ma
teriałami w-czesnośredniowiecznymi. 

Aby jednak z kostnych materiałów subfosylnych wyczytać jak naj
więcej, należy analizować je odpowiednimi metodami. Chodzi miano
wicie o to, by wielkość i kształt - dwie bardzo ważne cechy w odniesie
niu do bardzo pod tym względem zróżnicowanej czaszki psa - wyrażać 
odpowiedniej wartości parametrami. Temu zagadnieniu, jak wynika 
z piśmiennidwa (Studer 1901, Klatt 1913, Brinkmann 1921, 1924, Schiime 
1922, Gotze Dornheim 1926, Marchlewski 1926, 1930, Bogolugskij 1928, 
Wagner 1929, Duerst 1930, Georgi 1937, Remenyi 1954, i ,inni oraz Wyrost 
i Kucharczyk 1966, 1967), poświęconych jest wiele prac. W rezultacie 
otrzymaliśmy wiele cennych informacji o zaletach i wada-ch wielu stoso
wanych cech (względnie i bezwzględnie), a także wiele informacji o za
letach i wadach wielu używanych metod (wzrokowa, kraniometryczna, 
graficzna, statystyczna). Z naszego punktu widzenia najkorzystniejszymi 
z cech są te, które dostatecznie dobrze i z pominięciem doraźnych wpły
wów środowiska na osobnika seg,regują material według kształtu i wiel
kości na podobne sobie okazy (grupy; mogą nimi być tylko wysoce zmien
ne w obrębie gatunku, a bardzo stabilne w obrębie ras, na ja'kie rozpada 
się ten gatunek, cechy genotypowe), a z metod - wszystkie wymienio
ne, o ile pozwolimy im się wzajemnie uzupełniać. 

Według naszych poprzednich badań w tym zakresie (Wyrost i Ku
charczyk, 1967), za parametry dostatecznie dobrze odpowiadające okreś
lonym wymaganiom uważać można z cech absolutny-ch prawie wszystkie 
pomiary długościowe czaszki i największą szerokość trójkąta potylicznego, 
a zwłaszcza podstawową długość czaszki (B-P) i wewnętrzną długość 
puszhl mózgowej (B-Ethm), a więc parametry, za pomocą których można 
określić wielkość czaszki i wysokość osobnika, z jakiego ona pochodzi 
(Wyrost i Kucharczyk), 1966). Z cech względnych - wskaźnik wydłuże
nia puszki mózgowej, czyli stosunek anatomicznej osi mózgowioczas:llki 
(0-Sagekt) do szerokości puszki mózgowej (Eu-Eu), wskaźnik długościo
wego zróżnicowania czaszki (stosunek anatomicznej osi trzewioczaszki -
Sagekt-P- do anatomicznej osi mózgowiaczaszki- 0- Sagekt i wskaź
nik wysokościowo-długościowy puszki mózgowej (stosunek wysokości 
mózgowiaczaszki do wewnętrznej długości puszki mózgowej - B-Ethm). 
Natomiast z pomiarów wyrażonych w odsetkach długości podstawowej 
woczaszki i ewentualnie największą szerokość czaszki (Zy-Zy). 

Za pomocą tych to parametrów - 2 absolutnych i 6 względnych -
można zupełnie dobrze charakteryzować i dzielić badany material pod 
względem jego wielkości i kształtu, w obrębie każdej z 8 wyżej wyrnie
nionych cech na 5 klas. O wielu właściwościach tych parametrów u psa, 
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a zwłaszcza o zakresie ich zmienności i zachodzących między nimi korela
cjach, informuje dość dokładnie nasza poprzednia praca z tego zakresu, 
wykonana na współczesnym materiale wzorcowym (Wyrost i Kucharczyk, 
1967). 

W badaniach, które w tej chwili relacjonuj ę, posłużyłem się trzema 
metodami: (wzrokową opisową), kraniometryczną i statystyczną. 

l. Przy pomocy metody wzrokowej dokonano opisu badanego ma
teriału pod względem stanu jego zachowania (ubytki) , kształtu, charakteru 
uzębienia, wieku i zmian anatomo-patologicznych. 

2. Metodę kraniometryczną stosowano w drugiej kolejności i na 
dość szeroką skalę. Ze znanych źródeł, między innymi z prac Deursta 
(1930), Wodziekiego (1935). Smirnowa (1936), Bibikowej (1953), a także 
z naszej poprzedniej pracy na ten temat (Wyt'Ost i Kucharczyk, 1967), 
wybrano do stosowania 23 pomiary, z których - zgodnie z obserwacjami 
własnymi i zaleceniami w tym zakresie Adlerberga (cyt. za Smirnowem, 
1936) - za najważniejsze dla naszej pracy uznano : wewnętrzną długość 
puszki mózgowej (B-Ethm), długość podstawową czaszki (B-P), ana
tomiczną oś mózgowio- (0-Sagekt) i trzewioczaszki (Sagekt-P), szero
kość puszki mózgowej (Eu-Eu), wysokość mózgowioczaszki, długość sze
regu zębów trzonowych, długość łamacza (P4), odległość środka czoła 
(Sagektrobion) od położenia zwężenia skroniowego i odległość położenia 
zwężenia skroniowego od Ak1·okranion. 

Na podstawie pomiarów tej grupy, z których prawie wszystkie mają 
wartość cech genotypowych. określono wielkość i kształt badanych cza-
szek, a także wielkość osobników, z jakich one pochodzą. I tak: · 

l. wysokość w kłębie psów, których czaszki ana1izowano, oznacza
na - zgodnie z uprzednio opracowanym przez nas wzorem (Wyrost 
i Kucharczyk, 1966) - na podstawie wewnętrznej długości puszki móz
gowej (B-Ethm.), pomiaru bardzo wysoko i dodatnio skorelowanego ze 
wzrostem psa w kłębie. Zależność ta, według nas, przedstawia się nastę
pująco: wzrost (W) = 1,016 · D - 31 ,2 , gdzie D oznacza wewnętrzną 
długość puszki mózgowej. 

2. długość czaszek w klasach wielkościowych określano przy pomocy 
długości podstawowej czaszki (B-P), a 

3. kształt badanych czaszek wyrażano 7 następującymi wskaźnikami 
utworzonymi z 10 uprzednio wymienionych pomiarów, których morfolo
giczną i taksonomiczną wartość, z wyjątkiem wskaźnika Adlerberga, 
określono uprzednio na materiale współczesnym (Wyrost i Kucharczyk, 
1967): wskaźnikiem wydłuż'6nia puszki mózgowej (101), wysokościowo
-dlugościowym puszki mózgowej (102), szerokości mózgowiaczaszki (103), 
wysokości czaszki (l 04), długościowego zróżnicowania czaszki (l 05), dłu
gości łamacza (106) i wskaźnikiem poleżenia zwężenia skroniowego Adler
berga (1 07) a. 

Z wymienionych wskaźników: l) wskaźnik wydłużenia puszki móz
gówej (101) rzutuje na wielkość czaszki i osobnika, z jakiego ona pochodzi 
oraz na charakter puszki mózgowej, 2) wskaźnik dlugości{)wego zróżnico
wania czaszki, zwany inaczej wskaźnikiem położenia czoła Brinkmanna 
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(105) - na długość twarzy (pyska), 3) wskaźnik długości łamacza (106) _ 
na masywność tego zęba. Jego wartość u psów jest średni-o niższa od 100 
a u wilków - wyższa od 100 (Bogolubskij 1928), Wyrost i Kucharczyk 
1967, 1967), a 4) wskaźnik położenia zwężenia skroniowego Adlerber.ga 
(107) - na odległość zwężenia skroniowego od środka czoła. Według 
Adlerberga (cyt. za Smirnowem, 1936) wskaźnik ten u szakali ma wartość 
od l i do 20, a u wilków - od 22 do 38, co oznacza, że u szakal-i zwęże
nie skroniowe położone jest tuż za wyrostkami jarzmowymi kości czo
łowych , a u wilków - znacznie dalej do tyłu od nich. Podobną w tym 
zakresie sytuację obserwuje się i u psów domowych. U jednych, naj
częściej małych , zwęwnie to znajduje się tuż za czołem - tak jak u sza
kali, a u drugich, najcześciej dużych, w znacznej odlegtości od niego -
tak jak u wilków. Na tej wjęc podstawie, w oparciu o ten wskaźnik, mó
wić można u psów bądź o szakalu - bądź o wilkopodbnym położeniu 
tego zwężenia. 

Podziału badanego materialu na 5 klas w odniesieniu do każdej 
z 2 wyżej wymienionych cech absolutnych (B- Ethm.) (l ) i B-P (2) oraz 
5 pierwszych cech względnych (wskażmk nr 101-105), dokonano w opar
ciu o wzory zaczerpnięte z naszej poprzedniej pracy na t€mat przydat
ności niektórych parametrów czaszki psa do jej morfologicznej oceny 
(Wyrost i Kucharczyk, 1967). 

3. Doskonałym uzupełnieniem metody wzrokowej i kraniometrycz
nej była stosowana przez nas na trzecim miejscu metoda sta-tystyczna, 
realizowana według wzorów zaczerpniętych ze znanych polskich pod
ręczników statystyki (Perkal 1958, 1963, 1963, Elandt 1964). Pt·zy pomocy 
tej metody scharakteryzowano brane w pracy pod uwagę cechy obliczając 
zakres ich zmienności (Z) średnią arytmetyczną (x), odchyleni-e sta-ndar
dowe (S) i współczynnik zmienności (v), a także dokonano podziału ba
danego materiału na podobne sobie okazy, traktując oczywiście osobno 
w tych obliczeniach material wczesnożelazny (I) i osobno materiał (wcze
sno)średniowieczny (II), jak również osobno każdą z wydzielonych grup. 
Analizy tej dokonano przy pomocy metody dendrytowej zwanej "takso-

3) Uwzględniane w pracy wskaźniki: 

101. Wskaźnik wyd łużenia Opis thion - Sagektorbion 100 
puszki mózgowej: Euryon - Euryon 

102. Wskażnik wysokościowo-długościowy Wysokość mózgowiaczaszki 100 
puszki mózgowej: Baslon - Ethmoideum 

103. Wskaźnik szerokości mózgowloczasz - Euryon - Euryon 100 
ki Basion - Prosthion 

104. Wskaźnik wysokości czaszki: Wysokość mózgowiaczaszki 100 
- Basion - Prosthion 

105. Wskaźnik długościowego zróżnicowa- Sagektorbion - Prosthion 100 
nia czaszki: Opisthion - Sagektorbion 

106. Wskażnik długości lamac7.a (P,): Długość łamacza 100 
Długość szeregu zębów trzonowych 

107. Wskaźnik połączenia zwężenia stro- Sagektorbion - Zwężenie skroniowe 100 
niowego Adlerberga: Zwężenie skroniowe - Akrakranion 
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nornią wrocławską" (Perkal, 1953) z punktem wyjścia do jej realizacji 
w formie tablic odległości Czekanowskiego, wyliczonych według nastę
pującego wzoru: 

d= -. f ..!_± (Xj -yJ)2 V n 1 

gdzie d wyr,aża poszukiwaną odległość między dwoma osobnikami (x, 
y), a n liczbę branych w pracy pod uwagę cech. 

Statystyczną -istotność różnic między badanymi cechami obliczano 
testem medianowym (Siegel, 1956). 

Wszystkie potrzebne do przeprowadzonych badań obliczenia wyko
nał w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersy tetu Wrocławskiego, 
na maszynie cyfrowej "Elliott 803", dr Jerzy Kuchar czyk - adiunkt 
Katedry Statystyk-i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W wyniku przeprowadzonych trzema m etodami badań doszliśmy do 
następujących wniosków końcowych: 

l. Materiał wczesnożelazny (I) w liczbie 68 czaszek dzieli się z uwa
gi na wielkość na 3 grupy (małe, średnie i duże), a z UlWagi na kształt 
na 5 głównych grup psów o wysokości w kłębie od 39 do 65 om i długoo
ci podstawowej czaszki od 127 do 192 mm, którym z współczesnych od
powiadać mogą czaszka szpica (I) , polskiego owczarka nizilnnego (IIa), 
zyryjańskiej łajki (Ilb), wyżła niemieckiego szorstkowłosego (III), spaniela 
i wyżla niemieckiego gładkowłosego (IV) oraz czaszka owcza.rka niemiec
kiego (V), a. z subfosylnych psów neolitycznych i brązowych - czas~ka 
C.f. palustris RDTIM., C.f. palustris ladog. AN., C.f. intermedius WOLDR., 
C.f. inostrancewi AN. i czaszka C.f. matris optimae JEITT. (tab. 2). 

2. Grupą najlepiej reprezentującą materiał wczesnożelazny jest w nim 
29-osobnikowa (49,1 %) grupa psów średniej wielkości (grupa IIa), typu 
współczesny polski owczarek nizinny, o przeciętnej wysokości w kłębie 

około 47 cm, o czaszce średniodlugiej (X2 - 147,74 mm), niskiej (x104 -

- 34,32) i średniodługotwarzowej (~05 - 117,40) i puszce mózgowej śred
niowydłużonej (x101 - 147,16), wąskiej 0{103 - 37,26) i średniowysokiej 
(x102 - 65,60) oraz o zwężeniu skroniowym typu "szakalego" (x107 -

- 16,43) i łamaczu stosunkowo masywnym (~06 - 97,34)- którą z uwa
gi na miejscowość Bielskoje (grodzisko scytyjskie z VI - V wieku 
p.n.e.), w k tórej w znacznej liczbie okazów (55,10/u) ją znaleziono, moż
na by z pow~niem nazwać g,rupą lub psem bielskim. ~ryc. 1). 

3. Materiał (wczesno)średniowieczny (II) w liczbie 61 okazów też 
dzieli się pod względem wielkości na 3 grupy (maJe, średnie i duże), a pod 
względem kształtu na 5 głównych grup psów o wysokości w kłębie od 
36 do 68 cm i długości podstawowej czaszki od 115,8 do 188 mm, którym 
z współczesnych odpowiadać mogą: czaszka szpica (I), polskiego owczarka 
nizinnego (II), wyżla niemiechlego szorstko- (III) i gładkowłosego (IV) oraz 
czaszka setra irlandzkiego (V), a z subfosylnych psów neclitycznych i brą
zowych - czaszka C.f. palustris RDTIM., C.f. palustris ladog. AN., C.f. 
intermedius WOLDR. i czaszka C.f. inostrancewi AN. (tab. 3). 
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Ryc. l Ryc. 2 

Ryc. 1 - Czaszka psa grupy reprezentacyjne; m aterialu wczesnoże!aznego: B -Eth.m. 
- 77,0 mm, B-P - 1~,5 mm; Ryc. 2 - Czaszka psa grupy reprezentacyjnej materiału (Wczesno)- §redniowiecznego: B -Eth.m. - 82,0 mm, B -P - 157,5 mm. 

4. Grupą najlepiej reprezentującą (wczesno)śr€dniowieczny mate
riał j est w nim 20-osobnikowa (40% ) grupa psów także średniej wiel
kości (grupa lila), typu współczesny wyżeł niemiecki swrstkowłosy rub 
pies nieco mniejszy od niego, o przeciętnej wysokości w kłębie około 
52,5 cm, o czaszce średniodługiej (x2 - 158,93 mm), niskiej 10{

104 
- 33,05) 

średniodł:ugotwarzow~j CX10s - 117,37) i puszce mózgowej 
średnio wydłużonej (x101 - 154,32), wąskiej (~03 - 35,60) i niskiej 
(x102

- 63,85) oraz o zwężeniu skroniowym typu "wilczego" (x
107

- 22,99) 
i łamaczu niezbyt masywnym (x100 - 93,62). (rys. 2). 

5. Wnosząc z średnich arytmetycznych (x) cech względnych i ich 
współczynników zmienności (v), grupa podstawowa psów (wczesno)śred
niow.iecznych wydaje się być grupą genetycznie bardzo bliska gr.upie 
pod-stawowej psów wczesnożelaznych, od której odróżniają ją na plus 
tylko cechy wielkościowe (bezpośrednie i pośrednie), a na minus -
wskaźnik długości łamacza (P4) , a więc w sumie cechy związane w znacz
nej mierze z procesem dalszej domestykacji psa. 

u - Materiały Speleologiczne 

161 



6. Material wczesnożelazny-wnosząc z ośmiu testem medianowym 
badanych cech - różni się statystycznie istotnie od materiału (wczesno)
średruowiecznego dwoma następującymi cechami: wskaźnikiem położenia 
zwężenia skroniowego Adlerberga (107) i wskaźnikiem wydłużenia pusz
ki mózgowej (101). W tym zakresie, uwzględniając zmienność tych para
metrów, czaszki wczesnożela~e mają przeciętnie zwężenie skroniowe 
UJmiejscowione bliżej _fu-odka czoła (x107 - 21,1) i .pu15~kę mózgową mniej 
wydłużoną (x101 - 153,2) niż czaszki (wcz.esno)średniowieczne, przy czym 
więcej od nich w odnies~eniu do tych dwóch cech ~óżnioowaną (v107 -

- 30,41%, v101 - 7,45%), a czaszki (wczesno)średniow.ieczne -zwężenie 
skroniowe położone o wiele dalej od środka czoła (x107 - 24,5) i pusz
kę mózgową więcej wydłużoną (x101 - 156,1) niż czaszki wczesnożelazne 
przy czym mniej niż te ostatnie w tym zakresie zróżnicowaną (v107 -

27,05%, v 101 - 6,23%). 
7. Z cech genotypowo-taksonomicznych, do bardziej zmiennych 

w materiale wczesnożelaznym należą: oczodołowość długość trzewioczasz
ki (Or-P) i morfologiczna oś tejże (N-P). W materiale (wczesno)śred
niowiecznym cechy te są bardziej stałe i w wartościach średnich nieco 
wyższe. Wespół z obserwacjami podBIIlymi w punkcie 6 można przyjąć, 
że czasz.ki wczesnożelazne są przeciętnie nieco mniejsze i nieco wJęcej 
w kształcie i wielkości zróżnicowane, niż czaszki (wczesno)średniowieczne . 

8. Wnosząc z średnich współczynników zmienności (vj obu grup ba
danego materiału, obie grupy badanych czaszek, tak wczesnożelazna, ja.J< 
i (wczesno)średniowieczna zróżnicowane są miernie, przy czym obie nieco 
więcej w wielkości (voom. dla I - 11,29%, dla II - 10,58%) niż w kształ
cie (V,vsk. dla I - 9,67%, dla II - 9,11 %). 

9. Pod względem kulturowym, materiałem. bardziej jednorodnym 
jest (wczesno)średniowieczny. Mimo to, biorąc pod uwagą rozmieszczenie 
obu tych materiałów w czasie i przestrzeni, obie grupy badanych czaszek, 
tak wczesnożelazna, jak i (wczesno)średniowieczna podz·ielone są, każda 
w swojej klulturze, na stosunkowo podobną liczbę pdobnych sobie grup 
morfologicznych. 

10. Pod względem użytkowym - per analogiaro ze wspókzesnymi 
- grupa podstawowa psów wczesnożelaznych to najprawdopodobniej 
psy stróżujące lub pasterskie, a grupa podstawowa psów (wczesno)ŚTed
niowiecznych to już zapewne typowe psy łowieckie. 

11. Z ciekawszych odchyleń od normy, na C':"aszkach obu grup bada
nego materialu zaobserwowano dość liczne przypadki (32,5% całości) 
pTZyżyciowo na nich powstałych zmian anatomopatologicznych, co do 
których jakości i przyczyn powstania wypowie się autor w osobnej na 
ten temat publikacji, oraz bardzo nieliczne przypadki odchyleń od normy 
w zakresie uzębienia - w sumie l przypadek oligo- i l .przypadek poly
odontii w materiale wczesnożelaznym i l prrypadek oligo- i 2 przypadki 
polyodontii w materiale (wczesno)średniowiecznym. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

Materiał. Rozmieszczenie w czasie i p rzestrzeni 

W c z e s n e ż e l a z o 

Ll•czba czaszek 

Stanowisko i jego charakter 
ffi 

p:: ~ ~ p:: 
~ CI) ~ 

"' CI) [g < ~ ~ III ... 
grodziska scy;tyjskie i stanoWis-
ka leśno-stepowych plemion 
okresu scytyjskiego - - 25 - -
osiedla gockie - - - - l 

antyczne grody greckie i gro-
dy plemion miejscowych żyją-

cych obok grodów greckich 4 - 2 - -
stanowiska grecko-rzymskie - - 19 - -
grodziska kultury cliakowskiej 7 - - - -
osiedla kultury 
czernlachowskiej - - 6 - -
inne ~ - 3 l -
Razem 11 - 55 l l 

II. (W c z e s n e) ś r e d n i o w i e c z e 

Liczba czaszek 

Stanowisko i jego charakter ~ 
p:: 

~ 
~ ~ ~ 

CI) ~ CI) ~ 

"' CI) CI) < CI) 

~ III :::> E-< ~ 

starOI'USkie grody 40 8 lO l• - -

staroruskie osiedla l ' - - -
grody i osiedla tak zwanej "zlo-
tej ordy" 2 _, - - -

-- - - --- - --
Razem 43 8 lO - -

Tab. l 

Razem 

sztuk % 

25 30,7 

l 1,5 

6 8,8 

19 28,0 

7 10,3 

6 8,8 

4 5,9 

68 100,0 

Razem 

sztuk % 

58 95,0 

l 1,7 

2 3,3 

61 100,0 
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Str. 

3 
.3 

4 
4 
4 

4 
.55 

.S5 
55 
55 
61 
63 
.65 
65 
185 
86 
86 

86 
88 
es 
88 
90 
90 
90 
96 
99 

124 
124 
126 
126 
126 

1.27 
131 

ERRATA 

Wiersz 

od l od góry dołu 

Jest 

4 
19 

6 
15 
18 

6 

9 

10 

,18 
22 

14 
21 

2 

4 
·18 
3 

9 

7 

4 

8 

14 

17 
10, 11 
3, 6 

6 

20 
18 

l, 2 

14 

6 

lO 

sypmozjów 
Szczątki ssaków młodszego 

plejstocenu w jaskiniach 

eroppings 
cali ar s 
Early Pleistocene m amma
liana remains in caves 

rsearches 
Zakład Zoologii Systematycz
nej PAN 
takie 
Chmielewka 
Krysakowska, Iwaszl,iewicz 
Kryskowska 
6(; cm 
reprezentowany 
gruntem 
25°= -272 kallmol 
Znamiony 
Brocksa i współcz. 
hydrantami 
warstewkę 

znaleziono 
plaryzacyjnym 
ściemniają 

kuliste, nieco 
somatodlalnym 
Obecnie 
milklrqsko,pij nych 
tj. Buckley'a 
NiphargtLS oraz 
MULL.) , 

elipsod 

wodne lądowe 

4 l 1694 
gatunków znanych 

BRTEK 2, stwderdzonago 
2; 3 l 6. Ja&kilnia Wysoka ·- Zlmą 

PoiVinno być 

sympozjów 
Szcząbk.i ssa<k.ów młodszego 

plejstocenu z jaskiń Jury Kra• 
kowsko-Wie1uńskiej 

croppi·ngs 
ce'Llars 
Late P1eistocene Mammalian 
remains in the caves .:,f Kra
ków-WieLuń Jurassie Chain 
~esearches 

Zalkla.d Zoologii Sys tematycz
nej i Doświadczalnej P AN 
tak1że 

Chmielewska 
KrysOIWska-Iwaszltiewlcz 
Krysowska 
65 m 
re prezenta tyw.ny 
gru-zem 
25• wynosi -272 kał/mol 
Zmieorzooe 
Brooksa i współpr. 

hydratami 
warstewką 

znalezione 
polaa:yzacyjnym 
ściemniając 

kuliste, nieco 
somatoidalnym 
Obeone 
mi.k!roskopowych 
tj. wg. Buddey'a 
Niphargus) oraz 
MULL. 
lądowe wodne 
1964 

elipsoid 

gatlunkow tro~obiontycwych 
znanych 
BRTEK, stwie~:dzonego 
8. Jask:Lnla Solna Jama (opis 
KOIWalSki K ., 1954, sh·. 108-
- 110). W jaskini mimo 2lnacz
nej wHgotności i lbat·dzo uroz
maiconej rzeźby 

l 

Str. 

132 
134 
135 
15<5 
1fi5 
1S5 
15'5 
1S5 
156 

166 
157 
1157 
167 

li 157 
157 
157 

158 
156 
!59 

,, 1'59 

1'59 
1'59 
160 

Hl O 
161 
162 
162 

Str. 

79 
79 

80 
80 
80 
21 

Wiersz 

od l .od 
góry dołu 

6 
18 

5, 6, 7, 
5 
14 

5 
15 
19 
24 

6 

3 
14 
17 

11 

7 

16 

tabela 

4 
4 

6 
6 

6 
9 

·14 
4 
3 
21 

l !} 

9 
5,6 

21 

2 

3 

17 

ko-
l urn-
na 

2 
5 
4 

5 
7 

.6 

l Paulina 
osadników 
Paulina 
Stadium 
1758. 

Jest 

(staroruskie grody) i ooiedla 
ki'l•kudziesią t 
orginale 
Cf. inostrancewi AN. i Cf. 
leineri ST, 
Cf. matris optimae JEITT. 
jut 
Bogolugskij 
(względnie i bezwzględnie) 

(grupy mogą 
-0 -Sagekt i 
podstawowej 

(wzrokową opisową) 

na- zgodnie 
(Bogorubsklj 1928), Wyrost 
o szal>alu -
(B-Ethm.) (l ) i B-P (2) oraz 
połączenia zwężenia stro
"Eiliott 003" 
setra 

(x) 

oczodolowość 

jest (wczesno) średniowiecz
ny 

ERRATA TABLIC 

wiersz 
od J est 
dołu 

22 8 
8 9,7 
9 6 
9 9 
9 9,5 
5 6,9 

Powinno być 

Pulilna 
osobników 
Pulinłl 

Studium 
1758). 

(staroruskie grody i osiedla 
kilkadziesiąt 
oryginale 
C. f. inostrancewi AN. i C. f. 
leineri ST., 
C . f. matris optimae JEITT. 
już znacznie 
Bogolubskij 
(względne i ·be~ędne) 

(I?JI"UPY) (mogą 

-0-Sagekt) i 
,podstawowej czasMi. (B-P) -
sze1·okość puszki mózgoviej 
(Eu-Eu), wysokość mózgowio-

czaszki 
wzrokową (opisawą) 

no - zgodnie 
(Bogolubskij 1!}28, Wyrost 
o szakalo-
(B-Etim. (l) i B- P (12)) oraz 
pol:ożenia zwężenia s·kiro
"Elljott 803" 
setera 
(x) 

oczodołowa 

jest materia l (wczesn o) ś.red
niawieczn; 

Powinno być 

-8 
7,7 
6,5 
6 
9 
6 
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