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'i form k1·asowych. Tak znaczne nagTomadzenie cudów p1'Zy7·ody budzi
zachwyt i zdumienie.
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autorzy i wydawcy

PRZEDMOWA
Kieleckie Towarzystwo Naukowe oddaje do rąik czytelników pierwsze,
wydawane w języku polskim, podsumowanie wyników kompleksowych
badań naukowych wykonanych w niedawno odkrytej i udostępnionej do
masowego turystycznego zwiedzania jaskini Raj pod Kiekami. Ten obecnie najbardziej popularny obiekt turystyczny Ziemi Kieleckiej, k tóry
w okresie pół roku od odkrycia zwiedziło już ponad 100 tysięcy turystów krajowych i zagranicznych, poza swą atrakcyjną, bogatą szatą naciekową posiada także inne duże wartości naukowe, dzięki którym jaski··
nia Raj zyskała również rozgłos poza granicami naszego kraju.
Wyniki odkryć i badań naukowych wykonanych w czasie udostępnia
nia jaskini przedstawiono public-znie podczas X Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego, obradującego w GóraC!h Świętokrzyskich w dniach
9-fl czerwca 1972 r. Współorganizatorem tego sympozjum było również
Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Ten skromny jubileusz obchodzony
przez polskich badaczy krasu udało się orga,n izatorom połączyć z uroczystościami oficjalnego otwarcia i przekazania do turystycznego zwiedzania
rezerwatu przyrody "Jaskinia Raj ".
Możliwość zorganizowania dziesiątego już z kolei ogólnokrajowego
Sympozjum Speleologicznego w regionie świętokrzySkim była wielką satysfakcją dla d ziałaczy Kiel eckiego Towarzystwa Naukowego, z inicjatywy których w połowie 1963 r. odbył się w Górach Świętokrzyskich również pierwszy Ogólnopolski Zjazd Badaczy Krasu . To spotkanie miało
wówczas przełomowe znaczenie dla całego ruchu speleologicznego w Polsce. W konsekwencji doprowadziło ono bowiem do wyłonienia w 1964 r.
ogólnokrajowej organizacji badaczy krasu, która jako S ekcja Speleologiczna rozwinęła następnie żywą działalność w ramaelh Folskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pierwszy świętokrzyski zjazd zapoczątkował również regularne spotkania speleologów organizowane w coraz to innych regionach P olski. Wówczas to zostały wydane nakładem
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego materiały przedstawione na tym
zjeździe w formie r eferatów i komunikatów naukowych.
Niniejszy tom jest więc drugą z kolei pozycją Towarzystwa związaną
z problematyką badań krasu w regionie świętokrzyskim. Poza wynikami
naukowych badań w jaskini Raj i w jej okolicy - przedstawionych w formie referatów, komunikatów i dyskusji wygłoszonych na sesji na ukowej
w Kielcach, zawiera on również sprawozdanie z przebiegu X Sympozjum
Speleologicznego oraz infonnacje dotyczące problemów turystycznego za ..
gospoda rowania i użytkowania jaskini. Te ostatnie materiały zamies2'.czo5

z myślą o przekazaniu doświadczeń i praktycznych wskazań przydatn ych przy opracowywaniu i realizacji projektów turystycznego udostęp
niania innych jaskiń w kraju. Wyrażamy bowiem przekonanie, że zastosowana w jaskini Raj forma ochrony i zabezpieczenia cennego obiektu rezerwatowego poprzez jego racjonalne zagospodarowanie i publicme udostępnienie jest godna szerokiego rozpropagowania.
Honorowym gościem Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego był
m.in. Profesor Walery Goetel- zasłużony działacz na polu ochrony przyrody, który aktem przecięcia wstęgi otwierającej publiczny dostęp do
jaskini Raj, dokonał niejako symbolicznego przekazania opieki nad tym
wspaniałym i cennYlll r ezerwatem przyrody - całemu społeczeństwu.
Goszcząc wówczas P rofesora nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie to już
ostatni J ego bezpośredni kontakt z Ziemią Kielecką. Do końca swych dni
żywo interesował się On wszystkimi problemami związanymi z udostęp
nioną jaskinią . Tą skromną publikacją pragniemy również oddać hołd
temu wielkiemu Człowiekowi i Przyrodnikowi, który nie szczędził trudu
i osobistych wysiłków, aby pomóc w pomyślnym zrealizowaniu trudnego
j odpowiedzialnego zadania jakim niewątpliwie było praw.idłowe zagospodarowanie i udostępnienie rezerwatu przyrody "Jaskinia Raj".
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dr inż. Zbigniew Rubinowski
Prezes Kielec kiego T owarzy stwa Naukoweoo
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Zagadnienie ochrony przyrody i jej zasobów należy dzisiaj do najbardziej aktualnych w świecie. Już w ubiegłym stuleciu w wielu krajach
zaczęły podnosić się alarmuj ące głosy, domagające się ochrony zagrożo
nej przez gospodarkę człowieka przyrody, a zwłaszcza ginącydh gatunków roślin i zwierzą t. Energiczne starania przyrodników polskich doprowadziły do uchwalenia w 1868 r. przez Sejm Krajowy we Lwowie ustawy chroniącej zagrożone wytępieniem •k ozice i świstaki w Tatrach . Ta
piękna karta historii ochrony przyrody w Polsce nawiązywała do dawnej
tradycji praw królewskich ochrony w Polsce bobra i t ura oraz cisu, a także "gajów w tych (jk olkach, gdzie mało lasów".
Pod k oniec XIX i z początkiem XX w. ochroną przyrody zajmowały
się Komisj a Fizjograficzna Akademii Umiej ętności, Towarzystwo Tatrzań
skie (a w szczególności działająca •o d 1912 r. pod przewodnictwem Jana
Gwalberta Pawlikowskiego, autora rozprawy pt. "Kultura a n atura", sekcja Ochrony Tatr) oraz Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. Podjęta z inicjatywy wybitnego botanika Mariana RadboTskiego
akcja zbierania przez Towarzystwo Przyrodnik ów im. Kopernika informacji o zabytkach przyrody, drogą rozesłania dużej liczby kwestionariuszy po ziemiach całej P ols·ki, przyniosła liczne, lnieraz ohszerne odpowiedzi, dając początek pierwszym pracom inwentaryzacyj nym w tej dziedzinie.
Dopiero jednak odzyskanie niepodległości i powstanie w 1919 r. Tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody, przekształconej w 1925 r. w Pań
s twową Radę Ochrony Przyrody, oraz u chwalenie w 1934 r. ustawy
o ochronie przyrody, stworzyło pomyślne warunki do pełnej działalności
na tym polu. Na czele Komisji, a następnie Państwowej Rady Ochrony
Przyrody stanął profesor Władysław Szafer, niezmordowany i nieugię
ty obrońca spraw ochrony przyrody, skupiając wclkół siebie lic2me grono
na jwybitniejszych polskich przyrodników.
Dwudziestoletni okres międzywojenny przyniósł w rezultacie bardzo
duże osiągnięcia na polu ochrony przyrody, stawiając Polskę w rzędzie
Przodujących państw w tej dziedzinie. Powierzchnia utworzonych parków
narodowych i mniejszych rezerwatów przyrody (około 200) przekroczyła
w l 939 r. 40 000 ha. Niemała też była liczba chronionych i zarejestrowanych zabytków i pomników przyrody, obejmujących parki i grupy drzew,
drzewa pomnikowe, jaskinie, niektóre odsłonięcia skał, głazy narzutowe,
Wodospady i źródła.
7

W zakresie ochrony przyrody nieożywionej należy również podnieść
w 1926 r. w łonie Państwowego Instytut u Geologicznego, Komisji Ochrony Przyrody, której celem była rejestracja i ochrona zabytków przyrody nieożywionej. W skład tej Komisji wchodzili wybitni geologowie: Jan Czarnecki, Stanisław Małkowski i Jan Samsonowicz.
W 1928 r. ukazał się pierwszy zeszyt specjalnego czasopisma Zabytki
Przyrody Nieożywionej Ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo to
było pierwszym i jedynym tego rodzaju wydawnictwem w piśmiennictwie
światowym. Jego r edaktorem był prof. S. Małkowski, długoletni przewodniczący Komisji, założyciel Towarzystwa Miłcśników Nauk o Ziemi, póź
niejszy dyrektor Muzeum Ziemi w Warszawie, niezmiernie zasłużony na
polu ochrony przyrody.
W propagowaniu idei ochrony przyrody dużą rolę odegrała powołana
w 1928 r. Liga Oclhrony Przyrody, instytucja o charakterze społecznym,
wraz ze współpracującymi na tym polu towarzystwami: Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i Polskim Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika, nie licząc towarzystw
leś nych, łowieckich i rybackich, specjalistyczmych naukowych towarzystw
przyrodniczych oraz organizacji nauczycielskich i młodzieżowych,
a w szczególności harcerstwa.
Pierwszym prezesem Ligi Ochrony Przyrody :wstał wybitny mi.neraiog i petrograf, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego prof. J ózei Morozewicz, następnie przez wiele lat kierował nią botanik prof. Bolesław Hryniewiecki.
.
Niemałe znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce miały opinie wydawane przez Państwową Radę Ochrony Przyrody o projektach aktów
ustawodawczych dotyczących zagadnień gospodarczych, zwłaszcza w zakresie górnictwa, budownictwa, łowiectwa, rybołówstwa, uzdrowisk i gospodarki wodnej . Pozytywne wyniki na tym polu najczęściej nie pr zychodziły łatwo, przeważnie bowiem sferom gospodarczym nie odpowia ..
dało stosowanie się do postulatów wydawanych przez "ochroniarzy", jak
nieraz w dyskusjadh polemicznych nazywano obrońców ochrony przyrody. Należał do 111ich m .in. najbliższy, długoletni współpracownik prof.
W. Szafera - prof. dr Walery Goetel, znany rzecznik ochrony zagrożo
nej przyrody Tatr i Pienin. Od najmłodszych lat związany z Tatrami,
które umiłował pełnyn1 sercem i w których prowadził badania geologiczne, rozpoczęte jeszcze przed pierwszą wojną światową, podjął już
w 1924 r. walkę z projektami uruchomienia eksploatacji granitu ta,trzań
skiego, osiągając pełny sukces. Wybrany w 1925 r. przez Państwową Radę
Ochrony Przyrody, której był członkiem, delegatem do spraw pogra.n icznych parków narodowych i pełniąc obowiązki przewodniczącego polskiej
grupy działaczy, wiele lat intensywnej pracy poświęcił sprawie wprowadzenia ścisłej oChrony przyrody na trzech obszarach leżących na granicy
polskiej i czechosłowackiej, tj .: Tatr, Pienin i Babiej Góry. Szczególnie
żywą działalność rozwinął prof. W. Goetel w Polskim Towarzystwie Tatrzanskim, którego był długolemim wiceprezesem, a następnie prezesem
i członkiem honorowym, przeciwstawiając się pojawiającym się projektom zbytniego udostępnienia Tatr, grożą.cym zniszczeniem przyrody.
Duże zasługi położył prof. W. Goetel w utworzeniu Pienińskiego Parku Narodowego (1932), który należy do p ierwszych tego rodzaju parków
zasługi, powstałej
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pogranicznych w Europie. Znacznie trudniejsza okazała się sprawa utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki jednak niezmordowanej
akcji ludzi rozumiejących zmaczenie zachowania Tatr w ich pierwotnvm
clharakterze idea ochrony przyrody zwyciężyła i już w 1937 r . na terenach
lasów państwowych w Tatrach ukazały się tablice z napisem "Tatrzański
Park Narodowy". Formalnie jednak został on utworzony dopiero w Polsce Ludowej w 1954 r ., po wydaniu nowej ustawy o ochronie przyrody
(1949). Z jego powstaniem wiąże się trwała pamięć z nazwiskami czoło
wych rzeczników ochrony przyrody- profesorów W. Goetla i W. Szafera.
Działalność ochrony przyrody w Polsce, zahamowana przez wypadki
wojen111e, ożyła na nowo w 1945 r., kiedy odbył się pierwszy powojenny
Zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zwołany przez ministra
oświaty. Już na tym zjeździe, jak i na następnych, a zwłasz·cza na zjeździe
Rady w Białowieży w 1947 r., opracowano wytyczne nowych kierunków
dz:i,ałalności, której punkt ciężkości z podstawowej dawniej dziedziny konserwatorskiej przesunął się 111a dziedzinę gospodarczą. Uchwalenic nowej
ustawy o ochro~e przyrody w 1949 r. i powołanie nowej Rady, składają
cej się z przedstawicieli wszystlkich władz państwowych, stworzyło pomyślne warunki pracy.
Nie była ona jednak łatwa w tak zniszczonym przez okupację i działania wojenne kraju, do którego odbudowy przystąpiono natychmiast p o
jego wyzwoleniu. Zagadnienia gospodarcze, a przede wszystkim prace nad
zmianą struktury kraju w kierunku jego uprzemysłowienia, wysunęły się
na czoło zagadnień gospodarki narodowej. Zdarzało się też, że niejedne
słuszne postulaty na polu ochrony przyrody, oparte nawet na obowiązu
jących przepisach, napotykały przy wprowadzaniu ich w życie na sprzeciwy i opory ze strony resortów gospodarczych.
Dawniejsze hasło "Chrońmy przyrodę" zastąpione zostało nowymi.
"Ochrona przyrody i jej zasobów" oraz "Człowiek a środowisko" !"tały
się odtąd podstawowymi zagadnieniami ochrony przyrody w nowym uję~
ciu. W całym świecie zaczęto sobie zdawać sprawę, że niewłaściwa gospodarka człowieka musi spowodować fatalne i nie dające się naprawić sk utki. Talk ujęta ochrona przyrody obejmuje nie tylko ochronę zasobów rO··
ślinnych i zwierzęcych, lecz także zasobów mineralnych oraz ochronę powietrza, wody i gleby, a wreszcie ochronę krajobrazu.
!Dla stworzenia naukowych podstaw tak szeroko ujętej ochrony przyrody i jej zasobów powołany został w 1957 r. p rzez Polską Akademię
Nauk - Komitet Naukowy Ochrony Przyrody i jej Zasobów PAN, a następnie w 1964 r. Zakład Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Wzajemnemu stosunkowi człowieka i otaczającego go środowiska n aturalnego poświęcony był alarmujący raport sekretarza generalnego ONZ
U Thanta z 26 maja 1969 r. Należy podkreślić, że wiele zawartych w nim
stwierdzeń i ostrzeżeń podawały już wcześniej liczne polskie prace z tej
dzied·zany. Niezmiernie owocny i żywy udział w nich brał przez całe
ćwierćwiecze powojen111e prof. W. Goeteł, zwra-cający szczególną uwagę
na ochronę zasobów przyrody nieożywionej, które w przeciwieństwie .do
zasobów żywej przyrody są nieodnawialne. Tematem jego licznyC!h prac,
arty!kułów i wykładów była racjonalna gospodarka surowcami mineralnymi i ochrona ich zasobów.
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Z Jego inicjatywy utworzone zostało przed dziesięciu laty na AkademU Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Seminarium
Ochrony Zasobów Przyrody i Zabezpieczenia Trwałości ich Użytkowania.
Podziwiać moż,na niezmienną energię prof. W. Goetla w kierowaniu powyższą placówką naukową i organizowaniu cotygodniowych, dostępnych
dla wszystkich interesującyoh się tymi zagadnieniami, wykładów z róż
norodhych dziedzin, połączonych z dyskusją, które prowadzili najwybitniejsi specjaliści z całej Polski.
W związku z powyższą działalno·ścią Seminarium ukazał się w 1971 r.
w Zeszytach Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zeszyt specjalny pod redakcją i z arty:kułami prof. W. Goetla, poświęcony
sozologii i sozotechnke. Te dwa nowe pojęcia, które już są uznawane
w całym świecie, wprowadzone zostały przez prof. W. Goetla. Sozologia
(od greck. sodzein - ochraniać, ratować) - to nauka, zajmująca się zagadnieniami ochrony przyrody i jej zasobów w, nowoczesnym ujęciu, sozotechnika jest działem techniki, zajmującym się praktycznym zastosowaniem osiągnięć sozologii.
Wśród zabytków przyrody nieo·żywionej na szczególną uwagę, ze
względu na ich wartości nauikowe i dydaktyczne, odgrywają jaskinie.
Poza nielicznymi wyjątkami, jak jaskinie u tworzone w skałach gipsowych (w P olsce jaskinie gipsowe nad Nidą) czy w piaskowcach (u nas
znane z Karpat i z Mechowa koło Pucka), występują one na obszarach
występowania skał wapiennych. Jaskiniowe nacieki kalcytowe w postaci
stalaktytów i stalagmitów o różnorodnych formach, odłamywane często
i zabierane na pamiątkę przez "miłośników przyrody", eksploatowane
były niekiedy dla uzyskania surow·ca kalcytowego dla lhut szkła. W ten
sposób zniszczono Jaskinię Olsztyńską, niegdyś najpi~kniejszą z jaskiń
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Głównym jednak niebezpieczeństwem
grożącym jaskiniom jest eksploatacja skał wapiennych w bliskim sąsiedz
twie. Tak zniszczono kilka jaskiń na Kadzielni w Kielcach, na obszarze
Jury Krakowskiej, a także największą jaskinię w Sudetach, w Rogóżce
w KOltlinie Kłodzkiej.
W ramach Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika powstała w 1964 r .
Sekcja Speleologiczna, której jedną z głównych form działalności stanowią coroczne sympozja, organizowane kolejno w różnych obszarach Polski. W pierwszych latach kierował nią prof. Kazimierz Kowalski, autor
wielkiej monografii "Jaskinie Polski", następnie kierownictwo sekcji
objął doc. dr Ryszard Gradziń·ski. Wśród referatów, wygłoszonych na
jednym z pierwszych sympozjów speleologicznych, które odbyło się w listopadzie 1964 r. w schronisku na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej,
na szczególną uwagę zasługuje referat o charakterze historycznym dr.
Zbigniewa Wójcika "Tradycje badań speleologkznych w Polskim Towarzystwie Przyrodmków im. Kopernika".
Szczególnie uroczysty i jubileuszowy dbarakter miało X sympozjum
w czerwcu 1972 r., które połączone było z otwarciem dla ruchu turystycznego jaskini Raj, odkrytej w 1963 r . Nową, bogatą w nacieki stalaktytowe, jaskinią zainteresowało się i Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika,
które udzieliło subwencji na opracowanie wstępnego pl'lojektu udostęp
nienia jaskini.
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W sympozjum wziął
ciu jaskini Raj wygłosił

udział również prof. W. Goelel, klóry na otwarokolicznościowe przemówienie i dokonał symbo-

lic~mego przecięcia wstęgi.

Zywo interesował się On postępami nad udojaskini i wielokrotnie interweniował w wielu sprawach zwią
zanych z jej ochroną i prav.idłowym zagospodarowaniem.
Niniejszy tom prac, zawierający materiały X Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego, wydany przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe, poświęcony jest pamięci profesora Walerego Goetla. Niech będzie to
wyrazem hołdu dla Jego niezapomnianej półwiekowej działalności na pclu
ochrony przyrody w Polsce i prawdziwie młodzieńczego i g·odnego naśla
dowania zapału w realizowaniu ukochanej idei, a zarazem pamięci o wielkim przyrcdniku i humaniście.
stępnieniem

prof. dr Kazimierz Ma§Lankiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Prz11rodników im. Kope;nika

~

KI EL ECK IE TOW ARZYS1'WO NAUKOWE

Badanie i

udostępnienie

jaskini Raj

U l< D

~S lM :061.31.0553. 7(438.13 ::<3),.1972.06.00/. 11 "

Zbigniew RUBINOWSKI

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU X JUBILEUSZOWEGO SYMPOZJUM
SPELEOLOGICZNEGO W GóRACH SWIĘTOitRZYSKICH W DNIACH
9-11 CZERWCA 1972 R.
P ropozycja zorganizowania dziesiątego już z kolei, ogólnokrajowego
spotkania badaczy krasu na terenie Gór Swiętokrzyskich zgłoszona zoslałn
w czasie obrad Sympozjum Speleologicznego ob rad ują cego w jesieni
i97lr. w Zakopanem. W związku z tym Zarząd S ek cji Speleologicznej
Folskiego Towarzystwa Przyrodnik ów i m. Kopernika - organizator tych
tradycyjnych cor ocznych spo tkań - zwróc ił się do Zarządu Kieleckiego
Towarzystwa Naukowego z propozycją podjęcia wspólnej organizacj i tego
jubileuszowego zjazd u. Skromny j ubileusz miał nawiązywa ć do inicjatywy Kieleckiego Towarzystwa Naukowego sprzed dziewięciu laty , kiedy
to w dniacn od 29 maja do l czerw<:a 1963 r., s taraniem tego stowarzyszen ia, odbył się w Górach Swiętokrzyskich pierwszy ogólnopolski zja zd
speleologów, a ~także powstała idea ogólnej krajowej organizacji tego
ruchu *. Termin jubileu szowego sympozjum pos tanowiono ponadto d ostosować do terminu przekazania dla ruchu t urystyczn ego udostępnionej
jaskini Raj , a se sję nauko wą postanowiono poświęcić ciekawym wyn ik om
kom pleksowych badań speleologicznych prowadzonych w trakcie udostęp
n i81I1ia tego obiek tu.
Komitet Organizacyjny X Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego został wyłoniony spośród przedstawicieli Sekcji Speleologicznej F olskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie oraz Kieleckiego Towar zystwa Naukowego. Na jego <:zele stanął dr inż. Zbigniew
Rubinowski pełniący obowiązki prezesa KTN. Ponadto aktywny udział
w pracach organizacyjnych wzięli doc. dr R. Gradziński oraz m gr inż.
T. Wróblewski. Program sympozjum poza sesją 111auikową or az udziałem
uczestników w uroczystym otwarciu i przekazaniu do użytkowania turystycznego jaskini Raj, przewidywał ponadto terenowe wycieczki naukowe
zaznajamiające uczestników zjazdu z niektórymi problemami badań krasu
w regionie świętokrzyskim . Ponadto o współpracę dotyczącą bezpośred
niej organiza<:ji sympozjum poproszono Oddział Swiętokrzyski Instyt ut u
Geologicznego oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczyn• Głównym inicjatorem tego pierwszego zjazdu był B. W . Wołos zyn. Materiał y
obrad zostały wydane przez KTN w formie opracowania pt. ,.Sem inarium SpeleologiC?.n P T Ogóln opolski ego Zj azdu Badaczy Krasu", K ielce 1964 r .
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ku w Kielcach - gospodarza 'nowego obiektu turystycznego .,Jaskinia
Raj". Koszty organizacyjne sympozjum pokryło Polskie Towarzystwo
Przyrodników im. K opernika w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe cr az s ami uczestnicy. Wykorzystano również środki lokomocji udostępnione nieodpłatnie przez WOSTiW w Kielcach.

SESJA NAUKOWA
W dniu 9 czerwca uczestnicy sympozjum spotkali się w g odz inach poranny ch w sali Domu Technika Vł Kielca ch przy ulicy Sienkiewicza 34
na sesj i n aukowej p t . "Udostępnienie i badania naukowe jaskini Raj
w Górarh Świętokrzyskicl1", która otwarła sympozjum. Sesja zgromadziła
ok. 80 osób reprezentujących liczne krajc w e ośrodki naukowe zaj mujące
się problematyką badań krasu, a także p rzeds ta w icieli woje wódzkich
i miejskich władz politycznych, a dministracyjny ch i społeczeństwa.
Obrady sesji otworzył prezes Kieleckiego Towarzys twa Na ukowego
i przewodniczący Komitetu Organizacy jnego - dr 1nż. Z. Ru binowski ,
przedstawiając w swym zagajeniu główne idee jubile uszu i witając przybyłych gcścL Na przewodniczących obrad wybrano prof. dr Kazimier z<J
K owalskiego oraz dr habil. inż. Stefana Kozłowskiego . Nas tępnie wygło
liZone zo~taly kolejno następujące referaty naukowe:
1. Dr in7. Z bigniew R ubinowski (Kieleckie Towarzyst wo Na ukowe)

HistcTia odk?-ycia, ochrony, badm1. i udostępnienia jaskini Raj.

2. Doc. d r h a bit. Ryszard Gradziński (Zakład Nauk Geologicznych PAN
w Kra·k owie), mgr inż. Tymateusz Wróblewski (Instytut Geologiczny,
Oddzi:::ł Świętokrzyski w Kielcach) - Geologiczne warunki powstania

jaskini i utworzenia jej szaty naciekowej.
3. Dr Teresa Madeyska (Zakład Na uk Geologicznych PAN w Warszawie)- Litologia i stratygrafia osadów jaskini Raj.
4. Mgr Małgorzata Kaczanowsika (Instytut Archeologii U . J. w Krakowie)

- Stanou-"isko człowieka neandertalskiego w jaskini Raj.
5. Prof. dr Kazimierz Kowalski (Zakład Zoologii Systematycznej PAN
w Krakowie) - Kopalne szczątki zwie1·ząt w osadach jaskini.
W przerwie między referatami glos zabrał jeden z odkrywców j ~skini
Wojciech Pucek, który w formie krótkiego wspomnienia sprzed dziewię
ciu lat przedstawił okoliczności odkrycia i nazwa nia jaskini. Zgromadzeni nagrodzili obecnych na obradach odkrywców jaskini gorącymi oklaskami.
Po referatacih przedstawione zostały komunikaty naukowe:
l. Dr L. Lindner (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr
J. J . Braun (Instytut Geologiczny, Oddzial świętokrzyski w Kielcach)-

Stratygrafia osadów
jaskini Raj.

czwartorzędowych

doliny Bobrzyczki w 1·ejonie

2. Mgr inż. T. Wróblewski (Ins tytut Geologiczny, Odd ział Świętokrzyski)

-Wyniki

badań

mik1·oldimatu w jaskini Raj.

Głazek (Wydział Geologii U. W.) -Zachemizmu wód krasowych od budowy geolc gicznej poludniowo-zachodniej części Gór Swiętokrzyskich.
4. Dr J. Liszkowski (Wydział Geologii U . W.) - Litologia i stratygrafia
Jcarstytów w póŁnocno-wschodniej części mezozoicznego ob1·zeżenia Gó1·

3. Mgr

inż.

M. Markowicz, dr J.

leżność

Swięto1crzys1cich.

5. Dr habil.

inż .

S.

Kozłowski (Pań stwowa

Rada Ochrony Przyrody) -

Stan prawny ochron y jaskini Raj.
6. Mgr A. W. Skalsk i (M uzeum w

tyki

badań

Częstochowie) PrzegLąd p?·obl emaśw iecie w ostatnim l O-leciu.

biospeLealogicznych na

Po przerwie obiadowej obrad y wznow iono proj ekcją kolorowego filmu
"Ziemia Kielecka" , w którym kilka sekwe ncji poświęcono rów111ież jaskini
Raj . Następnie w obszernej d yskusji głos za brało 13 mówców . Obrady
ses ji nau kowej zakoń czono około godzi ny 17. Wieczorem tego dnia część
uczestników sesji zwiedziła rezerwa t geologiczny i amfit eatr n a Kad zieln i
w Kielcach. Objaśnień udzielał dr inż. S. Kozłowski - j ed en z a u to rów
pla nu r acjonalnego ·zagospodarowaJnia muzealnego tego u nikalnego rezerwatu krasowego.

OTWARCIE JASKINI RAJ

F o t, 2 •. Sl ói
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pru~ydial ny

obrad Sesj i Nauko.wcj Sym pozju m Speleolog icznego w K ielcach. Fot. L. Lenartou:icz

W dniu 10 czerwca uczestnicy sympozjum wzięli udział w uroczys tym
otwarciu obieldu turystycznego "Jaskinia Raj " . Organizatorem tych uroczystości był Wojewódzki Oś rodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku
w Kielca <'h.
W godzinach porannych uczestnicy przewiezieni zostali a utdkarami
7. Kielc do Dobrzącz:ki, na parking koło jaskini. O godzinie 11 30 nastąpiła
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duna, Zbig1niewa Bochaj ewskiego i Wojciecha Pucka oraz mgr Mirosławy
Boczarowej, dzięki którym obiekt ten nie tyl~o uzyskał swą geograficzną
nazwę , ale został zachowany dla potomności * .
Przy okazji otwarcia jaskini Raj urząd pocZitowy w Chęcinach uruchomił w pawilonie przy jaskini stoisko filatelis tyczne zaopatrzone w okolicznościowy datownilk upamiętniający X Jubileuszowe Sympozjum Speleologiczne. Inicjatorem tej akcji był many kielecki fil atelista i działacz
Folskiego Związku Filatelistycznego inż. T . Langner.
Po zwiedzeniu jaskini uczestnicy sympozjum udali się autokarem n a
wycieczkę terenową w okolice Chęcin. Na Górze Zamkowej zapomano się
z problemami ochrony środowiska p rzyrodniczego zagroż·onego przez intensywny l.'OilWÓj przemysłu materiałów budowlanych. Na Górze Zelejowej zwiedzono r ezerwat geologiczny zawierający ciekawe formy krasu
kopalnego i powierzchniowe for my krasowe rozwijające się na wychodni<Wh wapieni środkowodewońskich. Obj aśnień w trakcie wycieczki
udzielali S . Kozłowsiki oraz T. Wr óblewski.
Po powrocie do Kielc, w godzinach popołud niowych n iek tórzy zapal e'ni grotołazi zdążyli jeszcze podjąć działalność eksploracyjną. B. W. Wołoszyn i A. Kobyłecki od'k ryli w nieczynnej części !kamieniołomu wapieni

Fot. 3. Uroczystość otwarcia przez prof. Walerego Goetla obiektu turys tycznego .Jaskinia Raj. Fot. T. WróMewski
uroczystość otwarcia, a następnie zwiedzenie pawilonu i jaskini. W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli goście honorowi sympozjum -profesorowie W al ery Goetel i Kazimierz Maślankiewicz, k tórzy w imieniu
Państwcwej Rady Oelhrony Przyrody oraz zarządów głównych Polskiego

Towarzystwa Przyrodnil<ów im. Kopernika i Folskiego Towarzystwa Geologicznego wygłosili krótkie przemówienia. Ponadto wśród oficjalnych
gości obecni byli: Eugeniusz Wójcik sekretarz Komitet u W ojewódzkiego PZPR, in ż. Mieczysław Derejski - wiceprzewodniczący Prezydium
WRN w K ielcach oraz inni przedstawiciele n auki, władz politycznych
i administracyjnych. Na wniosek dyrektora WOSTiW Janusza Kowalczyka w czasie otwarcia jaskini wręczono pamiątkowe odznaczenia i dyplomy osobom zasłużonym w ochronie, badaniaoh i udostępnieniu t ego
obie:ktu . Odznaką "Za zasługi dla Kielecczyzny" odznaczony został m g r
inż. arch. M. Pamuła autor projektu architektonicznego pawilonu
wzniesionego przy jaskini, a pamiątkowymi m edalam i i odznaką " Za zasługi w turystyce" odznaczono: dr hab. inż. S. Kozłowskiego, dr inż. Z. Rubinowskiego, mgr inż. T. Wróblewskiego, mgr :iJnż. J . Kossakowskiego,
mgr inż. K. G ula , mgr inż. B. Szczepańskiego, inż. B . Szymańskiego i F e lik sa Wawrzeńczyka - jednego z odkrywców szczeliny wiodącej do jaskini.
Niestety, uwadze organizatorów tych miłych uroczystości całkowicie
umknęła obecność na otwarciu również odkrywców jaskini: Bogdana Bał-

16

Fot. 4. Odkrywcy jaskini uczestniczący w .je j uroczys tym otwarciu; od lewej: Wojciech Pu cek, Włodzimierz Łucki, Mirosława Boczarowa i Bogusław Bałdun. Fot.
T. Wróblewski

.
"' Oddźwiękiem tego fak tu stała się wypowied ź mgr M. Boczarowej pt. ,.ObyczaJe" opubli kowana w rubryce .,L isty do redakcj i" tygodnika "Polityka" z dnia 29.VII.
1972 r , nr 31(804).
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dewońskich na Wietrzni w Kielcach fragment nieznanej dotąd jaskini,
której z okazji trwających uroczystości nadali nazwę " Jubileuszowa" .
Zakomunikowano o tym fakcie w godzinach wieczornych na towarzyskim
spotkaniu u czestników sympozjum, zorganizowanym przy lampce wina
w klubie WOSTiW "Olimp". W miłej atmosferze oglądano tu przeźrocza
Kol. B. W. Wołoszyna i T. Wróblewskiego z jaskiń Gór Swiętol«-zySkich
oraz dyskutowano problemy związane z działalnością speleologiczną.

zjawiska krasu powierzchniowego rozwiniętego na wychodniaCih wapieni
środkowodewońskich oraz zwiedzono jaskinię Zbójecką .
W godzinach popołudniowych uczestnicy sympozjum wrócili do Kielc,
gdzie nastąpiło zakończenie zjazdu.
BCTYOHTEJlbHOE CJlOBO, OPE.LJ.HCJ10BHE, OTII~T
CHM003HYMA

WYCIECZKA TERENOWA
W ostatnim dniu sympozjum - 11 czerwca - odbyła się wycieczka
autokarowa i piesza n a trasie: Kielce-Busko-Stawiany Pińczowskie-
-Skorocice-Łagów-Kielce. W pierwszej części wycieczki prowadzonej
przez doc. dr. hab. S. Kwiatkowskiego uczestnicy poznali klasycznie wykształcone zjawiska krasowe rozwijające się w skałach gipsowych, odsłonięte w ścianach czynnego kamieniołomu gipsu w Stawianach Pińczow
skiCih, a następnie - na terenie rezerwatu przyrody w Slkorocicach. Tutaj co bardziej zapaleni zwiedzili również fragmenty podziemnego przepływu potoku krasowego oraz zapoznali się z chronionymi reliktami flory
i fauny stepowej.
W okolicach Łagowa odbyto wycieczkę pieszą do wąwozu Dule. Pod
kierunkiem mgr. inż. T. Wróblewskiego i dr. B. W. Wołoszyna poznano
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AVANT PROPOS, INTRODUCTION, COMPTE-RENDU DU
SYMPOSIUM
Resume
Fot. 5. UczĘslnicy wycieczki Sympozjum Speleologicznego przy od s łonięciu gipsów
w Gartatowicach. Fot. T. WTóbtewski
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Du 9 au 11 juin 1972, ! es M o ntagnes de Sainte -Croix o nt

ete

l e siege des debats

du X-e Symposium des sp e leologues polonais, organ i se par la Societe scientifique
2•
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de K ielce et la Section speleologique de la Societe polonaise des nal uralistes du nom
de Mikołaj Kopernik.
Le Syroposiurn a ete inaugure a Kielce par une session scientifique au cours
de laquelle on a presente des rapports et des communiques sur les resultats des
recherches menees dans la grotte de Raj. Cette grotte, de petites dimensions, situee
non loin de Kielce, a l!te decouverte en 1964. Grace a ses formes de suintement
riches e t bien conservees, et aussi aux fouilles archeologiques et paleontologiques,
elle est devenue, ces derniers temps, un lieu touristique fort attrayant sur le parcours
Varsovie-Cracovie.
Le deuxieme jour du Syroposiurn a ete consacre a l'inauguration solenneile de
<'et objectif touristique, sclentif ique et didactique moderne, rendu accessible apres
6 annees de travaux et se compasant de la grotte eclairee a l'electricite et adaptee
de r:-r-aniere a rendre aisees les excursions, d'un musee et d'une station de service
tourisiique. L'inauguration s'est effectuee en la presence de representants des milieux economiques et politiques locaux et de Messieurs les professeurs Walery Goetel et Kazimier z Maślankiewicz, en tant qu'invites d'honneur du Symposium. On
leur doit d'avoir largement contribue a la protection et a l'amenagement rationnel
de la grotte.
Le 11 juin, dernier jour du Symposium, les particlpants ont effectue des excursions dans les environs. Ils ont pu ainsi observer les phEmomEmes karstiques developpes sur les affleurem ents des roches gypseuses miocenes, non loin de Busko, et
sur l t's affleurements des calcaires devoniens, pres de Łagów.
Ce tome a pour but de commemorer le jubilee du Syroposiurn speleologique
et de presenter les resultats des e tudes scientifiques poursuivies dans la grotte
de Raj. Ses editeurs et auteurs l e consacre a la Ill,emoire du professeur Walery
Goetel, decede en autorone 1972, un grand naturaliste et humaniste polonais, qui
a rendu de nombreux services dans le domaine de la protection de la nature, cree
l'ecole polonaise de sozologie et de sozotechnique, et qui, personnellement, a largement contribue a la protection et a la conservation pour les generations a venir des
valeurs immenses de la grotte de Raj, en tant que phenomene de la nature.

MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ
pt. "Badania i udostępnienie Jaskini Raj"

I. Referaty naukowe

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Badania i

udostępnien ie

jaskini Raj

UKD 551.442.006Raj :502.76(091)(438.13 :23- 14)

Z bigniew RUBINOWSKI

HISTORIA ODKRYCIA, OCHRONY, BADAŃ
I UDOSTĘPNIENIA JASKINI RAJ
W południowo-zachodniej części Gór świętokrzyskich ciągnie się na
n iewielkiej przestrzeni, od Bolechowie i Sii!kówki na wschodzie po Szewce na zachodzie, niewysokie pasmo zbudowane z paleozoicznych skał wę
glanowych. Nosi ono nazwę Pasma Bolechowiekiego i największą wysokość osiąga we wzniesieniu Czerwonej Góry (326,4 m n.p.m., której wschodnim zboczem biegnie droga międzynarodowa E-7 Rzym- Warszawa-Leningrad). Niewielkie to pasmo, w obrębie którego w licznych miejscach
odsłaniają się na powierzchni ławice wapieni środkowego dewonu i zlepieńce permu, odegrało w przeszłości i odgrywa również obecnie ważną
rolę w regionalnym przemyśle marmurowym. Tu bowiem w zboczach
kilku wapiennych wzgórz założono przed kilkuset laty marmurołomy wydoby wające do dziś bloki skalne służące do produkcji 2lnanyc!h odmian
tych dekoracyjnych skał budowlany ch, manych pod' nazwami "Bolechowice", ,.Szewce" i "Zygmuntówka".
W odległości ok. 500 m od h istory·c znego marmurołomu " Zygmuntówka" położonego na zachodnim zboczu Czerwonej Góry (zwanej dawniej
Górą Jerzmaniecką), na północnym skraju kompleksu leśnego Czerwonej
Góry, wznosi się niewielkie kopułowate wmiesienie o nazwie Malik (Ma-·
lek, Molik). W stromym, opadającym ku dolinie niewielkiej rzeczki Bobrzyczki, północnym zboczu tego wzgórza znajduje się kilka nieczynnych
i opuszczonych już kamieniołomów, w k!tórych jes2lcze w XIX w. wydobywano bldki wapieni dewońskich przerabiane na marmury techniczne
o nazwie odmiany "Malik".
W jesieni 1963 r. dwaj gospodarze z pobliskiego osiedla, Józef Kopeć
i Feliks Wawrzeńczyk, wydobywali kamień dla potrzeb budowlanych na
pólnocnym zboczu tego wzgórza. Podczas tej eksploatacji odsłonili oni
wąską szczelinę prowadzącą w. głąb zbocza, do której jednak nie webodziU. U czynHot to jednak kilku chłopców z Sitkówki 1, którzy pierwsi
ujrzeli fantastyczny skamieniały świat podziemny i wynieśli na światło
dzienne misterne kamienne sople i buławy. Wieść o tych podziemnych
pieczarach, sięgających r zekomo aż do Chęcin, rozniosła się po okolicy.
Dotarła ona także do uczniów Technikum Geologicznego z Kratkowa, k tór zy pod kierunkiem swej nauczycielki mgr M. Boczarowej odbywali we
wrześn iu 1964 r. ćwiczenia terenowe w okolicach Chęcin. Po dłuższych
23

Fot. 6. Widok z Góry Zelejowej na Pasmo Bolechowickie. Fot T. Wróblewski

poszukiwaniach udało się wreszcie odszukać zamaskowaną kamieniami
:>zczelinę i czt erej młodzi adepci geologii: Bogusław Bałdun, Zbigniew
Bocha jewski, Włodzimiexz Łucki i Wojciech Pucek weszli do jaskini,
a wkrótce pcmownie ją zwiedzili w towarzystwie swej opiekunki - m gr
Mirosławy Boczarowej. Ten moment należy uznać za w pełni świa dome
odkrycie nowej jaskini. Oczarowani pię'lmem niezwykłego podziemnego
świata odkrywcy nadali jaskini nazwę "Raj", podkreśl ając tym samym
kontrast w stosunku do znanej w tej okolicy niewielkiej i ubogiej jaskini
o nazwie "Pi ekło".
O odkryciu jaskini M. Boczarowa powiadomiła znanego krakows kiego
sp eleologa dr. R. Gradzińskiego, wraz z którym odkrywcy odbyli w paź
dzierniku tegoż roku wspólną wycieczkę do jaskini. Dokładna jej penetracja połączona z wylkonaniem planu oraz dokumentacji fotografiemej
pozwoliła wówczas stwierdzić, że pod względem bogactwa i różnorodności
urtworów naciekowych nowo odkryta jaskinia przewyższa wszystkie inne
poznane dotąd jaskinie Folski 2 . Wyniki tego odkrycia zostały opublikowane przez M. Boczarową (1965) *w czasopiśmie "Przegląd Geologiczny".
Ustalono, że do czasu objęcia jaskini ochroną prawną położenie wejścia
do niej nie zostanie podane do pu blicznej wiadomości. O odkryciu powiadomiono prof. Władysława Szafera oraz Wojewódzkiego Konserwatora
•
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Piśm i ennictwo dotyczące

jaskini Raj zestawiono na s tr. 212.

F ot. 7. W szczeli ni e

we j ściowe j

do j ask ini Ra j, s tan w 1961 r . Fot. R.

Gradzińsld

Przyrody w Kielcach. W styczniu 1965 r . wraz z. R. Grad:zińskim zwiedzili
jaskinię członkowie · nowo powstałej Sekcji Speleologicznej Folskiego Towarzystwa Przyrodników im. Koperni~a - K . KowalSki i W. Szymczalwwski.
Po ukazaniu się d rukiem artykułu M. Boczarowej, T. Wróbl e~ski
przy pomo·cy grupy uczniów Technikum Geologicznego w KieLcach odszukał wejście do jaskini i w ten sposób w kwietniu 1965 r. pierwsza grupa geologów kieleckich zwiedziła jaS'kinię Raj. Rozpoczęto następnie systematyczne badania geologiczne oraz wykonano dokumentację fotograficzną (Z. Rubinowski, T. Wróblewski 1967, 1972) . Podjęto również energiczną alkcję zabe~pieczenia jaskini przez zamontowani e w otworze wejściowym stalowej kraty 3 oraz obj ęto jaskinię stałą opieką naukową
(w ramach społecznych obowiązków w. Oddziale Swiętokrzyskim Instytutu Geologicznego w Kielcaclh).
Zamknięcie jaskini kratą w dniu 10 lipca 1965 r. było ważnym momentem decyduj ącym o zabezpieczeniu i ochronie tego obiektu. Wslkutek
coraz częściej pojawiających się w prasie informa·c ji o odkryciu jaskinia,
mimo starannego zamaskowania otworu wejściowego, była coraz. częściej
zwiedzana. Szczególnie tragiczny w SkUitkach był sensacyjny reportaż opublikowany na łamach kieleckiego "Słowa Ludu" 4 na kilka dni przed
zamknięciem jaskini, którego autorzy nieopatrznie podali dokładny opis
położenia otworu wejściowego. W rezultacie tego nieprzemyślanego działania do jaskini wyruszyła fala turystów niszcząc i wynosząc z jaskini
naręcza okazałych nacieków. Nawet zamknięcie obiektu nie powstrzymało całkowicie działalności " dzikich turystów". Kilkakrotnie zdarzyło się
wyłamywanie krat połączone zwykle z wandalskim niszczeniem nacieków.
Równolegle z aQ{cją zamknięcia niepowołanym wejścia do jaskini prowadzone były działania zmierzające do objęcia tego obiektu ochroną prawną. W tym celu w porozumieniu z wojewódzkimi władzami konserwatorskimi opracowru1o formalne, udokumentowane naukowo wnioski, na
podstawie których jaskinia Raj decyzj ą Wojewódzkiego K onserwatora
Zabytków w Kielcach z dnia 8.V.1967 r. zarejestrowana została jako stan owisko archeologiczne o wybitnej wartości naukowe j (Rej estr zabytków
województwa kieleckiego poz. A/ 482), a następnie zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5.X.1968 r . utwo<rzony
został rezerwat przyrody Jaskinia Raj, obejmujący fragment lasu porastającego wzgórze Malik o powierzchni 7,76 ha oraz jaskinię znaj dującą
się we wnętrzu tego wzgórza.
W lecie 1965 r. jaskinię zwiedził dr inż. S. Kozłowski pełniący funkcj ę
przewodniczącego Komisji Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywionej
w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Z jego inicjat ywy, a za apr obatą członków rady, profeso·r ów Władysława Szafera i Walerego Goetla,
podjęto decyzję o celowości turystycznego zagospodarowania i udostęp
nienia tego wyjątkowej wartości obiektu przyrodniczego.
. .
Badania naukowe w jaskini Raj prowadzone były niemal od chwil1
jej odkrycia. Badania geologiczne rozpoczęte przez M. Boczarową i R._Gradzińskiego były kontynuowane w latach 1965-1972 przez Z. Rubmowsk:iego i T. Wróblewskiego. Podcza:s t ych badań w grudniu 1965 r. został
odkryty przez T. Wróblewskiego (1968) w jaskini nowy ciąg korY:tarzy
o .długości ok. 20m, Składaj ący się z niewielkiej Salki Studentów l K o1

F ot. 8. Odkrywcy jaskini Raj, od le wej: Bogusław Bałdun, Wojciech Pucck i Zbigniew
Bochajewski. Fot. R. Gradzińs ki
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Fot. 10. Grupa speleologów w czasie badań w 1966 r. przed wejściem do Raju, od
lewej: K . Kowalski, L . Blaha, R. Gradziński, Z. Rubinowski. Fot. T.Wróblewski

F ot. 9. Krata zamyltuj~ca dostęp do jaskini, założona w lipcu 1965 r. Fot. R. Gradzjńsld

ry tarza Niedostępnego (odkryty w kwietniu 1966 r. ). W 1966 r. dzięki inicjatywie dr. inż . S. K ozłowskiego i dr. inż. M. Milewskiego Koło Naukowe
Geodetów przy Katedrze Miernictwa Górniczego Akademii Górniczo-Hut niczej w Krakowie wykonało społecznie plan mierniczy jaskini oraz zdję
cie sytuacyjno-wysokościowe jej otoczenia. Wykorzystując te podkłady
Z. Rubinowski i T. Wróblewski, przy wydatnej pomocy uczennic Technikum Geologicznego w Kielcach: M. Nowak, E. Rybki i U. Ładeckiej, wykon![~ w maju i czerwcu 1966 r. szczegółowe zdjęcie geologiczne jaskini
w skali l: 100. Wy:konooo również trzy sondażowe wykopy w namulisku
dennym jaskini. W jednym z tycJh wykopów, wykonanym w Sa-li Stal aktytowej, znaleziony został w osadach trzonowy ząb mamuta, podkładka
z kości oraz artefakty krzemienne (T. Wróblewski 1967). Odkrycie to
było podstawą do podjęcia w jaslkini szczegółowyCJh badań archeologicznych. Badania te, wykonane w obrębie wykopów gómiczych, p r owadzone
były w jaskini równolegle z pracami udostępniającymi w latach 1967·- 1969. Archeologiczna ekipa badawcza zorganizowana została przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Pracowała ona pod patronatem Katedry
Archeologii F olsiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Naukowe
kierownictwo tych badań sprawował doc. dr J. K. Ko·złowski, a bezpośre
dnimi pracami w jaskini kierowała m gr M. Grabowska-Kaczanowska.
Wyniki badań przedstawiono w okresowych sprawozdalniach (J. K. Ko~
złowski 1967, 1968, 1969) w. czasopismach fachowych (J. K. Kozłowsiki
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następnie

w syntetycznych opracowaniach naukowych (J. K. Ko1972, 1973). Przy okazji badań archeologic:mych zebrano bogatv'
materiał paleontologiczny, który został następnie opracowany w Zakbł
dzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie pod
kierunkiem prof. dr. K. Kowalskiego (1972, 1973). Jednocześnie systematycznie pobierane w profilach archeologicznych próbki skalne zostały
opracowane pod względem petrograficznym, sedymentalogicznym i chemicznym' przez dr T. Madeyską z Zakładu Nauk Geologicznych PAN
w Warszawie (T. Madeyska 1972, 1973).
W latach 1965-1972 prowadzone były przez T. Wróblewskiego (l 973 )
obserwacj e i pomiary głównych parametrów chaxakteryzujących l'l1ikrolklima<t jaskini. W rama•c h tych badań wykonano w jaskini w okresie od
listopada l 965 r. do listopada 1966 r . ciągłe pomiary temperatury i wilgotnośc-i przy użyciu samopiszącej aparatury rej estrującej otrzymanej
z Oddziału Swiętokrzyskiego Instytutu Geologicznego w Kielcach. Ponadto dorywcze badania zoologiczne w jaskini Raj prowadzili W. Szymczakowski o·r az B. W. Wołoszyn, a próbki do badań hydrochemicznych p0bierała M. Markowicz-Łohinowicz.
Wyniki badań naukowych wykonywanych w jaskini w okresie od jeJ
odkrycia do chwili udostępnienia w 1972 r. przedstawione zostały na sesji naukowej w Kielcach zorganizowanej w ramadh X Sympozjum Speleologicznego. Ponadto ukazały się drukiem różne opl,"acowania naukowe,
spośród k tórych na uwagę zasługują: tom "Folia Quaternaria" poświęco
ny w całości wynikom zespołowyelh badań naukowych w jaskini s, syn tetyczny artykuł R. Gradzmskiego i T. Wróblewskiego opublikowany
w 1968 r. w 33 roczniku "Ochrony Przy rody", a poświęcony specyfice szaty
naciekowej jaskini oraz rękopiśmienne opracowanie dokumentacyjne
Z. Rubinowskiego i T. Wróblewskiego wykonane w 1972 r. dla potrzeb
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w K ielcach.
Udostępnienie i racjonalne zagospodarowanie jaskini dla potrzeb turystyki wymagało opracowania odpowiedniego projektu udostępnienia,
w którym należało uwzględnić wszelkie aspekty ochrony i zabezpiecze111ia tego unikalnego rezerwatu przyrody nieożywionej. Zespół projektantów został utworzony w Kielcach i obejmował specjalistów kilku branż.
Kierował nim dr inż. Z. Rubinowski, który równocześnie z ramienia Komisji Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywionej PROP sprawował społeczną opiekę naukową nad tym rezerwatem. Z inicjatywy przewod'niczą
cego tej komisji- dr. inż. S. Kozłowskiego - sfinansowania wstępnego
projektu udostępnienia jaskini podjęło się Polskie Towarzy·stwo Przyrodników im. K opernika w Krakowie. Projektanci stanęli przed batdz(}
trudnym zadaniem, gdyż dotąd w !kraju brak było doświadczeń w tego
typu projektowaniach. Wykorzystując własne doświadczenia, z.espół tęn
sięgnął również do opinii szeregu wybitnych krajowych badaczy j askiń,
a także odbył konsultacje na Słowacji, gdzie zapoznano się m.in. z zagospodarowaniem turystycznym szeregu jaskiń w słynnej Dolinie D emianowskiej w Niskich Tatrach i zwiedzono muzeum krasu w Liptowskirit
Mikulaszu. Różne w ersj e koncepcji udostępnienia jas kini dyskutowane
były również na posiedzeniach Komisji Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywionej PROP oraz na krajowych sympozjach speleologicznych orgafi·i,:.
zowanych przez Sekcję Speleologiczną Folskiego Towarzystwa Przyró:...
1968), a

złowski

~i O

J~ot.

11 . P ierwsze badania w jaskini prowadzone przez odkrywców M.
i W. Pucka w 1964 r. Fot. R. Grad ziński

Boczarową

~

~

Fot. 12. Zasłużeni dl:! sprawy ochrony i u dostępnienia jaskini Raj, od lewej: doc.
S. K ozł owski, prof. W. G oetel i pro!. K. Maślanki ewicz. Fot. T. Wróblewsiei

dnil{ÓW im. K operntka. Na zaproszenie tej sekcji jaskinię zwiedził również
w 1967 r. p rof. Lecnard Blaha z Bratysławy- specjalista w zakresie udostępniania jaskiń S~owacji, udzielając projektantom cennych rad i wskazówek.
Głównym założeniem projektu wstępnego było takie udostępnienie
i zagospodarowanie jaskini, aby zachowując swe naturalne walory mogła
ona stanowić atrakcyjny, nowocześnie urządzony obiekt turystyczno-dydaktyczny, umożliwiający również !kontynuację rozpoczętY'cih badań nauko"~N-ych. Za projektowano więc program prac górniczych we wnętrzu jaskini wraz z pełnym zakresem koniecznych badań naukowych. Celem
pr ac górniczych było m.in. umożliwienie dostępu do zasypanego głównego
otworu wejściowego, połączenie róWtnolegle biegnących !korytarzy i komór w zamknięty ciąg turystyczny oraz umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się grup turystycznych w obrębie wyznaczonej trasy. Przewidziano również system sztucznego nawadniania, odwadniania
oraz izolacji termicznej i wentylacji, w celu ochrony naturalnych warunków mikroklimatycznych w jaskini. Na powierzchni zaprojektowano
pawil·o n gospodarczy zawierający salę przeznaczoną na ekspozycję muzealną, której zadaniem jest rozszerzenie i wzbogacenie programu dydaktyczno-naukowego w zwiedzanym obiekcie. Wreszcie naszki·c owano program zagospodarowania otoczenia rezerwatu przez budowę drogi dojazdowej, parkingu, dojść i ogrodzeń.
Projekt wstępny udostępnienia jaskini Raj został opracowany w czerwcu 1966 r. Formalnie został on zweryfikowany, a następnie zatwierdzony
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na posiedzeniu Komisji Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywionej PROP
w ·Warszawie. Z inicjatywy tej komisji projektem zainteresowano Głó
Wtny Komitet Kult ury Fizycznej i Turystyki, !który podjął decyzję o włą
czeniu realizacji programu turystycznego zagospodarowania jaskini do
centralnego planu inwestycji turystycznych w kraju. Odpowiednie polecenia i środki zostały przekazane za pośrednictwem organów wojewódzkich do Wojewódzkiego Ośrodka Sport u, Turystyki i Wypoczynku
(WOSTiW) w Kielcach, który został bezpośrednim inwestorem tych robót.
Następny etap proj~ktowania techniczno-roboczego został rozpoczęty
w 1967 r. w formie oddzielnych branżowych części opracowywanych na
zlecenie WOSTiW. Funkcję społecznego koordynatora naukowego tych
prac: projektowych pełnił nadal dr inż. Z. Rubinowski. W myśl założeń
projektu wstępnego kompleiksowy projekt techniczno-roboczy miał obejmować części branżowe: geologicmo-górniczą, architektoniczno-budowlaną wnętrza, architektoniczną pawilonu, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz projekt etalażowy i scenariusz eksp ozycji w muzeum. Ponadto
inwestor był obowiązany do zlecenia opracowania innych typowych projektów budowlano-mOIIltażowych.
Wskutek opieszałości i zaniedbań ze strony inwestora całość projektowania 6 na etapie techniczno-roboczym nigdy nie została w pełni zrealizowana . Opracowanie poszczególnych części projektu techniczno-roboczego trwało w latach 1967-1972, zazębiając się róWtnocześnie z praktyczną realizacją poszczególnych jego <:zęści. Opracowane zostały kolejno następujące części projektu techniczno-roboczego dotyczące bezpośre
dnio udostępnienia i zagospodarowania samej jaskini:
l) część geologiczno-górnicza (J. Kossakowski, J. Medyński, Z. Rubinowski, T. Wróblewski- 1967 r.),
2) częśc architektoniczno-budowlana pawilonu (M. Pamuła- 1969 r.),
3) część architektoniczno-budowlana wnętrza jaskini (M. Pamuła 1970 r .),
4) część elektryczno-instalacyjna wnętrza jaskini (K. S tąpor - 1970 r.),
5) projekt etalażowy wystawy muzealnej (J. Świecimski - 1971 r.),
6) szczegółowy scenariusz naukowy wystawy muzealnej (J. K. Kozłow
ski, K. Kowalski, Z. Rubinowski, T. Wróblewski-1972 r.).
Udostępniające prace górnicze w jaskini zostały rozpoczęte przez ekipę Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach w 1967 r. Brygadą górniczą !kierował K. Majczyna, a prace nadzorował inż. J. KossakoWS'ki. W cią
gu dwódh lat prac wykonano: sztolnię wejściową w zboczu wzgórza Malik
o długości 21 m , szybik wentylacyjno-roboczy o głębokości 12 m (wykorzystując naturalną studnię krasową), chodnik górniczy w zwięzłej sk~le
wapiennej o długości 40 m, wykopy w namulisku dennym oraz zabezpt~
czono rprzez podstemplowanie i obudowanie osłabione fragmenty chodm··
ków i komór. Wszelkie prace górnicze we wnętrzu jaskini prowadzone
były z zachowaniem specjalnych środków ostrożności, z _zas.tosowaniem
specjalnie zmniejszonych ładunków wybuchowych i osłamama fragmentów jaskini matami słomianymi. Dzię·ki dużemu zrozumieniu przez br~
gadę górniczą swych zadań roboty te zostały wykonane bardzo staranme
i deliikatnie 7 • W tym czasie również wykonano ogrodze_nie z siatki met~
lowej wokół wzgórza Malik, zabezpieczając teren połozony bezpośredmo
3-
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Fot. 14. Pawilon oraz plac przed

jaskinią

Raj. Fot. T . Wróbtewski

ponad jaskinią, oraz wykonano linię doprowadzającą energię elektryczną.
Podczas wykonywania wykopów w osadach dennych prowadzono systematyczne badania archeologiczne, paleontologiczne i geologiczne. W ostatniej fazie tych prac w chodniku wstępnym dr Sylwester Skompski z Instytut u Geologicznego w Warszawie pobrał i utrwalił profil osadów jaskiniowych w celu wyeksponowania go następnie w sali muzealnej. Po
zrealizowaniu programu badań górniczych prace udostępniające we wnę
trzu jaskini zostały wstrzymane na okres dwóch następnych lat.
W 1969 r. podjęto prace na powierzchni. Wykonano drogę dojazdową
długości 750 m, parking, a następnie przystąpiono do budowy pawilonu
0
koło jaskini, który został zakończony w 1972 r. Projektantem wnętrz tego
pawilonu jest mgr inż. arch. M. Famuła, a malarstwo naścienne zaprojektowa ł i wykonał kielecki artysta plastyk Ja n Szoła.
Drugi etap prac udostępniającyCih we wnętrzu jaskini zrealizowano
w latach 1971-1972. Wykonano wówczas obudowę murową wykopów
w namulisku, zainstalowano sieć elektryczną i wodociągową, studzienki
0dwadniające, betonowy mostek w Sali Kolumnowej oraz barierki zabezpieczające. Prace budowlano-montażowe wykonywały ekipy własne
WOSTiW, a w ostatniej fazie również brygada budowlana Zespołu Gospodarki Pomooniczej PTTK w Kielcach. Ze względu na pospieszność realizacji ostatniej fazy prac we wnętrzu jaskini oraz ze względu na trudności
materialowe nie wszystkie zaprojektowane urządzenia i instalacje wykonane zostały zgodnie z projektami i ideą projektantów. W momencie
przekazywania jaskini do eksploatacji brak było również kilku ważnych
zaprojektowanych elementów urządzenia, m.in. siatek zabezpieczających
cenne fragmenty szaty naciekowej , odpowiednio zróżnicowanych typów
reflektorów, obudowy wylotu szybika wentylacyjnego i in. Nie zrealizowano również ekspozycji muzealnej stanowiącej jeden z istotnych elementów programu dydaktycznego zaprojektowanej trasy turystycznej.
Mimo to, wskutek bardzo silnego nacisku władz administracyjnych i inwestora, zdecydowano się jaskinię udostępnić dla turystyki w czerwcu
1972 r., w czasie trwania obchodów Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego. W dniu 8 czerwca 1972 r. podpisano komisyjnie protokół przekazujący obiekt do eksploatacji, nakładając na inwestora obowiązek rychłego uzupełnienia braków oraz rygorystycznego przestrzegania regulaminu turystycznego zwiedzania jaskini 8 •
PRZYPISY
l. Jak udało się stwierdzić T. Wró blewskiemu (R. Gradziński, T. Wróblewski, 1968),
byli to czterej kilkunastoletni chłopcy z Sitkówki: B. Latkowski, S. Janus, M. Kuchta i W . Król.

2. Dopiero w 1966 r. odkryto w masywie Śnieżnika Kłodzkiego koło Kletn a Jaskin ię
Nicdżwiedzią, mającą równie piękną i bogatą szatę naciekową.
3. Projekt zamknięcia jaskini opracowali T . Wróblewski i Z. Rubinowski, kratę st a lową wykonało Przedsiębiorstwo G eol ogiczne w Kiel cach , a j ej koszt pokrył Oddział świętokrzyski F olskiego Towarzystwa Geologicznego. Instalację kraty w czynie społecznym wykonali pracownicy Oddziału Instytutu Geologicznego w IGelcach.
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4. E. i J. Fijałkowscy - Rewelacyjna grota w rejonie Chęcin, "Słowo Ludu", nr 18l
(5326), z dnia 30.VI.1965 r .
5. Studies on Raj Cave n ear Kielce and its Deposits. Nr 41 , Kraków, 1972.
6. Częściowo usprawiedliwiają taką sytuację trudności personalne oraz brak doświa d czenia w zakresie projektowania tego rodzaju nietypowych prac.
7. Ze względu na spec jalny charakter tych robót wyznaczona została przez inwestora 5pecjalna premia pieniężna, której jednak mimo starannego wykonania pra-c
nie wypłacono ekipi e górniczej.
8. Regulamin dla zwiedzających jaskini ę opracowany został przez Z. Rubinowskiego,
j ego tekst podajemy na str. 202.

Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Kielce, ut. Sciegiennego 6
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TpCIU1111 8, OTKpbiB810lll811 .ll.OCTyn B nemepy 6biJ18 cny'I8HHO BCKpb1T8 ABYMil KpeCTbllHa·
MH H3 C. CHTKYBKa, KOTOpble B 1963 r . .D.06biB8J111 K8MCHb 118 CKJIOHe B03BbiWeH HOCTII Ma;Jel<
6nH3 MeCTHOCTH 4 epaoHa-fy pa. HacrORIUIIMII )Ke nepaoorKpbiBarenbRMII nemepbl 6blnll y'leHHKII r eoJJOrii'ICCKOro TeXIIIIKyMa B J<p aKone: BoryCJian BanJlyll, 36H rHeB Bo x aeBCKił , BJJO·
Jl311Me)K JlyU.KII 11 Boliu.ex D yU.eK, KOTOpble B 1964 r. o6CJJe)l.OB3J1H 60JibWHHCTBO KOpHJI.OpOB
nemepbl , np HCBOHJJH e.A Ha3Batme H coBMecrHo co caoeli Y'IIITeJJbHHU.eli M HpocnaBoii B o'lapoaoil cocraann u nnaH 11 nepBoe onHca nHe nemepbl. DpeJI.napnrenbllble Hay•lnble HcCJJe.'lO·
aatiii H n nemcpe 6biJJII npe.n. npll llfiTbl tJJJell aMII Cneneonor11•1eCKOii ceKu.u u non bcKoro o6m('·
CTBa ecTeCTBOIICnbiTaTeJJeil 11M. J<onepnHKa B J<paKoae: P. rpa.ll.31! HbCKHM, K J<onanbCKHM
11 B. lliHwlaKOBCKHM. B 1965 r. cucreMaTn'lecKne reonOrii 'leCKIIe Hccne.n.oBamm 6biJJH HallanA
corpy.D.IIHK8MH r eonoru'lecKor o IIHCTuryra B r. Ken&u.e - 3. Py6uuo ncKHM H T. Bpy6neaCKHM, KOTOpble T8KlKe orpa.D.IIJJ H BXO.ll. 8 nemepy CT3J1bHOH peweTKOH H 8311JIH ee nO.ll lł8Y'I·
HYIO oxpany. PewenHe o npe.a.ocraaneHHII nemepbl rypHcTaM 6biJJO npHHRTO no npe.n.nolKC111110 C. J<03JlOBCKOrO npCACe.D.aTeJill 1\0MIICCIIII nO 0Xp311C 60r8TCTB IIClKIIBOii npupOJlbl
rocyAa pcrneuuoro Coaera oxpa ll&l np llpOAbl , np11 nOAJlep>K KC BbiJI.3IOIUerocn cneu.Han ucra
n o6naCTii oxpaHbl npHpO.ll.bl npo<!Jeccopa Banepilił r er enn. n o IlX HHHU.113THBe 6biJIH T8KlKC
npe.n.np11Hf1Tbl pa60Tbl no OCBOCIIIIIO nelUepbl. D poeKTbl pa60T no OCBOCHIIIO 6hiJ111 pa3pa6uT8Hbl B 1966-1969 r.r. cneu.nanllcTaM H pa3Hblx AHCU.IJnJJIHI noA pyKOBOJJ.CTBOM 3. Py6HHOBCKoro, KOTOpbtii T8KlKe pyKOBO.ll.IIJJ MeponpHIITHIIMII no OCylUCCTBJJeHHIO 3Tf!X npoeKTOB, npO·
DO.ll.HMbiMfl c 1967 no 1972 r. Peamt3aTopoM pa6or no ocnoeBniO 6bln B oeaoACKHii u.eHTP
CnOpTa, r ypH3Ma 11 OT)I.biXa, KOTOpbtl\ nony'IHJ1 .ll.Jlfl 3T0 fl U.CJlli HeOÓXO.lHIMbiC Cpe.D.CTB3 38
ctJeT u.eHrpan bnoro $OHA3 rypH3Ma H OT.D.bixa. B retJenue yKa3aHHoro epoKa 6&tna npoBe·
)I.CH8 K nemepe .ll.Opor a, COOpylKCH8 8BTOCTOfiHK8, nOMelUCfllle fi 8BIIJ1l>OHH0f0 Tlln3, nOABC·
)l.eu a 3J1eKTp03HeprnR, ao.a.onpoao.n., ocymecraneH bl ropuhle n JJ.pyrHe pa6oTbl DIIYTPII nemepbl.
B npouecce pa6or, npono.a.HMblx no np11cnoco6neHHIO nemepbl, ocymecrnn~tnuc& cHcTe·
MBTHtJeCKlle apxeon orH'IeCKlle (51. J<. J<o3nOBCKH, M. J<a'lanoncKa), nan eoHronortltJeCKHe
(K. l<o3JJOllCKII). r eonorii•IeCK IIC (T. M aAeiicKa , 3. P yG uiiODCI<II, T. B py6neacKu) yccncJ.lJ·
naiiHR u na6JJJOAeJIIIfl 3a MHKpOKJJIIMBTOM new ep&l (T . Bpy6neBCKH) .
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Simultanement a tous ces travaux, on a mene systematiquement des etudes
(J . K. Kozłowski, M. Kaczanowska), paleontologiques (K . Kozło ws ki),
geologiques (T. Madeyska, Z. Rubinowski, T. Wróblewski) ainsi que des observations
~ ur le microclimat de la grotte (T. Wróblewski).
Les decouvertes archeologiques de grancle Importante ainsi que les magnifiques
Jormes de suintement de la grotte de Raj ont fait qu'elle a ete reconnue en 1967
comme station archeologique de grande Importance scientifique et, en 1968, en commun avec le coteau Malik, comme site classe de la nature, protege par la loi.
Grace au concours des autorites preposees a la protection de la nature, des
hornmes de science et des institutions qui ont fourni les fonds necessaires a sen
amenagement, la region de Kielce s'est enrichie d'un nouvel objectii touristique fort
uttrayant, d'une grande valeur scientifique et didactique, situe a proximite de la
route internatlonale E-7.
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E-7.

Zbigniew RUBINOWSKI

HISTORIE DE LA DECOUVERTE, DE LA PROTECTION,
'

DES ETUDES ET DE L'OUVERTURE AU PUBUC DE LA
GROTTE DE RAJ
Resume
La fissure donnant acces a la grotte fut degagee par hasard, en 1963, par deux
paysans de Sitkówka, lors de l'extraction de pierres sur le versant du coteau Malik
pres de Czerwona Góra. Ce sont cependant quatre eleves du College Technique de
Geologie de Cracovie qui ont en realite fai t la decouverte de la grotte. 11 s'agit en
l'occurence de Bogusław Bałdun, Zbigniew Bochajewski, Włodzimierz Łucki et Wojciech Pucek q ui, en 1964, ont explor e la majeure partie des galeries, donne son nom
a la grotte et, plus tard, assistes de leur professeur Mirosława Boczarowa, dresse
le plan et elabore la premiere description de la grotte. Des etudes scientifiques
preliminaires sur cet objectif ont ete entreprises par les membres de la Section
speleologique de la Societe polonaise des naturalis tes du nom de Mikołaj Kopernik
de Cracovie, a savoir par M.M. R. Gradziński, K. Kowalski et W. Szymczakowski.
En 1965, Messieurs Z. Rubinowski et T. Wróblewski, de l'lnstitut de Geologie de
Kielce, ont procecle a des etudes geologiques systematiques. Ce sont eux qui ont
ferme l'acces a la grotte et se sont charges de la surveillance scientifique de cet
objectif apres consultation avec les autorites responsables pour les questions de
conservation. On a pris la decision d'ouvrir la grotte aux touristes sur motion de
M. S. Kozłowski, President de la Commisslon de la Protection des Richesses Naturelles pres le Conseil National de la Protect!on de la Nature, appuyee par M. le
professeur Walery Goetel, eminent specialiste du domaine de la protection de la
nature. Ce sont ces memes personnes qui ont initie les travaux sur les projets d'accession a l a grotte. Des ensembles de specialistes de diverses branches ont elabore
ces projets dans les annees 1966-1969, sous la direction de M. z. Rubinowski qui,
agissant au nom des autorit!~2 des conservateurs, a assure la surveillance de leur
realisation dans les annees 1967- 1972. Les fonds necessaires a la realisation de ces
travaux ont ete accordes par le Centre des Sports, du Tourisme et du Repos de la
voivcdie de Kielce, qui a ete dote a cet effet de moyens financiers par le Fonds
central du tourisme et du repos. C'est ainsi qu'on a construit le chemin d'acces, le
p arking et la station sus-mentionnee, situes a l'entree de la grotte, equipe cette
derniere en ins tallati on electrique et hydra ulique, et effectue les travaux miniers
et d'adaptation.
(
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Raj: 552.541 :5li0.481(43B.l3 :U-14)

Tym oteusz WROBLEWSKI

GEOLOGICZNE WARUNIU POWSTANIA JASKINI RAJ
I UTWORZENIA JEJ SZATY NACIEKOWEJ
J askinia Raj, położona ok. l Okm na południowy zachód od Kielc (fig.
rozwinięta jest w obrębie wzgórza Malik (Małek) . Jest to niewielkie
kopułowate wzniesienie osiągające wysokość nieco ponad 270m n.p.m.,
tworzące morfologiczną kulminację w odległości ok. 500 m na półinoc od
wierzchołka Czerwonej Gói'y. Wzgórze Mali:k położone jest na północnych
stokach Pasma Bolechowiekiego występującego na południowo-zachod
nich krańcach masywu paleozoicznego Gór Swiętokrzyskich.
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Geologicznie Pasmo Bolec!howickie należy do północnego skrzydła fał
dowego elementu strukturalrnego - synkliny bolechowidkiej (fig. 2), zbudowanego w swej znacznej części z wapieni amfiporowych środkowego
dewonu (żywet). Gruboławicowe masywne wapienie organogeniczne zapadają tutaj ku południowi (SSW) pod kątem 10-25°. Skała ma zwartą
drobnokrystaliczną budowę, zawiera liczne szczątki koralowców i stromatoporoidów, widoczne wyraźnie ma skorodowanych krasowo fragmentach
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śc~an jaskini. Wzgórze Malilk ma charakter bloku tektonicznego obrzeżo

nego strefami dyslokacji (fig. 2), na których rozwinęły się obniżenia morfologiczne. Do najwyraźniejszy;ch należy podłużna dolina strumyka Bobr zyczki, opływaj ~cego wzgórze od północy, oraz mała poprzeczna dolinka
tworząca obniżenie między Miejską (332 m n .p.m.) a Czerwoną Górą (328m
n.p.m.). Obniżenia te wypełnione są osadami czwartorzędowymi, spod któr ych wzgórze Malik wyłania się jako pewnego rodzaju ostaniec skalny
o niesym e·t rycznych zboczach. Zbocza południowe i wschodnie są łagodrne,
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Fig. 3. Plan otoczenia Jaskini Raj
kontur korytarzy jaskini, 2 - pierwotne wejście odkrywców j askini, 3 - tunel wejśc1owy,
4 - szybik wentylacyjny, s - pawilon, 6 - drogi, 7 - b adaw czy otwór geologiczny, 8 - punkt
sondowań elektrooporowycb, 9 - s t udnia kopana, 10 - u rwiska skalne (skałki wapieni dewońskich), 11 linia przekroju ~eologicznego A-B
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natomiast zbocza północne opadające bezpośrednio w kierunku szerokiej
doliny Bobrzyczki są strome i podcięte erozyjnie (fig. 3). Wysokość tej
erozyjnej skarpy wynosi ok. 10m. Ma ona miejscami charakter urwiska,
tworząc w najbliższym sąsiedztwie pawilonu przy jaskini malowniczą kilkumetrowej wysokości skałkę. Pierwotny otwór wejściowy do jaskini, zamulony osadami i przysypany rumoszem zboczowym, znajduje się u podstawy tej skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianej skałki. Poziom skalnego dna jaskini w pierwotnym otworze wejściowym wynosi
ok. 248m n.p.m., strop namuliska w tym samym miejscu stanowiącego
współczesne dno jaskini znajduje się 111a wysokośd ok. 251 m n .p.m.
Korytarze jaskini rozwinięte w obrębie wapieni środkowodewońskich
mają łącznie ok. 240m długości. Tworzą one trzy ciągi (fig. 4 *) o kierunku
północny zachód - południowy wschód, połączone w części północnej
poprzeczną Komorą Wstępną. Komora Wstępna, mająca ok. 20m długości
i 3-5 m szerokości, ma kilka mll'liejszych odgałęzień. W niej zaczynają się
wspomniane trzy dągi jaskini, jak również do niej wprowadzają dwa
wejścia z powierzchni: stare, obecnie nieczynne (wejście odkrywców), na

założona została krata, oraz pierwotne- odkopane w trakde prac
udostępniających wejście główne. Naprzeciw czynnego obecnie wejścia
głóWII'lego znajduje się ciąg główny jaskini o długości 58 m i szerokości
średnio 4-6 m. Miejs~ami rozszerza się on do 15 m, a w części południo
wej ciasne !korytarze liczą zaledwie 0,5 m szerokości. Ciąg ten składa się
z Sali Wysokiej, z Sali Stalaktytowej i Sali Kolumnowej. Każda z sal ma
mniejsze boczne odgałęzienia. W południowej części Komory Wstępnej
istnieje przejście do Komory Złomisk, która jest największą salą jaskini
tworzącą samodzielny dąg o długości ok. 30m i szerokości 4-8 m. Pół
nocna część Komory Złomisk jest wypełniona oderwanymi od stropu dużymi blokami skalnymi, które tworzą górne piętro wznoszące się do 4 m
ponad dno komory (fig. 6). Najdalej na północ wysuniętą częścią jaskini
jest trzeci, najkrótszy, 20-metrowy ciąg złożony z niewielkiej Salki Sit:udentów i ciasnego Korytarza Niedostępnego o długości 12m i szerokości

które

1-3m.
Wysokość !korytarzy i sal jaskini wynosi średnio 1-5m. Najmniej przejścia mają wysokość kilkudziesięciu centymetrów, w naj-
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Fig. 5. Przekrój geologiczny przez dolinę
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Fot. 15. W Komorze Wstępnej. F ot . R. Gradziński

wyższej komorze - Sali Wysokiej - strop oddala się od jej dna osiąga
ąc wysc kość 8m. T ak małe wysokości jaskini wynikają, poza jej ogólnie
iewielkimi rozmiarami, ze znacznej grubośd pokrywy osadów namuliska
ełniającego skalne dno. Spowodowało to zwężenie przekroju koryjaskini, k tóra miejscami (np. przy wejściu głównym) została zasydo ponad 2/3 swej pierwotnej wysokości. Ksz tałt korytarzy ma
części północno-zachodniej Clharakter na ogół tunelowy, w częśd po- _
niowo-wschodniej korytarze przybierają charakter labiryntowy. Te
tnie są węższe, często o znacznej wysokości i mają wiele wspólnych
_czeń.

W jaskini stwierdzono istnienie trzech kominów i czterech st udni. Są
otwory stosunkowo niewielkie i trudno dostępne lub zupełnie niedoe. Jeden z kominów został w trakcie prac udos tępniających poszei przebity ku powierzchni jako szybik wentylacyjny (w najdalej
południowy wschód wysuniętej części jaskini, fig. 5).

F ot. 16. Skalne dno jaskini w wykopie Sali S t ala ktytowej. Fot. T. W róbLewsld

Wypełnienie większości

korytarzy jaskiniowych osadami dennymi spowodowane jest przez procesy akumulacji związanej z przepływem wody
przez jaskinię. Osady te mają w dużej mierze charakter sedymentów wód
płynących. Wyraża się to obtoczeniem znacznej części okruchów wapiennych, występujących bezpośrednio na litej skale w. spągu serii osadów,
oraz wyraźnie zaznaczającym się skośnym warstwowaniem piasków kwarcowych - tworzących stropową warstwę leżącą pod naciekową pokrywą
współczesnego dna jaskini.
Miąższość czwartorzędowycih. osadów zdeponowanych na skalnym dnie
jaskini dochodzi do 3,5 m. W związku z tym poziom współczesnego dna
jaskini osfąga wartości 250-252,5 m n.p.m. w stosunku do poziomu skalnego dna jaskini położonego odpowiednio na wysokości 248-251 m n.p.m.
Osady namulisika łączą się przed wejściem do jaskini z osadami czwartorzędowymi wypełniającymi dolinę Bobrzyczki (fig. 5). Dolina wypełnio
na jest utworami akumulacji rzecznolodowcowej. Profil icih został rozpoznany w płytkich badawczych wierceniach geologiczno-inżynierskich
wykonanych na miejscu fundamentowania pawilonu przed Jaskinią (fig.
3, 5), a także prześledzono go przy pomocy pionowych sondowań elektrycznych lokalizowanych na przekroju poprzecznym przez dolinę Bobrzyczki. Jak wynika z geologicznej interpretacji wyników badań geofizycznych wykonanych przez R. Lisika (1971), głębokość wcięcia dolinki
w stosunku do jej współczesnej powierzchni morfologicznej wynosi około
35m. Szerokość wcięcia przekracza 150m. DoUna wypełniona jest osadami plejstoceńskimi tworzącymi dwa zróżnicowane litologicznie !kompleksy. Bezpośrednio na wapieniach żywetu spoczywają gliny piaszczyste
i osady pylasto-piaszczyste tworzące pokrywę od kilku metrów na połud
niowym zboczu doliny, do ponad 30m na zboczu północnytn. W utwory te
wcięta jest dolina o szerokości około 80 m, wypełniona przez piaski rzeczne ze żwirami. Ich miąższość w 'badanym profilu zmienia się w granicach
ok. 3-17 m. Płytkie wcięcie erozyjne współczesnego potoku wypełnione
jest piaskami i mułkami holoceńskimi osiągającymi miąższość do ok. 1,5 m .
Współczesna dolina ma płaskie równe dno o niewielkich spadkach.
Tworzy ono rozległy podmokły taras zalewowy. Między skalistym zboczem wzgórza Malik a tarasem zalewowym rozciąga się wąski taras nadzalewowy wyniesiony ponadl współczesnym dnem dolinki na wysokość
ok. l m; w tarasie tym odsłaniają się wydmowe piaski eoliczne.
Rozważania nad genezą jaskini rozpoczęte zostały przez autorów od
analizy spękań ciosowych wapieni dewońskich tworzących wzgórze Malik.
Pomiary kilkuset spękań wykonane zostały zarówno w korytarzach i komorach jaskimi, jalk i w obrębie wychodni wapieni na powierzchni. Spę
kania ciosowe zaznaczające się zarówno na powierzchni, jak i w jaskini
mają kierunek główny 140°. Słabiej zaznaczone są kierunki 112 i 83°,
a podrzędnie występują spękania o azymutach 5 i 40° *. Większość korytarzy jaskini wykazuje wyraźny związek ze szczelinami ciosu. Główny
kierunek spękań odpowiada kierunkowi głównych !korytarzy jaskini.
Stwierdzenie tego faktu w powiązaniu z innymi danymi geologicznymi
* Wszystkie podane
m e todą

·18

wartości azymutów stanowią średnie statystyczne otrzymane
zestawienia stereograficznych diagramów spękań.

i "'ogólną analizą geomorfologiczną terenu upoważnia do podjęcia próby

odtworzenia genezy jaskini.
Wody atmosferyczne przedostając się w głąb masywu wapiennego poprzez drobne szczeliny ciosowe powodują stopniowo !korozję (ługowanie)
tych szczelin. Rozszerzanie szczelin umożliwia dopływ większych porcji
wody, która zakwaszona dwutlenkiem węgla rozpuszcza węglan wapnia
zgodnie z formułą chemiczną:
CaC0 3

+ C02 + H20 ~ Ca(HCOah

Reakcja powyższa ma przebieg dwukierunkowy, co warunkuje wytrąca
nie się węglanu wapnia w postaci kalcytowych nacieków tworzących się
w określonych warunikach we wnętrzu masywu skalnego.
W oda, która przedostała się do poszerzooych spękań, oddziałuje na
ścianki szczelin nie tylko dhemicznie, lecz również mechanicznie. · Prowadzi to do pows~ania podziemnych potoków, któryCih dziełem są korytarze jaskini. Korytarze te następnie były zasypywane przez osady zarówno przynoszone z zewnątrz, jak i gromadzone we wnętrzu jaskini.
Spowodowało to stopniowe wypełnianie i "podnoszenie" się drna, na którym w ostatniej fazie rozwo,j u jaskini wykształciła się bogata węglanowa
sza-ta naciekowa, pokrywająca starsze osady. Nacieki wytrącone również
n a ścianach i stropie są dziś pierwszoplanowym elementem wizualnym
jaskini. Charakterystyik'a szaty naciekowej ze względu na jej szczegółnil
warto.ść przedstawiona została odrębnie w dalszej części opracowania.
W rozważaniach nad genezą jaskini pozostaje otwarty problem przepływu wód, które spowodowały powstanie podziemnych koryt~ey. Obecne kierunki hydrograficzne i sytuacja morfologiczna wzgórza Malik wskazują na możliwość przyjęcia podziemnego przepływu str.urruenia Bobrzyczki, który przebijając wapienne wzgórze utworzył korytarze ' jaskini Raj .
Przy przyjęciu takiej koncepcji genetycznej należałoby przyjąć, że potok
wpływał do j~askini od strooy wejścia przedostając się przez masyw w kierunku południowo-wschodnim, dziś zachowuje na powierzchni terenu stary !kierunek przepływu.
Istnieje jednak dr uga ewentualność zakładająca przeciwny kierunek
przepływu wód: przez jaskinię. Wody przedostające się do wnętrza masywu w części południowo-wschodniej łączyły się w podziemny potok wypływający z jaskini przez główny wylot ku północnemu zachodowi. Za
takim kierunkiem przepływu przemawia szereg faktów, m.in. charakter
korytarzy pos2lczególnych części jaskini, wzrost miąższości os!idów namuliska przy otworze wejściowym oraz stopniowe podnoszenie się skalnego drna jaskini w •k ierunlku od wejścia w głąb jej wnętrza (T. Wróblewski 1972).
Wiek powstania jaskini Raj trudno jest obecnie jednoznacznie i bardziej dokładnie określić. Datowane są dziś tylko osady jaskiniowe
(J. K. Kozłowski 1969), których depozycja rozpoczęła się w momencie,
gdy sama jaskinia jako erozyjna forma krasowa była już wykształcona,
tj. w. młodszym plejstocenie (intergla-cjał eemski), więc około 80-100 tys.
lat temu. Jaskini•a jest zatem starsza od tych wypełniający,ch ją osadów,
przy czym nie ma możliwości pewnego umiejscowienia w czasie początku
jej tworzenia się. Korzystne warunki dla rozwoju zjawisk krasowych
ł -
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Fot. 18. W Sali S talaktytowej przy dużym bogactwie nacieków stropowych stosunkowo nieliczne są nacieki na spągu jaskini. Fot. T. Wróblewski

Fot. 17.

Różne

formy stalaktytów w jaskini. Fot. B. W. Woloszyn

istniały w permie i w triasie, a szczególnie w trzeciorzędzie (R. Gradziński,
Z. Wój cik 1966). Prawdopodobnie z tym ostatnim okresem należy wiązać
większość form krasowych w Góradh Świętokrzyskidh, a więc być może·
również powstanie jaskini Raj. Nie można jedna:k wyłączyć młodszego
wieku zjawisk krasowyreb związanych ·z poszczególnymi okresami interglacjalnymi. Problem określenia wieku i genezy jaskini Raj wymaga więc
prowadzenia jeszcze dalszy<:h badań naukowych .
W wyniku wytrącania się węglanu wapnia z wód krasowych przesą
czających się przez strop jMkini powstała bogata szata naciekowa, która
j est nie t ylko ozdobą jaskini, ale kryje w sobie wiele walorów naukowych
i dydaktycznych. Utwory naciekowe rozwinięte są na stropie i ścianach
jaskini, a także pckrywają starsze osady złożone na dnie, tworząc wła
ś<:iwie współczesny spąg. Nacieki pokrywają znaczne powierrehnie
wnętrza jaskini z wyjątkiem ciasnych korytarzy w końcowej części głów
nego ciągu, gdzie występują w stosunkowo skromnej ilości . Reprezento4•
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F ot. 20 . .,Paeoda" w Sali Stalaktytowej jest

przykł adem zł ożonej

formy naciel-:owej.

Fot. T Wróblewski

Fot. 19. P ojedyncza kolumna naciekowa w Sali Stalaktytowej. Fot. B. W. W ol oszvn

. wan e są one przez typy nacieków pospolite w jaskiniach, ja:Ic ró wniez
przez nacieki ~potykane rzadko .
··_!
W jaskini Raj występują różne formy stalaktytów, stalagmitów i ko- \'
lumń', żeber, zasłon i draperii, polew, nacieków wełnistych , różnych roz-miarów misy naciek owe, nacieki grzybkowe, groniaste, inkrustacyj nę,
a także pizoidy i ·pizolity. Szczegółowa charakterystyika form naciek owych
jaskini Raj, ich budowa i geneza zostały opracowane przez autorów po~
przednio (R. Grad ziński, T . Wróblewski 1968). Nacieki te swym b ogac"twem i rozmiaTaroi przewyższają nacieki każd ej innej jaskini w Polsce.
Jedynie odkryta niedawno Jaskinia Niedźwiedzia w kamieniołomie K letno III w Sudetach może być pod względem bogactwa sza ty naciekowej
porównywana z Raj em.
Wszystkie nacieki jaskini Raj zbudowarne są z węglanu wapnia CaC03,
który występuj e w postaci kalcytu. Jak już wspomniano wyżej, nacieki
!i:;

wytrącają się z wód zawierających rozpuszczony kwaśny węglan wapnia
Ca(HC0 3}2. Przejście tego związku w krystaliczny węglan wapnia uzależ
nione jest od ilości dwutlenku węgla zaw~tego w powietrzu i w roztworze, odi temperatury wody i wnętrza jaskini, odpowiedniego ruchu powietrza itp. czynników. Struktury wewnętrzne nacieków uwarunkowane
są fizyczno- chemicznymi własnościami roztworu, z którego krystalizują,
oraz zależą .o~ . warunków mikroklimatyczny<eh panujących w jaskini. Prawie wszyśtkie nacieki zbudowane są z charakterystycznych warstewek
przyrostowjch, często mających zróżnicowane zabarwienie, które pcchodzi od domieszek tlenków żelaza i manganu, a także od ~óŻlnych drobnych zanieczyszczeń. W związku z tym barwa nacieków 2'Jmienia się od
mlecznobiałej, rzadziej przeźroczystej, przez różową, żółtawą, cze·r wonawą, brunatną do ciemnobrunatnej i szarej. Większość nacieków na stropie
ma barwę białą lub kremową, nacieki dna jaskini są zazwyczaj szare lub
szarobrązowe.

· Najliczniej w jaskini występują nacieki o rozwinięciu pionowym. Nado nich stalaktyty, stal,a gmity ora'z kolumny. Ilościowo zdecydowanie przeważają stalaktyty, które pokrywają znaczne powierzchnie stropu
prawie wszystkich ikomór i korytarzy. Są one na ogół soplowate, zwęża
jące się ku dołowi, rzadziej ·r urkowate, wyraźnie na koń·cach prześwie
cające, zwane "makaronami". Wiele stalaktytów ma nierówną powierzchleżą

Fot. 22. Fragment pola pizoidów jaskiniowych. Fot. T. Wróblewski

nię,

:Bot. 21. Formy
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spływowych

naciek ów warkoczowych i wełnistych na
mory Złomisk. Fot. B. W. Woloszyn

ścianach

Ko-

zgrubienia, a nawet rzadko wyrostki przypominające !heliktyty. Stalaktyty występują zwykle jako osobniki pojedyncze narastające gęsto na
stropie lub tworzą niekiedy zrośnięte grupy. Liczba idh jest w niektórych
partiach jask ini bardzo duża, w Sali Stalaktytowej (fot. 18) osiąg9ją_zgs~cz en ie l 00-200 sztuk na l m 2 powierzchni stropu. Jest to Hczba nie
notowana w żadnej z innych jaskiń polskich. Długość stalaktytów wynosi
przeciętnie 20-40 cm, osiągając maksyma:lnie 80 cm.
W przeciwieństwie do ogromnej liczby st alaktytów, stalagmitów na-'1
rastających na dnie jaskini jest znacznie mniej . Stalagmity mają !kształty
stożkowe i laskowe, tworzą również formy złożone: maczugowa te, pagodowe, meduzowate i inne. Największe pojedyncze stalagmity osiągają~
sokość 80 cm. W przypadku zrośnięcia się kilku stalagmitów tworzą s1ę
formy grupowe. Największy z takich zrośniętych stalagmitów znajduje
się w Sali Wysokiej. Jeden z najciekawszych stalagmitów ·r eprezent uje
"Pagoda" w Sali Stalaktytowej (fot. 20).
Kolumny naciekowe powstałe ze zrośnięcia się stalaktytów i s talagmi- \1
tów pojawiają się na terenie całej jaSJkini. W niektórych miejscach wystę
.pują masowo po·wodując zarastanie fragmentów wąskich korytarzy i ciasnych przejść . Kolumny zarastały również ca~kowicie przewężenie oddzielające g łówny ciąg jaskini ·o d Komory Wstępnej. Największe z kolumn
mają od metra do blisko dwóch metrów wysokości. Na uwagę zasłu gują
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kolumna nad jeziorkiem w Sali Kolumnowej, "Harfa" w Komorze Złomlsk
oraz kilka kol~n w Sali Wysokiej i w Sali Stalaktytowej, do których za..liczyć należy również wspomnianą już poprzednio "Pagodę"
W podobny sposób jak nacieki ustawione pionowo, powstają formy
spływowe, zlolk.aliwwane głównie na nachylonych powierzchniach ~~ropu
i ścian jaskini. Zaliczyć tu należy żebra, nacieki warkoczowe, zaślóny,
draper ie, a także różne formy nacieku wełnistego. Na dnie jaskini powstaj ą różnej wielkości misy zgrupowane często w formy zwane polami
ryżowymi. Wspólną cechą wszystkich tego typu utworów jest grawitacyjny kierunek spływu wody, z której zostają wytrącone, a ich kształt uzależniony jest od dróg i charakteru t ego spływu.
Osobną grupę form tworzą nacieki powstające najczęściej na dnie· jaskini w zbiornikach wody, poniżej poziomu jej zwierciadła. Narastanie
k alcy lu odbywa się na ściankach i dnie zbiornika, bardzo często najszybciej na linii zwierciadła wody. Powstają w ten sposób inkrustacje·· ińi~,
nie:kiedy same misy, a w pewnych przypadkach luźne u twory konkrecyjne o średnicy nie przekraczającej 3 cm (naj częściej 0,5-1,5 cm) zwane
popularni e "perłami jaskiniowymi". Te kuliste nacieki (fot. 22), należące
do rzadkich w jaskiniach polskich form naciekowych, zwane są w fachowej literaturze "pizolitami" (R. Gradziński, A. Radomski 1967; J . Bak er,

l

l

F ot. 24. Nacieki typu grzybkowego w

powię kszeniu .

Fot. R.

G radziński

A. C. Frostick 1951 ; W. Barczy k 1956; M. Kirschmayer 1963 ; R. Gradziń
ski, Z. Wójcik 1967; R. Gradziński, T. Wróblewski 1968). Ostatnio zapro- \
panowany został (T Wróblewski 1972) dla tego typu utwor ów termin
p i z o i d y w związku ze stwierdzeniem w jaskini Raj bardzo rzadkich
utworów n aciekowych, dla których nazwa pizolitu jest bardziej stosowna.
Są to pokrywy naciekowe zbudowane z różnej wielkości pizoidów spojonych w zwięzłą skałę węglanową. P izoidy w Raj u wypełniaj ą zwykle
misy naciekowe, ale również tworzą większe pola. Największe pola pizoidów utworzyły się w Komorze Wstępnej, w Sali Wysokiej i w Sali
Stalaktytowej. Reprezentują one jeden z najrzadszych typów utworów
naciekowy ch w skali światowej . Poza jaskinią Raj opisy wane były dotychczas jedynie z j askiń Kuby i Rumunii (R. Gradziński, A. Radomski

l 967).
Do powstałych w odmienny sposób form naciekowych można zaliczyć \

Fot. 23. Obr az mikroskopowy przekroju pizoidu jask iniowego. Fot. R. Gradziński
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drobne nacieki ty pu gr oniastego, grzybkowego (fot. 24), inkrustacy jnego
itp., tworzące się we wszystkich możliwych fr agment ach jaskin i. Kształt
ich nie zależy od gr awitacyjnego skapywania lub ściekania wody. Wytrą
canie s1ę nac1e!row tego typu następuj e na drodze podsiąkania lub rozprysku wody, a także konden~acji pary wodnej (wilgoci) zawartej w atmosferze jaskini. W ten sposób powstają drobne formy naciekowe drugiego
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V

i dalszych rzędów, lokalizujące się na większych naciekach starszych generacji lub bezpośrednio na dnie, ścianach i luźnych blokach skalnych
znajdujących się w jaskini. Są to utwory na ogół milimetrowej lub centymetrowej wielkości i m~a je ·zaliczyć do mikroform naciekowych .
Szata naciekowa jaskini Raj, bardzo bogatra i zróżnicowana, decyduje
o jej znaczeniu i wartości przyrodniczej. Jaskinia jest cennym obiektem
przyrody nieożywionej głównie z uwagi na walory naukowe, estetyczne
i dydaktyczne zdobiącej jej wnętrze szaty naciekowej . Niektóre rodzaje
nacieków, unikalne w kraju jako zespół form występujących na stosunkowo niewielkiej powierzchni, tworzą cenny obiekt naukowy do dalszych
badań , swą wartością wykraczający poza granice Polski.
Z ak lad Nauk Geologicznych P AN
Pracownia Sedymentologii Kraków
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PAR

P e3 IO Me

n ewepa P aA, p acnono >KeHH aR B 10ro-sa naJlHOH tJacrH CBeHTOKWHCKH x rop, 6n113 r. Ke.rn,.
1\l'. pa3JJIIT:l u TOJIIUC ł! J oecr HI! K a , cna r aJowera D03DbJWe!IHOCTb MamtK. 3ra B03 BblWOIIHOC'rb

HaXO.IliiTCH B npeJJ.e.nax ceBepHoro Kpblna cKnaJJ.tJaroro crpy Kry pHor o ;meMeHTa Bom.•XODHUKOH CIIHKJIIIHIIJJII, CJIO>KeHHOH, B 3Ha 1!11TCJlbHOli CTeneH II, Kpy nHOCJJOliCTbi MII H3DCCTHH·
KIIMH aM<j>HnOpOBblMJI cpe/li!CfO JlCBOJi a (>KHBeTCKili\ Hpyc) . T CKTOHHIJCCKHft 6JJOK B03Bb!WCJI•
HOCTli MaJJHK 06pa3yeT OCT3HCU. 113BeCTHRKOB Jl.CBOHII, OKpy>KeHHbl X 3p03110HHbiMH Jl.OJJHH3M H,
DltlllOJJ IIeHHbiMII tJerBepT114HblMH OTJJ O>KCHHHMH. K opHAOpbi new epbl rrpocTHpa!OTCR B Tpex
ll il npaBJICHli!IX. Yi x 061UaR npOT!!>KCHHOCTb COCTaBJJHeT OKOJJO 249M. 0HH pa3BHTbl B Ha·
npaBJJCllHH COrJJ aCllOM npOCTHpallUIO fJl 3BHbl X Tp CIUiłll CKOJJa li3BCCTH HKOB {140° ) li BTOpO·
cTeneH~rblx rpewHHax c asMMyraMH 112° H 83°.
K apcToo aH ::~p0311!1 rpewHu Gblna np 11411 HOit o6p a30BaHIIH newepbl, KOTOp ali B nocneAYIOlllee BpeMR 6blJJa MCCTOM aKKYMYJJRU.IIII ocaAKOB. KpoMe AOUHbi X ocaAKOB B ne~epe
B03HHKJJa npli'IY.llJJ HB 3!! HaTetJHa !! CHCTCM a. HaTC'!Hble <j>OpMbl, nOKpbiB310~He KpOBJJIO, CTeHKH H JlllO newepb!, COCTORT H3 K3JlbU.HTa. Om1 npCACT3BJJCHbl KaK <j>OpM3MH, IJ aCTO pacnpoCTpaHCllHbiMll B new epax , TaK H CBOe06pa3llbiMH, peAKO D CTpe'laiO~HMilCll <j>opMaMH. B ne~epe Pait pa3BHTbl MHO fO 'IIł CJJeHHbl e <j>OpMaU.HH CTaJiaKTHTOB, CTaJiarMHTOB H KOJIOHH, pe6pa,
33113BCCH H Jlpam1pOBKll, KOpK006pa3Hble <j>opMbl , HlłTbCBH Jl. Hble o6pa30BaHHR, HaTC'!Hble IJ3Wll,
rp03Jl.bCBHJlHbfC, rpu6oo6pa3Hble 11 IIHKpycTaU.HOHHble <j>opMbl, a T3KiKC nH30li.U.bl H nlł3 0Jli1Tbl .
,UeTaJibHOC OnHCaHJ!e HaTe'!HbiX <j>OpM newepbl npeACTaBJJCHO 3BTOp aMH B OT.U.eJlbHOit CTaTbe
(P. fpa.u.siiHbCKH, T . Bpy6neBCKH, 1968) .
OrpoMHOe 6oraTCTBO p aaHoo6pa3HbiX HaTe'!HbiX <j>opM cTaBHT newepy Paf! cpe.a.H u.eH·
neAwux naMnTHHKOB npHpO.U.bl B TioJJbWe. Hare'!Hble o6p asoBaHliR, KpoMe orpoMHOit !lCTe·
TH'!CCKOll U.CHHOCTH, 11MCIOT T3K>Ke Ba>KHOC 3H31JCHHe KaK 06'bCKT Hay'!HbiX JICCJJCAOBaHHA,
9H3'!CHIIe KOTOpbl X no BCCii BepO!!THOCTH He 6y.a.eT orpaHH'!HBllTbC!l npeJ].eJ13MH TIOJJbWH.
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CONDITIONS GEOLOGIQUES DE FORMATJON DE LA
GROTTE DE RAJ ET DE SES FORMES DE SUINTEMENT
Resum e
La grotte d e Raj situee dans la partie sud-ouest des Montagnes de Sainte-Croix,
dans la r egion de Kielce s'est d evelopp ee d ans le m assif calcaire du coteau Malik.
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Celui-ci fait partie de l'aile nurd du pli du synclinal de Bolechowice, constitue dans
sa majeure partie de Caleaires a Amphipores a gros bancs du Devonien moyen (Givetien). Un lambeau de cal caires devonie ns entoure de vallees d'erosion, r emplies de
sediments quat ernaires, forme le bloc tectonique du coteau Malik. Les galeri~s de la
grotte longues de 240m environ , s'etendent en trois rangs, conformement a la disection principale des fentes des caleaires (140°) et a celle des cassures plus fai bles, do1.t
les azimuts s'elevent a 112 et a 83.
L'erosion karstique des fissures a provoque l a formation de la grotte qui, au
cours de son developpement, est devenue le lieu d'accumulation de sediments. En
dehors des sediments du fond, dans la grotte se sont formees de riches formes de suintemen t. Ces formes r ecouvr ant de grandes parties du toit, des tailles et du fond de
la grotte sont constituees de calcite. On y observe aussi bien les formes q ue l'on trouve universalement dans les grottes, que les formes rares, rencontrees sporadiquement.
Ce sont diverses formes de stalactites, de stalagmites, de colonnes, d'ailettes, de ri··
deaux, de draperies, de gla~ures, de cuvettes, de grappes, de champignons et d'in·
crustation, ainsi que des pisoides et des pisolithes. La caracteristique detaillee des
formes observees dans la grotte Raj a ete presentee dans une des publications parues
recemment (R. Gradziński, T. Wróblewski, 1968).
Les formes de suintement riches et differenciees situent l a grotte de Raj parmi
les objectifs de la nature les plus precieux en Pologne. Les formes de suintement
de la grotte qui augmentent sa valeur esthetique et didactique, const ituent egalement
l'objet des recherches scientifiques, dont la signification peut depasser dans l 'avenir
les frontieres de notre pays.
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Teresa MADEYSKA

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA OSADÓW JASKINI RAJ
WSTĘP*

Badania osadów .jaskini Raj miały na celu odtworzenie sposobów iwarunków, w jakiclh one się gromadZiły, a tym samym warunków, w jakich
przebywał w jaskini człowiek. Na podstawie prześledzenia zmienności
osadów w profilu, poprzez odtworzenie kolejno następujących po sobie
zmian klimatu, wnioskować można o wieku poszczególnych warstw.
Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że wiefk samej jaskini i wiek osadów
ją wypełniających to odrębne zagadnienia. Jaskinie z reguły są starsze od
osadów je wypełniających, przy czym różnica w czasie może być rozmaita.
Podczas sedymentacji, nawet znacmie późniejszej, kształt i wielkość jaskini ulegać może dużym zmianom.
W historii jaskini Raj wyróżnić można dwa okresy. W pierwszym
z nich głównym czynnikiem tworzącym i modelującym jaskimę była pły
nąca woda. Siady jej działania zachowały się do dziś na ścianach jedynie
w najdalej od otworu położonych częściacih jaskini. W dotychczas zbadanej części namuliska nie znaleziono osadów, które można by genetycznie
wiązać z tym okresem, trudno więc dokładnie określić czas, w iktórym jaskinia powstała.
W drugim okresie historii jaskini dominuj ącą rolę odgrywało wietrzenie mechaniczne stropu i ścian, najintensywniejsze w częściach położo
nych w pobliżu otwo:rów. Powięlkszanie się jaskini, będące skutkiem tego
wietrzenia, zachodziło jednocześnie z gromadzeniem się jego produktówgłównie gruzowego materiału zwietrzeliskowego na dnie. Przewaga
·Wietrzenia mechanicznego nad chemiemym jest charakterystyczna dla
zimnych warunków klimatycznych, .jakie panowały w dużej części czwartorzędu.

W przypadku gdy jaskinia jest "sucha", tzn. że nie płynie w niej woda,
sedymentacja podlega prawom właściwym dla tego środow:iska sedymentacyjnego, przy czym decydujący wpływ na skład osadów mają zmiany
klimatyczne.
Głównymi składnikami osadów jaskiń suchych są: gruz .w apienny • Informacje o położeniu i genezie jaskini, szacie naciekowej, a także opracowaarcheologicznych i zoologicznych znajdzie Czytelnik w innych artykułach "Badania i udostępnienie jaskini Raj".

nie

materiałów
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Wyniki analiz zestawiono w czterech diagramach: diagram I (fig, 9)
obejmuje wyniki analiz próbek pobranych w Korytarzu Wstępnym, diagram II (fig. 10)- Komorę Wstępną, diagram III (fig. 11)- Salę Wysoką
i diagram IV (fig. 12)- Salę Stalaktytową .

Fot. 25. Korozy jne formy krasowe na

ściana ch

Sali Kolumnowej. Fot. T. Wrób!ewski

produkt wietrzenia mechanicznego ścian i stropu jaskini oraz tzw. glina
jaskiniowa - materiał drobnoziarnisty, który dostaje się do jaskini w raz
z przesiąkającą szczelinami wodą opadową. Takie cech y litologiczn e gruzu, jak jego wielkość, s topień ogładzenia, zwietrzenie chemiczne, wyraża
jące się porowatością jego powierzchni, obecność j amkowatych zagłębień
korozyjnych - wiążą się ze zmianami temperatury powietrza i wilgotności. Skład mechaniczny i chemiczny materiału drobnoziarnist ego także
w pewnym s topniu odzwierciedla zmiany klimatyczne. Zależności te omówione są w pracy o osadach j askiń Wyżyny Krakowskiej (Madeyska-Ni:k lewska 1969).
Prześledzenie zmienności poszczególnych cech osadów w profilu pozwala na odtwarzanie kolejnych 2lmian !klimatu w czasie, a tym samym
~taje się podsrtawą geologicznego nawiązania do historii przemian klimat u
m czwartorzędzie, będącej z kolei podstawą jego chronologii.
Obraz talkidh przemian w jaskini Raj nie jest łatwy do odczytania ze .
zględu na wielokrotne zakłócenia rytmu sedymentacji przez wpływ pro.:.
esów zachodzących w dolinie Bobrzyczki. Wynika to z położenia główne
o otworu jaskini w zasięgu wahań poziomu Bobrzyczki w czwartorzędzie.

UWAGI O ZASTOSOWANEJ METODZIE BADAŃ
Podczas badań wykopaliskowych pobierano próbki z poszczególnych
arstw w różnych częściach jaskini. Następnie wzięto serie próbek z kilku
·rzekrojów. Łącznie pobrano 68 próbek, przy czym ich wielkości były,
óżne od l 00 g do 20 k g - zależnie od składu mechanicznego.
2

,

10m

,

Fig. 6. Uproszczony plan jaskini Raj z zaznaczonym położeniem schematycznych
przekrojów: 1- 1 podłużnego, od Korytarza Wstępnego do Sali Wysokiej, 2-2 poprzecznego w Korytarzu W s tępnym

W badaniach laboratoryjnych zastosowano w zasadzie m etody opracowane dla osadów j askiń Wyżyny Krakowskiej (Madeyska-Niklewska
1971). Odmienność litologiczna osadów jaskini Raj w stosunku do jaskiń
podkrakowSkich , np. duża ilość frakcji piaskowej, spowodowała konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji.
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uproszczony). Numery warstw

odpowiadają

W celu zilustrowania uziarnienia wyd zielono
ił:

opisom w

następujące

tekście

trakcje:

< 0,005 mm;

pył: 0,005-0 ,05 mm;
cztery f rakcje piaskowe: 0,05-0,1 mm, 0,1- 0,2 mm, 0,2-0,5 mm , 0,5-2,0 mm;
cztery frakcje gr uzowe: 2,0- 20 mm, 20--4 0 mm, 40- 80 mm , >BO mm.

Różna ilość gruzu wapiennego w poszczególnych warstwach utrudniła
czytelność ogólnego diagramu granulometrycznego, zestawionego w procentach wagowych dla całej próbki. W celu lepszego uwidocznienia zmienności składu drobnych frakcji określono stosunek ilościowy frakcji iłowej
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(< 0, 005) do pyłowej (0,005-0,05 mm), przyj muj ąc za 100% materiał
o ~rednicy ziarn < 0,05 mm (fig. 13). Zilustrowano także zmienność składu
piasku, obliczając ilości poszczególnych frakcji plaskowych w stosunku
do calego materialu o średnicy ziarn 0,05-2,0 mm (fig. 14).
Klasyfikację gruzu wapiennego według kształtu okruchów przeprowadzono analogicznie ja'k w badaniach jaskiń Wyżyny Krakowskiej, tzn.
wydzielając trzy zasadnicze klasy: okr u chy ostrokrawęd·ziste, o ogładzo
nych krawędziach i ogładz·one oraz odłamki z jamkowatymi zagłębienia
mi korozyjnymi, okruchy o różnym stanie zachowania powierzchni i świe
żo pęknięte w osadzie. Oznaczono także porowa tość powierzchni okruchów
wapiennych.
Ograniczenie występowania gru zu tylko do części warstw jest przyczyną zmniejszenia przydatności analizy morfologii gr uzu do odtwarzania
paleoklimatycznych warunków sedymen ta·cj i.
W materiale drobnoziarnistym, o średnicy ziarn m niejszej niż l mm,
oznaczono ilość substancji organicznych rozpuszczalnych w ługu sodowym
oraz ilość związków żelaza.
Ilość związków żel aza wyka zuje w dużym stop niu zależność od składu
mechanicznego danej warstwy. W materiale o grubszym ziarnie idh za-
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Fig. 8. Schematyczny przekrój poprzeczny osadów w K orytarzu Wstępnym (na podstawie matP-rialów J. K. Kozłowskiego, uproszczony). Numery warstw odpowiadają
opisowi w t e kście
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ilust rują cy

wyniki analiz

1- IV - uziarn ienie : I - gruz wapienny, II - frakcje plaakowe, III - frakcja pyłowa, IV - trakdzonych krawędziach, vc - odłamki ostrokrawędziste , VI - gruz z jamkowatymi zagłębleniami kowarto ść powierzchni okruchów wapiennych , X zawa rtość substancji organicznych, XI -

wartość bywa znacznie mniejsza niż w próbkach o ziarnie drobniejszym.
Związki żelaza wytrącają się z roztworów na powierzchniach ziarn osadów, ich ilość zależy więc od sumy powierzchni poszczególnych ziarn,
a nie tylko od ilości żelaza w rootworze. Dla rozważań paleoklima-tycznych ważna jest znajomość ilości dopływającego żelaza, wskazuje ona bowiem na stopień rozwoju procesów wietrzeniowych czy glebowych na powierzchni. W celu wyeliminowania wpływu wielkości ziarn osadu na

oznaczoną ilość wytrąconych związków żelaza
żelaza . Przyj mując, że

66

wsz:vstkie ziarna

są

obliczono tzw. wskaźnik
kuliste wzięto, za charaktery-

próbek pobranych z Korytarza

Ws tępnego

c ja Iłowa, V-VIII - morfologia gruzu wapiennego : v a - od łamki ogładzon e, Vb - odłamki o ogła
rozyjnyml, VII - okruchy ,. różnopowlerzchnlow e", VIII - okruchy pęknięte w osadzie, IX - porozawartość związków żelaza , XII wskaźnik żelaza . N ume ry z le we j strony oznaczają war&t wy

styczną średnicę dla darnej próbki wartość odczytaną z krzywej granulometrycznej wykreślonej dla materiału o średnicy ziarn mniejszej niż
2 mm, na podkładzie półlogarytmicznym, przy rzędnej odpowiadającej
50% ziarn. Przeliczenie wykonano przyjmując - zastrzec się trzeba, że
z dużym przybliżeniem - że suma powierzchni poszczególnych ziarn jest
odwrotnie proporcjonalna do ich średnicy. Otrzymane wyniki wykazują
inne wahania niż na poprzednim wykresie oznaczonych związków żelaza;
wydaje się, że w większym stopniu wskazują one na zależność od warun·k ów klimatycznydh.
5•
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wyniki a naliz próbek po

W 15 próbkach reprezentujących poszczególne warstwy wykonano
oznaczenia mineralogiczne zarówno we frakcji ciężkiej , jak i lekkiej (analizy wykonał dr Roman Chlebowski). Oznaczenja wykonane były w materiale pyłowym, po oddrieleniu cząstek spławialnych. Skład mine,r alny
frakcji ciężlkiej jest mało urozmaicony i charakteryzuj e się niewielką zawartością minerałów mało odpornych {fig. 15). Wskazuje to na fakt , że
materiał osadzony w jaskini przeszedł kilka cykli sedymentacyjnych. Wyjątkiem jest amfibol, minerał mało odporny na wietrzenie chemiczne, którego dość znaczna zawartość w warstwie 10 świadczyć może o nieco innym źródle materiału tej warstwy w porównaniu z pozostałą częścią profilu. J ednak wspomnieć należy, że w górnej części profilu zaznacza się
analogiczna d o opisanej przez M. Tumau-Morawską {1955) współzależ-
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jak do figury 9

ność polegająca na wzroście zawartości amfiboli przy jednoczesnym ubytku granatu, w miarę zmniejszania się frakcji materiału. O pochodzeniu
materiału ze starszych pokryw osadowych świadczy także występujący
sporadycznie w ró:?Jnych miejscach profilu glaukonit .
We frakcjach lekkich stwierdzono obecność nieznacznej ilości (maksymalnie 2%) skal eni potasowych i plagioklazów, oznaczono także fosforany
{fig. 16), węglany występuj ące w postaci ogładzonych okruchów, a także
odłamków kryształów kalcytu, skupienia - konkrecje związków żelaza,
a także związki żelaza wytrącone na powierzClhniach ziann kwarcu. Wyn iki tych oznaczeń przytaczane będą w opisie poszczególnych warstw.
Przy opisywaniu sedymentów jaslk iniowych, w celu zobiektywizowania określenia barwy materiału drobnoziarnistego, zastosowano skalę barw
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ilustrujący

wyniki analiz próbek po

opracowaną

dla potrzeb gleboznawczych - Munsell Soil Color Charts
(Munsel Color Company, Inc., Baltimore). Oznaczenia barwy dają także
pewne wskazówki co do składu materiału. Zestawienie wyników analiz
chemicznych z oznaczeniami barw dowiodło, że cyfra pierwsza po symbolu barwy, określająca tzw. walor, jest zależna od ilości substancji organicznych, czyli głównego elementu wpływającego na "przyszarzenie"
osadu. Im m niejsza jest cyfra oznaczająca walor, tym więcej jest substancji organicznych. Druga cyfra, oznaczająca natężenie danej barwy
(brązowej, czerwonej czy żółtej), uwarunkowana jest ilością związków
żelaza, a także ilością fosforanów, a więc zależność jest bardziej skomplikowana.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OSADÓW JASKINI
Ogólnie rzecz biorąc w profilu osadów jaskini Raj wydzielić można
miąższą, zróżnicowaną serię gliniasto-gruzową, leżącą bezpośrednio na
dnie skalnym, a ponad nią serię znacznie uboższą w gruz wapienny, skła
dają cą się z warstwy mułowej i piaszczystej (fig. 7, 8, fot. 26).
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branych z Sali Wysokiej.

Objaśnienia

jak do figury 9

Seria gruzowo-gliniasta składa się z mniej lub bardziej nieregularnych war~ tw i soczewek o różnym mechanicznym i chemicznym składzie
drobnoziarnistego materiału gliniastego i ?Jmiennej ilości gruzu wapiennego. Zmienności te zachodzą ni ezależnie od siebie, tzn. że nagromadzenie
wi ększej il ości gruzu nie układa się zgodnie z jakimś p oziomem, warstwą,
czy soczewką gliny, a raczej od nich niezal eżnie .
Materiał drobnoziarnisty jest allochtoniczną częścią osadów jaskini,
dostawał się do niej z powierzchni lub ze szczelin w skale macierzystej,
wypełnionych uprzednio różnowiekowym materiałem zwietrzeliskawyro
i osadowy m. Związek tego materiału z różnymi formami kominowymi

a

i sz·c zelinowymi jaskini omówiony

będzie później.

W serii gruzowo-gliniastej, począwszy od górnej części warstwy 2 aż
d o stropu, czyli do warstwy 8, zaznaczają się ·ślady okresowych przepły
wów wody o mniejszym lub większym n asileniu, w postaci warstwowania materiału drobno,z iarnistego i obeCJności soczewek piasku.
Istnieją ·znaczne różnice w wykształceniu osadów między przyotworową częścią jaskmi, czyli K orytarzem Wstępnym i Komorą Wstępną, a głę
biej położonymi SalaliTli Wysoką i Stalaktytową. Z tego względu przy
opisie obie części zostały potraktowane osobno.
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OPIS OSADÓW KORYTARZA WSTĘPNEGO
I KOMORY WSTĘPNEJ JASKINI RAJ*
War s t w a l. Ciemna, szarobrunatna (10 YR 3/3 lub 7,5 YR 4/2),
jaśniejąca w miarę oddalaJnia się od' otworu glina, wypełniająca szczeliny
między blokami w dnie skalnym. Najwyraźniej wykształcona jest w Korytarzu Wstępnym oraz słabiej w centralnej części Komory Wstępnej.
W Korytarzu Wstępnym zawiera ok. 80% gruzu wapiennego, prawie wyłącznie lekko ogładzonego, przy czym 30% okruchów o średnicy większej

..

Fot. 26. F'r agmen t przekroju poprzecznego i podłużnego osadów jaskin iowych w K orytarzu \Vstępny m . Widoczra górna część se rii gruzowo-gliniastej oraz muł owo-pia
szczysta seria osadów wodnych. Fot. J. K . Kozłowski

niż 10 mm dharakteryzuje się skorodowaną powi erzchnią, pokrytą jamkowatymi zagłębieniami. Glina wiążąca materiał okruchowy jest ilasta we frakcji < 0,05 mm (czyli pyłowej i iłowej razem wziętych); frakcji
iłowej (< 0,005 mm) jest 67% (fig. 13). Ciemnobrunatne zabarwienie glina
zawdzięcza dużej ilości substancji organicznych 3,3% we frakcji
< 1mm.
Granica górna warstwy l jest nierówna, często w przybliżeniu powtarza swym zarysem kształt dna skalnego, a w miejscach, gdzie dno jest
wyższe, szczególnie w Korytarzu Wstępnym, warstwa l w ogóle zanika,
a na dnie skalnym spoczywa wtedy bezpośrednio warstwa 2.
War s t w a 2. Szarobrunatna (lO YR 4/3) glina ilasta z dużą ilością
gruzu wapiennego, występująca wyraźnym, ciągłym poziomem o wyrównanym stropie, zarówno w Korytarzu, jak i w Komorze Wstępnej. Jej
przeciętna miąższość wynosi ok. 50 cm, a w cootralnej części Komory
Wstępnej osiąga 80 cm. Gruz wapienny stanowi ok. 70% materiału, przy
czym jest stosunkowo dobrze ogładzony. Podobnie jak w warstwie l ok.
30% okruchów charakteryzuje się istnieniem jamkowatych zagłębień korozyjnych. We frakcji pyłowej obecne są liczne kryształki węglanu wapnia, a także koncentrycme, krystaliczne wytrącenia przypominające bardzo małe perły jaskiniowe. Frakcja iłowa stanowi 61,5% materiału dr obnoziarnistego (<0,05 mm) . Glina warstwy 2 zawiera 1,4% substancji organicznych, co jest ilością znaczną w skali całego profilu osadów jaskini
Raj, chociaż mniejszą niż w warstwie l. Obecna jest także znacma ilość
fosforanów. W Korytarzu Wstępnym w górnej części warstwy 2 pojawiają się nieregularne soczewki piaszczyste, oznaczone już jako warstwa 3.
War s t w a 3. Nieregularne, porozrywane soczewki materiału piaszczys tego i gliniasto-piasz·c zystego' o miąższości 10-15 cm, zawi erają ce , podobnie jak warstwa 2, gruz wapienny, miejscami w dużej ilości. Soczewki
piaszczyste Clharakteryzują się zabarwieniem brązowym (10 YR 4/3) i zawierają nie·znaczną domieszkę substancji humusowych (0,3%). W górnej
części przeważają soc·z ewki gliniasto-piaszczyste o zabarwieniu szarobr unatnym (lO YR 3/ 2), zawierające znaczną ilość substancji humusowych
(2, 7%), a także związków żelaza - w przeliczeniu 18,8 mg żelaza na l g
próbki.
War s t w a 4. Brunatna (7,5 YR 3/2) lub szarobrunatna (lO YR 4/2)
glina piaszczysta z małą ilością gruzu wapiennego i niewielką ilością bloków o średnicy ok 20 cm. W Korytarzu Wstępny;m stanowi ona prawie

• Szczegółowsze rysunki przekrojów osadów jaskini Raj opublikowane zostały
w monografii jaskini- Foli a Qu aternaria 41, 1972.
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ciągłą warstwę,

o

miąższości przeciętnie

kilkunastu, a

wyjątkowo

ale także z obecnością porowaty ch wytrąceń węglanu w apnia na ich powierzchniach.
Warstwa 6 zawiera liczne, wyciągnięte dłuższymi osiami wzdłuż korytarza so,c zewki piasku o miąższości kilku i długości kilkudziesięciu centymetrów. Piasek w tycih soczewkach (na diagramie wyników arnaliz próbek z Korytarza Wstępnego przedstawiony schematycznie jako środkowa
próbka warstwy 6) ma zabarwienie zielonawobrązowe (2,5 Y 5/ 4).
Glina warstwy 6 zawiera substancje organi-czne w ilości 0,9% w Korytarzu Wstępnym i 0,7% w Komorze Wstępnej. Zawartość związków żelaza
w przeliczeniu na mg żelaza w l g próbki jest taka sama w glinie jak
i w soczewkach piasku, i wynosi 10,5. Wska2:.nik żelaza wskazuje na stosunkowo większą koncentrację związków żelaza w soczewkach piasku.
Ilość fosforanów jest dość duża (7%), jedna'k znacznie mniejsza niż w w arstwie 4.
Strop warstwy 6 jest bardzo nierówny, granica z wyżej leżącymi wars twami ma nieregularny przebieg.
War s t w a 7. Piasek ciemnobrązowy i czerwonawy (7,5 YR 5/4, 7/5
YR 3/2) występuj ący we wschodm.iej części Komory Wstępnej w postaci
soczewki kilkunastocentymetrowej miąższości, grubiejącej ku w schodowi,
częściowo przykrytej przez soczewki czerwonawej gliny nazwane warstwą 8. W Korytarzu Wstępnym czerwonobrązowy piasek występuje
w postaci porozrywany ch płatów, zazębiając się i przewarstwiając z wy-

40 cm,

i zawiera soczewki piaszczyste. We wschodniej części Komory Wstępnej

ma ona miąższość około 20 cm, ku zachodowi wyklinowuje się.
Pod względem uziarnienia w warstwie 4 przeważa frakcja piaskowa
(ok. 60%), w materiale o średnicy ziarn mniejszej niż 0,05 frakcja pyłowa
przeważa nad iłową - w Korytarzu Wstępnym jest jej 57,8%, a w Komorze Wstępnej 71,0%. Zawartość substancji organi<:znych w prób<:e pobr arnej w Korytarzu Wstępnym wynosi 0,8%, a w. próbce z Komory Wstęp
nej nieco więcej, mianowicie 0,9%. Zmienna jest ilość związków żelaza
w Korytarzu Wstępnym wynosi ona 0,08 mg żelaza w l g próbki, podczas
gdy w Kom~rze Wstępnej wynosi 11,7%. Warstwa ta zawiera znaczną
ilość fosforanów - do 23% ziarn frakcji pyłowej (fig. 16), a w Korytarzu
Wstępnym przeszło 7% krystalicznych węglanów.
Występujący w warstwie 4 w niewielkiej ilości gruz wapienny Cihar akteryzuje się dużą porowatością powierzchni- 14,8%, ma na ogół ogła
dzone krawędzie, chociaż są też okruchy ostrokrawędziste i spękane.
Większość, bo 72%, odłamków ma jamkowate zagłębienia korozyjne na
p owierzchniach.
Strop warstwy 4 jest bardzo nierówny, granica z wyżej leżącymi osadami m a sikoroplikowany przebieg.
W a r s t w a 5. Szaropłowy muł piaszczysty (2,5 Y 5/2) występujący
poziomem 20 cm miąższości w przyotwOTowej części Korytarza Wstęp
n Pgo, w,yklinowującym się, w odległości ok. 3m przed Komotrą Wstępną,
oraz w postaci soczewki we wschodniej części Komory Wstępnej, pod
drugim otworem. W obrębie tej warstwy mowa wyróżnić nieregularne
w zarysie soczewki bogatsze i uboższe we frakcję piaskową, przy czym
w pobliżu otworu jest więcej soczewek gliniastych, zabarwionych brązo
wo. Analiza próbki pobranej z punktu najdalej wysuniętego w, stronę
wnętrza jaskini wykazała obecność 51,6% frakcji piaskowej i 33,8% frakcji
pyłowej. W materiale < 0,05 mm średnicy frakcja pyłowa przeważa
znacznie nad iłową i wynosi 71,4%, przy czym jest to prawie 'c zysty kwarc.
Warstwa 5 zawiera w górnej części nie-zmaczną ilość zwietrzałego chemicznie gruzu wapiennego i nieliczne bloki o średnicy około 20 cm.
Zawartość substancji organicznych wynosi 0,6%, znaczna jest ilość
zwli.ązlków żelaz·a 17,5 mg żelaza w l g próbki, przy czym wskaźnik że
laza (obliczony z uwzględnie-niem wpływu wielkości powierzchrni czynnej
7iarn osadu na ilość wytrąconych związków żelaza) mimo drobnoziarnistości warstwy jest dość znaczny- wynosi bo·w iem 94,5.
War s t w a 6. Ciemnobrązowa (lO YR 4/2) glina piaszczysta z niewielką ilością gruzu wapiennego. W częściach przyotworowych jaskini Y! ~orytarzu Wstępnym - jest on ogładzony i zwietrzały chemicznie,
a w "Komorze Wstępnej obok okruchów o ogładzonych krawędziach spoty.ka się także ostrokrawędziste oraz takie, które mają jedną powierzchnię ze śladami wietrzenia dhemicznego, a drugą znacznie świeższą (tzw.
różnopowierzchniowe). Na odłamkach występują krystaliczne wytrące
nia węglanu wapnia. Dane dotyczące morfologii g.r uzu ilustrowane na
wykresie są 'niedokładne ze względu na niewi~l'ką ilość okruchów, wapiennych w próbkach. Duia porowatość gruzu (8,4%) w próbce pobranej
w Komorze Wstępnej jest związana nie tylko ze zwietrzeniem okrucrów,
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żej wspomnianą gliną.
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War s t w a 8. Czerwonobrązowa (2,5 YR 4/4 lub 2,5 YR 3/6) glina
piaszczysta z ostrokrawędzistym gruzem o nadwietrzałych powierzeihniach
i małej porowatości (3%). Warstwa 8 występuje głównie w zachodniej
części Komory Wstępnej - w pobliżu Sali Złomisk, gdzi e miąższość jej
dochodzi do 30 cm. Ku wschodowi wyklinowuje się i leży w postaci por ozrywanych płatów na nierównej powierzchni warstwy 6 lub częściowo
przykrywa soczewki czerwonawego piasku czyli warstwę 7. W K or ytarzu
Wstępnym ciągnie się po stronie zachodniej cienką, nieregularną warstewką k ilkucentymetrowej miąższości.
Charakterystyczną cechą frakcji drobnoziarnistych (< 2 mm średnicy)
omawianej warstwy jest nie tyle dość znaczna zresztą zawartość piasku
w ogóle, ile duża ilość piasku gruboziarnistego (fig. 14). Ziarn frakcji
0,5-2 •m m zawiera ona 34,3 lub 42,3% (oznaczenia w dwu próbkach)
w stosunku do ogólnej ilości piasku, czyli frakcji 0,05-2 mm.
Zawartość substancji !humusowych jest niewielka i wynosi 0,3%,
a ilość związków żelaza w przeliczeniu na mg żelaza w l g próbki wynosi
19,0.
War s t w a 9. Brązowy (10 YR 4/3) lub zielonawobrązowy (2,5 Y 5/4)
muł lessowaty z ostrokrawędzistym gruzem wapiennym i blokami o śred
nicy do 40 cm. Warstwa ta leży na nierównej i urozmaiconej powierzchni,
którą stanowi st rop warstwy 6, soczewki gliny warstwy 8 lub soczewki
pi~u warstwy 7. W końcu Korytarza Wstępnego, w obrębie dolnej
części warstwy 9, występują jeszcze przewarstwienia piaszczyste, analogiczne rlo warstwy 7, a sama warstwa 9 wykazuje wyraźne warstwowanie. Gruzu wapiernnego opisywana warstwa zawiera o d kilku do 50%
w st osunku wagowym do wszystkich fralkcji. Ostrokrawędziste okruchy
wapienne przeważają nad okruchami o ogładzonych krawędziach (ostro75

W Korytarzu

krawędzistydh

jest 65-67%). Gruz ten jest lekko nadwietrzały chemicznie, o czym świadczy por·owatość powierzchni okruchów wynosząca
5,2-5,5% i obecność jamkowatych zagłębień korozyjnych na 24-28%
okruchów. Bloki wapienne często mają kilkumilimetrową, zwartą otoczkę
mułu.

W materiale dTobnoziamistym, o średnicy ziarn mniejszej niż 0,05 mm,
frakcja pyłowa, stanowiąca 70% w Komorze Wstępnej i 80%
w Korytarzu Wstępnym. Ilość substancji organicznych jest dość znaczna,
w próbce pobranej w K omorze Wstępnej wynosi 0,8% we frakcji < l mm.
Zawar tość związków żelaza jest tall de wysoka w K omorze Wstępnej
22,5%, a w Korytarzu Wstępnym 23% w przeliczeniu na mg żelaza w l g
próbki, chociaż wskaźnik żelaza uwzględniający powierzchnię aktywną
ziarn nie wykazuje tak wyraźnego wzrostu w stosu nku do warstw niżej
przeważa

leżących.
Ilość gruzu w warstwie 9 maleje ku górze profilu.
War s t w a 10. Warstwowany muł lessowaty szarobrązowy lub szarozielonawy (2,5 Y 5/4, 2,5 Y 6/2) o ogólnej miąższości 40-60 cm z nieregularnymi, cienkimi soczewkami piasku (na diagramie wyniki analiz
próbki pobranej z soczewki piaszczystej z Komory Wstępnej umieszczono
w dolnej części warstwy 10) i smugami zabarwionymi czerwonobrązowo
(5 YR 4/3), rozkładającymi się wachlarzowato w kierunku do wnętrza jaskini. Górna powierzchnia warstwy 10 obniża się w tym samym kierunku;
zaznaczają się na niej poprzeczne zmarrszczki. Muł zawiera miejscami niewielką ilość niezwietrzałego, ostrokrawędzistego gruzu wapiennego.
W składzie granulometrycznym próbek pobranyoh z tej warstwy przeważa frakcja pyłowa: od 59,5 do 69,3% całej próbki, a w stosunku do frakcji < 0,05 mm średnicy- od 76,1 do 84,9%. Ilość substancji organicznych
w warstwie 10 jest bardzo mała, od 0,1 do 0,4%, z wyjątkiem próbki pobranej w Komorze Wstępnej z górnej części opisywanej warstwy, gdzie
wzrasta do O, 7%. Zawartość związków żelaza jest dość znaczna i waha się
w granicach od 19,5 do 22,5 mg żelaza w l g próbki. Podobnie jak w przypadku warstwy 4, wskaźnik żelaza jest bardzo niski.
Granica warstwy 10 i wyżej leżącego piasku - warstwy 11 - jest
bardzo nieregularna, co szczególnie wyraźnie jest widoczne w Komorze
Wstępnej, gdzie oba typy osadów kilkakrotnie się przewar&twiają. Z tego
powodu w diagramie wykreślonym dla Komory Wstępnej wydzielono
2 próbki z tej części profilu oznaczając je jako 10/ 11.
War s t w a 11. Warstwowany piasek drobno- i średnioziarnisty
o zmiennym zabarwieniu - od jasnobrązo·wego (7,5 YR 5/4 i lO YR 5/ 3)
do czerwonawobrązowego (5 YR 4/4). Miąższość tej warstwy j est zmienna,
w ogólnym zarysie zmniejsza się od ok. 50 cm w Korytarzu Wstępnym do
20 cm w zachodniej części Komory Wstępnej, a we wschodniej i połud
niowej części tej komory w ogóle się wyklinowuje.
W wielu miejscach w obrębie piasku występują przewars,t wienia mułowe ok. l cm miąższości, a także ciemniejsze, brunatne (lO YR 3/3),
a w górnej części czal'lnawe soczewki wzbogacone w substancje organiczne. W próbce pobranej w zachodniej części Komory Wstępnej zawartość
"humusu" wynosi 0,9%. W kilku punktach, w pobliżu stropu warstwy 11
s potyka się skupienia węgli drzewnych.
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żącej skorupy naciekowej soczewki próchnicy, która dostała się t utaj

przez szczeliny w skorupie. W tej samej części jaskini w górnej części
warstwy 11 tkwią okruchy nacieków, niekiedy w postaci płyt o grubości
kilku i długości kilkudziesięciu centymetrów.
W arstw a 12. Jako warstwę 12 oznaczono skorupę naciekową pokrywającą osady prawie na całym obszarze jaskini. Nacieki są różnie wykształcone: w postaci warstwowanej, drobno- i grubokrystalicznej skorupy, a także w po&taci nacieku "perełkowatego" o średnicy konkrecji
średnio kilku milimetrów. Naciek w kilku miejscach cementuj e stropową
część niżej leżącego piasku. W Komorze Wstępnej warstwowany naciek
krystaliczny, tworzący twardą skorupę, podesłany jest kilkucentymetrowej miąższości poZJiomem pereł jaskiniowych, leżących z ·k olei na luźnym
piasku z domieszką podobnych pereł, nieregularnie rozproszonych.
W pobliżu głównego otworu jaskini miejsce nacieków zajmuje gruzowisko składające się z dużych bloków wapienia.
OPIS OSADOW GŁĘBSZYCH CZĘSCI JASKINI,
GŁOWNIE SALI WYSOKIEJ I SALI STALAKTYTOWEJ
W p cTównaniu z częścią wstępną jaskini osady części głębszych odznaczają się dużo gorszą czytelnością stratygrafii. Na fakt t en składa się
szereg przyczyn, a mianowicie: duża zmienność miąższości poszczególnych warstw, aż do wielokrotnego prze·r ywooia ich ciągłości, niekiedy
kilkakrotne przewarstwianie się sąsiadujących ze sobą poziomów w postaci porozrywanych soczewek o różnych kątach i kierunkach nachylenia,
a także znaczna zmienność litologiczna w obrębie poszczególnyClh warstw,
obserwowana w kierunkach poziomych. Zmienność ta u trudnia zarówno
prześledzenie ciągiości warstw w różnych wykopach, jak i jednoznaczne
określenie odpowiadających sobie stratygraficznie części osadów na podstawie wyników analiz.
W korytarwwym przewężeniu jaskini między Komorą Wstępną a Salą
Wysoką, w odległości ok. 4 m od końca Komory Wstępnej, zaznacza się
wyraźny próg w dnie skalnym u two·r zony z dużych bloków wapiennych.
Stanowi on rodzaj pr-zegrody, na której przerywa się dągłość warstw dolnej· części profilu. O ile osady części 'k orytarza położonej na północ od
progu nawiązują wyraźnie do osadów Komory Wstępnej, o tyle przekroje
poza progiem znacznie się od nich różnią.
P owierzchnia osadów przykryta skorupą naciekową stopniowo obniża
się w kierunku Sali Stalaktytowej o ok. 40 cm na odcinku 8 m. Powierzchnie st11opowe poszczególnych warstw mają różne, zmienne kierunki i kąty
nachylenia.
Dno skalne w głębokich częściach jaskini, jak to można było stwierdzić w wykopach w Sali Wysokiej i Sali Stalaktytowej, j est bardzo nierówne, podzielone szczelinami na bloki o pożłobionych i pozaokrąglanych
powierzchniach. Szczeliny między poszczególnymi blokami wypełnia ciemnobrunatna (10 YR 3/3 lub 10 YR 2/2) glina ilasta. W Komorze Wysokiej
glina ta wiąże także 30-centymetrowej miąższości warstwę gruzu wapiennego, o średnicy przeważnie 4-10 cm i zaokrąglonydh krawędziach, leżącego na dnie sk alnym. Glina ta zawiera dość znaczną domieszkę piasku,
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ilustrujący

wyniki analiz próbek pobra

przy czym gruboziarnisty piasclc o średnicy ziarn 0,5-2 mm stanowi 68%
całej frakcji piaszczystej (fig. 14). W materiale drobnoziarnistym, o śred
nicy ziarn < 0,05 mm, fra·k cja iłowa wyraźnie dominuje nad pyłową;
w próbce pobranej w Sali Wysokiej stanowi 85%, a w Sali Stalaktytowej - 67,6%. Ciemne zabaTWienie opisywana warstwa zawdzięcza wyjąt
kowo dużej (w Sikali całego profilu) zawartości substancji organicznych w Sali Stalaktytowej 5,1%, a w Sali Wysokiej 4,3% frakcji <l mm. Zawiera ona także dużą ilość zwiąików żelaza - kolejno 30,0 i 11,7 mg
żelaza na l g próbki, chociaż wskaźnik żelaza nie jest wysoki.
Glina ta odpowiada zapewne warstwie l z Korytarza i Komory Wstęp
.nych. Ponad nią leży w Sali Wysokiej glina jaśniejsza, szarobrunatna
(l O YR 4/2) w dolnej części, a brązowa (7 ,5 YR 3/2) w górnej, o miąź··
szości dochodzącej do 60 cm. Zawiera ona soczewki piasku. W Sali Stalaktytowej glina ta zachowana jest w niewielkich płatach między głazami
w pobliżu dna skalnego i składa się z soczewek jaśniejszych i ciemniejszych o nieregularnych !kształtach.
Opisywana warstwa zawiera znaczną, szczególnie w dolnej części, ilość
s ubstancji organicz-nych: od 1,7 cio 3,7%, a także znaczną ilość fosforanów
i krystalicznych węglanów we frakcji pyłowej. Frakcja iłowa stanowi ok.
50, a nawet 72% w środkowej części warstwy, materiału drobnoziarnistego
(0,05 mm). Glina ta zawiera w całej swej <miąższości gruz wapienny, z tym
źe zmianom ulega jego ilość i rozmiary . W Sali Wysokiej dolna część wars twy j est najbogatsza w gruz dużych rozmiarów. W stosul1ku wagowym
do całej próbki frakcji gruzowej (> 2 mm średnicy) j est 74,8%, a samej
frakcji > 40 mm - 43,6%. Ku górze ilość i rozmiary gruzu zmniejszają
się, w części najwyższej gruz stanowi tylko 5,3%, przy czym są to okruchy
o średnicy mniejszej niż 2 cm. Cały gruz m a zaokrąglone krawędzie, a porowatość jego powierzchni dochodzi do 5%. Ilość odłamków z jamkowatymi zag-łębieniam i korozyjnymi jest duża i waha się od 41 do 51%.
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nych z Sali Stalaktytowej. Objaśnienia jak do figury 9

W stropie opisywanej gliny w Sali Wysokiej występuje kilkucentymetrowej miąższości soczewka o ciemnym. szarobrunatnym zabarwieniu.
Analiza wykazała obecność w niej większej ilości substancji organicznych,
mianowicie 3,1%. Można przypuszczać, że ta soczewka odpowiada tzw.
glinie humusowej oZJnaczonej jako w-M"stwa 3 w Komorze Wstępnej, a glina leżąca pod nią jest odpowiednikiem warstwy 2.
Opisane warstwy przykrywa jeszcze jedna seria gruzowo-gliniasta,
o miąższości 30-50 cm. Zawiera ona nieznaczną ilość gruzu z wyjątkiem
górnych kilkunastu centymetrów, gdzie gruz stanowi 39,6% w próbce pobranej w Sali Wysokiej , a 50,8% w Sali Stalaktytowej, w stosunku wagowym do całej próbki. Obecne są okruchy zarówno ostrokrawędziste. jak
i o ogładzcmych krawędziach, a odłamków z jaroktawatymi zagłębieniami
korozyjny mi jest mniej (27,25%) niż w osadach niżej leżących.
Zawartość związków żel-aza i substancji erganicmych jest jes~cze dość
znaczna. Największą il-ość żelaza (18,8 m g w l g próbki) zawiera górna
c.zęść tej warstwy w SaH Wysokiej. Wskaźnik żelaza także wykazuje
wzrost w tym poziomie. W materiale drobno'Zi.arnistym frakcja pyłowa
zaczyna lekko przeważać nad iłową (od 56,6 do 66,5% materiału o średni
cach ziarn mniejszyc h niż 0,05 mm). Omawia na seria odpowiada zapewne
warstwie 6 w przyotworowej części jaskini.
Opisaną wyżej serię gruzowo-gliniastą złożoną z kilik u warstw przykrywa, podobnie jak w przyotworowej części jaskini, inny materiał.
W Sali Stalaktytowej jest nim warstwowany piasek , który w SaH Wysokiej przykryty jest z kolei lekko warstwowanym osadem mułowym.
Piasek i muł paralelizować można z warstwami lO i 11 w części przyotworowej jaskini. Odwrócenie ioh porządku stratygraficznego w stosun'kU d~
sytuacji obserwowanej w tamtej części jaskini podkreślone jest w Salt
Wysdkiej obecnością warstewki zwietrzałego, kremowobiałego nacieku
wapiennego, oddzielającego glinę z gruzem od soezewek piasku i warstwy

79

~

d

~

o
·~

00

..,o

b

.E

::n
.....

X

o

o

l
Q)

g
9'

'E
.e

"'
~
~

(i)
c

~

Cf)

....f

..~
....

.

~

:;:

~

ę

o

'-'
:z

''

\

\

l

E \

\

"'

l
l

\

s.... \

.

\
\

\

\

\

~

\

''

:=l

~

.....

-"'

.t:
::s

~

tJ

.;,:

"'

oi

Q

l

!

.g,

13

o

s"'

.::::.
·a

~

''

.D

o

til

•N

Q>'

·o
....oQ>'

.....

~

~

Q

~

as

c

<!li!

.><:
o

~

11l•N

c

~·a

o

...;..c:

(IJ

~~
N

o

' ',

\

\

\

\

\

~

"'
\

",,," ' ,

0

en
>.·...,

''

', ' ""
' " ", ",
', "'
",

'" ''

O..!!!

.g s

•..., s::
Q)

""

...

~ <U
o·..,
::l N

"

~

·-.c:

•..., 1.1

o
~

~.~

tJ "'

.t:l.§

c

c.

Q)

""
~
e
o

"'

~

·o

~-~

Q

.g o

""::S

~~...

E
o

l

~

l
\ ~ l

~- \ 71
~ ~ \ę l
L:
\
l
z
\l

.;,:
Q)

c

::s

l

...."'o
"'

l
l

~

l
l

l

l

/1

l"'/.., ;; "'
l ;.:. !
l l l
l l

ij>

......

""
E

o~
Q

::n

;=

c
o.
Q).

~
~

(frakcji 0,05-0,1 mm).
Lekko zaznaczone warstw owanie serii mułowej zniekształcone jest
przez duże, ostrokrawędziste bloki wapienne, pod który mi uległa ona ugię
ci u. Warstwa mułowa przykryl a jest naciekiem kalcytowym.
W Sali Stalaktytowej sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Na nie•
równej po\v"ier zchni gliny z gruzem wapienny m leży kilkucentymetrowej
miąższości soczewka piasku pylastego (31,2% pyłu) barwy brązowej, na
niej śr c>dnioziarnisty, warstwowany piasek czerwonawobrązowy (5 YR 414)
0 dużej zawartości związków żelaza (20 mg w l g próbki). Ku górze staje
si ę on jaśniejszy, brązowy (5 YR 5/4) i zawiera laminy pyłowe. Wyżej jest
scementowany węglanem wapnia, a przykrywa go, także częściowo sce*
mentowana, soczewka zawierająca liczne okruchy węgla drzewnego oraz
drobne ułamki kośd. Porrad nią leży jasnobrązowy warstwowany piasek
z ciemniejszymi lam~nami, a ogólna j ego miąższość sięga kilkunastu centy metrów.
Profil kończy n aciek wapienny wykształcony w dolnej ·części w pos taci pereł częściowo scementowanych, a w części górnej w postaci warstwowanej skorupy krystalicznej.
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mułowej . Piasek ów jest grubo- i średnioziarnisty, zawiera .dość dużą
ilość frakcji 0,5-2 mm. WaTstwa mułowa ma dość znaczną, bo wynoszącą
37% w stosunku ~agowym do całej próbki, ilość drobnoziarnistego piasku
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UWAGI O PROCESACH SEDYMENTACYJNYCH
Pows tanie serii osadów wypełniających j askinię Raj było procesem
w dużej mierze od dopływu materiału, a mianowicie
gruzu wapiennego pochodzącego z kr usze,n ia ścian jaskini, gliny, cliostającej się tu wraz z przesączającą się szczelinami wodą, oraz materiału
przyniesionego przez płynącą wodę .
Glina oznaczona jako warstwa 2, leżąca na dnie skalnym lub na zachowanej w pobliżu dna warstwie l, charakteryzuj e się dość stałą w porównaniu z pozostałą częścią profilu ilością gruzu wapiennego oraz
s tosunkowo stałą miąższością. Można na !l;ej podstawie wnioskować, że
dopływ materiału gliniastego był dość równomierny w całej jaskini. Pod1
koniec sedymentacji warstwy 2 zwiększył się udział wody jako czynnika
transportującego materiał drobnoziarnisty, co zaznaczył-o się w postaci soczewek piasku.
Obecna, lekko nachy lona w stronę otworu powierzchnia stropowa tej
warstwy j est mało zmienioną powierz.chnią sedymentacyjną, o czym
świadczy brak śladów rozmycia.
Wytworzona na powierzchni warst wy 2 ciemna warstewka gliny ciemnej (warstwa 3), wzbogaconej w związki humusowe, świadczy o chwilowej
prze<rwie sedymentacji. Niewiel kie nierówności powierzchni warstw 2 i 3
są wynikiem 1nierównomiernegn csiadania materiału sedymentcwanego
w s tanie silnie zawodnionym przy obecności gruzu i bloków wapiennych .
Warstwy 4 i 6, gliniaste, ze zmienną ilością gruzu wapiennego, są wyraźnie od siebie od'd zielone w części jaskini położonej blisko otworu, gdzie
między nie wchodzi kl·i nem pyłowo-piaskowa war stwa 5, oraz we wschodoniej części K omory Wstępnej, gdz:ie są rozdzielcne podobnym materiazłożonym, zależnym
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Fig. 14. Diagram
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mechaniczny frakcji piaskowej. Za 100%
W stępna, C -

pr zy jęto ciężar

Sala Wysoka,

łem. W wielu miejscach, gdzie warstwa 6 leży bezpośrednio na 4, granica
między nimi jest bardzo nierówna, a warstwa 4 wchodzi w wyżej leżącą
różnie nachylonymi diapirowatymi wysadami. Pod względem składu mechanicznego obie warstwy są do siebie bardzo podobne, podstawą ich wyróżnienia podczas prac wykopaliskowych było głównie zabarwienie materiału gliniastego. Jak można sądzić na podstawie obecności drobnych
przewarstwień piasku, podczas sedymentacji obu warstw, a szczególnie
wars twy 6, dużą rolę odgrywała woda. Gliniaste osady musiały nią być
przesiąknięte, plast yczne i łatwo poddawały się zniekształceniom.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa sedymentacji warstw 4 i 6
w głębszych częściach jaskini. Wydaje się, że decydujący wpływ na gromadzenie materri.ału gliniastego w tych częściach jaskini miało istnienie
różnych źródeł materiału drobnoziarnistego, a mianowicie kominów
i szczelin w stropie slkalnym, przez które ów materiał dostawał się do ja-

frakcji piaskowej (średnice ziarn 0,05-2,0 mm) A D - Sala S talaktytowa

K orytarz

Wstępny,

B -

Komora

Fragmentaryczność danych dotyczących rozprzestrzenienia warstw
gliniastych, ograniczonych do obserwacji w wąskim wykopie, nie pozwala
na jednoznaczne określenie miejsca, z którego materiał ten był transportowany. Zwię kszenie miąższości warstwy w jakimś miejscu lub utworzenie się wyniosłości wskazywać mo·że na bliskość źródła matc.oriału. Dostępne mi dane pozwalają na zasugerowanie istnienia takiego źródła np.

w Sali Wysokiej, w jej południowo-zachodniej części. Jak widać na przekroju (fig. 7), seria gliniasto-gruzowa tworzy tutaj wyniesienie i zawiera
mniej niż w innych miejscach gruzu wapiennego, natomiast soczewki
piasku pochylają się zgodnie z kierunkiem kopalnego stloku. Nachylenie
to zaznaczone jest w profilu ponad dużym blokiem wapiennym tkwiącym
w osadzie. Poniżej tego bloku kierunek nachylenia soczewek piaszczystych jest podobny, lecz ich kąt nachylenia ·z nacznie mniejszy, a kulminacja przesunięta ku południowi. Moż.na to wytłumaczyć istnieniem ponad tym miejscem szczeliny lub komina w stropie skalnym, który stanowił drogę transportu drobnoziarnistego materiału z po-w.i erzchni. Muł koń
czący w tym ,miejscu profil wylkazuje waTstwowanie poziome, niezgodne
ze stokiem WJ11niesienia gliniasto-gruzowego, a wierzchołka owej wyniosłości nawet nie przykrywa. Źródła materiału mułowego trzeba więc szukać w innym miejscu.
Na początku korytarza łączącego Komorę Wstępną i Salę Wysoką
(fig. 7) widoczne jest drugie wyniesienie serii gliniasto-gruzowej. Ma ono
jednak inną, bardziej skomplikowaną budowę . Warstwa 6 tworzy tu jakby dwie rozległe, płaskie soczewki, leżące jedna nad drugą i łączące się
ze sobą w środkowej części. Oddzielone są one i podścielone płatami innych warst gliniasty-ch. Na ten obraz zmienności materiału gliniastego nakłada się niezależnie gruz wapienny, nie wykazujący żadnej segregacji
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giro otworem jaskini. Brak wykopów w tej części jaskini un iemożliwia
jednoznaczne tego stwierdzenie.
Widoczne w południow ej części Komory Wstępnej i na początku korytar za łączącego Kom orę Wstępną z Salą Wysoką przewarstwianie się soczewek czerwonej gli•ny (warstwa 8) i mułowej (warstwa 9) świadczy
o r ozmyciach na niewielką skalę i redeponowaniu materiału gliniastego
na początku sedymentacji warstwy 9.
W tej części profilu widać więc także duży udział wody w sedymentacji, rozmiękczanie materiału gliniastego, co następnie, przy osuszaniu
i osiadaniu powodowało powstawanie nierówności. Nie bez znaczenia
w powstawaniu tych nierówności była także obecność gruzu i bloków
skalnych.
W czasie gdy opisane warstwy gliniasto-gruzowe były przesycone
v.-odą, rozpoczęła si~ sedymenta cja transportowanego od otworu głównego
jaskini materiału pylastego. W początkowym okresie towarzyszyło jej
jeszcze kruszenie stropu i ścian skalnych i związane z tym gromadzenie
materiału gruzowego (warstwa 9). Później nastąpiło osadzanie już tylko
transpertcwanego wodą mułu (warstwa 10) i soczewek piasku. Muł osadzał się najobficiej w Korytarzu Wstępnym i Komorze Wstępnej, a cienką warstwą sięga aż do Sali Wysokiej.
W ostatnim etapie sedymentacji male·riał pylasty zastąpiony zost11l
przez piasek. J est on transportowany także od stt~ony otworu głównego
i wykazuje wyraźne warstwowanie. W Korytarzu Wstępnym piasek l eży
wyraźnym poziomem cieni ejącym w stronę Komory Ws tępnej. W K orytarzu ląc zącyn 1 Komorę Wstępną i Sal ę Wysoką piasek nie występuj e. po-

arti ukierunkowanego ułożenia, które mogłoby świadczyć o przemieszczaniu warstw jako całości w trakcie zaburzeń. Jest więc to układ powstały
w czasie sedymentacji. Źródłem gliny wchodzącej w skład warstwy 6
m<1;że być mały, ślepy korytarzyk, ze szczeliną idącą w kierunku powierzchni, odchodzący ku południowi. Zwiększenie miąższości warstwy
6 w omawianym miejscu jest więc związane z bliskością źródła materiału.
Ta kże w Korytar zu Wstępnym i Komorze Wstępnej powierzchnia stropowa warstwy 6 charakteryzuje się dużą zmiennością. Wprawdzie w przekroj u podłu żnym daje ona obraz wyrównany, lecz w pvzekrojach p oprzecznych odczytać można istnienie nierówności o różnym char akter ze
(fig. 8). W Komorze Wstępnej widoczny jest np. związek zagłębień powierzchni stropowej z obecnością większych głazów, a więc nierówności
powstałych wskutek nierównomiernego osiadania. W Kory tarzu Wstępnym
występują formy bruzdowe, wyciągnięte zgodnie z przebiegiem korytarza
(fig. 8) wzdłuż ścian skalnych.
Zwiększenie miąższości warstwy 8 w Komorze Wstępnej w kieru nku
ku zachcdowi wskazuje, że materiał drobnoziarnisty tej warstwy pochodzi
z Komory Złomisie Ku wschodowi miejsce czerwonej gliny zajm uje piasek oznaczony jako warstwa 7. Jego źródła, jak się zdaje, należy szukać
we wschodniej części Komory Wstępnej, czyli w kominie będącym dru-
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F ol. 27. Fragment granicy między wa rstwą mu łową (lO) i pias zczystą (l l) w Komorze
W s tępnej z widocznymi strukturami obciąże ni owymi. F ot. J. K. K ozlows/(1.

8f)

jawia się natomiast w postaci soczewek w Sali Wysokiej i Stalaktytowej .
.Test on tam jednak redeponowany, podobnie jak muł, o czym była już
mowa . Piasek zawiera węgle drzew liścias,tych, a w Korytarzu Wstępnym
warstewki próchniczne i olkruchy nacieków, co świadczy o bardzo młodym
etapie jego sedymentacji.
Granica piasku i mułu dharakteryzuje się obecnością różnego typu zaburzeń związanych genetycznie z osiadaniem materiału o niestatecznym
układzie gęstości (fot. 27).
POROWNANIE OSADOW JASKINI RAJ Z OSADAMI INNYCH
JASKIŃ

Osady kilku

większych jaskiń

znanych z obszaru Gór

świę tokrzyskich

nie były szczegółowo badane. Wobec tego najbliższych analogii szukać
należy

na obszarze kuesty jurajskiej, a szczególnie w jej północnej części,
czyli na Wyżynie Częstochowskiej. Wśród zbadanych .jaskiń tego obsza1ru
kilka wykazuje analogie w budowie osadów do jaskini Raj, wynilkające
z podobieństw w przebiegu procesów sedymentacyjnych.
Jednym z ważniejszych czynników wpływającyCJh na procesy sedymentacyjne są cechy morfo,logiczne, a mianowicie wielkość i kształt jaskini oraz jej położenie. Ilość gruzu wapiennego, czyli autochtonicznego
składnika osadów, zależy od ilości szczelin w skale macierzystej oraz od
nasilenia procesów zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach, które
jest wynikiem z jednej strony wpływu we.runków !klimatycznych, a z drugiej odległości danego miejsca od otworów jaskini. W miarę oddalania
się od otworu maleje bowiem amplituda wahań temperatury w cyklu dobowym, sezonowym czy wieloletnim.
Dopływ drobnoziarnisrtego materiału allochtonicznego do jaskini i jego
rodzaj zależy od obecności w bliskim sąsiedztwie różnych sikał osadowych,
np. piasków fluwioglacjalnych czy lessu, a także od możliwości ioh przytransportowania d o jaskini. Położenie otworu jaskini w pobliżu dna doliny stwarza możliwość przytransportowania znacmej ilości materiału
drobnoziarnistego przez wodę, przy niewielkim nawet podniesieniu jej
poziomu w dolinie. Także szczeliny i kominy kraso-we w stropie jaskini
stanowią drogę, którą może wykorzystać materiał pokrywający powierzchnię skały ponad jaskinią bądź przez zsuwanie się, bądź też przez przedostawanie się wraz z przesiąkającą wodą opadową. Ilość przedostającego
się tą drogą do jaskini materiału zależy oczywiście od wie,lkości S2lczeUn
i kominów, grubości nadkładu skalnego, rodzaju pokrywy zwietrzelinowej i osadowej, sto.pnia ~ozwoju roślinności na powierzchni, a także od
takich cech klimatycznych, jak rodzaj, wielkość i rozkład opadów. Intensywne opady deszczowe mogą także powodować niszczenie sedyment ów
jaskiniowych wskutek rozmycia w pobliżu otworu czy pod szczelinami.
Spośród zbadanych jaskiń Wyżyny Częstochowskiej najwięcej analogii
dla wypełni.s'ka jaskini Raj znaleźć można w jaskini w Dziadowej Skalf!
koło Skarżyc (Chmielewski 1958). Przyczyną istnienia ty ch poąobieństw
jest m.in. analogiczna sytuacja morfologiczna. Otwory obu jaskiń są usytuowane nisko w stosunku do dna doliny. Wprawdzie dolinka pod Dziadową Skałą jest obecnie sucha, jednak w niedalekiej przeszłości czwartorzędowej stano'Vviła ona drogę mniej lub bardziej stałego odpływu. Obie
:86

doliny są częściowo
także do jaskiń.

wypełnione

piaskami i

mułami,

które

dostawały się

Duża zmienność w pozi·ornie składu poszczególnych warstw wyraża
jąca się m.in. zróżnicowaniem wieiJ.ktości i ilości gruzu wapiennego i soczewkowatym występowaniem piasku, widoczna w obu jaskiniach, jest
wynikiem wpływu korninów krasowych i okien. W Dziadowej Skale
znacznie wyraźniej niż w Raju zaznaczone są takie procesy, jak rozmywanie i soliflukcyjne przemieszczanie materiału ,

a nawet jego usuwanie z jaskini.
wars'Tl_,W!f:.___ _ _ __,
Wiek wypełnisk obu jaskiń jest analogiczny,
z tym że w Raju brak odpowiednika dolnej, intergla- 11
cjalnej części osadów Dziadowej Skały.
Wyraźne podobieństwa w wykształceniu profilu
osadów wykazują też jaskinie w Złotym Fotoku 10
(Krukowski 1921) oraz koło Strzegowej, a szczególnie Jaskinia Jasna (Sawicki 1953). Niestety opublikowane są tylko pojedyncze przekroje poprzeczne,
a więc porównanie szczegółowsze nie jest możliwe.
Jednak nawet na tych przekrojach podobieństwa zaznaczają się wyraźnie, np. fakt występowania pyłowe
go osadu czystego lub z okruchami wapiennymi ponad serią gliniasto-gruzową, obecność rynnowatego
zagłębienia w pobliżu ściany skalnej oraz innych nierówności w zarysie stropu warstwy gruzowo-gliniastej. Jak widać na opublikowanym przekroju Jaskini

Fig. 16. Orientacyjna zawartość fosforanów we frakcji
wej w procentach objętości owych frakcji lekkiej

pyło

5 10 15 20 25%

Jasnej , piasek występuje w postaci nieregularnych, powyginanych, soczewkowatych brył w obrębie lessu, a nalogicznych pod względem kształtu
i wielkości do form opisanych z Raju.
Przekroje jaskiń koło Strzegowej są bogatsze w stosunku do Raju
o najniższą część osadów, wykształconą w postaci bezgruzowych, brunatnych i czerwonych glin. Zastrzec się jednak trzeba, że osady gliniasto-gruzowe zapewne są znacznie młodsze od' analogicznych warstw z Raju,
na co wskazuje według L. Sawiekiego obecność w nich materiałów oryniackich.
PODSUMOWANIE- HISTORIA JASKINI RAJ
I INTERPRETACJA CHRONOLOGICZNA OSADOW
Osady wypełniające jaskinię Raj, p0211ane podczas prowadzonych badań, reprezentują młody odcinek historii jaskimi. Jaskinia powstała znacznie wcześniej, możliwe że gromadziły się w niej inne osady. Z sytuacji
geomorfologicznej jaskini wyniika, że osady takie mogły być z jaskini usunięte. Jak wiadomo z badań historii doliny Bobrzyczki (Lindner, Braun
1973), jaskinia leży poniżej górnej powierzchni akumulacyjnej tarasów
87

wyższych, których rozcięcia erozyjne sięgały poniżej poziomu jaskini.
Przy założeniu przepływu wody przez jaskinię w kierunku doliny okresy
erozji wgłębnej rzeczki, a więc i obniżenia lokalnej podstawy erozji, mogły
spowodować usunięcie materiału osadzonego uprzednio w jaskini. Ostatni
etap intensyWinej erozji w dolinie odbywał się w ostatnim interglacjale,
a akumulacja serii osadów wypełniających obecnie jaskinię rozpoczęła
się po optimum tego interglacj ału. Na podstawie cech litologicznyC'h
stwierdzić można, że cała seria osadów reprezentuje okres chłodny lub
zimny o zmiennyCJh warunkaclh wilgotnościowych.
W pierwszym okresie, gdy powstawały warstwy 1-3, panował klimat
chłodny, chociaż najcieplejszy w porównaniu z pozostałą częścią osadów
z wyj ątkiem warstwy najwyższej - holoceńskiej . Swiadczy o tym wyraźne w porównaniu z innymi wall's,t wami ogładzenie i nadwietrzenie chemiczne gruzu wapiennego, a także duży udział frakcj i ilastej w materiale
drobnoziarnistym i znaczna ilość substancji organicznych. W końcu tego
okresu przyszło lekkie ochłod zenie, wyrażające się zmniejszeniem wietrzenia chemicznego, a w jaskini po raz pierwszy pojawił się człowiek
(warstwa 4) . W tym czasie jaskinia była na ogół sucha, tylko sporadycznie
dostawały się do niej małe strużki wody, pozostawiając po sobie soczewki
piasku. Zakończeniem teg,o okresu było wtargnięcie do jaskini wody,
lktóra pozostawiła po sobie soczewkę mułu. Woda dość szybko ustąpiła ,
a do jaskini ponownie przyszli ludzie. W tym czasie jaskinia była dość
s ucha i dawała niezłe schronienie, lecz w niedługim czasie przyszło maksymalne oziębienie klimatu i zapanowały warunki a rktyczne. Zaznaczyły
się one kru szeniem stropu i ścian i gromadzeniem się powstającego wtedy
gruzu w stanie "świeżym", bez śladów wietrzenia chemicznego .
Pod koniec pobytu człowieka w jaskini dostał się cd strony Komory
Złomisk do zachodniej części Komory Ws tępnej , a częściowo także do korytarzy, materia ł o ch arakterystycznym czerwonym zabarwieniu. Pochodzi on zapewne z rozmycia glin typu terra rossa związanych genetycznie z dawniejszymi okresami rozwoju procesów krasowych, datowanymi
w Górach Swiętokrzyskich na trzeciorzęd lub n awet okresy starsze. Glina
zach owana w szczelinach w za chodniej części jaskini mogla obecnie ulec
rozmyciu przez przesączającą się z powierzchni wod ę.
Zaraz po ma ksymalnym oziębieniu klimatu ponownie wtargnęła do
jaskini woda, niszcząc konstrukcję zbudowaną przez człowieka z r ogów
renifera u wejścia d o jaskini i przykrywając jej pozostałości mułem .
Materiał pyłowy, jaki w dużych ilościach niosła woda, to zapewne rozmywany lesc;, którego sedymentację eoliczną mo żna wiązać z opisa nym
poprzednio okresem panowania s uchych, ark tycznych w arunków klimatycznych.
Woda wpływała do jaskini przez dłuższy czas, osadzając najpierw grubą warstwę mułów z soczewkami piasku, a następnie piasek. Akumulacja
wodna w jaskini jest związana z sedymentacją tarasu III , tzw. bałtyckie
go, Bobrzyczki zaznaczającego się w morfologii spłaszczeniem na wysokości 5-7 m ponad dnem doliny. Wysokości tej odpowiada górna powierzchnia osadów wypełniających jaskinię (I.Jindner, Braun 1973).
Ponowne i już ostateczne przerwanie dopływu wody do jaskini nastą
piło wtedy, gdy Bobrzyczka wcięła się w swoje osady, co wiązać należy
z ociepleniem klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia.
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Działalność wody przesączającej się szczelinami do jaskini prześledzić
mo·żna jeszcze w pó ź.niejszym czasie. W głębi jaskini zaobserwować można
bowiem r edepozycję mułów i piasku widoczną w postaci odwrócenia ich
porządku stratygraficznego i obecności pod redeponowanym ma teriałem
zwietrzałych nacieków wapiennydh.
W bałtocenie gromadzi się w jaskini naniesiona z zewnątrz próchnica
i powstają nacieki. Przed głównym etapem tworze nia się nacieków stożek
osypiskowy przysypał wejście do jaskini, maskując ją aż do dzisiejszych

czasów.

Podsumowując stwierdzić należy, że sedymentacja w jaskini Raj zachodziła w dość dużym tempie, przy znacznym udziale wody płynącej.
Swiadczy o tym niell'egularny układ warstw, brak charakterystycznych
dla innych jaskiń "podłóg" - wyrównanych powiell'z.chni świadczących
o dłuższych przerwach w sedymentacji, oraz stosunkowo jednoUta wymowa Jdimaty czna. Seria osadów wypeł niających jaskinię Raj odpowiada
więc krótkiemu odcinkowi czasu poprzedzającemu sedymentację lessu
młodszego (wtirmskiego) oraz okresowi, który nastąpił po tej sedymen-

tacji.
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JJHTOJJOrH,SI H CTPATHrPA«<»H,51 OTJlO)ł(EHHfl nEUlEPbl PAA
P e3 IOMe

0TJIO>Kelnlfl llell\epbl Pall COCTOf!T H3 o6JIOMO'IIIO·fJIHHIICTOH (CJIOH 1-9) CBHTbl, 110·
Kpb1B810ll\eH )l.IIO, 11 CBIITbl C MeHbWHM KOJIH'leCTBOM 06JIOMKOB H3BeCTHf11(8, CJIO>KeHHOH aneBpl!TOBbiM c.qoeM ( 10) 11 nec'laHHCTbiM cnoeM ( 11) , nepeKpbiThiMII ll aTe'IHOH KOpKOH. Pa3pe3
oca.n.KOB aua'IIITeJibHO nonHee pa3BIIT BO BcTymiTeJihHOH KaMepe 11 BcTymnenbHOM KOpH·
.nope, no cp aBHeHIIIO c rny6>Ke pacnono>KeHHhiMII y'lacTKBMII nell\epbl - BblcOKHM li CTaJWKTIITOBhiM 33J13MII. 06JIOMO'lfiO·fJ1HiiiiCT3fl CBHTa 11peACT8BJ!I!eT H860p CJIOeB li J!IIH3 JJ.Htłl."
<I!CpCHilii(>OB8 11HOfO MCX81111'1CCK0f0 11 XIIMII'leCKOfO COCT8B8 MCJ!K03C(>HIICT0f0 M8TCp11aJI.l
c nepeMeHHbiM KOJIII'leCTBOM o6noMKOB H3BeCTHl!Ka. CoJJ.ep>KaHIII! o6y KOMnOHeHTOB aapbiiPYIOT He3aBIICIIMO JJ.pyr OT .11.pyra. PeaynhTBTbl na6opaTopHbiX aHaJ!H30B, xapaKTep 113YIOll\IIX
COCT3B OTJlCJi bHbiX CJ!OeB 118 p83flbiX Y'l3CTK8X nell\Cpbl, npiiBCJlCHbl B BIIJI.C JlH8rpaMM.
HaKOilJ!Cfllle 06JiOMO'IHO·fJ!IIHHCTOH CBIITbl npOHCXO}I.HJIO B nep110.11., K0f}l.8 llCll\Cpa 6biJI3
B OCHOBfiOM cyxal!, TOJibKO JII1Wb nep110)l.II'ICCKII 110CTYI1810ll\3fl B0Jl3 OCT3BJ1f!J13 npOCJIOH
u JIIIH3bl necKa. Cnon 1- 3 o6pa30BaniiCh B 6onee TennhiX KJIHMBTII'leCKHx ycnOB HIIX, no
cpa uue111110 c ll.p yriiMII ocanl<<l MII. Oo3>Ke, BO BpeMll noxonoD.aHIHI KmiMaTa, nell\epa n aa>Kllhi
6hl,qa MeCTOM o6HTUIIIHI 'lenoaeKa (cnoH 4 H 6). Cnoił 9 o6pa30BancA B nepHon MaKCHMaJih·
HOfO 110XOJIOA8HIIII 11 OTpa>KaeT C8MbiH XOJIOJlHbiii npoMe>KyTOK BO BCCM pa3pe3e.
CBIITa aneBpHTOBhiX 11 nec'laHHCThrx ocanKoB 6bln a naKonnerHl B nell\epe CTO'IHblMH
no:u1 ~~ ~~ cuH3auu c ocaJ!KOIIaKonneHIIC.I I anJIIOBnanbnO ił TOJ!ll\11 I II Teppacbl p. Boó>KII'IKit.
BeCh paape3 llell\epHbiX OTJIO>KeHIIH B 1..\eJIOM OTpa>KaeT )l.OBOJ!bHO 0JlH006p83HbiH KJIH·
M8THlJeCKHH nepHO.Il. H COOTBCTCTByeT, 110-BepOATHOCTH, Kp 8TKOBpCMCfiHOMy nepi!Olly, npeAllieCTBOB8BWeMy uaKonneHHIO Mna.uwero (aiOpMcKoro) necca n CaeHTOKllii1CKHX ropax,
11 nepiiOJly, KOTOpblił H3CTYI1HJ1 HenocpeACTBCHHO nocne 3TOfO OC8AKOH8KOI1J!CHHll. CaMbiC
IOHbiC OC8JlKH, fJI8BHbiM o6pa30M H3BeCTKOBbiC H8Te'IHble o6p830B8HIIll, c.qe.nyeT OTHCCTH
K f OJ!OileHy.
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LITHOLOGIE ET STRATIGRAPHIE DES SEDIMENTS
DANS LA GROTTE DE RAJ
Resum e

n

.;o:t:""p--.c.-:._y~ ·~~

... ~~1

L es sediments que l 'on trouve dans la grotte de R aj comprennent u~e serie de'
debri$ argileux (couches 1-9) reposant sur le fond de l a grotte et une serie moins
abondante en debris cal caires, mais r enfermant une cou che de vase (10) et ąe sable
(l i ), recouvertes d'une carapace de sointem ent. Le profil de sediments et beucoup
mieux developpe dans l a Chambre d' acces et dans l a Galerie d'acces que dans l es
p ar ties de l a grotte situees plus en profondeur, c'est
dire dans la Salle Haute et
l a Salle des stal actites. La serie de debris argileu x constitue un complexe de couches
et de l entilles qui se composent de m ateriel f in, differencie au point de v ue chimique
et m ecanique,
un pourcentage different de debris calcaires. Les resultats des anal yses de l aboratoire illustrant l a composit ion des couches particu rieres dan s div erses
parties de la grotte sont rendus sur l es diagrammes.

a

a
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La sedimentation de la serie de debris arglleux a eu lieu
l'epoque,
laquelle
la mejeure partie de la gr otte etait seche, seules de faibles venues d'eau sporadiques
laissaient des intercalations et des lentmes de sabl e. Les cou ches 1-3 se sont devel op ees dans l e climat un p eu plus ch aud que celu! qui dominait au cours de la sedim entation des autres dep ots. Plus t ard, dans l e climat plus aride, l'Homme appar art
deux fois dans la grotte (couches 4 et 6). L a couche 9 form ee dur an t l e r efroidissement m aximum represente les conditions du climat le plus aride dans l e profil
entier.
La serie de sediments vaseu x et sableux a ete deposee dans la grotte, p ar suite
d e l'ecoulement d'eau ; elle est liee
la sedimentation de la seri e alluviale de la
troisieme terrasse de l a Bobrzyczka.
T ou t le profil de sediments de l a grotte de Raj r epr esente l es conditions climatiąues relativement uniformes, il correspond probablement
une p erlode assez courte,
precedant la sedimen tation du loess recent (de Wiirm) dans les Montagnes de Sainte- Croix ainsi qu'a la p eriode qui l'a suivie. Il serait juste de lier la partie l a plus
recente de sediments, c'est a dire l es formes de sointements cal caires, a l a p eri ode de

a

a

l 'H olocene.
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Małgorzata

KACZANOWSKA

STANOWISKO PALEOLITYCZNE W JASKINI RAJ
Siady pobytu człowieka paleolitycznego w jaskiniach znane były na
terenie Folski dotychczas głównie z jaskiń leżących na terenie Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Występowanie jaskiń w wapieniach na zachodnim obrzeżeniu Gór Swiętokrzyskich stwarzało możliwość odkrycia
tu także śladów pobytu człowieka paleolitycznego. Dogodnym miejscem
dla pobytu grup ludzkich z tego okresu była niedawno odkryta jaskinia
Raj. Podczas wstępnej penetracji jaskini znaleziono tu narzędzia krzemienne i szczątki fauny plejstoceńskiej . Prace archeologiczne podjęte
w wyniku tych odkryć ograniczyć się musiały jedynie do części przyotworowej jaskini. Dalsze partie (Korytarz Wstępny, Komora Wstępna i część
Sali Wysokiej) zbadano w miejscach, gdzie zostały wytyczone przejścia
d la ruchu turystycznego.
Dane stratygraficzne 1 uzyskane w wyniku badań pozwalają na wyróż
nienie tu 2 poziomów kulturowych:
- poziomu dolnego (warstwa 4) - gliny piaszczystej o brunatny m
zabarwieniu z małą ilością gruzu wapiennego,
- poziomu górnego (warstwa 6) - gliny piaszczystej o brunatnym
zabarwieniu, nieco jaśniejszej od utworu warstwy 4.
Oba utwory kulturowe rozdzielone były w Korytarzu Wstępnym warstwą popielatego mułku, zanikającego w głębi jas·k ini. Zabytki archeologiczne w obrębie obu warstw występują dość równomiernie - częściej
w partii przyotworowej; ilość ich maleje w miarę posuwania się w głąb
jaskini. Słabo zaznaczone zagęszczenie w części południowo-wschodniej
Komory Wstępnej może świadczyć, że oprócz partli przyotworowej zamieszkiwana była również ta część jaskini - być może w związku z istnieniem tu drugiego wejścia.

DOLNY POZIOM KULTUROWY
Zabytki krzemienne z dolnego poziomu kulturowego wykonane zostały
z kilku rodzajów surowców krzemiennych. Podstawową rolę pełniły gatunld pochodzące z lokalnych utworów lodowcowych (krzemień narzutowy bałtycki i krzemień ~zekoladowy) zbierane zapewne w bezpośrednim
sąsiedZJtwie jaskini. Znac7nie mniejsza ilość wyrobów wykonana jest z su-
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rowców, których złoża znajdują się w promieniu 40-50 km od stanowiska
(pierwotne złoża krzemienia czekalad'o wego i utwory lodowcowe z okruchami krzemieni północnojurajskich). Najmniej licznie reprezentowany
jest tzw. krzemień śwJeciechowski, którego złoża znajdują się w odległości
ponad 100 km od omawianego stanowiska. Poza krzemieniami, zwłaszcza
do wyrobu pewnych typów narzędzi, używano łatwo dostępnych, zbieranych zapewne w najbliższej okolicy jaskini o!krudhów i otoczaków kamiennych pochodzących z lokalnych skał (piaskowce, łupki, wapienie)
oraz zawleczonych tu prze.z lodowiec (granity, kwarce).
Z doLnego poziomu kulturowego pochodzi ogółem 345 wyrobów, w tym
2
65 narzędzi • Półsurowiec do wyrobu narzędzi, tj. wióry i odłupki, uzyskiwano od rdzeni różnych ttypów, wśród których dominującą grupę stanowią okazy jednopiętowe (26,6%). Zaprawa ograniczała się do przygotowania lub uformowania pięty, chociaż często rolę pięty spełniały naturalne powierzchnie przełamów termicznych. Oprócz tego używane były
rdzenie dwupiętowe, wspólnoodłupniowe oraz, stosunkowo rzadziej, okazy
podkrążkowe i krążkowate. Uderza zupełny brak rdzeni l ewaluaskich ,
chociaż z ornawianego zespołu znanych jest kilka odłupków lewaluaskkh.
Charakteryzują się one większymi rozmiarami od pozostałej grupy pół
surowca. Na tej podstawie można sądzić, że były one wykonane poza jaskinią, być może na terenie, gdzie łatwiej dostępne były większe konkrecje krzemienne.
NajlicZJniejszą grupę narzędzi stanowią zgrzebła (64,9% narzędzi) róż
nych typów, wykonane zarówno na odłupkach, jalk i na naturalnydh okruchach krzemiennych. Obok zgrzebeł wystąpiły nielicznie narzędzia typu
górnopaleolitycznego (m.in. drapacze, rylce, przekłuwacze) oraz odłupki
i surowe okruchy krzemienne o retuszowanych krawędziach. Ponadto
z dolnego poziomu kulturowego pochodzą liczne tłuczki, retuszery i rozcieracz kamienny. Zapewne z braku odpowiedni·c h surowców krzemiennych próbowano wykorzystywać jaJko rdzenie do otrzymywania półsu
rowca niektóre oikruohy łatwiej łupliwych skał.
Ogólnie inwentarz dolnego poziomu !kulturowego jaskini nawiązuj e do
stanowisk grupy szarenckiej, a bliskich analogii możemy doszukać się
zwłaszcza wśród stanowisk z północnej Jugosławii (Krapina, Veternica)
oraz z Węgier (jaskinia Subalyuk).

GÓRNY POZIOM ~ULTUROWY
W porównaniu z dolnym poziomem występujE' tu mniejsza różnorod
ność s urowców krzemiennych. Nadal najczęściej spotykane są surowce

narzutowe, zbierane w najbliższej okolicy jaskini. Ponadto w niewielkiej
ilości występuje krzemień czekoladowy ze złóż pierwotnych oraz .krzemi.eń północnojurajski. Oprócz wymienionych tu surowców. analogicznie
jak w poziomie dolnym używano także niektórych gatunków skał.
Z górnego pozi1o mu kulturowego pochodzi 288 wyrobów, w tym 62 narzędzia. Technika uzyskiwania półsurowca była podobna jak \\-1 poziomie
dolnym, tzn. półsurowiec - wióry i odłupki uzyskiwano od rdzeni jednopiętowych (21,9% ogólnej liczby rdzeni). Wśród rdzeni wiórowych tego
typu na uwagę zasługują zwłaszcza drobne rdzenie mikrolityczne. Po94

nadto wystąpiły tu rdzenie dwupiętowe różnych typów i okazy krążko
wate. Podobnie jak w poziomie do:lnym, uderza niewielka ilość odłupków
typu lewaluaskiego przy równoczesnym braku typowych rdzeni lewaluaskich. Interesujące jest występowanie pewnych charakterystycznych odpadków rdzenia, świadczących o pojawieniu się elementów górnopaleolitycznej techniki zaprawy rdzenia.
Najliczniejszą grupę narzędzi stanowią zgrzebła (49% ogólnej liczby
narzędzi), wśród !k tórych na uwagę zasługują okazy o trapezowatym zarysie, wykonane na surowych okruchach krzemiennych , z naturalnym,
tępym podtylcem. Przypominają one wyróżnione przez L . Vertesa zgrzebła
typu Tata. Oprócz zgrzebeł wystąpiły narzędzia typu górnopaleolitycznego (drapacze, rylce, przekłuwacze, półtylczaki). W porównaniu z poziomem dolnym zwiększa się nieco ich udział (17,1%) . Wśród wyrobów kamiennych wyróżnia się liczebnością grupa rozcieraczy i tłuczków.
Na podstawie analizy materiałów z górnego poziomu kulturowego
znaleziska te zaliczyć należy do wschodnioszarenckiej grupy przemysłów
mustierskich. Najbliższą analogię dla •omawianego tu inwentarza stanowi
zespół z jaskini Tata na Węgrzedh. Należy przy tym zwrócić uwagę na odrębność znalezisk z jaskini Raj od innych stanowisk środkowopaleolitycz
nych z terenu Folski zaliczanych do przemysłów prądnickich.
Zarówno materiał archeologiczny, jalk i obserwacje stratygraficzne
wskazują, że obydwa poziomy kulturowe jaskini Raj datować można na
okres między końcem interstadiału Brorup (ok. 53 000 lat) a pierwszym
głównym minimum klimatycznym Wiirmu (50 000-40 000 lat).
Poza narzędziami krzemiennymi użytkownicy obydwu poziomów kulturowych jaskini pozostawili liczne kości zwierząt, które były przedmie-·
tern ich polowań. I tak w dolnej warstwie znajdujemy głównie kości konia, r enifera, nosorożca i wilka. W młodszym okresie zamieszkiwania jaskini polowano ponadto na mamuta, piżmowołu, pardwę i pieśca. 3
Na granicy górnej warstwy kulturowej i nadległego lessu odkryto
podczas badań dużą ilość zrzutków r ogów renifera, grupujących się
zwłaszcza w pobliżu wejścia do jaskini. Pochodziły one ze zniszczonej
zapory zbudowanej przez mieszkańców jaskini zapewne dla ochrony przed
dzikimi zwierzętami. Istnienie tego rodzaju konstrukcji nie mogło być
w tym czasie zjawiskiem odosobnionym, skoro znane są np. "murki" ukła
dane z ikarniem już w okresie paleolitu dolnego (Terra Aroata w pobliżu
Nicei).
Mieszkańcy jaskini Raj zapewne ozdabiali swoje ciała przez m alowanie ich naturalnymi barwnikami. Swiadczy o tym występowanie śladów
hematytu lub limonitu w obrębie górnej warstwy kulturowej a talkże
obecność rozcieraczy kamiennych. Podobne rozcieracze znane są z innyc!h
stanowisk środkowopaleolitycznych.
Na wszystkich prawie stanowiskach z tego okresu znane są ślady
ognisk. Sztuka niecenia i podtrzymywania ognia nie była obca i mieszkańcom naszej jaskini. Z powodu dość chłodnego klimat u, a co za tym
idzie trudności w zaopatrywaniu się w drewno, palono głównie kości
zwierzęce. Liczne przepalone i rozkruszone kości zostały znalezione
zwłaszcza w górnym poziomie kuilturowym.
Pod'sumowując wyniki badań w jaskini Raj podkreślić należy nastę
pujące spostrzeżenia:
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narz~dz.ia krzemienne z dolnego poziomu kulturowego jaskini Raj

Fig.
? -

1a.

l-9

Badania l

nar zędzia

udost~pnicnle

krzemienne z górnego poziomu kulturowego j askini Raj
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oba poziomy !kulturowe (o wy'raźnie innej pozycji stratygraficznej)
o dwu okresach zasiedlania jaskini przez grupy ludzkie o zbliżonydh tradycjach kulturowych,
- omawiane wyżej inwentarze wskazują na dość wyraźne powiąza
nia z obszarami południowymi (dorzecze środkowego Dunaju},
- jaskinia Raj jest najbardziej ku póŁnocy wysuniętym stanowiskiem
jaskinriowym wśród znanych dotąd! środkowopaleolitycznych stanowisk
Europy.
-

świadczą
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Studies on Raj Cave near Kielce (Poland) and its Deposits, Folia Quaternaria 41,
Kraków 1972, s. 7-44.
2) Dane cyfrowe podaję według opracowania: J . K. Kozłowsk i - ArcheolLgical Ma·
terials, (w) Studies on Raj Cave near Kielce (Poland) and its Depo.;its, Folia
Quaternaria 41, Kraków 1972, s. 61-132.
S) K. Kowalski - Fossil Fauna, (w) Studies on Raj Cave near Kielce (Poland) and
its Deposits, Folia Quaternaria 41, Kraków 1972, s. 45-60.
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Lcs recherches archeologiques n'ont ete poursutvtes dans la grotte de Raj ąue
dans sa partie d'acces. Dans la Galerie d'acces et dans la Salle Haute on n'a exa-·
mine que les parties, dans lesquelles on a jalonne les passages accessibles au mouvement touristique. Les materiaux stratigraphiques recue!llis par suite de recherches
ont permis d'indiquer dans la grotte deux couches de culture, c'est a dire la couche
inferieure et la couche superieure.
Les reliques archeologiques trouves dans les deux cou ches etaient repartis assez
r iogulil~remen t, ceux c0nstat es dans la par tie d 'acces .'!tant u n peu plus abondants.
L es outils observes dans la couche inf erieure ont ete principalement produits de
silex erratique, plus rarement on trouva.it les outils fabriques d'une au tre matierc
l)remiere. Dans cette couche on a recueilli au total 365 produits, dont 65 outils. L es
copeaux et les debris provenant des noyaux divers constituaient une matiere semi premiere utilise a la fa bri cation des outils. Le gr oupe le p lus nombreux (64,9%)
des ou!ils es t repr~sente par des grattoirs. En dehors de ceux- ci on a trouve de peu
nombreux outils du type de Paleolithique superieur. Dans la ecuche superieure on
a constate 288 produits, dont 62 outils. Il convient de noter que la tech nique grace
a laquelle on obtenait la mati erc semi - premiere ne d!frerait pas consider ablement
de celle observee dans la couche inferieure. Dans le couche superieure les grattoirs ,
don t ceux du type de Tata sont les plus interessan ts, constituent toujours le groupe
le plus nom breux d'ou tils (49o/o). Dans la couche supe rieu re on observe egalement
un accroissement de poursen tage d'outils du type du Paleolithique supe rieur.
Les deux couches de culture peuvent etre dater de la perlode comprise entre la
Jin dfl l'interstade de Br0rup (env iron 53 000 ans) et le pr emier princip al minimum
clima!ique du Wlirm (50 000-40 000 ans).
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udostępnienie

jaskini Raj

UKD 596:551.793/ .794 :561.583.3:551.442 Ra j(438.13:23-14)

Kazimierz KOWALSKI

SZCZĄTKI ZWIERZĘCE

W OSADACH JASKINI RAJ

WSTĘP

Zbadana część osadów jaskini Raj dostarczyła licznych szczątków zwierzęcych. Składają się na nie skorupki ślimaków, które znaleziono niemą!
wyłącznie w warstwach ho1loceńskich, a także kości kręgowców. Te ostatnie znaleziono niemal we wszystkich warstwach wyróżnionych w profilu
w czasie prowadzenia wykopalisk; jedynie warstwa 7 nie zawierała oznaczalny~h szczątków, zwierząt. Liczebność szczątków w poszczególnych
wars twach była bardzo różna. Na opracowane tu szczątki kręgowców
składają się nieliczne i nie dające się blriżej oznaczyć kości ryb oraz liczniejsze kości płazów, gadów, ptaków i ssalków.
Przy ,rozpa<trywaniu
osadów należy pamiętać,

składu

faunistyc·m ego poszczególnych warstw
w jaskini Raj istniała możliwość ·z mieszania
szczątków ~ostnych pochodzących z różnych poziomów. Częściowo mieszanie to mogło następować już w czasie gromadzenia się osadów, gdy:i:
wskutek przeważającego tu typu akumulacji wodnej kości pochodzące ze
starszydh osadów mogły trafić do warstw młodszych . Tak np. holoceńska
warstwa piasku (11/I) zawiera niewątpliwie mieszaninę elementów
arktycznej fauny plejstoceńskiej i leŚI!lej fauny holoceńskiej . Ponadt o,
wobec wielkiej obf!i.>tości szczątków drobnych ssaków w górny ch war stwach osadu mogło się również zdarzyć - mimo slkrupulatnego przestrzegania zasad stratygrafii w czasie ·r obót wykopaliSkowych - zanieczyszczenie nimi próbek pobranych z warstw starszych. Niekiedy tego
rodzaju błędy można było wyeliminować ze względu na odmienne zabarwienie kości z próchnicy ho,loceńskiej. Kości plejstoceńskie we wszystk1dh warstwach były jednak zabarwione podobnie, toteż istnieje pewna
możliwość ich zmieszania.
Autor winien jest wdzięczność wielu badaczom, k tórzy ozna,czyli
resz;tki poszczególnych grup zwierząt lub służyli radą przy ich opracowywaniu. Mgr Ewa St worzeWlicz oZI!laczyła szczątki mięczaków, prof. dr Mar ian Młynarski kości pła·zów i gadów, dr Zygmunt Bocheński resztki pta-·
ków. Dr Bronisław W. Wołoszyn, dr Teresa Wiszniowska, dr Lucjan Sych
i dr Henryk Kubiak udzielili cennej pomocy przy oznaczaniu poszczególnych grup resztek ssaków.
że
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.Pupilla muscorum f. edentuZa Slavik, Vertigo alpestris (Alder), Vallonia
(Miiller), Vallonia tenuilabris (Al. Braun), Cochlodina arthostoma (Menke), Goniodiscus rotundatus (Miiller), Goniodiscus ruderatus (Studer), Vitrea erystallina (Miiller), Vitrea centracta (Westerlund), Retinella
pura (Alder), Ox ychilus gZaber (Ferrusac), Oxychilus depressus (Sterki),
Euconulus trochiformis (Montagu), Bradybaena fruticum (Muller), ZenobieZZa vicina (Rossmassler), Helicigona faustina (Rossmassler).
Wśród gatunków. tych są zarówno formy ·związane ze skałami wapiennymi i suchymi stokami (np. Pyramidula rupestris, Pupilla muscorum f.
edentula, Vertigo alpestris), jak i występujące w lasach (np. Succinea
oblonga. Cochlodina orthostoma, Goniodiscus rotundatus, Goniodiscus ruderatus, Vitrea crystallina, Retinella pura, Oxyc'hilus glaber, Euconulus
trochiformis, Bradybaena fruticum, Zenobiella vicina, Helicigona faustina). Niemal wszystlkie występują i dziś w odpowiednich środowiskach
w Górach Świętokrzyskich. Gatunkiem wymarłym obecnie w Europie jest
V allonia tenuilabris. Obecny jej zasięg obejmuje północną i wschodnią
Azję. W Europie skorupki tego śl imaka spotykane są często w lessach .;
pulcheZła

Ryby -

Fisces

Szczątki ryb, głównie w postaci niewielkich rozmiarów kręgów ni~
gatunkowo, stwierdzano w warstwach 2, 3, 4, 6.
i 10, przy czym najliczniejsze były w warstwie 4 (gdzie stwierdzono obec~
ność rodziny Percidae) i 6.
i
dających się oznaczyć

Fot. 28. Szczątki kostne dużych ssaków wydobyte z osadów jaskini Raj. Fot. T. Wró-:
b lewski

Płazy

Podawana w niniejszej pra,cy w tabela·c h liczba osobl'lli.ków gryzoni
cznacza liczbę znalezionych pierwszydh dolnych zębów trzonowych. O ile
w danej warstwie nie znalezi·o no żadnego okazu tego zęba z danego gatunku, a znaleziono inne szczątiki pozwalające na jego oznaczenie, liczbę
okazów podawano jako l. Dla dużych ssaków podawano lic~bę o·z naczal-.
nych szczątków (zębów, kości, fragmentów poroża), przy czym każdy ząb
l kzono 'OSObno, nawet j eśli klilka ich występowało w zachowanej w całości.
szczęce. Daje to jedynie orientacyjne p~jęcie o względnej liczebności danego gatunku, gdyż u ~różnych gatunków różna jest liczba oznaczalnych
kości szkieletu i zębów.
W pracy uwzględniono również szczątki zwierząt znalezione w czasie
prac związanych z udostępnieniem jaskini, a nie dające się powiązać
z ustalonym dla wykopów archeologicznych porządkiem warstw.

ZWIERZĘTA REPREZENTOWANE W OSADACH JASKINI
Mięczaki Mollusca
Oprócz jednej skorupki ślimaka Pupilla sp. znale-zionej w warstwie 10
(która jednakże mogła pochodzić z warstw młodszych jako zanieczyszczenie) występowanie mięczaków ogran1czone było do piasku i próchnicy
holoceńskiej (warstwa 11). Stwierdz;ono tu obecność następujących gatunków: Succinea oblonga Draparnaud, Pyramidula rupestris (Draparnaud),
102

-

Amphibia

Kości żaby z rodzaju Rana występowały w warstwaeih 4, 6, 10 i 11 .
W warstwie 8 stwierdzono obecność ropuchy (Bufo), a w wars twie 11/ 1
kumaka (Bombina). W warstwie 2 obecne były kości grzebiuszki, Pelobates cf. fuscus (Laurenti). Jest to żaba występująca obecnie w Europie
środkowej i Wschodniej, na suchych obszarach nizinnych.

Gady -

Reptilia

W warstwach holoceńskich wykazano obecność padalca A nguis fragilis Linnaeus, jaszczurki, prawdopodobnie żyworodnej Lacerta cf. vivipara Jaquin, zaskrońca Natrix sp. i nieoznacronego bliżej węża. Wszystkie
te gady żyją i dm na terenie Gór Świętdkrzyskich. J edynie zaskroniec, .
Natrix sp., znaleziony został również w mate riale z warstw 4 i 6. Jest to
rodzaj węża obecnie szeroko rozmieszczony, o dużej tolerancji klimatycmej.
Ptaki -

Aves

v :::..:

Szczątlci ptaków z jaskini Raj były przedmiotem badań Z. Bocheń
skiego i poniższe dane oparte są na jego pracy (1974). Fauna ptaków
w osadach jaskini 'była bardzo bogata i obejmowała ponad 30 gatunków.
W tabeli l podano występowanie w poszczególnych warstwach osadów
tych gatunków, które co najmniej w przybliżeniu można było określić
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Tabela l
f
Występowanie szczątków ptaków w osadach jaskini Raj
(według z. Bocheńskiego, 1974, liczby oznaczają liczbę oznaczalnych kości)
Warstwa

Gatunek
2

3 4

5 6 6/10 8 8/10 9 10 10/11 11/I 11/II

Anas platyrhynchos Linnaeus
- l--Lagopus lagopus (Linnaeus)
5 2 50 l 21 6
5 l
l 15
Lagopus mutus (Montin)
6- 4 l
l
2 3
L.yrurus tctrix (Linnaeus)
3-12--- - l
Tetrao urogallus Linnaeus
- l (?) Falcu co,umbarius Linnaeus
-l Sąuataro'a squatarola (Linnaeus) - 1--Calidris testacea (Pallas)
l
'rringa totanus (Linnaeus)
----1- lTringa cf. eryth ropus (Pallas)
1---- l
Capella media (Latham)
l- Numenius phaeopus (Linnaeus)
----1L imosa sp.
? Bubo bttbo (Linnaeus)
-l Nyctea scandiaca (Linnaeus)
-- -- l3 Surnia ulula (Linnaeus)
-- 1--Strix aluco Linnaeus
l
? Strix uralensis Pallas
------l Cf. Melanorypha calandra (Lin-

--

4

-

----------------

l

------ - - -2--------

-

------- - --- -----

naet'.S)

-

-

-l

3

-l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l
l

------

Eremophila alpestris (Linnaeus)
l ,u!Zula arhorea (Linnaeus)
Alauda arvensis Linnaeus
1-1--Hirundo rustica Linnaeus
1 l 4-14 l
Corvus r.orax Linnaeus
Turdus merula Linnaeus
Turdus cf. philomelos C.L. Brehm - - 1 - - Anthus sp.
Sturnus vulgaris Linnaeus
--- l --Ct. Chloris chloris (Linnaeus)
- 1--Emberiza cf. schoenidus (Lin-

l
l

l

------------- ----------

naeus)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

l

-

2

nazwą łacińską
całą pewnością,
~pytajnik
że
przynależność

oznacza gaturnki nie dające się oznaczyć
oznaczenie ,.cf." przed nazwą łacińską gatunku ozna. za,
jego
rodzajowa oznaczona jest pewnie, natomiast
~rzynależność gatunkowa jest wątpliwa).
przed

Ptaki, ze względu na dużą ruchliwość, a także na dalekie przelo ty se~onowe, mniej niż inne kręgowce nadają się do scharakteryzowania waunków, jakie panowały w czasie nagromadzenia się ich szczątków. Jed~ak i one mogą dostarczyć cennych danydh paleoklimatycznych.
~04

Wśród wymienionych w ·t abeli gatunków główny ośrodek rozmieszczenia w strefie chłodnej, w tundrze i tajdze, mają: pardwa mszarna (Lagopus lagopus), pardwa górska (Lagopus mutus), cietrzew (Lyrurus tetrix),
drzemlik (Falca columbarius), siewnica (Squatarola squatarola), biegus
krzywodzioby (Calidris testacea), brodzie·c śniady (Tringa erythropus),
kulik mniejs~y (Numenius phaeopus), sowa śnieżna (Nyctea scandiaca),
sowa jarzębata (Surnia ulula) i puszczyk uralSiki (Strix uralensis) . Gatunkami leśnymi strefy umiarkowanej są: głwzec (Tetrao urogallus), puszczyk (Stri:r aluco), skowronek borowy (Lullula arborea), ~ruk (Corvus
corax), kos (Turdus merula), drozd śpiewak (Turdus philomelos), szpak
(Sturnus vulgaris) i dzwoniec (Chloris chloris) . Ze środowiskiem wodnobłotnym strefy umiarkowanej związane jest występowanie 'krzyżówki
(Anas platyrhynchos), brodźca krwawodziobego (Tringa totanus), dubelta
(Capella media), szlamnika (Limosa sp.) i potrzosa (Emberiza schoeniclus).
Z obszarami bezleśnymi, niezaleŻlnie od panującego na nich klimatu,
związany jest górniczek (Eremophila alpestris), slkowronek (Alauda arven-·
~is) i świergotek (Anthus sp.), ptakiem stepowym jest kalandra szara (Me lanocorypha calandra). Puchacz (Bubo bubo) jest ptakiem szerdko rozmieszczonym, głównie leśnym, ale znanym i z terenów otwartyclh, choć
unikającym tundry. Wreszcie jaskółka dymówka (Hirundo rustica) występuje wszędzie tam, gdzie ·z najduje odpowiednie miejsca dla założenia
gniazd: zapewne kolonia tych jaskółek znajdowała się na skalnych ścia
nach jas'kini.

Ssaki -

Mammalia

Owadożerne Insectivora. Szczątki ryjówki aksamirbnej Sorex araneus Linnaeus znaleziono w wa.Tstwach 1-4, 6 i 8-11. Liczniej wystę
powały w warstwie 2, 4 i 6. Obecnie gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w Eurazji, od tundry po pustynie, licznie spotykany w utworach
plejstoceńskich. Ryjówka mal u tka Sorex minutus Linnaew malezi.ona
została w warstwach 1-6 i 1~11, najliczniej w wa,r stwie 4. Jest to również gatunek szeroko rozmieszczony i znany z osadów plej'Stoceńskich
różnego wieku. Obfite występowanie ryjówek wskazuje na korzystne warunki życiowe, zapewniające liczne występowanie owadów, 'będących ich
pokarmem. Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens (Pettmant) znaleziony został
dość licznie w warstwach 4 i 6. Obecnie gatunek ten żyje w północnej
i środkowej Palea~rktyce, zawsze nad wodami. Dość rzadko spotyikany
bywa w utworach młodszego plejstocenu. Kre1 Talpa europaea Linnaeus
znaleziony był tylko w warstwie 11, a więc w utworze hol1oceńskim.
Nietoperze - Chiroptera. Pojedyncze, nieoznaczalne koś·ci nietoperzy
stwierdzono w warstwach 4 i 8. W warstwie 6 znaleziono jedną, a w warstwie 10 kilka żuchw gacka wie~lkoucha Plecotus auritus (Linnaeus). Idh
zabarwienie sugeruje wiek plejstoceński, choć nie można wykluczyć ich
pochodzenia z warstw holoceński·ch, gdzie gatunek ten licznie występo
wał. Obecnie gacek wielkouch jest nietoperzem szeroko rozmieszczonym,
sięgającym daleko na północ dzięlki znacznej tolerancji klimatycznej.
Pozostałe szczątki nieboperzy pochodzą z piasku i próchn icy holoceń
skiej (warstwa 11). Były wśród nich : gacek wielkoudh Plecotus auritus
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C. d. tabeli 2

Występowanie szczątków ssaków w osadach jaskini Raj
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(Linnaeus), mopek Barbastella barbastellus (Schreber), nocek Natterera
Myotis nattereri (Kuhl), nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl), nocek
kosmaty Myotis dasycneme (Boie), nocek rudy Myotis daubentoni (Kuhl)
i nocek Bechsteina Myotis bechsteini (Kulhl). Wszystkie te gatunki występują dziś na t erenie Folski i często chronią się w jaSkiniach. Zwraca
jednak uwagę Hczne występowanie nocka Bechsteina, obecnie gatunku
baJI"dzo rzadkiego, k·tóry jednak jest szczególnie liczny wśród subfosylnych szczątków nietoperzy z postglacjalnego <>kresu optimum klimatycznego (Wołoszyn 1970). Brak natomiast wśród znalezionych szczątków
nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen), obecnie zimującego w jaskini
Raj .
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l

Bez

l
Sorex araneus Linnaeus
Sorex minutus Linniileus
Neomy s fodiens (P ennant)
T aZpa europaea Linnaeus
Pl ecotu.~ aur itus (Linnaeus)
Barbastella barbasteHus (Schreber)
Myotis nattereri (K11hl)
Myotis mystacinu s (Kuhl)
Myotis b ech,ętei ni (Kuhl)
. Myotis dasycheme (Boie)
Myotis dauben toni (Kuhl)
Dicrostomyx torąuatus (Pallas)
Lemmu s lemmus (Linnaeus)
Lagurus lagurus (Pallas)
Microtus agrestis (Linnaeus)
Microtus gregaZis (Pallas)
Microtus oecon omus (Pallas)
Arvicola t err estris (Linnaeus)
Clethrionomys glareolus (Schreber)
CtteZZus cttelloides Kormos
Citellu s superciZiasus Kaup
Sciurus vulgaris Linnaeus
Cricetulus migratorius (Pallas)
Castor fiber Linnaeus
Apodemus flavicollis (Melchior)
Apodemus syZvaticus (l,.innaeus)
Glis glis (Linnaeus)
Ochotona pusilla (Pallas)
L epus cf. timidus Linnaeus
L epus cf. europaeu s F allas
M usteZa nivalis Linnaeus
M u st eZa erminea Linnaeus
Mu~ tela putorius Linnaeus
F elis silvestris Schreber
F anthera spelaea (Gold! uss)
Vulpes vulpes (Linnaeus)
AZopex lagopus Linnaeus
C'anis lupus Linnaeus
Ursus spelaeus Rosenmliller
Ursus arctos Linnaeus
Crocu.ta spelaea (Goldfuss)

Bez

Gatunek

l

Gryzonie- Rodentia. Występowanie szczątków gryzoni w warstwach
osadów jaskini Raj podaje tabela 3.
Leming obromy Dicrostonyx torquatus (Pallas) jest dzisiaj mieszkań
cem tundry Eurazji od Morza Białego po Cieśninę Beringa, nie przekraczającym z reguły ku południowi 65° szerOkości geograficznej. Jest liczny
w plejstoceńskich faunach Europy pochodzącydh z okresów arktycznych,
m.in. także z Folski (Kowalski 1961). W Jaskini Raj maksimum jego występowania przypada na warstwę 10. Drugi gatunek leminga, leming górski Lemmus lemmus (Linnaeus) , występuje obecnie w północnej Europie
i Azji od Skandynawii po Kamczatkę, w strefie tundry. W przeciwień
stwie do leminga obrożnego, preferującego tundrę kamienistą i piaszczystą, leming górski przebywa głównie w dolinach rzek, wśród zarośli
krzewinek i bogatszej roślinności trawiastej . Należy do częstych znaleziSk
w osadach chłodnych okresów plejstocenu Europy. Charakterystyczne
jest, że w jaskini Raj w warstwach 2-9 Lemmus przeważa nad Dicrostonyx, który z kolei liczniejszy jest w warstwie 10. Wskazuje to na zastąpienie środowiska wilgotniejszej tundry łąkowej przez suchszą pół
pustynię polarną . Podobne zjawisko stwierdzono w jaskini Koziarni w Oj-
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Fot. 29. Gacek wielkouch (Plecotus auritus), którPgo szczalki 7nale7i ono w warstwach
O i lO nam ulisk a jaskiniowego. Fot. B W. Woloszyn

F'ot. 30.

Szczątki kośc i współczesnych

nietoperzy nagromadzone n<J dnie jaskini. Fot.

B. W. W ol oszyn

T abela 3
Liczba osobników i ich
poszczególnych

. CJcfntov.ry w całości
: , 1d 0W jaskini Raj
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cewie (Chmielewski, Kowalski i in. 1967), gdzie w warstwie 13 dominuj e
L emmw: (5 : 2), natomiast w wyższej warstwie 11 - Dicrostonyx (3 : 569).
Piestruszka Lagurus lagu?·us (Pallas) została nielicznie stwierdzona
w warstwach l , 3-6 i 8- 11. Jest to mieszkaniec stepów i obszarów pół
pustynnych, zamieszkujący obecnie wschodni kraniec Europy i Środkową
Azję. Mała liczba szczątJków w jaskini Raj wskazuje, że gatunek ten nie
występował w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini, a jedynie w dalszych,
zapewne suchszych okolicach . W plejstocenie rozmieszczenie piestruszki
docJhodziło do Anglii (Kowalski 1967). W Polsce 2'Jnana jest ·z osadów plejstoceńsldch .Jaskini Mamutowej i schronisk podskalnych w Zytniej Skale
(Kowalski, Kozłowski i in. 1967).
Nornik Microtus gregalis (Pallas) znaleziony został we wszystkich
warstwach osadów. Był on najliczniejszym składnikiem fauny gryzoni
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w warstwach 6, 8, 9 i 10. Obecnie występuj e w pół nocnej części europejskiej ZSRR, w północnej i środkowej Azji jako mieszkaniec tundry i stepu, a we wschodniej części Azji także lasów. W plejstocenie rozmieszczenie jego sięgało po Europę zachodnią, liczny jest też w stanowiskach
faun k opalnych z tego okresu w Polsce. Obecność jego wskazuje na śro-
dowisko chł odne i suche.
Nornik północny Microtus oeconomus (Pallas) występował niezbyt
licznie w warstwach 2-4, 6 i 8-11 . Obecnie żyje zarówno w strefie tundry jak i lasów, zawsze w środowiskach wilgotnych. Zamieszkuje północ
ną część Europy (ku południowi i zachodowi w stanowiskach reliktowych
w Holandii, Austrii i na Węgrzech) i wielkie obszary Azji. Pospolity
w plejstocenie Europy.
Nornik bury Microtus agrestis (Linnaeus) żyje dziś w środowisku łąH l

kowym, jest szeroko rozmieszczony w Eurazji. W osadach jaskini Raj
występuj e we wszystkich warstwach, przy czym tworzy najwyższy procent fauny gryzoni w warstwie 4 (85,6%), w warstwach 8-10 jest nieliczny (3,6- 5,3%). Rozróżnienie jego zębów od zębów polnika Microtus
arvalis (Pallas) nie zawsze jest możliwe, toteż nie jest wykluczone, że
i ten ostatni gatunek wchodzi w skład kopalnej fauny jaskini Raj, zwłasz
cza w warstwach holoceńskich. Polnik żyje w podobnych ja k nonnik bury,
choć n a ogół w suchszych środowiskach.
Karczownik Arvicola terrestris (Linnaeus) został stwierdzony we
wszystkich warstwach osadów, wszędzie jednak był nieliczny. Jest to
gryze ń szeroko rozmieszczony w Eurazji w różnych strefach klimatyczno-roślinnych, na ogół jednak związany z bliskością wody.
No.rmica ruda Clethrionomys glareolus (Schreber) znaleziona została
nielkznie w jaskini Raj w warstwach l, 2, 4, 6, 8, 10 i 11. Jest to gryzoń
l eś ny, obecnie szeroko rozmieszczony w Eurazji, mający znaczną tolerancję iklrmatyczną. Zadowala się niewielkimi zadrzewieniami i krzewami,
nie występuje jednak w terenach całkowicie otwartych.
Ciiellus citelloides Kormos jest wymarłym gatunkiem susła, zbliżo
nym do żyjącego dziś susła perełkowanego Citellus suslicus Gilldenstaedt.
W osadach jaskini Raj występował nie1iczmie w warstwach 2-9, brak go
natomiast w warstwie lU, mimo że była ona obfita w szczątki gryzoni.
Znany jest z górnego plejstocenu i dol nego holocenu (po Allerod) Węgier,
Czechosłowacji i Polski. Ze względu n a tryb życia jego żyjącego potomka
i faunę towarzyszącą mu w stanowiskach kopalnych można przypuszczać,
że związany był ze środowiskiem łąkowym lub stepowo-tundrowym.
Drugi, większy gatunek wyrnadego susła, Citellus supe1·ciliosus Kaup
stwierdzono w jaskini Raj w warstwie 6 oraz warstwach 9-11. Wystę
puje w młodszym plejstocenie Europy i Azji. Najbliższy mu gatunek
współczesny Citellus fulvus Lichtenstein jest mieszkańcem półpustyń.
Cricetulus migratorius (Pallas), mały gatunek stepowego chomika, został stwierdzony jedynie w holoceńskiej warstwie 11 (jedna żuchwa), ale
niewątpliwie poch odzi z plejstocenu. Dziś gatunek ten żyje na stepach,
od Europy południowo-wschodniej po Chiny. W plejstocenie szczątki małych chomików są często spotykane, ale icih sys tematyka wymaga dalszych badań.
Bóbr Castor fiber (Lirmaeus) został stwierdzony na podstawie jednego
zęba w wa~rstwie 2. Gryzoń ten zawsze przebywa nad wodą, a żywi s ię
główniP. łykiem drzew liściastych, jego obecność dowodzi więc obecności
nadrzecznych lasów. ObeCITlie zasięg jego (ograniczony przez wytępienie)
obejmuj e całą strefę lasów Palearkotyki.
Dalsze 4 gatunki gryzoni: wiewiórka Sciurus vulgaris Linnaeus, popielica Glis gZis (Linnaeus), mysz leśna Apodemus flavicolis (Melchior)
i mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus (Linnaeus) są typowymi mieszkańcami lasów i zarośli. Stwierdzono je w osadach holoceńskich, ponadto
jeden ząb myszy zaroślowej (być może pochodzący z warstw górnych)
w warstwie 4. Rozróżnienie Apodemus flavicollis i A. sylvaticus na podstawie zębów nie zawsze jest możliwe, gdyż granice ich zmienności zachodzą na siebie.
Zajęczaki Lagomorpha. Szczekuszka Ochotona pusilla (Pallas) była
w jaskini Raj reprezentowana przez nieliczne szczątki z niemal wszyst112

kich warstw. Dziś przedstawiciele tego rodzaju żyją w suchych, tundrowych, step owych i górskich środowiskach Eurazji. W Europie szczątki.
~zczekuszek znane są licznie z plejstocenu, m.in. znajdowano je i w Polsce
lch przynależność gatunkowa wymaga dalszych badań .
Zające: szarak Lepus europaeus Fallas i bielak Lepus timidus Linnaeus, są trudne do rozróżnienia na podstawie fragmentarycznych szcząt
ków kostnych. Jedynie większe rozmiary szaraka wskazują na przynależność niektórych szczątJków do tego gatunku. Szczątki zajęcy występo
wały nielicznie w warstwadh 2, 4, 6, 8, l O i 11, przy czym okazy z warstw
8 i 10 odznaczały się rozmiarami wskazującymi na szaraka, pozostałe są
niewielkie i należą zapewne do zająca bielaka.
Drapieżne - Carnivora. Łasica MusteZa nivalis Linnaeus reprezentowana była przez nieliczne kości i zęby w warstwach l, 2, 4, 6, 8-11. Gatunek ten obecnie jest szeroko rozmieszczcny w Palearktyce, w różnych
s trefach roślinnych. Pospolity jest również w osadach plejstoceńskich.
Gronostaj MusteZa erminea Linnaeus wys tępował w warstwach l i 11.
Baclobnie jak łasica jest to gatunek szeroko r czmieszczony, liczmy w plejs tocenie.
Tdhórz MusteZa puto?"ius Linnaeus był stwierdzony (kieł) w warstwie
6. Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w p lejstocenie Polski. Poszczególne podgatunki tchórza, nie dają ce się odróżnić na podstawie fragmentarycznych szczątków !k ostnych, zamieszkują zarówno lasy jak i stepy
Europy (Wójcik 1974).

Fot. 31. Fragmenty czaszek i ZQbów lemingów . F ot. L. S11ch
U-
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Zbik Felis siZvestris Schreber. Czaszkę tego gatunku znaleziono w holoceńskiej warstwie piasku (11/I). Na przyna!leżność gatunkową wskazują
rozmiary przewyższające blisko z nim spokrewnionego kota domowego.
Obecnie żbik występuje w Polsce nielicznie, jedynie na południu kraj u.
W okresie optimum klimatycznego holocenu zasięg jego ku północy był
dalszy (Kowalski i in. 1963).
Lew jaskiniowy Fanthera spelaea (Goldfuss) był reprezentowany
w jaslkini Raj przez nieliczne szczątki. Kości śródstopia i palców znaleziono w warstwie 2, krąg w warstwie 4, a w warstwie 10 kość palca
i prawdopodobnie przynaleme do tego gatunku dwa kręgi. Szczątki lwa
jaskiniowego, który spokrewniony jest blisko z dzisiejszym lwem (nie1<iedy zaliczany do tego sarnego gatunku), są częste w osadach plejstoceń
skich jaskiń Polski; zwierzę to było dobrze przystosowane do życia na
chłodnych, otwartyCih obszarach stepotundry.
Lis Vulpes vulpes (Linnaeus) występował dość licznie w warstwach
6 i 10. Pojedyncze szczątki znaleziono też w warstwach holoceńskich (11),
a w warstwie l i 4 znalazły się okazy, których oznaczenie gatunkowe nie
jest pewne. Obecnie jest to gatuneik szeroko rozmieszczony, nie związany
z określoną •strefą klimatyczną. Znany z plejstocenu, m.in. z Polski.
Biesiec AZope:r lagopus Linnaeus jest typowym przedstawicielem
fauny arktycznej. W jaskini Raj stwierdzono go w warstwach 5, 6, 9 i 10,
najliczniej w warstwie 6. W chłodnych okresach plejstocenu zasięg jego
dochodził do południowej Europy obejmując m.in. Polskę.
Wilk Canis lupus Linnaeus reprezentowany był przez szczątki z warstw
1, 2, 4, 6 i 10, najliczniejsze w warstwie 6. Gatunek ten ma szeroki zasięg
geograficzny, od tundry po okolice subtropikalne, znany jest też z plejstocenu.
Niedźwiedź jaskiniowy Ursus spelae?.LS Rosenmi.iller był jednym z naj·
liczniej występujących zwierząt w osadach jaskini Raj. Jego kości i zęby
znaleziono we wszystkich warstwach oprócz 5 (która zresztą była bardzo
uboga w materiał zwierzęcy). Najliczniejszy był w warstwach l i 2. Oprócz
zębów osobników dorosłych znaleziono wiele zębów mlecznych. Był to
gatunek o dużej tolerancji klimatycznej, wydaje się jednak, że był mniej
liczny w okresach szczególnie surowego klimatu arktycznego. Jaskinia
Raj, jak wiele innych jaskiń, była zapewne zimowym schronieniem niedźwiedzia jaskiniowego. Gatunek ten wymarł pod koniec epoki lodowej.
Niedźwiedź brunatny Ursus arctos Linnaeus. W warstwie l znaleziono ząb przedtł-zonowy (P4) wyrażnie wskazujący na przynależność do tego
gatunku. Drugi taki ząb znalazł się w materiale o niepeW1nym położeniu
stratygraficznym. Nie można wykluczyć, że wśród materiału kostnego
zaliczonego do niedźwiedzia jaskiniowego c;ą również nierozpoznane dalsze
kości niedźwiedzia brunatnego. Gatunek tP.n występuje w młodszym plejstocenie w liliewielkiej liczbie stanowisk, niekiedy w towarzystwie niedźwiedzia jaskiniowego. Był gatunkiem przede wszystkim leśnym i czę
ściej spotyka się go w faunach o nieco cieplejszym charakterze.
Hiena jas,lciniowa Crocuta speZaea (Goldfuss) została znaleziona w warstwach 1-4, 6 i 8, najliczniej w warstwie 6. Znaleziono również wiele
kości dużych ssaków z wyraźnymi śladami ogryzania przez hieny (w warstwie 6, na pograniczu 8 i 9 i w warstwie 10). Hiena jaskiniowa jest
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Fot. 32.

Kieł

fragment

żuchwy niedźwiedzia

jaskiniowego wydobyte z namuliska.

Fot. L . Sych.
częsta w faunach młodszego plejstocenu
służyły jej wówczas za schronienia.

Europy;

niewątpliwie

jaskinie

T1·ąbowce Proboscidea. Mamut Mammuthus primigenius (Blumenbach) reprezentowany był przez szczątki w warstwach 1-2 i 6-10. Najliczniejsze były one w warstwie 10. W warstwie l znaleziono mleczny
ząb trzonowy (M 1 ), w warstwie 2 jedynie fragmenty ciosu mamuta.
W warstwie 6 znalazł się kompletny ząb trzonowy (M3), średnio starty,
należący do starego osobnika. Pornadto w tej warstwie był fragment dal-szego zęba trzonowego i 3 niekompletne kości szkieletu pozaczaszkowego.
W warstwie 8 znaleziono fragmenty ciosu i jedną kość, warstwa 9 zawierała obok fragmentów ciosu część miednicy i kość łokciową. Warstwa 10
dostarczyła licznych fragmentów ciosów i zębów trzonowych, fragmentu
żuchwy i 3 kości szkieletu postkranialnego. Łącznie w materiale kostnym
z jaskini reprezentowane były 2-3 osobniki bardzo młode marnuta i około
3 dorosłych.
Nieparzystokopytne - Perissodactyla. Nosorożec włochaty Co elodonta
antiquitatis (Blumenbach). Obecność tego gatunku wykazano w warstwach 2, 4-6 i 9-10, szczątki j ego były najliczniejsze w warstwie 10.
Łącznie repr,ezentuj ą one o1koło 6 osobników, w tym 3-4 młode (zęby
mlecme). Większość kości nosorożca ma ślady ogryzienia przez hieny.
Koń Equu,s caballus Linnaeus był licznie reprezentowany przez zęby
i kości w WArstwach 2, 4-6, 8-10. Są to z reg uły szczątki koni o du żych

e•
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Tabela 4
ssaków łownych w poszczególnych warstwach osadów
jaskini Ra j
Warstwa

Gatunek
1 1 2\3 \ 4 \ s \ 6 \ 8 1 9 \ a/l o \ lo

- - - - -1

- - -- -1

zęby
kości

8 - li
4
-1-= -=--=- - 1 - 1 -=--=- -=-~~ -=--=- --=- - - - - - - -- - - - - -·- -·- ? J- - B l l 3 1
-=-1-=--=-?-=- 2
-=- -=-1- 4 -~- --2- - - 6- - - - - - - - - - - - - -.- -1- l 1 1 2 3 - - J l lO
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zęby

94

kości
zęby

rozmiarach, choć różnego wieku osobniczego, od młodych do starych,
o silnie start ych zębach. Wyraźne ich zgrupowanie widoczne jest w wars twacJh 6 i l O, !które w znacznej części osadów sąsiadowały ·z sobą. Więk
szość dużych kości znaleziono przy tym w warstwie 10, zębów i drobnych
kości w warstwie 6. Obecność konia wskazuje ma teren bezl eśny, otwarty.
Parzystokopytne - Artiadactyla. Zubr pierwotny Bisan priscus (Bojanus). RoZJróżnienie zębów i większości elementów szkiele<tu rodzajów
Bas i B'isan, które występowały obok siebie w plejstocenie, nie jest moż
liwe, toteż potraktowano je tu łącznie . Tur Bas p1·imigenius Bojanus jest
raczej elementem fa uny leśnej, toteż j ego obecność w osadach jaskini Raj
j est mniej praw dopodobna. W osadach Raj u bez ustalonej stratygrafii zna leziono bodziec rogu i fra gm enty czaszki nal eżące niewą tpliwie do żubra
Bisan priscus, najpr awdopodobniej do tego gatunku nal eżą i inne omawiame tu szczątki. Znaleziono je w warstwach 1-2, 4, 6 i 10.
Pi żmowół Ovibas maschatus Linnaeus. Fragment czaszki samicy tego
gatunku znaleziono w warstwie 10, a pojedyncze ·z ęby w wars twie 4, n a
pograniczu 6 i 10 i w materiale bez określonej przynależności stratygraficzn ej. Ten gatunek, wymall'ły w Europie, a le zachowany w arktycznych
terenach Amer ylki Półno·cnej jest wskaźnikiem klimatu chłodnego i śro
dowiska tundry. W Polsce należy do .rzadszych znalezisk plejstoceńskich.
Renifer Rangijer tarandus (Linnaeus). Zęby i kości szkieletu znaleziono w warstwach 1-2 i 4- 10. Były one niezbyt liczne i wskazują na obec116
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Fot. 33. Noso rożec włochaty (CoeLodonta antiquitatis) - kompletny okaz zakonserwowany w solance i ropie naftowej, znaleziony w Staruni na Podkarpaciu, a znajdujący się w zbiorach Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie. Fot. L. Sych
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zbadanych osadach jaskini kilku osobników renifera. Bar-

dw liczne były natomiast poroża i ich ułamki, przy czym niemal wyłączlnie· są to poroża zrzucone, a nie odłamane od czaszki. Poroży zrzuconych (liczono t ylko nasady) było co najmniej 233, odłamanych zaledwie 6. Poroża są z reguły niewielkich rozmiarów, większe spotyka się
wyjątkowo. Główna ich masa skupia się w warstwie 6, na granicy 6 i 10
i w warstwie 10. Tworzyły one wyraźne skupienie w postaci wału w otwor ze jaskini.
Łoś Alces alces (Linnaeus). Jedyny ząb trzonowy należący najprawdopodobniej do tego gatunku znaleziono we wnętrzu jaskini, w materiale
o niepewnej pozycji stratygraficznej.
Jel eń Cervus elaphus Linnaeus reprezentowany był przez fragmenty
poroża o bardzo dużych rozmiarach znalezione bez określonej pozycji
stratygraficznej .

nieliczne, leming górski Lemmus lemmus przeważa nad ,obrożnym Dicrostqnyx torquatus. Szczątki tego ostatniego, podobnie jak szczekuszki
Oehotona pusilla, pochodzić mogą z terenów..suchszych, oddalonych od
jaskini. Suseł Citellus citelloides wskazuje Tównież na środowisko łą·kowe.
Dośq· liczne występowanie nornika północnego Microtus oeconomus i karewwnika Arvicola terrestris wskazuje na obecność wody. Niedźwiedź
jasldniowy i inne drapieżniki są nadal liczne, duże ssaki kopytne wys-tę
pują w materiale kostnym tylko sporadycznie. ł'auna ptaków jest bardzo
zróżnicowana. Dominuje pardwa mszarna, pojawia się pardwa górska
Lagopu.~ mutus, bardziej związana. z warunkami aTktycznymi. Obo'k dość
licznego cietrzewia pojawia się siewnica Squata:rola squatarola i sowa jarzębata Surnia ulula, przedstawiciele fauny północnej. Niemniej wśród
ptaków są i elemen ty leśne, p.p. drozd śpiewak Turdus philomelos i dzwoniec Chloris chloris .
Całość fauny wskazuje na panujące w tym okresie w pobliżu jaskini
środowisko tundry łąkowej lub krzewinkowej, bezleśne. Być może resztki

CHARAKTERYSTYKA FAUNY KOPALNEJ I JEJ PRZEMIAN
W faunie kopalnej jaskini Raj wyróżniają się wyrażnie dwa kompleksy faunistyczne: jeden pochodzący z plejstocenu, reprezentujący faunę
klimatu chłodnego i drugi, holoceński, zawarty w najwyższych warstwach'
i pochodzący z okresu polodowcowego. T en drugi zawiera elementy fauny
lasu klimatu umiarkowanego . .Nawet najgłębsze .w arstwy nie sięgają do
okresu optimum klimatycznego ostatniego okresu międzylodowcowego.
Wyraźnie również zaznacza się w jaskini, w obrębie warstw plejstoceńskich, stopniowe zwiększanie się udziału form zimnolubnych świadczą
ce o postępującym ochładzaniu i osuszaniu klimatu.
Warstwy 1-3 maj ą podobny sikład fauny i dlatego potraktowano je
łącznie . W faunie gryzoni tych warstw dominuje nornik bury Microtus
agrestis, wskazujący na środowisko łąkowe. Elementy tundrowe (lemingi,
Microtus gregalis) odgrywaj ą małą rolę, przy czym ich udział mniejszy
jest w warstwie l , nieco większy w warstwie 2. Szczątki bobra Castor
f-iber i nornicy rudej Clethrionomys glareolus wskazują na obecność zadrzewień. Wśród dużych ssaków dominuje niedźwiedź jaskiniowy Ursus
spelaeus, zwraca uwagę także obecność niedźwiedzia brunatnego Ursus
arctos, nieznanego z warstw następnych. Obecność dość licznych ryjówek,
ryb i grzebiuszki Pelobates fu.scus są wskaźnikami klimatu dość łagod
nego i wilgotnego, Clhoć na pewno był on chłodniejszy od dzisiejszego.
Szczątki ptaków, nieco liczniejsze tylko w warstwie 2, obejmują pardwę
mszarną Lagopus lagopus, cietrzewia Lyru1·us tetrix, brodźca śniadego
T ringa erythropus, potrzosa Emberiza schoeniclu3 i skowronka Alauda
arvensis. Obecność tych gatunków wskazuj e na wys tępowanie lasów typu
tajgowego z przestrzeniami mokrych łąk i bagien.
Bogata fauna warstwy 4 ma nieco odmienny charakter. Poza śladem
uornicy rudej i kilkoma gatunkami ptaków związanych z lasem brak tu
elementów wskazuj ących na obecność drzew. Należy przy tym pamiętać,
że ptaki mniej mówią o warun'k ach środowiskowych w bliskim sąsiedztwie
jaskini ze względu na swą znaczną ruchliwość. W faunie gryzoni nadal
dominuje noi'Inik bury tworzący 85% boga tej próbki gryzoni. Lemingi są
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Fig. 19. Liczebność gryzoni w poszczególnych warstwach osadów jaskini Raj. Na osi
piOJ'łOWej zaznaczono warstwy, na osi poziomej procentowy udział poszczególnych
gatunków w calości fauny gryzoni
1 - gatunki tundry l stepu, z - gatunki łąk, :r - gatunki leśne
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Fot. 34.

Szczątki współczesnego

nietoperza nocka dużego (Myotis myotis) na dnie
jas kini. Fot. B. W. Woloszyn

lasu zachowały się w osłoniętych miejscach daleko od jaskini. Osadnictwo
ludzkie, którego ślady w tej warstwie znaleziono, nie zaznaczyło się wyraźnym nagromadzeniem kości zwierząt łownych .
Warstwa 5 ma dość ubogą faunę, zwłaszcza gdy chodzi o drobne ssaki.
Lemingi i Microtus gregalis dominują nad nornikiem burym. Po raz
pierwszy pojawia się wybitnie arktyczny piesiec Alopex Zagopus, liczniejszy staje się koń Equus cabaUus, nosorożec włochaty Coelodonta antiąuitatis i renifer Rangijer t amndus. Wśród ptaków stwierdzono tylko
p ardwq mszarną. W stosunku do warstwy 4 zaznacza się oziębienie klim at u i ,spadek wilgotności.
Warstwa 6 przynosi wyraźną zmianę w skład zie fauny. Gryzonie
arktyczne: lemingi i Microtus gregalis dominują już wyraźnie nad norniIdem burym, który tworzy ty lko 21% próbki gryzoni , przy czym analiza
poszczególnych próbek w ykazuj e, że udział j ego maleje od spągu ku stropowi. Oba gatunki lemingów są mniej więceJ jednakowo liczne. Obok
związanego z łąkami susła Citellus citelloides poj awia się po raz pierwszy sucholubny CiteUus superciliosus. Liczne są ssaki drapieżne, przy
czym nied źwiedzia jaskiniowego jest mniej, a hieny Crocuta spelaea wi ęcej
niż w warstwach niższych. Liczne wys tępowan ie ssaków kopytnych (konia, nosorożca .włochatego, m amuta, żubra pierwotnego, renifera) ma zapewne związek z osadnictwem ludzkim . W znacznej części jaskini warstwa 10 l eża ła bezpośrednio na warstwie 6. J(ości dużych ssaków, a szcze120

gólnie poroża renifera, nagromadzone przez człowieka na powierzchni
warstwy G, zostały przykryte ,osadami warstwy 10 i weszły w jej skład.
J est prx.y tym charakterystyczne, że drobne · kości i zęby znala,zły się
o&tatecznie w wa,rstwie 6, a duże kości w warstwie 10. Fauna ptaków
warstwy 6 jest dość bogata. Najliczniejsza była .pardwa mszarna, obok
niej dość liczna jest pardwa górska. Brak jest cietrzewia. Z gatunków
północnych pojawia się sowa śnieżna Nyctea scandiaca, z wodno-błotnych
brcdziec krwawodzioby Tringa totunus, krzyżówka A nas platy1·hynchos·
i kulik mniejszy Numenius phoeopus, obok nich jednak także leśny szpak
Sturnus vulgaris.
W okresie tworzenia się warstwy 6 środowisko w otoczeniu jaskini
zmieniało się stopniowo z wilgotnej łąki na suchszą tundrę, przy czym
c ba te typy wegetacji mogły występować równocześnie w odpowiednich
siedliskach. Najbliższe drzewa były zapewne znacznie oddalone od jaskini.
Warstwy 7- 9 wystąpiły ty~ko w ograniczonej części osadów. Wars twa
7 pozbawiona była prawie zupełnie fauny kopalnej. Warstwy 8 i 9 mają
skład pośredni między składem warstw 6 i 10, lemingi są w nich liczniejsze niż w warstwie 6, ale przy zachowanej przewadze Lemmus i Dicrostony:r. Występują też oba gatunki susłów. Ptaków było niewiele, są
to nadal pardwy, obok nich jedyny raz w jaskini pojaw ia się wodno·-bło tny dub~lt Capella media.
W skład zie fauny warstwy 10 dominują wśród gryzoni zdecydowanie
leming obrożny i Mic?·otus gregalis, gatunki związane z suchą tundrą lub
półpustynią polarną. Gryzonie łąkowe, jak nornik bury, a nawet zimno·lubny leming gór ski, są mniej liczne. Z susłów występuje jedynie sucholubny Citellus superciliosus. Zastanawiające jest liczne występowanie
nor nicy rudej, gatunku związanego z zadrzewieniami lub przynajmniej
krzewami. Jest ona obecna głównie w próbkach ze stropu warstwy. Mimo
dominacji suchej t undry o obecności wody w sąsiedztwie jaskini świad
czy obecność kości ryb, żab i związanych z nadwodnym środowiskiem
gryzoni: nornika półn ocnego i karczownika. F auna dużych ssalk ów jest
taka jak w warstwie 6 i jak wyżej podano wiąże się ze śladami osadnictwa
na stropie tej warst wy. Fauna p taków jest bardziej zróżnicowana niż
w jakiejkolwiek innej warstwie osadów jaskini. Nadal najliczniejsze są
pardwy, obok nich znaleziono z gatunków północnych sowę śnieżną, biegusa krzywodziobego Calidris testacea i puszczyka uralskiego S t rix uralensis. Gatunka mi ptaków związanymi z lasami są w tej warstwie skowronek borowy LuZlula arborea i w mniejszym s topniu puchacz Bubo
bubo. Interesujące jest stwierdzenie kalandry szarej Melanocorypha calandra, t ypowego ptaka stepów.
Całcść f auny warstwy l O wskazuje na to, że proces osuszania otoczen ia jaskini ·osiągnął tu najwyższy stopień. Nie jest jednak wykluczone, że
w sąsiedztwie jej otworu, w osłoniętych miejscach, znajdowały się,
zwłaszcza pod koniec o:oadzania się t ego utworu , jakieś laski lub zarośla
pozwalające utrzymywać się niektórym gatunkom zwierząt związanych
z tym typem w egetacji.
Piasek (warstwa 11 /I) tworzący dolną część utworów holoceńskich , ma
niewątpliwie faunę mieszaną, zawierającą odmiennie ubarwione {jasne)
121

pochodzić z ich zdobyczy. Jaskinia była ,również miejscem gniazdowania
jaskółki dymówki Hirundo rustica, która mogła budować gniazda na jej
ścianach. Jaskinia była też zapewne schronleniem sów; dowodem na to jest
m .in. obecność kości takich gatunków sów, jak sowa śnieżna, puchacz,
sowa. jarzębata, puszczyk i puszczyk uralski. Szczątki drobnych ssaków,
ptakow, gadów, płazów i ryb pochodzą zapewne z resztek pokarmowych
sów. Wreszcie źródłem nagromadzenia się szczątków zwierząt w jaskini
była działalność człowieka, przy czym zaznaczyła się ona tylko w drugiej
fazie osadnictwa w jaskini, przypadającej na koniec tworzenia się w ar-

stwy 6.

Fot. 35. Współczesny mieszkaniec jaskini Raj pająk Meta menardi. Fot. B. W. Wo-

Skład fauny poszczegól•nych warstw wskazuj e wyraźnie, że w czasie
ich osadzania się następowały w otoczeniu jaskini przemiany wegetacji
spowodowane zmiana mi klimatu. Początkowo jaskinia znajdowała się
w sąsiedztwie chłodnego las u typu tajgi. Następnie las ten ustępuj e z otoczenia jaskini, dominuje środowisko wilgotnej łćtki lub tundry krzewinkowej o stosunkowo bogatej wegetacji. Oziębianie i osuszanie klimatu
postępuje dalej i pod koniec osadzania się plej stoceńskich warstw jaskini
panującym w otoczeniu jaskini środowiskiem jest sucha tundra lub pół
pustynia polarna. W czasie trwania tydh warunków kończy się faza sedymentacji jaskini. Nie wykluczone, że w skład fauny warstwy 10, w jej
części stropowej, weszły elementy związane z ponownym ociepleniem
klimatu (który być może nadal był suchy) i pojawieniem się ,roślinności
drzewiastej lub przynajmniej obfitszych krzewów w sąsiedztwie. Dalsze
stadia ostatniego zlodowacenia nie są w jaskini reprezentowane. Już

loszvn

kości zwierząt postglacjalnych i ciemne kości zwierząt plejstoceńskich
(okazy tych ostatnich spotyka się nawet, choć mniej licznie, w próchnicy
holoceńskiej). Interesujące jest znalezienie tu małego chomika C1·icetuZus

migratoritts, którego brak w starszych osadach jaskini. Być może, do
warstwy 11 dostały się elementy reprezentujące jakąś fazę ostatniego zlodowacenia nie zachowaną w innych osadach jaskini.
Fauna holoceńska odznacza się obecnością zwierząt leśnych, jak wiewiórk a Sciurus vuZgaris, mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus i leśna
A podemus flavicoZlis, popielica Glis gZis, nietoperze, żbik FeZis siZvestris,
a w.śród ptaków kos Turdus m erula i puszczyk Strix aluco. Część te1
fauny nagromadziła się zapewne w okresie postglacjalnego optimum klimatyeznego, na co wskazywałaby l'iczna obecność nocka Bechsteina Myotis
bechsteini, dziś bardzo rzadkiego, i nie występującego obecnie w Gór aCh
Swiętokrzyskich żbika .

UWAGI OGOLNE
Nagromadzenie się szczątków zwierząt w jaskini Raj zawdzięczamy
wielu czynnikom. Już od początku gromadzenia się w niej osadów była
ona schronleniem ,ssaków drapieżnych: niedźwiedzia jaskiniowego, brunatnego, hieny, a być może także wilka i lisa. Część kości zwierząt może
122
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w holocenie nastąpiło dalsze wypełnienie jaskini, początkowo grubą warstwą piasków, w !których znalazły się kości zwierząt plejstoceńskich na
w ternym złożu, a na9tępnie .cienką warstwą próchnicy. W okresie p olodowcowym jaskinia łączyła się z powierzchnią zapewne tylko niewielkimi szczelinami, kt6re pozwalały na przedostawanie się do niej nietoper zy
i innych drobnych ssaków, ale nie zapewniały dostępu dużych gatunków.
Kości tych ostatnich (jelenia, łosia) znalazły się tylko p od pionowymi kanałami łączącymi jaskinię z powierzchnią skał.
Okres t worzenia się warstw 1- 10 n ie był zapewne - w sk ali czasu
geologicznego - zbyt d ługi. Same dane faunistyczne nie po zwalają go
bliżej datować, można jedynie powiedzieć, że r eprezentuje on chłodną,
zapewne wczesną część ostatniego zlodowacenia. Wiek śl adów kultur y
ludzkiej z warstw 4 i 6 pozwala bl iżej określić czas sedymen tacji osadów
jaskiniowych, który przypada na okres wczesnego Wtirmu (zlodowacenia
bałtyckiego), zapewne między 53 000 i 43 000 lat temu, a więc od końca
jednego z interstadiałów, zapewne Broerup po okres p ierwszego pleniglacjału.

P ierwsza faza osadnictwa ludzkiego w jaskini,. związana z wa rs twą 4,
nie pozos tawiła wyraźnych śladów w faunie kopalnej jaskini. Natom iast
dr uga faza osadnicza, pod koniec tworzenia się warstwy 6, zaznaczyła się
nagroma dzeniem licznych kości, prawdopodobnie resztek zdobyczy my Aliwskiej i zbudowaniem w otworze wału ze zrzuconych poroży renifera.
Tabela 4 i figura 20 pozwalają zorientować się w przypuszczalnym skła 
dzie zwierzyny łownej, k tóra była zdobyczą człowieka paleolitycznego
w tym okresie, z tym że C'Zęść materiału, zwłaszcza szczątki drapieżnydh,
może pochodzić ze zwierząt które żyły w jaskini. Niektóre natomiast
kości mniejszych zwierząt (np. pardw, zajęcy) mogą, choć nie muszą, również pochodzić ze zdobyczy człowieka.
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Ka3 JJMC>K KOBAJl bCK}I

OCTATKM )ł(łiBOTHbiX B OTJIO)ł(EHM51X nEUJ.EPbl PAA
P e3 10 Me
B IICCJJC)lOB3HHblX BO BpeMH apxeOJIOrii'-ICCKHX pacKOnOK OC3AKl>X nemepbl Paj.j Óblm!
OÓIIii py >KeHbl MI·IOrO•IIICJieJHible OCT3TKII >KIIDOTHblX. 0HH OXD3Tbl83JOT ) 8 BH)lOB MOJIJIJOCKOil.
lleonpe,l.(e.ne llllble J<OCTH pb16, 4 BIIA3 npeCMb!KaJOUI.HXCfl, 4 Blł il3 3eM HODO)lHWX, 30 BH)lOll
nTJłU H 49 BII.UOll MJICKOnHT3l'llli.HX.

10, KOTOpbli\ B 60J1bWOH IJaCTII nemepbi 3aJieraJJ Hen ocpe.U.CTBeHHO Ha CJIOe 6. CocTall 3TfiX
ocraTKOB np une.ueH Ha cpur. 20. B OKpy>KaJOmell nem epy cpeJte ąepe)loB aJIHCb YCJJOBHH Tp8BII·
IIHCTO-KycrapHUKOBOH TYH.U.pbl H cyxoii TYH.U.pbl THna nOJillpHoi! nony nycrb!Hil.
CJioH 7- 9 xa paKTepu3yJOTCH orpaH H'ICHHbiM pacnpocTp aueu neM 11 6e;uroii cpaynoll Me>KYTO'!Horo TII 08, MC>K.ll.Y CJIORMH 6 H 10.
B cnoe 10 cpe)lu rpblsyHOB npeo6na.u.aJOT D icrostonyx torquatus H Microtus gregaHs,
a He6onbWOM KOJIH'IeCTBe BCTpeą e H L emm us lemmus. CyCJIHKH npeJtcTaBJICHbt e.nu HCTBCH Hr>
Citel!us sup erctliosus. CpeJtH n Tł!Ll r ocno.u.cTBYJOT L agopus tagopus 11 Lagopus mutus,
noRBJIReTcR TaK)!(e Ca!idris t estacea 11 o6HT8JO!li.Hll B cTenHblX yCJIOBHHX Melanocorypha
calandra. B nepxax 3Toro CJIOR BOspacraeT KOJIH'IeCTBO Clethrionomys glareotus, BcrpeqaJOTCR TaK>Ke necHble nrHUbl Bubo bubo u Lul!ula arborea. <l>ayHa onpeJte.nHeT yCJIOBT-Ht
cyxo ił TYHllpo-cren n. B KOHUe naKonneHHH 3TOro CJIOH MeCTaMH, B03MO>KHO, noHBHJlliCb
CKOnJieH IIfl JieCHOH H Kycr apHHKOBOH pOCTii Te.>JbHOCTH.
B ronoueHOBblx cnoHx co.nep)!(arcH n o tJ.pyroMy OKpaweuHbie ocTaTKH nnellcTOUCHOBbl x
BH,!I.OB, KOTOpble HaXO.llliTCl! B nepeOTJIO>KeHHOM COCTOHHHH, a TaK)!(e npe,!!.CTaBJleHbl KOCTH 00·
SBOHOI!HbiX - 06HTaTe.nel! JieCOB yMepeHHOf O KJIHMaTa.

<l>ayHa nnellcToueHOBbiX OTJIO)!(eHHii nemepbl P all onpeJtenHeT paHHJOJO cTaJlHIO noCJIC.D.Hero one.u.eHeHHR, npH'IeM no Mepe HaKOnJieHHH oca.nKoB np011CXOJliiJIO noxono)lau He H coKp ameHHe BJia)!(HOCTH KJIHMaTa. ApxeonorH'IeCKiie H axo.'~K n onpeAe.nmor npoMe)!(yroK Bpe-

CT!lelłlłO B KpOBCJibHOM IIHTCpBaJle nneHCTOUeHOBbiX CJJOeB H B r OJIOUeHODbiX CJ!Ol!X. He C'IIITafl

MeHH Me>K.u.y 53 000 H 43 000 JieT C H8CTOH!ll.er o MOMCHTa, CJ!e)lOBaTeJ!bHO nep110.1l C KOHI.l~
oAuoll 113 Me>KCT8AI1li (BepORTHO Bpepyn) no BpeMH nepBoro nJleliurJIRUHana.

V a.!lonia. tenuilabris, OIIII OTHOCHTCH K HbJHe >KHBY!li.HM BH)l3M B CBeHTOKUIHCKHX 'ropa ~ .
3cMHOD011H bJe B nneiicTOUeHOBbl X cJJOHX npeAcTaBJleHbl Rana sp., Bufo sp. u Pe!obates cf.
fuscus, npeCMbll<a!Oili.JłCCfl - Natrix Sp. n epe'ICIIb nTJIU H KOJIH'ICCTBO Hal\.neHHbiX OCTaTKNI

Kazimierz KOWALSKI

0CT3TKII MOJIJIJOCKOB, nepel!eHb KOTOpblX npHDC)lCH Ha CTp.

102-103, BCTpel!aJIHCb C)lHH-

npimc.neJJbl n Ta6m1ue l, MJJeKomn aJOili.HX - B raB.nuue 2. B Ta6n uue 3 11 ua pucyuKe 10
YK333HO KO.nii'ICCTBO rpb13YHOB, Bbl l!B.nCHH bl X B OT)leJJbllbiX CJJOflX, B T<IÓJJHUe 4 KOJ!ii IJeCTBO O n peĄeJICHH bi X KOCTell 11 sy60D.
n o Hall.D.CHHbiM OCTaTKaM MO>KHO BOCCTaHOBIITb BereTaUHOHHble li KJI ItMaTH'IeCKHe YCJJOBHfl nepno.na HaKOnJICHIIH nemepHbi X OC3.1lKOB. B CJIOHX 1-3 npe06JJaAaJOT OCTaTKH rpb13 YHOD, o6HT3101UHX 11a nyrax (M icrotus agrestis). BblllllJleHbl TaK>Ke ocr arKH C astor fiber
11 C!ethrionomys glareo!us, KOTOpble o6HTaJIH B neCHbJX ycJIOBHRx. Cpe.u11 KpynHbiX MJI~
KomnaJOili.JtX rocno)lcTBO npuHa)lJie)!(JtT U rsus spelaeus, Bcr peąancl! TaK)!(e Ursus arcto.;.
CpenH ocraTKOB n-rnu npeo6na)laeT Lagopus lagopus, KpoMe Toro npeJ(CraaneH L yrurus
tetrix. Mo)!(HO npr.a.nonararb, 'ITO B6JIII3H n emepbl npoxo)lllna B TO B[lCMfl ceaepHaR rpoll lllla .neca.

B

CJJOe 4 cpe)lH OCTaTKOB MJieKOnHT3101ll.HX llc1Je3aJOT JieCHble 3J!eMeHTbl, XOTl! OHH npoHllJJfJIOTCR em e B •IHCJJe ocraTKOB nruu (Tur dus phi!ome!os, Chlor is chloris). Cpe)lH rpblsy uoB no npe)!(HeM y npeo6Ji a)laer M icrotus agrestis. YBeJJH'-IHBaeTCll KOJIHTCCTBO o6HTaTeJJell TYH.ll[lt.l, Ha npHMep nTHUbl Lagopus mutus H Squatarola squataro!a. B 3TOM CJJOC
O(>Hapy>KeHa naneOJIHTH'IeCKall CTORHKa, D KOTOpOl\, O.llHaKO, He HaÓJJIO.D.aeTCll HaKOnJielltHI
OCT:lTI<Oll llflOMbi C.nO BOrO 3Bepll . MecTHOCTb BOKpyr nemepbl xapaKTepH30Ba.n8Cb B TO B[lCM>I
ycnoBHHMH TYHJlpbl, n uweHHoii necHoli pacTHTe.>JbHOCTH, c 6yllHo p a3BHTOll nyroBoii H KycTa pHu J<aaoi'i paCTHTeJibHOCTbJO.
B c.~oe 5 o6Hapy>KeHa CKY.U.Hall cpayHa, yKaswBaJO!ll aH Ha .nanbHei!w ee noxon o.u.aHHe.
B 6or aroil KOCTHbiM MaTepHaJIOM CJIOC 6 npeo6Jiall.aJOT apKTH'IeCKHC rpb13YHW, JieMHHrll
11 Microtus gregalis, npH'IeM o6a BHll.a neMHHroB - L emmus lemmus 11 Dicr ostonyx torquatus npe)lcraBJieHbl npH6JI H3HTeJibHO B OJlHHaKOBOM KOJIH'IeCTBe. B 'IHCJie nruu npeo6na·
)la!OT Lagopus lagopus u L agopus mutus, noHaJIReTcll T8K)!(e Nyctea scandiaca.

B Kpos.ne cnoR 6 npOHBJIHJOTCR np HsHaKH STopoli cpasbi naneonJ1TII'IeCKoro o6HTaiHHI.
0HII npe,!!.CT8BJ!CHbl OCT3TK8M I1 npnypO'ICHHbiMH n0-'13CTII K CJJOIO 6, no -•JaCTII >KC K CJIOIO
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RESTES DES ANIMAUX DANS LES SEDIMENTS
DE LA GROTTE DE RAJ
R es um e
D an s les sediment s de l a g rot t e de R aj, e t udies au cours des recherches archeoloqu es, on a trou ve de n ombreu x d ebris anim aux . O n y a coustate 18 especes d e
mollusques, des os de poissons nondetermin es , 4 especes d ' amphibiens, 4 especes
de reptiles, 30 especes d'oiseaux et 49 especes d e mammiferes.
Les debris de gasteropodes, dont l a liste se trou ve
l a page 102- 103, n'ont ete

a

constat es q u 'au toit des couches p l eistocenes et dans l es couches holocenes. Sauf
Va!lonia tenui!ab·ris, l es especes sus- mentionnees vivent touj ours dans l es Montagnes
d e Sainte- Croix. En ce qui concerne les amphi biens, on a constate la presence de

Rana sp., Bufo sp. et de Pelobates cf. fuscu.s. Les r eptiles vivants sont representes
par N atrix sp. Les especes d'oiseaux et le nombre de l eurs d ebris sont rendus sur l e
tableau l. L e tableau 2 illustre les esp eces de roammiferes, alors que le tableau 3
et la figurc 19 - le nombre d ' exempl aires de rongeur s constates dans les couches
particulieres. Sur le tableau 4 on trouve le nombre d'os deter minables et celui de
dents des mammiferes de chasse.
Grlice au x debris trouves, on peut reconstu ire l es variations d e vegetation et de
climat qui se son produ i tes au cou rs de l a for mation de sediments dans la grotte.
D ans l es couches 1- 3 on observe une prepon derance des rongeurs vivant sur
les prairies (Microtus agrestis), on y a egalement constate Castor fiber et C lethrionomys glareotu.s, d on t l 'existence etait etr oitement liee
la f oret. L es mammif eres d e

a
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grande taille etaient repr~sentes principalement par Ursus spelaeus; on a aussi trouve
Ursus arc:tos. Parmi !es oiseaux, domine Lagopus l agopus, on observe aussi Lyrurus
t etr i:r. On peut supposer qu'a proximite de la grotte s'etendait en ce temps la lisiere
nord de la forel.
Dans la ecuche 4 !es especes forestieres de mammiferes disparaissent, on !es
trouve seulement dans la f aune d'oiseaux (Turdus philomelos, Ch!oris chlaris) . Parmi
Jes rongeurs on constate toujours une preponderance de Microtus agrestis. Il y a plus
d 'especes de toundra, par ex emple les oiseaux Lagopus mutus et Sąuatarola squataro!a . La collonisation paleolithique constatee dans cette couche ne s'est pas accentuee par l'accumulation des debris d'animaux de chasse. L'entourage de la grotte avait
au cours de cette p erlode une nature de toundra depourvue de foret, abondante en
vegetalion de prairie ou buissonneuse.
La ecuche 5 renferme une pouvre faune qui prouve d'un refroidissement suceessiL du climat. Dans la ecuche 6, riche en debris osseux on observe une preponderance
des rongeurs arctiques, des lemmings et de M icrotus gre galis, le nombre des deux
especes de lemmings Lemmus lemmus et Dicrostonyx torąuatus etant presque egal.
P armi les oiseaux, dominent des lagopedes representes par Lagopus mutus et Lagopus
lagopus; on trouve egalement Nyctea scandiaca. Au toit de la ecuche 6 on trouve
les traces de la deuxieme phase de la collonisation paleolithique, avec laquelle sont
lies les debris d'llnimaux de chasse apparaissant en partie dans cette ecuche et en
rnr tie dans la ecuche 10 qui, dans la majeure partie de la grotte, reposait sur la
couche 6. La composition de ces debris est rendue sur la figure 20. L'environnement
de la grotte presentait une mosaique de toundra composee de prairies et de buissons,
d e m eme que celle de toundra seche du type de desert polaire.
Les couches 7-9 avaient une extension limitee; leur pauvre faune se caracterise
par une composition intermediaire entre celle de la fa une constatee dans la ecuche
O et la composition de la faune comprise dans la ecuche 10.
Dans la ecuche 10, parmi !es rongeurs on t rouve principalement Dicroston yx
to rąuotus et Microtus gregalis; Lemmus lemmus est peu nombreux. Les spermophiles
ne sont representes que par Cite!lu.s superciliosus. P armi !es oiseaux on reconnalt
surtout Lagopus lagopus et L agopus mutus; on constate egalement Cali dris testacea
et lHelanocorypha calandra, cette derniere espece etant liee a la steppe. Dans la partie
superieure de cette ecuche on trou ve un nombre de Clethrionomys glareolus et les
oiseaux de foret: Bubo bubo et LuZlula arborea. La f aune est caracteristique pour
je milit-u de la steppo-toundra seche. On adrnet egalement que dans la phase finale
de la sedimentation de cette couche, ont apparu localement des arbres ou des buissons.
Lc:>s couches holocenes eontlennet des debris de couleurs differentes des especes
pleistocenes reposant sur le git e secondaire, de meme que des os des vertebres du
climat modere, lies a la foret.
La fau ne comp rise dans les sediment s pleistocenes reconnus dans l a grotte de
Raj montre qu'ils se sont consti tues dans une des phases anciennes de la derniere
glaciati on. n est a r em arquer qu'au fur et a mesure du developpement des sedi..
mcn ts, Ie climat se refroidissait et devenait de plus en plus sec. Se basent sur l'ag'=!
des trcuvailles a r chćologiquEs, en pcut supposer que ces processus se sont produits
Entre 53 000 et 43 000 ans B.P ., c'est a dire au cours de la periode englobant la phase
nnale d'un d c:s interstades (ccrtainement P roerup) et le premier pleniglaciaire.
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STRATYGRAFIA CZWARTORZĘDU I ROZWOJ
GEOMORFOLOGICZNY DOLINY BOBRZYCZKI
W REJONIE JASKINI RAJ
Zebrane ostatnio szczegółowe materiały dotyczące osadów czwartorzę
dowych zachowanych w dolinie Bobrzyczki pozwalają na próbę odtworzenia rozwoju tej doliny, a tym samym stanowić mogą tło dla rozważań nad wiekiem jaskini Raj oraz stratygrafią zawartych w niej · osadów.
· Przed przystąpieniem do c!haralk terystyki czwartorzędowych procesów
erozyjno-akumulacyjnych należy cofnąć się do trzedorzędu, 'k iedy to
cała zachodnia część regionu świętokrzyskiego była lądem i podlegała nadzwyczaj intensywnej działalności procesów wietrzeniowych i erozyjno-denudacyjnych (S. Z. Różycki 1967). Po okresie paleogeńskiego formowania głównych powierzchni gradacyjnych (Radłowska 1967) w neogenie
bliskość morza (Fil:onowicz 1965) wyraziła się na badanym obszarze silnym rozwojem procesów erozyjnych. Procesy te, wykorzystując zróżni
cowanie litologiczne skał podłoża, sprzyjały wyodrębnianiu się głównych
pasm wzniesień oraz doprowadziły do formowania się dolin rzecznych.
W przypadku doliny Bobrzyc7Jki lokalizacji pierwotnej formy dolinnej nal eży upatrywa ć w strefie występowania stosunkowo mi ękkich dolomitów marglistych i margli eiflu oraz (na odcinku między Zgórskiem
a Szewca mi) być może także iłowców 1 mułowców najniższego kambru,
które to osady oddzielają antyklinalną formę Pasma Zgórskiego od jednostki synklinalnej Pasma Okirąglicy - Czerwonej Góry. Zarówno pierwotnej lokalizacji jak i późniejszemu rozwojowi procesów erozyjnych
sprzyjały także linie dyslokacji i spękania ciosowe, które w przypadku
skał węglanowydh warunkowały również rozwój zjawisk krasowych (Hakenberg, Lindner 1971, Rubinowski, Wróblewski 1971).
Z uwagi na to że w dolinie Bobrzyczki (fig. 21) oraz na terenach bezpośrednio przyległych nie znaleziono dotychczas pewnie datowanych stanowisk interglacjalnych lub interstadialnych, próbę odtworzenia czwarto·
rzędowej historii doliny podjęto tu, podobnie jak w przypadku doliny
środkowej Nidy (Hakenberg, Lindner 1971, 1972), w opał"Ciu o klimatostratygraficzną interpretację zjawisk geologicznych. Zjawiska te zarejestrowane zostały nie tylko przez akumulację osadów, ale ·również przez
procesy wietrzeniowe i erozyjno-denudacyjne.
V
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Osady rzeczne interglacjału kromerskiego nie zostały wprawdzie
stwierdzone w d olinie Bobrzyczki oraz w strefie jej ujścia do doliny Bobrzy (Fi'lono·w icz 1972), lecz z ich rozprzestrzenienia w dolinach położo
nych bardziej na południu (Filonowicz 1965, 1968, Hakenberg, Lindner
1971, Łyczewska 1971), a także w rejonie na północ od Białogona należy
sądzić, że można się ich spodziewać zaTówno w dolinie Bobrzy, jak i w dolinie Bobrzyczki w strefie położonej bardziej na północ od obecnej osi
doł'iny.
Wracając do anaglacjalnej części zlodowacenia Ikrakowskiego należy
stwierdzić, że stopniowe zbliżanie się lądolodu wyraziło się zabarykadowaniem dolin rzec~nych przez masy lodowe i tworzeniem w nich j ezio-

1km

FCit. 37. Dolina Bobrzyczki i Pasmo Zgórskie ze wzgórza Malik ponad jaskinią Raj.
Fot. T. Wróbtewski

Jak wynika z analizy przeprowadzonych w rejonie jaskini Raj sondo-

wań elektraoporowych (Lisik 1971), najstarsza, kopalna dolina pra-Bo-

brzyc~ki wyci~ta jest tu w wapieniach dewońskich, a jej dno leży na
\:vysokości 212m n.p.m., tj. na głębokości 35m poniżej powierzchni tarasu I (zalewowego).
Bezpośrednio na wapieniach dewońskich na zboczach tej doliny rozwinięta jest seria osadów ilasto-gruzowych (fig. 22). Interpretacja klimatostratygraficzna tych osadów po·z wala sądzić, że mamy 1u do czynienia
z pokrywami zwietrzelinowymi, !które w formie kopalnych spływów deluwialnych pokrywają zbocza dolin starszych od zlodowacenia krakowSi.lciego. Nie jest wykluczone, że pewne fragmenty tych osadów mogą reprezentować zwietrzeliny typu krasowego. Osady ilasto-gruzowe przykryte są bezpośrednio utworami piaszczysto-mułkowymi akumulowanymi
w dolinach zatamowanych przez lądolód zlodowacenia krakowskiego
(Czarnooki 1927, 1931, Filonowicz 1965, 1968,. Łyczewska 1971). Należy
więc sądzić, że akumulacja serii ilasto-g!fuzowych nastąpiła w warunkadh
peryglacjalnych anagłacjalnej części tego zlodowacenia.
· Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na rozwój procesów stokowych w anaglacjalnej części zlodowacenia kr~lkowskiego były też znaczne
miąższości zwietrzelin trzecior-zędowo-staroczwartorzędowych oraz fakt
·odmładzania trzeciorzędowej sieci dolinnej przez procesy erozyjn~ inter'glacjalu krome!fskiego.
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Fig. 21. Szkic geologiczny doliny Bobrzyczki (częściowo wg P . Filonowicza 1965, 1971
i M. Hakenberga 1970)
1 - Wychodnie osadów paleozoicznych. Zlodowacenie krakowskie: 2 - glina zwałowa, 3 plaski tarasów kemowych, 4 - plask! l żwiry form szczelinowych. z lodowacenie środkowo
polskie: s - osady tiuwloperyglac jalne, 6 - plaski tarasu IV-erozyjnego. Zlodowacenie bałtyc
iue: 7 - lessy, 8 - piaski średniozi arniste z wkładkami mułków (tar as III). Młodszy Dryas :
9 ~ plaski różnoziarniste (taras II), 10 - pokrywy deluwialne, 11 - piaski wydmowe. Holocen:
lZ - piaski różnoziarniste że żwirkiem (taras I), 13 - wejście do j askini Raj, 14 - Unie przek rojów geologicznych, 15 - otwory wiertnicze
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Fig. 22. Przekroje geologiczne przez dolinę Bobrzyczki w okolicy Jaskini Raj

Dewon: l - wapienie. Trzeciorzęd i najstarszy czwartorzęd: 2 - zwletrzellny Ilasto-gruzowe.
Zlodowacenie krakowskie: 3 - plaski, ~ułld 1 iły jeziorzysk zaporowych, 4 - glina zwałowa.
Zlodowacenie środkowopolskle: s - lessy (starsze), 6 - osady !luwloperyglacjalne: plaski ze
żwirem l rumoszem skał lokalnych z wkładkami mułków. Interglacjał eemskl l zlodowacenie
bałtyckie: 7 - plaski średnioziarniste z wkładkami mułków. Młodszy Dryas : 8 - plaski rótnoziarnis te, li - plaski wydmowe. Holocen : 10 - p laski rótnozlar niste ze twlrkiem. SE - Unia
przekroju sondowa ń elektraoporowych

rzysk zaporowych, które były miejscem akumulacji wspomnianych wy-

żej podglinowych utworów piaszczysto-mułkowych. Z uwagi na lessopo-

dobny chaa-akter tych utworów wydaje się, że źródłem materiału mogły
być najstarsze lessy plejstoceńskie (por. Czarnocki 1927, 1931, Łyczew
ska 1971).

W dolinie Bobrzyczki miąższość podglinowych osadów piaszczysto-

-mułkowych (fig. 22) waha się od trzydziestu kHku metrów w osi doliny

do kilku metrów w części brzeżnej. Z analizy hipsometrycznej powierzchni Sitropowej tych osadów wynika, że stopniowo spiętr-zane jezio-r zysko
zaporowe sięgało w rejonie Dobrzączki do wysokości <Ok. 245 m n.p.m.,
w rejonie Szewców do wysokości 258m n .p.m., a w okolicach Zgórska
do wysokości ponad 260m n.p.m. Porównanie tych wartości, jak również
13.4

wysokości spągu wyżej leżącej gliny zwałowej, pozwala zinterpretować
osady mułkowe_~~ szczą~kan_U. flory tundrowej tworzące ·cokół erozyjny
tarasu ~I _u weJSCla do Jaskini (por. T. Madeyska 1971) jako stropową
część rmązszego kompleksu zastoiSkowego akumulowanego w jeziorzySku
zaporowym (fig. 22). W Zg6rsku wspomniany kompleks zastoiskowy koń
czą iły warwowe oraz osady piaszczyste (Filonowicz 1972), które podobnie
jak piaski podglinowe doliny Bobrzyc~ki świadczyć mogą o sypaniu stoż
ków sandrowyCh od czoła wkraczającego lądolodu zlodowacenia krakowsk~ego. Lądolód tego zlodowacenia pokrył cały badany obszar dalinny oraz
sąsiadujące pasma górSkie, pozostawiając po sobie stosunkowo zwartą
pokrywę przypuszczalnie jednego poziomu gliny 'Zwałowej (fig. 22).
Materiały otrzymane przy dkazji wyikonywania szczegółowego zdjęcia
geologicznego w zachodniej części Gór Swiętokirzyskich, a w tym i dla
doliny BobrzycZki, pozwalają rzucić rnowe świa:tł-o na mało dotychC'Zas
:zmany przebieg zaniku lądolodu zlodowacenia krakowskiego w tej części
regionu. Nie wchodząc w szereg zagadnień szczegółowych należy stv.rierdzić, że deglacjacja badanego obszaru miała charakter powierzchniowy
(arealny). Obecne rozmieszczenie szczątkowo zachowanych osadów piaszczysto-mułkowych i piaszczysto-żwirowych akumulowanych podczas tej
deglacjacji zdaje się przemawiać za jej dwuetapowością.
Pod~zas pierwszego (starszego) etapu zanik lądolodu doprowadził do
odsłonięcia głównych kulminacji ·morfologicZJnych 1erenu oraz sprzyjał
akum'Uilacji na ich zboczach i przełęczach form pochodzenia kernowego
(Lindner 1971b).
Drugi (młodszy) etap zaniku lądolodu odznaczał się rozpadem stosunikowo zwartej ma5y lądolodu na poszczególne bryły lodu martwego, k tóre
mjały możność najdłuższego przetrwania w osiowych częściach obniżeń
dolinny-ch. Dzięki takiemu położeniu brył martwego lodu istrniały sprzyjające warunki dla akumulacji w ich rozpadlinach piarszczysto-żwir-owych
form typu szczelinowego. W dolinie Bobrzyczki f;r agmenty jednej z takich
silnie zniszczonych f orm szczelinowych zachowane są w odległości ok.
1,5 km na południowy wschód od wsi Szewce (fig. 21).
Dalszy zanik lądolodu zlodowacenia krakowskiego sprzyjał lokowaniu
się postglacjałmej sieci rzecznej w tych obniżeniach, gdzie naj dłużej przetrwały bryły martwego lodu. Nowo tworząca się sieć odpływu dolinnego
była jednocześnie zalążkiem dolin rzecznych wielkiego intergl acj ału *.
W odróżnieniu od pórnocno-zachodniej części regionu świętakrzyskie
go (Lindner 1971a) na badanym obszarze doliny rzeczne irnterglacjału wielkiego są znacznie płytsze i z reguły dna ich nie sięgają skał przedczwartorzędowych, lecz wycięte są w osadach akumulowanych w anaglacjalnej
części zlodowacenia krakowskiego (por. Filonowicz 1968, Hakenberg, Lindner 1971, Lincliner 1971b, Ł~zewska 1971).
W przypadku doliny Bobrzyczki, z uwagi na małą liczbę głębszydh
wierceń oraz niezbyt precyzyjne z natury rzeczy dane z sondowań ~le~
trooporowych (Lisik 1971), nie jest dokładnie znana głębokość w-c1ęma

• Problematyka zaniku lądolodu zlodowacenia krakowskiego jest również na
badanym obszarze przedmiotem studiów geomorfologicznych prowadzonych pod kierunkiem doc. dr Cecylii Radłowsklej (inf. ustna).
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ero?:yjnego podczas interglacjału wief'k iego. Z zebranych matedałów wiadomo jedynie, że wcięcie to musi znajdować się poniżej tarasu IV (o wysokości względnej 8-10m).
. Być mo'że, w osiowej części doliny Bobrzyczki, na wysokości jaskini
Raj, osady rzeczne interglacjału wielkiego reprezentuje dolna część serii
piasz·czystej wypełniającej kopalną formę dolinną wyciętą w podglinowym komplelksie piaszczysto-mułkowym. Drogą porównania z doliną śrOd
kowej Nidy (Ha~enberg, Lindner 1971) moma jednak liczyć 'Się rtu raczej
z oał'kowitym usunięciem osadów rzecznych interglacjału wielkiego w wyniku głęboko sięgających procesów erozyjnych interglacjału eemskiego
(fig. 22) . W wierceniu wykonanym w dolinie Bobrzy koło Nowin spąg
serii wielkiego interglacjału z materiałem organogenicznym ~ajduje się
nawysdkości 230m n .p.m. (FHonowicz 1972).
Z uwagi na mniejszą głębokość wcięcia erozyjnego w okresie interglacjału wielkiego niż w czasie interglacjału kromerskiego, kiedy to dno
doliny leżało na wysokości ok. 212 m n.p.m., należy liczyć się w dolinie
Bohrzyczki ze zmacznie mniejszym niż w poprzednim interglacjale spadkiem hyd~aulicznym wód krążących sz·c zelinami krasowymi. Wody te
miały zapewne taką siłę transportową, aby móc wynieść ze szczelin krasowych nagromadzone tam uprzednio osady piaszczysto-mułkowe wysoko
spiętrzonych jeziorzysk zaporowych Z'l odowacenia krakowskiego,
Stopniowe pogarszanie się warunków klimatycznych w pooptymalnej
części interglacjału wielkiego jest zaznaczone na badanym obszarze akumulacją wodn'OIZboczową (fluwioperyglacjalną) osadów mułkowo-piaszczy·1 sto-żwirowych (fig. 21, 22), które sięgają odl wysokości około 250m n.p.m.
w -osi doliny do wysokości około 270m n.p.m. na jej zboczach. Tak wysokie zasypanie doliny BobTzyczki wiąże się z ogólnie wysoką i intensywną
akumulacją w do,l inadh rzecznych w ZWią~ z podpaTciem wód dolinnych przez lądolód środkowopolski, który nieznacznie przekroczył okolice Łopus'zna (Różycki 1967). Według A. Zołnierza (1971) lądolód ten się
gał dalej na południe- co najmniej po okolice Bocheńca lmło Małogo
szcza. Inną przyczyną wysokiego zasypania w dolinach były ówczesne warunki peryglacjalne ułatwiające rozwój procesów stokowych. Domieszki
materiału pylastego w obrębie osadów fluwi!operyglacjalnydh z okresu
zlodowacerria środkowopo,lskiego oraz łessopodobny chatrakter poszczególnych przewarstwień mułkow;ych w tych osadach może wskazywać, że jednym ze źródeł materiału mogły być lessy starsze pokrywające znaczne
przestrzenie środ!kowej części Wyżyny Małopolskiej {Filonowicz 1965,
1968, Lindner 1967), a stwierdzane także w okolicy jaskini Raj (fig. 22).
Wysokie występowanie osadów zlodowacenia środkowopolskiego w dolinie Bobrzyczki świadczy o możliwości ówczesnego zasypania wejścia dra
jaskini Raj przez osady piaszczyste i piaszczysto-mułkowe.
Etapowo pcstępujący zanik lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego
(Lindner 1970) sprzyjał etrozyjnemu rozcinaniu uprzednio uformowanych
powierzchni akumulacyjnych, a na badanym obszarze doprowadził do
utworzenia tarasu IV o wysokości względnej 8-10m. Taras ten ma charakter powierzchni erozyjnej wyciętej w osadach fiuwioperyglacjalnych
akumulowanych w maksymalnej fazie zlodowacenia środkowopolskiego
oraz częściowo w osadach starszych (fig. 21, 22). Analogiczny taras eroc
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zyjny stwierdzany był 'l'Ównież na obsza·r ach są~iednich (Filonowicz 1965
Hakenberg, Lindner 1971, Łyczewska 1971).
·
'
Polepszenie warunków klimatycznych w schyłkowej części zlodowacenia środkowopolskiego oraz wzrost .s zaty roślinnej w okresie interglacjału eemskiego doprowadziły do ponownego rozwoju erozji wgłębnej.
Z uwagi na pewne zmiany kierunków rzek w okresie zlodowacenia środ
kowopolskiego (Hakenberg, Lindner 1971) w wielu przypadkadh dna dolin eemskkh mogły znaJleźć się niżej niż w okresie integlacjału wielkiego.
Z analizy dotychczas zebranych materiałów geologicznych i geofizycznych dla doliny Bobrzyczki oraz z J>l:lrównania z obszarami sąs.iedrnimi
wynika, że ukaza,na na przekroju (fig. 22) m:iąższa seria piaszczysta oraz
zazębiające się z nią utwory deluwialne świadczą o zapełnianiu wcięcia
erozyjnego z optimum interglacjału eemskiego, przy czym ak:umulacja ta
trwała aż do osiągnięcia powierzchni tarasu III o wysokości względnej
5-6 m. Slady tego tatrasu stwierdzić można w strefie wejścia do jaskini
Raj. Na ten okrr-es przypada ,TóWillież akumulacja osadów namulisika w jaskini.
Osadami twoTzącymi t aras III są piaski średnioziarniste z wkładkami
mułków lessowatych, glin zwietrzelinowych i spływami glin zwałowych
oraz piaski różnoziarniste z rumoszem skał lokalnych, które częs1to twor-zą
kilkudziesięciocentymetl"owe pokrywy na powierzchni tarasu. Zarówno
rozprzestrzenienie tego tarasu, jak i jego budowa geologiczna, wykazują
daleko posunięte podobieństwo z tarasem III w dolinie środkowej Nidy,
którego powierzchnia rostała uformowana w okresie maksymalnego rozwoju warunków peryglacjalnych pełni zlodowacenia ba~tyx:kiego. Wkład
ki mułkowe ,pojawiają~ce się Wi górnej części serii tarasowej odpowiadają
przypuszczalnie pozadałinnej akumulacji lessów młodszybh, które występują na zboczach Pasma ZgórSkiego. Bra!k po'krr-ywy lessów subaeralnych na powier:whni tatrasu III pozwala sądzić, że akumulacja tych .lessów musiała rnieco wyprzedzić okres ostatecznego formowania pow:ierzchni taTasowej.
Sytuacja paleogeomorfologiezna doliny Bobrzyczki w -okresie od optimum interglacjału eemskiego (maksymalnego rozwoju erozji interglacjalnej) aż do pełni zlodowacenia bałtyckiego (utworzenie powierzchni tarasu III) mogła w sposób wybitny sprzyjać wykorzystaniu jaskini Raj na
schronienie zarówno dla zwierząt, jak i człowieka paleontycznego (por.
T. Madeyska). Prawdopodobnie po raz pierwszy w tym okresie almmula~
cja dolinna będąc·a odbiciem pogarszających się warunków klim atycznych
nie doprowadziła do całkowitego zasYJ2ania wejścia do jaskini.
Z okresem schyłku zlodowacenia bałtyckiego wiąże się początkowo erozja wgłębna rozcinająca powierzchnię tarasu III i osiągająca ma~simum
swego rozwoju w dolinie środkowej Nidy w interstadiale Allerod (Hakenberg, Lindner 1971, 1972). W dolinie Bobrzyczki nastąpiło wówczas wcię
cie emzyjne na głębokość o'koło 7 m poniżej powierzchni tarasu III (fig .
22). Dno utworzonej wówczas doliny, która w rejonie jaskini Raj przesunęła się na południe od swej pierwotnej osi, stanowiły ·z arówno wapienie dewońskie, jak i :piaszczysto-mułkowa seria jeziorzyska zaporo~ego
z okresu Zllodowacenia krakowskiego oraz utwory piaszczysto-deluwialne
serii "eemsko-bałtyckiej".

-
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wspomniane-j wyżej formy dolinnej wiąże się z pogarszaniem klimatu w młodszym Dryasie i jest wynikiem ówczesnego rozrzedzenia lasów i stopniowego pojawiania się elementów stepowych, które nie
były w stanie utrzymywać zwietrzelin i tym samym sprzyjały atkumutlacji dolinnej. Ostatecznym wynikiem tej akumulacji było utworzenie tarasu II (nadzalewowego) .wznoszącego się około 1,5 m nad poziom rzeki
Taras ten tworzą piaski średnio- i różnoziarniste ,j asnoszare 'l ub żółtosza
re z wkładkami ostrok!rawędzistego, ck-obnego rumoszu skał lokalnych
(fig. 22}. Miejscami w obrębie serii tarasowej pojawiają się cienkie wkład
ki utworów deluwialnych. Odpowiednikiem ta.r:asu_ li_ Bobr~czki jest
w dolinie Nidy twe taras_!_l o wysokości dochodzącej do 3-4m na
poziom rzeki (Filonowicz 1965, 1968, Hakenberg, Lindner 1971).
Fragmenty form wydmowych zachowanych częściowo 1n a powierzchni
tarasu II oraz na osadach starszych (fig. 21, 22} świadczą o tym, że jeden
z cyklów wydmotwórczych przypadał w regionie świętokrzyskim na przełom późnego glacjału i holocenu.
Rozcinanie powierzchni tarasu II, podobnie jak w dolinie Nidy (Hakenberg, Lindner 1972), zostało zapoczątkowane zapewne w okresie staroholoceńskim i sięgnęło poniżej cokołu erozyjnego tego tarasu (fig. 22).
Rozwój intensywnej erozji wgłębnej wiąże się najprawdopodobniej ze
stopniowym wzrostem szaty roś1innej hamującej procesy stokowe i trwa
przypuszczalnie aż do holoceńskiego optimum klimatycznego.
Zapełnianie utworzonej wówczas formy dolinnej aż do utworzenia powierzchni tarasu I (zalewowego) o wysokości ok. 0,6 m nad poziom rzeki
wiąże się z młodoholoceńską akumulacją dolinną będącą wyrazem przede
wszystkim działalności człowieka, który kał"czując lasy oraz prowadząc
intensywną gospodarkę rolną stwOTzył warunki dla ponownego rozwoju
procesów stokowych dostarczających do d'ołin ·r zecznydh materiał pia-
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szc·zysto-żwirowy.

Podsumowuj!łc powyższe rozważania pod !kątem możliwości ustalenia
wieku jaskini Raj oraz stratygrafii osadów w niej zachowanych należy
stwierdzić, że dotychczasowy brak przedplejstoceńskich oraz staro- i środ'
kowoplejstoceńskich osadów jaskiniowych nie musi świadczyć o młodo
plejstoceńskim wieku jaskini. W oparciu o zebrane dotychczas materiały
geologiczne dotyczące doliny Bobrzyczki można przypuszczać, że najlepszych warunków. dla rozwoju form krasowych .na badanym obszarze można upatrywa~ młoQ.szym
_ trzeciorzędzie i §tB!l'S ZJ2!! czwartorzędzie.
W okresach późniejszych fon:ny Rrasowe w zależnoś-ci
warunkow paleohydrogeologicznydh mogły być zagrzebywane lub odnawiane i dalej
rozwijane aż do ich obecnej postaci. W przypadku jaskini Raj dopiero
od interglacjału eemskiego istniały najkorzystniejsze warunki paleogeomorfologiczne dla wykorzystania tej formy krasowej na schronienie przed
stopniowo pogarszającymi się warunkami klimatycznymi.
Kończąc, autorzy pragną serdecznie podziękować Kolegom dr Maciejowi Hakenbergowi i mgr Piotrowi Filonowiczowi za udostępnienie rę
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danym obszarze.
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.neweK .n VIHL!.HEP, !Onuyw .H. BPAYH
CTPATHfPA<l»H~ lJETBEPTHIJHblX OTJlO)I(EHHA

H fEOMOP<l»OJlOfłłlJECKOE PA3BHTE ,li,OJlHHbl 606)1(H.lfKK
B PAAOHE nEIJJ,EPbl PAA
Pe3JOMe

Ha OCHOB3HIIII reOJJOrlt'łeCKHX HCCJJeĄoBaHHH, npOBe)leHHblX B OKpeCTHOCTH nem.epbl Paif
s JlOJJ HHe p. Eo6>KU4KH B CBeHTOKWHCKllx ropax aBropbl aHaJJH3upytOT pa3BHTHe .n oro paiinna B Te'łeHJJe •tersepTlł'łHoro nepuo.lla. npoBOARTCR raK>Ke conocrasneHHR c paHee Hccne.a.o·
aam·tbiM (XaKeH6ep r, JlHHJlHep, 1971, 1972) palioHoM AOJJHHbl p. HH.Ilbl, B cpe.u.HeM ee re'łeHiur
CaMaR .u.peBHRR norpe6eHHal! JlOJJHHa npope3aer JleBOHCKHe IIJBecTHRKH, a ee AHo·
pacnonaraercR ua yposHe 212M BbiWe y. M., r.e. 35M Hll>Ke noBepxHOCTH reppacbt l. CKJJOHLI
/lOJHIHbl OOKpblTbl npOJlyKTaMU BbiBeTpHBaiii!R, 06pa30BaHI!biMI!, no BCeil BepORTHOCTIJ, B KOli·
tle rperu•JHoro, Hallane 'łeTBepru •moro nepuo.a.oB. 3ro BpeMR xapaKTepu3oBanoc& oco6eHH.>
6naronpi!RTHbiMH ycnoBHRMH JlJJR pa3BHTIIR KapcroBbiX npoueccoB.
Bo Bpe MR HacrynaHHR KpaKOBcKoro (MHHJleJJb) one)leHeHHR :na .nomJHa 6blna nperpa>K.u.eua 11 B Heil, KaK H BO MHOrHX JlpyrHX JlOJJHHaX CBeHTOKWHCKHX rop, 06pa30BaJJOCb BCCCT04·
HOC 03epo, B KOTOpOM HaKOOJJl!JJHCb OCC'IaHO·aJJeDp HTOBble OCaAKH (!j>Hr. 22) (4ap110UKH,
1927; 1931 ; <l>HJJOHOBI!'ł, 1965, 1968; _H, Jlbi4CBCKa, 1971) . JleD.HHK 3aXBaTI!JJ BCIO paCCMaTpll·
B<leMytO 3/leCb TeppHTOpHIO H OCTaBHJJ Ha Heii OO·BHJlHMOMY O.llHH rOpH30HT BaJJyHHOH fJJHHhl.
Bo BpeMl! BeJJHKoro (MHHJleJJb·pHcc) Me>KJJeJlHHKOBbR 3p03HR He npoH HKJJa Ha 60JJbWYIO
I'JJy6nHy (n . <l>HJJOHOBH'ł, 1972) H OTJJO>KeHHR, HaKOOHBWHeCR B KOHUe 3TOrO Me>KJJe)llllfKOBbfl
6bJJJII pa3Mb1Tbl OO·BepORTHOCTH 6onee rny60KOii 3p03HC!i 33MCK0f0 Me>KJie.U.HHKOBbR.
JleJlHHK cpe.u.HenonbcKoro (pHcc) one.u.eHeHuR He npOHHK Ha onHcbiBaeMytO nnom.aJlb,
OJlHaKo ero <jJpOHTaJ!bHaR JJIIIIIIR npOXO)li!Jia no6JIH30CTJ! (C. Py>KHUKH, 1967). nepJ10,D.H'łeCKOe
TaRHIIe ne.o.HHKa (JI. JlHHJlHep, 1970) C03Jlano ycJIOBJiR JlJIR pacce'łeHHR 3p03Heii paHee
c!jlopMHpoBaBWHXCR noBepxHocreii. B ro BpeMR B D.OJIJ!He p. Bo6>Kn•tKH o6pa3oBanac& reppaca IV (!j>Hr. 21, 22) .
3p03HR BO BpeMR 93MCKOrO Me>KJJeJlHHKOBbR pa3MbiJJa OTJJO>KeH!łl! BeJIIIKOrO (MHHĄeJib·
·pHCC) Me>J<JIC)lHHKOBbR H npHBeJia K o6pa30BaHJIIO D.OJIHHbl, npope3atO!l.leii OCaD.KH Kp8K03·
CKOrO (MHHJleJib) OJie.U.eHeHHR. B Mepy OOXOJIO)laHHl!, CBR38HHOrO C 6aJITHiiCKHM (BIOpM)
OJie)leHeHJteM JlOJIIIHa 3aOOJIIHIJiaCb nec'łaHbiMIJ OCa)lKaMU JlO MOMeHTa 06pa30BaHI1R TeppaC'iol
III (!jl ur. 2 1, 22). B TO >Ke BpeMR npoHCXOJl HJI HaMbJB oca.nKOB B nemepe Pail.
06pa30BaHHe JlBYX HH>KHHX Teppac ( ff H f) OTHOCHTCR K 1!03)lHe)lpHaCOBOMy H fOJJOUeIIOBOMy BpeMeHH.
Leszek LJNDNER, Juliusz J. BRAUN

MORPHOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA BOBRZYCZKA
STRATIGRAPIDE DU QUATERNAIRE ET DEVELOPPEMENT
AUX ENVIRONS DE LA GROTTE DE RAJ
Resume
Se basant s ur les recherches geologiques poursuivies aux environs de la grotte
de Raj dans la valiee de la Bobrzyczka dans les Montagnes de Sainte-Croix, les
auteurs presentent le developpement de cette region au Quaternaire. Ils comparent
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egalement la region en question avec celle de la vallee de la Nida moyenne, dont
les caracteristiques ont ete etablies recemment (Hakenberg et Lindner, 1971, 1972).
La vallee fossile l a plus ancienne est erodee dans les calcaires devoniens, son
fond se trouve a une hauteur de 212m au-dessus du niveau de la mer, cest a dire
a 35m au-dessous de la surface de la terrasse I . Les pentes de la vallee sont recouvertes de couches alterees, liees probablement au Tertiaire recent et au Quaternaire le plus ancien, c'est a dire a la periode, dans laquelle existaient les conditions
les plus favorables au developpement des phenomenes karstiques.
Pendant la transgression de la glaciation de Cracovie (Mindel) la valle a etć
e tanchee et, comme dans beaucoup d'autres vallees, un lac de barrage s'est forme
dans son centre. La formation du lac a donne lieu a la sedimentation de sables et
de silts (fig. 22) (J. Czarnecki, 1927, 1931 ; P . Filonowicz, 1965, 1968; J. Łyczewska,
1971). Le glacier continental qui a recouvert toute la region etudiee, n'a probablement
laisse qu'un seul horizon d'argile morainique.
Etant donne qu'au cours du grand interglaciaire (Mindel/Riss), l'erosion a penetre dans les niveaux peu profonds (P. Filonowicz 1972), les sectiments accumules
dans la phase finale de cet interglaciaire ont ete probablement enleves par suite des
processus erosifs de l'interglaciaire eemien penetrant dans une profondeur plus importante.
Bien que le glacier continental de la glaciation de la Pologne centrale (Riss)
n 'ait pas recouvert la region etudiee, son front s'est place cependant a proximite
de celle-ci (S. Z. Różycki 1967). La disparition du glacier continental survenant en
quelques etapes (L. Lindner 1970) a cree des conditions favorables a la coupure erosive des surfaces formees anterieurement. En ce temps la terrasse IV (fig. 21, 22)
s'est constituee dans la vallee de la Bobrzyczka.
L'erosion de l'interglaciaire eemien a enleve les sediments du grand interglaciaire (Mindel/Riss) et a donne lieu a la formatlon d'une vallee erodee dans les
sediments de la glaciation de Cracovie (Mindel). Au fur et a mesure du refroidisement lie a la glaciation baltique (Wtirm), cette vallee se remplissalt de sediments
sableux, ce qui a provoque la formatlon de la terrasse III (fig. 21, 22). En meme
temps, s'effectuait egalement, dans la grotte de Raj , la sedimentation des alluvions.
La formation des deux terrasses les plus ~centes (II et I) est liee a la perlode
recente de Dryas et a l'Holocene.

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Badania i udostępniepie '·jaskini Raj

UKO 5111.&84.3:551.442 Raj

(łJł.U :2J-lł)

Tymoteusz WROBLEWSKI

MIKROKLIMAT JASKINI RAJ
Obserwacje mikroklimatu Jaskini Raj ·były prowadzone od momentu
jej odkrycia. Pierwsze wzmianki dotyczące warunków we wnętrzu jaskini
podaje M. Boczarowa (1965), która określa jaskinię Raj jako na ogół suchą, średnio przewietrzaną. Wed·ług tej autorki, która kierowała zespołem odkrywców jaskini, w Raju utrzymuje się stała temperatura: + 8°C,
a jedy ne zaobserwowane zawilgocenia dna występują w pobliżu jednej ze
studzien we wschodniej części ja:Skini. Dalsze informacje o mikroklimacie podawane są przy okazji ogóln~h opisów ja:kini (B. W. Wołoszyn
1966, R. Gradzińs'ki, T. Wróblewski 1968, T. Wróblewski i Z. Rubinowski 1968)."'
Obserwacje i pomiary we wnętrzu jaskini wykonywane przez a utora
przez okres 7 lat pozwalają określić warunki mikroklimatyczne jaskhni
Raj. Obserwacje, rozpoczęte w kwietniu 1965 r ., były prowadzone ze
zmienną częstotliwością do czerwca 1972 ·r . Pomia:ry ograniczały się w zasadzie do odczytów temperatury powietrza w jaskini, wykonywanych
punktowo. Ponadto w okresie jednego r oku (od listopada 1965 r. do listopada 1966 r.) wy!konane zostały ciągłe pomiaJry temperatury i wilgotności
powietrza rejestrowane przy użyciu aparatury samopiszącej. Termohigrograf zatnsta•l owany był w Komorze Wstępnej, w której teoretycznie winny następować największe wahania temperatury. Pomiary wykonano na
poziomie dna jaskini na pokrywie naciekowej (fot. 38). Zmiana taśmy rejestrującej była dokonywana co 7 dni. Ott-zymane w ten sposób termohigrogramy pozwalają wypowiedzieć się co do dobowych, tygodniowych
i miesięczt!.ych zmialll temperatury i wilgotności we wnętrzu jaskini.
·
W obserwacjach mikroklimatu jaskini poza autorem uczes tniczyły
Maria Nowak i Ewa Wróblewska, którym w tym miejscu autor wyraża
serdeczne podziękowan ia za wydatną pomoc i wieloletni trud włożony
w badania jaskini Raj.
·
Wszystkie pomiary i obserwacje wykonane przed ·rozpocząciem prac
udostępniających wykazują statyczny mikroklimat jaskini Raj. Potwierdzają to ciągłe zapisy termohigrografu za okres 15.XI.1965-15.XI.1966 r .
Zarejestrowane wilgotności powietrza dały wartości zbliżone do stanu nasycenia (96,5-100%). Temperatu·r y w Komorze Wstępnej wykazały .wa•

Piśmi e nnictwo dotyczące

jaskini Raj zest awiono na str . 212.
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wia tabela 5. Wy lmnywane najczęściej poza pomiarami w Komorze
pomiary temperatury w Komorze Złomisk wykazują minimalne
zmiany nie osiągające nawet pełnej wartości l °C. J est to dodatkowym
argumentem mówiącym o względnie stałej temperaturze jaskirn.i, k tóra
w głębszych partiach oddalonych od otworu wejściowego odpowiada
średniej temperaturze roczn ej na powierzchni terenu. Średnia wieloletnia
dla pobliskich Kielc wynosi 7,4-7,5 °C. Utrzymywanie się takiej temper atury w jaskini umożliwia zimowanie licznym nietoperzom, które w okresie snu zim owego tworzą n a stropie charakterystyczne grupy (fot. 39).
Największe wpływy zmiarn temperatury na powier zchni terenu zaznaczają się w częściach jaskini położonych najbliżej powierzchni, gdzie istnieje stosunkowo niewielka izolacja oraz największa możliwość wymiany
powietrza. Doty czy to głównie Komory Wstępnej oraz północnego ciągu
jasldni (Salka Studentów, Korytarz Niedostępny) . W tych partiach jasidni
zarejestrowane zostały (przed wykonalniero wyrobisk górniczydh} najniż
sze temperatury (5,5°C}. Dopływ chłodnego powietrza ułatwia tu naturalne ukształtowanie dna obniżającego się w kierunku od części przypowierzchniowej w głąb. Wskutek okresowego przedostawania się zimnego
powietrza w głąb otworu wejściowego p rzez kratę założoną na wejściu
odkrywców , w górnej części Komory Wstępnej tworzyły się ok resowo
stalagmity lodowe (fot. 40), których ilość i konfiguracj a zmieniał y się
w związku ze zmianami temperatury na powierzchni terenu. Naj ciekawszą grupę stalagmitów lodowych zaobserwowan o 26 stycznia 1966 r . Grupa
ta składała się z 4 stalagmitów o wysokości 20-30 cm, z k tórych jeden
<.iharalkteryzował się w górnej części pięknym maczugowatym rozszerzeWstępnej

Fot. ;jO. Stacja pomiarowa na dnie Komory Wstępnej funkcjonująca w jaskini w latach 1965-1966. Fot. T. Wróblewski

bania w interwale 5,5-8°C. Były to jednocześnie najniższa i najwyższa
temperatura zaobserwowane w jaskini przed rozpoczęciem górniczych robót udostępniających. Rejestrowane parametry (wilgotność i temperatura)
nie wykazały w okresie roku ,żadnych, nawet najmniejszych, zmian skokowych. Krzywe termo- i higrograficzne są bardzo płaskie, a na poszczególnych odcinkadh praktycznie można je traktować jako linie proste.
Zmiany wilgotności powietrza kształtowały się w granicach maksymalnie 3% (np. w grudniu 1965 r . - 97-100%). Wahania temperatury
były na ogół nieznaczme. Na przestrzeni roku obserwacyjnego udało się
zarej estrować pewne tendencje wahań. W okresie listopada i grudnia
1965 r . temperatura w Komorze Wstępnej utrzymywała się w pobliżu
+ 7°C (od 6,2 do 7,5 °C). W początkowych miesiącach 1966 r. (I-II) zaznaczyła się niewielka, jednak wyraźna tendencja spadkowa w okresie
5-17.II.l966 r. były wielokrotnie rejestrowane temperatury najniższe
+ 5,5°C z odchyleniami do + 6°C. W dalszych miesiącach (III, IV, V) występują drobne nieukierunkowane zmiany. W końcu maja i początkadh
czerwca temperatura wzrasta utrzymując się w granicach 7-8°C,
a w drugiej połowie czerwca i w lipcu w przedziale 6-7°C. Wzrost do
+ 8°C nastąpił we wrześniu i październiku, kiedy to temperatura zmieniła się nieznacznie od 6,5 do 8°C.
Rejestrowane w Komorze Wstępnej drobne wahania temperatury wydają się być największe w. całej jaskini Raj. WSkazują na to pojedyncze
pomiary wykonane wyrywkowo w inrnych częściach jaskini. Zestawienie
wybranych pomiarów temperatury w różnych punktach jaskini przedsta144
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Przeglądowa

tabela zmierzonycJ

l

1965

Miejsca pomiaru

19.
IV.

-
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l 22.V. , XI.
15., 22. \ 29. , 6. l 20.
XI. XI XII. XII.
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--
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:;ala Kolumnowa
:-'hodnik górniczy
Komora

Złomis k

~

z Komory Złonisk do Komory WstępPrzej ście

lej

Korytarz

6,5

7

z Komory
do Sali Wy-

o kiej
~ a la

6,5

- 2,5 - 0,6

Ni edos tępny

7,1

_2_~1~

==,===
1 15,5 1 6,3

5,5

6,4

6,5

8

1969

1970

27. 1 14. l.VII. 24.II. Il7.vi. lO I 1 10.
XII.
. . III.

9

5

7

1968

vn.

27,9

- -- -- - - - - - - ~,~

--

1967

~
l

owierzchnia (przy
tworze wejściowy m)

T abe la

-

l

29., 8.
VII. IX.

l

1971
29.
IX.

1072

12.1., 29.IIT., 23.IX . 3.IV.,5.VI.

o
- - - - - -- - - -2,2
8,5
8,5
- -- --- - -~ ---;.41
6.6
6,5 6.6 6.5 7.5 7:8 7.8 - 6,1
6,5
7,5
7,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -8- -_

_

,

22

, 18

~--- - ---

8

8,5

•l

--

- -- - -- - - - - - - - - - 7,2
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - 8

7,5

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 3,8
6,8

6,8

7,4

-- - -

7

- - - --

8

8

- -8,5--8,2-

l

l

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ł

------- -

--- -- - - -- - - - ----- - - - - - - - - - -6,8- - - 7,2

- - - - - -- - - - - - - - - - --7,4- - - - - - - 8, 1 - - - 7
7,2
7
- - --

-- -------- -

- 4.2--~--

- - - - --5,5- - - - -

7,5

8,5

- - - - - - - - - -- 7,1
8, 2
8.5
- - - - - - - --- l

--- - - - - - - - - - - - - - - -7,5- - -- -- - - - - - -

- - - - - - - -7,6
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 7,6 7,5
7,4
7,5 7,1
7,3
8
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----

7,9

- - -- - - - -

7,2

7,5
7,e

7,9

--- -- - ---- -- - - 8

-- - - - -

8,5
8

8,5

8
--

-

-- 8,2-

--

~

n iem zbudowanym z czystego lodu prze~oczystego przedhodzącego
w mleczny nieprzeźroczysty.
Podjęte w 1967 r., w związku z zamierzonym otwarciem jaskini Raj
dla m asowego ruchu turystycznego, górnicze prace udostępniające nie pozostały b ez wpływu na mikroklimat jaskini. Przebicie w południowo-wschodn iej części jaskini szybrku oraz wykonanie w jej przeciwnym
północno-zachodnim lkońcu sztolni, która stała się tunelem, stworzyło dogodne waruniki migracji mas powietrza. Jaskinia, która poprzednio charakteryzawała się tylko nieznaczną wymianą powietrza przez szczeliny,
a po odkryciu przez je d e n otwór wejściowy, uzyskała możliwość przewiewu. Ułatwia to różnica poziomów wejść do szybiku i sztolni (sztolnia
2-19, 6 m n.p .m ., szybik 258,2 m n.p.m.) .
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tcrnperatur w jaskini Raj w °C

~

"

l

Efekte:n tych ~ntro~og~n~cznych zmian było obniżenie się temperatury w głownym ~1ągu ]ask ml, a naw~t _j ej spadek w niektórych częściach
0
~(o~o:y 'Ystępne~ do :-2 C .(grudz1en 1967). Postępujące wymrażanie
]askuu,. kto~e gr~·Zlło .~n~z.czemem szaty naciekowej (pierwsze tego oznaki
wystąp1ły, ]ak s1ę pazmeJ okazało, w Komorze Wstępnej) zostało zaha~owane prz~z uszcze!nienie wszystkich sztucznych otworów. Jednocześn1e w sztolm w czas1e prowadzonych prac w jaskini stworzona zos tała
sztu~zna bariera termiczna przez umieszczenie tu źródeł ciepła. W ten
sposob temperatura w jaskini wróciła stopniowo do stanu naturalnego.
W końcowym okresie prac udostępniających w związku z coraz częsts~ym ~rzebywaniem w jaskini większych grup ludzi (liczni nieoficjalni
ZWiedzaJący) zaznaczył się wzrost temperatury, któr a przekroczyła maksilO•
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konanie jego podpór powoduje stałą migrację wód w głąb i okresowe zanilmnie jeziorka .
W natura'lnycih warunkach znaczna część wody zbierającej się na d nie
jaskini ulega wyparowaniu, a t ylko niewielka je j ilość przesiąka do osadów dennych lub też j est odprowadzana niewielkimi studniami do niż
szych systemów sz,czelin krasowych. Par owanie wody w jaskini warunkuj e tworzenie się nacieków, szczególnie ma dnie, gdzie w p ew nych okresach
czasu dochodzi do zupełnego wysychania zbiorników wodnych. Odpowiada
to dłuższym okresom suchym na p owierzchni terenu. Można wówczas zaobserwować jedynie niewielkie zawilgocenia jaskini przy u trzym ującej
się zazwyczaj bardzo duż ej wilgotności p owietrza. S tosun'kowo najsuchsza
jest jaskinia w okresach jesienno-zimowych. Naj większe nawodnienie występuje na wiosnę i w pewnych okr esach lata.
Zbadanie warunków mikroklimatu jaskini Ra j przed przystąpieniem
do prac udostępniających i samym jej udostępnieniem powinno mieć
istotne znaczenie dla dalszych losów jaskini. Pewne negatY"Ąline zjawiska,
jakie zaobserwowane zostały nawet przy niewielkich zmianach nat.u raln ego m ikr ok limatu jaskini, sygnalizuj ą konieczność stałyeih systematycznych badań w M"u nlk ów we wnętrzu jaskini. Wszelkie rejestrowane drobne
zmiany, a nawet tendencje zmian w tym zakresie, muszą pociągać za
sobą ograniczenia ruchu t urystycznego. W przypadkach szczególnych·
winny warunkować okresowe zamknięcie rezerwatu.
W związku z planowanym przepuszczaniem przez j askinię o niewielkie j objętości znacznej ilości zwiedzaj ących (ok. l 00 tys. osób rocznie),

Fo•. 4.0.

Małe

stalagmity lodowe n a dnie K omory

Wstępn ej.

Fot. T. Wróblewski

mum wieloletnie (8°C) . Tendencja wzrosrt u wydaj e się utrzymywać, co
w związku z mającym nastąpić masowym ruchem turystycznym jest problemem wymagającym dalszych badal'l.
Warunki wodne w J askini Raj uzaleimione są od rozkładu opadów na
powierzchni terenu. Opady w tej części Gór Świętokrzyskich v.ryr10szą
średnio ok. 650 mm rocznie (śred nia wieloletnia dla Kielc). Parowanie powierzchniowe kształtuj e się średnio ok. 450 mm w ciągu r oku. Znaczna
część wody, k tórej ilość wynika z różnicy przytoczonych wartości, przedostaje się do j askini spadając kropla mi ze stropu i spływając po 1!1achylonych ścianach na dno . W okresach intensywnego nawodnienia odpowiadają cych większym opadom na powierzchni (z niewielkim przesunię
ciem w czasie) cała j askinia jest m olrra. Nawadnianie jaskini przez strop
odbywa się w okresie kilkudziesięciu godz1n od momentu opadu powierzchniowego (f-2 doby). Wówczas na dnie powstają okresowe zbiorniki wodne tworrzące malownicze j eziorka. Woda wypełnia wnętrza więk
szości mis naciek owych, a także zbiera się w obniżeniach i zagłębieniach
dn.a jaskini (fot. 41). J ednym z najdłużej utrzymujących się jeziorek je~t
Zbiornik wodny o długości 3 m znajdujący się u podnóża lw lumny w Sali
Kolum nowej. Nad jeziorkiem zbudowano mostek, jednak niestara nne wy148

Fot. 41. WodR

wypełn i ająca

misy naciekowe na dnie jaskini . F'ot. B. W. Wolosz1;n.
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powstaje szereg problemów, które mogą pociągać za sobą zmianę mikroklimatu. Problemy te w momencie otwarcia jaskini należy wyrażnie zasygnalizować. Do najistotniejszych należy doprowadzenie znacznej ilości
energii ciepl111ej przez pobyt dużydh grup ludzi oraz istnienie dużej ilości
punktów świetlnych. BędZie to powodowało podwyższanie się temperatury w jaskini. Doprowadzona przy tym energia świetlna wiąże się z rozwojem niższych ergamizmów roślinnych, które zasiedlając sąsiedztwo
punldów świetlnych mogą powodować stopniowe niszczenie szaty naciekowej. Zjawisko rozwoju glonów jest znane w wielu udostępnionych jaskiniach na świecie. Należy wyraźnie podkreślić, że jest to zjawisko szkodliwe i nienaturalne w jaskini, która w całości była ciemna i nie stwarzała warunków do rozwoju życia roślinnego. Szczególnie 111iekorzystne
może okazać się dlla tak małej jaSkini, jaką jest Raj.
Możliwości niszczenia szaty nacielkowej związane są również z potencjalnym zachwianiem ustalonych warunków względnej równowagi chemicznej w reakcji przejści a kwaśnego węglmu wapnia Ca(HC0 3h w węg
lan wapnia CaC0 3• Doprowadzenie przez zwiedzających do wnętrza jaskini dużej ilości wydydhanego dwutlenku węgla (C02) może powodować
odwrócenie rea!kcji:
Ca(HC0 3)2 ~ CaC03

+ C02 + H20

a zatem przechodzenie do roztworu węglanu wapnia jako łatwiej rozpuszczaln ego od Ca(HC03 )2. Wiąże się to z wtórną korozją nacieków, na którą
narażone będą szczegółlnie najbardziej d elikatne formy, np. nacieki inkrustacyjne. Zniszczenia takie, początkowo trudne do wykrycia, mogą zapoczątkować nieodwracalny p roces prowadzący d o całkowitego zaniku naj-

bardziej subtelnych form naoiekowych.
Zasygnalizowana na końcu problematyk a wskazuj e niedwuznacznie
na konieczność utrzymania w stanie nie zmienionym naturalnego mikroklimatu jaskini, który warunkuje zabezpieczenie wszystk ich wartości tego
bezcennego obiektu prz)11l'odniczego. Utrzymanie nat uralnego mikroklimatu nie jest możliwe bez prowadzenia dalszych stałych obserwacji i pomiaorów. Zakres tych badań w związku z udostępnieniem i otwarciem jaskini
powinien być zn acznie rozszerz0111y.
Instytut Geologiczny, Oddzial Swię tokrzyski
K ielce, ul. Zgoda 21
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Fot. 42. Krople wody zwisające ze stala ktytów świadczą o trwającym w j<tskini procesie n arastania s7.aty naciekowej. Fot. B. W. Woloszvn
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SRODKOWY PALEOLIT Z JASKINI RAJ: SZARENTlEN CZY
TAUBACHIEN?
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Tymateusz WROBLEWSKI

MICROCLIMAT DE LA GROTTE DE RAJ
Resume
Les observations du rnicroclima t effectuees par l'auteur dans la grotte de Raj
depu is le mois d'avril 1965 jusqu'au mois de juin 1972, comprenaient principalement
les m esures des t emperatures dans diverses parties de la grotte et les mesures de
l'humidite de l'air. Au cours de cette perlode on a egalement fait de nombreuses
observations concerna nt l'hydrographie de la grotte. Dans le cadre des etudes du
microclimat, on a effectue les mesures continues de la temperature et de l'humidite
de l'air, enreglstrees pendant une annee (du 15 novembre 1965 au 15 novembre 1966)
au moyen d'enregistreurs automatiques.
Toutes les observations que l'on a executees avant d 'entreprendre les travaux
permettant l'acces a la grotte, montrent la nature statique de son microclimat. L'humidite de l'air dans la grotte est approchee de l'etat maximum de saturation (96,5
- l ODo/o), alors q ue sa temperature v arie de 5,5 a 8°C. La grot te es t temporairement
irriguee par les eaux provenant des precipitations atmospheriques qui penetrent
dahs la grotte a travers son toit, en y formant des reservoirs d'eaux temporaires:
Les venues d'eau maxima son observees au printemps et en ete.
Apres l'achevement des travaux permettant l'acces a la grotte, on a consta te que
son microclimat a subi des modifications defavorables. Celies-ci pourront s'intensificr au fur et a mesure de l'accroissement d'i ntensite du tourisme (accroisseme nt de
la temperature, developpement des algues, cerroslon des formes de suintement). Le
mai ntient du micr oclimat naturel de la grotte est une des conditions essentielles de
l'acces des touristes a son interieur. C'est p ourquoi, il est indispensable de continuer
les observations et les etudes sur son mlcroclimat.

. ·.
·'

W wydanej os1tatnio monografii jaskini Raj określiliśmy jej oba inwentarze jako należące do wschodniej odmiany kultury szarenckiej. Brzypuszczalny wiek obu tych inwentarzy wyprzedza pierwsze główne minimum ·klimatyczme ostatniego zlodowacenia. 1 Ostatnio jednak w literaturze
naukowej pojawiły się nowe próby klasyfikacji środkowego paleolitu
w centralnej Europie, zmierzające m.in. do weryfikacji naszego poglądu
na temat pozycji systematy·c znej materiałów z jaskini Raj . Dał ·t emu wyraz K. Valoch w dwu kolejnych pracach- jednej ogłoszonej w "Archeologickydh Rozhledach" 2 , drugiej przedstawionej na VIII Kong~esie Nauk
Pre- i Protdhistorycznych w -Belgradzie w 1971 3 . Ponieważ propozycje
K. Valocha dotyczą poważnydh korektur w. ocenie pozycji systematycznej
materiałów z jaskini Raj, czujemy się zmuszeni ponownie do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Zasadniczy wywód K. Valocha na temat klasyfikacji środkowoeuro
pejskiej kultury mustierskiej można sprowadzić do próby wydzielenia
czterech głównych jednostek kulturowych w tym okresie:
l) kultur z narzędziami bifacjalnymi o charakterze bądź "mi:kocko-prądnidkim", bądź z ostrzami liściowatymi typu altmiihlskiego ',
2) kultury Ta ubach-Weimar {Taubachien), obejmującej inwentarze
bez form bifacjalnych nawiązujące do dawniej wydzielanej kultury tajackiej,
3) kultury krumlowskiej (Kruml.ovien), reprezentującej tradycję zbliżoną do kultury tajackiej typu Fontchevade 5 •
W podziale tym interesuje nas szczególnie Taubachien, do którego propon.~je K . Valoch zaliczyć oba inwentarze z jaSkini Raj 6 , ewentualinie
tylko z młodszej warstwy 7 • Taubarchien w tym rozumieniu łączy w jedną
linię ewolucyjną inwentarze interglacjaYne z trawertynowych stanowisk
okolic Weimaru (WeimaJr,· Taubach) 8 , oraz · północnej Słowacji (Ganovce, ·
Ondrej-Horka, Bojnice 9), a także inwentarze interglacjaJ.ne jaskiniowe
(Ku.lna, warstwa u u). Do nich nawiązuje K. ValOCih inwentarze poprzedzające pierwsze główne minimum klimatyczne Wiirmu (Tata 11 i Sesselfelsg~otte 1!) lub stadiałowi ·wunn I współczesne (Bojnice I, jaskinia Jislova, Predmosti II 1s).
··
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Na podstawie wymienionych ,inwentarzy K. Valoch charakteryzuje
Taubachien w sposób następujący:
1. W zakresie morfologii znamienny jest udział narzędzi drobnych rozmiar ów, często nieregularnych "mikrolitów".
2. Technologicznie typowe jest wytwarzanie narzędzi i półsUTowca
z drobnych otoczaków, brak techniki lewaluasltiej i obecność piętek facetowanych.
3. Typalogicznie przeważają w starszej fazie retuszowane, nieregularne odłupki, .często zębate lub wnękowe, ostrza typu Tayac orarz formy karenoidalne. W młodszej fazie pojawiają się wprawdzie typowe zgrzebła,
lecz równocześnie "das Gesamtbild andert sich aber wenig" a .
Homogeniczność .tak pojętej kultury (lub inaczej cyklu przemysłowego)
można jednak zakwestionować opierając się na dwu przesłankach:
l ) niejednorodność kryteriów, którymi posługuje się K. Valoch dla
podziału środkowego paleolitu,
2) na podstawie analizy zbieżności cech statystyczno-typologicznych
poszczególnych inwental"zy zaliczonych do Taubachienu.
W zakresie kryteriów klasyfikacji środkowego paleolitu opiera się
K. Valoc!h przede wszystkim na wskaźniku form bifacjalnych (IB), który
jest podstawą dla wydzielenia grupy "mikockiej" (lub prądnicko-mikoc
kiej) od dwu pozostałych (Taubachienu i Krumlovienu). Nie przywiązuje
natomiast znaczenia do wskaźnika zgrzebeł (IR), który w obrębie samego
Taubachienu waha się w granicach od kilkunastu procent (Taubach) do
49 i 64% w przypadku obu poziomów jaskini Raj . Wska2mik ten jest w zachodniej Europie jednym z fundamentalnych kryteriów klasyfikacji kultury mustierskiej 15• Ja'k ws'ka·zywałem na to poprzednio, podstawową
różnicą zachodzącą między strukturą przemysłów środkowo- i zachodnioeuropejskich jest odmienna zależność ,wskaźnika IB od IR, w tym sensie,
że w Europie zachodniej IB zawsze odpowiada niskiemu IR, w Europie
zaś środkowej i wschodniej IB może odpowiadać też wysokiemu IR (np.
w kulturze prądnickiej 16) . Ta różnica w zależności wzajemnej IR i IB nie
powinna jednak rzutować ,na samo znaczenie IR jako najbardziej stabilnego wskaźnika w ewolucji kultur mustierskich. W Euiropie zachodniej
obserwujemy, że kultury dolnopaleolityczne (np. !kultura tajareka typu
Baume-Bonne), które dają początek kulturze szarenckiej, także mają wysoki wskaźnik IR, wyróżniając się tym spoś\l"ód innych grup tajackich.
Ilustruje to następujące zestawienie: 17
Baume-Bonne
warstwa Bl
warstwa B2

liczba narzędzi
retuszowanych
319
460

liczba

zgrzebeł

212
400

W rozwoju kultury szarenckiej i innych grup mustierskich nie za-

uważa się większydh wahań wskaźnika IR, przy czym amplituda wahań

nie przekracza 15-20%.
Ze względu na stabilność wskaźnika IR ja!ko głównego lkeyterium klasyfikacji kultury mustierskiej w zachodniej Europie jest mało prawdopodobne, aby w Europie środkowej wskaźnik ten ulegał wahaniom w granicach 50o/o w obrębie jednej kulwry (cyklu przemysłowego).
1'54

Przec.~od~ąc do. drugiego zagadnienia, tj . typologicznej zwartości tzw.
Taubachienu, nalezy przede wszystkim krótko omówić zasadnicze grupy
naJrZędzi występujące w stanowisku eponym'icznym, datowanym na
wczesną część interglacjału ,eems'kiego 18;
l) odłupki z retuszami stromymi, lnieregularne,
2) odłupki z retuszami zębato-wnękowymi, najHczniejsze, przeważnie
retuszowane na obu bdkach równoległych,
3) na~zędzia w typie karenoidalnym w rodzaju bec-burin, przechodzą
ce niekiedy w ostrza tajackie, jeśli miały retusze zębate na bokach podłużnych,

4) ostrza tajackie właściwe,
5) inne formy narzędzi ~ębatych,
6) przekłuwacze.

Z przedstawionej listy, poza narzędziami zębato-wnękowymi i zębaty
mi, inne for my nie stanowią charakterystycznych grup w żadnej odmianie kultury mustierskiej w Europie środkowej . Porównując inwentarz
Taubach z jaskinią Raj , szczególnie z jej górnym pozi·o mem, można zaobserwować, poza banalnym podobieństwem narzędzi zębato-wnękowych
(w jaskini Raj 5-11%), jedynie zbieżność w zakresie specyficznych narzędzi karenoidainych 19 • Mają one jednak, jak wskazywałem w monografii jaskini Raj , także nawiązania w zachodnioeuropejskich stan~wiskac!h
kultury ,szarenckiej.
Znacznie bardziej widoczne są różnice między inwentarzami stanowisk
w Taubach i Weimarze a naszymi zespołami z jaskini Raj. Główna różnica
polega ,na odmiennej technice uzyskiwania półsurowca oraz prawie cał
kowitym braku właściwych zgrzebeł w Taubach, nie mówiąc już o zgrzebłach z retuszem stopniowym, występujących w jaskini Raj (wskaźnik %7-ar encki IC dla poziomu dolnego 14,5% i górnego 3,2% przy wskaźniku IR
od 64,9% do 49,0%).
Ze względu na tak poważne ró:żmice nie wydaje się możliwe, by inwentarze typu Taubach należały do tej samej linii rozwojowej co jaskinia
Raj . Należy zresztą stwierdzić, ,że i inne stanowiska zaliczone do tej samej
kultury co Taubach i Weimar też nie są jednorodne. Jeśli interglacjalne
stanowiska słowackie (Ond'rej-Hor!ka, Ganovce) charakteryzują się dużą
ilością narzędzi zębato-wnękowych w typie podobnym do Taubachu, to
już inwentarze Tata, Predmosti II i Bojnic I (jaskini Prepostskiej) są cał
kowicie odmienne.
Opierając się na wskaźniku IR powyżej 50% możemy wyodrębnić inwentarz Tata, charakteryzujący się ponadto występowaniem retuszu stopniowego (wskaźnik szarencki 10,2%) oraz elementów retuszu bifacjalnego.
Podobieństwa materiałów z Tata do Taubach są ograniczone znów do banalnych form narzędzi zębato-wn~'kowych, przekłuwaczy oraz nielicznych
form karenoidalnych. Nieliczny inwentarz Predmosti )I znów obarakteryzuje się wysokim udziałem zgrzebeł, przy obecmości retuszu stopniowego i elementów retuszu bifa·c jalnego. Niestety brak jest wSkaźników stat~cznych z powodu małej liczebności serii.
: Jeszcze inny charakter ma inwentarz jaskini ·P repostskiej w Bojnicach
(inaczej stanowisko Bojnice l), niestety do tej pory w pełni niepublilrowany. Uderza w nim przed'e wszystkim duża ilość regułamych odłupków
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trójkątnych, często o charakterze ostrzy pseudolewaluaskich. Na odłup
kach tych wykonywano znaczną ilość zgrzebeł, w tym wiele podwójnych
oraz zbieżnych. Nie obserwujemy jednak w żadnym przypadku retuszu
stopniowego i bifacjalnego. Jest znany tylko zwykły retusz jednoseryjny,
niekiedy dość stromy. Brak danych statystycmych uniemożliwia też ustalenie udziału form zębatych i zębato-wnękowych 20 •
Z innych stanowisk zaliczanych do Taubachienu wymienić należy jaskinię Sesselfels pod Kellheim w dolinie Altmuhl. Z racji występowania
w inwentarzach tego stanowiska (poziomy Gl, G2 i G4) narzędzi mikrolitycznych w rodzaju rakletów sugerowano możliwość powiązań z d·robnymi narzędziami z jaskini Raj 21 . Należy jednak od razu podkreślić, że
"mikrolityzacja" ,części narzędzi z jaskini Sesselfels dotyczy jednego w zasadzie typu narzędzia odłupkowego, produkowanego z nieregularnych odłupków, raczej odpadkowych, przy pomocy drobnego retuszu półstromego .
Powstawały w ten sposób skrobacze ,wielo·rakie, przypominające skrobacze mezolityczne o !kształtach bardzo zróżnicowanych, nie tworzące w zasadzie powtarzających się serii. Reszta itnwentarza .jaskini Sesselfels charakteryzuje się " normalnymi" ii'Ozmiarami, obecnością dużej ilości zgrzebeł
pojedynczych i podwójnych, lateralnych i transwersalnych, przy znacznym udziale form bifacjalnych 22 • Występują nawet zgrzebła całkowicie
bifacjalne oraz nóż-zgrzebło typu bifacjalnego. Omawiany inwentarz ma
więc charakter przejściowy między grupą szarencką a przemysłami mustierskimi z tradycjami .bifacjalrnymi.
"Mikrolityzacja" części inwentarza jaskini Sesselfels reprezentuje
więc inne zjawisko niż zmniejszenie rozmiarów narzędzi w jaskini Raj.
W tym ostatnim przypadku "mikrolityzacja" obejmuje całość inwentarza
i jest wynilkietn użyt'ko,wania drobnego surowca w postaci 1małych okruchów i otoczalków krzemiennych. W jaskini Raj występują ponadto specjalne techniki produkcji ,półswowca dostosowane do rozmiarów surowiaków, a ponadto niewielki jest udział drobnydh skrobaczy wielorakich
w rodzaju rakletów (l egzemplarz w poziomie dolnym i l zbliżony do
rakleta w poziomie górnym). W związku z tym należy sądzić, że jaskinia
Sesselfels należy do innej grupy przemysłów mustierskich niż jaSkinia
Raj. Inwentarz tej jaskini należy rozpatrywać na tle krzyżowania się tradycji szarenekich i aszelskich.
Do Taubachienu zaliczany jest jeszcze przez K. Valocha inwentarz interglacjalnego poziomu 11 z jaskini Kulna 2s. Inwentarz ten pierwotnie
był zaliczany do kultury tajackiej typu Baume-Bonrne, co sugerował
także H. de Lumley 24. Wydaje się, przy porównaniu mniej więcej współ
czesnych inwentarzy Taubachu i Kulnej poz. 11, że ich zbieżności ograniczone są do ,peWinych dość banalnydh ·form narzędzi zębatych OTaz narzędzi karenoidalnych. Różnice występują nartOmiast w bardziej zasad- .
niczych kwestiach, jak np.:
l) technice produkcji półsurowca (w Kulnej dominuje gruby półsuro
wiec "klaktoński" uzysk'iwany od Fdzeni półkrąiJkowych, dość wysokich.
przy bardzo niskim wskaźnilku IF),
2) występowaniu techniki retuszu stopniowego i zgrzebeł typu zbliżonego do szarenckich.
3) wysoki~ wskaźniku zgrzebeł.
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Przytoczone fakty wskazują, że stopień zbieżności inwentarzy Taubac'hu
i K ulnej (pozi<;>~. 11) nieup?ważnia d.o zalicz~nia obu inwentarzy do jednej
kultury. Osob1sC1e sądzę, ze znaczme bardzlej prawdopodobne jest pierwotne przypuszczenie o związkach poziomu 11 jaskini Kulna z kulturą
tajacką typu Baume-Bonne.
Podsumowując przedstawione wywody należy podkreślić, że tzw. Taubachien nie jest jednostką homogeniczną, a stopień zbieżności zaliczanych
do niej inwentarzy nie uzasadnia łączenia ich w jedną kulturę środkowopaleolityczną.

Górny poziom jaslkini Raj nawiązujący do niektórych inwentarzy zaliczanych przez K. Valocha do Taubachienu (np. do jaskini Tata) różni się
wyraźnie od pozostałych inwootarzy tej kultury, zarówno fazy starszej
(m.in. stanowiska eponymicznego), jak i fazy młodszej. W tym świetle,
opierając się na znaczeniu wskaźnika zgrzebeł dla klasyfikacji kultur
środkowopaleolitycznych, nadal podtrzymujemy poprzednio wyrażoną
opinię dotyczącą pTzynależnośd inwentarzy z jaski'ni Raj do kultury szarenckiej.
Problem pochodzenia tradycji szarenckiej w środkowej Europie nie
może być obecnie wyjaśniony na drodze powiązań z lokalnym podłożem
dolnopaleolitycznym. Podstawową trudnością jest fakt, że w okresie poprzedzającym ostatni interglacjał w Europie środlkowej brak jest irnwentarzy o wysokim wskaźniku zgrzebeł. W okresie Rissu występują przemysły klaktoidalne, charakteryzujące się jednak znikomą ilością typowych
zgrzebeł i zupełnym brakiem retuszu stopniowego. Na początku ostatniego interglacjału pojawiają się natomiast przemysły o wysokim wskaźniku
IR oraz znacznym udziale retuszu stopniowego (np. poziom 11 jaskini
Kulna), k tóre nie mogą się więc wywodzić z lokalmego podłoża dolnopaleolitycznego. Współczesne im inwentarze typu Taubach-Weimar z niskim
wskaźnikiem zgrzebeł i brakiem w zasadzie retuszu stopniowego bardziej
mogą nawiązywać do podłoża lokalnego z okresu Rissu. Na tej samej zasadzie nie mamy w obecnym stanie badań podstaw do wywodzenia innych
schyłkowointerglacjalnych i wczeSinowurms:kich inwentarzy typu szarenckiego (z wysokim IR i r etuszem stopniowym) z lokalnego podłoża dolnopaleolitycznego. W tej sytuacji należy raczej liczyć się z allodhtonicznym
pochodzeniem tej kult ury w Europie środkowej.
Ponieważ główne centrum występowania inwentarzy typu szarenekiego znajduje się w basenie środkowego Durnaju, istnieje najwięcej przesłanek przemawiających za południową drogą rozprzestrzeniania się tej
kultury. Droga ta prowadziła najprawdopodobniej wokół Alp poprzez pół
nocną Italię i Jugosławię do basenu naddunajskiego. Przemawia za tym
dodatkowo rozprzestrzenienie kultur środlkowopaleolitycznych w basenie
górnego Dunaju oraz w strefie wyżyrn zachodniej części środkowej Europy, gdzie dominującą rolę odgrywały kultury ukształtowane na podłożu
tradycji milwekich i aszelskich. Strefa ta odgradzała dorzecza środkowego
Dunaju od ewentualnych bezpośrednich kontaktów z Europą zachodnią
drogą prowadzącą na północ od Alp.
Należy wreszcie podkreślić, że na terenie środkowej Europy podstawowe tradycje kulturowe środkowopałeolityczne:
l) o wysokim wskaźniku IB,
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2) pozbawione form bifacjainydh, lecz o wySdkim wska2m.i:ku IR,
3) o wysokim wskaźniku grupy IV (rtj. narzędzi zębatych),
często nie wysrtępują w postaci "czystej", lecz tworzą przemysły mieszane komplikujące obraz stosunków, kulturowych. Nie można więc ewolucji
kultur środkowopaleolitycznych w tej części Europy przedstawić w postaci szeregu linii równoległych, a więc nie stykających się ze sobą.
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K. K03JIOBCKH

CPE)l.H H łl nAJI EOJI liT B n EW.EPE

PAłl:

WAPEHT HJl H TAY6AX?

Pe310Me
B H3.11.3 HHOI\ He.ll.aBHO MOHOrpa<j>HH no IICCJJe.II.OBaHHHM nemepbl p a ił, Haii.n.eHHblli B Hell
cpe.n.HenaJteOJIHTH'IeCKIIH HHBeHTapb 6b!Jl OTHOCeH K WapeHTCKOH KYJlbType IO>KHOeBponeJł
CKOfO THna C OfOBOpKOii O CBH3H CO cpe.n.He.n.yHaiłcKOA nOilrpynnoA 3TOH KYJtbTypbl. 3TOl'
B3rJtH.II. ocnapHBaeTcH K. BanoxoM, npe.n.no>KHBWIIM Bbi.II.MHTb OT.II.eJtbHYIO rpynny H3.11.MY.l'
cpe.n.Hero naneonHTa MeCTHoro, Me>Kne.n.HHKoaoro reHe3HCa Ha TeppHTOpHH UeHTpan&Hoii
EBponbl. 3TOT aBTop npHCBOHJt eA HaHMeHoBaHue Tay6axcKoii rpynnbl H npe.n.no>KHJI 3a'IHCJJHTb K Heli o6a THna HHBeHTapH H3 nemepbl Paii.
B H3CTOHIUeii cTaT&e npOBO.II.HTCH noneMHKa co B3rJtH.11.3MH K. Banoxa, B KOTopoii yKa:tbln aeTcll na neo.n.Hopo.n.Hbie KpuTepun, npiiM eHeHHbte BanoxoM npll BbiJienennll · Tu;,
KYJlbTypHOH e.ll.liHIIUbl, li KpynHble pa3110fJiaCIISI B CT3THCTHKO-TIInOJIOfH'IeCKOłl li TeXIHI 1lecKOli
xa paKTCpliCTIIKC IIHBeHTapefJ, OTHeCeHHbiX K 3TOH rpynne. P acCM3TpHBaiOTCll T3 KlKe COOT!IO·
weHHH Meli<.II.Y paHHeBtopMCKHMII CTOilHKaMH, OTHeceHHbiMH K .,Tay6axy" (TaTa, CecceJth<jlen&crpoTTe, BoliHHUe I, nemepa YII1CJIOBa, npwe.n.MOCT11). Me>KJte.II.HiiKOBbiMH CT011HK3MH
(fa HOOUbl, 0HJlpeft-f opKa) 11 3IIOH IIMOi1 CTOfiiiKOH n Tay6axe 6m13 BeftMapa. OHII
OTJIH'IaiOTCH .n.pyr OT .n.pyra cyiUeCTBeHHbiMH TllnOJIOr!l4eCKHMH OCU6eHHOCTfiMII H 60JlbWHHC.TBO ll3 HIIX, B CBOIO O'lepe.ll.b, OTJIH'IaeTCH OT rOp1130HTOB B nemepe Paił.
OcnapHBaeTcH TaK>Ke CBH3b no)l.aBJtHIOIUero 'IHCJta tHtBeHTapfl "Tay6axcKoro" THIHt
C HH>KHenaJieOJIHTH'IeCKHM OCHOB3HHeM H o6pa1UaeTCil BHHMaHHe H3 B03MO>KHOe B03.11.eiiCTB:IC
u,eHTpoB TaliHKCKoii KYJtbTYPbi H3 IOro-3anaAHOii Enponbi. B Ka'leCTBe ĄO Ka3aTeJtbCTB a Mor)'T nocn y>KHTb paHHeMe>Kne.n.mH<OBbie Haxo;I.KII cn on li B nelUepe KynbJJa, npOABJISIJOIU I\C
CBH3b C TaiiRKOM THna BayMe-fiOHHe.
P aCCMaTpllnaeTCfl, li3KOHeU, npo6JteMa CKpeiUI1B3HHH MIIKOK·aWeJibCKII X Tp3!li1UII ii (c 6H·
tpallH a.•lbllbiMII opy.lHHMtl) c wapeHTCKIIMll Tpa.n.HU.IIHMII (c 6oJtbWliM KOJIII'ICCTOO~I cKpe6en)
B ceBepHOH '13CTII UeHTpan&uoA EBponbl.

Jan usz K.

KOZŁOWSKI

PALEOLITIDQUE MOYEN DE LA GROTTE DE RAJ
CHARANTlEN OU TAUBACHIEN
Dans la monographie consacree a la grotte de Raj qui a parue recemment, on
a range les outillages du Paleolithique m oyen trouves dans cette grotte dans le
ch arantlen du type de l'Europe du Sud; on a attire une attention particuliere sur
les relations avec le sous-groupe du Danube moyen de cette culture. Ce poit de vue
a ete mis en doute par K. Valoch, qui a propose de distinguer, sur le territoire de
l'Europe centrale, un groupe separe, c'est a dire celui des industries du Paleolithique
moyen de genese locale, encore interglaciaire. Il l'a denomme le "Taubachie n" et
a propose d 'y classer les deux outillages provenant de la grotte de Raj.
Dans 1e present article on a soumis l'opinion de K . Valoch a une critique, en
prenant comme point de depart la diversite de criter es que Valoch a odmlse, aiin
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dr distinguer cette unite culturelle ainsi que les divergences consid ć r a bles en ce
qui roncerne les caracteristiques s tatistiques, typologiques et techniques des inventaires classes dans cette unite: On a egalement discute le probll~me du rapport
cntre les outillages du Wiirm ancien classee dans le "Taubachien" (Ta ta, Scssel!elsgrotte, Bojnice I, grotte de Jislova, Predmosti), les sites interglaciaires (Ganov<.e, Ondre j-Horka) et le site eponime a Taubach pres de Weimar. Entre ces outillages
on observe des differences typologiques considerables; la majorite de ces outUlages
differe aussi des deux niveaux constates dans la grotte de Raj.
Par ailleurs on a conteste le rappor t entre la maj eure partie des outillages du
.,Tauba chien" et le substrat !ocal du Paleolithique inferieur, en insistant sur une
possibilite d'influen ce des centres de la culture tayacienne de l'Europe du Sud-Ouest.
L es outillages interglaciair es de la ecuche 11 dans la grotte de Kulna ressemblant
aux outlilages tayaciens du type de Baume-Bonne en temoigneraient.
On a enfin mis en evidence le probierne du croisement des traditions (caracterisees par les outils bifaces) et des traditions charantiennes (caracterises par un
pou rcentage considerable de gr attoirs) dans la partie sept entrionale de l'Europe cent rale.

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
Badania i l,ldostępnienie jaskini Raj
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Stefan

KOZŁ O WSKI

STAN PRAWNY OCHRONY JASKINI RAJ
Jaskinia odkryta została we wrześniu 1964 r. przez grupę uczn1ów
techniku m geologicznego z Krakowa (M. Boczarowa, 1965). Położona jest
na północnym stoku masywu CzeTwonej Góry w pobliżu Chęcin i d rogi
K r aków- Warszawa. W 1965 r . wskutek nieodpowiedzialnej publicyst yki
w prasie lokalnej zaczęto masowo zwiedzać i dewastować jaskinię. Dzię
ki iln:icjatywie dr. inż. Z. Rubinowskiego i mgr. inż. T. Wróblewskiego jaskinia została zamknięta żelazną Im-atą. W wyniku starań K omisj i Ochrony Zasobów Przyr ody Nieożywionej PROP, Koło Naukowe Geodetów przy
AGH wykonało pod kierunkiem dr. inż. M. Milewskiego w ramach prac
społecznych pomiary jaskini i jej najbliższego otoczenia. Uzyskano następnie poparcie Se~cji Speleologicznej Folskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, lk tóra sfinansowała wykonanie .,Projektu wstępne
go uO.ostępnienia jaskini Raj". Na wniosek Państwowej Rady Ochrony
Przyrody w kwietniu 1966 r. Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku
GKKFiT zapewnił odpowiednie fundusze na zabezpieczenie i udostępnie
nie jaskini Raj. Inwesto·r em bezpośrednim zos tał Wojewódzki Komitet
Kultury Fizycznej i Turystyki w Kielcach, któremu w dniu 28.VII.l966 r.
przekazano .,Projekt wstępny udostępnienia jaskini Raj", wyikonany pod
k ier unkiem dr. inż. Z. RubinowSkieg·o.
Na przestrzeni lat 1966-1972 trwały prace nad udostępnieniem jaskin i. Prace udostępniające wykonywał Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turys tyki i Wypoczynku w Kielcach, obecny gospodarz tego obiektu. Długi
okres prowadzenia prac spowodowany był w dużej mierze brakiem doświadczenia przy wykonywaniu tego rodzaju nietypowych prac. W trakcie wykonywania robót, a szczególnie we wnętrzu jaskin~ nadzór naukowo-ochroniarski pełnili społecznie z ramienia Komisji Ochrony Zasobów
P rzyrody Nieożywionej PROP dr inż. Z. Rubinowski, mgr inż. T. Wróblewski oraz piszący te słowa.
Jednocześnie rozpoczęto wspólnie z wojewódzkim Konserw,a torem
Przyrody inż. T. Winiarskim s tarania o prawną ochronę jask ini.
·
W 1968 r. ukazało się zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego (z dn ia 5.X.1968 r.) w sprawie uz,nania jaskini Raj za rezerwat
przyrody nieożywionej. Pełny tekst za.TZądzenia brzmi następująco :
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
11 -
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l. Uznaje si ę za rezerwat przyrody pod nazwą "Jaskinia Raj " obszar lasu o powierz-

chni 7,76 ha w Leś nictwie Zalesie, Nadleśnictwa Dym iny, położony w m iej scowości
w gromadzie Chęci ny , w powiecie kieleckim województwa kieleckiego,
stanowiący oddział 103 B, pododdział a, wed ł ug oznaczeń przyjętych w planie urzą
dzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały
oznaczone na mapie rezerwatu w skali l: 20 000, stan owiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyr ody poddanych pod ochronę.
2. Rezer wat tworzy si ę w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych,
turystycznych i krajobrazowych wychodni wapieni dewońskich wraz z rozwiniętą
w nich jaskinią krasową "Raj", posiadaj ącą najbogatszą z dotychczas odkrytych
w Polsce jaskiń szatę na ciekową oraz namuliska zawierające cenne warstwy kulturowe.
3. Na obszarze rezerwa tu zabronione są:
a) wyci nanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków
uzasadnionych potr zebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi
plan urządze nia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu prze;:
Naczelnego K onserwatora Przyrody; do czasu sporz ądzenia wymienionego planu
dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanic
drzew martwych, wywrotów i zł om ów w sposób nie narażaj ący na zniszczenie
otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razit'
potrzeby dokonywanie za biegów piel ęgnacyjnych,
b) zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej orga n prezydium rady narodowej w por ozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w r ezerwa·
cie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy ni e spowoduje ona zasadniczych zmian w biotopie,
c) niszczenie szaty naciekowej i ści a n skalnych oraz rozkopywanie namulish: ja·
ski ni,
d) J;Ozyskiwanie kopalin oraz niszczenie gleby,
c} zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątk i em nasion na potrzeby
odnowienia lasu, których pozyskiwanie może od bywać się w w arunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
1) zbiór z i ółleczni czych oraz in nych roślin lub ich części ,
g) pozyskiwanie ściółki l eśn ej i wypas zwier ząt gospodarskich,
h) n i s:~:czeni e lub uszkadzanie drzew i inlfych r oślin ,
i) zanieczyszczani e terenu rezerwatu i wzn iecanie ogn ia ,
J) polowanie, chwyt anie, plosze nie i zabij anie dziko żyjących zwie rząt, niszczenie
gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystki ch gatunków p taków,
k) umieszczanie tabli c, napisów i innych znaków, z wyjątk i em tablic i znaków
związanych z ochroną rezerwatu,
l) wznoszenie budowli oraz zakładani e i budowa urządzeń komunikacyjnych i in·
nych urządzeń techni cznych, z wyjątki em urządzeń bezpośrednio związanych
z turystycznym zagospodar owan iem jaskini - po uzgodnieniu z konserwatorem
przyrody,
m ) przebywanie na terenie rezerwatu poza m iejscami wyznaczonymi przez konsc>rwatora przyrody.
4. Zarządze ni e wchodzi w ży cie po upł ywie miesiąca od daty ogłoszenia .
Dobrzączka,

Ministe1· Le.4nictwa i P rzemysłu Drzewnego
R. Gesing

Fot. 43. Tablice wokół jaskini in formujące turystów o warunkach zwiedzania rezerwatu przyrody. F ot. T . Wróblewski
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Stefan
Fot. 44. Kierunkowskaz do parkingu przed

jaskinią

Raj. Fot . T. WróbLewski

Realizowany projekt zabezpieczenia i udostępnienia jaskini Raj miał
na celu maksymalne zabezpieczenie jaskini, a jednocześnie stworzenie warunków do zwiedzania turystycznego. Wychodzono z założenia, że należy
dołożyć wszelkich starań, aby w maksymalny sposób zabezpieczyć jaskinie. W tym też kierunku szły wysiłki przedstawicieli PROP przedstawian e na licznych naradach roboczych i precyzowane w formie notatek służ-·
bowych. Domagano się jednocześnie stworzenia przy jaskini pracowni
ll'1aukowej, która łącznie z ekspozycją muzealną byłaby podstawą dla dalszych prac nad krasem jaskini Raj oraz innych zjawisk krasowych w regionie świętokrzyskim. Pogląd ten reprezentowali szczególnie przedstawiciele Sekcji Speleologiczn ej PTP zapraszani często na konsultacje.
Nie wszystkie p ostulaty zostały zrealizowane do chwili oficjalnego
otwa rcia jaskini w dniu 10.VI.1972 r. Zgodnie z oficjalny m protokołem
odbioru jaskini (spisanym w dniu 9.VI.1972 r .) nie zostały wykcnane zabQZpieczenia siatk owe dla ochrony stalalktytów oraz nie zostało utworzone
muzeum krasowe wraz z pracown ią naukową.
W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie na przyszłość opieki prawnej i naukowej w zakresie dalszej eksploatacji jaskini.
Państwowa

Rada Ochrony Przyrody

Komisja Ochrony Zasobów Przyrody
Warszawa, nL Wawelska 52/54
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KO ZŁOWSKI

BASE JURIDIQUE DE LA PROTECTION
DE LA GROTTE DE RAJ
R es um e
Su1· disposition du Ministre des Forets et de !'Industrie du Bois du 5 octobre
1968, la grotte de Raj constitue un site classe de la nature, protege par la loi. Ce

site, nomme "Grotte de Raj", comprend outre la grotte du meme nom, un fragment
de fo ret d'une superiicie de 7,76 hectares. La protection de ce site est assuree par
le Conservateur de la nature de la voivodie de Kielce. Les projets d'amenagement
de la grotte a des fins touristiques, acceptes par les autorite centrales pour les questions de conservation, tcnaient pleinement compte du postulat visant a l'entiere
pro tection de ce site, unique en son genre. Cependant, au moment ou la grotte fut
rendue accessible a l'exploitation touristique, en juin 1972, les pr ojets de protection
et d'amemagement ne furent pas tous observes d'une maniere absolue. Aussi, est-ce
en vue d'assurer a l'avenir une protection scientifique et legale a ce site que l'on
projette de former un Comite scientifique de protection de la grotte de Raj. Le but
de ce Comite benevole consistera, entre autres, a veiller a ce que l'exploitation de
ln grotte soit appropriee et a coordonner les etudes scientifiques f utures sur cet
objectif naturel de grande va1eur pour la science.

K:U:LECKJE TOWARZYSTW O NAUKO WE
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Jerzy GŁAZEK

jaskini Raj

551.444:556.314:552.541/ .543 :551.243.1/ 3(438.13. :23-14)

l Maria MARKOWICZ~iOHINOWICZ l

ZALEŻNOŚĆ SKŁADU CHEMICZNEGO WÓD KRASOWYCH

OD BUDOWY GEOLOGICZNEJ W POŁUDNIOWO-ZACHOD
NIEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
WSTĘP

Na temat zjawisk !k rasowych w połudllliowo-zachodniej części Gór
wykonano szereg opracowań (np. J . Czermiński 1960a;
H. Majchert-Wójcik 1964; H. Majebert 1966 *; M. Drzał 1967 *; 1968;
M. A. Nadoiski 1971; A. Wódkawski 1971), najwięcej uwagi poświęcono
jaskiniom tego obszaru (por. K. Kowalski 1954 *; B. W. Wołoszyn, Z. Wój cik 1965 *) , a w ostatnich latach szczególnie jaskini Raj (M. Boczarowa
1965 i wiele innyoh prac); ponadto na marginesie omawiania innych zagadnień lub ogólniejszej problematyki krasowej znajdujemy liczne
wzmianki o zjawiskach krasowych występujących na tym obszarze (np.
J. Czarnocki 1948; Z. Katański 1959; S. Gilewska 1964; R. Gradziński,
Z. Wój cik 1966 *; J. Głazek, T. Dąbrowski, R. Gradziński 1972 ; M. Hakenberg, L. Lindner 1971; J. R. Olędzki 1971). Jednak h ydrogeologii krasowej tego obszaru tylko H. Majchert (1966: str. 133-134) i M. A. Nadolski (1971 : str. 48-49) poświęcili nieco uwagi. Slkład chemiczny wód
krasowych południowo-zachodniej części Gór Swiętdkrzyskieih nie był
w ogóle przedmiotem zainteTesowania badaczy krasu.
W czasie geologicznych prac kartograficznych wykonywanych w okolicach Fiskoszowa i Chęcin od 1966 r. pierwszy z autorów zwrócił uwagę
na szereg elementów hydrografii krasowej: ponory, suche cieki oraz źró
dła krasowe lub uskokowo-krasowe występuj ące na omawianym terenie
(por. fig. 23). Większość z tych źródeł oraz studnie w Chęcinach były
przedmiotem systematycznych badań chemicznych przeprowadzonych
przez autorów w latach 1969- 1970, w różnych porach roku, w celu
uchwycenia sezonowej zmienności składu chemicznego wód krasowych
(por. I. Douglas 1964) i zależności tego składu od litologii formacji, w których krążą badane wody.
W pracy zastosowano metodykę O!)Tacowaną przez drugiego z autorów
podczas badań na obszaTze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (por. M. Markowicz-Łohinowicz 1968, 1972).
Swiętokrzyskich

* Prace

zawierające obszerną bibliografię, której tu nie ma potrzeby przytaczać.
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Fig. 23. Sytuacja geologiczna badanych ~ródeł i studni (zmodyfikowana na podstawie
mapy J. Czarnockiego, 1938)
a - formacje krasowiejące, b - formacje niekrasowiejące, c - granice stratygraficzne, d . uskoki, e - badane źródła 1 studnie (1-12), f - jaskinie, g - ponory, Wydzielenia stratygraficzne: Cm - kambr (łupki i piaskowce), D 1 - ems (piaskowce), Dd - elfel-żyWet (dolomity), Dw - żyWet-famen (wapienie), C1 - karbon dolny (łupki z drobnymi wkładkami wapie ·
ni), Pz - cechsztyn (zlepieńce wapienne, wapienie, margle i łupki), Tp - niższy pstry piusk.c>wtec (lupld i piaskowce), Trm - ret i wapień muszlowy (wapienie i margle), Tkr - kajper
l retyk (lupki, iły i piaskowce), J e - keiowe j (gezy), J, - oksford-kimeryd (wapieni& i m argle),
l< - alb-cenoman (piaskowce, margle i gezy), H - holocen (plaski, Uy i torfy)

UWAGI O GEOLOGICZNYCH WARUNKACH ROZWOJU
CYRKULACJI W6D KRASOWYCH
Zjawiska !krasowe na badanym obszarze •rozwijają się w pasmach wychodni szeregu formacji (fig. 23), które tu •tylko bardzo pobieżnie scharakteryzujemy.
Dolomity dewońskie zaliczane do eiflu i żywetu, których :wiek nie jest
168

bliżej sprecyzowany!. są _naj~a~.szą. form~cją kr~owiejącą na bac;l&nym
obszarze. Są to w ruzszeJ częsCI zb1te, ~ikrytowe, przypuszczainie;, pierwotne dolomity. W wyższej części dolomity zaliczane są do żywetti (por.
J. Czarnoćlki 1938, 1948). W dałomitach tych ~stnieje Cj'lt"kulacja lktrasowa
wód, lecz większe formy krasowe są bardzo .r zadko spotykane. W H1eraturze wymieniana jest tylko jedna mała jaskinia. w Rzepce (B. W. "o/ołoSZY?, z. Wójcik 1965).
'
.~apienie dewońskie zaliczane do żywetu, franu i famenu są wapieruami gruboławicowymi i grubopłytowymi przechodzącymi ku górze w wapienie . cie~opłytowe i margliste. Formy krasowe są szczególnie silnie
ro~inięte w niższych ich częściach, wśród wapieni grupoław.ic.~wych
i grubopłytowych. Są to wapienie zoogeniczne i d'etrytyczne, zwyk}e ~~pa
rytowe, odznaczające się wysoką zawartością CaC03 (por. zestawienie
anaJ.iz u J. R. Olędz'kiego 1971). W tych wapiellliach występują n~a'jwa
żniejs~e formy krasowe, m.in. jaskinie Raj, Piekło , Szczelina Zelejov{ska
i jaskinie w Mied!ziance. W tycih wapieniach rozwinięte są wszystkie dotychczas datowane paleontologicznie formy krasowe (por. J. CzarnoC!ki
1935; K. Kowalski 1958, 1974; Wódkawski 1971).
Formacją krasowiejącą o niewielkim ·z naczeniu są organode'trytyczne
wa~e~ie wizenu, odsłaniające się w rejonie Gałęz~c (por. H. Zatk owa 1970).
Równie·ż słabo jest rozwinięty 'kras w obrębie wapieni i wapiennych
zlepieńców cechsztyńskich. Nieco silniej na•t omiast rozwinięte, zwykle
drobn~. formy ];{ITa.sowe można obserwować w, węglanowej formacji retu
i wapienia muszlowego. Są to płytowe i cienkopłytowe wapienie mikrytowe i detrytyczne, zwyikle sparytowe, przeławicone wapieniami ma,r gliStJ111i i margtl ami ograniczającymi rozwój form krasowych.
Potężną formacją Skał węgla~10wyclh stanowią osady górnojurajskie
eksfordu i ki.merydu. Są to wapienie płytowe, kredowate, skaliste 'i o.oH- '
towe, w spągu (dolny oksford) i w stropie (wyższa część d olnego kimecydu) ..przechod'zące w margle. W wapieniach tych istnieją lkzne formy krasowe, nawM baro·zo duże, choć słabo poznane. Tylko niektóre drobne for··
my zostały opisane przez M. Drzał (1967, 1968). Istnieje prawdopó:dobień
stwo występowania w tych wapienia·c h nawet wielikich form krasowych
typu polji (por. M. Hakenberg, L. Lindner 1971), ale nie są one zbadane ;
z powodu znacznego przykrycia osadami czwartorzędowymi.
Ostatnią formacją krasowiejącą, o minimalnym znaczeniu na baqanym
obszarze, są wapienie piaszczyste okolic Bolmina, zaliczane do cenomanu
(por. M. Ha.kenberg 1969).
Wymienione formacje krasowiejące rozdzielone są formacjami nie krasowiejącymi, w postaci piaskowców, łupków, iłów i margli, które ograniczają rozwój systemów cyrkulacji krasowej do pojedynczych pasm wy- ·
chodni skał węglanowych (por. fig. 23).
Wielofazowa tektonika fałdowo-blokowa Gór Swiętokirzyskich (por.
Z. Kowalczewskl1971; E. Stupnidka 1971, 1972; J. Kutek, J. Głazek 1972)
'p owoduje dalsze 'ZJróżnicowanie rozwoju krasu na badanym obszarze. Deformacje tekttoniczne ograniczają zwykle rozwój systemów cyrkulacji lkrasovJej w pasmach wyclhodni pos~czególnych formac ji do pojedynczy·ch
ibl-oków tektoniczmych oguniczonych poprzecznymi uskokami zrzutowo-przesuwczyroi i podłużnymi uskokami o ró:żmym charakterze, ·często od-
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Fot. 46. Skorodowana krasowo powierzchnia wapieni dewoński ch na Górze Zelejowej
p od Chęcinami. Fot. T. WróbLewski

wróconymi i przechodzącymi we fleksury. Z drugiej strony silne spęka
n ie skał, liczne strefy uskokowe umożliwiają ·cyrkulację krasową w skałach węglanowych, powodując powstawanie bardzo licznych, lecz drobnych form krasowych.
W świetle obecnego stanu wiedzy można stwierdzić generalnie, iż na
terenie Gór Swiętokrzyskich mamy do CZYIIlienia tylko z dwoma okresami rozwoju zjawisk krasowych: przed osadzeniem pokrywy osadów cechsztynu, bądź lokalnie dopiero pstrego piaskowca i po niższym mastrychcie. Ten d r ugi dkres, trwający do dziś, dał ogromną rozmaitość form
o skomplikowanej ewolucji, których dokładniejsze datowanie jest bardzo
trudne i wątpliwe (wobec braku danych biostraty graficznych ). Można jednak stwierdzić, iż większość zachowanych form krasowych pochodzi
z późniejszego odcinka czasu tego ok·r esu, gdy w zasadzie uległa erozji
pokrywa osadów permskich i mezozoicznych na obszarze Gór Swięto
krzyskich, która pierwotnie miała tu około 3 km miąższości. Pogląd taki
znajduje wszeohstTonne uzasadnienie w ogólnych rozważaniach palecgeograficznych (J. Głazek, J. Kutek 1970, 1971; J. Ku tek, J. Głazek 1972);
w rozmieszczeniu pewnie datowanych, kopalnych form krasowych na terenie Folski (por. S. Gilewska 1964; R. Gradziński, Z. Wójcik 1966; J . Gła
zek, T. Dąbrowsk~ R. Gradziński 1972); w dotychczasowych znalezisk ach
paleonto•l ogicznych w obrębie form krasowych, które na terenie Gór Swię
tokrzyskich są wyłącznie wieiku plejstoceńskiego (J. Czarnocki 1935;
K. Kowalski 1958, 1974; A. Wódkawski 1971); w końcu jest to zgodne
171

ogólnymi warun kami zachowywania się kopalnych form krasowy ch (por.
Gradziń ski, Z. Wój cik 1966: str. 153). .
·
Ogólnie można stwierdzić, że formy krasowe, a więc i kanały krasoz pierwszej fazy krasowienia (przed osadzeniem poka'YWY permsko.,triasowej), są farmami r zadkimi i zawsze wypełnionymi silnie zdiagenewanymi osadami, co w zasadzie wyłącza j e z rozważań n tt temat Współ
cyrkulacji !krasowej w ód. Czynne obecnie ckogi krążenia w skach krasowiej ących na badanym obszarze są zj awiskami młodymi, nie
od m iocenu, a w ogromnej większości, najprawdopodobniej datylko z czwartorzędu.
Maj eber t (1966) stwierdziła lokalne występowanie wyraźnego
ierciadła wód krasowych w Chęcina ch, Bolechowieach i Sit kówce,
M. A. Nadoiski (1971 ) wskazał na istnienie podobnego zwierciadła w pa ~
Zelejowej . Z n aszych obserw acji wynika, że podobn e zwierciadło
krasowych istniej e w e w szyst kich odcinkach badanego obszaru zb"4-wanych ze skał węglanowych .
,
Na podstaw ie przesłanek p aleqgeograficznych, t akich jak t yp osad6w
cyjnych z okr esu ruchów wypiętrzających i ich rozmieszczenie, z jey, a przesłanek litologicznych , taldch jak zasięg utlenionych
ień kopalny ch form krasowych sp ot ykanych w otworach wiert niz drugiej - wynika, że Góry Świętokrzyskie od czasu wyodrę
a się W p ostaci WY'faŹnej j ed nost ki geomorfologicznej nigdy n ie sta-:

nawiły wysokkh gór, a zwierciadło wód krasowych w tym okresie nie
było 111igdy znacznie głębiej położone niż obecnie. W przybliżeniu można
przyjąć, że najgłębiej położone zwierciadło wód' 'k rasowych majdawało
s~ę na poziomie d en zasypanych d olin r zecznych , ·c zyli do około 60 m poniżej dzisiejszy,c h d en dolinnych (por . M. H akenberg, L . LindneT 1971) .
Znaczne w ahania zwierciadeł wód krasowych zadhodziły w plejstocenie w wyniku zmian adimatycznych i zwJązanych z nimi kilkakrotnych

ok resów zasypyw ania dolin przez osady glacjalne, fluwioglacjalne i rzeczne" przedzielonych fazami wymiatania, zwykle niezupełnego, w okresach
w2m1ożonej erozji (por. S. Z. Różycki 1967; M. Hak enberg, L. Lindner
1971).
Obecnie w wyniku usuwania osadów plejstoceńskich z dolin rzecznych
postępuje obniżanie zwierciadeł wód 'krasowych (na co w pasmie Zelejowej zwrócił uwagę M. A. Nadalsiki (1971) i recesja punktów przegięć
(knicl<-point recession - por. G. T. Warwick, 1960) zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Na proces ten zwrócił j uż uwagę w sposób ogólny
J. Rudnicki (1967) w oparciu o obserwacje S. Z. Różyckiego (1947, 1950).
Proces ten w ciągu ostatnich 50 lat został silnie przyspieszony wskutek
działalności ludzikiej (niszczenie l asów i nieprzemyślana melioracja), co
przej awia się w całej Polsce zjawiskiem "dziczenia rzek" (por. E. Falkowski 1971). W obszarach krasowych proces lj;en wywołuje obniżenie zwierciad eł wód krasowych i aktywizację kop alnych form krasowych przykryt ych luźnymi i przepuszczalnymi osadami (por. S. Z . Różycki 1947, 1950).

H YDROGRAFIA K RASO W A
Na badar1ym terenie obszary zbu dowane z formacji Quasowiejących
pozbawione s tałej sieci odwodnienia powierzchniowego. Drobne, stałe
cieki powierzchniowe występują tylko na tych odcinkach, gdzie skały
węglanowe przykryte są nieprzepuszczalnymi glinami i mułkami plejsto-

są

ceńskimi.

47. Glówne problemy zagrożenia środowiska w sąsiedztwie r ezer watu to zaniewód Bobrzyczlti i zapylenie przez cementownię w Nowinach. Fot. T.

' "7"n;.,

Wróblewski
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Na wzniesieniach, gdzie odsłaniają się skały węglanowe, większość
wód opadowych pochłaniana jest przez szczeliny, zwykle poszerzone krasowo. Ze względu na przykrycie, w dolinach i na zboczach, skał krasowiejących osadami plejstoceńskimi rzadko można obserwować wyraźne
ponory.
Ponory takie stwierdziliśmy jed ynie w wapieniach dewońskiclh. Na
poł·ud111ie od K oziego Grzbietu na łupkach kambryjskich przykrytych ponad 3 m grubą warstwą czerwonych glin zwietrzelinowych znajduje się
stawek, k tór ego wody przy wyższym stanie odpływają ku północnemu
wschodowi w wapienie dewońskie szeroką szczeliną, do której prowadzi
wyraźny, choć króciutki ciek.
Około 2 k m na południe od Rykoszyna, gdzie wśród piaszczysto-ilastych osadów pst rego piaskowca ukazuj e się wysepka wapieni dewoń
skicih (na przedłużeniu antykliny dymińskiej), ginie w kilku l ejach krasowych stały ciek biorący początek w mokradłach na skraju wychodni
osadów kambryjskich. W ostatnim z tych lejów , zwykle suchym, można
obserwować otwarte szczeliny chłonące wodę po większych opadach i roztopaelh.
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północno-zachodnim zboczu S tokówki, w suchej zazwyczaj
występuje wyraźny ponor w postaci pionowych studzienek.

Na
ce,

dolin-

Wyrobiska n a obszarach wychodni formacji węglanowych, z wyją·t
tk iem najgłębszych, schodzących poniżej zwierciadła wód krasowydh są
s uche, a gromadzące się w nich wody są odprowadzan e w głąb siecią
szcz~lin poszerzonych krasowo.
Na wychodniach skał węglanowych licznie występują okresowo suche,
niewielkie dolinki.
źródła , często obfite, o charakterze krasowym spotyka się na graJnicach formacji węglanowych z formacjami nie krasowiejącymi. Źródła te
występuj ą na granicach litostratygraficznych i uskokowych, a także na
granicach wychodni skał węglanowych z plejstoceńskimi osadami wypeł
niającymi głębokie doliny. W tym ostatnim przypadku źródła te wystę
pują w najniższyCih hipsometrycznie punktach wychodni bloków tektonicznyc h zbudowanych 'Z formacji tluasowiejących .

SYTUACJA BADANYCH

źRODEŁ

I STUDNI

Niżej opiszemy sytuację badanych punktów, z których pobieraliśmy
wody do badań, w takiej kolejności jak zostały one oznaczone na mapie
(fig. 23), czyli zgodnie z wiekiem formacji krasowiejących, z których wypływa woda, poczynając od najstarszych.
l. Studnia na P lacu S. Zer.o mskiego (dolnym rynku) w Chęcinac h,
znajduje się na wysokości około 267 m n.p.m., w strefie wychodni dolomitów miikrytowych zaliczanych do eiflu (J. Czarnocki 1938, 1948). Studnia ta znajduj e się tuż przy tektonicznej granicy dolomitów z łupkami
kambryjskimi. Zwierciadło swobodne zaobserwowano w tej studni na głę 
bokości około 6 m (H. Majcheł't 1966).
2. Studnia na P lacu 2 Czerwca (górnym rynku) w Chęcinach znajduje
się w obrębie wychodni dolomitów mikrytowych zaliczanych do żywetu
(J . Czarnocki 1938, 1948) na wysokości około 280m n.p.m. Zwierciadło
wody zaobserwowano w niej na głębokości około 15m (H. Majdhert 1966).
Studn ię tę charakteryzują większe wahania poziomu wody niż opisaną
poprzednio.
3. Studnia w Chęcinach odwiercona została na zboczu Góry Zamkowej
na wysokości około3 1 0m n.p.m., na skraju wychodni wapieni żywetu (por.
J. Czarnocki 1938, 1948). Po przebiciu l m wapieni, przebito 41 m dolomitów brunatnych (żywet ?) i w obr ębi e różowawych dolomitów (eifel ?)
c1siągnięto znaczny prz_vpł yw wody.
Zestawienie podanych wyżej wysokości ws kazuje, że mamy tu w obrę
bie bloku tektonicznego stromo stojących wapieni i dolomitów (upady
70-90° lt nt S), na którym zbudowane są Ohęcilny, stosunkowo płaski e
zwierciadło wód krasowych, dostosowane do granicy dolomitów i łupków
kambru. Przy tak stromo nachylonych warstwach skał węglanowych,
studnie te muszą osiągać wody w coraz wyższych stratygraficznie poziomach dolomitów. Fochylenie zwierciadła wód krasowych jest mniejsze
niż 5°. które podał a H. Majdhert (1966).
4. P od Z egzelogórą, w pobliżu ostatnich ku wsch odowi zabudowań
Polichna, na tektoniczne j granicy il astych osadów pstrego piaSkowca-
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l

i wapieni zaliczanych do żywetu (J . Czarnocki 1938, 1948), w strefie uskoku poprzecznego bije przez piaski czwartorzędowe obfite źródło. Duży lej
źródłowy i wyraźna dolinka świadczą również o znacznej wydajności tego
źródła, którą można oszacować na 25-50 1/s. Zródło to wykazuje stosunikowo małe wahania wydajności.
5. W środku Zajączkowa, na <tektonicznej granicy zlepieńców cechsztyńskich z łupkami kambru, wypływa ze zlepieńców źródło o wyda jności do 51/s, zanikające w okresach suszy. źródło to ma bardzo mały
obszar zasilania.
6. Dla por-ównania zbadano źródło stałe, wypływając e około 600 m na
WNW od poprzedniego z osadów pstr ego piaskowca. źródło to m a nieco
większą wydajność od poprzedniego i nie wysycha.
7. W Podzamczu Piekoszowskim ze szczeliny w wapieniach retu bij e

t: .

Fot. 48. Tabli ce

wyznaczające

granice rezerwatu ,.Jaski ni a Raj ". f ot. T .

W1·6btew~ki

duże wywierzysko o wydajności 25-50 l/s w sąsiedztwie dyslokacji promnickiej (par. J. Czarnocki 1938). Wywierzysko to przez cały rok ma znacz-
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ną wydajność.

B. .w szeroikiej dolinie małego cieku położonego na północ od Gniewców, w strefie wychodni dalnego wapienia muszlowego, przez piaski
czwartorzędowe bije źródło o wydajności 5-10 l/s, wykazujące znaczne
wahania wydajności.
9. Wśród zabudowań wschodniego skraju Polichna (około 300m na
SW od opisanego źródła nr 4) bije źródełko o wydajności do 51/s. Znajduje się ono na granicy wapienia muszlowego i kajpru.
1 O. Nad Wierną Rzeką (Łososiną) w Rudzie ze szczeliny w wapieniach
górnego wapienia muszlowego wypływa wywierzysko o wydajności około
51/s, wy;kazujące znaczne wahania wydajności.
11. Około l km na południe od Lesicy z wapieni górnego wapienia
muszlowego, przy granicy z kajprem bije wywierzysko stosunkowo stałe,
o wydajności rzędu 5 1/s i stałej temperaturze, stosunkowo wysokiej, wynoszącej 9,4-9,9 °C.
12. Około 200m na południowy wselhód od poprzedniego, minimalnie
wyżej hipsometrycznie, znajduje się mniejsze źródło o większych wahania·ch wydajności i temperatury. Źródło to 2lnajduje się w podobnej sytuacji geologicznej, lecz ma dużo po tężniejszy lej źródłowy (wyerodowany w osadach holoceń skich i częściowo plejstoceńskich), co wskazuje, że
n iedawno jeszcze odprowadzało więcej wody, a obecnie ['aczej odprowadza nadmiar wody nie mieszczący się w wyżej opisanym źródle (nr 11).
Niedawna zmiana roli opisywanego źródła jest jeszcze jedną wskazówką,
że na badanym obszarze zachodzi obecnie obniżenie zwierciadła wód krasowy·ch.
Ponadto w celach porównawczych wykonano analizy wody ze studni
znajdującej się w obrębie wychodni łupków kambru twoczących jądro
antykliny chęcińskiej. Otrzymane wyniki zostały jednak wyłączone z dalszych rozważań, gdyż prawdopodobnie zostały zniekształcone przez przedostawanie się do tej studni ścieków z pobliskiej garbarni.
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WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH I ICH INTERPRETACJA
WYNIKI ANALIZ
Rezultaty analiz chemicznych wód krasowych zostały zestawione
w tabeli 6, a graficznie ilustrują je wylm'esy (fig. 24 i 25). Największe wah ania twardości wykazują wody płynące z utworów d ewon u (punkty pobrania próbek 2 i 4) oraz cechsztynu (punkt 5), co świadczyć może o szerokoszczelinowym typie cyrkulacji krasowych wód podziemnych lub
o okresowym dopływie wód pochodzących z innych formacji. Punkty na
wykresie (fig. 24) wyznaczające maksyma lne wartości wskaźnika węgla
noiWO'Śei w 7 przypadkach na 12 charakteryzują próbki wody pobrane
:w kwietniu. Zwiększoną węglanowość wód w tym okresie tłumaczyć
można wzrostem zawartości biogenicznego dwutlenku węgla w wodach
infiltrującyc:h w głąb, powodującym wzl'ost pojemności weglanowej wód.
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Jak wynika z danych przedstawiooych na wykresie składu procentowego wód krasowych (fig. 25), najbardziej odbiegają od idealnego typu
wódl wapniowo-magnezowo-węglanowych próbki pobrane w punktach l
i 2 (z dolomitów eiflu i żywetu) oraz w punkcie 6 (z piaskowców i łupków
triasowych).
Wobec tego że podobny skład procentowy mogą mieć zarówno silnie
jak i słabo zmineralizowane wody, dogodne jest porównywanie grafic2')ne
charakterystyk chemicznych wód podhodzących z różnych źródeł przy
pomocy obydwu wykresów jednocześnie. Pola na figurze 24 informują
zakresie wahań sezonowych twardości wody, a punkty na figurze 25 -0
0 h ydrochemicznym typie wody w danym źródle.
l-lCO;
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'20
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Fig. 25. Skład chemiczny wód krasowych SW części Gór Swiętokrzyskich
w październiku 1969 r.
Pochodzenie wód: a - dolomity elflu, b -

dolomity żywetu, c - dolomity i wapienie
żywetu, d - wapienie żywe t u, e - zlepleń
ce cechsztynu, f - łupki i piaslmwce p iaskowca pstrego, g - wapienie i margle re\lt
l wapienia muszlowego, h - źród Ła bijące
poprzez pokrywę osadów czwartorzęcto\ifY c h.
:x)
Liczby oznaczają źródła i studnie zaznaczo[ea+++M~;~++)
ne na figurze 23
·;.mva\

jaśnić,

dlaczego w czasie !kursów te,r enowych od wielu lat organizowa~
nych w Chęcinach dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego obserwowan o, do czasu uruchomienia wodociągu, masowe występowanie biegunek o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Okazuj e się,
że wody pobierane ze starych studzien w tym mieście mają charakter
rozcień·czooego środka przeczyszczającego stosowanego w weterynarii (sól
glauberska). Przy takich stężeniach u osób nieprzystosowanych po kilku
dniach spożywania takiej wody pojawiają się biegunki, l{tóre zazwyczaj ·
ustępują po pewnym czasie w wyniku przystosowania się organizn:u.
Znacznie niższą mineralizację wykazują wody pobierane ze studni w odociągowej w Chęcinach, która cze,r pie wody ze stropu dolomitów, i przy··
puszczalnie róWinież wody przenikające z wapieni w dolomity. Jednak
zestawienie wyników analizy wykonanej w 1962 r. przez S tację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach w okresie maksymalnej zimowej twardości
z wynikami analizy wykonanej w 1970 r., w okresie obniżonej (po roztopach) twardości, wskazują na wyraźne pogorszenie się jakości tej wody
(wzrost mineralizacji). Zjawisko to można wyjaśnić dopływem wód głęb
szych, silniej zmineralizowanych, spowodowanym obniżeniem zwierciadła
wód w wyniku intensywnej eksploatacji. Już obecnie wody te znajdują
się na granicy norm sanitarnydh, a przy dalszym intensywnym pompo- !
waniu może się okazać, iż woda otrzymywana z obecnej studni wodocią-
gowej nie będzie nadawała się do konsumpcji.
Znaczną mineralizacją odznaczają się wody pobierane z wapieni d ewońskich, wapienia muszlowego i cechsztynu. Dzielą się one na dwie
grupy: wody z cechsztynu i górnego wapienia muszlowego oraz z wapieni
dewońskich wykazują większy udział jonów chlorowych i siarczanowych
niż wody z do,l nego wapienia muszlowego, pr zy j ednocześnie nieco więk
szej tylko mineralizacji ogólnej.
ZALEZNOSC

Próbki, których skład chemiczny przedstawiono na figurze 25, pobraiile
zostały w czasie jesiennego niskiego stanu wód', a więc w okresie jednego
z maksimów mineralizacji wody w cyklu rocznym (drugie maksimum mi-·
neralizacji występuje w ok>resie zimowego niskiego stanu wód, poprzedzająceg o oikres roztopów). W okresie .niskiego stanu wód i maksimum mineralizacji skład chemiczny wód wypływających w źródłach 'krasowych
jest najbardziej charakterystyczny dla forma cji geologiczmej, w którą
infiltrują wcwiy opadowe.
1

CHARAKTERYSTYKA HYDROCHEMICZNA BADANYCH WOD
Dane zestawione w tabeli 6 i wykresy (fig. 24 i 25) wykazują, że wody
krasowe badanych źródeł można zgrupować w kilka zespołów. Najsilniej
z~ir:eralizowane są wody pochodzące z dolomitów dewońskich, a szczego_lme z ich niższej stratyg,r aficzn ie części (eif~l ?) . Przykładem takich
wod są próbki pobrane ze studni w Chęcinach. Jako drugą cechę tych
wód trzeba podkreślić bardzo dużą zawartość jonów Cl- i SOl-, która
p rzekracza normę sanitarną. W wyniku wykonanych badań można wy-

CHEMICZNEGO WOD KRASOWYCH
OD BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Badane wody wykazują bardzo istotne zróżnicowanie składu clhemicznego w zależności od formacji, w których krążą. Najsilniej Zlminerali'zowane są wody wypływające z dolomitów dewońsldch, a szcz.e gólnie z ich
niższej stratygraficznie części; wody te w zasadzie nie nadają się do konsumpcji.
Bardzo silna mineralizacja chlorkowa i siarczanowa wód pochodząca
z dolomitów dewońskich jest najprawdopodobniej spowodowana znaczną
zawartością rozpusZ~czalnych soli chiorkowych i siarczanowych w tych
osadaclh. Występowanie minerałów należących do tych grup tnie było
dotąd sygnalizowane z ty ch osadów (por. J . Czermiński, 1960b). Obecność
siarczanów i chlorków w dolomitowej formacji dewonu wskazuj e na jej
lagunowe pochodzenie, typu "restricted facies", jakie jest możliwe w czasie t ransgresywnego cyklu po osadzeniu się piaszczystych osadów dolnodewońskich a przed zapanowaniem pełnomorskich warunków w czasie
osadzania się wapiennej formacji młodszego dewonu. Na taką genezę dolomitów eiflu wskazywał już J. Czermiński (1960b), w oparciu o inne
przesłanki.
12'
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Znaczną mineralizacją odznaczają się też wody ze Sikał wapienia muszlowego, retu i cechsztynu. Zróżnicowa111.ie hydrochemiczne w tej grupie
zależy od zróżnicowania litologicznego formacji krasowiejących i lokalnej sytuacji hydrogeologicznej. Próbki wody ze źródła nr 5 (wypływającej
ze zlepieńców cechsztynu) wykazują zwiększoną zawartość jonów, chiorkowych i siarczanowych, próbki ze źródeł nr 4 (z wapieni dewońskich)
oraz nr 9-11 (z wapienia muszlowego) wykazuj ą zwiększoną zawartość
siarczanów. Zjawisko to jest uwarunkowane bardzo prawdopodobną obecnością w osadach cechsztynu niewielkich, niezauważalnycih przy innych
badaniach geologicznych, domieszek soli chlorkowyoh i siarczanowych,
a w wapieniach dewonu i triasu środkowego -- domieszek soli siarczanowych. Te łatwo rozpuszczalne sole nie zostały stwierdzone w trakcie
badań osadów występujących na powierzchll'li, lecz w głębi mogą one występować nadal i uiegać rozpuszczaniu w wodach krasowych, podczas gdy
na powierzchni terenu dawno już uległy wypłukaniu. Za taką interpretacją przemawia obecność wkładek gipsowych w cechsztynie okolic Gałęzie (J. Czarnocki 1965; H. Szaniawski 1965) oraz niektóre wyniki anali'Z:
wapieni dewońskich (por. M. Juskowiakowa i in., 1961 ; J. Ryka, W. Ryka
1966}.
Stosunkowo słaba mineralizacja wód pochodzących z węglanowej formacji wapienia muszlowego w źródłach 8 i 12, podobnie jak niezbyt duża
mit?-eralizacja wód z wapieni dewońskich (źródło nr 4) może być spowo-=
dowana znacznym dopływem wód z utworów czwartorzędowych przykrywających te form acje. Bezpośredni dopływ do formacji krasowiejących

oC')

C'ł

E
-

l:! .g-u

..., oo
~ ~

~NCOIOI

O

~~~~~
....
...

~<NC')

N ...

...

o

N~C'łOICOCOOII:-~I:-00<')C0<')

l

""' ....... ,.....
"'"'
~~"iill

·a~ a
1...

o

~

~ l l~

....

l l

ClOClOI:-ClOClO<')..,.ClOC'ł

~ ~N ~~~~~~~d~~ci~~ci~cici~~~~~ci~~ci~~cici
....

~

l~

lg

."

~

~

C')

...

~

<N
C')

C'ł

C'ł

IQ

.,.o

.,.co

"'

C'ł

...co

N
Ol

....

C')

~

oen

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ad~~~6ci~~~~~~~d~~5~~ ~

l.

O~OC'łOClO..,.C'ł~~~·<')C')..,.OOC'ł~ClO..,.CO~~··."~~C')C')~~<')I:-~~IQC')

()

~

-

~

~

IQO

~o

~

IQOO."

....;~~~~~~dooooo~~~~ooooooóoooooóooooooóoo

....

----·---------------------------------------------------------------...
o

()

l:

++·•
+ bil
iu ~

0+

."

......

E>.
o 111
l'=. b

2
:=l

~

00..,.C')CONCOO>COC'ł0COClO..,.COCOIOCl00C')C0ClOO>~N<')IQClOCON..,.COClOONC'łCONCO

~~MMMM....;~~~~~~~~~~o....;~~~~MMMM~~~~~~~~~~~M
M~~M~M~

c
N

'i? to

~o

............

l

"''§

IQ

~~~~~~~~~~~~~~~~MO~~~~~~N~~~~~~~~M~~~~~

Ol

u

IQ

~

IQIOOIO..,.OOOI:-ClOOO~NC'łOIOI:-COOO-OOOCONI:-IOIQC'łOOOIOOI:-1:-IOC'ł~CO

E

E

il:

-~

Q)

Q)

.~

::s

9ClJ
t>

·ao

·a

·a~
.~ ~
p. N
cuu

o

~>.

o"O

"O

o"

"O

ans
...._en

s:.. o-

"O

Q

13

Q)+'

·a

o"O

o

o"O

•N

a

t>

::s

<l> -o
~Q)'
>,N

d' o E

l

l

'-t:1

t>
N

uQ)

.c

-~

en

u
CIJ
u

o

.!C

·a

......::s

111

~>.

ClJ

>.~::s

uCll

·cCIJ

ClJ

oC O. -ocv

Cll

·a

"'
c:

Q)

p.

'N
N ;:l

8

P.. c

"O ~ ~
o .S

Ol

a
·c
·a
ClJ

"O

·a"' ·a
t' ·a
<U

::s

Q)

111

~

>.
c

...

a t:l la ·~~

il:

..

-;.:g
8E 8

o.

8

s:
N

u

.. o
Et:]
8 en

•c
CI)

l

l

::s

::s
E

E

•C

•c
Q)

111

<U

>."'

·a

·a

~

>.

~
>.

1:10:?;

'OD~

CIJ

111

·a
~>.
"O

e-::l

~

a-o .S...
...... :;j

'011

<U

.. o

-o

e ;:l~

Et:]

8Etl

8 en

E-o

]~~
bil~~

...c
E
-o;:., -o>.

B

o

o

-~
:E

!l,

...,

~

.!<:

o

~

o

o

o~

o

~o o ~cioo~o~~oomo o~oomoo~ ci o o ~ ~~oomo~~oo ~~

.o
-o

~~.,..::l~r-r-COr-o-<cor-r-cor-"_,......,...,..cor-r-::1cor-r-=::1cor-r-~r-o-<cor- ... ::1co
~::l~:>:~~:>~:>~~t:i:>~
::l~ ~~:>~~>:>:~::l:>::o::>:~~:>~~~~~:>:>:~
Q)~
t-! t-! t-! "'"'!
O)~ t-! co~~
"'"'!~ co ~ t-!
~~
C)..., t-! co..., ł""'1 co~ ~ ł""'1 00

...
p.

• CX) O')

Ol

C'łiO~

-~

.g

.....

C'łiQCO

...

l()

CO,....C'łOQI:-C'ł..,.IQ

...-4

...

-1 CX)

1""'1 U')

~~C'ł·CO ,....N ..,.CO ,........,NIQI:-C'ł..,. _N..,.CO - C'ł

~!'l
:a

~

-"'.

~

u

o

p.

~.~

~

Q..,

»o

:>:~

<l>'N

Q)'

-a

"O

u

111

A en

-.!C

Ol

u

·a t ·a t

Q)

uen
'Qj'

180

.l:> -o

>.li()

C

c:; S:l .c
•--1 Q,)(,)
UN;::l
<l>' bil o

....

....
.....

~

~

-o

~CIT

Ucri

a~

.CCIJp..

ON~

'(U
N

....;

N

.,)"'

o.ri

.c

~

N

111

-o

.!C

t!

CIT

'(U
N
cO

Ui

!1:

Ol

Q)
Ń

u

§
Ń

Q)

u

~

Q)

o

c

{j

o

·s

:=l
o

.,.;

ex)

o;

"O

p..

(!)

p..

~
N
p:;
Ol

c...
Q)

~
o.....

......
111

.....u

"'CIJ

..:l

....;

.....

....
......
Ol

.....uen

~
N
.....

§

ł

f

Fot. 49. Siady

zn iszcze ń

szaty naciek owej n a stropie S ali Wysokiej. Fot. B. W Wo-

loszvn
18il.

wońskich niż

wapieni różnego wieku. Wyjaśnia to grzbietotwórczą (w stosunku do dolomitów) rolę wapieni w rzeźbie Gór Świętokrzyskich (fot. 45).
Wiele z poruszonych tu problemów wymaga dalszych badań w celu
ostateCZIIlego ich wyj aśnienia, jednak sądzimy, że celowe było zwrócenie
uwagi na pewne, zaobserwowane przez nas, prawidłowości i wskazanie
prawdopodobnych sposobów ich wyjaśnienia.
Uniwersy t et Warszawski, Instytut Geologii Podstawowej
02-089 Warszawa, al. Żwirki i Wigu,ry 93
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3ABHCHMOCTb XHMHlJECKOrO COCTABA KAPCTOBbiX BOJJ.
OT fEOnOfHlJECKOfO CTPOEHHjl B IOr0-3AnAJJ.HOA lJACTH
CBEHTOKWHCKHX rop
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rOAOB. feonOrll'łCCKOe fiOJ!OlKCHHC IICCJ1CJlYCMbiX IICTO•I·

HI1KOB n KonoaueB npeacraBneno ua puc.

23.

O post snoaunucb 'ł CTblpexKpa rn t.re n oncDbte atra ·

nusbl s pasHble speMeHa roaa. Peaynbratbl npeacraBneHbl B Ta6mtue H Ha pHc.

24 11 25.

PasAeneHue KapcTyiOllllłXCll nopoA HeKapcTyiOllliiMUCll, cKJiaJl'ł8TOCTb cyHAY'łHOro THna

5L

(caa.

KynK, E . rna3s K,

1972; 9.

CTynHIIUKa,

C 3THM MCCTHbiX CHCTCM KaperOBOrO ApCHalKa

197 1, 1972)

H B03HHKHOBCHHe B CBSI3K

C03A3J1H OCHOBY AJ!SI

npeJtn OJIOlKCHHH, 'łTO

XHMH'ICC.KHH COCT3B KapCTOBbiX BOA AOJ!lKCH 0Tp3lK3Tb J! HTOJ!Ori!IO KapCTYIOlllHXCII n opO»,.
Oxsar ceaoHHblx 113MeHeuHli lKeCTKOCTH BO.Il.bl npe.a.craBneH Ha p11c.
B

pesynbTare npoBe».eHHblx Hccne.a.oBaHHli

6blno

Bblp3lKCHH3SI saBIICHMOCTb XIIMH'łCCKOrO COCTaBa BOA

ycraHOBJteHo,

24.
ąro cyUleCTByer SlpKO

H CKOpOCTH XHMfl'łCCKOH ACHYA8Uiill

OT JliiTOJ!OfH'łCCKOrO THna KapcTyiOUlHXCSI nop0.11 (cM. ra6JIHUY H pHC.
C KopocTb xHMH'łecKoli ».eHy.a.aUHH Bbląucnelła no <t>opMyne

>K.

25).

Kop6en R, npft '!CM HCXOA·

HbiMH BCJ1H'·IIIH3MH 6biJI U: cpeAHSIR MHHepannsaUHSI BOAbl H pa3HOCTb MelKAY cpe»,HCrOBbl!lt
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XHMH'ICCKOH ACHYA3UIIII ACBOHCKII X .ll.OJ!OMIITOB 3H8'łHTen bHO 60JibWC, '!CM CKOpOCTb ACH Y·
J13UHH AeBOHCKH X 11 TpHaCCOBbiX H3BCCTHSIKOB (CM. Ta6JIHUy), '!TO H3XOAHT CBOC 0Tp8lKCHHC
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1969-1970

B MOp<!>OJIOrHH. I13 BCCTIII1KII o6paayiOT x p c 6Tbl , TOr/la K8K ,l.lOJIOMHTbl -

nonorne CKJIOHbl

H OOHHlKCHHSI.

Jerzy GLAZEK,

l Maria MARKOWICZ-LOHINOWICZ l

DEPENDENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF KARST
WATERS ON THE GEOLOGICAL STRUCTURE IN THE
SOUTHWESTERN PART OF THE HOLY CROSS MOUNTAINS
Summary

J

Cheroical composition of karst waters in 9 exsurgcnces and 3 wells were a.nalyzed
during the years 1969-1970. The geologlcal setting of investigated points is presented in Figure 23. Repeated field cheroical analysis were made in different seasons.
'l'he results are given in the table and flgures 24 and 25.
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Due to alternation in the stnuigraphical column of soluble and insoluble rock
Jormation, the block-folding structure (cf. J . Kutek, J. Głazek 1972; E. Stupnicl<a
Hl7l , 1972) and tbe occurence of local drainage systems, the analysis can be treated
as representative for part!cular form ations. The scope of seasonal ch anges in water
hardness is demonstrated in Figure 24.
strong dependence of water composition on the lithology of karstified formations was stated (comp. Fig. 25). The rate of chemical denudation depends on the
lithology alike (see table 6).
The r at e of chemical denudation was calculated according to J. Corbel's formula. In these calculations the mean total mineralization of water and the difference
between m ean annual precipitation and mean annual field evaporation were used.
The rate of karst denudation of the Devonian dolostones is distinctly greater than
of the limestones of the Devonian and of the Triassic age (see table 6). It is confirm ed also by the geomorphological observations.

III. Dyskusja
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DYSKUSJA

NA PODSTAWIE ZAPISU MAGNETOFONOWEGO
ORYGINALNYCH WYPOWIEDZI OPRACOWAŁ
Z. RUBINOWSKI
~

Doc. dr R. Gradziński (Zakład Nauk Geologicznych PAN w Krakowie)- w swej wypowiedzi dyskutuje wiek powstania jaskini Raj. Obecnie brak bezpośrednich i przekonywających dowodów, które mogłyby poprzeć tezy T. Madeyskiej oraz L. Lindnera i J.J. Brauna o starym, się
gającym być może trzeciorzędu, wieku tej jaskini. Jaskiiilia jedynie okresowo stanowiła przepływ podziemnego potoku. Nie było więc raczej warunków na długotrwałe wyprzątanie z jej wnętrza osadów starszych,
które mogłyby ewentualnie wypełniać korytarze i komory tej jaskini. Ze
względu na położenie geomorfologiczne dyskutant uważa, że jaskinia jest
formą raczej młodego wieku i powstała w wyniku wymycia podziemnego
przepływu Bobrzyc~ki we wnętrzu masywu wapietnnego wzgórza Malik.
Wzgórze to stanowi rodzaj rygla skalnego wchodzącego w obręb doliny
tej .rzeczki. W wyniiku niewielkiego spiętrzenia wód Bobrzyczki {:0, jak
wynika z komunikatu L. Lindnera i J. J . Brauna, zdarzyło się w młodszym
plejstocenie, rzeka mogła zbliżyć się na tyle do ściany tego rygla, by wydrążyć w nim na krótkim stosunkowo odcinku system tunelowych i równoległycih do osi doliny chodników przepływowych, które następnie zostały wypełnione przez osady młodsze.

Prof. dr W . Chmielewski (Kat. Archeologii Pradziejowej U.W. w Warszawie)- w swej wypowiedzi porusza zagadnienie zakresu badań archeologicznych wykonanych w jaskini Raj . Pł'zeprowadzone badania naukowe
musiały tu stanowić kompromis w stosunku do społecznego interesu zachowania możliwie w mało zmienionym stopniu szaty 111aciekowej tej jaskini. Jest to przypadek szczególny, gdyż ten zbyt wąsko pojęty interes
społeczny stworzył obiektywne trudności w podjęciu szerokiego frontu
naukowych badań archeologicznych i innych. Same badania zostały w tym
przypadku bardziej podyktowane udostępnietniem turystycznym obiektu
niż interesem naukowym. Dało to w efekcie !rozwiązanie połowicme uniemożliwiające wyjaśnienie szeregu problemów dziś dyskutowanych, jak
np. 'viek jaskini. Zdaniem mówcy należało w jaskini zrealizować pełny
program kompleksowych badań obejmujących całe namulisko jaskinio-
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we. Istnieją d:zliś środki techniczne, aby zrealizować taki program bez spowodowania szJkód' w szacie naciekowej jaskini.
Osadnictwo środkowopaleolityczne w jas·k ini Raj nie jest najdalej na
północ wysuniętym punktem kultury mustierskiej w naszym kraju, gdyż
wcześniej znane były już znaleziska w Lipniku i w okolicach Radomska.
W jaskini Raj zachował się jednak nienał'uszony układ warstw zawierających cenne materiały archeologiczne i dlatego stanowisko to ma wyjątkową warrtość. Należy rychło podjąć w jaskini uzupełniające, kompleksowe badania namuliska.
Dr habil. inż. S. Kozłowski (Komisja Ochrony Zasobów Przyrody ~ie
ożywionej PROP w Warszawie) w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi uzasadnia zakres badań naukowych wykonanych w trakcie udostępniania jaskini. Dla zachowania w stanie jak najmniej zmienionym
szaty naciekowej, która w jaskini stanowi nie tylko element estetyczny
ale i dużej wartości obiekt naukowy, ograniczono celowo możliwość rozkopywania namuliska w zasadzie jedynie do grank projektowanych wykopów udostępniających. Do kompleksowego zbadania tego namuliska zaproszono również archeologów oddając im pralktycZJnie jaskinię do dyspozycji na dwa lata, co wpłynęło opóźniająco na tok prac udostępniających .
W ramach tych możliwości program badań archeologicznych został w peł
ni zrealizowany i nie było wówczas żadnych sygnałów, że zakres tych
badań należało powiększyć. Niewątpliwie kontynuowanie badań naukowych w jaskini, w tym również i bardań ar·c heologicznych jest konieczne,
jednakże w rozsądnych granicach, uwzględniających obecną funkcję tego
obiektu. Właśnie dla regulowania m.in. tego rodzaju problemów konieczne jest powołanie Naukowego Komitetu Opiekuńczego tej jaskini.
Jak wiadomo, jaskinię udostępniono dużym na'kładem środków materialnyc:h i wysBku społecznego. Nie można dopuścić, aby w trakcie eksploatacji turystycznej jaskinia uległa dailszej dewastacji. Szczególnie narażone na zniszczenie są stalaktyty znajdujące się często w zasięgu rąk
zwiedzaj ących. Poza projektowanymi :z;abezpieczeniami w postaci siatek
ocmonnych należałoby wzorem ·czechosłowackim wprowadzić określone
kary pieniężne, wymierzane w zależmości od rozmiarów uszkodzonego nacieku.
Prof. dr K. Kowalski (Zakład Zoologii Systematycznej PAN w Krakowie) - w swej wypowiedzi również nawiązuje do głosu prof. Chmielewskiego. Fakt, że jaskinia Raj przygotowywana była do udostępnienia
turystycznego, określał wyraźnie zakres i metody wszelkich badań, w tym
także i archeologicznych. W świetle przedstawionych na niniejszej sesji
naukowej wyników zakres wykonanych bad'ań był wystarczający dla uzysk ania podstawowych danych naukowych. Fakt, że w jaskini nie przekopano dotąd całego namuliska, a jedynie jego fragmenty, należy umać za
zjawisko raczej pozytywne z punlktu widzenia szeroko rozumianych interesów nauki. Dzięki temu została bowiem zachowana i zabezpieczona dla
dalszych badań duża część nienaruszonydh osadów jaskiniowych kryją
cych wiele dokumentów naukowych. Badań tych osadów - zdaniem
mówcy- nie należy jednak podejmować już obecnie. Jak uczy doświad
czenie, w metodyce badań osadów jaskiniowych następują bowiem szybkie
zmiany. I tak np. w dziedzinie jas·k iniowych badań paleontologicznych do
niedawna zwracano uwagę wyłącznie na szczątki dużych ssaków. Ostatnio
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udowodniono,

że dużo więcej informacji naukowych mogą dos tarczyć
szczątki małych kręgowców, analiza składu pyłkowego, badania izotopo-

.

we węgla i inne metody. Tymczasem w wielu wcześniej "gruntownie''
zbadanych jaskiniach zabrakło już osadów dla wykonywania tego rodzaju
nowych badań. P·r oblem ten jest szerszy i nie ogranicza się tylko do jaskini Raj, która obecnie, racjonalnie udostępniona, znalazła się pod pieczołowitą ochroną. Natomiast w innych jaskiniach polskich, szczególnie
na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gd·z ie obserwuje się
masowy wzrost uprawiania wszystkich dziedzin turystyki jaskiniowej,
stosuje się obecnie na szeroką skalę przekopywanie namuliska w celach
odkrywczych. Takie działanie prowadzi d o całkowitej dewastacji cennych
dla nauki profilów osadów jaskiniowych, często zawierających klucz do
rozwiązywania problemów stratygrafii młodszego plejstocenu. Już obecnie zaistniała pilna konieczność uregulowania tego problemu na obszarze
całego kraju przez ochronę i zagospodarowanie jaskiń w taki sposób, jak
widzimy to w jaskini Raj, lub zastosowanie innych środków, np. zamknię
cie części jaskini w celu ochrony ich przed szylYko postępującą dewastacją.
Doc. dr S. Czarnecki (Zakład: Nauk Geologicznych PAN w Krakowie) - w swej wypowiedzi poruszył problem zabezpieczania j askiń przed
dewastacją przez zwiedzających. Zdaniem mówcy, nie załatwią tego problemu żadne zamknięcia, kraty i siatki ochronne. Zasadnicze ~naczenie
powinna mieć długofalowa akcja wprowadzania w świadomość zwiedzających tego rodzaju udostępnione obiekty wa·rtości naukowych, kulturowych i estetycznych. Turysta powinien być więc systematycznie wychowywany, podobnie jak robi się to w udostępnionych jaskiniach Słowacji.
Dużą rolę w takim właśnie utrwalaniu nawyków myślowych i wydhowawczych powinna spełnić przygotowywana ekspozycja muzealna przy jaskini Raj, oraz cały aparat przewodnicki i opiekuńczy związany z tym obiektem. Taka programowa działalność wychowawcza powinna prowadzić do
zupełnego wyelimilnowania we wnętrzacih udostępnianych jaskiń siatek
ochronnych i barier.
Dr B. W. Wołoszyn (Wyższa Szkoła Rolni:cza we Wrocławiu) - w nawiązaniu do wypowiedzi swych poprzedników porusza również zagadnienie ochrony i zabezpieczenia jaskiń przed szybko postępującą ich dewastacją. W istniejącej sytuacji mówca nie widzi żadnych realnych możli
wości zabezpieczenia jaskiń przez ich mech anicZine zamknięcie, przytaczając jako przykład włamania dokonywane do zamkniętej jaskini Raj
oraz do jaskin i Niedźwiedziej koło Kletna. Uważa, że problem jest bardzo
złożony i obecnie nie widzi sposobów na jego rychłe rozwiązanie.
Ośrodek muzealny, jaki powstaje przy jaskini Raj, powinien zdaniem
dvskutan.ta stać się zaczątkiem krajowego muzeum krasowego. Należałoby
t~ zgromadzić rozproszone w kraju zbiory pochodząc z różnych jas·~iń
świata. Mówca sam deklaruje możliwość przekazania własnych zbiorow
i apeluje o szersze rozpropagowanie tej idei.
S. Zwoliński (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) - przypomina, że
na wiele lat przed otwarciem jaskini Raj zagospodarowano i udostępnio
no już dla ruchu turystycznego jaskinię Mroźną w Tatraclh. Praktylka dotychczasowego użytkowania turystycznego tego obiek·tu uspokaja obawy
niektórych co do stopnia dewastacj i jaskiń w ruchu turystycznym. Za191

obserwowano wprawdzie, że pewne elementy ubogiej w tej jaskini szaty
naciekowej uległy zniszczeniu, jednak turystyczne udostępnienie tego
obiektu znakomicie odciążyło pozostałe jaskinie tatrza.ńskie zwiedzane
dotąd masowo "na dziko". Mówca zWirócił uwagę na smutny fakt postę
pującego niszczenia i zaśmiecania jaskiń tatrzańskich przez taterników
jaskiniowyc!h, przede wszystkim przez pozostawianie różnego rodzaju
sprzętu . Jest to nawet powodem coraz częściej zdarzających się w tych
jaskiniach tragicznych wypadków (np. zerwanie się zbutwiałych lin).
Mówca w zupełności zgadza się z QPiniami dotyczącymi dużej roli wychowania i uświadamiania jako środków zabezpieczających udostępnione
1askinie przed niszczeniem.
Doc. dr R . Unrug (Zarząd Główny Folskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie). W dotychczasowej dySkusji nad genezą jaskini Raj
nie przytoczono żadnych argumentów natury morfologicznej. Ze znajomości formy !korytarzy i komór, obecności kotłów eworsyjnych czy np.
1·óżnych generacji podcięć ścian można wyciągnąć wiele istotnych wtniosków; dotyczących warunków i czasu, w jakim powstawała jaskinia.
W imieniu Zarządu Folskiego Towarzystwa Geologicznego i własnym
mówca złożył podziękowanie grupie ludzi pełnyc!h zaangażowania, zapału
i dobrej woli, dzięki bezinteresownemu działaniu których tak wspaniały
obiekt, jakim jest .jaskinia Raj, został ochroniony, zbadany, zagospodarowany i w sposób nowoczesny udostępniony społeczeństwu . Wszelkie dalsze działanie w zakresie racjonalnego użytkowania tego cennego dla
nauki obiektu spotka się z pomocą i autorytetem władz Folskiego Towarzystwa Geologicznego.
Mgr inż. T. Wróblewski (Instytut Geologiczny, Oddział SwiętokrzySki
w Kielcach) - w uzupełnieniu swego referatu oraz w odpowiedzi na zapytania doc. R. Unruga przedstawił kilka argumentów natury morfologicznej, rzucających nieco światła n a warunki powstawania jaskini Raj.
Ta kie fakty jak: stopniowe zmniejszanie się średnicy korytarzy w miarę
posuwania się w głąb, stopniowe wznoszenie się poziomu skalnego ich
dna w tym samym kierunku, oraz kotły wirowe stwierdzone w p ionowym
kom1nie obecnie zabudowanym- zdają się wskazywać, że jaskinia nigdy
nie stanowiła poziomego ciągu przepływowego Bobrzyczki i była co najwyżej okresowo zalewa na przez wody tej rzeczki. Jaskinia powstała najprawdopodobniej w skutek wymywania przez wod'ę przedostającą się
z góry pod ciśnieniem systemem pionowydh studni i szczelin i spływającą
w kierunku ku dolinie Bobrzyczki.
Jeśli chodzi o zarzut niepełnego zbadania archeologicznego pr ofilu
namuliska w jaskini, mówca wyj aśnia, że wykonane wykopy w otworze
wejściowym i w ch odnik u wstępnym umożliwiły w pr aktyce zbadanie
prawie całego pr ofilu osadów jaskiniowych w miejscach d la zagadnień
archeologicznych najważniej szych. Mówca wyraża wątpliwość co do skuteczności jedynie psychologicznego ·z ab ezp ieczania szaty na cielkowej w jask ini Raj. Zwraca uwagę również na niebezpieczeństwo zniszczeń wynik_aj ących wskutek działania w jaskini różnych ekip filmowych i fotograhem ych poruszających się b ez odpowiedniego nadzoru poza granicami
wykopów udostępniających. Podkreśla ważną rolę !Proponowanej Na ukowej Komisji Opiekuńczej Jaskini w uregulowaniu m.in. t ego typu problemów wynikających z dalszego użytkowania jaskini .
1
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E!?' inż. z . Ru.bin~wski (K~el~ck~e Towarzys~wo Naukowe). Na wstępie
sweJ wypow1edz1 mowca w rm1emu grupy osob społecznie zaangażowa
nych j u ż od siedmiu lat w spr awy związane z ochroną, badaniami i udostępnieniem jaskin i Raj wyraził podziękowani e za słowa uznania przekazane w imieniu Zarządu Folskiego Towarzystwa Geologicznego. Były to
lata rzeczywiście trudne, a w ostatnim okresie trwania robót udos tępnia
jących ponadto ogromnie denerwujące i wymagające szczególnie w 'kontaktach z inwestor em dużego ładunku samozaparcia i dobrej woli. Doświadczenja tych lat u czą, że szereg dotychczasowych i nowych, trudnych
do rozwiązania problemów wyłoni się z chwilą przejęc ia jask in i do użyt
k owania turystycznego. Rozwiązanie tych problemów przekracza możli
wości działania dotychcz3.sowego szczupłego zespołu nadzorującego prace
udostępniaj ące, którego działalność formalnie skończyła się w momencie
pod,pisania protokołu przekazującego jaskinię do użytkowania t urystycznego. Z tych względów nieodzowne jest wyłonienie nowego społecznie
działaj ącego ciała, na tyle kompetentnego, aby przejąć odpowiedzialność
za kierowanie prawidłowym i racjonalnym wykorzystywaniem turystycznym tego obiektu, oraz za realizację dalszych baclań naukowych ,~..- jaskini.
Z tych względów z dużą radością należy przyjąć konkretne prop ozycje
powołania Nau kowego Komitetu Opiekuńczego przedstawione przez dr.
S. Kozłowskiego, reprezentuj ącego naczelne władze konserwatorskie. Pilną sprawą jest ryCihłe .formalne powołanie takiego komitetu, gdyż wyłonił
się już szer eg konkretnych zadań , których rozwiązanie jest sprawą nie
cierpiącą zwłoki. Do najbar dziej pilnych spośród tych zada!'! należy m .in.
opracowanie i formalne zatwierd~enie regulaminu użytkowania jaskini,
zatwierdzenie regulaminu dla zwiedzających, dopilnowanie realizacji peł
nego programu udostępnienia jaskini, szczególnie w zakresie ekspozycji
muzealnej. Niektóre z wymienion y ch zadań zostały już podj ęte w ramach
Kiele~kiego Towarzystwa Naukowego.
W dalszej wypowiedzi mówca w imieniu organizatorów sympozjum
i wł asnym wyraził ubolewanie z powodu n ieprzyby cia na obrady sesji
zaproszonych p r zedstawicieli inwestora oraz instytucji i organiza cji zainteresowanych w turystycznej eksploata cji t ego atrakcyj n ego w skali
n ie tylko regionalnej obiektu, który równocześnie jest wysokiej wartości
obiekt em naukowym. Właśnie do tych osób były głównie adresowane wypo~~.riedzi wielu referentów i dyskutantów zabieraj ących głos n a d zisiej szej sesji. Turystyczne udostępnienie r ezerwatu p rzyrody tego typu stanowi precedens w skali kra ju. Fakt ten p owinien wpłynąć mobilizująco
na miejscowe władze miejskie i wojewódzkie, od których głównie zależy
realizacja dalszych podobnych inicjatyw zagospod arowan ia i udostępnie
n ia rezerwatów przyrody nieożywi onej - Kadzielni i Slichowic w Kielcach.
' Dr T . M adeyska (Zakład Nauk Geologicznych F AN w Warszawie) odpowiadając dyskutantom poruszaj ącym zagadnienie genezy i wietku powstan ia jaskini Raj wyj aśniała, że wnioski swoje dotyczące po.gląd u n a
trzecioczędowy wiek jaskini opiera m.in. równi eż n a swych wymk ach badań jaskió Wyżyny Krakows:ko-Częstoc!howskiej . W)'ln iki t e wskazuj ą, że
fr agmen ty osadów najstar szych zachowują si~ ~kle, Vf gł~bszych partiach j askiń, w bocznych odnogach, w ·zagłęb1emach sCJan 1. Vf r~.nach
denny ch, a te części jaskini Raj nie zostały zbadane. O mozllwosc1 n a13 - B ad a nla l

udos tępnienie
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pOltikamia również i w tej jaskini fngmentów osadów starszych może

UCHWAŁY

ŚWiadczyć 20 cm warstwa osadów o charakterystyc:m1ym czerwonym za-

barwieniu stwierdzona w jednym z badanych profilów. NiSkie położenie
jaskini ponad dne:_m doliny rzecmej nie może być argumentem świadczą
cym o młodym jej wieku, gdyż zaprzeczają temu przykłady z jurajskiego
obszaru krasowego (np . jaskinia Dziadowa Skała koło S'karżyc). W przyotworowych częściach jaskiń, ze wzg;lędu na ich wymarzanie i intensywne wietrzenie nie ma warunków dla zachowania się pierwotnych form
morfologicznych, takich jak kotły eworsyjne czy podcięcia ścian.
Dr L. Lindner (Wydział Geologii Uniwersytetu WarszawSkiego)- odpowiadając dyskutantom w tydh samych kwestiach stwierdził, że najintensywniej procesy kirasowe w rejonie świętokrzyskim .rozwijały się na
granicy mł.odszego i starszego trzeciorzędu ora·z. na pograniczu trzeciorzę
du i czwartorzędu. Jak wyni1ka z profilów wierceń wyikonalllych w rejonie
Zgórska i Dobrzączki, Wi dolinie Bobrzyczki występują czerwone iły krasowe t ypu terra rossa związane z tymi okresami procesów krasowych.
Logicznie należałoby więc wiązać powstawanie zjawisk krasowych w całym tym obszarze z procesami .regionalnymi tego samego wieku. Uzupeł
niające informacje przedstawione przez mgr inż. T. Wróblewskiego zdają
się wyraźnie wskazywać na fakt powstania jaskini Raj wskutek działania
wód spływających !ku dolinie Bobrzyciki, a nie odwrotnie.
P1·of. dr K. Kowalski - przewodniczący obradom sesji naukowej na
zakończenie podsumował dyskusję oraz wyraził gorące podziękowanie zespołowi działającemu pod kierownictwem dr Z. Rubinowskiego za ogromny, bezinteresowny wkład w dzieło ochrony i zabezpieczenia rezerwatu
.Jaskinia Raj, w sposób jedynie dziś możliwy i racjonalny - przez turystyczne zagospodarowanie i udostępnienie szerokim Tzeszom społeczeń
s twa tego unikalnego obi~ktu. Również wyraził wdzięczność, w imieniu
wszystkich obecnych i własnym, za spraWiną organiza·cję i przygotowanie
udanej i owocnej sesji naukowej, co talkże jest w głównej mierze zasługą
tego samego zespołu.
Turystyczne użytkowanie jaskini Raj stawia nowe i odpowiedzialne
zadania nie tylko przed inwestorem, ale przede wszystkim przed nauką,
która praktycznie na terenie naszego kraju nie zetknęła się jeszcze z trudn ymi problemami turystycznej eksploatacji udostępnionych jaskiń o tak
dużym bogactwie szaty naciekowej. Doświadczenia zagraniczne w tym zakresie wyraźnie wskazują, że w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem
!konieczne jest stosnwanie środków dcść Tadykal!I1ych i nie zawsze odpowiadających w pełni wymogom estety1ki. Profilaktyczna działalność wychowawcza może stanowić jedynie drugi etap zabezpieczenia jaskini.
Na zakończenie przewodniczący podziękował prelegentom, dyskutantom i przybyłym uczestnikom z-a żywy udział w obradach sesji naukowej,
otwierającej urnczyste obchody jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego.

I WNIOSKI SESJI NAUKOWEJ

W trakcie obrad i dyskusji prowadzonych na sesji naukowej podjęto
i wnioski:

następujące uchwały

l. W celu zagwawntowania właściwego zabezpieczenia i ochrony rezerwatu Jaskinia Raj wnioskuje się o formalne powołanie przez władze
konserwatorskie Naukowego Komitetu Opiekuńczego jaskini Raj. Komitet ten, złożony z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i zai•n teresowanych instytucji, powinien działać jako społeczny zespół ekspertów
i doradców naukowydh w zakresie racjonalnego użytkowania rezerwatu
dla celów turystyczno-dydaktycznych, a także jako organ koordynujący
dalsze badania rnau kowe oraz ewentualne inne prace wykonywane w jaskini. Zebrani na sesji naukowej proponują następujący skład osobowy
tego Komitetu :

Doc. dr <Tulian Bartosik-Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
Prof. dr Juliusz Braun - Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
P AN w Kielcach
Doc. dr Ryszard Gradziński - Sekcj a Speleologiczna P .T.P . i K. w Krakowie
Doc. dr Janusz K. Kozłowski- Instytut Archeologii U.J . w Krakowie
Dr hab. inż. Stefan Kozłowski - Państwowa Rada Ochrony P rzyrody
w Warszawie
Doc. dr Andrzej Radomski - Wydział Geologii U.J. w Krakowie
Dr inż. Zbigniew Rubinowski- Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Inż. Tadeusz Winiarski - Wojewódzki Konserwator P rzyrody w Kielcach
Mg;r inż. Tymateusz Wróblewski - Instytut Geologiczny w Kielcach
Janusz K owalczyk - dyrektor WOSTiW w Kielcach.
określenia zasad i warunków właściwego turystycznego
jaskini zapewniających ochronę wartości naukowych i estetycznych tego rezerwatu należy opracować i formalmie zatwierdzić przez
władze konserwatorskie szczegółowe r egulaminy użytkowania jaskini dla
celów turystyczno-dydaktycznych oraz regulamin dla zwiedzających jaskini ę. N ależy zabezpieczyć możliwość okresowej kontroli przestrzegania tych regulaminów oraz wprowadzić odpowiednie sankcje w stosunku
do naruszających ustalenia regulaminowe.

2. W celu

użytkowania

3. Udostępniany społeczeństwu atrakcyjny obiekt turystyczny jaskinia Raj powinien obok funkcji krajoznawczo-dydaktycznych spełniać również ważną społeczn ie funkcję wydhowawczą w zakresie sz&okiej popularyzacji i praktycznego ut rwalania idei ochrony środowiska przyrodniczego.

4. Należałoby podjąć starania, aby powstanie niewiellk iej ekspozycji
muzealnej przy jaskini Raj mogło zapoczątkować szerszą akcję zmierzającą do utworzenia większego krajowego ośrodka muzealnego i naukowego pośw:ięconego problemom badawczym krasu.
•;

n•
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5. W związku z postępującym na terenie całego kraju niszczeniem

jaskiń i dewastacją szczegółnie cennych dla badań naukowych osadów
jaskiniowych, należy podjąć energiczną akcję w celu przeciwdziałania
tym wysoce szkodliwym zjawiskom. Szereg jaskiń mających dużą wartość
naukową 1należy zabezpieczyć przed "dziką" działalnością turystyczną.

6. Uczestnicy sesji naukowej zwracają się z apelem do Zarządu Kieleckiego 'rowarzystwa Naukowego o podj ęcie starań w celu opublikowania ciekawych materiałów dotyczących ochrony, udostępnienia i badań
naukowych wykonanych w jaskini Raj.

IV. Problemg turystycznego
zagospodarowania rezerwatu
Jaskinia Raj

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Badania i

udostępnienie

jaskini Raj

Zbigniew Rubinowski

I,ROBLEMY TURYSTYCZNEJ EKSPLOATACJI REZERWATU
JASJUNIA RAJ
W okresie od otwarcia jaskini dla ruchu turystycznego (w dniu l O
czerwca 1972 r.) do chwili przekazania niniejszego tomu do wydania (koniec października 1972 r.) pod'jęto szereg ak!cji zmierzających do uregulowania kwestii formalnych związanych z prawidłowym użytkowaniem
jaskini, jak również mających na celu usprawnienie obsługi ·r uchu turystycznego, którego nasilenie w sezonie letnim 1972 r. przekroczyło wszelkie oczekiwania.

REGULAMINY UŻYTKOWANIA JASKINI
Zgodnie z uchwałami sesji naukowej Sympozjum Speleologicznego
dniu 9.VI.1972 r. jednym z najpilniejszych zadań w zakresie zabezpieczenia i odhrony rezerwatu Jaskinia Raj było ustalenie i formalne zatwierdzenie regulaminów określających warunki turystyczmej eksploatacji tego obiektu. Ze względu na zbyt długo przeciągające się formalności
powołania Naukowego Komitet u Opiekuńczego Jaskini inicjatywę w tym
zakresie podjął zarząd Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, który przedstawił projekty tekstów regulaminu użytkowania jaskini oraz regulaminu
dla zwiedzających jaskinię •. Projelkty te zostały rozesłane do szeregu
osób i instytucji w celu zaopiniowania, a następnie po zweryfikowaniu
przesłano je do Naczelnego Konserwatora Przyrody w celu formalnego
zatwierdzenia. Ponieważ regulaminy te stanowią pierwsze w 'k raju próby
unormowania zasad i warunków turystycznej eksploatacji tego typu
obiektów, przytaczamy w całości teksty projektów obyd'wu tych regulaminów.
w,

JASKINIA RAJ
Regulamin użytkowania dla celów turystyczno-dydaktycznych rezerwatu Jaskinia Raj.
Jaskinia Raj stanowi unikalny w kraju, o dużej wartości naukowej rezerwat

* Projekty obydwu tych regulaminów opracował dr inż. Z. Rubinowski, działając
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwato·r em Przyrody w Kielcach.
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podlegający

ochronie prawnej na podstawie zarządzenia nr 165 Ministra
i Przemysłu Drzewnego z dnia 5.X.1968 r. o uznaniu za rezerwat przyrody
(M. P. nr 44, poz. 316). Ponadto jaskinia została orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8.V.1967 r. uznana za zabytek archeologiczny o wybitnej wartości naukowej i wpisana jest do rejestru zabytków województwa
kieleckiego pod numerem A/482.
z powyższych względów formalną opiekę nad rezerwatem sprawują władze konser watorskie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Jako organ doradczy i opiniodawczy
w zakresie ochrony, zabezpieczenia oraz racjonalnej eksploatacji turystycznej tego
cennego zabytku powołuje się Naukowy Komitet Opiekuńczy Jaskini Raj, działający
jako ciało społeczne.
W celu pełnego zabezpieczenia i ochrony walorów naturalnych i wartości naukowych rezerwatu Jaskinia Raj zezwala się na jego okresowe wykorzystyw anie w celach turystyczno-dydaktycznych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe wskutek niewłaściwego użyt
kowania jaskini oraz za wszelkie wypadki w trakcie turystycznego zwiedzania ponosi każdorazowy użytkownik (gospodarz) tego obiektu.
przyrody

Leśni ctwa

I. ZWIEDZANIE TURYSTYCZNE JASKINI
l. Ustala się regulamin dla zwiedzających jaskinię, stanowiący załą cz nik do
niniejszego regulaminu użytkowania . Powinien on zostać podany do publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych oraz w kilku wersjach j ęzykowych. Za
przestrzeganie tego regulaminu odpowiedzialne jest kierownictwo obiektu turystycznego J askinia Raj oraz zespół przewodników turystycznych zatrudnionych w tym
obiekcie.
2. W związku z ustaleniami punktu l niniejszego regulaminu należy prowadzić
w obiekcie turystycznym Jaskinia Raj :
a) kontr olowaną ewidencję dyżurów przewodnickich,
b) ewidencję ruchu turystycznego,
c) ksią żkę uszkodzeń szaty naciekowej w jaskini,
d) książkę kontroli obiektu i zaleceń dla użytkownika .
3. Określa się maksymalną wielkość jednej grupy turystycznej przebywającej
we wnętrzu jaskini na 15 osób. Opiekę nad taką grupą powinny sprawować co najmniej dwie osoby, z których jedna powinna legitymować się uprawnieniami przewodnika turystycznego PTTK po jaskini Raj, druga zaś, posuw aj ąca się z tyłu grupy,
powinna zwracać uwagę na wszelkie usiłowania łamania regulaminu przez zwif!dzających .

4. W

obrębie

trasy t urystycznej w jaskini (wraz z

salą muzealną) mogą

wać jednocześnie co najwyżej trzy grupy zwiedzających. W związku
wość wprowadzania poszczególnych grup do jaskini powinna być

przebyz tym częstotli
nie większa niż

15 minut.
5. Wszelkie zmiany tras udostępniających , urządzeń i instalacji istniejących wewnątrz jaskini oraz w jej na j bli ższym otoczeniu na powierzchni wymagają uprzedniego uzyskania zgody wojewódzkich urzędów konserwatorskich działających w porozumieniu z Naukowym Komitetem Opiekuńczym.
6. Ze względu na niekorzystne zmiany mikroklimatyczne oraz niebezpieczeństwo
masowego pojawiania się glonów czas oświetlania poszczególnych elementów szaty
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ograniczony do n iezbędnego minimum. Z tego względu
zwiedzania jaskini, aby kolejne zespoły reflektorów były włączane jedynie na okres przebywania grupy turystycznej w poszczególnych częściach jaskini. Każdorazowo po zakończeniu okresu zwiedzania jaskini
należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
7. W celu zachowania warunków naturalnej wilgotności i stałej temperatury
w jaskini należy ściśle przestrzegać obowiązku każdorazowego dokładnego zamykania systemu izolujących drzwi w sztolni wejściowej oraz starannej regulacji systemu wentylacyjnego w szybiku awaryjnym. Mikroklimat jaskini powinien być sy~tematycznie kontrolowany odpowiednimi pomiarami i badaniami.
naciekowej powinien

zostać

należy zabezpie czyć taką organizację

II. POMIARY, OBSERWACJE, EKSPERTYZY
l. Aby umożliwić obiektywną ocenę wplywu turystycznego użytkowania jaskini
na stan zacho,w ania jej walorów naturalnych oraz ze względu na bezpieczeństwo
zwiedzających nakłada się na każdorazowego uży tkownika (gospodarza) obowiązek
wykonywania systematycznych pomiarów, badań i ekspertyz zlecanych przez władz e
konserwatorskie w oparciu o opinie Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Ra j.
Od wyników tych badań uzależnia się każdorazowe wydawanie przedłużenia pozwolenia na użytkowa ni e jaskini dla celów turystycznych.
2. W s zczególności systematyczne, stałe pomiary i obserwacje powinny dotyczyć
zmian warunków mikroklimatu we wnętrzu jaskini poprzez:
a) pomiar temperatury w wyznaczonych trzech stałych punktach pomiarowych,
b) pomiar wilgotności powietrza,
c) okresowe pomiary zawartoś ci C02 w powietrzu,
d) okresowe analizy fizyczno-chemiczne wody doprowadzanej do jaskini,
e) obserwacje i badania pewnych wytypowanych fragmentów jaskini.
Najbardziej wskazane byłoby zainstalowanie w jaskini odpowiednio obsługiwa
nych stałych punktów p omiarowych wyposażonych w aparatur ę sa more j estru i ącą.
3. W związku z istniejącym w jaskini potencjalnym zagrożeniem odcinków trasy
turystycznej przez ewentualne obrywy głazów i kamieni nakłada się obowiązek wykonywania systematycznych, corocznych ekspertyz geologiczno-górniczych i instalacyjno- elektrycznych, na podstawie których ocenia się stan bezpieczeństwa jaskini dla
ruchu turystycznego.
4. W celu zabezpieczenia jaskini przed włamaniem, nielegalnym zwiedzaniem
oraz niekorzystnymi zmianami mikroklimatycznymi należy we wszystkich otworach
wejściowych (sztolnia, szybik) zainstalować szczelne i bezpieczne zamknięcia. Komplet
kluczy umożliwiających w dowolnym momencie dostęp do jaskini powinien być każ 
dorazowo przekazywany Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. Należy prowadzić okresowe kontrole sta nu zabezpieczenia wejść do jas kini.

III. BADANIA NAUKOWE, PUBLIKACJE,
PROPAGANDOWO-POPULARYZATORSKA

DZIAŁALNOśC

l. Zezwolenie na prowadzenie wszelkich badań naukowych oraz na eksplorację
speleologiczną

jaskini wydaje jedynie Wojewódzki Konserwator Przyrody w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przewodniczącym Naukowego
Komitetu Opiekuńczego. To samo dotyczy zezwoleń na fotografowanie i filmowa nit'
we wnętrzu jaskini.
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2. Ekspozycja muzealna przy jaskini Raj stano·wi integralną część turystyczno-dydaktycznego programu zwiedzania tego obiektu. Za stan techniczny, zabezpieczeme i konserwację wystawy odpowiada gospodarz obiektu. Ze względu na zgromadzone na wystawie dużej wartości eksponaty i dokumenty naukowe opiekę nad muzeum
i jego zbiorami sprawuje Naukowy Komitet Opiekuńczy. Każda zmiana scenariusza
lub ekspozycji muzealnej wymaga uzgodnienia z przewodniczącym tego komitetu.
3. Każdorazowy użytkownik obiektu obowiązany jest do udzielania pomocy
w prowadzeniu badań naukowych w jaskini wraz z zapewnieniem pomieszczenia do
pracy, przechowywania aparatury i zbiorów naukowych.
4. W celu zachowania odpowiednio wysokiego poziomu inf ormacji wszelkie publikacje naukowe, popularnonaukowe i propagandowe wykorzystujące wyniki badań
w jaskini (w tym również i dokumentacja fotograficzna) przed złożeniem do druku
powinny zostać zaopiniowane przez Naukowy Komitet Opiekuńczy. Wskazane jest
równi eż zasięganie opinii tego komitetu w zakresie wszelkich innych inicjatyw prop agując ych jaskinię.

REGULAMIN DLA

ZWIEDZAJĄCYCH JASKINIĘ

RAJ

J askinia Raj stanowi unikalny rezerwat przyrodniczy i archeologiczny podlegaochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody z 1949 r . oraz ustawy
o ochronie dóbr kultury i muzeach z 1962 r.
Publiczne zwiedzanie jaskini odbywa się tylko pod warunkiem ścisłego przestrzega nia niniejszego regulaminu.
1. Zwiedzanie jaskini odbywa się w grupach 15-osobowych i mniejszych wzdłuż
udost<:pnionej i przygotowanej trasy turystycznej, wyłącznie pod opieką uprawnionego przewodnika PTTK.
2. W czasie zwiedzania jaskini zabrania się:
a) niszczenia i dotykania szaty naciekowej, umieszczania napisów, zaśmiecania,
b) przekraczania granic wykopów, barier i ogrodzeń,
c) fotografowania,
d) palenia tytoniu,
e) hałasowania.
3. Dotykanie kabli elektrycznych, wyłączników i urządzeń oświetlających grozi
ją cy

porażeniem .

4. Przed wejściem do jaskini należy pozostawić w szatni przedmioty zbędnę,
jak: parasole, laski, plecaki, teczki, aparaty radiowe itp.
5. Osoby w stanie nie trzeźwym nie będą wpuszczane do jaskini.
6. Za przekraczanie wymienionych zakazów i ograniczeń grozi kara grzywny do
20 000 zł zgodnie z wymienionymi na wstępie ustawami.
Uszanuj cenny obiekt zabytkowy i pozwól innym podziwiać jego piękno

rystycznych po jas·k ini Raj zorganizowany został na wnioselk WKKFiT
w Kielcach przez Koło Przewodników Swiętokrzyskich działające przy
Zarządzie Oddziału Folskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w. Kielcach. Ze względu na charater tego obiektu przygotowany zastal
specjalny program szkolenia •, obejmujący 43 godziny lekcyjne wykła
dów, zajęcia praktyczne w jaskini ora:z wycieczkę szkoleniową do udostępnionych jaskiń Słowacji. W programie tym uwzględniono szczegółową
problematykę wyników badań naUkowych wykonany·c h w jaskini Raj, na
tle geograficzno'iPrzyrodniczych i gospodarczych zagadnień regionalnych.
Ponadto przedstawiono szerszą problematykę dotyczącą ogólnych zagadnień pows·t awania i rozwoju zjawisk 'krasowych, badań speleologicznych
i turystyki jaskiniowej w kraju i na świecie. Specjalnie uwypuklono również zagadnienia badań, zagospodarowania i odhrony jaskiń . Wykłady
i zajęcia trwające od marca do czerwca 1972 :r. prowadzili wybitni znawcy zagadnień speleologicznych i regionaliści z Krakowa, Warszawy i Kielc.
Specjalnie dla potrzeb szkoleniowych został orównież opracowany przez
Z. Rubinowskiego Przewodnik turystyczny po jaskini Raj, który w niewielkim nakładzie wydany został staraniem Koła Przewodników Święto
ft{rzyskich ZO PTTK w Kielcaclh . W wyniku odbycia kursu i zdania egzaminu uprawnienia przewodnickie do oprowadzania wycieczek po jaskini
Raj uzyskały w czerwcu 1972 r. 102 osoby, z których 65 osób wcześniej
posiadało .już uprawnienia terenowy;ch JPrzewodników turystycznych
PTTK.
OBSŁUGA

RUCHU TURYSTYCZNEGO W JASKINI

Obiekt turystyczny "Jaskinia Raj" jest obecnie admirnistrowany przez
Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku "Łysogóry"
w Kielcach. Zwiedzanie jaskini odbywa się w godzinach 10.00-18.00
codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. Cena biletu
wstępu do jaskini wynosi 10 zł. Obsługę ruchu turystycznego w jaskini
prowadzi codziennie 4-6 przewodnilków PTTK, którzy zatrudnieni są na
zasadzie umowy ·z awartej między WOSTiW oraz Międzyoddziałowym Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Kielcach. W pawilonie wzniesionym przed jaskinią znajduje się poczekalnia z niewielkim barem oferującym ciepłe napoje, kiosk z pamiątkami, a także cztery pokoje hotelowe· z pięcioma miejscami noclegowymi. Na miejscu znajduje się również
kierownictwo obiektu turystycznego*"', które przyjmuje zamówienia na
rezerwacj ę zwiedzania jaskini.
· Czas zwiedzania samej jaskini, wynoszący obecnie ok. 15 minut, zostanie przedłużony po uruchomieniu stałej ekspozycji muzealnej **"' do ok.
l

SZKOLENIE PRZEWODNIKOW TURYSTYCZNYCH PO JASKINI
Zgodnie z ogólnokrajowymi JPrzepisarni obsługę rudhu turystycznego
w jaskini Raj prowadzą przewodnicy turystyczni PTTK, mający specjał..:
ne uprawnienia, uzyskiwane po odbyciu kursu i złożeniu egzaminu przed
komisją powoływaną przez Wojewódzki Komitet Kultury Fizyc.mej i Turystyki w Kiel·c ach . .Pierwszy kurs dla kandydatów na przewodników tu·
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"' Program części specjalistycznej kursu opracowali Z. Rubinowaki i T. Wróblewski.
•• Aktualny adres obiektu: Jaskinia Ra j pod Chęcinami, poczta Chęciny, powiat
i województwo kieleckie, telefon - Kielce nr 11467. W 1972 r . kierownikiem tego
obiektu był ob. Tadeusz Dołęgowski.
. ~~<•• W momencie przekazywania niniejszych materiałów do druku wystawa muzealna znajdowała się jeszcze w trakcie opracowania graficznego.
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30 min ut. Ponieważ zgodnie z ustaleniami założeń progra mowy ch zwiedzania obiektu, obejmującego jaskinię wraz z muzeum, na trasie turystycznej mogą znajdować się równocześnie 3 grupy liczące do 15 osób,
maksymalna przelotowość jaSkini wynosi ok. 60 osób na godzinę, co daje
dziennie ok. 480-500 osób, a przy przedłużonym czasie otwarcia obiektu
do 10 godzin maksymalnie ok. 750 osób d ziennie. Z prostych obliczeń wynika, że dopuszczalna frekwencja w pełnym sezonie turystyc2Jnym nie
powinna przekraczać w jaskini ok. 4600 osób tygodniowo oraz ok. 18 500
osób miesięcznie.
Przyjmując, że pełny sezon turystyczny w Górach Świętokrzyskich
trwa od początku maja do końca września (tj. 5 miesięcy}, natomiast
w cztereCih miesiącach wczesnowiosennych i późnoj esiennych ilość zwiedzaj ących spada do ok. 1/3 ilości w pełnym sezonie, a w okresie zimowym
do 1/10 ilości zwiedzających, można orientacyjnie szacować, że roczna
frekwencja zwiedzających obiekt JaSkinia Raj wyniesie ok. 120 tysięcy
osób.
Z informacji uzyskanych od kierownika obiektu wynika, że jaskinię
w okresie 4 1/ 2 miesięcy eksploatacji (od lO.VI do 3l.X.l972 r. zwiedziło
ok. 92 000 turystów zbiorowych i indywidualnych, z czego wynika, że śre
dnia miesięczna frekwencja w tym okresie wyniosła ok. 20 400 osób,
a więc przekroczyła o ponad 10% dOIPuszczalne normy poj emności turystycznej jaskini. Spowodowane zostało to głównie ustaleniem przez uż}rt
kownika własnej normy dziennej frekwencji zwiedzających jaskinię, wynoszącej 6 grup turystycznych, co przy założeniu że grupy te liczyły po
15 osób* daje ok. 90 osób na godzinę, a więc co najmniej o 50% więcej
niż obliczono to wyżej , z zachowaniem pełnych zasad ochrony i zabezpieczenia jaskini. Dopiero wskutek interwencji Wojewódzkiego Konserwatora P rzyrody z dniem 15.X.1972 r. skorygowano dzienną normę zwiedzaj ących jaskinię do ok. 480-600 osób, w zależności od ilości godzin otwarcia obiektu.
PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W OTOCZENIU JASKINI
Rezerwat Jaskinia Raj położony jest w samym centrum rozbudowują
cego się obecnie intensywnie pod Kielcami dużego okręgu przemysłu ma- .
teriałów budowlanych, nazywanego "Białym Zagłębiem". Wszystkie więc
skutki szkodliwego działania tego przemysłu na środowisko przyrodnicze
subregionu chęcińskiego, będącego jednym z najpiękniejszych zakątków
Gór Świętokrzyskich, są n a małym obszaTze tego r ezerwatu przyrody wyraźnie widoczne i odczuwalne. Co więcej , obiekt ten ściągający rocznie
ponad 100 tysięcy turystów krajowy~h i zagranicznych staje się niejako
wystawową wlrtryną demonstruj ącą bezlitośnie i "na żywo" bezpośrednie
skutki oddziaływania przemysłu w bezpośrednim sąsied2Jtwie nowo wybudowanych obiektów J»'ZemysłowyCih.
• Nie zawsze również, szczególnie w pełni sezonu, przestrzegano ogr aniczeni a
li czby osób w grupach turystycznych zwiedzających j ask inię do 15 osób.
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Coraz liczniejsze wycieczki au tokarowe i turyści indywidualni przemykający dotąd szybko szlakiem międzynarodowej drogi E-7, zmuszani
są obecnie przemożną sugestią reklamy do zatrzymywania się, opuszczan ia swych środków lakomocji i bezpośredniego zetknięcia się choćby na

kilk usetmetrowym odcinku pieszego dojścia z parkingu do jaskini i z powrotem z rezerwatem przyrody, w którym chronione rośliny i las pokryty jest szarą warstwą cementowego pyłu, a u rocza, wij ąca się malowniczo
Bobrzyczk a zatrutym i cuchnącym z oddali ściekiem kloacznym. Przy najmniej niektórym z nich dodatkowych emocji w trakcie zwiedzania jaskini dostarczy "małe trzęsienie ziemi" odczuwalne w efekcie równoczesnego odpalenia setek kilogro.mów materiałów wybu chowych w wyr obiskach pobliskich kamieniołomów. Co bardziej spostrzegawczy spośród tych
turystów zapewne zapytają również przewodnika o liczbę tom cementu
wyrzucanego w powietrze przez każdy z kilkunastu widocznych k ominów
obydwu cementowni w Nowinach, czy też wyrażą, być może, swe zaskoczenie na wiadomość, że pięknie wkomponowany w krajobraz zespół nowoczesnych budynków u stóp Czerwonej Góry, położony wśród lasu nie
mrniej szarego od cementowego pyłu, jest nowoczesnym obiektem szpitalnym, leczącym m.in. chorych na płuca.
Równolegle z badaniami jaskini i pracami udostępniającymi ją dla
celów turystycznych podjęto na obszarze całego regionu szeroką akcję
na r zecz przeciwdziałania skutkom zaJnieczyszczania środowiska przez rozbudowujący się ekspansywnie przemysł. W akcji tej na terenie całego
województwa współdziała szereg instytucji i organizacji społecznycih, placówek naukowycih oraz organy wojewódzkkh władz politycznych i administracyjnych *.
Do najbardziej ddkuczliwych skutków szkodliwego działania przemysłu i postępującej urbanizacji, odczuwalnych w sposób bezpośredni przez
rezerwat "Jaski111ia Raj ", należą:
-- silne zanieczyszczenie przez pyły cementowni Nowiny I i II,
- zanieczyszczenie ściekami komunalnymi wód Bobrzyczki,
- wstrząsy spowodowane eksploatacj ą w pobliskich kamieniołomach,
- uszkodzenia te·r enu wokół jaskini i samej jaskini wskutek masowego ruchu turystycznego.
Głównym źródłem emisji pyłów przemysłowych są położone w odległo~ci ok. 3 hm na wschód od jaskini cementownie Nowiny I i II. Ze wzglę
du na niedostatki technologiczne nowe te zakłady, mimo że wyposażone
w sprawnie działające elektrofiltry, od kilku lat emitują do atmosfer y
ogromne ilości pyłów, które osiadaj ą w promieniu kilku, a nawet k ilkun astu kilometrów. W rejonie jaskini Raj opad tego pyłu wynosi w ostatnich lat ach ok. 350 t na l km 2 rocznie. Opadający pył nie tylko silnie
zanieczyszcza szatę roślinną powodując w całej okolicy stopniowe zami~
ranie drzew, szczególnie iglastych, lecz także wpływa na zmiany chemizmu wód atmosferycznych zasilających wody krasowe w jaskini. Z tych
wód przesączających się z powier zchni przez glebę i nadkład skalny do
jaskini, wytrąca się węglan wapnia, z którego jeszcze współcześnie two· · • Dużym osiągnięciem w tym zakresie jest uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowe j w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego w woj. kieleckim z dnia
28.VJ.l971 r .
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rzą się w jej wn<;trzu przeróżne .formy utworów naciekowych. Dotychczas nie wyjaśniono wpływu zanieczyszczenia powierzchni na zmiany
chemizmu wód krasowych i w tym zakresie należy podjąć badania naukowe.
Batalia o czyste powietrze nad Nowinami i okolicą trwa już od kilku
lat bez żadnego widocznego skutku. Jak pociesza na łamach prasy dyrekcja .kombinatu wapienniczo-cementowego, radykalna poprawa ma nastą
pić po 1974 r., po uruchomieniu wznoszonej cementowni "Nowiny II",
której sprzężenie technologiczne z wcześniej wzniesionym obiektem pozwoli na sprawne f unkcjonowanie elektrofiltrów w obydwu tych zakła
dach.
W bliskim sąsiedztwie jaskini przepływa niewielka, nieregulowana
rzeczka Bobrzyczka. Przepływy wód w tym cieku są bardzo 2JITl.ienne.
W czas ie wiosennych roztopów rozlewa się ona szeroko po nabrzeżnych
łąkach, natomiast w okresach suszy pozbawiona j est prawie całkowicie
wody. W lecie 1971 r. stwierdzono, że wody tej rzeczki zostały skażone
ściekami sanitarnymi pochodzącymi z nowo uruchomionego w niedalekim sąsiedztwie od jaskini szpitala wojewódzkiego koło Czerwonej Góry.
W jesieni tegoż rdku stężenie tych ścieków osiągnęło tak wysoki stopień,
że nie tylko zniszczone całkowicie zostało życie biologiczne w tej rzece,
ale zamieniła się ona w kanał ściekowy niosący gęstą zawiesinę i rozsiewający wokół nieznośny fetor. W tym czasie trwały intensywne prace
budowlane przy wznoszeniu pawilonu koło jaskini i przykre to sąsiedztwo
stawało się coraz bardziej odczuwalne i dokuczliwe.
W lutym 1972 r. zarząd K:ieleckiego Towalfzystwa Naukowego wysłał
alarmujące pisma w sprawie zanieczyszczania wód do dyrekcji szpitala,
powiadamiając równocześnie o zaistniałej sytuacji zainteresowane instytucje i władze wojewódzkie. Alarmujący ton tych pism był w pełni uzasadniony zbliżającym się terminem otwarcia udostępnionej jaskini, wokół której masowy rudh turystyczny z konieczności musiał się skoncentrować wokół tej silnie zanieczyszczonej i cuchnącej rzec2iki, wzdłuż k tórej zlokalizowane są: droga dojazdowa do jaskini, parking, droga gospodarcza i w reszcie już w bardzo bliskim sąsiedztwie pawilon przy jaskini.
Akcja KTN znalazła pełne zrozumienie zarówno ze strony dyrekcji szpit ala , jak też szeregu instytucji i osób. Jedynym rozwiązaniem tej kwestii,
zaproponowanym we wspomnianym piśmie towarzystwa, było pilne przystąpienie do budowy krytego kolektora sanitarnego. Dzięki bezpośredniej
interwencji członków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, imwestycji tej nadano rangę awaryjnej i natychmiast przystąpiono do Pifac
pomiarowych i projektowych. Jeszcze przed wreczystym otwarciem jaskini w czerwcu 1972 r. przystąpiła do pracy brygada Kieleckiego Przedsię
biorstwa Robót Inżynieryjnych. Budowa tego odcinka kolektora ma być
zakończona w 1972 r. Inwestycja ta rozwiązuje jednak tylko sytuacj~ doraźnie i w najbliższym sąsiedztwie jaskini. Nie załatwia j ednak całkowicie
problemu zanieczyszczania całej Bobrzyczki. Po wybudowaniu tego kolektora ścieki sanitarne o dużym stężeniu wpływać będą do rzeki, je,d nak
będą zatruwać wody jeszcze na odcinku ok. 500 m wzdłuż drogi dojazdowej doprowadzającej do tego parkingu, a także przepływać będą pod mostem na drodze E-7 Rzym-Warszawa-Leningrad w bliskim sąsiedztwie
skrzyżowania jej z drogą doprowadzającą do jaskini. Stężenie ścf~~ó.~
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w tej rz E'ce nadal przekracza wszelkie dopuszczalne normy, a warunki
hydrologiczne tego cieku uniemożliwiają skuteczne ich rozcieńczanie. Nadal więc należy kontynuować rozpoczętą akcję i dążyć do zrealizowania
drugiego etapu rozpoczętej inwestycji, tzn. budowy odcinka kolektora do
oczyszczalni ścieków w Sitkówce. W tych kwestiach akcję KTN poparł
również Woj ewódzki Komitet Ochrony Przyrody, który ocenił sytuację
na sesji wyjazdowej w terenie we wrześniu 1972 r .
Wstrząsy odczuwalne w jaskini Raj związane są z eksploatacją licznych w tym rejonie kamieniołomów, położonych w mniejszej lub więk
szej odległości od rezerwatu. Najbliższym spośród nich jest marmurołom
"Zygmuntówka" na Czerwonej Górze, położony w odległości ok. 500 m
od jaskini. Inne kamieniołomy stosujące masową eksploatację przy uży
ciu materiałów wybuchowych, prowadzoną systemem tzw. głębokich
otworów strzałowych, położone są w nieco większej odległości. I tak kamieniołom "Bolech owice" położony jest w odległości ok. l ,5 km od jaskini
.,Nowiny". "Szewce" ok. 2 km, "Jaźwica" ok. 4 km.
Najsilniejsze wstrząsy zaobserwowano w jaskini w listopadzie 1970 r.,
kiedy to wskutek silnego odstrzału ładunków materiałów wybuchowych
w kamieniołomie "Zygmuntówka" odpadło ze stropu jaskini kilka stala!ktytów. Skutki tych wstrząsów eksploatacyjnych odczuwa również do tkliwie pobliski s~pital koło C zerwonej Góry, odległy ·od jaskini o ok. l km.
Obserwowano tam uszkodzenia dachów, pękanie szyb i zakłócenie w pracy czułej apa.ratury medycznej, nie wspominając o wpływie tych ucią żli
wych odgłosów na pacjentów i personel szpitalny.
W skutek licznych inteTwemcji w lutym 1971 r . odbyła się w szpitalu
1wło Czerwonej Góry nalfada zorganizowana przez Okręgowy Urząd Górniczy oraz Wydział Geologii PWRN w Kielcach, w wyniku której podjęto
decyzje o wstrzymaniu stosowania materiałów wybuchowych w marmurołomie "Zygmuntówka" oraz odpowiedniej synchronizacji terminów robót strzałowych w innych okolicznych kamieniołomach. Stwierdzono również konieczność wykonania niezbędnych pomiarów i badań naukowych,
które w sposób obiektywny pozwoliłyby ocenić szkodliwość wpływu robót
górniczych na szpital i jaskinię, a także O'kl-eślić sposoby skutecznego
przeciwdziałania takim wpływom. Problem tych szkód został poruszany
róWI11ież na plenarnym posiedzeniu Komitetu WojewódZ'kiego PZPR
w K iekach, obradującego w m a ju 1971 r. nad problemami przemysłu materiałów budowlanych. Zgodnie z uchwałami tego posiedzenia, a na wniosek Prezydium Wojewódmiej Rady Narodowej, minister budownictwa
i przemysłu materiałów. budowlanych powołał w 1971 r. odpowiedni zespół ekspertów działający 1pod przewodnictwem prof. dr. J. Samujłło 7. Instytutu Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie.
Odpowiednie pomiary sejsmiczne zostały wykonane w jaskini i v.: innych okolicznych obiektach na wiosnę 1972 r. Wnioski wspomnianego zespołu ekspelftów mają zostać przedłożone w terminie do końca 1972 r .
Uszkodzenia, jakie zaobserwowano w jaskini w okresie kilkumiesięcz:
nej eksploatacji turystycznej , dotyczą prawie wyłącznie szaty naciekowej
w pobliżu udostępnionej trasy wewnątrz jaskimi. Konfrontacj~ st~~
aktualnego w jaskini z fotografiami dbkumentującymi poszczegolne JeJ
części pozwala na ocenę ogólnego stanu tych zniszczeń. Dotyczy on głó-c:
wnie pewnej liczby małych i średnich stalaktytów, nacieków groniastych
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i inkrustacyj,n ych oraz pizoidów. Drobne uszkodzenia tego rodzaju są
bardzo trudne do uniknięcia przy tak masowym r uchu, jakkolwiek można
im przeciwdziałać przez zabezpieczenia z siatek ochronnych specjalnie
cennych fragmentów szaty naciekowej i przez właściwą organiza,cj ę opTowadzania grup tu rystycznych w jaskini. Istotną rolę odegrać może również postawa i działanie przewodników turystycznych oprowadzających
grupy, szczególnie młodzieżowe, w zakresie programowego uświadamia
nia i wych owywania w poczuciu poszanowania skarbów natury. Wreszcie
bardzo istotne znaczenie ma konsekwentne przestrzeganie wszystkich rygorów regulaminowych wraz z bezwzględnym egzekwowaniem wszelkich
kar nakładanych na winny ch wykroczeń.
W zakresie takiego zapobiegawczego działania niestety nie dopełnio
no w~zystkich obowiązków nałożonych na gospodarza jaskini w projektach zagospodarowania i określonych jasno w protokóle [przekazania
obiektu do użytkowania. W ciągu prawie pięciomiesięcznego olkres u użyt
lwwania jaskini n ie zostały zamontowane siatk i och ronne w wyznaczonych miejscach. Nie przestrzegano również ograniczenia ilości zwiedzających w grupach do 15 osób i n ie dopełniono obowiązku zapewnienia
d,,·óch opiekunów dla każdej takiej grupy. PTzez kilka miesięcy nie wywieszono regulaminów d la zwiedzających, nie uruchomiono szatni czy
przechowalni rzeczy w pawilonie lmło jaskini. W stosunku do tl'zech osób
przyłapanych na gorącym u czynku niszczenia szaty naciekowej nie wyciągnięto należytydh konsekwencj i.
Niektóre z wymienionych mankamentów zostały usunięte p o otrzymaniu we wrześniu 1972 r. przez WOSTiW pisma od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody *. Pozostaje jeszcze do wyegzekwowania bardzo niewygodny dla użytkoWIIlika obiektu obowiązek zapewnienia każdej gru·pie zwiedzających jaskinię co najmniej dwóch Qpiekunów. W przypadku
jaskini Raj jest to jeden z podstawowych warunków pełnego zabezpieczenia tego obiektu przed zniszczeniami powodowanymi intensywnym ruch em turystycznym. Trasa turystyczna we wnętrzu jaskini ma taki przebieg, że przewodnik podążający z zasady na czele grupy 15-osobowej
w żaden sposób nie jest w stanie kontrolować na bieżąco i stale poczynań
zwiedzających. Zajęty Pifele'kcją, a w pewnych punktach również czynnościami sterowania efektami świetlnymi, n ie jest on również w stanie
skupić należytej uwagi n a pilnowaniu całości grupy. Wreszcie prowadząc
grupę samotnie, nie jest on w, stanie właściwie sterować światłem w poszczególnych częściach jaskini, czego konsekwencją jest bardzo niebezpieczny fakt pozostawiania ciągłego oświetlenia fragm€111tów jaskini przez
cały okres jej zwiedzania. W takim właśnie odcinku korytarza przed Salą
Kolumnową stwierdzono we wrześniu 1972 r. pierwsze pojawienie się
zielonych glonów pokrywającyoh nacieki w ,pobliżu niewygaszanych reflektorów. Obecność dł-ugiej osoby personelu oprowadzającego ma również istotne ZJnaczenie w przypadku niespodziewanego wyłączenia dopły
wu en ergii elektrycznej do jaskini, kiedy to zachodzi konieczność sprawnego wyprowadzenia całej grupy.
• Dotyczy to ścis łego przestr zegania ograniczenia ilości zwied zających w grupach
oraz doraźnego egzekwowania m andatów karnych pnez leier ownika jaskini i pnewodników 'będących strażnikami przyrody.
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Liczne us7Jkodzenia, jakie stwierdzono na powierzchni w konsekwencji masowego ruchu turystycznego koncentrującego się wokół jaslkini Raj ,
polegają głównie na niszczeniu roślinności, zaśmiecaniu terenu oraz na
wydeptywaniu i wyjeżdżaniu sieci nowych ścieżek i dróg. Przeciwdziałać
tym zjawiskom należy zarówno przez odpowiednie zabezpieczenie •teł"enu
ogrodzeniami, tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, jak też przez
opracowanie i zrealizowanie kompleksowego .proj~ktu zagospodarowania
całego terenu wokół jaskini, parkingu i dróg dojazdowych. Projekt taki
nie został dotydhczas opracowany, a doświadczenie kilku miesięcy działalności turystycznej wskazuje wyraźnie, że lnie można z nim zwlekać
gdyż ·roślinność na słabych gruntacih piaszczystych wokół rtego obiektu
ulega szyblko postępującej dewastacji. W tej akcji racjona!l.nego zagospodarowania powierzchni wokół jaskini powinni ściśle ze sobą współdziałać
obydwaj właściciele i gospodarze terenu, tj. Wojewódzki Ośrodek Sportu,
Turysty,k i i Wypoczynku w Kielcach oraz administracja lasów państwo
wych, na którą spada pona<;łto ustawowy obowiązek właściwego chronienia i zabezpieczenia leśnej części rezerwatu "Jaskinia Raj" .
POWOŁANIE

NAUKOWEGO KOMITETU

OPIEKUŃCZEGO

Prezydium Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przychylając się do
uchwał sesji naU'kowej X Sympozjum Speleologicznego w Kielcach, powołało z dniem 7 listopada 1972 r. "Naukowy Komitet Opiekuńczy Rezerwatu Przyrody Jaskinia Raj". Społeczne to ciało wykonywać będzie
swe zadania z ramienia Komisji Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywio
nej PROP i działać będzie w porozumieniu z Wojewódzikim Komi·t etem
Octhrony Przyrody oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach. Do zadań Komitetu należy:
l. Sprawowanie naulkowego nadzoru nad rezerwatem przyrody "Jaskinia Raj " oraz koordynacja dalszych badań naukowych prowadzonych
w jaskini.
2. Udzielanie Wojewódzkiemu Komitetowi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz instytucjom użytkującym jaskinię- opinii Wl sprawacJh ochrony i zabezpieczenia szaty naciekowej przed niszczeniem wskutek ruchu
turystycznego.
3. Czuwanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach nad prawidłowym wykorzystaniem jaskini dla celów turystycznych, dydaktycznych i naukowych.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Ochrony Zasobów P.rzyrody
Nieożywionej PROP oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach przewodniczenie pracom tego komitetu zaproponowano dr inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu (Kieleckie Towarzystwo Naukowe). W skład
komitetu zostały powołane ponadto następujące osoby: doc. dr Julian
Bartosik (WSN Kielce), prof. dr Juliusz Braun (PAN Kielce), doc. dr Ryszard Gradziński (PAN Kraków), dyr. Janusz Kowalczyk (WOSTiW Kielce}, prof. Sylwester Kowalezewski (WSN Kielce), doc. dr Janusz K. Kozłowski (UJ Kraków), dr hab. inż. Stefan Kozłowski (PROP Warszawa),
doc. dr Andrzej Rad'omski (UJ Kraków), inż. Tadeusz Winiarski (PWRN
Kielce), mg'l" inż. Tymateusz Wróblewski (IG Kielce).
1
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Zbigniew RUBINOWSKI

36HrHeB P YBMH O B CKJ.i

nP06J1EMbl TYPH3MA HA TEPPHTOPHH 3AnOBE,D.HHKA·
nEUJ.EPA PAA

PROBLEMES DE L'EXPLOITATION TOURISTIQUE
DU SITE CLASSE DE LA NATURE GROTTE DE RAJ

P e3JO M e

R es um e

8 CTaTbe npe,llCT8BJleHbl SaKJIIO<IeHIUl, C}l.eJtali!lble B Te'leHJ.łe nOJIOBHHbl fO.D.a HCOOJlbSO-

L'article en question porte, d'une part, sur !es conclusions tirees apres six mois
d'exploitation de la grotte a des fins touristiques et, d'autre part, sur les mesures
entreprises en vue d'en ameliorer encore l'exploitation et la protection.
Sur l'initiative de la Societe Scientifique de Kielce, on a elabore deux p rojets
de ieglements sur l'exploitation pertinente de la grotte. Le premier concerne les entreprises qui exploitent la grotte et organisent le mouvement touristique, le deuxieme, par contre, les touristes eux-memes. Le texte i ntegr al de .ces deux projets a ete
porte a la connaissance des interesses. Ils precisent exactement les principes de
l'organisation du mouvement touristique a l'interieur de la grotte et presentent le
charop des observations systematiques, des mesurages et des etudes indispensables
p~mr pouvoir determiner l'influence du mouvement touristique sur l'etat general du
site.
·
En vue d'assurer des cadres competents, capabies de desservir le mouvement
tourh:tiqu e, le Cercle des Guldes de Montagnes de Sainte-Croix de la Societe polonaise du tourisme a Kielce a organise un cours speclal pour les guides de la grotte
·de Raj.
Les confE~rences et les cours pratiques y ont ete menes par d'eminents speleologues polonais. Les participants qui ont terrolne ce cours avec succes ont ensuite
t>ffectue une excursion aux grottes rendues accessibles en Slovaquie. 102 personnes
ont ete reconnues aptes a piłoter les excursions touristiques dans la grotte de Raj.
Depuis l'ouverture de la grotte au public (10 juin 1972), le mouvement touristique
a _depasse tous les espoirs. En l'espace de 5 mois a peine 92.000 personnes environ ont
visife cet objectif, ce qui depasse les normes admissibles. On avait, en effet, cąlcule
que la grot te pourrait recevoir environ 18.500 visiteurs par m ois et e nviron 120.000
par an.
Le site classe "Grotte de Raj" se trouve au cent re d'une region Industrielle de
produetlon de materiaux de construction en voie de developpement intense. L'influence noclve de cet environnement, se manifeste avant tout par une forte pollut lon
de l'atmospher e par la cimenterie toute proche, la pollutlon des eaux de la petlte
riviere Bobrzyczka par les egouts, les secousses souterraines provoquees par l'exploitation des carrieres situees non loin de la, ainsi que par l a destruction des terrains
t-ntourant la grotte et des formes de suintement a l'interieur de celle-ci par un mouvement touristique tres intense. On a presente les actions entreprises en vue de proteger le milieu naturel a proximite du site classe et aussi dans toute la region de
Chęciny , dont les valeurs touristiques sont exceptionnelles.
P our terminer, on a donne l a liste des membres et presente l e charop d'activites
du Comite scientifique de protection du site classe de la nature "Grotte de Raj". Ce
comite de 11 personnes a ete constitue le 7 novembre 1972 par le P residium du Conseil d'Etat pour la protection de la nature.

BaHH!I nemepbt Paił JlJIH nocemeHHH sKcKypcHHMH r ypHCTOB, a raKJKe paccMorpeHbi MeponpHHTtlH no ycoBepw eHCTBOBaHHIO rypHCTCKOfO .D.BHlKeHHI! H OXpaHe S8DOBeJlHHK8.
. .....

n o HHHU.HaTHBe Keneu.Koro Hay'IHOro o6m ecrsa 6biJIH cocrasneHbl ,llBa npoeKTa npasHn
nOCCUlCIIII!I nem epbl . 0 JlHH H3 HHX KacaeTC!I yqpeJK,lleHHH: opraHH3YIOUlHX 9KCKypCHH H OOJib:JyiOUliiXCSl nemepol\, BTOpOH JKe C8Mb!X noceTHTeneii sanoBe,llH!iK8. nptlBO,llflTCfl
·co.D.eplK8Hll fl npoeKTHpyeMbllt npaBHJI. 0HH .D.eT8JibHO onpeJleJIHIOT npaBHJi a OpfaHH'SaUHll
JKCKypcHH H H8Me'łaiOT o6oeMbl CllCTeMaTH'łeCKHX Ha6JIJO,lleHHR H HCCJle,llOBaHH.l\ C U.MbiO
o npe,lleneHHfl
BJIHHHHH TypHCTCKOfO JlBHlKeHHfl Ha o6mee COCTOHHHe sanose,llHHKa.

no~Hj;le

creneH~

,ilJifl COOTBeTCTBYIOUlero H KBaJIH!PHU.HpOB8HHOfO o6cnylKHB8HHII TypHCTOB, noceUlSIOU\IIX nemepy. KpylKOK CBeHTOKWHCKHX 9KCKypcoBO.llOB nonbcKoro TypncrcKo-KpaeBe.D.'IecKo r o o6mecrB a opraHH3osan cneu.HaJibHbiA Kypc 9KCKypca BOJlOB no nemepe PaA. JleKU.Iill
H npaKTH'IeCKHe 98HIITHH Ha Kypce npOBOJlHJIHCb OnbiTHbiMH cneneonoraMH, 8 KypCBHTbl CO·
BepwHnH 9KCKypcuJO no nemepaM CnoBaKHH. n pasa sKcKypcoBOJlOB no nem epe Pali nony'IHJIH 102 ąenoBeKa.
KoJIIJ'Iecrso nocer Hreneii c MoMeHra orKpblTHfl o6oeKTa 10 HJOHII 1972 r. npeBbiCHno- ace
OlKH.llBHHII. B reąeHHe HenonHbiX 5 Mecnu.eB n emepy rioceTHJIO oKono 92 000 ąenoBeK; liTO
npeBbiWaeT ,llODYCTHMble HOp Mb! nponycKHOA cnoco6HOCTH o6oeKTa, paccąHTaHHble Ha 1.8 500
•1eno.seK B Mecnu. H

120 000 ąenoaeK

B ro,ll.

! ''

3anoBeJlHHK " n emepa P aA" HaXOJlHTCII B u.eHrpanbHOi% 'IBCTH 6ypHo pa3BHBBIOII.lerocn
npOMbtwneHHoro oKpyra no •IPOHSBOACTBY cr poHTMbHbiX MarepuanoB. He6naronpu!!THOe
soJ.D.eftcTBHe npoMbiWneHHOCTH Ha aanoae,llHHK sblpaJKaercn, npeJKAe Bcero, B cunbHOM
3anbiJleHHH oT pacnonoJKeHIIOro no6nH30CTH u.eMeHTHoro saso,lla, sarpasHeHHH <PeKanblibiMII
BOJlBMll peąKH B oOJKH'IKH, npoTeKaiOmeA B!5nH3H neUlepbl, coTpHceHHHM H, BblaBaHHbiMH
B3pb1BHbiMH paOoTaMH B OnHaneJKaUlHX Kapbepax. KpoMe roro, MaccoBoe rypHCTH'IecKoe
,!l.BHJKeHHe npHBOJlHT K paspy WeHHIO TeppHTOpHH BOKpyr nemepbl H HaTe'IHbiX o!5paSOB8HHI!
11 nemepe. P accMatpHBBJOTCI! MeponpHHTHII no oxpaae npapO.llHOA cpeJlbl, KBK B!5JIHSH -sanoBe.llHHKa, TaK H so BCeM XeHU.HHCKOM cy!5per HOHe, oOna.llaJOm eM oco!5o ueaHblMH rypHCTH-

ąecKHMH

H KpaeBe.D.'IeCKHMH

Ka'łeCTBBMH.

" '. •

8 KOHUe CTBTbH npHBe,lleH JIH'łHblll COCTaB H ODlłC8H8 cq,epa ,llell:CTBHII .ł'łay'IHOfO KO-

MHTeTa oxpaHbl 38DOBeAHHKB " n emepa Pai'!", KOTOpblił 6b1JI C03ABH npeSH.llHYMOM f ocy.D.apcr seHHOfO coseTa oxpaHbl npHpO.D.bl 7 H0!!6p!! 1972 r. KoMHTeT cocTOHT H3 11 ąenoseK.
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3. GRABOWSKA M., KOZŁOWSKI J. K., 1967 - Sprawozdanie z ratowniczych
prac wykopaliskowych w jaskini Raj przeprowadzonych w listopadzie i grudniu
1967 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Maszynopis.
4. RUBINOWSKI Z., WROBLEWSKI T., MEDY~SKI J., KOSSAKOWSKI J ., 1967Projekt techniczno-roboczy udostępnienia jaskini Raj. Część górniczo-geologiczna.
W ojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kielcach. Maszynopis,
rysunki, tai.Jele.
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Raj w maju 1969 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Maszy nopis.
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1971. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Maszynopis i rysunki.
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tabele.
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10. RUBINOWSKI Z., 1972 - Przewodnik po muzeum i jaskini Raj w Górach Swi~
tokrzyskich. Koło Przewodników Swiętokrzyskich przy Oddziale PTTK w Kielcach. Maszynopis.
11. Prac. zbiorowe, 1972 - Streszczenia referatów naukowych wygłoszonych na sesji
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JASKINI RAJ

stanu na koniec 1972 r. zebrali i opracowali Z. Rubinowski

i T. Wróhlewski

I. PRACE I
1.

BOCZAROWA M., 1965 -

ARTYKUŁ Y

PUBLIKOWANE

Odkrycie nowej jaskini w Górach

Swiętokrzyskich.

Prz. geol. nr 3, s. 128-130.

2. WOŁOSZYN B. W., 1965 - Jaskinia Raj w Górach Swiętokrzyskich . Wszech.świat, z. 11 (1970), s. 282-285.
s. WOŁOSZYN B. W., 1966 - Jaskinia Raj w Górach Swiętokrzyskich, Wier.ch.y,
t. 34 (1965 r.), s. 207-210.
4. WROBLEWSKI T., 1966 - Ukształtowanie i szata naciekowa jaskini Raj koło
Chęcin. K w art. geol., t . 10, z. 2, s. 578-579.
5. RUBINOWSKI Z., WROBLEWSKI T., 1967 -Jaskinia Raj w Górach Swiętokrzy
skich. Taternik, R. 43, nr l, s. 23-25.
6. WROBLEWSKI T ., 1967 - Badania geologiczne w jaskini Raj . Kwart. geot., t. 11,
z. 4, s. 956-957.
9. GRADZIŃSKI R. , WROBLEWSKI T., 1968 -Szata naciekowa Jaskini Raj. Och.r.
Przyr., r. 33, s. 281-307.
8. WROBLEWSKI T., 1968 - Badania namuliska w jaskini Raj. Kwart. geol., t. 12,
z. 4, s. 1102-1103.
9. WROBLEWSKI T., RUBINOWSKI Z., 1968 - Jeszcze o Raju. Wierchy, t. 36
(1967 r.), s. 211-214.
10. KOZŁOWSKI J. K., 1969 - Stanowisko paleolityczne w Jaskini Raj. Z otch.lani
w ieków, r . 35, z. l, s. 3-8.
11. WINIARSKI T., 1971 - Niektóre zagadnienia ochrony przyrody w województwie
kieleckim oraz turystycznego udostępnienia "Jaskini Raj". ·Problemy regionu kieleckiego. Studia i materiały, nr 1/1971, s. 141-146.
12. WROBLEWSKI T., 1972 - Wyniki ostatnich badań Jask'i ni Raj w Górach Swię
tokrzyskich. Kwart. geol. t. 16, nr 4, s. 1081-1082.
13. Praca zbiorowa, 1972 - Studies on Raj Cave near Kielce (Poland) and its Deposits. Folia Quaternaria. Z. 41.
14. GRADZI~SKI R., 1972 - Dziesiąte Sympozjum Speleologiczne Wszechświat, nr
10, s. 227-278.
15. WROBLEWSKI T ., 1972 - Jaskinia Raj . Poznaj swój kraj. R. XV, nr 9 (161),
s. 2Q-21.

III. FOLDERY TURYSTYCZNE
Jaskinie Ziemi Kieleckiej - w opracowaniu Z. Rubinowskiego i
Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Kielcach. WAG
Jaskinia "Raj" w Górach Swiętokrzyskich - w opracowaniu
i T. WróblewSKiego. W ojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej
Kraków, 1968.

II. OPRACO WANIA NIEPUBLIKOWANE

T. Wróblewskiego.
Kraków, 1968.
Z. Rubinowskiego
w Kielcach. WAG

IV. ARTYKUŁY PRASOWE (WA2NIEJSZE)

l. MEDYNSKI J., FAMUŁA M., STĄPOR K ., RUBINOWSKI Z ., WROBLEWSKI T.,

l. FIJALKOWSCY E. i J. - Rewelacyjna grota w rejonie Chęcin. Słowo Ludu, nr
181 (5326), Kielce 30.VI.1965.
2. WOLOSZYN B. W.- "Raj". Słowo Ludu. Magazyn niedzielny, nr 301, Kielce 1965.
3. (mro) - Rewelacyjna jaskinia "Raj" udostępniona zostanie turystom. E;rpress
Wieczornv , nr 198, Warszawa 21-22.VIII.l966.

1966 -Projekt wstępny udostępni enia jaskini Raj koło Czerwonej Góry pod Chę
cinami. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Speleologiczna. Kraków. Maszynopis, rysunki i fotografie.
2. KOZŁOWSKI J. K ., 1967 - Sprawozdanie z prac wykppaliskowych przeprowadzonych w Jaskini Raj w miejscowości Debrzączka pow. Kielce w 1967 r . Prezy,l\
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WROBLEWSKI T. - Wieści z Raju. •Slo·w o Ludu, Magazyn niedzielny, nr 360
(5777), Kielce 24.IX. l 966.
(HSJ) - "Raj" pod Chęcinami najpiękniejszą jaskinią odkrytą dotychczas w kraju.
Ex press Wieczorny , nr 8, Warszawa 8.1.1967.
MARUSZAK J. - Pierwotny człowiek w Raju. Stowo Ludu. Magazyn, nr 407
(6106), Kielce 19.VIII.l967.
Ko-mir - W jaskini ..Raj" ślady p obytu człowieka neandertalskiego. Slowo Ludu,
nr 232, Kielce 20.VIII.1969.
A. DAM. - Jaskinia pod Chęcinami będzie udostępniona. Slowo Powszechne,
wyd. c, nr 63 (7557) Warszawa, 16.111.1971.
PĘCZALSKI A. Do zobaczenia w "Raju ". Slowo Ludu. Magazyn, nr 599 (7435),
Kielce 17.IV.1971 .
DAN - Droga do " Raju". Slowo Ludu, nr 131 (7824), Kielce 10.V.1972.
(kos) - Jaskinia "Raj" w pobliżu Czerwonej Góry turystyczną atrakcją. Express
Wieczorny nr 124 (8233) 25.V.1972.
GAWLIK A., GAWLIK J . - Reporterzy "WW" byli już w Raju . Wieczór Wrocła
w ia nr 133 (1584) 8.VI.1972.
STEFANlAK S.- "Echo" w Raju". Echo dnia, nr 139 (161), Kielce. 10-ll.VI.1972.
WIN - Zaproszenie do "Raju''. Perła polskich jaskiń otwarta. Słowo Ludu, nr 16J
(7856) Kielce ll.VI.1972:
(st ) - Pierwsi turyści w Jaskini Raj. Echo dnia, nr 140 (162), Kielce 12.VI.1972.
JAROSZ l. - Jaskinia "Raj". Przemiany; nr 7 (22), Kielce, lipiec 1972.
(Krys) - Jas kinia "Raj". Zwierciadło, R. XVI, ·nr 28 (789). Warszawa, 6.VII.1972.
MIJAS s·. - Po deszczu do raju. Słowo Ludu nr 240 (7928), Kielce, 27.VIII.l972.
O "Raju" fantazji i dezinformacj i. Listy do redakcji. Przemiany, nr 9 (24), .Kielce,
wrzesień 1972.
SAPA J . - Raj(skie) kłopoty z jaskinią. Echo Dntą, nr 223 (244), Kielce 16-17.IX.
1972.
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OE'b.SICHEHH..SI -K <l>OTOCHH.MKAM

1- -.
<l>oro l . l(onOHHbtA 38JJ. ct>oro T. Bpy6Ae8CK.U
llłOTO 2. npe31ł.lli!YM Hay'IHOA ceCCI!I! CneJJeOJJOrH'IeCKoro CIIM00311YM8 B r. l(en&ue. ct>orb
Jl. JleH.aproau<t
CZ,d'To 3. Top>KeCTBeHHOe OTKpblre rypHCTHI!eCKOro o6'beKra n emepa Pali npoq,. BanepiłeM
rereJJeM. ct>oro T. Bpy6AeBCICU
cJ>O!O 4. DepBOOTKpbtB8TeJJH nei.Uep BO BpeMI! TOp>KeCTBeHHOrO OTKpbiTI!fl (CJJeBa HanpaBo):
• -.
BoAuex nyueK, BnO.ll31!Me>K JlyUKH, MHpOCJJaBa BOilapoBa Ił BorycnaB Ban,llyH.
ct>oro T. Bpy6Aeac/Cu

'<J)~~}O 5. YqacrHHKH 3KcKypcHH CneneonorH'IecKoro cHMnosHyMa y oClHa>KeHHfl

r11nca
B C , rapraTOBH!laX. ct>oro T. Bpy6/leBCICU
9>oro 6. B1111. Ha BonexonHUKYTO rpH.llY c ropbl 3eneeBoli. ct>oro T. Bpy6Ae8CICU
<l>oro 7. Bo BXO.llHOli pacceni!He B ne~~.tepy PaA, no coCTOI!HHTO Ha 1964 r. ct>oro P. Fpaa3uH.bC/Cu
(porÓ 8. nepBoorKpb!Barenu nemepbt PaA (cneBa HanpaBo): Borycnaa Ban11.yH, BoAuex
: . n yueK, 36HrHeB BoxaeBCKII. ct>oro P. FpaiJ3UH.bCICU
cJ>oro 9. PeruerKa, nepeKpbiBaTOI.Ual! BXO.ll B nemepy, o6opy.lloBaHHal! B HTOHe 1965 r . ct>oro
P. FpaiJsuH.bCICU
<l>'orÓ 10. fpynna cneneonorOB BO BpeMI! IICCJJe,llOB8HHA B 1966 r. y BXOJI.a B nemepy PaA
(cneBa HanpąBo) : l(. l(oBaJJbCKH, JI. Bnara, P. fp a.ll3HHbCKH, 3. Py6HHOBCKH.
. _
ct>oro T. Bpy6AeBC/Cu
cl>OT<? .11. nepBble HCCJJe,llOBaHHR B ~eru.epe, . npOBO,lli!Mble orKpblB8TeJtfiMU M . BoqapOBvił
. H M. n yueKOM B. 1964 r. ct>pro P, FpaiJ3UH.bCICU
<f>(iro i2. Hccne,lloBarenH, sacny>KeHHbte B opraHH3aUHH oxpaHbl ·H ocHall.teHHI! nemepbl P a·~
(cneaa nanpaBo) : Jl.OU. C. l(o3JJOBcKu, npoq,. B. rerenb, npoq,. 1\. MacnHHKeBn'l.
, .
ct>o; o T. Bpy611eBCK.U
. .
'
cJ>oro 13. BcKpbtBaTOI.UaH BbleMKa B oca,llKax BxoJ].HOii KaMepbt. ct>oro t. ·Bpy611eecKu
~oro 14. DaBHJtbOH u nJTOI.U3.llKa y nemepbl P.ali. ct>oro T. Bpy6~~eacK.u
<l>oro 15. Bo Bxo.llHOA KaMepe. ct>oro P. FpaiJsuH.bCICU
<t>oró 16. l(opeHHbte nopO.llbl Ha .llHe Cran~HF!JrOBoro sana, BCKpblrble BbleMKoA. ct>oro
'
T. Bpy6AeBCK.U
•
..• .
.
cl>oro 17. Pa3Hble q,opMbt cranaKTiłroB a nemepe. ct>o,ro B. B. Bo11otuuH.
<l>oro 18. B CranaKrHrOBOM sane: 6on&ruoe pasHooópasne · HaretJHbtX q,opM Ha noTOJTKe
'-'
11 cpaBHHreni.Ho peAKiłe cj>Óp'Mbl lia nony nemepbl. cPoro T. Bpy6AeBC/Cu
<J>oirb 19. Or;n.en&Hal! Hare-;IHan Kono'Riia a CranaKrHrOBOM sane: ct>oro B. B. BoAOtuuH.
cJ>oro 20. "naro.lla" B GranaKrnroBOM sane - npHMep cnomHoA ' HareliMoA (jJopMbl. ct>oro
" 7"',; -,
T. Bpy6.11eBCKU · . . . :
).
<l> OTO 21. Hare'IHble q,opMbl B Billi.e BOJlOKO H H KOC na CTeHK8X f Jtbi60DOrO '38Jta. C/>oro
.; :.
B. B. BOAOIUUH.
. ·-. :.
:l

.

4

~

(/l

cJ>oro 22. Y'lacroK nonn nemepHblx ni!SOHJI.OB. ct>oro T. Bpy6Ae8C/Cu
<J>'oro ' 23. MHKpocKonti4ecioe ·ceąeHue ńemepno'ro· nHsOHJI.a. f/>ord
<Poro 24. fpu6ool5pa3H&Ie Hare'!Hble q,opMbl,

·:

yBe.ril;4e~Hble·.

P. fpaasuiłbcKu
Fpaa3u~bCK.U

'ct>oro P.

cJ>oro 25. l(opposHOHHble KapcroBbiP. <t>opMbl Ha creHKax l(onoHHoro sana. ct>oro T. Bpy6AeBCK.u
;,·. i
:'
cJ>oTo 26. l.JacrH nonepe'IHOro 11 npO.llOJJbHOro paspesoB 'lepes ocaJ].KH BO B xo.llHOA K&Mepe
nemepbl. BH.lleH B epxHnlł nnrepBan o6noMOIJ~o.- rn_nHHcroil cepun .n ·aneJ~pHro·ne~
...:- .. •
'laHu•.,cepHH BO.llHblx. oca.llKOB. ct>ora f/. 1(. Ko3AOBctcu

.
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elloTo 27. 0Tpe30K rpaHHUbl Me>K.D.Y aneBpHTOBbiM (lO) 11 nec'!aHbiM (li) cno l! MH BO ·BxottHoii KaMepe c aaMeTHbiMH cTpyKTypaM H narpy3Kfl. fPoro f/. K. Ko3AOBCKU
elloTo 28. KocTubie ocTaTKH KpynHbiX MneKORHTaiOI.UHX, D.06b1Tble H3 oca.llKOB nemepbl P at.

<l>11r.

:l. reo.~o rtl'·tec Ka!l cx cMa paAoHa nemepbl PaA
l -

fPoro f/. K. Ko3AOBCKu

pl>l,

ct>~rr.

/0 -

ct>Hr.

l -

K OIITYPbl XOAOB new,epbl,

AeecKu
<l>oTo 4g, Cnen.bl noBpe>KneHHll HaTe'IHbiX !l>opw Ha nOTOJIKe BilleOKOro sana. C/>oro 5 . B. BoIIOlltuH

elloTO 50. 06JtOMKII CT8JI3KTHTOB, BbiCTHnaiOI.UHC
( 1g65 r .) . fPoro P. fpad3UH.bCKU

.11110

BXOAHOA

K8WCpbl

COCTORHttt; H:J

l. P8cnono>KeHHe nemepbl PaA
2 -

lOCeJIC311 0 A OI>O>KIIbiC JIIIIIHII,

,7 -

881KHdWHe MecTHOC'MI .

BIUIIOBHH

new,epbl,

8 _

_

KSPt.C ·

118BHJibOII B6JIH3H ncw,epbl

3 -

BXOAHOll TOHIICJ!b ,

A- B

4 -

ncw,epbl,

apxeon OrlłąCC KHe

2 -

acKpblaatow,tłe wTpeKH

P 8CKOIIKII ,

rn~BIIWC

"

sbleM KH,

3 _

SJICMCIITbl IIBTC•l ·

Kp ynlłbłe CTanarMIITt•.

7

CK8JibHble 6JIOKH

c peAHCAeao HCKHe H3BcCTiłllKH ,
KBBJll(CBbłC necKII,

6 -

2 -

Kpymrbł e aanyHbl H ranbKB,

roJIOI(CiłOBbiC peąl!b!C neCKił Ił

8 -

3 -

rJJ Hiłbł,

c yrJIIIHKH, 7 -

// -

c yrn1111 ·

HaTeąHbłe <j> o pMbl ua n o TonKe H nony n ew.e pbł.

K OHTypbl B CKpb183łOW,HX 8blpB60TOK (TOIIII CJib, UITpCKił B n e w,epe, lllypcjlbł),

aOH)lH POB8łłlłR,

4 -

rJllłlłbł, cyrJI I!II •

10 -

SIICKTPO·

H CCJIC)l088Te.tlbCKiłe CKBa>KHiłbł

<f>11r.

6. 06o6UleHHbiH nn8H nemepbl PaA c yKa3a HucM cxeMaTII'IeCKIIX pa3peaoB: 1- 1
npoAOnbHoro, or BxOAHOro KOpn.D.op a no 8hlcoKmł aan, 2- 2 - nonepe'IHOro nc1

ell11r.

7. CxeM8TH'ICCKHA npo.llonbflbtil p8ape3 '1epe3 oTno>Kellltll nemepbr P8i'l (no MaTe-

BXOAHOM KOpllllOpe

ct>u r .

8.

<l>11r.

9.

puanaM 5I. K. Ko3noocKoro, o6o6meHHbli1) . HoMep8 cnoeB cooTBCTCTBYJOT onHcafllł li M B pa6ore
CxeMaTII'IeCKIIH nonepe'IHbli'l paapes '1epe3 OTno>KeHHll BxoAHOro KOpH.a.opa (uo
Marep11l!Jl3M 5I. K. l\03nODCKOro, 06061.UeHHbiH) . HOMCpa CJIOeB COOTBeTCTBYIOT ORH·
CaHIIIO B pa60TC
.UifarpaMMa, n3o6pa>KaJOI.Uan pe3yJJbT3Tbl 3fi BJJH30o o6pa3l.IOB, B3RTbiX oo Bxo».HOM KOpiiAOpe
I-IV - rpaH yno)reTp HąecKul! cocTaa, l - H3BCCTIIRKOBble o6noMKił, 11 - necąatłbł e <j>paKUIIH ,
III - IICJI IITtł'tcc Kił C <jJpa KUiłlł , IV - rnlł lłH CTaR cjlpaKIIIIR , V- VIII - Mo p<Pono r un H 3BCCTIIII ·
K OB t•x oOno.rKoo : Va crnalt<C iłlłhi C o6no MKH, Vb oóno MKił c o c rn a >KelłlłbiMił r llBIIRMII,
Vr - ocTpoyru.•thll hte o6n o MKił , V I - o6.no MKII c Rąei!CTbiMił KOPJl03HOHIIbłMII yrny6neHIIRMił,
VII - o 6noMKII c pa·•11oR u o a e p x iiOC-rt.IO, V III - Tpcw,uuoaaTble o6.nOMKił , IX - n o pHCTOCTt.
~~ ~ n o o epx u ocTII 11 <n ecT t llłK DObłX o Cln o .rKou. X coĄep>KBIIII C opralłlł'tCcK oro aeutCCTB a , XI co.'lep>Ka lłue coc;u ruc HIIR )f( CJIC311, XII IIOKUJUTCJ! h >Ke.n c:Ja . Ho.repa cneua o6o3 11aąa m CJIOII

<l>~tr .

10. ,LI.uarpaMMa, 11306p a>K8JOI.U811 peaynbT3Tbl 8H8nii30B 06pa3UOB, 8311TbiX BO B XOA·

' BOH K8Mepe. 06'b!lCI!elłiiR K8K. K !l>urype g
.
<l>11r. 11 . .LI.Harpa~o~Ma , H3o6pa>KaiOI.U8R pesyJtbT8Tbl aHanHsoo o6pasuoB, B3JITbiX a BblcOKO~
Sane. 06'bCHCiłHR KaK K !I>Hrype g
<l>11r. 12. )lHarp8MM8, u3o6pa>K8JOI.U811 pesynbT8Tbl aH8JIH30B o6pa3UOB, B3RTblx B Cr8nar<THTODOM 38Jie. 06'bl!CIIellll!l KaK K !I>Hrype g
<l>Nr. 13. ,LI.H8r paMM8, H306p3>K3JOI.U8R KOnii'ICCTBeHIIOC COOTIIOWeHHe rnHHHCTOA H llCJIHTHlJCCKOH !l>p8KU11il. 3a 100% npHIIliT BeC o6eHX !l>paKUHH - MatepHana . AH3MeTpOM
aepeH Menb'le 0,05 MM
ellHr. 14. ,LI.uarpaMM a, 11306pa>KBJOI.U8R MCX8HII'ICCKIIA COCT8B nec'laHOl'l !l>p aKUHII. Ja 100~
np11nnr occ noc'laHoir !l>p aKUtllł - AllaMeTp 3epeH 0,05- 2,0 MM ; A - Bxo.nnoA !CO·
pu.uop. I3 -- B xo;wan KaMcp<r, C - BblcoKuft Jan, D - Cr8naKTHTOBblil san
<l>nr. 15. MHHepanbllblii cocTaB TR>Kenoi'l cłlpaKili1H B o6'bCM IIbiX npoueHTax. 3a 100,_ npttHJIT o6'bcw oceli rn>Kenoft !l>paKU.HH

0Bb5ICHEHH5I K <l>HfYPAM
rJtn DH biC IIOJ>OrH,

7 -

Jllłlł HH reon ortł'ICCKOro p83pe3a

Kił , c ynec H, no reo<j>H3uąecKIIM )lBHiłbłM ,

.9 -

••

fPoro T. Bpy6AeBCKU

(peąH ble

nepBblft BXOJJ, OTKpb1B8TeJłeft net14epbl,

2 -

KOiłTyp ecTCCTBCIIHbiX K OPHJIOp o s

Kił, .~ -

fPoTo

4>oro 48. Ta6n11Ubl, onpeAen!IJOI.UHe rp aHHI.Ibl sanoBe.D.HHKa " nemepa P88". fPoro T. Bpy6-

npOCTHp 8 H Ke H na)ICHIIC cnoea,

1/ -

qe-raepTKąHan

(KoHrnowepaTI•).
rOJIOI(eH

5. reonorH'IeCKHil paspea '1epe3 nontiHY p. Bo6>KII'IKH H nemepy

42. KannH BO.Ilbl, CBHCaJOI.UIIC CO CTanaKTHTOB, CBHllCTenbCTBYJOT O llCl'!CTBYJOI.UeM npo-

4>0TO 47. 0CHOBHbiC yrp03bl H8pyWCHHll CCTCCTBOHHOA cpeAbl B OKpCCTIIOCTII 38ROBe.D.H HK8 -331'JH13HeHIIC BOJ.bl B p. Ó06>KII'IKC H 38RblneHHC UeMCHTHbl ~l 3 8B0.:10 \ł D HOBiłlla .x.

4 -

5- 7 lłbiX o 6pssoaaH11n Ha nOJJy nell,\cpbł : 5 lł&Tcąlfbfc t<OJIOHHbł, 6 yq&CTKH HaTeqHbiX ąaw , 8 yąacTKH ,.ne utepHOrO lKCMąyra ", 9 -

D 1g65-1g66 rr.C/>oro T. Bpy6AeBcKu
3g, Jl eTy<IJie MbiWH, 311MYJOI.Une Ha noTanKe nemepbl Pari. fPoro T. Bpy6AeBCKu
40. He6onbWHe ne.lll!Hble cTanarMHTbl Ha .nne BxO.llHOii KaMepbl. fPoro T. Bpy6AeBCKU
41. HaTe'IHble 'ISWH, BhlnonHeHBble BO.D.Oil Ba AHe nemepbl. ct>oro 5. B. BoJtOUlUH.

T. Bpy6JteBcKu

nepMb

4. reonorn'ICCKIIii nn811 nemepbl Paw
l -

ellOTO 33. lllepCTUCTbiA HOCOpOr (Coelodonta antiquitatis) - ROJIHbiH 3K3CMnnRp, 31rKOpO·
HCHHbJH o pane H He!I>TH, Haii.D.CHHblil B c. CTapyHll B OpeaKapnaTbe, xpaHRI.UHikn
B KOJIJICKUlłH OpHpO.llOBCA'IecKoro My3eR OAH B KpaKoae. fPoro Jl. CtXx
elloTo 34. OcTaTKn conpeMeHHOil neTyt~eA MbiWII - 6onbwol! HO'IHHU.bl (Myotis myotts) Ha
.D.He nemepbl. C/>oro B. B. BoAOUlUH.
ct>oTo 35. CoapeMeHHbiH >KHTenb nei.Uepbl PaA - nayK Meta menardi. C/>oro 5. B. BoAOUlttH
elloTo 36. CKonne1111e KOcTeii neTy'IHX MblweA Ha .nue 3ana CTYllCHTOD. fPoro T. Bpy6Ae8CKII
<l>oTo 37. ,LI.onHHa p. Bo6>KH'IKII H 3rypcKaR l'pR.D.a, DHll c D03BbiWCHHOCTH ManHK, Hall nemepoii P aii. C/>oro T. B py6JteecKu
elloTo 38. H a6nJO.llaTenbHal! CTSHUHR Ha AHe B x o.n lłoii KaMepbl, .D.eHCTDYJOI.UaR D nemepe

elloTo 44. YKa3aTeJJb aarocrol!HKH nepe.a. nemepoii PaA. C/>oro T. Bpy6JteBcKu
4>0TO 45. 06Ha>KeHIUI MCHCC llO.llaTnHBbi X Ha KapCTOBble npOU.eCCbl ,1CBOIICKIIX ll:lBCCTIISli<I>D
o6paayror rpe6elłb D Kphlne XeHU.HHCKOA SHTHKnH·uanH. OpllpOD.Hblfr 3a noBCAłlt4K
.,3eneen a ropa". C/>oro T. Bpy6AeecKu
<I>OTO 46. 3 8K8pCTOB8HHall ROBCp XHOCTb .llCBOIICKIIX H3BCCTH!IKOB 11 8 3en eeBOJi ropc 6Jit13
r . XCIIUIIIIl..l. fPor o T. Bpy6Ae8CKII

6 -

88TOCTORIIK O,

BCIITHJIRIUIOIIHBR I U8XT8,

u.ecce pa3BHTHll HaTe'IHbiX !l>opM B nemepe. C/>oro B. B. BoJtOUlUH.
elloTo 43. Ta6nHubl c npaBIIJJIIMił noae.a.eHIUI rypucroa Ha reppnropuH 3anoae.n.HHKa.

cyrJIHHKił,

(yTCCbl ACBOHCKIIX KSBCCTIIHKOB), 1/ -

ell»r.

Jl . CbtX

?.l 6

JIOpOrll ,

)I.HCJI OK8l(HH,

2 -

rp&IIKA) ,

H JIOJIOMHTbl),

(nCCKH ,

8CIITIIJIRI(K0Hił8R W8XT8, 5 1188HJibOH, 6 AOpOrH, 7 H CCJICJJ,088TeJłbCK8R Gypo &aR
CK88>KIIII n, 8 TO'I K8 SJICKTp0301łJIHI>0 881łlłR, g K0 118Hb1A KOJIOACI(, 10 CK8JiblłbiC oClpblno~

B. B. BoJIOUliiH.

l -

g -

(H3BCCTIIRKII

nJt e JICTOI(CH

3. Tin8H oKpecmocru nemepbl P aA
l 4 -

cfloTo 31. OcTaTKII <repenoo u ay6br neMMIIHron. fPoro Jl. Cbtx
ct>o To 32. B y oeHb 11 !l>p arMeuT 'le..rJJOCTH nemepHoro MC.D.BCAR, ao6b1Tble 113 naHocoa. fPoro

ellHr.

3 -

llCCKH, rJI HIIbl) , .'j -

ellOTO 2g, YWBH (Plecotus auritus), OCT8TKH KOTOpOrO 6biJIH HaiiD.Ciłbl B cnORX 6 H !(} RC·
mepHbiX oca.llKOB. fPoro B. B. BoAowuH.
Cl>OTO 30. QcraTKH KOCTCH COBpCMCHHbiX neTy'IHX MbiWCH, CKOnneHHbiC Ha AHC llCI.UCpbl. fPOJ'(J

<!>oTo
elloTo
elloTo
ellOTO

c pCJIHIIll a cao u

CHCTC >C 8 :

4 -

llCII\et)ł>l

<l>Hr . 16. OpHeHTHpOBO'IHOC coAep>KaHHe !l>oc!I>8TOB o nenHTII'ICCKOi'l !l>paKUHH o o6'bGMiłbiiC
RJIOUCHTBX nerKOił ljlp8KUHH

217

<!>u r. 17. 1- 9 - ~<pCM IICBbte opyAH fl c HII>Ktlero KYJJbTypuoro rop H30 HTa nemepbl Paf! ': .
<J>kr. 18. 1- 9 - · KpeMHCBbte opy.LUlfl c aepxHero KYJJbTYPHOro ropH30HTa nemepbt Paił
cllur, 19: KonH'!ecrao rpb13YHOB B OTAMbHblx CJJOliX ocaAKOB B nemepe PaA. n o BepTHK&nH
OTMe'ICHbl CJIOH, no rOpH30HT8JIH - npoueHT OT)l.eJJbHbiX BH)l.OB B OĆllleM KOJIH'!eCTBe rpb13YHOB
l -

2 -

TYHJI.POBble H CTeDHbl e BH)I.bl,

n yrOBble Blł)l.bl,

3 -

neCiłble Blł)l.bl

cl!Hr. 20. KonH'IecrBo ocraTKOB npoMbiCJJOaoro saepll B aellxHeM naneonHTH'IeCKOM ropH30HTe nemepbl P aA (c:notł 6,6/10 H 10)
KOCTII, 2 3y6bl. npuMeąanne: ue
6eJ coxpaHelllłbiX OCHOB3HHA

l -

yąTeHbl

oneHeĄ

(jJparMeHTbl 611BIIeA MBMOHTa 11 poroa

' "

cl!Hr. 21: reonorH•JecKan cxeMa AOJJHHbl p. BoO:»<H'IKH ('laCTH'IHo no n . <flHJJOHOBH'Iy, 1965,
1971' H M. XeKeH6epry, 1970)
1 -

o6K a>KeKnH n aneosoH. KpaKoacKue one)l.eKeHHH: 2 -

UbiX Teppa c, <l -

necKil u

<Pmonn o-nepurnH[lHBnbllble oTn o >KeiiHH,
.ll.CIICIIIIC:

7 -

6 -

IV

necKH

necKH K aMo-

5 -

spos u ouuoA Tepp acbl. B anTHAcKoe

cpe)I.Heaep u H cT r~e n eCKil c

8 -

neccbl,

aanyHHBII rn HHa , 3 -

rpaa1t11 o Tpell(lllłlłbiX (jJopMax. Cpe)l.uenonbcKoe one)l.eHeu u e:
npocnoHMH

aneapiiTOB

(Tc ppaca

one·
III ).

II ), 10 - Jl.eniOBIIanbHbl~ n o Kpo a bl,
1/ - )I.IOIIIIbiC necKH. roJio[leH: 12 p331103CPIIIICTble neCKił C rpaBileM (Teppaca 1), 13 RXOI\ B rlCII(epy P an: 14 - nilUHli reonoruąecKIIX p83pC30B, 15 - 6ypOBble CKBBlKIIHbl

9 -

n os.11.11 HR Jl.pHac:

paanosepKHCTbiC nec1<11

(Teppaca

cl!Hr. 22. r eoJJom'leCKHe pa:ąpe3!>I 'lepes AOJJIIHY p. Bo6:»<H'IKH a oKpecTHOCTH . nemepbl PaA
.zt'eooH:

1 -

rnUIIKII c
o3cp,

4 -

TpeTHąllble Ił

H3BeCTUIIKII.

o6JioMK3MH.

3 -

KpaKo a cKoe one11.eHe11He:

necKu,

aanyHIIBII rmr 11a . Cpe.ll.lłenonbCK Oe one)I.CHCIIHe:

aiiiO-nepurnn[llłBnbllble

OTnOlKCHIII!:

necKił

c

rpasileM

anenpHTbl

5 -

nl!ccbl

11 o6n oMKB MII

DCCKII C npocnOIIMH aneapHTOB. no3Jl.IIIIA ,llpii8C:
p asuoJcpHHCTble neCKił c

10 -

8 -

BbiBeTpenble cy'-

SE -

6 -

<PniO-

nop o11.,

c

npo·

cpeĄHesepHHCTble

7 -

p83H03epHIICTble lleCKH,

rpaaHcM .

"-~OT HHHblx

H rnnHbl
(Jl.PCBUIIe),

MeCTIIblX

cnOHMII aneaplłTOB . 39M CKOe MClKne,llHHKOBbC 11 6anTHfłCKOe one,lleHeHiłe:
nccKu. r onoue11 :
.Jl.upoaauHll

2 -

HH}I(HetreTBepTII'IHble OTnO>KeHHII:

9 -

,lliOHHble

nunuR pa3pesa' sneKTposou-

cl!Hr. 23. r eoJIOrH'ICCKOe CTpOeHHe paliOHOB HCCJie)l.OB8HHbiX HCTO'IHHKOB H KOJJO)l.~eB (MOAH$HU11pOB8HHOe no Kapre 51. lJapHOUKOro, 1938)
ll -

33KBPCTOB811Hble (jJQpM8Ulllł,

rp&HHUbl,

g -

d -

e -

c6 p OCbl,

Ubl), Tp H3DCCTHIIK

Pz -

,[lCXUJTeAH

HIUKHHII necTpbln
(113BCCTIIDKH

Kennooell (resbl),

H

Cm -

slt(jJenbCKIIII -

(jJBMCIICKIII\ IIPYCbl (H3BeCTIIRKH), C 1 -

H3BCCTHRK OD) ,

.Je -

lłe38K8 pCTOB811H ble (jJopM BUIIII, C -

noHopbl. CTpaTurpaQJI!•JecKu e (jJ opMaUIIH :

9MCKIIA Rpyc (necąaiiHKII) , Dd BeT -

b -

HCcnC)I.OBBH!Ible KOnO)I.Ubl 11

HCTO'IHHKH

CTp8TIIrpa(jJH ąeciCIIB

(l-12), f -

llell(ep!A,

KeM6pHII (cnaH!lhł 11 necąau uKu),

>KIIBCTCKHII IIPYCbl ()l.onOM HTbl), Dw -

D1

-

>Kil-

IIH>KHIIA Ksp6011 (cnBIIItbl C MenKHMH npocnORMH

(113BeCTIIIIKOBbiC KOIIrnoMepS Tbl, H3DCCTIIIIKH, MeprenH H cnai!-

necąaH IIK ( cnaHuhr 11 nccąaHnKit), T rm - p eT H paKOBHHIIbl:l
Tkr - KeAnep Ił p3T (cnall(lbl, rnlllł bl Ił necąSHHKH),

MCprenH),

.r, -

OKC(jJOpi!. -

KI!MepHJI.>K ( 113&ecTIIIIKII u Meprenll),

K -

anbll -

'(necąBHHKH, Mepr enu Ił re3bl), H - rOnOUCH (neCKII, rnHHbl H TOp(jJbl)
,
ct>Hr. 24. CesoHHble KOJJeOimHn :»<ecTKOCTH KapcTOBbiX BOA 10ro-sana)l.HOH '18CTH CBeHtoKWHCKux rop
CCHOMBH

OOOC06neHUble npo6bl, b ll 7
,llBe np06bl 0)1.HH8KOBOrO
IICTOifHIIKH H KOn OJI.[lbl, OTMe'leHHbiC 118 (jJurypę 23

COCT8B8;

'1Jicn8MH

p i503118'1CIIIol

<l>łlr:· , 25. XHMll'lecKHli cocraB KapcTOBbi X BOA _ 10ro-3ana)l.HOII 'IBCTH CaeHTOKil:IHCKIIX ro!~
B OKTll6pe 1969 r.
npHypO'IeHHOCTb 80)1.;
Jl.OnOMHTbl

f. -

Ił

Q -

113DeCTIIHKH,

!ft(jJenbCKHC ,llOnOMHTbl, b -

d -

>Kił&el'CKHe H3BeCTHHKH,

cnOH[lbl H OeC'I81111KJl. neCTpOr O . neC'l8HHK8,

I!Oro H3BCCTHRK8,

h -

>KHBeTCKHC )I.OJIOMHTbl, C -

g -

e -

lKHBeTCKilC

"UeXWTeiii!OBble KOHrnoMep81ibU

113Bf.CTIIRKII 1j MeprMH p ! TB H p 3K08HH-
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EXPLICATIONS' DES PHOTOS
Photo. l. Columnal Hall. Photo T . Wróblewski ·
Ph oto. 2. Le Presidium de la Session Scientifique du Syroposiurn Spel(~ologiquc
a Kielce. Photo L. L enartowicz
Photo. 3. Ouverture solenneile de l'objecti.f t ouristique "Grotte de Raj" par le
Prof. Walery Goetel. Photo T. Wr óblewski
Photo. •4. De gauche a droite: Wojciech · Pucek, Włodzimierz Łucki, Mirosława Boczarowa et B ogusław B ałdun, decouvr eurs de l a grotte, invites a l 'ouverture solennelle de celle-ci. Photo T . Wróblewski
Photo. 5. Membres de l'excursion' organisee par le Sympos!m .SpE!leologique pres de
l 'affleurement de gypse a Gartatowice. P hoto T . Wróblewski
Photo. 6. La chatne de Boiechowice v ue du Mont Zelejowa. P hoto T. Wróblewski
P hoto. 7. Fissure d'acces a la grotte de R aj prise en 1964 par. P hoto R. Gradziński
P hoto. 8. Les decouvreurs de la grotte de Raj. De gauche a droite: Bogusław Bałdun, Wojciech Pucek et Zbigniew B ochajewski. Photo R. Gradziński
Photo. 9. Grille fermant l'acces a la grotte, posee e n juillet 1965. Photo R. G radziński

Photo:··Io. Groupe de speleologues a l'entree de la grotte de Raj a u cours des etudes
menees e n 1966. De gauche a d r oite: K. K owalski, L . Błaha , R. Gradzińs ki,
z. Rubinowski. Photo T. Wróblewski
Photo. 11. Premiers travaux de recherche effectues en 1964 dans l a grotte par ses
decouvreurs: M. Boczarowa et W . Pucek. Photo R. Gradziński
'Photo. 12. De gauche a droite: S . Kozłowski, le prof. W. Goetel et le p r of. K . Maślanki ewic z. On leur doit d'avo!r l ar gemen t contr!bue a la protection et
ensuite a l'ouverture au public de la grotte de Raj. Photo T. Wróblewski
Photo. 13. Tranchee d 'acces dans l'alluvion de la Chambre d'acces. Photo T. Wró blewski
Photo. 14. Station de service et place a l'entree de la grotte de Raj . Photo T . Wróblewski
Phot o. 15. Dans la Chambre d'acces. Photo T. Gradziński
Photo. 16. F ond rocheux de la grotte dans la percee de la Salle des Stalactites. Photo
T. Wróblewski
Photo. 17. Differen tes formes de stalactites dans l a grotte. Photo B. W. Woloszyn
Pł1oto

18. La Salle des Stalactites est tres riche en f ormes· de suintem en t sur le
toit, mais relativement pauvre en formes de suintement sur le mur de la
grotte. P hoto T, Wróblewski

Photo.' 19. Colonne de suintement isolee dans la Salle des Stalactites. Photo B. W.
W oloszyn
Ph'óto. 20. ,.La Fagode", s! tu e e· d a ns la · Salle des S talacti tes, est u n exemple de form es de suintement complexes. Photo T_ Wróblew ski

. ·-

Photo: 2f. Suinte m ents coul ants e n form e de -nattćs e't de" laine · sur les mlirs de la
Chambre de Grands Blocs de Roches. P-hota ·B. W. Woloszyn
Photo 22. F ragment du champ de pisoides de caverne. Photo T . Wróblewski
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P boto .. 23. Ima ge micr oseopique du profil d'un pi!X>ide de caverne. Photo R. Gradziński ·'
Ph'oto: 24. Suintemelits en ·forme 'de •.:champignoris (agrandissement~. Photo · R. Gra~
dziński
· ··

2HJ
_,

Photo. 25. Formes corros ives karstiques sur les tailles de la Salle aux Colonnes.
Photo T. W róblewski

Photo. 47. Les problemes principaux constituant un danger pour le milieu avoisinant
le s ite classe, ce sont : la pollutłon des eaux de la Bobrzyczka et la pollutłon de l'atmos phere par la cimenterie de Nowiny. Photo T . Wr óblewski
Photo. 48. Tableaux indiquant les limites du site classe de la nature .,Grotte de Raj ".

Photo. 26. Fragment des coupes transversale et longitudinale des sediments de caverne dans la Galerie d'acces. On aper!;oit la pail'tie superieuTe de la serie
de debris argileux ainsi que la serie de vase et sable des sedlments fluviaux. Phot o J. K. Kozłowski
Photo. 27. Fragment de la limite entre la couche de vase (10) et de sable {11) dans
la Chambre d'acces. On aper~oit des s tructures. Photo J . K . Kozłowski
Photo. 28. Debris d'os de grands mammiferes degages des sediments de la grottede Raj. Photo T. Wróblewski
Photo. 29. Oreillard (Plecotus auri tus), dont les restes ont ete trouves dans les
couches 6 et 10 des alluvions de la grott"e. Photo B . W . Wołoszyn
Photo. 30. Debris d'os de chauves-souris contemporaines accumules au fond de la
grotte. Photo B . W. Wołoszyn
Photo. 31. Les debris des cr anes de dent et de lemmings. Photo L. Sych
Photo. 32. Fragment de dent et de machoire d 'un ours de caverne, degages des alluvions. Photo L . Sych
Photo. 33. Rhinoceros velu (Coelodonta antiąuitatis) - s pecimen compiet con.serv~
dans de la saumure et du petrole, decouvert a Starunia dans la region
des Carpathes, integr:e a la collection d u Musee d'histoire natureHe de
i'Academie Polonaise des Selences a Cracovie. Photo L . Sych
Photo. 34. Debris d 'une chauve-sourls eontemporalne (Myotis m y otis) au fond de la
grotte. Photo B. W. W ołoszyn
Photo. 35. Habitant contemporain de la grotte de Raj: l'araignee Meta menardi.
Photo B. W. W oloszyn
Photo. 36. Cimetiere d'os de chauves-s ouris au fond de la Petite Salle des Etudia nts.

Photo T. Wróblewski

Photo. 49. Traces de destruction des formes de suintement sur le toit de la Salle
Haute. Photo B . W . Woloszyn
Photo. 50. Debrls de stalactites recouvrant le fond de la Chambre d 'acces prise en
1965 par. Photo R. Gradziński

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. l. Situation de la grotte de Raj
1-

terr~ea ,

3 -

locallt~s

plus lmportantes, 4 -

grottes

Fig. 3. Plan de l'entourage de la grotte de Raj
1 - contours des galerlei de la grotte, 2 - entr~e de la grotte telle qu'elle tut decouverte, 3 - tunel d'entr~e. 4 - putta d'al!ratlon, 5 - stat!on de servlce, 8 - routes,
7 - sondage de r l!cherche gl!ologlque, B - sondages ~lectrlques, 11 - pults, 10 - escarpementa rocheux (kllppea calcalret d~vonlena, 11 - llgne de la coupe g~olog!que A-B

Fig. 4. Plan geologique de la grotte de Raj
contours des calerles naturellea de la grotte, 2 - perc~s et tranch~es d'acc~.
3 - pults d 'al!rat!on, 4 - tranch~e• arch~ologlquea de recherche, ~7 - ~l~ments
essent!els des formes de sulntement aur Ie mur de la grotte, 5 - colonnes de sulntement, 6 - stalagm!tes plus importants, 7 - charopa de cuvettes de sulntement, 8 champa de .,perles de cavernes", 9 - blocs rocheux

1 -

Photo. 37. Vallee de la Bobrzyczka et Chaine Zgórskie, vues du coteau Malik, au- dela
de la grotte de Raj. Photo T. Wróblewsk i
Photo. 38. Station de mesurages au fond de la Chambre d'acces de la gr otte, fonctionnant dans les annees 1965-1966. Photo T. Wrób lewski
Photo. 39. Chauves-souris hiveroant s ur le toit de la grotte de Raj. Photo T . Wró-

Fig. 5. Profil geologique

blewski

Photo. 40. Petits stalagmites glaciaires au fond de la Cha mbre d'acces. Photo T. Wró-

' - . . ..

blewski

a travers

la vallee de la Bobrzyczka et la grotte

1 - calcalres du D~vonlen moyen, 2 - bloc. rocheux et galets, 3 - ar glles, 4 - sllts,
5 - sables quartzeux, 8 - sables et 11lt1 tluvlaux de l'Holoc~ne, 7 - arglles, slltJ,
arglles sableusea sulvant l'interpr~tation g~ophyalque, 8 - formes de sulntement sur
Ie tolt et le mur de la grotte, SI - contours des chantlen d'acc~s (tunel, galerles dani
la grotte, pults), 10 - sondage ~lectrlque, 11 - sondages de recherche gl!ologlque

~~

Photo. 4 1. Eau remplissant les cuvettes de suintement au fond de la grotte. Photo
B. W. Woloszyn
Ph oto. 42. Les gouttes d'eau s uspendues aux stalactites temoignent du processu~
constant de developpement des formes de suintement. Photo B. W. Wołoszyn

/.1 '

Photo. 45. Affleurements de calcalres devoniens, moins predisposes aux processus
karstiques, form ent un crete dans l'alle de l'antłclinal de Chęciny, Site
classe de la nature .,Góra Zelejowa". Photo T . Wróblewsk i
Photo. 46. Caleaires devonieos sur le Mont Ze-lejowa pres de Chęciny, a la su.rf~e
corrodee par le karst. Photo T. W ró blewski
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voles

1 - D~vonlen moyen (calcalrea et dolomlea), 2 - Permlen (conglomtrata), Quaternalre,
3 - Pl~lstoc~ne (sables, argUea, gravlen), 4 - Holocime (alluvlons tluvlaux, ubles,
arglles), 5 - dlslocatlon, 8 - d.irectlon et pendage des couohes, 7 - grottea, s - carrl~res, g routes, 10 - parking, 11 - station de service pr6 de la grotte

P hoto T . W róblewski

Photo. 43. Panneaux lndicateurs lnformant les tourlstes sur les conditions reglant
la visite du site classe de la nature. Photo T . Wróble wsk i
Photo. 44. Potea u indicateur de l'emplacement du parking a l'entree de .la grotte
de Raj. Photo T. Wróblewski

routea prlnclpales, 2 -

Fig. 2. Esquisse geologique des environs de la grotte de Raj

6. Plan simplifie de la grotte de Raj avec la situation des coupes schematiques:
1- 1 - longitudinale, depuła la Galerie d'acces jusqu'a la Salle Haute, 2-2 tran.sversale, dans la Galerie d'ac~s
Fig. 7. Coupe schematique longitudinale des sedimants apparaissant dans la grotte
Raj {d'apres J . K. Kozłowski, simplifiee). Les numeros des couches cerrespondent aux descrlptions qui se trouvent dans le texte
Fig. 8. Coupe schematique transversale des sedim ents apparaissant dans la Galerie
d'acces (d'apres J . K . Kozłowski , simplifiee). Les numeros des couches corr~pondent aux descriptions qui se trouvent dans le texte
Fil. 9. Diagramme illustrant les resultats des analyses des echantillons preleves
dans la Galerie d'acces
granulation: I - d~br ls calcaires, II - !ractlons sableuses, III - fractlon
IV - tract!on argUeuse, V-VIII - morphologle des dl!bris calcalres:
Va - tragments polls. Vb - fr agment& aux a r etes polles, Vc - fragments aretes
vlves, VI - dl!briJI a ux e:xcavatlons caverneuses torm~es par sulte de la corroslon,
VII - d~brls aux .,surtaces dltt~rentes", VIII - tragments cr evass~ danJ Ie sedlment, I X - poroslt6 des surfaces de dl!brls calcairetl, X - teneur en substances organlques, XI - teneur en comblnaiJionl de fer, XII - Indlee de ter. Les numl!ros du
cOte gauche indiquent !es eouches
I-IV -

poussl~reuse ,

J\
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