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CZAJOWICE 

Fig. l . Trasa sesji terenowej lA; l - Jaskinia Ciemna, 2 - Krakowska Brama, 3 - Jaskinia Łokietka, 4 - Jaskinia 
Złodziejska 

Punkt l 
Jaskinia Ciemna 
Stanisław Kowalski, Józef Partyka 

Z budynku Muzeum im. Prof. W. Szafera, miejsca obrad, trasa wycieczki wiedzie Doliną Prądnika, 

zielonym szlakiem do Jaskini Ciemnej . PQC74tk:owo idziemy drogą jezdną w stronę Krakowskiej Bramy. Po 
drodze mijamy zabudowania wsi Ojców, a po przejściu ok. 600 m ujście potoku Sąspówka do Prądnika. 

Wkrótce dochodzimy do grupy Skal Panieńskich, znajdujących się po lewej stronie szlaku. Jest to duży masyw 
skał wapiennych, silnie zróżnicowany pod względem morfologiC1llym. Ze względu na ekspozycję SW na 

· skałach tych wykształciła się bogata i różnorodna roślinność kserotermiczna (Michalik, 1978). W celu jej 
ochrony podejmowane są zabiegi tzw. ochrony czynnej (Michalik, 1985). Polegają one na usuwaniu nalotów 
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drzew i krzewów oraz starszych drzew, głównie liściastych, zagłuszających florę naskalną. Zabiegi. których 
efekty dostrzegamy obecnie, przeprowadzono w lipcu br. Obok skał Panieńskich, na uwagę zasługuje izolowana 
skałka zwana Igłą Deotymy. Wkrótce dochodzimy do wylotu Wąwozu Wawrzonowy Dół . W tym miejscu 
znajduje się wejście na szlak \\'iodący do Jaskini Ciemnej, leżącej w masywie Skał Koronnych. Szlak ten został 
wyznakowany w 1992 r. Biegnie on krętą ścieżką założoną w okresie międzywojennym . Po przejściu ok. 200m 
i pokonaniu różnicy wysokości ok. 20 m, znajdujemy się na pierwszym punkcie widokowym usytuowanym na 
niewielkim spłaszczeniu Skały Krokowskiego. Jest to fragment plioceńskiej terasy skalnej wyznaczającej 
poziom dawnego dna Doliny Prądnika. Z punktu widokowego można obserwować Dolinę Prądnika oraz dobrze 
widoczne poziomy terasowe w Skałach Panieńskich. Idziemy następnie dalej znakowanym szlakiem i po ok. lO 
min. dochodzimy do Jaskini Ciemnej. Szlak biegnie przez płat grądu. "ciepłej" buczyny i "ciepłych" zarośli 
porastających masyw Skał Koronnych. 

Jaskinia Ciemna (Ojcowska) jest położona na wysokości 410 m n .p.m. i ok. 60 m nad dnem Doliny 
Prądnika. Należy ona do największych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluński ej. Długość calego systemu 
korytarzy i komór wynosi 230 m (Szelerewicz i Górny, 1986). Jest on złożony z właściwej jaskini, zamkniętej 
żelazną kratą, Tunelu biegnącego na południe, następnie tzw. Ogrojca tj . skalnego dziedzińca, który przechodzi 
w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim. Jaskinia Ciemna jest bardzo ważnym punktem na mapie stanowisk 
archeologicznych w Polsce, przede wszystkim stanowisk paleolitycznych. 

Właściwa jaskinia Ciemna ma 150 m długości i składa się z obszernej komory przechodzącej w 
zwężający się korytarz. Długość tej komory wynosi ok. 90 m, szerokość ponad 20, a wysokość dochodzi lokalnie 
do 12 m. W odległości ok. 70 m od otworu wejściowego, w rejonie słupa skalnego, komora ta zakręca w prawo. 
Słup ten jest fragmentem ściany dzielącej tę część jaskini na dwie mniejsze komory. Po przejściu dałszych 20 m 
komora znacznie się zwęża i skręca w lewo. Stąd biegnie trudniej dostępny, ciasny korytarz, w którym możemy 
obserwować związek kanałów krasowych ze szczelinami ciosowymi w wapienich górnej jury (Gradziński, 
1962). W tej części jaskini na uwagę zasługują kotły wirowe rozwinięte w stropie jaskini i powstałe w 
warunkach freatycznych. Dalsze jej oglądanie jest utrudnione ze względu na mały przekrój korytarza. Przy jego 
końcu, w małej salce znajdował się ladnie wykształcony naciek w kształcie kropielnicy, zniszczony w 1974 r. 
przy próbach nielegalnego penetrowaniajaskini (Górny, 1985). 

Szata naciekowa Jaskini Ciemnej jest stosunkowo uboga, ponieważ w znacznej mierze została 
zniszczona przez zwiedzających. lnformcje o tym spotykamy m.in. w XIX-wiecznej literaturze. Wśród fornt 
naciekowych uwagę zwracają ladnie wykształcone stalagmity znajdujące się w komorze głównej po jej lewej 
stronie, w odległości ok. 40 m od wejścia. Badania radiowęgłowe wykazały holoceński wiek tych stalagmitów 
(Pazdur et al., 1994). Ciemne zabrawienie części lamin budujących stalagmity jest związane z dymami ognisk i 
pochodni człowieka prehistorycznego (Górny et al. , 1994; Gradziński et al .. 1996a). W stropie jaskini, w 
rejonie wspomnianego filara skalnego, znajduje się spora ilość małych rurkowych stalaktytów (makaronów). 
Oprócz tego w jaskini można znaleźć nieliczne żebra naciekowe. 

Jaskinia jest sucha. Woda w niej występuje tylko w postaci deszczu podziemnego. Większą ilość 
skapującej wody można spotkać tylko w latach z większymi opadami atmosferycznymi (Klein, 1992). Tak było 
np. w lipcu 1997 r., kiedy wielkość opadu w Ojcowie ·wyniosła ponad 250 mm. W jaskini zimują nietoperze. 
Ostatnie spisy nietoperzy, przeprowadzane w lutym każdego roku, wykazują niewielki wzrost populacji tej 
grupy fauny (Labocha i Wołoszyn, 1994). W okresie zimowym można spotkać jednorazowo kilkanaście okazów 
hibernujących nietoperzy. 

Ze względu na swe położenie w najpiękniejszej -jak się wydaje - części Doliny Prądnika, swą wielkość 

(rozmiary) oraz liczne walory przyrodnicze i turystyczne, budziła Jaskinia Ciemna od dawna duże 

zainteresowanie i była odwiedzana m.in. przez wiele osób znanych w naszej historii, żeby wspomnieć tylko F . 
Karpińskiego (który odwiedził ją w roku 1778), S. Staszica (dwukrotne zwiedzanie: w latach 1789 i 1805) i J. U. 
Niemcewicza (był tu w roku 1811 ). W 1787 r . zwiedzał ją król Stanisław August Poniatowski. W ciągu wieku 
XIX aż do okresu międzywojennego była często zwiedzana. Ojców był wówczas modnym uzdrowiskiem. Na 
początku lat 20. miała oświetlenie elektryczne, które funkcjonowało przez kilka lat. Prąd elektryczny 
dostarczała mała elektrownia zlokalizowana przy Krakowskiej Bramie. W latach powojennych, a zwłaszcza po 
utworzeniu Ojcowskiego Parku Narodowego była niedostępna dla ruchu turystycznego. Udostępniono ją 
ponownie dopiero w 1992 r . przy okazji urządzania ścieżki dydaktycznej wiodącej przez Górę Koronną i 
wzgórze Okopy. Wówczas wykonano w jaskini drewniane oporęezawanie grupy stalagmitów, a w Oborzysku 
Wielkim, na zewnątrz właściwej jaskini ustawiono platformę z desek zabezpieczającą namulisko jaskini i 
stanowiska archeologiczne przed rozdeptywaniem. Obecnie roczna frekwencja zwiedzających jaskinię wynosi 
ok. 20 tys. 
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J . CIEMNA 

o 10... 

Fig. 2. Plan Jaskini Ciemnej wg M. Szelerewicza 

OBORZYSKO 
WIELKIE 

b 
' ' 

osób. Jaskinia jest otwarta dla turystów od l. maja do 20. października. Najprawdopodobniej jest to obecnie 
jedyna jaskinia w Po1sce, zwiedzana przy użyciu świec i latarek. 

Warto też wspomnieć, że Jaskinia Ciemna znalazła się dość wcześnie w przewodnikach, m.in. w 
przewodniku "Kraków i okolice", wydanym przez wielkiego miłośnika zabytków A Grabo\o\''Skiego w roku 
1866, nie licząc wcześniejszych wzmianek o jaskini. jak z 1691 r. w: Flores vitae B. Salomeae Virginis 
(Piskorsk.i, 1691) czy z 1721 r. w: Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae (Rzączyński, 1721) . 

W pierwszym etapie zainteresowania Jaskinia Ciemna była traktowana w zasadzie jako obiekt 
przyrodniczy, ale równocześnie jako potencjalne miejsce schronienia dla człowieka w różnych okresach czasu, 
w tym oczywiście również człowieka spr.t.ed kilkuset lat, lub też zyjącego w czasach nowożytnych i 
współczesnych. 

Taka była sytuacja jaksini do czasu podjęcia w niej pierwszych prac wykopaliskowych przez S.J. 
Czarnowsk.iego w latach 1898-1912. Można te badania uznać za początek etapu pogłębionego poznawania 
jaskini jako stanowiska archeologicznego. W wyniku rozkopywań Czarnowskiego, który swój program 
badawczy ograniczył do próchnicy holoceńskiej , można powiedzieć, że Jaskinia Ciemna, a raczej część dawnego 
systemu jaskiniowego - Oborzysko Wielkie, weszła do literatury archeologicznej przede wszystkim jako 
wielokulturowe stanowisko neolityczne, choć w materialach uzyskanych w trakcie wykopalisk znaleziono 
również ślady osadnictwa młodszych okresów (w tym zabytki z okresu rzymskiego i czasów nowożytnych) 
(Czarnowsk.i, 1924). 

Zasadniczy przełom w rozpoznaniu stanowiska nastąpił z chwilą rozpoczęcia w roku 1918 badań przez 
S. Krukowskiego. Okazało się, że Jaskinia Ciemna to przede wszystkim stanowisko paleolityczne, jedno z 
najważniejszych dla rozwiązania problemów osadnictwa tej epoki na ziemiach Polsk:i, w tym o kluczowym 
znaczeniu dla wielu aspektów badawczych paleolitu środkowego (Krukowsk:i, 1939). 

Stefan Krukowsk.i rozpoczął badania wykopaliskowe z wielkim rozmachem. Najpierw założył wykop w 
progu komory głównej (o rozmiarach 4,5 m x 2m), a następnie kilka wykopów stycznych w tzw. Ogrojcu, 

· obejmujących prawie całą powierzchnię tej pozbawionej stropu części systemu jaskiniowego. Prace badawcze 
trwały dwa sezony wykopaliskowe i zostały gwahownie przerwane w 1919 roku. 
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obejmujących prawie całą powierzchnię tej pozbawionej stropu części systemu jaskiniowego. Prace badawcze 
trwały dwa sezony wykopałiskowe i zostały gwałtownie przerwane w 1919 roku. 

Badania te pozwoliły na ustalenie, że pelnisko jaskini budują dwa lessy gruziste, każdy z własnym 
podglebiem (zglinionym ogniwem glebowym). rozdzielone cienką warstwą gliny krasowej interglacjału wieku 
Riss-Wiirm. W wyniku badań odkryto bogate inwentarze krzemiennych wyrobów Środkowopaleoli tycznych, 
reprezentujących tzw. kulturę prądnicką z charakterystycznie skośnie pracującymi nożami jako najbardziej 
typowymi narzędziami tej kultury, zwanej przez niektórych badaczy także kulturą milmcko - prądnicką. 

W latach 1963-68 autor niniejszego szkicu przeprowadził nowe badania w jaskini nawiązujące do prac 
wykopałiskowych S. Krokowskiego. W trakcie prac założono pięć wykopów - jeden na tarasie 
przedjaskiniowym nieopodal wykopu S. Krokowskiego, i cztery na granicy obu tuneli i otwartej bezstropowej 
powierzchni Ogrójca - Oborzyska Wielkiego. W trakcie prac natrafiono na granice wykopów 
S. Krokowskiego, w związku z czym badania objęły w zasadzie nierozkopane przez Krokowskiego partie 
osadów graniczące z wykopami z lat 1918-19. 

Badania nowej serii pozwoliły na lokalizację głównego poziomu kulturowego związanego z pobytem 
grup ludzkich kultury prądnickiej i to zarówno w układzie poziomym jak też w układzie stratygraficznym. 
Czarniawa, nasycona przepalonymi kośćmi warstwa kulturowa występowała w sposób ciągły w spągowej części 
górnego lessu. Stwierdzono, że jej miąższość waha się w granicach od kilku do kilkunastu centymetrów, rzadko 
przekraczając 20 cm (Kowalski, 1967, 1971). Stwierdzono rónież, że na znacznej części rozkopywanej 
powierzchni poziom kulturowy miał w-yraźnie regularny poziomy przebieg. Dotyczyło to przede wszystkim 
części przy ścianie skalnej, natomiast w wykopie V (w tzw. Tunelu Pd.) występowało dość znaczne zubożenie w 
układzie pierwotnym zabytków związane z zaobserwowanymi procesarni przemieszczania się warstwy 
kulturowej, najprawdopodobniej o charakterze soliflukcyjnym. 

W wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1963-68 pozyskano stosunkowo liczne 
krzemienne materiały zabytkowe. Ich analiza wskazuje na wyraźnie późną technologicznie fazę kułtury 

prądnickiej . 
Materiały przechowywane są w Dziale Paleolitu i Mezolitu Muzeum Archeologicznego w Krakowie 

(natomiast materiały z badań S. Krokowskiego znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w 
Warszawie). 

Warto zaznaczyć, że nowa seria badań, którą Muzeum Archeologiczne w Krakowie chciałoby podjąć w 
Jaskini Ciemnej - Oborzysku Wielkim, powinna doprowadzić do ustalenia właściwego wejścia do jaskini 
(komory głównej), a także rozwiązać problem stratygrafii tzw. Tunelu Porudniowego (w najwcześniejszej wersji 
nazewniczej Oborzyska Wielkiego). 

Po obejrzeniu jaskini można się udać dalej zielonym szlakiem na punkty widokowe umożliwiające 
oglądanie Doliny Prądnika ze skał Koronnych, skałki Wapiennik (Baraniej) i wzgórza Okopy. 

Punkt2 

Brama Krakowska 
Józef Partyka 

Po wyjściu z jaskini schodzimy tą samą drogą na dno Doliny Prądnika i udajemy się w lewo drogą 
jezdną w stronę Krakowskiej Bramy. Jest to oryginalna forma skalna zamykająca wylot bocznej dolinki, 
nazywanej Wąwozem Za Krakowską Bramą. Formy takie powstają u wylotu bocznych dolin do dolin większych. 
Przyczyną powstania "bram" jest nierównomierna erozja spowodowana ograniczonym dopływem wody z 
zaplecza (Dżulyński, 1953). W pobliżu wypływa źródło krasowe (tzw. "źródło miłości"), którego wydajność 
wynosi niespełna li/sek . Do końca lat 50. było ujęte przez wytwórnię wód gazowanych. 

Idziemy następnie przez Krakowską Bramę w górę bocznej dolinki, zwanej Wąwozem Ciasne Skałki 
(znaki niebieskie, a następnie czarne) i po ok. 30 min. dochodzimy do Jaskini Łokietka. Dotrzeć do niej można 
również od wsi Czajowice, idąc z parkingu znajdującego się przy końcu wsi ok. 300 m utwardzoną drogą 
szlakiem niebieskim, a następnie czarnym, który dochodzi do otworu jaskini. 
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Punkt3 

Jaskinia Lokietka 
Michał Gradziń ski, Józef Partyka 

Jaskinia Łokietka (Królewska, Czajowska) jest najdłuższą jaskinią na terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego i liczy 320 m. Leży na wysokości 452 m n.p.m. i 130 m nad dnem Doliny Prądnika. Jaskinia jest 
położona w masywie Chełmowej Góry, w pobliżu wsi Czajowice. Do otworu jaskini prowadzi wąski korytarz 
pozbawiony stropu, przegrodzony w połowie metalową kratą w kształcie pajęczyny. Wejście do głównej części 
jaskini jest zamknięte następną kratą, za którą schodzi się w dół korytarzem do pierwszej salki. Tu zaczyna się 
dalszy ciąg jaskini składający się z trzech sal połączonych korytarzami. Największą z nich jest Sala Rycerska, 
położona tuż za Korytarzem Głównym i Sypialnia, znajdująca się w końcowej części jaskini. Kilka metrów 
wyżej między obu salami jest znacznie mniejsza salka zwana Kuchnią. Sale są połączone obszernymi 
korytarzami. Odchodzą od nich liczne, boczne odgalęzienia, na ogól krótkie i ciasne. Większy boczny korytarz 
biegnie na S od sali Rycerskiej . Sale Rycerska i Sypialnia zostały połączone sztucznym tunelem w 1974 r. W 
1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie. 

Jaskinia jest utworzona w wapieniach górnej jury. W rejonie otworu wapienie te noszą cechy wapieni 
skalistych; widoczne są tam nie wypełnione cementem struktury stromatacfis (Gradziński, et al. , 1996). 
Większość korytarzy jaskini powstała na pionowych szczelinach ciosowych (Gradziński, 1962). W wielu 
miejscach na stropie są dobrze rozwinięte kotły wirowe, z których największe mają średnicę do 3 m. Część 
korytarzy (np. w rejonie Kuchni, boczne korytarze z Sali Rycerskiej i Sypialni) ma formę meandrów, a na 
ścianach Korytarza Głównego widoczne są nisze zakolowe o głębokości wcięcia do 0,5 m. Jaskinia jest 
fragmentem większego systemu krasowego. Jej powstanie związane jest z przepływem krasowym; kierunek 
przepływu jest trudny do ustalenia. Charakter korytarzy wskazuje na rozwój jaskini w warunkach freatycznych i 
wadycznych (Gradziński, 1962). Równy strop jaskini pozwala zaliczyć ją do typu idea/ water-tob/e cave (sensu 
Ford & Ewers, 1978) i świadczy o jej powstaniu w stabilnych warunkach. Jaskinia Łokietka jest jedną z 
najwyżej położonych jaskiń w Dolinie Sąspowskiej . Na podstawie położenia hipsometrycznego Madeyska 
( 1977) wiąże jej poWstanie z wyróżnionym przez Dżulyńskiego et al. ( 1966) poziomem terasowym c i przypisuje 
jej wiek późnoplioceński lub wczesnoczwartorzędowy. Można sądzić, że jaskinia posiada, poza obecnie 
funkcjonującym, jeszcze dwa zasypane otwory. Jeden na końcu korytarza prowadzącego ku S z Sali Rycerskiej, 
a drugi w jednej z bocznych odnóg Sypialni (Gradziński et al., 1996b). 

W jaskini występują niewielkie stalaktyty oraz polewy naciekowe, zazwyczaj małej miąższości 

(Gradziński et al., 1996b). Jedynie polewa naciekowa znajdująca się miejscami na spągu Sypialni osiąga 
miąższość ponad dwudziestu centymetrów. W Sypialni występują też stalagmity, z których największe mają 
średnicę do 50 cm. Badany był radiowęglowy wiek nacieków z Sypialni (Gradziński et al., 1996a). Stwierdzone 
zostały dwie generacje polew naciekowych: starsza o wieku 20 500 ± 11 O lat BP i młodsza holoceńska. W 
młodszej generacji występują laminy ciemno zabarwione przez sadze z ognisk i pochodni palonych wewnątrz 
jaskini. Ponadto w jaskini występuje naciek grzybkowy i nacieki z kożuchowego mleka wapiennego. W rejonie 
przyotworowym w sezonie zimowym tworzą się różnorodne stalagmity lodowe (Wieczorek, 1992). 

Temperatura wewnątrz jaskini jest w zasadzie stała i ulega tylko niewielkim wahaniom w ciągu roku. 
Amplituda temperatur nie przekracza 2,9°C (Wieczorek, 1992). Natomiast wahania temperatury w części 
przyotworowej dochodzą do 28,5°C. Wnętrze jaskini jest zupełnie ciemne i wilgotne. Wilgotność względna 
przekracza 90% i dochodzi lokalnie do 96%. W jaskini odnotowano występowanie przedstawicieli 6 gatunków 
nietoperzy. Rekordową ilość - 32 nietoperze stwierdzono w jaskini w 1992 roku. W jaskini były stwierdzane 
także liczne bezkręgowce (m.in. pająki, skoczogonki i motyle) (Demel, 1918; Stach, 1918; Sanocka
Wołoszynowa, 1981; Sanocka, 1990). 

Jaskinia Łokietka jest znana od dawna. Prawdopodobnie najstarszą wzmianką o niej jest opis 
Sebastiana Piskorskiego z 1691 r. Późniejsze opisy jaskini zawierają m.in. prace Rzączyńskiego (1721). 
Karpińskiego (1788), Staszica (1815) i Krasińskiego (1820). Od końca XVIll w. jest regułamie zwiedzana, o 
czym świadczą liczne relacje pamiętnikarskie i opisy zamieszczane w literaturze XIX-wiecznej. W drugiej 
połowie XIX w. po jaskini oprowadzali miejscowi przewodnicy. Zwyczaj ten utrzymuje się do dziś. Do okresu 
międzywojennego frekwencja zwiedzających była niewielka i wynosiła kilka tysięcy osób. Gwałtowny wzrost 
liczby zwiedzających nastąpił w latach powojennych. Obecnie roczna frekwencja turystów wynosi ok. 120 tys. 
(Partyka, 1987). Jaskinia jest dostępna do zwiedzania od l . maja do końca października. Zwiedzanie jaskini 
przyczyniło się do zniszczenia szaty naciekowej i zakopcenia ścian. O postepującej degradacji szaty naciekowej 
jaskini można znaleźć informnacje już w literaturze XIX wieku (m.in. Grabowski, 1822; Hoffmanowa 1833). 
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Niewątpliwie ruch turystyemy przyczynił się również do zniszczenia bogatego zespołu mchów opisanego z 
przyotworowej części jaskini przez Żmudę (1914, 1915). 

Prace wykopaliskowe prowadził w jaskini Jan hrabia Zawisza (prawdopodobnie 1870 r. i 1871 r.) 
znajdując lieme kości m.in. niedźwiedzi jaskiniowych (Ursus spelaeus), w tym czaszki, a także kompletny 
szkielet w jednym z bocznych odgałęzień sali ( Gradziński et al. , l 996b). W latach 1886 i 1899 wykopaliska w 
jaskini prowadził Stanisław Jan Czarnawski (1914), znajdując ślady ogniska o średnicy l m, kości zwierzęce, 
narzędzia krzemienne i fragmenty ceramiki.· Hałdy przed jaskinią przeglądał w czasie I Wojny Światowej Sa 
ndor Fongracz (1925), a krzemienne materiały przez niego znalezione zakwalifikowała do kultury 
jerzmanowickiej Elżbieta Sachse-Kozłowska (1972). W osadach jaskini znajdowano również liczne kości 
ludzkie, w tym czaszki (Jerzy Roszkiewicz, Andrzej Górny - fide Gradziński et al. , 1996b). 

Po obejrzeniu jaskini Łokietka wracamy początkowo tą samą drogą i po przejściu 200 m skręcamy w 
prawo na szlak niebieski i idziemy nim w kierunku Doliny Sąspowskiej. Po minięciu kilku zabudowań wsi 
Czajowice skręcamy za znakami niebieskimi w prawo i po przejściu ok. 200 m wzdłuż lasu dochodzimy do 
nieckowatego obniżenia. Jest to górna część wąwozu Pradła. W tym miejscu opuszczamy szlak niebieski i 
skręcamy w prawo udając się w dół tego wąwozu. Po przejściu ok. 400 m, już w dolnym odcinku wąwozu, 

zauważamy po jego lewej stronie w grupie skal widoczny otwór jaskini Złodziejskiej . 

Punkt4 
Jaskinia Złodziejska - mikrobialne węglany jaskiniowe 
Michał Gradziński, Joachim Szulc 

Jaskinia Złodziejska znajduje się u zbiegu wąwozów Pradła i Jamki w zlewni Doliny Sąspowskiej . 
Długość jaskini sięga 45 m (Gradziński et al., 1995a). Jaskinia powstała w wapieniu skalistym górnej jury, 
przebieg korytarzy jest uwarunkowany przebiegiem szczelin ciosowych. Miąższość skal nad jaskinią wynosi do 
10 m. Jaskinia w głębszych częściach jest zupełnie ciemna, wilgotna. Temperatura powietrza systematycznie 
zmniejsza się wraz z odległością od otworu. W końcowej części wynosi 6°C (Demel, 1918), zaś w środkowej 8,3 
oc (Ciętak, 1935). 

Jaskinia znana od dawna. Zapewne do niej odnoszą się wzmianki mówiące ogólnie o jaskiniach w 
Jamkach lub w lasach w pobliżu Czajowic, z których prawdopodobnie najwcześniejsza jest autorstwa 
Wiślickiego (1850). Pierwszą informację z pewnością jej dotyczącą podaje Roemer (1883), stosując zbiorczą 
nazwę Roblen von Czajowice, dla kilku obiektów usytuowanych w tym rejonie. Namulisko jaskini eksploatował 
O. Grube prawdopodobnie w 1872 r. Niestety nie zostały oznaczone, lub nie zachowały sie żadne piśmienne 
dane na temat ewentualnych znalezisk archeologiemych, czy zawartych w namulisku szczątków kostnych. 
Pozostałością rozkopywania namuliska jest głęboku dół znajdujący się bezpośrednio za otworem jaskini. 
Jaskinia wpisana 29.10.1924 r. przez Radę Konserwatorów do Inwentarza Zabytków Nieruchomych pod nr 436 
(Z Ministerstwa ... , 1924). 

W jaskini występują formy naciekowe zbudowane z mleka wapiennego (Gradziński, 1977; 
Gradziński, 1995). Są to polewy o barwie białej lub jasno szarej i nieregularnych granicach. Folewy mają 
kształt pilastrów, ich długość (wymiar pionowy) sięga 4 m, a miąższość przekracza 30 cm. Woda dostarczana 
jest do nacieków przez podsiąkanie lub w postaci aerozolu. Folewy te reprezentują kożuchową odmianę mleka 
wapiennego (furry moonmilk) (Gradziński, 1995; Gradziński et al. , 1997). Wewnętrzna budowa omawianych 
polew jest homogeniema, jedynie sporadycznie występuje laminacja podkreślona ciemniejszą banvą. Laminacja 
jest związana z nanoszeniem składników detrytyemych w czasie incydentalnego spływu wody po powierzchni 
nacieków. Dzięki dużej zawartości wody (71.1% - 92.5%) nacieki te cechują się plastyczną konsystencją. 
Podstawowym minerałem budującym mleko wapienne jest niskomagnezowy kalcyt (ponad 90 % wagowych 
suchej masy), a zawartość materii organiemej sięga od 0.6% do ponad 6% wagowych suchej masy (Gradziński 
et al., 1997). W obrębie nacieków występują korzenie drzew, głównie formy włośnikowe. 

Obsenvacje mikroskopowe (zwłaszcza w mikroskopie scanningowym) pozwalają na określenie 
podstawmvych komponentów mleka wapiennego budującego omawiane formy naciekowe (Gradziński et al. , 
1997). Są to: (i) igłowy kalcyt. (ii) mikryt kalcytowy, (iii) struktury mikrobialne. Struktury mikrobialne 
występują zarówno w formie organiemej jak i jako skalcyflkowane repliki. Repliki te cechują się 

trójwymiarową morfologią, brakiem śladów kolapsu i identyemymi rozmiarami co ciała żywych 
· mikroorganizmów. Obsenvuje się także oboczne przejścia kalcytowych replik w struktury organieme. Powyższe 
cechy dowodzą, że procesy kalcyfikacji zachodzą podczas życia mikroorganizmów lub symultanicznie z 
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procesem ich obumierania. Świadczy to o czynnej roli mikroorganizmów w wytrącaniu węglanu wapnia. 
Dalszym etapem rozwoju mleka wapiennego jest epitaksjalny wzrost kryształów kalcytu na replikach 
mikroorganizmów, co prowadzi do zacierania się pierwotnych struktur organicznych. Przykładem 

przedstawionych powyżej procesów jest rozwój igłowego kalcytu (needle jibre calcite) - typowego komponentu 
mleka wapiennego. 

Analiza mikrobiologiczna wykazała występowanie w mleku wapiennym różnorodnych 

mikroorganizmów - głównie bak:terij należących do fizjologicznje definiowanej grupy knallgas bacteria 
(Gradziński et al., 1997). Bakterie te energię pozyskują dzięki syntezie wody z gazowych substratów, a materię 
organiczną budują w oparciu o dwutlenek węgla (Aragno & Schlegel, 1992). W związku z tym organizmy te są 
odpowiedzialne za ubytek dwutlenku węgla z roztworu, a co za tym idzie za wytrącanie węglanu wapnia. 

Po obejrzeniu Jaskini Złodziejskiej schodzimy na dno Wąwozu Jamki, którym po przejściu 200 m 
dochodzimy do Doliny Sąspowskiej . Wąwóz Jamki jest objęty strefą ochrony ścisłej . Skręcamy następnie w 
prawo i idziemy dnem Doliny Sąspowskiej za znakarni żółtymi w stronę Ojcowa. 
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Sesja terenowa l B 
Złota Góra (WiUa Zosia)- Jama Ani- Jaskinia Sąspowska- Ojców 

Prowadzący: 

Beata Michalska, Marcin Wawryka, Sławomir Zagórski 

Sekcja Taternictwa Jaskiniowego, Klub Wysokogórski-Kraków 

Z to ta 
Góra 

CZAJOWI CE 

--

Fig. 4. Trasa sesji terenowej lB; l - Jama Ani, 2 - Jaskinia Sąspowska 

Punkt l 
JamaAni 

Jaskinia Jama Ani znajduje się na prawym (orogr.) stoku Wąwozu Jamki w jego górnej części . Długość 

jaskini wynosi 158 m, a głębokość -30,5 m (Gradziński et al. , 1995a). Do wnętrza prowadzi wąska, 14-
metrowej głębokości szczelinowa studnia. Główny ciąg prowadzi spod studni wejściowej ogólnie w kierunku 
SE. Jest to kilkudziesięciometrowej długości poziomy korytarz, przebiegający na głębokości 12-17 m poniżej 
otworu. Środkowa część korytarza, o długości ponad 20 metrów, ma charakterystyczny T-kształtny przekrój 
(key hole profile) . Część górna jest fragmentem pierwotnego ciągu o okrągłym przekroju, zaś część dolna to 
meander o szerokości kilkudziesięciu centymetrów i wysokości do 6 m. 

Od poziomego ciągu głównego odchodzą trzy studnie. Pierwsza z nich niezwykle ciasna (zacisk Z-3), 
ma głębokość ok. 7 m. Druga, zaczynająca się w oknie położonym w środkowej części meandra ma głębokość 
12 m i sprowadza na dno jaskini (- 30.5 m). Na dnie trzeciej studni, o głębokości 11 m i ścianach pokrytych 
kilkumetrowej długości żebrami naciekowymi znajduje się krótki korytarz, w południowej części zamknięty 
naciekami. 

Kierunki rozwinięcia korytarzy jaskini są zgodne z dominującymi kierunkami spękań ciosowych w 
rejonie krakowskim (Gradziński et. al. , 1994). W jaskini są dobrze widoczne kolejne etapy jej rozwoju. 
Pierwotnie rozwój nastąpił w warunkach freatycznych, a następnie w wadycznych, o czym świadczy kształt 
korytarzy i zachowane na ścianach formy wymyć. Jaskinia jest prawdopodobnie fragmentem większego systemu 

. odwadniajacego rejon Wąwozu Jamki, zapewne ku Dolinie Sąspowskiej . Do systemu tego być może należało 
również położone ponad jaskinią Schronisko Przechodnie. Studnia wejściowa jest młodsza od pozostałych części 
jaskini i powstała na skutek grawitacyjnego rozwarcia szczeliny ciosowej. 
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Miejscami w jaskini zachowane są fragmenty scementowanych namulisk będące prawdopodobnie 
dawnym wypełnieniem jaskini (strzałka przy oznaczeniu SN na Fig. 5) (Gradziński et al., 1995a). Występują 
one na półkach w T-kształtnym korytarzu. Są to scementowane żwiry o rozproszonym szkielecie ziarnowym. 
We frakcji żwirowej dominują fragmenty wapieni jurajskich, oraz ziarna obleczone zbudowane z 
nieprzeźroczystych minerałów (tlenków Mn lub Fe) (Gradziński et al., 1994). Tego typu formy ziarn 
obleczonych typowe są dla gleb klimatu tropikalnego (por. Tardy & Nahon, 1985). Można przypuszczać, że 

zostały one redeponowane do jaskini w końcu trzeciorzędu lub z początkiem czwartorzędu. Warto dodać, że 

podobne formy wzmiankuje Madeyska (1977) z najstarszych osadów Jaskini Ciasnej (Dolina Sąspowska). Są 

one także spotykane w osadach jaskiń Wierzchowskiej Górnej, Nad Żródłem V i Bez Nazwy (inf. ustna A 
Górny, M . Gradziński), a także zostały stwierdzone w wykopach podczas budowy stacji benzynowej w 
Jerzmanowicach (inf. ustna I. Felisiak). 

W jaskini obficie występuje różnorodna szata naciekowa. W partiach przyotworowych na ścianach 
znajdują się skonsolidowane polewy z kożuchowej odmiany mleka wapiennego (Gradziński, 1995). W ciągu 
głównym, w salce gdzie zaczyna się trzecia studnia, występują kolumny naciekowe. Największa z nich ma 
wysokość 1,4 m. Ponadto w jaskini wystepują stalaktyty, pola ryżowe, nacieki wełniste i żebra naciekowe o 
długości dochodzącej do 1,5 m (Gradziński et al., 1995a). W chwili odkrycia w końcowej części ciągu 
głównego występował naciek agrawitacyjny w kształcie serca, spajający z sobą dwa stalaktyty. Ponadto 
występowały również stalaktyty wychylone z pozycji pionowej. Badany był radiowęglowy wiek dwóch prób 
nacieków z Jamy Ani (Pazdur et al., 1994). Otrzymane wyniki wskazują na powstanie nacieków przed ok. 40. 
tysiącami lat. Szata naciekowa jaskini została w poważnym stopniu zniszczona. Większość stalaktytów jest 
wyłamana, usunięta została także część stalagmitów, jak również wspomniany naciek agrawitacyjny 
(Gradziński et al., 1995a). 

Wstępna część jaskini, studnia do głębokości 4 m, była znana od dawna. Wymieniana pod nazwą 
Schronisko w Studni przez Kobyłeckiego (1972), Szelerewicza i Górnego (1986). Próby przekopania korka na 
ówczesnym dnie studni podejmowane były wielokrotnie, poczynając od lat sześćdziesiątych (Wiśniewski, 1988; 
Gradziński et al., 1995a). Korek ten został przekopany 23.01.1988 r. przez Rafała Dutkiewicza i Jarosława 
Sznajdera, którzy poznali większość jaskini. Dno studni rozpoczynającej się w północnej części meandra 
osiągnęła, po pokonaniu skrajnie trudnego pionowego zacisku, Marta Salamon 14.02.1993 r. (Gradziński et 
al., l995a). 

Powszechnie stosowana nazwa "Jama Ani" jest kontrowersyjną i stała się obiektem licznych polemik 
(np. Wiśniewski, 1988; Szelerewicz, 1988; Baryła, 1995, 1996; Gradziński, 1996). W niniejszym tekście została 
ona zastosowana za inwentarzem "Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Sąspowska. Wąwóz Jamki" 
(Gradziński et al. , 1995a). 

Punkt 2 
Jaskinia Sąspowska 

Jaskinia Sąspowska położona jest na prawym orogr. stoku Doliny Sąspowskiej, w jej środkowej części. 
Jaskinia ma długość ok. 100 m (Gradziński et al., 1995b). Główny ciąg jaskini to obniżający się korytarz 
doprowadzający do znacznego przewężenia (przed którym zamontowane są stalowe drzwi). Przewężenie 
prowadzi w górę do niewielkiej salki o dnie z zaklinowanych bloków, tworzących prożek. Poniżej prożku 
korytarz staje się obszerny. Jego wysokość przekracza 10 m. Korytarz ten ma długość ok. 15 m. Na końcu 
przechodzi on w wąską szczelinę, której szerokość jest znacznie zmniejszona przez nacieki. Ponad ciągiem 
głównym na dwóch odcinkach są wykształcone węższe, równoległe korytarze. W środkowej części w stropie 
głównego ciągu znajdują się niewielkie, niezwykle ciasne partie (ok. 10m długości) (Gradziński et al., 1995b). 

Jaskinia powstała w wapieniu ulawiconym górnej jury. Jest rozwinięta na pionowych szczelinach 
ciosowych o biegu NE - SW (główny ciąg) i o biegu N - S (ciągi boczne). Jaskinia jest prawdopodobnie 
fragmentem odwodnienia północnych zboczy Wąwozu Jamki do Doliny Sąspowskiej (Górny, 1985). 

W jaskini występuje bogata szata naciekowa. Największa kolumna naciekowa ma wysokość l m. 
Ponadto występują stalaktyty i różnego typu polewy. Bardzo efektowne są draperie o powyginanym kształcie i 
znacznej wysokości, a także poła ryżowe. Należy dodać, że w jaskini stwierdzono pole pereł jaskinowych, które 
niestety uległo zniszczeniu (Szelerewicz i Górny, 1986). Perły te były prawdopodobnie biogenicznego 
pochodzenia (por. Gradziński, 1997). Część z występujących w jaskini nacieków powstała na drodze 
konsolidacji mleka wapiennego (Gradziński , 1995). 
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Fig. 6. Plan i przekrój Jaskiru Sąspowskiej (wg Gradziński et al., 1995b) 
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Jaskirua w głębszych partiach ciemna, wilgotna. Na namulisku okresowo majdują się kałuże wody. W 
rurze usytuowanej na końcu jaskirll stwierdzono intensywny przewiew powietrza (Górny, 1985). W jaskini 
stwierdzono obecność muchówek. pająków i motyli: Triphosa dubitata i Scoliopteryx libatrix (Gradziński et al., 
l995b). W literaturze podawano występowanie w jaskini nietoperzy (Labocha i Wołoszyn, 1994). W 
przyotworowych częściach jaskini stwierdzono bogaty zespól pajęczaków (Sanocka-Woloszynowa, 1981), a 
także obecność gryzoni. 

Przyotworowe partie jaskini prawdopodobnie mane od dawna. Wiosną l 967 r. Władysław Barski i 
Zbigniew Korona z Krakowskiego Klubu Turystyki Jaskiniowej zlokalizowali otwór jaskini., przekopali ciasny 
korytarz i przeszli do dalszych partii. Wiosną 1994 r . Marcin Czart, Jan Kućmierz i Ryszard Marszalek 
wykonali nitowy trawers do okna w środkowej części jaskini i, po pokonaniu zwężenia, odkryli 4 metrowy 
korytarzyk. Kolejny 6 metrowy korytan. położony również w rejonie osiągniętego poprzednio okna, odkryła 
Marta Salamon (11.03.1995 r.) po przejściu zacisku Z-3 (Gradziński et al., 1995b). 
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Sesja terenowa 2 
Ojców- Jaskinia Nietoperzowa- Jaskinia Wierzchowska Górna- Gacki 

- Lom Zabierzów - Zaknówek 

Prowadzący: 

Ireneusz Felisiakl, Andrzej Gómy2, Teresa Madeyska3, Remigiusz Molenda2, Jacek Motyka1, 

Bogdan Słobodzian4, Jerzy Roszkiewicz5 

l Wydział Geologii, Geofizyki i Ochorny Środowiska AGH, A leja Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
2Muzeum Geologiczne AGH, Aleja Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

3Jnstylut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51155, 00-818 Warszawa 
4Jaskiniowy Klub Jurajski 

5Biuro Usług Turystycznych "Gacek" ul. Bandurskiego 1611 l ; 31-515 Kraków 

· Fig. 7. Trasa sesji terenowej 2; l - Jaskinia Nietoperzowa, 2 - Jaskinia Wierzchowska Górna, 3 - Gacki, 4 -
Łom Zabierzów, 5 - Zakrzówek - część wschodnia, 6 - Zakrzówek - część zachodnia 
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Punkt l 
Jaskinia Nietoperzowa 
Teresa Madeyska 

Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego 

Jaskinia Nietoperzowa leży około l km na SSE od najwyższego punktu Wyżyny Krakowskiej , 
zwanego Skałką (502 m n.p.m.), w stoku górnej części Doliny Będkowskiej, która na tym odcinku jest sucha, a 
tylko po obfitych opadach spływa nią woda. Otwór jaskini eksponowany na SWW, usytuowany jest w skałce, 
około 15m nad dnem doliny, 447 m n.p.m. (wg Kowalskiego 1951). Obecnie stok przed otworem zasypany jest 
hałdą materiału usuniętego z jaskini podczas różnych prac ziemnych. 

Jaskinia Nietoperzowa jest jedną z największych i najwyżej położonych jaskiń Jury Polskiej, jest 
poziomo rozwini ta, składa się z kilku komór i korytarzy o łącznej długoś ci około 300 m. Pierwszy opis i plan 
jaskini opraco-wał Z. Ciętak ( 1935), są one zacytowane przez K. Kowalskiego ( 1951 ) . 
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Fig. 8. Plan Jaskini Nietoperzowej . A- plan części przyotworowej z zaznaczonymi wykopami archeologicznymi 
W .. Chmielewskiego, B- plan całej jaskini. l - ściany skalne, 2 - poziomice w m n.p.m., 3 -linia okapu jaskini, 
4 - granice wykopów 
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Pierwotnie dużą część jaskini wypełniały gruzowo-gliniaste osady, które w końcu ubiegłego wieku 
były eksploatowane na nawóz dla rolnictwa. Znajdowane podczas tych prac zabytki archeologiczne i kości 
zwierzęce kolekcjonował K. Romer, który przeprowadził tam także prace wykopaliskowe (Romer 1883). W 
latach międzywojennych górną część osadów w przyotworowej komorze badał L. Kozłowski (1922) gromadząc 
liczne krzemienne wyroby paleolityczne. W latach 1956 - 1963 systematyczne prace wykopaliskowe prowadził 
w jaskini W. Chmielewski (1961 a, b, 1975) uczestniczyła w nich T. Madeyska opracowując litologię osadów 
(Madeyska-Niklewska 1969). Szczątki kostne zwierząt opracował częściowo K. Kowalski (1961, 1964) i Z. 
Bocheński (1974), zbiory są jednak tak bogate, re opracowanie nie zostało zakończone i jest obecnie 
kontynuowane w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Eksplorację W. Chmielewski 
prowadził w tych miejscach, gdzie była szansa na znalezienie pozostałości obozowisk człowieka paleolitycznego, 
czyli w przyotworowej części i w głównym korytarzu (Fig. 8). Dodatkowo mały wykop usytuowano w koryta.rzu 
w głębi jaskini. 

Osady wypełniające jaskini 
Osady składają się z dwu różnych serii (Figs. 9, 10). Seria starsza- warstwa 17 wypełnia rynnę denną 

(formę wyróżnioną w wielu jaskiniach przez R. Gradzińskiego, 1962) o gładkich, chemicznie zwietrzałych 
powierzchniach skały i składa się z piasków oraz mułków warstwowanych, osadzonych przez wodę płynącą, a 
podścielonych miejscami iłami residuałnymi. Seria młodsza, stanowiąca główną masę osadów, o grubości 5 - 7 
metrów, wypełnia górną, znacznie szerszą część jaskini, o ścianach mechanicznie zwietrzałych i spękanych. 
Składa się ona głównie z gliny i gruzu wapiennego różnych rozmiarów. Zróżnicowanie rozmiarów 
uwidocznione jest na rysunku. Cała seria zawiera kości zwierzęce. W serii tej wyróżniono szereg warstw: 
Warstwa 16 - szaroczerwonawa glina pylasta z dużą ilością ostrokrawędzistego, nadwietrzałego chemicznie 
gruzu wapiennego i czarnymi wytrąceniami relazisto - fosforanowymi. Warstwa ta jest nieregularna, występuje 
w postaci soczew. 

Warstwa 15 - szara glina pylasta z niewielką ilością zwietrzałego gruzu wapiennego i wytrąceniami żelazisto
fosforanowymi. 
Warstwa 14 - less z nadwietrza ym., lecz ostrokraw dzistym gruzem. Warstwa ta przy otworze jaskini ma 
miąższość ok. 1. metra, w kierunku do wnętrza jaskini cienieje i wyklinowuje się . Zawiera nieliczne 
paleolityczne wyroby krzemienne charakteryzujące się techniką lewałuaską. 
Warstwa 13 - szarobrunatna glina pylasta z rozproszonym py em w gla drzewnego i niewielką ilością bardzo 
silnie zwietrzałego gruzu wapiennego ze skorupkami związków fosforanowych na powierzchni. W niszy w 
ścianie skalnej znaleziono nadwietrzały stalagmit. Miąższość tej wartstwy wzrasta w kierunku ku środkowi 
jaskini, gdzie osiąga 80 cm. Występują w niej poziomy kulturowe bogate w węgle drzewne i rozproszone 
zabytki krzemienne. 
Warstwa 12 - brunatna i ciemnobrunatna glina ze zwietrzałym gruzem wapiennym, podobnym do tego z 
warstwy 13, lecz występującym w większej ilości. Znajdowano w niej nieliczne wyroby krzemienne. 
Warstwa 11 - brązowa glina z ogładzonym, nadwietrzałym gruzem o mączystych powierzchniach. Nieliczne 
wyroby krzemienne. 
Warstwa 10 - jasnobrązowa glina z dużą ilością ogładzonego gruzu. W środkowej części warstwy zachował się 
fragment wartwy kulturowej z nielicznymi wyrobami krzemiennymi i węglami drzewnymi. 
Warstwa 9 - jasnoszara pylasta glina Iessowata z ostrokrawędzistym gruzem i dużymi blokami w części 
przyotworowej, gdzie jej miąższość znacznie wzrasta. W odległości 5 m od obecnej linii okapu, przed jaskinią, 
warstwa ta tworzyła kopalny wał przyotworowy. 
Warstwa 8- szereg soczew plastycznej gliny brunatnej ze zmienną zawartością gruzu 
wapiennego, w różnym stopniu ogładzonego, różnych rozmiarów. Zawiera znaczną ilość kości zwierzęcych, 
głównie niedźwiedzia jaskiniowego. 
Warstwa 7 - płowobrązowa i szarobrązowa glina pylasta z ogładzonym gruzem wapiennym. 
Warstwa 6- czarna z powodu obecnosci pyłu węglowego warstwa kulturowa zawierająca górnopaleolityczne 
materiały krzemienne. 
Warstwa 5 -jasnobrązowa glina z gruzem o ogładzonych krawędziach. 

Warstwa 4 -czarna wartwa kulturowa g~rnopaleolityczna. W części przyotworowej jest zniszczona i usunięta 
łącznie z niżej leżącymi warstwami, aż do warstwy 7 włącznie. 
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Warstwa 3- jasnobrązowy less z dużą ilością ostrokrawędzistego gruzu wapiennego. W części przyotworowej 
osiąga miąższość 3 m i przykrywa wspomnianą powierzchnię erozyjną, tworząc jednocześnie wal przyotworowy. 
Zawiera materiały archeologiczne redeponowane z poziomów starszych. 
Warstwa 2- odwapniony gruzełkowaty less z małą ilością gruzu wapiennego i domieszką próchnicy. 
Warstwa l - ciemnoszara próchnica, w głębszej części jaskini naniesiona z zewnątrz oraz polewy naciekowe, 
tworzące miejscami przy ścianach kilkudziesięciocentymetrowej grubości skorupy w których zachowały sią 
liście, ziarno zbóż i fragmenty ceramiki neolitycznej. 

Materiały archeologiczne 
Materiały archeologiczne, głównie krzemienne wyroby paleolityczne znaleziono w kilku poziomach. 

lch obecność zaznaczona jest schematycznie na Fig. 11. Najważniesze są materiały środkowopaleolityczne z 
techniką lewaluaską, których pozycja stratygraficzna została określona właśnie w tej jaskini. Wartość 

stosunkowo ubogiego zespołu rnikocko - prądnickiego polega także na jego usytuowaniu w określonej pozycji 
stratygraficznej, co pozwoliło uściślić jego wiek, gdyż pozycja stratygraficzna bogatszych zespołów tej kultury, 
występujących w innych jaskiniach Wyzyny Krakowskiej nie była tak wyraźna. Górnopaleolityczna kultura 
jerzmanowicka została zdefiniowana przez W. Chmielewskiego (1961) na podstawie materiałów pochodzących 
z trzech warstw kulturowych Jaskini Nietoperzowej. W sumie Jaskinia Nietoperzowa jest obecnie najbogatszym 
pod względem ilości poziomów kulturowych stanowiskiem paleolitycznym w Polsce, na podstawie którego 
zdefiniowano wiek kilku kultur. 
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Fig. 9. przekrój poprzeczny przez osady jaskini, usytuowany w odległości 12 metrów od okapu. Opis warst\v w 
tekście. Z prawej strony pokazany jest przekrój przez jaskinię w tym samym miejscu, z zaznaczononym 
(przerywanymi liniami) przypuszczalnym zarysem stropu jaskini i powierzchni osadów w momencie jej 
osuszenia, czyli początku sedymentacji serii osadów gruzowo - gliniastych. Podstawą odtworzenia zarysu stropu 
jaskini by o "odjęcie" od obecnej przestrzeni jaskiniowej, objętości autochtonicznego gruzu nagromadzonego w 
osadach 
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Fig. 10. Fragment przekroju podłużnego przez osady Jaskini Nietoperzowej. usytuowany w wejściu do jaskini 
(otwór z lewej strony rysunku). Opis warstw w tekście. Widoczne jest zwiększenie miąższości lessowo -
gruzowych warstw 14, 9 i 3 w pobliżu otworu 

Mateńały norystyczne 
Próby wykonania analizy pyłkowej osadów Jaskini Nietoperzowej dały wynik negatywny. Środowisko 

jaskiniowe, bogate w węglan wapnia nie sprzyja zachowaniu się pyłku. Okazało się, re zachowane są jedynie 
najbardziej odporne, a mało charakterystyczne ziarna pyłku. Natomiast warstwy kulturowe zawierały węgle 

drzewne. Oznaczenia drewna węgielków (Chmielewski et al. 1961) wykazały obecność jesiona w stropie 
warstwy 14, a sosny i modrzewia lub świerka w warstwach 13- 11 oraz 6 i 4. 

Mateńały faunistyczne 
W prawie wszyst.kich warstwach znaleziono szczątki kostne kręgowców, w tym 35 taksonów ssaków, 

6 gatunków ptaków oraz mniej licznie gadów i płazów. Zestawienie na Fig. 11 wykonane zosta o na podstawie 
publikowanych materiałów K. Kowalskiego ( 1961 , 1964 ). Pokazuje ono procentowe zróżnicowanie fauny w 
podziale na grupy o różnych wymaganiach ekologicznych, wykonane dla potrzeb interpretacji zmian 
środowiska, jako podstawy interpretacji klimatostratygraficznej. Dla takiej interpretacji najbardziej przydatne są 
zwierzęta o określonych wymaganiach ekologicznych: należą do nich gryzonie i niektóre kopytne. Między 
innymi w Jaskini Nietoperzowej występowały spośród tundrowych: lemingi, renifer, nosororec włochaty, 

spośród stepowych: chomiki, szczekuszka, susły, wśród lśnych : mysz zaroślowa, kret, jeleń, żbik, borsuk. 
· Szczegółowe dane dotyczące interpretacji paleoekologicznej szczątków zwierząt znajdzie Czytelnik w 

specjalistycznych publikacjach (Bochński, 1974; Madeyska, 1981; Kowalski ed. 1989). 
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Naukowe znaczenie osadów Jaskini Nietoperzowej 
Wyjątkowo bogaty, jak na polskie stanowiska, profil osadów, został wielostronnie zbadany. Na 

podstawie wszystkich danych stwierdzono, że najstarsze warstwy gruzowo - gliniaste pochodzą z końca 
przedostatniego zlodowacenia (Warty), taki jest też wiek najstarszych materiałów archeologicznych. Stropowa 
część warstwy 14 oraz warstwy 13 i 12, charakteryzujące się największym stopniem zwietrzenia gruzu 
wapiennego i obecnością fauny leśnej, pochodzą z ostatniego interglacjału. Warstwy 11 -10 reprezentują starszą 
część zlodowacenia Wisły, warstwy 8 - 4 reprezentują młodszą jego część, odpowiadającą tzw. 
interplenivistulianowi, "zimna" warstwa 9 odpowiada chłodnemu wahnięciu, podczas którego osadzał się less, 
"najzimniejsza" warstwa 3 korelowana jest z maksimum ostatniego zlodowacenia, a warstwy 2 i l z późnym 
vistulianem i holocenem. Dzięki zestawieniu wszystkich danych, Jaskinia Nietoperzowa stała się reperowym 
stanowiskiem górnego plejstocenu w Polsce. 

Fig. 11. Zestawienie danych florystycznych, archeologicznych i faunistycznych pochodz cych z osadów Jaskini 
Nietoperzowej. Z lewej strony - schematyczny profil litologiczny, numery warstw odpowiadają opisowi w 
tekście. Symbole drzew iglastych oznaczają obecność węgli drzewnych sosny oraz modrzewia lub świerka, a 
drzewa liściastego - obecność jesionu. Kultury archeologiczne (wg W. Chmielewskiego): LM -
środkowopaleolityczne zespoły mustierskie z technika lewaluaską, PS - zespół "preselecki", MP - roikocko 
prądnicki, J - górnopaleolityczna kultura jerzmanowicka, N - neolit. Krzywa pokazuje wskaźnik ogładzenia 
gruzu wapiennego: przesunięcie w prawo wskazuje na wzrost stopnia ogładzenia gruzu. Następna kolumna 
pokazuje zmiany składu procentowego szczątków ssaków różnych grup ekologicznych. Lewa część kulumny -
procentowa zawartość gatunków ssaków, prawa - ilość osobników gryzoni. Grupy ekologiczne: T - tundrowe, 
S- stepowe, E- eurytopowe (nie związane ściśle z określonym środowiskiem), L- leśne 
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Punkt 2 

Jaskinia Wienchowska Górna- geneza, problematyka udostępnienia i ochrony 
Ireneusz Felisiak, Jerzy Roszkiewicz 

Znajdujemy się we wsi Wierzchowie, w górnej części Doliny Kluczwody. Jaskinia ma trzy otwory 
położone na wysokości 388 - 399 m n.p.m. w grupie skałek na wschodnim zboczu doliny. Jest to jaskinia 
generalnie poziorna o długości ok. l km i deniwelacji 25 m. Tworzy ją sieć korytarzy rozwiniętych w 
wapieniach masywnych (skalistych) oksforduwzdłuż dwu zespołów spękań pionowych o kierunkach NNW-SSE 
i WSW-ENE (zob. plan - fig ... ). Położenie jaskini w południkowym odcinku Dol. Kluczwody, powyżej ostrego 
skrętu doliny na południowy wschód wskazuje, że jest to sieć typu powodziowego (vide Ford & Williams, 
1989). Przy wysokich stanach Kluczwoda, skracając swoją drogę ku SE, wypełniała całą objętość górotworu. 
Stwarzało to okresowo warunki naporowe, przez co woda w równym stopniu rozszerzała szczeliny obu zespołów 
spękań. 

Przekroje poprzeczne korytarzy w kształcie pionowej soczewki są typowo freatyczne, ale powierzchnia 
ścian zazwyczaj jest nierówna, w różnym stopniu przemodelowana przez obrywy. Pochodzący ze ścian gruz 
wapienny na ogół wypełnia korytarze do połowy wysokości, czasem wyżej, maskując wyciętą w najniższej części 
rynnę denną z ostatniego (mogło ich być więcej) stadium wadycznego. Rynnę tą widać znakomicie w otworze I 
(obecnie tylko od środka) i na wejściu do Przesmyku Długiego, dzięki wyeksploatowaniu wypełniska w XIX 
wieku. 

Większość sal powstała na przecięciu szczelin i jest w dużym stopniu ukształtowana przez obrywy 
(zwłaszcza Sala z Kotłami). Jedynie w środkowej części Sali Tronowej bez zmian zachowało się klasyczne 
kopułowe sklepienie freatyczne, powstale dzięki brakowi spękań w tej części górotworu. Jest ono rozcięte w 
jednym miejscu WY.iątkowo wysokim (9 m) stropowym kotłem wirowym. Kotły tego typu liczne są w Sali z 
Kotłami oraz w Niedźwiedzich Jamach. W tym ostatnim miejscu rozcinają od dołu również starą polewę 
naciekową ze stalagmitem, co jest jednym z przejawów wieloetapowej złożonej genezy jaskini. 

Najstarsze osady znane z Jaskini Wierzchowskiej to czerwone iły i pyły bez fauny reprezentujące 
pliocen łub wczesny plejstocen. Ich resztki znajdują się w jej najwyższych partiach - w stropie salki nad 
Kostnicą (Krysowska-lwaszkiewicz, 1974), w przekopie prowadzącym z Sali Tronowej na południe (Felisiak, 
1988, 1997) oraz w rejonie Hotelu. Dominująca część wypełniska to osady pochodzące z neoplejstocenu i 
holocenu, intensywnie eksploatowane jeszcze w XIX wieku na nawóz przez O. Grube'go oraz w celach 
naukowych przez Gotfryda Ossowskiego. Do nawożenia okolicznych pół zużyto wypełnisko z partii otworowych. 
Pozostalości warstw bogatych w guano i kości nietoperzy (głównie karlika małego - Pipistrellus pipistrel/us) są 
do zaobserwowania w strefie drugiego otworu. 

Wykopaliska G. Ossowskiego prowadzone były w Hali Wielkiej Dolnej, Sali w Otworze I i II, 
Przesmyku Długim, Sali z Kotłami, Hotelu, Sali Tronowej, Kostnicy i rejonie Wideł. O ich skali świadczą 
tarasy usypane przed otworami I i II z nsmuliska wydobytego z jaskini. Niestety, ówczesny poziom wiedzy na 
temat stratygrafii plejstocenu i metody badawcze spowodowały, iż obecnie wyniki tych prac są trudne do 
interpretacji. Wydobyty różnowiekowy material został wymieszan)' i można tylko przypuszczać, że wykopaliska 
nie objęły osadów starszych niż neopłejstocen. Urobek usypany przed jaskinią był w latach 70. przebadany przez 
specjalistki z Muzeum Archeologicznego, które stwierdziły obecność zabytków neolitycznych. Wypełnisko w 
samej jaskini od czasów Ossowskiego nie było przedmiotem badań. Podczas prac udostępniających dla ruchu 
turystycznego stwierdzono nie naruszone profile, które zabezpieczono dla przyszłych prac naukowych (m. in. 
Sala Człowieka Pierwotnego, południowa część Sali Tronowej, Korytarz Gotycki, Jama Hieny). Grubość tych 
osadów osiąga 6 m i w niższej części mogą one reprezentować interglacjał eemski, na co wskazują wyrywkowe 
daty bezwzględne. 

Najstarszy naciek wydobyto z przekopu wiodącego z Sali Tronowej na południe. Oznaczenie metodą U
Th dało wynik ponad 300 tys. lat (Duliński & Kuliś, 1990). Z braku dozymetru nie założonego wcześniej w 
Wierzchowskiej Górnej datowanie EPR (paramagnetyczn)' rezonans jądrowy) wykonano dla promieniowania 
tła pomierzonego w jaskiniach tatrzańskich - Naciekowej i Szczelinie Chochołowskiej . Dawka zewnętrzna 
wynosiła tam od 20 do 40 x I0-5Gy/rok, co daje wiek od 1,8 do 1,2 mln lat (Dajek, 1987). Ponieważ próbkę 
wydobyto z ilastego namuliska, jako wynik ostateczny przyjęto datę 1,2 mln łat, obliczoną dla maksymalnej 
dawki tła. Pomimo iż taki wynik ma jedynie orientacyjne znaczenie, wykazał on bardzo dobrą zgodność z 
datowaniem paleontologicznym. 

Wiek brązowych żwirowców ilastych, w których znajdowal się datowany fragment stalagmitu, 
określono bowiem na podstawie zębów Glis Sackdilingensis (Heller) na wczesny plejstocen - Bibarian (Ql + 

23 



Materiały 31. Sympozjum Speleo/ogic=nego 

Q2; ok. 0.8 - 1,9 mln lat) (Nadachowski, 1985). Naciek reprezentuje zatem ten sam wiek lub jest starszy. 
Towarzyszące mu klasty ciemnoczerwonych iłów kaolinowych również pochodzą z rozmycia wcześniejszych 
osadów (może nawet gómoplioceńskich) (Felisiak, 1997). Warto nadmienić, że okaz z Wierzchowskiej Górnej 
jest prawdopodobnie najstarszym wydatowanym metodarni bezwzględnymi naciekiem z południowej Polski. 

PARTIE P00 KOSTNICĄ 

O 10m 

WIERZCHOWSKA GORNA wg. M.Szeterew1czo (19831 

Fig. 12. Plan Jaskini Wierzchowskiej Górnej (wg M . Szelerewicza) 
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Następne daty uzyskane z Wierzchowskiej Górnej są znacznie młodsze. Metodą U-Th uzyskano wyniki 
około 124 do 111 tys. lat (Duliński & Kuliś, 1990) wskazujace na interglacjał eemski. Daty radiowęglowe 
wynoszą z kolei 41 300 - 38 700 i ok. 13 700 lat (Pazdur et al., 1994 ). przy czym w obu tych okresach 
rozdzielonych okresem zimnym ostatniego zlodowacenia jaskinia była zasiedlona. Świadczą o tym warstewki 
sadzy w datowanych naciekach. Najmłodsza data z polewy z warstewkami węgla wynosi 1850 ± 100 BP 
( Gradziński et al., in press), a więc odnosi się już do czasów historycznych. 

Turystyczne zwiedzanie jaskini rozpoczęło sie z końcem wieku XIX, a w roku 1933 wojewoda kielecki 
poleca staroście olkuskiemu jej ochronę. Należała ona wówczas wraz z dworem w Wierzchawiu do klucza dóbr 
Czartoryskich. Przez lata wojny jaskinia była doraźnie wykorzystywana przez okoliczną ludność na cele 
magazynowe (głównie strefy przyotworowe). Działalność ta nie spowodowała większych szkód. Niejasny status 
prawny jaskini po 1945 roku sprzyjał niekontrolowanemu ruchowi turystycznemu, prowadząc do dewastacji 
szaty naciekowej i jej zaśmiecenia. Falenie ognisk (ślady okopceń zachowane do dziś) doprowadziło do 
wytrzebienia fauny. 

W 1966 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nadano jaskini Wierzchowskiej 
Górnej status pomnika przyrody. Chroniona jest całość namuliska oraz wapienie górnojurajskie, co sprawia re 
całość prac technicznych dla udostępnienia turystycznego wykonana została po uzgodnieniu zakresu robót z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Początkowo dla ochrony przed dalszą dewastacją Krakowski Klub 
Turystyki Jaskiniowej PTTK zamontował kraty we wszystkich 3 otworach. Następnie w latach 1974-1979 
prowadzono ze zmiennym szczęściem prace zmierzające do przystosowania jaskini dla masowego ruchu 
turystycznego, co zakończyło się niepowodzeniem. Kolejna próba poczyniona została w latach 1982-1984 i 
zakończyła się formalnym uruchomieniem trasy turystycznej w jaskini. Ze względu na złe wykonawstwo, 
zarówno instalacji elektrycznej jak i ścierek oraz schodów, w latach 1984-J 988 dokonano w sezonach zimowych 
modernizacji trasy turystycznej. 

W związku z XIX-wiecznymi pracami G. Ossowskiego, znacznie zwiększyły się przekroje szeregu 
korytarzy. Spowodowało to w okresie zimowym powstawanie zniszczeń zamrozowych na ścianach. By 
ograniczyć cyrkulację zimnego powietrza w jaskini zimą, otwory uszczelniono zostawiając "przelatki" dla 
nietoperzy. W świetle badań prof. B. Wołoszyna jaskinia Wierzebawska nie należy do szczególnie cennych 
siedlisk nietoperzy, prawdopodobnie wskutek dynamicznego charakteru jej mikroklimatu. Według obserwacji w 
jaskini zimuje kilka sztuk nietoperzy, głównie podkowców małych, a ruch turystyczny nie ma wyraźnego 
wpływu na ich liczebność zarówno latem jak i zimą. W ciągu ostatnich lat zaznacza się wzrost ilości nietoperzy 
zimujących, zgodnie z ogólną tendencją wzrostu ich populacji na południu Polski. Udostępnienie jaskini w 
okresie zimowym (Xll - III) odbywa sie sporadycznie (na zamówienie). Wynikiem takiego postępowania jest 
zanik procederu włamań do jaskini poza głównym sezonem turystycznym, a co za tym idzie, jej skuteczniejsza 
ochrona w tym okresie. 

Wysoka ocena, jaką otrzymała Jaskinia Wierzebawska w opracowaniu "Waloryzacja Przyrody 
Nieożywionej Obszarów i Obiektów Chronionych w Polsce" (Państwowy Instytut Geologiczny, 1992) w zakresie 
wartości merytorycznej, dostępności do zwiedzania oraz wartości dydaktycznych, zobowiązuje do szczególnej 
dbałości o nią. 13-letnia eksploatacja turystyczna jaskini pozwała stwierdzić, iż wybrano właściwą formę jej 
ochrony. Jaskinia jako obiekt turystyczny funkcjonuje bez dotacji z zewnątrz, a zachowanie jej w stanie 
możliwie nie zmienionym, stanowi element marketingowy (oświetlenie, chodniki i schody są niestety 
koniecznością) . Wytrzebione niegdyś nietoperze i pająki stanowią niewątpliwie dużą atrakcję turystyczną a 
wzrost ich populacji leży w dobrze pojętym interesie użytkownika jaskini. 

Negatywny wpływ masowego ruchu turystycznego ograniczany jest (jak w innych jaskiniach) 
limitowaną wielkością grup oprowadzanych przez kwalifikowanego przewodnika. Oświetlenie elektryczne 
zaprojektowano i wykonano w systemie samogasnącym, co pozwala wyeliminować tzw. "ogony" w grupie oraz 
zminimalizować gęstość dobową oświetlenia {problem "lampen flory"). W jaskini do zwalczania flory 
zasiedlającej strefY oświetlone nie stosuje się środków chemicznych ani usuwania mechanicznego. Jaskinia po 
tak długiej eksploatacji praktycznie nie jest zagrożona jej wzrostem. Powstające siedliska likwidowane są 
poprzez zmianę widma światła. W ostatnim okresie zastosowano, z dobrym skutkiem, do zwalczania flory w 
okolicy lamp oświetlenia podstawowego promieniowanie UV. 

Chcąc chronić przed dewastacją tak rozległy obiekt jak Jaskinia Wierzchowska, nie można pominąć 
aspektu ekonomicznego przedsięwzięcia. Brak pomocy finansowej ze strony organów Państwa, zmusza do 
podejmowania działań w zakresie innych form turystyki czy wypoczynku. Organizowanie spotkań, 

· przyrzeczenia harcerskie, zloty, choć nie mieszczą się w kanonach czystego zwiedzania obiektu, poprawiają 
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wskaźniki ekonomiczne, nie naruszając zakresu jego ochrony. Wszystkie formy pobytu ludzi w jaskini odbywają 
się pod opieką obsługi, której zadaniem jest m. in. sprawowanie nadzoru nad zachowaniem klienta. 

Punk13 

Gacki - wylot doliny Kluczwody sprzed 15 mln lat 
Ireneusz Felisiak 

Rzeźba wielu fragmentów poludniowej części Wyżyny Krakowskiej wygląda tak jak przed transgresją 
morza środkowego miocenu (badenu) 15 milionów lat temu. Odcinki niektórych przedmioceńskich dolin 
krasowych po dziś dzień wypełniają osady trzeciorzędowe (Panek & Szuwarzyński, 1976; Felisiak, 1992). Na 
Płaskowyżu Ojcowskim należy do nich Prądnik w rejonie Trojanowic i Korzkwi oraz Kłuczwoda, u wylotu 
której się znajdujemy. W zachodniej części Grzbietu Tenczyńskiego są to doliny Niema i Grzybowska, których 
ujście do doliny Rudawy miniemy za Skałą Kmity, w drodze z Zabierzowa (punkt 4) na Zakrzówek (punkt 5). 

W Kluczwodzie morskie piaski i iły badenu znajdują się w suchym lewobrzeżnym odgałęzieniu doliny 
w Wielkiej Wsi, ale najbardziej spektakularnym przykładem jest jej kopalne ujście do Rowu Krzeszowickiego 
pod wsią Gacki, rozpoznane wierceniem studziennym (Fig. 13A). Morskie iły badenu podścielone zielonymi 
krasowymi iłami z krzemieniami i rzadziej otoczakarni wapieni osiągają głębokość ponad 50 m. Schodzą zatem 
znacznie niżej niż dno doliny współczesnej u jej ujścia (Fig. 13B). Odsłonięcia wapieni na SW i SE od Gacek 
wskazują że kopalna Kluczwoda była jak i obecna wąskim jarem krasowym, biegnącym w dolnej części cały 
czas prosto z NE na SW. 

A 

- 310 mnpm. Om 

Mb 

34 

Ol M 

50 

B o o. s 

PtASKOWYŻ 

RÓW KRZESZOWICKI 
•3 KRZESZOWICE~ 

Fig. 13. Profil osadów wypełniających kopalny odcinek Kluczwody (A) orazjego lokalizacja (B). l -przebieg 
doliny KluCZ\vody przed badenem; 2- odsłonięcia, 3 - położenie studni w Gackach; wiek warstw: J0 -jura, 
oxford; Cr1 - kreda, turon; Crcp -kreda, kampan; 0/M - oligocen i wczesny miocen; Mb - miocen, baden (IIA
zespół mikrofauny wg S. W. Alexandrowicza). Kropki oznaczają głębokość opróbowania 

26 



lv!ateriały 31. Sympozjum Speleologicznego 

Stop 4 
Lom Zabierzów - kras kopalny a tektonika 
Ireneusz Felisiak 

Znajdujemy się w łomie w zachodniej części wsi Zabierzów, w strefie dyslokacyjnej rozdzielającej 
Rów Krzeszowicki i Grzbiet Tenczyński Wymienione struktury geologiczne i zarazem jednostki 
geomońologiczne uformowały się w wyniku trzeciorzędowej tektoniki uskokowej. Można to zaobserwować 
najlepiej właśnie w Zabierzowie, gdzie kopalne utwory krasowe umożliwiają datowanie licznych, dobrze 
odsłoniętych uskoków. Ze względu na liczne walory naukowe i dydaktyczne kamieniołomu, od roku 1992 z 
inicjatywy l. Felisiaka czynione są starania o jego prawną ochronę w kategorii stanowiska dokumentaczyjnego. 
Ostatnio w kamieniołomie urządzono geologiczną ścieżkę dydaktyczno-turystyczną oraz zaproponowano 
wpisanie na listę ważnych geostanowisk Europejskiej A socjacj i Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGeo 
(Aiexandrowicz et al., 1997). 

Profil skał budujących interesujący nas teren rozpoczynają wapienie górnej jury, eksploatowane w 
kamieniołomie do 1992 roku. Z wierceń wynika, tJ! mają one 200 m miąższości, z czego w łomie odsłania się 
najwyższe 20 m, należące do wyższego środkowego oksfordu. Wapienie te ścięte są powierzchnią abrazyjną, 
którą przykrywają od razu osady kredy górnej (brak najwyższej jury i kredy dolnej). Na cienkiej warstwie słabo 
zapiaszczonych wapieni turońskich (25 - 45 cm) spoczywają margle senońskie - spodem zielone z glaukonitem, 
wyżej szare a potem białe z czertami. W lornie miąższość margli wynosi do 13 m, a obok w wierceniach 
do40 m. 

Utwory krasowe powstały z wietrzenia skał kredowych i jurajskich. Są one bardzo zróżnicowane 
litologicznie zależnie od stopnia odwapnienia i długości transportu przed złotJ!niem do zagłębień krasowych. 
Efektem całkowitego wyługowania CaCO:J są zielone i rzadziej czerwone iły smektytowe, iły z krzemieniami 
oksfordzkimi oraz piaski kwarcowe. Biegun przeciwny stanowią rumosze nie zwietrzałych chemicznie margli 
senonu, nagminnie spotykane w pobliżu odsłonięć kredy. Wiek tych osadów, często przewiercanych pod iłami 
miocenu środkowego, określa się na oligocen i wczesny miocen (Gradziński, 1962; Felisiak, 1992). 

Fragment kamieniołomu w Zabierzowie 

Przez zbliżenie się ściany kamieniołomu do 

uskoku i oberwanie wapieni jurajskich (a) 

w jej wyq:szych częściach opoka senońska 

(c) przy• powierzchownej obserwacji wydaje 

się wypełniać .,jamy" na nierównej pv

wierzchni wapieni. w rzeczywistości opoka 

spoczywa na wygładzonej powierzchni abra-

zyjnej, a miejscami na turonie (b) a 

Fig. 14. Wg Dżulyńskiego (1953) 

Skały mezozoiczne zalegają niemal poziomo ale pocięte są licznymi stromyDll 1 pionowymi 
. uskokami. Skutkiem tego warstwy starsze - wapienie oksfordzkie - często znajdują się wyżej niż młodsze od 

nich margle senońskie. Takie bloki podniesione w górę nazywamy zrębami, a obniżone rowami tektonicznymi. 
Przy określonej wyżej sekwencji warstw zręby budowane są przez wapienie, a rozdzielające je rowy wypełniają 
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margle. Dwa wyrobiska kamieniołomu - dolne re stawem (starsre) i górne (nowsre)- to dwa zręby z których 
wyesploatowano wapienie. Ich resztki widoczne w ścianach to jak skorupa od pustego już jajka, co widać dobrre 
w zachodniej części południowej ściany wyrobiska dolnego (A na Fig. 15). Z tego powodu osady rowu 
tektonicznego (a więc zrzucone w dół) stanowią pozytywny element w rzeźbie kamieniołomu. Budują one 
równoleżnikowy wal dzielący wyrobisko dolne od górnego, przecięty przekopem drogowym odsłaniającym 
najdłuższy w łomie profil margli kredowych. 

Fig. 15. Mapa geologiczna łomu Zabierzów. l- jura; 2 - turon; 3- kreda górna nierozdzielona (głównie senon); 
4 - oligocen i wcresny miocen; 5 - uskok na spągu wyrobiska; 6 - uskok na ścianie eksploataC)jnej ; 7 -
czwartorzęd, hałdy. 
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W trakcie eksploatacji wielokrotnie naruszono granicę zrębów robiąc wyrwy w "skorupie" i 
odsłaniając znajdujące się z drugiej strony margle (Fig. 14). Powstałe w ten sposób formy przypominają jamy 
krasowe wypełnione utworami kredowymi (Dżulyński, 1953). Na planie łomu zaznaczono je strzałkami (Fig. 
15). Ich odróżnienie od prawdziwych lejów krasowych, równie licznych w łomie Zabierzów, wymaga dużego 
opatrzenia. Większe leje i studnie powstawały w miejscu silnego spękania skal (ułatwiającego krążenie wód) i 
przez to koncentrują się właśnie w strzaskanych tektonicznie strefach uskokowych. Taką skrasowiałą brekcję 
uskokową obserwujemy we wschodniej części górnego wyrobiska (C na Fig. 15). Margle kredowe tworzące 
zrzucone slazydło uskoku często wsypywały się do powstającej próżni krasowej nim jeszcze uległy odwapnieniu 
i tylko brak uławicenia pozwala odróżnić te rurnosze od opisanych wyżej wyrw. Najlepszych przykładów 

dostarcza południowa ściana dolnego wyrobiska. pośrodku której znajduje się największy w Zabierzowie lej, 
wypełniony w górze rumoszem białych margli z czertami (B na Fig. 15). Te same margle widoczne w położonej 
50 m na E wyrwie są wyraźnie uławicone, lekko ugięte na S do centrum rowu dzielącego wyrobiska. Lej ku 
dołowi rozgałęzia się przechodząc w system poszerzonych korozyjnie szczelin, wypełnionych szarymi iłami z 
pirytem. Wskutekjego utlenienia szczeliny mają rdzawą barwę, a w wypełnieniu można znaleźć kryształy gipsu. 
Szczotki kryształów pirytu obserwowano w małej studni krasowej wypełnionej szaro niebieskawymi iłami z 
blokami wapieni oksfordu i turonu, położonej w zachodnim skraju ściany południowej . 

W górnym wyrobisku zrzuty uskoków były mniejsze i skrzydla zrzucone najczęściej tworzyły margle 
zielone. O ich słabym zwietrzeniu przed reciepozycją rniadczą makroskopowo rozróżnialne ziarna glaukonitu a 
nawet szczątki fauny w wypełnieniach krasowych. We wschodnim narożniku tego wyrobiska silnie odwapnione 
margle zielone, częściowo zmienione na czerwone znajdują się in situ. Dzięki temu w sypkim, bogatym w 
glaukonit osadzie zachowałysie nie pokruszone, cieniutkie igły gąbek do l cm długie. 

W bezpośrednim sąsiedztwie łomu (200 m na W) występują też osady będące rezyduum wietrzenia 
wapieni oksfordu. Przy wierceniu studni pod 40. m nie skrasowiałych wapieni jury natrafiono na komorę 
wypełnioną wyłącznie piaszczystymi iłami z krzemieniami jurajskimi, stanowiącymi ponad 50% objętości 
urobku! Spągu komory nie osiągnięto do głębokości 60 m. Takie same ily położone na tej samej wysokości 
stanowią dolną część wypełnienia kopalnej doliny krasowej, rozpoznanej wierceniami we wschodniej części wsi. 
Dokumentują one istnienie na tym terenie we wczesnym miocenie kompletnego krasowego systemu 
odwodnienia, złożonego z dolin krasowych i nawiązujących do nichjaskiń (Felisiak, 1992). 

Punkt S, 6 
Warunki hydrogeologiczne i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka 
Andrzej Górny, Remigiusz Molenda, Jacek Motyka, Bogdan Slobodzian 

Warunki hydrogeologiczne 
Zrąb Zakrzówka jest niewielką formą tektoniczną na prawym brzegu Wisły, w południowo

zachodniej , peryferyjnej części Krakowa. Należy on do pasma wyniesień :zbudowanych z wapieni jurajskich, 
ciągnących się wzdłuż Wisły, od Krakowa po Tyniec. Główny :zbiornik wód podziemnych jest zbudowany z 
wapieni malmu (Motyka et al., 1995). W południowej części kontaktują się one lateralnie z zawodnionymi, 
piaskowo-żwirowymi osadanil czwartorzędu. Na wapieniach górnej jury lokalnie spotyka się płaty marglistych 
utworów kredy oraz ilastych osadów trzeciorzędu (miocenu). Z punktu widzenia kształtowania się warunków 
przepływu wody podziemnej istotny jest kontakt hydrauliczny wapieni jurajskich z Wisłą, występujący w 
pólnocno-zachodniej części zrębu Zakrzówka (Fig. 16). 

Głównymi drogami przepływu wody podziemnej w wapieniach górnojurajskich są oddzielności 
międzyławicowe i spękania ciosowe (Postawa, 1995). Ławice wapieni. budujące zrąb Zakrzówka generalnie 
zapadają pod kątem 50° - 70° w kierunku wschodnim (Fig. l7A). Sporadycznie upad może dochodzić do 26°. 
W przypadku spękań ciosowych dominujące są kierunki 45° - 50° (NE-SW) oraz mniej wyraźnie zaznaczone 
około 120° (NW-SE). W obydwu wystąpieniach powierzchnie spękań są pionowe lub prawie pionowe o upadzie 
70° - 80° (Fig. 17B). 

Do 1991 roku na zrębie Zakrzówka czynny był kamieniołom wapieni jurajskich, używanych do 
produkcji sody metodą Solvay' a. Eksploatacja sięgnęła poziomu około 25 m poniżej średniego położenia 
zwierciadła wody w Wiśle. Do kamieniołomu dopływała woda z Wisły, silnie zanieczyszczona solankami z 
górnośląskich kopalni węgla kamiennego. Drugim źródłem dopływu były opady atmosferyczne. W rezultacie 
obserwowano dużą czasową i przestrzenną zmienność składu chemicznego wód w wyciekach (Motyka & 
Postawa, 1997). Dobrym wskaźnikiem chemizmu był w tym przypadku jon et-, dominujący anion w solankach 

29 



Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego 

kopalni górnośląskich, a tym samym w wodzie wiślanej . Stężenie tego jonu zbadano jednorazowo w około 60. 
wyciekach w kamieniołomie ,,Zakrzówek" . W skali kamieniołomu widoczne były dwie wyraźne strefy 
występowania wód o różnym stężeniu jonu CI-: strefa północna o większych stężeniach oraz strefa wschodnia i 
poludniowa o mniejszych stężeniach (Fig. 3). Przypuszczalnie strefy te są oddzielone od siebie dyslokacją o 
niewielkim zrzucie, która jednak nie była wyraźnie widoczna w kamieniołomie. 

[llll]1 rTn2 G:SJ3 ~' Li.l..lJ LJ ~ 

~6 07 [[]. 
O· 100 200m 

Fig. 16. Mapa geologiczna zakryta zrębu Zakrzówka; Czwartorzęd: l - nasypy i hałdy skał płonych, 

2- aluwia, deluwia, lessy, 3 - piaski. Trzeciorzęd: 4 - iły . Kreda: 5 - margle, wapienie margliste. Jura (malm): 
6-"wapienie skaliste i ławicowe. 7- uskoki, 8- granica kamieniołomu "Zakrzówek", 9- punkty poboru próbek 
wody 
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Fig. 17. Diagramy konturowe spękań (A) i elementów uławicenia (B) 

Zjawiska krasowe 
W pólnocnej części kamieniołomu zmienność jonu CI- miała charakter mozaikowy. tzn. obok siebie 

występowały wycieki o bardzo zróżnicowanych stężeniach jonu CI- (Fig. 18) . Na dodatek największe stężenia 
zarejestrowano w wyciekach najbardziej oddalonych od Wisły. Wytłumaczyć to można współdziałaniem 
oddzielności międzyławicowych i pionowych szczelin w ksztahowaniu składu chemicznego wód. które 
dopływały do kamieniołomu Zakrzówek przed jego zatopieniem. 

Jaskinie Zrębu Zakrzówka 
Obszar zrębowy Zakrzówka zbudowany z vvapieni oksfordu zawiera w sobie rozległy system kanałów 

cyrkulacji krasowej. Aktualnie dostępnych jest kilkanaście większych i mniejszych jaskiń (Kowalski, 195 1; 
Czepie!, 1976; Szelerewicz. Górny. 1986). 

W części wschodniej zrębu znajdują się następujące jaskinie: 
Jaskinia Musza 25,0 m 
Jaskinia Koguta 23,0 m 
Schronisko w kamieniołomie I 3,0 m 
Schronisko w kamieniołomie II 3.0 m 
Schronisko w kamieniołomie m 7,5 m 

W części zachodniej odkryto jaskinie: 
Jaskinia Jasna nad Wisłą 
Jaskinia Twardowskiego 
Jaskinia Niska 

80m -3,0 m 

Schronisko Okienko Zbójnickie 
Jaskinia Wywiew 
Jaskinia z Kulkami (Kuźniara II) 
Jaskinia Wiślana 
Schronisko w Pychowicach 
Schronisko S.7 

powyżej 300 m -17,5 m 
35 m 
7m 

20 m 
ok. 50 m 

21m 
5m 
6m 

-2,0 m 
+7,0m 
-5,0 m 

Jaskinie i schroniska znane we wschodniej części zrębu Zakrzówka to niewielkie fragmenty 
większych niegdyś próżni, rozciętych przez kamieniołomy i częściowo lub zupełnie zniszczonych. 

W części zachodniej zrębu jaskinie: Twardowskiego, Niska, Z Kulkami, Wywiew, Jasna i schronisko 
Okienko Zbójnickie, tworzą rozległy system kanałów i korytarzy o długości przekraczającej 500 m (Fig. 19). 

· Łączność poszczególnych składników potwierdzona jest przez przewiewy, np. dym z ogniska palonego przy 
otworze Jaskini Twardowskiego pojawił się w Jaskini Wywiew i Niskiej. Większość otworów znana już była na 
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Fig. 18. Mapa koncentracji jonu chiorkowego w wyciekach w kamieniołomie "Zakrzówek"; stężenia jonu Ct w 
mg/dm3 : l - poniżej 100; 2 - 100-200; 3m- 200-300; 4- 300-500; 5 - 500-700: 6 -powyżej 700. 7 - granice 
kamieniołomu ,,Zakrzówek". 8- punkty poboru próbek wody 
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początku tego stulecia i wcześniej. Np. w Jaskini z Kulkami podczas "powtórnego" odkrycia w 1993 r. , 
znaleziono ołowiane kule do muszkietu i żelazne do małego działka ,,falkonety", pochodzące z okresu wojen 
szwedzkich, czyli z xvn w. Już w 1912 r. magistrat krakowski zlecił wykonanie planu zachodniej części 
masywu (Wiśniewski, 1997). Na tym planie zaznaczone 4 jaskinie: Grota I (Okienko Zbójnickie), Grota n 
(Jaskinia z Kulkami), Grota Ill (?), znajdująca się w cyplu wysuniętym najbardziej na SW jest aktualnie 
niedostępna (zasypana śmieciami i liśćmi), Grota IV (Jaskinia Jasna). Jaskinia Twardowskiego odkryta została 
w połowie XIX w., w czasie fortyfikowania miasta. W Jaskini Twardowskiego, największej w Krakowie, 
poznano dotychczas ponad 300 m korytarzy (Górny, Paulo, 1993). Długość jaskini wzrasta w związku z 
prowadzoną w niej eksploracją. Można w niej wyróżnić trzy części: salę wejściową, części NW i E. Sala o 
długości 30 m ma szerokość do lO m i wysokość w przedziale od 2-4 m. W stropie zaznaczone jest pęknięcie 
SW-NE oraz małe kotły wirowe. W kierunku NW system korytarzy, poznany na 4 poziomach o deniwelacji 10 
m, jest rozwinięty anastomatycznie na płaszczyznach międzyławicowych oraz systemie pionowych pęknięć o 
NW. Korytarze opadają lagodnie w kierunku W (ku Wiśle), łącząc się z innymi jaskiniami tej części zrębu o 
czym świadczy silny przewiew, ukierunkowany w zależności od pór roku do środka lub na zewnątrz jaskini. 
Namulisko w tej części jaskini jest gliniaste z aluwium krzemiennym z ławic wapiennych. Brak tutaj warstwy 
antropogenicznej. W kierunku E rozwija się system kanałów freatycznych o owalnym przekroju, o szerokości od 
0,6 do l m. Nie widać wyraźnego założenia tektonicznego i litologicznego. Kanały biegną w kierunku E-W i 
zapadają stromo (20° ) w stronę zalanego kamieniołomu, schodząc na głębokość 17,5 m od otworu jaskini. 
Wypełnione są piaskiem równoziarnistym białym lub rdzawym słabo zailonym. Na ich ścianach widoczne, 
wypreparowane gąbki, fragmenty jeżowców i ramienionogów. Wyraźny jest brak krzemieni spotykanych bardzo 
często w całej zachodniej części, odchodzącej od sali, i występujących również w jaskiniach: Niskiej, Z 
Kulkami, Wywiew i Jasnej. Wapienie organodetrytyczne tego typu występują również w Jaskini Wiślanej, 

podobny jest tam również typ namuliska. Odmienny kierunek upadu warstw w części E i części NW sugeruje 
istrtienie antykliny lub nieciągłości na brzegu bioherrny, o osi pokrywającej się z osią sali. 

W jaskiniach Zakrzówka nie stwierdzono występowania warstw antropogenicznych. Badania 
prowadzone przez A Altha na początku wieku nie przyniosły pozytywnych wyników. 

Temperatura powietrza we wszystkich jaskiniach jest zbliżona do 8°C. Zmiany występują jedynie w 
strefach przyotworowych, np. w jaskiniach: Z Kulkami i Niskiej odcinek kilku metrów od wejścia jest w okresie 
upałów wysuszany, natomiast w Jaskini Jasnej korytarz za salą \vstępną jest wymrażany w okresie zimowym. 
We wszystkich jaskiniach zachodniej części zrębu Zakrzówka występują silne przewiewy, których brak jest w 
części wschodniej, w Jaskini Twardowskiego, zamulonej osadarni piaszczystymi. Szata naciekowa występuje w 
Jaskini Niskiej i Twardowskiego. W częściach dostępnych od dawna lub często zwiedzanych jest uboga, mocno 
zniszczona i występuje w postaci polew, mocno zniszczonych stalaktytów i stalagmitów z drobnokrystalicznego, 
bezbanvnego i półprzeźroczystego kalcytu. W częściach nowoodkrytych lub rzadko odwiedzanych występują 
makarony do 20 cm długości, kolumny, płaskie stalagmity i rozległe wokół stalagmitowe polewy na 
powierzchni namuliska. Występują również oryginalne półprzeźroczyste nacieki grzybkowe. Datowanie dużego 
stalagmitu (patrz wystawa pt."Zjawiska Krasowe" na AGfł), metodą C-14 (Pazdur et al., 1994), dało wiek w 
granicach 8500 ± 800 lat B.P. 

Jaskinie zrębu Zakrzówka są niestety ciągle dewastowane i zaśmiecane. Próby zamknięcia Jaskini 
Twardowskiego na początku lat 90-tych niestety nie powiodły się. W lipcu 1997 roku część Jaskini Jasnej oraz 
stary łom z Jaskinią Wiślaną zostały zalane przez wyjątkowo wysoką falę powodziową Wisły. Aktualnie 
prowadzone są prace dokumentacyjne w jaskiniach zachodniej części zrębu Zakrzówka, mające na celu 
wykonanie dokładnego planu poszczególnych części systemu jaskiń oraz ich wzajemnego rozmieszczenia. Przy 
okazji spodziewamy się szeregu odkryć nowych próżni . 

Praca została wykonana w ramach grantu KBN nr 9T 12 B 012 10, kierowanego przez prof. dr hab. 
inż. Antoniego S. Kleczkowskiego. 
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PLAN JASKINI "WERTEBY" (PODOLE), 
WYKONANY PRZEZ GOTFRYDA OSSOWSKIEGO W LATACH 1891-1892 

Janusz Baryla 
Muzeum Geologiczne ING PAN. ul. Senacka l , 31-002 Kraków 

Plan jaskini "Werteby" (Werteba, jaskinia w Bilczu), wykonany 105 lat temu przez Gotfryda 
Ossowskiego, jest najprawdopodobniej pienvszym dokładnym i kompletnym planem dużej, kilkukilometrowej 
jaskini, usytuowanej na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. 

Plan ten, mimo iż stanowi u nas dokonanie pionierskie i jest bez wątpienia szczytowym osiągnięciem 
kartografii jaskiniowej swoich czasów, to jednak poza wąskim gronem osób. głównie archeologów, jest 
praktycznie nie znany. Stan taki wynika po części z zaistnienia dość nietypowej sytuacji. Otóż plan ten został 
wprawdzie wydrukowany, ale nie był dotychczas w calości publikowany. W zamierzeniu jego autora miał wejść 
w skład większej rozprawy, poświęconej wykopaliskom prowadzonym w jaskini "Werteby". Ze względu na 
rozliczne powikłania losu, a następnie chorobę i śmierć autora, badania archeologiczne i paleontologiczne w 
jaskini "Werteby" nie zostały wówczas ukończone i nie znalazły podsumowania w odrębnej publikacji. Cały, 

wydrukowany już wcześniej nakład planu, przechowywany był zrazu w Akademii Umiejętności, a po jej 
likwidacji znalazł się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Celem niniejszego komunikatu jest zapoznanie uczestników Sympozjum tak z samym planem, jak i z 
jaskinią, którą dokumentuje, a także przybliżenie osoby autora omawianego planu (którego stulecie śmierci 
mija właśnie w bieżącym roku). 

Gotfryd (lub Godfryd) Ossowski ( 183 5- 1897) był jednym z czołowych polskich badaczy drugiej 
polowy XIX w. Zajmował sie głównie zagadnieniami wchodzącymi w zakres archeologii i geologii. Władze 
rosyjskie, którym się naraził, uniemożliwiły mu odbycie normalnych studiów uniwersyteckich. Swą rozległą 
wiedzę zdobywał sam, korzystając z pomocy specjalistów, m.in. profesora geologii Ataoazego Rogowicza. 

Badania geologiczne prowadził G. Ossowski głównie na Wołyniu. Ich podsumowaniem była mapa 
geologiczna tej krainy; jej trzecie wydanie ukazało się w r . 1880. w Paryżu w wersji polskie i francuskiej . 
Natomiast badania archeologiczne realizował Ossowski na Wołyniu, w Wielkopolsce i w Prusach, a następnie -
począwszy od r. 1879 - w okolicach Krakowa i na Podolu. Materiały uzyskane z wykopalisk przekazywał do 
muzeów w Żytomierzu, Toruniu, a przede wszystkim do Muzeum Antropologiczn<rArcheologicznego AU, 
którego był organizatorem i pierwszym kustoszem. 

Jeżeli chodzi o prace wykopaliskowe w jaskiniach, to Ossowski wykonywal je w okolicach Krakowa, 
głównie w dolinach: Mnikowskiej i Prądnika oraz na Podolu ("Werteby"); odwiedził także kilka jaskiń w 
Tatrach i w azjatyckich górach Ałtaj . 

Dalsze informacje o G. Ossowskim znaleźć można w "Polskirn Słowniku Biograficznym", w haśle 
opracowanym przez Czarnieckiego (1979). 

Jaskinia w Bilczu (nazwa Werteby lub Werteba pojawia się dopiero u Ossowskiego) nie jest 
\vyn.ieniona przez Rzączyńskiego ( 1721 i następne wydania), który wzmiankuje kilka innych jaskiń Podola. Jak 
podaje Gruszecki (1878), pierwsze informacje na jej temat ukazały się w niemieckojęzycznym czasopiśmie 
wychodzącym we Lwowie - "Miscellen", w 1822 r. Jaskinię penetrował wówczas dzierżawca Bilcza - Jan 
Chmielecki, znajdując w niej m.in. kości ludzkie i zwierzęce, naczynia gliniane i monety rzymskie. Opis 
znanych wtedy partii przedstawił Aleksander Zawadzki, także w wymienionym powyżej czasopiśmie. 

Oryginalne sprawozdanie z odnalezienia jaskini w Bilczu zostało przekazane do "Gabinetu archeologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego" . Kolejna wzmianka, nie tyle o samej jaskini, co o związanym z nią podaniu, 
ukazała się w 1862 r. w krakowskim piśmie "Czas". W 1876 r. wstępne partie jaskini w Bilczu zwiedzał 
krakowski archeolog AH. Kirkor, w towarzystwie hrabiego S. Koziebrodzkiego. Kirkor ponownie odwiedził 
jaskinię w 1878 r., ale już w większym gronie osób: m.in. w wejściu (17.06.) uczestniczyli dwaj inżynierowie z 
Załeszczyk, którzy wykonali plan penetrowanych wówczas partii. Plan ten został zalączony do sprawozdania z 
tej eskapady (Kirkor, 1879). 

W latach 1891-1892 gruntowne badania archeologiczne w jaskini "Werteby" prowadzil G. Ossowski 
i właśnie wówczas sporządzil dokładny jej plan. Badania te. jak już wspomniano, nie doczekały się odrębnej 
publikacji, a są jedynie sygnalizowane w kolejnych sprawozdaniach (Ossowski, 1892 i 1895). 

W początkach XX w. prace wykopaliskowe w tej rozległej, gipsowej jaskini, prowadzil Włodzimierz 
Demetrykiewicz, ale i on nie ogłosił na ich temat odrębnej rozprawy. Należy tutaj dodać, że obfite i cenne 
materiały z jaskini "Werteby" nie doczekały się do chwili obecnej pełnego opracowania i podsumowującej je 
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publikacji. O dalszych badaniach jaskini "Werteby" brak konkretnych informacji. Natomiast z różnych źródeł 
wiadomo, re w czasie II Wojny Światowej ukrywalisie w niej Żydzi, ale zostali wyłapani i wymordowani przez 
Niemców. Z kolei partyzantów UP Ą szukających tam schronienia, zlikwidowały po wojnie wojska radzieckie. 

Po długiej przerwie, jaskinię "Werteby" odwiedzili Polacy prawdopodobnie dopiero w 1996 r., w 
trakcie wyjazdu zorganizowanego przez STJ KW-Kraków. 

Prezentowany plan jaskini "Werteby", autorstwa G. Ossowskiego, został wydrukowany w zakładzie 
M. Salby w Krakowie. Zapewne ze względu na dure rozmiary, został on podzielony na trzy części, umieszczone 
na osobnych tablicach, ale są one wszystkie opisane jako "Tabl. I". Nad górnymi ramkami figuruje napis -
Zbiór Wiadom. do Antrop. krajowej. Tom XVI (na jednej z tablic) i Tom XVIll (na dwu pozostałych), co 
dowodzi, re plan mial być zalączony do kolejnego tomu właśnie tego wydawnictwa. Na poszczególnych 
tablicach jaskinia jest przedstawiona w skali l :250, natomiast rzut całej jaskini na mapkę terenu - w skali 
l :2000. Uzupełnieniem właściwego planu jaskini są ponadto: mapa archeologiczna okolicy Bileza-Złotego oraz 
przekrój pawilonu z windą, za pomocą której wyciągano z jaskini urobek. 

Niewielki fragment planu omawianej jaskini został zamieszczony w opracowaniu poświęconemu 
Staszicowi, autorstwa S. Czarnieckiego (1994). Natomiast na kopii planu, załączonej do "Materiałów" 
poszczególne części jaskini zostały zestawione w jedną całość, pomniejszoną do wielkości umożliwiającej 
odczytanie napisów. Podziałka liniowa, znajdująca się obok skali, pozwala na dokonanie przeliczeń odległości. 

Prezentow<llly na planszy oryginał planu, otrzymałem dzięki uprzejmości Pani dr Ewy Rook z 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
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NAJCIEKA WSZE WYNIKI BADAŃ WYKOPALISKOWYCH PROWADZONYCH 
W JASKINIACH ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WYżYNY KRAKOWSKO

CZĘSTOCHOWSKIEJ, W LATACH 1989-1997 

Krzysztof Cyrek 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź 

Referat dotyczy, prowadzonych przez autora z ramienia MAiE w Łodzi, interdyscyplinarnych badań 
wykopaliskowych w jaskiniach środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej . Od 1989 r. do dzisiaj 
przebadano następujące obiekty: Schronisko w Kruczej Skale, jaskinie - Na Górze Słupsko, Deszczową, 

Kroczycką i Złodziejską. Wszystkie one znajdują się w Skałach Kroczyckich, natomiast największe z badanych 
stanowisk - Jaskinia Biśnik - leży niedaleko miejscowości Pilica w obrębie Wzgórz Niegowonicko
Smoleńskich. W badaniach, oprócz archeologów, udział brali: sedymentolog prof. Teresa Madeyska, 
geomorfolodzy - mgr. mgr. J. Grabowska i P. Marosik, paleozoolodzy - prof. T. Wiszniowska wraz z zespołem 
współpracowników oraz doc. A Nadachowski z zespołem. 

Krucza Skała 

W sklad tego obiektu wchodzi schronisko, obszar chroniony przez nawis oraz zawalona częściowo 
jaskinia. W środkowej serii osadów składających się z piasków warstwowanych odkryto dwa poziomy 
organiczne o kulturowym charakterze. Charakter znalezionych w nich zabytków świadczy o ich późno 
magdaleńskim charakterze, z tym, u młodsza z nich została wydatowana radiowęglowo na lata 9 450 ± 200 
BC; Lod-407. Znaleziono ślady kilku palenisk, skupisko wyrobów krzemiennych i kilka tysięcy fragmentów 
kości zwierzęcych. Wyjątkowym znaleziskiem jest ornamentowany fragment poroża renifera. Bezpośrednio pod 
powierzchnią natrafiono ponadto na obiekty mieszkalne z późnego okresu rzymskiego. 

Góra Słupsko 

Jest to jaskinia o częsctowo zniszczonym stropie, ale dobrze zachowanych sedymentach. W ich 
przypowierzchniowej partii znaleziono skupisko ok. 1000 wyrobów krzemiennych, ok. 150 fragmentów 
ceramiki i kilkaset kości zwierzęcych. W pewnym oddaleniu w skalnej niszy odkryto depozyt składający się z 
pięciu półwytworów krzemiennych siekier oraz jednego okazałego rdzenia wiórowego porzuconego w 
początkowej fazie eksploatacji. Było to obozowisko założone przez twórców późnoneolitycznej kultury ceramiki 
sznurowej. Głębiej , w stropie gliniasto-pylastego utworu z obtoczonym gruzem wystąpiły nieliczne zabytki o 
środkowopaleolitycznym charakterze, bez możliwości ściślejszej identyfikacji kulturowej. 

Jaskinia Deszczowa 

Jest to druga w Skałach Kroczyckich, po Kruczej Skale, jaskinia przebadana w całości . Badania te 
weszły w skład projektu pt. "Osadnictwo pradziejowe w Skałach Kroczyckich na tle zmian środowiska 
przyrodniczego", sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. 

W późnovistuliańskich piaskach znaleziono najmłodszy na stanowisku schyłkowopaleolityczny poziom 
kulturowy związany z tradycją epimadleńskich kultur tylczakowych. Kolejne dwa poziomy kulturowe zalegały w 
warstwie bezstrukturalnego lessu z domieszką gruzu (górny plenivistulian). Młodszy z nich tworzyło 
nagromadzenie kości zwierzęcych (m.in. poroży renifera), dziewięć krzemiennych i pięć kościanych wyrobów 
oraz kilka kamieni. Chronologię zespołu precyzują dwie daty radiowęglowe: 17 480 ± 150 BP (Gd- l O 212) i 
16 150 ± 280 BP (Gd- 9464). Datowanie to i charakter zabytków sugerują przynależność do epigraweckiej 
tradycji kulturowej. Bogatszy w znałeziska był trzeci poziom kulturmry złożony w spągu lessu i w stropie ni'ŻJ!j 
leżących piasków. 22 wyroby krzemienne, kości, poroża oraz intencjonaJnie ułożone kamienie zajmowały 
niemal całą komorę jaskini. Ten oryniacki zespół kulturmry można na podstawie stratygrafii datować na 
początek młodszego plenivistulianu. Kolejne dwa poziomy kulturowe o środkowopaleolitycznym charakterze 
zalegały w obrębie wczesnovistuliańskich utworów pylastych. 
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Jaskinia Biśnik 

Jest to największy i najd.Jużej badany przez autora (od 1991 r.) obiekt skalny. Tworzy go trzykomorowa 
jaskinia oraz znajdujący sie przed wejściem nawis skalny. Łączna powierzchnia przeznaczonego do :zbadania 
namuliska wynosi ok. 150m2, z czego wyeksplorowano już ok. 110 m2, nie docierając jeszcze na całym tym 
obszarze do skalnego pod.Joża. 

Namulisko składa się z trzech zasadniczych serii sedymentacyjnych: górna to piaski bezstrukturalne i 
less z ostrokrawędzistym gruzem, środkową stanowią różnoziarniste piaski warstwowane, a dolna seria o 
największej miąższości to utwory gliniasto-pylaste z gruzem o różnym stopniu obtoczenia. W poszczególnych 
warstwach zalegały zabytki. wśród których wyodrębniono osiem zespołów kulturowych. Najmłodszy z nich 
wiąże się z przełomem późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, a najstarszy z paleolitem dolnym datowanym na 
cieplejszy okres w obrębie zlodowaceń środkowopolskich. Do najciekawszych należy odkrycie 
środkowopaleolitycznej pracowni obróbki poroży jelenich, z kórych wykonywano m.in. topory- młoty. Ponadto 
odsłonięto relikty środkowopaleolitycznej osłony od wiatru usytuowanej przed wejściem do jaskini. Znaleziono 
ponad 2000 wyrobów krzemiennych wśród których wyróżniono m.in. górnopaleolityczną kulturę szelecką, 
środkowopaleolityczny zespól z nożami asymetrycznymi typu Prądnik, zespoły z elementarni kultury roikocko
prądnickiej oraz dolnopaleolityczny inwentarz o tradycji aszelskiej z elementarni lewaluaskirni. Wśród 
kilkunastu tysięcy kości zwierzęcych wyróżniorno m.in. następujące gatunki: niedźwiedź jaskiniowy, niedźwiedź 
brunatny, koń stepowy, nosorożec włochaty, wół piżmowy, żubr - bizon, jeleń szlachetny, jeleń olbrzymi i in. 
Badania w jaskini są kontynuowane w ramach finansowanego przez KBN projektu "Jaskinia Biśnik - fazy 
zasiedlenia na tle zmian środowiska przyrodniczego". 
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Skąposzczety (Oiigochaeta) wód powierzchniowych i podziemnych Wyżyny Krakowsko
Częstochowskiej. 

Elżbieta Dumnick.a 

Zak/adBio/ogii Wód im. K. Starmacha, PafskaAkademia Nauk, ul. Slawkowska 17, 31-016Kraków 

Potoki terenów krasowych m.in. Wyżyny Krakowskiej stanowią bardzo specyficzne środowisko życia dla 
organizmów wodnych, gdyż łączą one cechy wód górskich (duże fragmenty dna kamienistego, szybki prąd, 
dobre natlenienie) i nizinnych (odcinki o słabszym prądzie i dnie zamulonym, głównie przy brzegach). 
Dodatkowym czynnikiem modyfikującym warunki fizyko-chemiczne w tego typu ciekach jest wpływ wód 
podziemnych wyrażający się zmniejszeniem wahań temperatury, wysoką zawartością biogenów (szczególnie 
azotanów), wapnia i dwutienl'U węgła 
Dotychczas badania hydrobiologiczne (a także badania składu i struktury ugrupowań skąposzczetów) 
prowadzono tylko w dwu potokach: Prądniku i jego dopływie - Sąspówce (Dratnal 1976, Kasprzak 1976, 
Durrmielca et al. 1990 i Durrmielca 1994). 

Skład gatunkowy skąposzczetów w tego typu potokach jest bardzo urozmaicony: równocześnie licznie 
występują w nich gatunki prądolubne, żyjące na kamieniach (Nais hretscheri, N pardalis), gatunki unikające 
prądu, związane z dnem mulistym (Tubifex tubifex, Limnodrilus ho.ffmeisteri) oraz gatunki charakterystyczne 
dla wód podziemnych, lub zimnych wysokogórskich (Haplotaxis gordioides), a także gatunki typowe dla wód o 
dużej zawartości wapnia (fihyacodri/us falciformis). Zanieczyszczenie wody, wyrażnie widoczne w Prądniku 
poniżej Skały i w Sąspówce poniżej Sąspowa, powoduje wzrost udziału w ugrupowaniu gatunków 
przystosowanych do życia w takim środowisku (Tubifex tubifex, Limnodrilus hoflmeisteri, L. udek.emianus i 
N ais elinguis) oraz zmniejszenie różnorodności gatunkowej. 
Środowiskiem przejściowym między wodami powierzchniowymi a podziemnymi są wody interstycjalne, czyli 

wody wypełniające wolne przestrzenie w osadach piaszczysto-żwirowych (Skalski 1994). Żyje w nich wiele 
gatunków skąposzczetów migrujących do tego siedliska zarówno z osadów dennych, jak i z głębszych wód 
podziemnych, a także pojawiają się tam fonny ziemno-wodne z rodziny Enchytraeidae. W siedlisku tym 
zmniej sza się udział gatunków glonożemych, choć niektóre z nich mogą zmienić sposób odżywiania - w wodach 
podziemnych wykorzystują one martwą mateńę organiczną (detritus). 

Na terenie Wyżyny Krakowskiej badania hydrobiologiczne były prowadzone w zbiornikach wodnych trzech 
jaskiń: w Smoczej Jamie, j . Kryspinowskiej i j . Mąciwody (Dumnicka, Wojtan 1990). Stwierdzono w nich 
bardzo nieliczną faunę skąposzczetów, reprezentowaną głównie przez wazonkowce (Enchytraeidae), wśród 
których Enchytraeus dominicae znany jest wyłącznie ze środowiska podziemnego. W Smoczej Jamie, w 
wodach zanieczyszczonych znaleziono Haplotaxis gordioides i pojedyncze gatunki z rodziny Naididae, typowe 
dla fauny dennej rzek. Nie stwierdzono natomiast ich obecności na dnie Wisły, gdyż zanieczyszczenie i zasolenie 
jej wód pozwala na egzystencję tylko najbardziej odpornych gatunków. 

Dotychczas brak jest danych o famue skąposzczetów ze studzien tego obszaru, a dla biospeleologów studnie są 
bardzo ciekawymi obiektami, umożliwiającymi zebranie prób z różnych poziomów wodonośnych. 
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KRAS KOPALNY JURY POLSKIEJ 

Ireneusz Felisiak 
Akademia Górniczo - Hutnicza; Wydział Geologii. Geofizyki i Ochrony Środowiska 

al. A . Mickiev.1icza 30; 30-059 Kraków 

Jura Polska (JP) to propagowane wśród geologów określenie Wyzyny Krakowsko-Wieluńskiej, na 
podobieństwo gór Jura na pograniczu francusko - szwajcarskim (gdzie nota bene odbył się ostatni Światowy 
Kongres Międzynarodowej Unii Speleologicznej). Podobieństwo dotyczy nie tylko wieku i wykształcenia skał 
oraz specyficznego krajobrazu (w tym podziemnego), ale także położenia na przedpolu lańcucha górskiego 
Alpidów. Pas wapieni górnojurajskich ciągnie się na NW od Krakowa po Działoszyn (a więc nie osiąga 
Wielunia). Podczas ruchów tektonicznych u schyłku kredy warstwy tych odpornych na wietrzenie skał zostały 
nieznacznie pochyłone ku NE. dzięki czemu zachodnia krawędź pasa tworzy próg morfologiczny (kuestę), 

czasem dość wyraźną. 
Porudniowa część JP - Wyżyna Krakowska -jest najwyższa. sięga ponad 500 m n.p.m. Jest ona 

głęboko rozcięta przez doliny biegnące na S do Zapadliska Przedkarpackiego. Największe odsłonięcia wapieni i 
największe jaskinie są położone na zboczach dolin natomiast skaliste twardzielce ( monadnoki zwane potocznie 
acz nie całkiem trafnie mogotami łub ostańcami). wznoszą się nad wierzchowinę nie wyżej niż 20 m. Ku NW, w 
środkowej części JP (od Zawiercia po Częstochowę). wysokość względna monadnoków rośnie ale sarna 
wierzchowina nieco obniża się. To obniżenie prawdopodobnie pomogło uchronić przed erozją najstarsze 
paleogeńskie osady krasowe właśnie na tym obszarze. 

Trzecia północna część jest już wyraźnie niższa od poprzednich. Faktycznie jest to nmna z 
izolowanymi wapiennymi wzgórzami sięgającymi tylko do 270m n.p.m. Sterczą one nad równiną zbudowaną z 
piasków pochodzenia wodnolodowcowego (fluwioglacjalnych). Naturalne odsłonięcia wapieni są niewielkie, 
większe tylko w łomach. Stosunkowo liczne, choć małe, są jaskinie i stanowiska kopalnego krasu sprzed okresu 
zlodowaceń (schyłku pliocenu i wczesnego plejstocenu). natomiast największa na JP jaskinia Szachownica, 
zawdzięcza swe rozmiary ogromnej ilości wód płynących z topniejącego lodowca (proglacjalnych). 

Na obszarze Jury Polskiej można wyróżnić 3 główne okresy krasowienia: 

l - Paleogen (ściślej eocen) - wczesny miocen. W części środkowej JP jest on reprezentowany przez piaski 
formierskie - czerwone ilaste piaski i iły z kaolinitem i naJbardziej odpornymi minerałami ciężkimi . Wypełniają 

one liczne depresje krasowe do l . km średnicy i 45. m głębokości (Gradziński, 1977). Piaski formierskie były 
zdeponowane podczas formowania twardzielców w ciepłym i wilgotnym klimacie w eocenie. Pogląd ten 
wspierają zarówno wieże krasowe spotykane w odsłonięciach piasków jak i dzisiejsze relacje przestrzenne 
między nimi a skałkami, np. w rejonie Moczydlo - Łutowiec. 

Drugi typ osadu z tego okresu to zielone iły smektytowe, iły z krzemieniami jurajskimi i białe piaski 
(Alexandrowicz. 1969). powstale w suchszym i nieco chłodniejszym klimacie oligocenu i wczesnego miocenu. 
Często wypełniają one dna dolin, studnie krasowe i jaskinie w najbardziej południowej części JP, włączonej 
obecnie w obręb Zapadliska Przedkarpackiego (Felisiak. 1992). Ten typ krasu kopalnego będzie prezentowany 
podczas wycieczki terenowej w Zabierzowie (Wycieczka 2, punkt 4). 

2 - Pliocen i wczesny czwartorzęd. Osady tego wieku reprezentują ciemnoczerwone, czerwono-brązowe i 
brązowe iły i gliny wietrzeniowe z fauną ssaków reprezentującą przedział MN15- Q2 (górny Ruscinian- górny 
Biharian) (Glazek et a/. , 1994). Stanowiska datowane paleontologicznie znajdują się w środkowej części JP od 
Kroczyc przez Kielniki. Przymilowice, Kamyk. Mokrą, Rębielice Królewskie, Draby, po Węże i Raciszyn kolo 
Dzialoszyna. Są nimi studnie i jaskinie. częściowo lub całkowicie wypełnione osadem. We frakcji ilastej 
przeważają smektyty a wśród minerałów ciężkich, od granicy pliocenu z plejstocenem, wyraźnie wzrasta 
zawartość granatów i innych minerałów nieodpornych (por. Krysowska- Iwaszkiewicz, 1966). Próbki osadów z 
Raciszyna i Rębielic Królewskich reprezentujących pliocen wg nowego podziału (tj. do ok. 2,6 mln lat), nie 
zawierają granatów w ogóle. 

Na Wyżynie Krakowskiej utwory krasowe tego wieku są bardzo rzadkie, a osady z fauną wczesnego 
plejstocenu tylko dwa- w jaskiniach Mamulowej i Wierzchowskiej Górnej . Zbliżone do nich makroskopowo 
czerwonawo-brązowe iły zalegają pod stacją benzynową w Jerzmanowicach (ponad 11 m miąższości) oraz pod 
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budynkiem Jerzmanowice 35. Starsze od nich ciemnoczerwone iły smektytowe i smektytowo- kaolinowe bez 
fauny, notowane są z Wierzchowskiej Górnej, doliny Sąspówki (jaskinie Ciasna i Tunel Wielki; Madeyska, 
1977) oraz z wzmiankowanego wyżej wkopu budowlanego w Jerzmanowicach 35 (na samej wierzchowinie 
Fiaskowyżu Ojcowskiego). 

3 - Mezo- i neoplejstocen. Utwory trzeciej grupy wiekowej są najsilniej zróżnicowane. Dominują żółte i 
jasnobrązowe piaski i piaski ilaste z krzemieniami oraz brązowe gliny wietrzelinowe określane jako "terra 
fusca". Domieszka piasków pochodzi z erozji osadów fluwioglacjalnych środkowego plejstocenu, zwłaszcza na 
N od Krakowa. W obszarze występowania młodoplejsto-ceńskich lessów pospolite są powstale z ich redepozycji 
żółte pyły, często z obfitym rumoszem wapieni jury. Ichnamywanie do jaskiń (podobnie jak piasków), trwa do 
dziś. 

W najbardziej poludniowej części JP (koło Krakowa), wielokrotnie można obserwować, re "terra 
fusca" rozwija się w stropie starszych, zielonych glin wietrzeniowych oligocenu i wczesnego miocenu, 
pospolitych na wierzchowi-nach wapiennych wzgórz. Gliny te mogą być takre źródłem krzemieni i piasku, 
stanowiących pospolitą domieszkę w brązowych iłach. 

Znajomość stratygrafii utworów krasowych ma kluczowe znaczenie dla poznania rozwoju rzeiby i 
młodej tektoniki Jury Folsk:iej i południowej Folski w ogóle. Ich wyjątkowość polega na możliwości datowania 
fauną. Jest to niesłychanie rzadkie w przypadku osadów lądowych, przez co ich wiek jest bardzo często 
spekulatywny. Najlepszym tego przykładem są utwory typu "terra fusca" bogate w krzemienie, które były w 
okolicach Krakowa zaliczane do pliocenu bez jakichkolwiek podstaw faunistycznych. Fostępy w badaniach 
osadów krasowych JP nie potwierdziły tego poglądu, prowadząc do podwarenia koncepcji IY.rulyńskiego et al. , 
(1966) o powstaniu dolin Wyżyny Krakowskiej w środkowym i górnym pliocenie (Madeyska, 1977). 

Również wstępne wyniki badań autora nad podziałem osadów krasowych JP w oparciu o minerały 
ciężkie i ilaste są zgodne z propozycją T. Madeyskiej (Felisiak. 1997). Foziom terasowy "c", jest co najwyżej 
górnoplioceński, a po obniżeniu granicy pliocenu może nawet wyłącznie wczesnoplejstoceński. Zdenudowanie 
pokrywy iłów mioceńskich z obszaru Wyżyny Krakowskiej nastąpiło dopiero w górnym pliocenie. Usunięcie 
osadów oligocenu i wczesnego miocenu z dolin Fiaskowyżu Ojcowskiego oraz ich pogłębienie dokonało się w 
eo- i mezoplejstocenie, po odmłodzeniu uskoków północnej krawędzi Rowu Krzeszowickiego (Fełisiak, 1992, 
1997). 
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PROFESOR BERNARD GEZE (1913-1996) 
SPELEOLOG, GEOLOG, INICJATOR MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW 

SPELEOLOGICZNYCH I MIĘDZYNARODOWEJ UNll SPELEOLOGICZNEJ 

Jeny Głazek 
Instytut Geologii UAM. ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań 

8 grudnia 1996 r. speleologia międzynarodowa, a szczególnie speleologia i geologia francuska 
poniosły niepowetowaną stratę, gdy w osiemdziesiątym czwartym roku życia w Paryżu, podczas przygotowania 
uroczystości ku czci E. Martela w roku 1997, zmarł profesor Bernard Geze. Trudno w krótkim wspomnieniu 
wyliczyć wszystkie ważniejsze dokonania naukowe i organizacyjne tego twórcy międzynarodowego ruchu 
speleologicznego. Dość powiedzieć, że był profesorem honorowym (emerytowanym) geologii w Institut National 
Agronomique w Paryżu (odpowiednik naszego SGGW), najmłodszym w historii prezydentem (w wieku 41lat) 
Francuskiego Towarzystwa Geologicznego w r. 1954, założycielem Societe Speleologique de France 
(Francuskiego Towarzystwa Speleologicznego) w r. 1935, Comite National de Speleologie (Narodowego 
Komitetu Speleologicznego) w r. 1945, Federation Franyaise de Speleologie ( Francuskiej Federacji 
Speleologicznej) w r. 1963, Annafes de Speleologie (Roczników Speleologicznych) w r. 1946, Laboratoire 
Souterrain de Mulis CNRS (Podziemnego Laboratorium w Mulis Narodowego Centrum Badań Naukowych, co 
odpowiada naszym instytutom P AN), sekretarzem komitetu organizacyjnego Pierwszego Międzynarodowego 
Kongresu Speleologicznego w Paryżu (1953), inicjatorem, pierwszym prezydentem (1965-1973) i honorowym 
prezydentem od 1973 Międzynarodowej Unii Speleologicznej. Autorem ponad 300 publikacji, w tym tak 
ważnych jak "La Speleologie Scientifique" (1965), monografii fosforytów Quercy (1938), wulkanów Kamerunu 
(1943) i Montagne Noires (1950), "Lexique des termes franr;ais de speleologie physique et de karstologie" 
(1973), licznych szczegółowych map geologicznych, relacji z wypraw speleologicznych i projektów 
hydrogeologicznych. 

B. Geze urodził się w Tuluzie 24 marca 1913, w r. 1934 uzyskał stopień inżyniera pod kierunkiem 
prof. C. Arambourga. w r. 1939 uzyskał stopień doktora na Sorbonie, na podstawie monografii fosforytów 
Quercy, w r. 1943 doktorat państwowy (odpowiednik naszej habilitacji) na Uniwersytecie w Tuluzie, na 
podstawie monografii wulkanów Kamerunu. Podczas wojny był oficerem geologiem przy Armii Nancy, a od r. 
1951 do przejścia na emeryturę, był kierownikiem Katedry Geologii w Institut National Agronomique w 
Paryżu. 

Profesor Geze od 1930 roku uczestniczył w eksploracji jaskiń Francji, współpracując z pionierami 
speleologii francuskiej E.-A Martelero i R. de Joly. W geologii pracowal pod kierunkiem profesorów Ch. 
Jacoba, P. Fallota i J. Goguela. 

Był wspaniałym mówcą o subtelnym humorze, a jego szczupła sylwetka z małą fajeczką w ustach 
skupiała uwagę uczestników wielu międzynarodowych konferencji i kongresów speleologicznych i 
geologicznych. Odszedł wielki organizator międzynarodowej speleologii, którego będziemy wspominać ilekroć 
będziemy rozważać historię speleologii, gdyż jemu zawdzięczamy zarówno tradycję międzynarodowych 
Kongresów Speleologicznych, jak i utworzenie Międzynarodowej Unii Speleologicznej. 
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XD MIĘDZYNARODOWY KONGRES SPELEOLOGICZNY 
W LA CHAUX-DE-FONDS (SZWAJCARIA, 1997) 

Jerzy Glazek*, Michał Gradziński** 
*instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych i6, 61-606 Poznań 

**instytut Nauk Geologicznych UJ. ul. Oleandry 2a, 3i-063 Kraków, e-mail: gradzinm@J)ng.uj.edu.pl 

Międzynarodowe Kongresy Speleologiczne mająjuż blisko pól wiekową tradycję, pierwszy odbył się w 
1953. w Paryżu, zaś tegoroczny 12. w La ChatLx-de-Fonds, w szwajcarskiej części Gór Jura, a przed i 
pokongresowymi wycieczkarni i obozami obejmowal terytońurn kilku krajów sąsiednich, od Pirenejów 
francuskich po Alpy Julijskie w Słowenii i od Jury Szwabskiej w Niemczech po Sardynię we Włoszech. W 
sumie, choć same obrady w nowoczesnym gimnazjum kantonalnym w La Chaux-de-Fonds odbywały się w 
dniach 10-17 sierpnia, to towarzyszące imprezy ciągnęły się od 27. lipca do 30. sierpnia i dawały bogaty 
przegląd współczesnej problematyki naukowej i techniki eksploracyjnej, w terenach specjalnie do nich 
dobranych. Na 46 wycieczek i obozów towarzyszących, 21 miało miejsce w Szwajcarii, 12 na terenie Francji, 10 
- Włoch i po 2, w Niemczech i Słowenii. Już to wyliczenie dobrze oddaje wielkość tego Kongresu, jeżeli 
uwzględnić j eszcze że w Kongresie uczestniczyło ok. 1500 osób reprezentujących 68 krajów, to nie ulega 
wątpliwości, że był to największy kongres speleologiczny w historii . Poprzednio największym był 8. Kongres w 
Bowling Green, USA (1981), gdzie uczestniczyło 1053 osoby z 40. krajów. Publikacje, przede wszystkim 5 
tomów Proceedings of the 12th International Congress of Speleology zawierają rozszerzone streszczenia (do 4 
stron formatu A4 w dwu szpaltach) 431 referatów lub posterów, dalsze nadesłane po terminie lub złożone 
podczas kongresu zostaną wydane po kongresie w postaci tomu 6. Nadto szereg wydawnictw i instytucji 
szwajcarskich i zagranicznych przygotowało specjalne zeszyty lub tomy oraz osobne książki np.: A Wildberger 
i C. Preiswerk ,,Karst und Hohlen der Schweiz", Basel 1997 (monografia wydana w 4 językach, będąca 
pierwszym podsumowaniem wiedzy o krasie i jaskiniach Szwajcarii), "Speleologie Jurassienne" La ChatLx-de
Fonds 1997 (specjalny Zeszyt 5, Muzeum Historii Naturalnej w tym mieście) i C. Hill i P . Forti "Cave Minerais 
ofthe World", wyd 2, Natl. Speleol. Soc., Huntsville, Alabama, USA 1997. 

Ogólnie w Szwajcarii kras zajmuje powierzchnię 7 900 km2, znanych jest 7500 jaskiń o łącznej 
długości ponad l 200 km. z których Holloch ze swymi 175 ISO m ogólnej długości korytarzy i Sieben Hengste -
Hohgant System, mierzący 140 000 m, zajmują 3. i 6. miejsce wśród najdłuższych jaskiń świata, a ta druga z 
głębokością -l 324 m, zajmuje 14. miejsce wśród najgłębszychjaskiń świata. 

Podczas 2. Generalnego Zgromadzenia Delegatów zostali wybrani nowi członkowie Biura 
Międzynarodowej Unii Speleologicznej na następną 4-letnią kadencję w osobach: prof. dr Julii Jantes 
(Australia) - prezydent, Andy Eavis (Wielka Brytania) i dr Claude Mouret (Francja) - wiceprezydenci, dr Pavel 
Bosak (Czechy) - sekretarz generalny, oraz dr Stephen Craven (RPA), dr George Huppert (USA), dr Alex 
Klimczuk (Ukraina), dr Ko King (Indonezja), inż. J. Ayerton Labegalini (Brazylia), prof. dr Franco Urbani 
(Wenezuela), Abel Yale (Porto Rico) i Urs Widmer (Szwajcaria), jako członkowie Biura UIS - sekretarze 
pomocniczy. Również na tym zgromadzeniu została przegłosowana kandydatura Brazylii jako organizatora 
następnego - 13. Międzynarodowego Kongresu Speleologicznego w r . 2001. Niezależnie zostaliśmy 
poinformowani o powołaniu w r. 1990. Federacji Speleologicznej Wspólnoty Europejskiej liczącej obecnie 14 
państw członkowskich, do której będziemy mogli przystąpić, gdy staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Do 
organizacji tej spośród członków Unii nie należą tylko Islandia i Finlandia, które nie doczekały się jeszcze 
krajO\vych organizacji speleologicznych. Celem tej organizacji jest w"Spieranie wszelkiej działalności 
speleologicznej w krajach Unii. 

Tym razem Polska była licznie reprezentowana, bo przez 11 osób zarejestrowanych oficjalnie i parę 
dalszych jako osoby towarzyszące lub odwiedzające, które w sumie przedstawiły 16 opublikowanych referatów, 
czyli przy grupie stanowiącej mniej niż l o/o uczestników, w publikacjach uczestniczyliśmy w ponad 3%. Nadto 
na podkreślenie zasługuje fakt opublikowania na kongres specjalnego zeszytu 7. "Jaskiń" (Kraków 1997), w 
języku angielskim z podsumowaniami eksploracji i badań jaskiń w Polsce oraz eksploracji prowadzonej przez 
przez polskie kluby za granicą. Ten zeszyt obok stosunkowo licznego i aktywnego udziału (referatów i 
posterów), były mocnym akcentem intensywności eksploracji jaskiń i badań speleologicznych prowadzonych 
przez polskich grotołazów i badaczy krasu zarówno w kraju, jak i za granicą. 

M. G. jest w l 997 roku stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 
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KRAS I JASKINIE WYŻYNY KRAKOWSKIEJ 

Michał Gradziński 

Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm@)ng.uj.edu.pl 

Rejon zwany tu Wyzyną Krakowską obejmuje obszar od doliny Wisły na południu po Płaskowyż 
Ojcowski na póŁnocy. Przedstawione poniżej zagadnienia będą próbą wskazania najistotniejszych, zdaniem 
autora, ostatnich osiągnięć na polu poznania krasu i eksploracji jaskiniowej w tym rejonie. 

Na Wyżynie Krakowskiej odsłaniają się różnorodne utwory wieku od środkowego dewonu po holocen 
(Gradziński, 1972). Utwory te zostały nieznacznie nachylone ku wschodowi pod koniec kredy. Należy dodać, że 
utwory paleozoiczne były również deformowane wcześniej, w trakcie ruchów hercyńskich. Ostatnie deformacje 
tektoniczne na terenie Wyzyny miały miejsce w trzeciorzędzie. Ich efektem było powstanie licznych uskoków i 
uformowanie struktur zrębów i rowów o generałnie równoleżnikowym przebiegu. 

Wśród utworów budujących Wyżynę Krakowską są liczne utwory węglanowe (wapienie i dolomity 
dewonu, wapienie dolnego karbonu, słodkowodne wapienie dolnego permu, wapienie i dolomity triasu 
środkowego, wapienie jury środkowej. a przede wszystkim górnej, piaszczyste wapienie górnej kredy, wapienie 
ostrygowe miocenu i czwartou.ędowe martwice wapienne). W związku z tym. a także biorąc pod uwagę 
skomplikowany rozwój omawianego obszaru, z kilkukrotnym panowaniem \\'arunk:ów kontynentalnych, należy 
spodziewać się wielokrotnego zachodzenia procesów krasowych na tym obszarze. 

Rozwó.i krasu Wyżyny Krakowskiej 

Można wyróżnić sześć faz rozwoju zjawisk krasowych na tym obszarze (por. Głazek, 1989). 
- synsedymentacyjny kras górnodewoński i dolnopermski (Paszkowski, 1997a, patrz także s. ); 
- kras permski równowiekowy z aktywnością wulkaniczną (Paszkowski & Wieczorek, 1982) i związane z nim 
przyźródłowe wapienie słodkowodne- martwica kamicwieka (Szulc & Cwizewicz. 1989), a także kras 
dolnotriasowy; 

- kras górnotriasowy/dolnojurajski (Paszkowski & Wieczorek, 1982), częściowo o endogenicznym 
charakterze i związane z nim złoża Zn-Pb (Dżułyński & Sas-Gustkiewicz, 1982). 

-kras górnojurajski/dolnokredowy (?) -jedyne jego świadectwa opisuje Bukowy (1956) z Trojanowic: 
- kras palecgeński - szeroko rozwinięty na omawianym obszarze (Gradziński, 1962; Felisiak, 1992): 
- kras rozwijający się od regresji morza mioceńskiego, aż po holocen. 

Współcześnie dostępne jaskinie powstały najprawdopodobniej po miocenie (Gradziński, 1962), 
aczkolwiek niektórzy autorzy (por. Felisiak, 1992) uważają, że mogą być one ekshumowanymi fragmentami 
starszych kanałów krasowych. Jasknie te wyraźnie nawiązują do poziomów terasowych wykształconych w tzw. 
dolinkach podkrakowskich, a najstarsze osady w nich znajdowane pochodzą zapewne z przełomu trzeciorzędu i 
czwartorzędu (Madeyska, 1977). Zachowane formy korozyjne świadczą o rozwoju jaskiń początkowo w 
warunkach freatycznych, a następnie w wadycznych (Gradziński, 1962). Dostępne jaskinie nie mają kontaktu z 
czynnymi kanałami krasowej cyrkulacji. Jednym z nielicznych wyjątków jest Łykawiec, położony w półślepej 
dolinie koło Białego Kościoła i będący fragmentem systemu krasowego odwodnienia w kierunku wywierzyska 
w Stokowej Skale w Dolinie Prądnika (Szelerewicz & Górny, l 986 p. 17). 

Wyniki eksploracji na terenie Wyżyny Krakowskiej 

W ostatnich latach efektem intensywnych prac eksploracyjnych były liczne odkrycia na Wyżynie Krakowskiej. 
Należy tu wymienić m.in.: 
-Jaskinię Bez Nazwy (ok. 60 m dł . , Wąwóz żarski) eksplorowaną od 1984 r, 
-Jamę Ani (dł . 158m, gł. -30,5 m; Wąwóz Jamki) wyeksplorowaną w zimie 1988 r., 
-Jaskinię w Kamieniu Żarskim (dł . 70 m, Dolina Racławki) eksplorowaną w 1993 i 1994 r. 
-Jaskinię z Kulkarni (ok. 50 m dl, Zakrzówek) eksplorowaną w 1993 r i 1997 r . 
-Studnię w Leju (dł . 53 m, gł. -23m, Dolina Będkowska) eksplorowaną w 1994 i 1995 r, 
-Jaskinię Małotową (ok. 50 m dł., Dolina Będkowska) eksplorowaną od 1995 r, 
-Szeroki Aven (ok. 250 m dl, -42 m gl, Dolina Szklarki) pogłębioną w zimie 1995 r ; 
-·nowe partie w Jaskini pod Bukami ll poznane w zimie 1997 r o łącznej długości 134m. 
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Należy też zaznaczyć, ~ szybki przepływ informacji dotyczący prac eksploracyjnych był możliwy 
dzjęki systematycznemu wydawaniu dwumiesięcznika "Jaskinie Wyżyny- Informator". Pismo to ukazuje się od 
1994 r i dotychczas zostało opublikowanych 17 numerów. Powyższe zestawienie zostało opracowane m.in. w 
oparciu o informacje uzyskane z kolejnych zeszytów "Informatora". 

Inwentaryzacja jaskiń OPN 

Od jesieni 1990 r prowadzona jest inwentaryzacja jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyniki 
prac terenowych zaczęły być publikowane w 1992 r. Inwentaryzacja objęła: Wąwóz Koziarnia (Bisek et al. , 
1992), wschodnią część Doliny Sąspowskiej ( Gradziński et al., 1994), Wąwóz Janlki ( Gradziński et al., 1995a), 
zachodnią część Doliny Sąspowskiej (Gradziński et al., 1995b), Chełmową Górę (Gradzjński et al. , 1996) i 
Rusztową Górę (Gradziński et al., 1997). Łącznie zinwentaryzowano 309 jaskiń. Inwentaryzacja jest 
prowadzona w oparciu o dokładną penetrację terenu. Wykonywane są m.in. zjazdy na linie do zauważonych 
okien skalnych. 

Kolejne publikowane zeszyty mają w przyszłości stanowić podstawę do wydania inwentarza jaskiń 
dorzecza Prądnika. Koncepcja publikowania poszczególnych zeszytów, a dopiero później kompletnego 
inwentarza pozwoli, zdaniem autorów inwentarzy, uniknąć wielu błędów, pomyłek i nieścisłości w wersji 
końcowej . Przyjęcie takiej właśnie formuły umożliwia bowiem prowadzenie dyskusji na bieżąco, w oparciu o 
wydane już wstępne opracowania. Efektem dyskusji winno być nadanie właściwego kształtu inwentarzowi 
jaskiń calego dorzecza Prądnika, a ~ skorygowanie błędów, którymi niewątpliwie obarczone są kolejno 
wydawane zeszyty. 
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Michał Gradziński*, Andrzej G1)my**, Anna Pazdur***, Mieczysław F. Pazdurt 
*Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul Oleandry 2a, 30-063 Kraków, e-mail: gradzinm@ing.uj.edu.pl 

**Muzeum Geologiczne A GH, Aleja Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
***Zakład Zastosowania Radioizotopów, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, 

ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice 

W trakcie zbierania węglanowych nacieków z jaskiń Wyqny Krakowsko-Wieluńskiej stwierdzono w 
wielu z nich występowanie ciemno zabarwionych lamin. Bliższym badaniom poddano 13 nacieków -
stalagmitów i polew naciekowych - z jaskiń : Wierzchowskiej Górnej, Dziewiczej, Nietoperzowej, Ciemnej, 
Łokietka, Zegar, W Straszykowej Górze, W Kroczycach i Towamej. Zostały one zebrane w odległości 15 do 
140 m od otworów jaskiń. Należy zaznaczyć, że miejsca zebrania prób nie znajdują się w ciągach pomiędzy 
dwoma otworami danej jaskini. Próby były badana przy użyciu mikroskopu petrograficznego, także 
wyposażonego w przystawkę do obserwcji w UV, oraz w SEM. Próby nacieków zostały datowane metodą 14c. 
Wykonano 23 daty radiowęglowe kalcytu z 7 okazów. Próby były wycinane tak aby uzyskać wiek powstania 
ciemno zabanvionych lamin tj. w miarę możliwości bezpośrednio pod lub nad dyskutowanymi laminarni. 
Prawie wszystkie badane nacieki były wieku holoceńskiego, jedynie spągowe części stalagmitu z Jaskini 
Ciemnej były datowane na 11 180 ± 120 BP. 

Komponentami ciemno zabarwionych lamin są: fragmenty wegła drzewnego i związki organiczne. 
Fragmenty węgła drzewnego są czarne, nieprzeźroczyste w świetle przechodzącym i zazwyczaj ostrokrawędziste. 
Ich wielkość waha się od kilku mikrometrów do 1,5 mm. Większe fragmenty cechują się dobrze widoczną 
strukturą wewnętrzną, gdy fragmenty mniejsze są zazwyczaj homogeniczne. Obserwacje w SEM pozwoliły na 
określenie ultrastroktur badanych prób świadczących o zachowaniu ><ylemu. Większość prób cechuje się zatartą 
ultrastrukturą, aż do pękania (crackingu) i rozdzielania się ścian międzykomórkowych włącznie. Jak \viadomo 
ślady crackingu w ultrastrukturze węgli drzewnych poja"viają się przy temperaturze ok. 400°C, a rozdzielanie 
się ścian i kolapsacja komórek przy temperaturze rzędu 600°C. 

Poza fragmentarni węgli drzewnych także inne związki organiczne występują w ciemno zabarwionych 
laminach. Substancje te są rozmieszczone w obrębie kryształów kalcytu lub zagregowane wraz z fragmentarni 
węgli drzewnych. Charakteryzują się one wyraźną żółto-brunatną UV fluorescencją. 

Komponenty barwiące najczęściej występują na powierzchniach korozyjnych i wypełniają różnej 
wielkości wżery. Mogą być one także rozmieszczone pomiędzy kryształami kalcytu pozbawionymi śladów 
korozji. 

Wielkość i stan zachowania fragmentów węgla drzewnego wskazuje, że nie mogły być one 
przytransportowane do jaskini ani przez wiatr, ani z wodą perkolacyjną Należy więc uznać, ze powstały w 
trakcie spalania drewna wewnątrz jaskiń. Świadczy to, że występowanie ciemno zabarwionych lamin w 
naciekach jest dowodem na zasiedlanie danych jaskiń w trakcie krystalizacji tych nacieków. Należy jednak 
zaznaczyć, że intensywność zabarwienia lamin zależy od procesów depozycyjnych i postdepozycyjnych, a więc 
nie mogą być one traktowane jako izochroniczne horyzonty związane z zasiedlaniem jaskiń. Trzeba też dodać, 
że większość z ciemno zabarwionych lamin występujących w badanych naciekach powstała w okresie od 6 tys 
lat BP do dzisiaj . Jest to konsystentne z danymi archeologicznymi dowodzącymi zasiedlania badanych jaskiń w 
tym okresie. 

M. G. jest w 1997 roku stypendystą Fundacj i na Rzecz Nauki Po/skiej. 
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KRAS I JASKINIE SARDYNIT 

Michał Gradziński*, Beata Michalska** 
*lnstutut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, 31-002 Kraków 

**Żywiecki Park Krajobrazowy 

Rejony krasowe Sardynii zajmują mniej niż 10 % powierzchni wyspy, tj . ok. 1500 km2. 
Rozmieszczone są one głównie we wschodniej Sardynii (Góry Supramonte), lecz także w północno zachodniej 
(koło Sassari) i południowo zachodniej (Góry Iglesiante) części wyspy. Zjawiska krasowe rozwijają się tam 
głównie w wapieniach wieku mezozoicznego. 

Góry Supramonte 
Ten krasowy obszar jest położony we wschodniej części Sardynii koło zatoki Golfo di Orosei. 

Najwyższe szczyty przekraczają 1500 m wysokości. Kras rozwinięty jest tutaj głównie w wapieniach jurajskich. 

Lanaitto 
W północnej części gór, kolo miasta Oliena polożona jest krasowa dolina Lanaitto o charakterze 

doliny zawieszonej ponad doliną rzeki Oliena. W Lanaitto brak jest stałych cieków powierzchniowych; w 
normalnych warunkach odwodnienie odbywa się drogami krasowej cyrkulacji. Wody te wypływają w wielkim 
wywierzysku Su Gołogone, położnym w dolinie Olieny bezpośrednio pod progiem, znajdującym się u wylotu 
doliny Lanaitto. 

W górnej części doliny Lanaitto znajduje się jaskinia Su Bentu (Su Ventu) - czyli Jaskinia Wiatru -
połączona poprzez syfon z polożoną nieopodal jaskinią Sa Oche. Su Bentu jest to system obszernych sal i 
kilkudziesięciometrowej wysokości kanion z ciągiem wodnym na dnie. 

Codula di Luna 
Wąwóz Codula di Luna (Codula Ilune) znajduje się we wschodniej części gór Supramonte i prowadzi 

od głównej grani w kierunku północno-zachodnim. Kończy się na plaży Cala Luna nad Golfo di Orosei. W 
górnej części wykształcony jest w granitoidach, a w części środkowej i dolnej w wapieniach jurajskich. 
Całkowita miąższość wapieni sięga 800 m. Potok powierzchniowy niknie w ponorach w pobliżu granicy 
granitaidów i przez system krasowy zwany Complesso Sotterraneo di Codula di Luna (Codula llune), płynie 
równolegle do suchego koryta Codula di Luna w kierunku wywierzysk położonych na Cala Luna. 

Górna część systemu stanowią jaskinie Su Palu i Su Spiria połączone ciągiem syfonów (Ramo dei 
Francesi). Długość obu jaskiń przekracza 32 kilometry. Jaskinia jest niezwykle urozmaicona morfologicznie. 
Stanowi ją skomplikowany system obszernych korytarzy z aktywnym przepływem wody, wielkich sal o 
wysokości miejscami przekraczającej 100 m, a także suchych freatycznych ciągów. Miejscami podziemne 
strumienie płyną w korytarzach erodowanych we wcześniej zdeponowanych osadach Ż\mowych, które 
wypełniają wielkie kanały krasowe. 

Jaskinia obfituje w różnorodne osady klastyczne, głównie z.łożone z allochtonicznego materiału 
(głazów i żwirów granitoidowych, silikoklastycznych piasków), a także w różnorodną szatę naciekową. 
Wewnątrz stwierdzono ponad 40 taksonów fauny, w tym przynajmniej 7 to troglobionty. 

Aktualnie prowadzona przez nurków eksploracja ma na celu przedłużenie jaskini Su Spiria w stronę 
wywierzysk. Od zimy 1995 r . wynikiem licznych wypraw było przedłużenie jaskini o 1500 m. Warto dodać, re 
możliwe jest połączenie tej jaskini z wywierzyskowąjaskinią Grota del B ue Marino, której otwór znajduje się na 
wybrzeżu ok. 3 km na N od Cala Luna. Należy zaznaczyć, re nie stwierdzono hydrologicznego połączenia tych 
jaskiń, jednakże koniec syfanalnego ciągu w Bue Marino znajduje się pod suchym korytem Codula di Luna, ok. 
2,5 km na NW od ostatniego osiągniętego punktu w Su Spiria. 

Gol go 
Ta część masywu Supramonte jest położona ponad miasteczkiem Baunei w poludniowej części gór. 

Znajduje się tam studnia Voragine di Golgo (Cratero Vecchio) o głębokości 270 m. Po raz pierwszy jej dno 
zostało osiągnięte w 1957 r. Górna część studni jest wykształcona w bazaltach typu law poduszkowych. 
Powstała ona dzięki zapadnięciu się stropu położonej poniżej studni krasowej. 

lvf. G. j est w 1997 roku stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 
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WALORYZACJA PRZYRODNICZA JASKIŃ - DOŚWIADCZENIA Z REGIONU 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I NIDZIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

Jacek Gubała*, Jan Urban** 
* Speleokolub Świętokrzyski, ul. Zagórska 152A, 25-362 Kielce 

**Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

Wytyczne wykonywania waloryzacji jaskiń (1996) zostały wydane przez Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wiosną 1996 r. stąd też prowadzone w roku ubiegłym prace 
inwentaryzacyjne na terenie regionu świętokrzyskiego oraz waloryzacja przyrodnicza Nadnidziańskiego Parku 
Krajobrazowego (Urban 1996 a, b) są chyba pierwszymi praktycznymi zastosowaniami tych wytycznych. Ich 
podstawowe założenia były co prawda testowane przez autora Wytycznych . . . na terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego i Ojcowskiego Parku Narodowego (Baryła 1995 a,b), jednak ostateczna wersja powstała później. 

Skłoniło to nas do sformułowania kilku uwag na temat tego opracowania. 
Ornawiana instrukcja jest przydatna do analiz waloryzacyjnych, zarówno podczas prac terenowych, jak 

i w trakcie późniejszego opracowywania wyników. Warunkiem jej właściwego stosowania jest jednak spora 
ogólna znajomość jaskiń i szczegółowa wiedza na temat występowania i zróżnicowania jaskiń, ich genezy. a 
także ich środowiska przyrodniczego i zbiorowisk zwierzęcych występujących w tym środowisku. Brak tej 
wiedzy może bowiem spowodować przyjęcie całkiem błędnej oceny walorów a Wytyczne ... nie zawsze ułatwiają 
tę ocenę. Przykładem może być waloryzacja cech geologicznych i morfologicznych jaskiń. Instrukcja została 
opracowana wyraźnie pod kątem jaskiń krasowych w wapieniach. Tymczasem mamy w kraju - oprócz kilku 
tysięcy takich obiektów - ponad 400 pseudokrasowych jaskiń szparowych ( crevice type - Urban, Mochoń 1983, 
jaskinie szczelinowe - Kłassek 1994) występujących głównie w piaskowcach Beskidów, ale również w 
wapieniach. Trzecią liczną grupą obiektów odmiennych od wyżej wspomnianych są jaskinie krasowe w gipsach 
Ponidzia, których liczba przakracza 40 ( 40 jaskiń- Wołoszyn 1990). Proponowane w Wy tycznych ... kryteria nie 
uwzględniają specyficznych cech geologicznych i geomorfologicznych tych jaskiń, co automatycznie pozbawia 
je punktów. Jaskinie szparowe tracą punkty np. przy ocenie cech diagnostycznych, nie posiadają bowiem form 
typowych dla krasu lecz zupełnie swoiste dla siebie elementy rzeźby. Jaskinie w gipsach tracą punkty np. przy 
ocenie szaty naciekowej, która jest zupełnie odmienna od spotykanej w jaskiniach wapiennych. 

Ważnym zagadnieniem okazała się również praktyczna transpozycja roboczej wersji szczegółowej 
waloryzacji na podstawową zero-jedynkową jej wersję. Przyjęliśmy, że punktacja O i l w wersji szczegółowej 
oznacza brak lub występowanie cechy w nieistotnym rozmiarze, dzięki czemu O i l wersji szczegółowej 
odpowiada O w wersji podstawowej (Przykład: jakieś "muchy" zawsze się kręcą w schroniskach skalnych, ale 
nie oznacza to. że w wersji zero-jedynkowej zawsze w kryterium "fauna" piszemy l). Podobną metodę przyjęto 
zresztą również w Wytycznych ... przy przejściu z jednej wersji do drugiej dla kryteriów głębokości i długości 
jaskini. 

Nasze doświadczenia praktyczne nasuwająjeszcze kilka uwag szczegółowych streszczonych poniżej : 
- Kryteria waloryL.acji nie uwzględniają - z wyjątkiem nietoperzy - fauny kręgowców pojawiających się w 

jaskiniach (np. ryb obecnych w Jaskini Skorocickiej), nie uwzględniają również bezkręgowej fauny wodnej -
stygoksenów, stygofili i stygobiontów. 

- Waloryzacja kryterium 7 (obecność wody) jest sformułowana zbyt szczegółowo lub zbyt mało precyzyjnie; 
należało by dać wykonawcy waloryzacji większą możliwość podejmowania własnych decyzji lub też -
pozostawiając szczegółowe wytyczne - przewidzieć jeszcze kilka możliwych sytuacji (np. Jaskinia w 
Skorocicach u Ujścia Doliny posiada jedynie stały zbiornik wodny. brak zaś w niej innych przejawów 
obecności wody). 

- Dobry na ogół stan rozpoznania miejsc przebywania nietoperzy oraz coraz lepsza znajomość tych zwierząt 
wśród speleologów pozwala chyba na dokładniejsze sprecyzowanie kryterium 12, które powinno w wersji 
szczegółowej uwzględniać ich różnorodność gatunkową (np. w Szczelinie na Kadzielni stwierdzono podczas 
jednej kontroli maksymalnie 9 osobników, w ogóle jednak doliczono się w niej 8 gatunków tej grupy 
zwierząt- Gubala. Wołoszyn 1996). 

- Waloryzacja, która i tak nie ma wyłącznie charakteru przyrodniczego (bo np. zawiera kryterium waloryzacyjne 
"stanowiska archeologiczne"), powinna uwzględniać również znaczenie kulturowe lub historyczne jaskiń, 

.bardzo istotne w przypadku niektórych obiektów o niższej wartości przyrodniczej (np. Grota św. Rozalii w 
Górach Świętokrzyskich). 
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Należało by również zastanowić się. c;zy nie uzupełnić waloryzacji o kryteria uwzględniające 

dostępność i (lub) atrakcyjność turystyczną oraz możliwości uprawiania taternictwa jaskiniowego. 
Wyniki waloryzacji mogą naszym zdaniem być prezentowane jedynie w formie tabeli punktacji, nie zaś 

sumy punktów, zwłaszcza w przypadku, gdyby uwzględniono w niej takie cechy jak dostępność turystyczna i 
sportowa. 

Zastrzeżenia nasze dotyczą również komentarza w Wytycznych ... na temat nazewnictwa jaskiniowego. 
Uważamy, że nazwy nadawane przez odkrywców nie powinny ulegać zmianie z wyjątkiem przypadków gdy: 
- są obraźliwe w stosunku do konkretnych osób, powszechnie szanowanych wartości lub rażą ogólnie przyjęte 
poczucie estetyki, 
- stanowią powtórzenia nazw już funkcjonujacych w regionie, 
- nastąpią istotne zmiany w statusie obiektu, np. gdy jaskinie zostaną połączone. 

W tym ostatnim przypadku możliwe jest połączenie obu nazw lub przyjęcie nazwy jaskini większej, ewentualnie 
znacznie bardziej znanej (cytowanej w literaturze). Wszystkie inne zmiany nie są uzasadnione żadnymi wzglę
dami merytorycznymi, powodują natomiast niepotrzebne zamieszanie w literaturze. Przypominają praktyki z 
minionej epoki "wielkich lingwistów". przyczyniają się jednak raczej do zubożenia bogactwa naszej onomastyki. 
Terminy stosowane w języku potocznym lub gwarowym na określenie naturalnych pustek podziemnych 
dostępnych dla człowieka, takie jak: jaskinia, jama, dziura. grota, schronisko, schron, okap, kapa, nisza, 
szczelina, szpara mogą być stosowane w nazwach tych obiektów. Przykładami niech tu będą: Smocza Jama 
znana każdemu dziecku w Polsce oraz liczne Groty (patrz np. Zwoliński 1951), Dziury, Dziurawce, Szczeliny, 
Schrony i Okapy rozsiane po kraju. 

Baryła J. 1995a. Waloryzacja, wartości przyrodnicze oraz problemy ochrony jaskiń Pienińskiego Parku 
Narodowego. Pieniny - Przyr. i Człowiek 3: 51-57. 

Baryła J. 1995b. Waloryzacja jaskiń. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 9: 39-48. 
Gubala J., Wołoszyn B. W. 1996. Fauna. W: Jaskinie regionu świętolazyskiego. PTPNOZ, Warszawa: 23-25. 
Klassek G. 1994- Jaskinie pseudokrasowe w Karpatach polskich. W: V Międzyn. Symp. Pseudokr. Szczyrk 94. 

Zbiór ref. , Bielsko-Biała : 5-9 . 
Urban J. 1996a (red) - Jaskinie regionu świętokrzyskiego. PTPNOZ, Warszawa, ss. 322. 
Urban J. 1996b - Geologia i rzeźba obszaru badań. W: Waloryzacja przyrodnicza Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego (maszynopis). Arch. Zarządu Świętokrzyskich i Nidziańskich Parków Krajobrazowych. 
Urban J. , Mochoń A 1991. Pseudokras- definicja, rodzaje form i ich występowanie. Kwart. Geol. 34,4: 776-

777. 
Wołoszyn B. W. 1990. Jaskinie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Studia Ośr. Dokument. Fizjogr. 18: 

275-342. 
Wytyczne wykonywania waloryzacji jaskiń (oprac. J. Baryła). 1996. Min. Ochr. Środ. , Zasob. Nat. i Leśn. 

Warszawa, ss. 19. 
Zwoliński S. 1951- Zagadnienia ochrony jaskiń tatrzańskich. Chrońmy Przyrodę Ojc;zystą 1/2: 48-55. 
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WYNIKI EKSPLORACJI SCHRONISKA PAJĘCZEGO W GÓRACH 
ŚWIĘTOKRZYSKICH 

Andrzej Kasza 
* Speleokolub Świętokrzyski, ul. Krasickiego 20168, 25-362 Kielce 

Położone w Jaworzni koło Kielc, w masywie Góry Kopaczowej Schronisko Pajęcze, jest obecnie 
miejscem intensywnej eksploracji. Otwory schroniska zostały odsłonięte podczas eksploatacji wapieni 
prowadzonej w kamieniołomie do 1972 r. Znajdują się w odległości kilkunastu metrów na zachód od głównego 
otworu Chełosiowej Jamy. Z tego też względu Schronisko Pajęc-L.C znane było speleologom działającym w 
Chełosiowej Jamie od połowy lat osiemdziesiątych. Dopiero jednak w 1992 r. Z. Gezela i A Kasza w czasie 
kartowania schroniska stwierdzili możliwość istnienia dalszych partii. Zawaliskowy charakter obiektu 
(niestabilny strop i ściany oraz duże bloki skalne) zniechęcał jednak do podjęcia eksploracji. Jedyną próbę 
podjęli A Kasza i W. Krupski 14.02.1993 r., odkrywając w południowo-zachodniej części schroniska wejście do 
ciasnej szczeliny z przewiewem powietrza. O przerwaniu prac zdecydowały wówczas niewielkie wymiary 
eksplorowanej szczeliny. 

Ponownie zainteresowano się obiektem latem 1996 r. J. Bednarz i A Kasza 26.07.1996 r. odsłonili 
nowy, czwarty otwór schroniska. Jego pionowy charakter umożliwiał w miarę bezpieczną penetrację. Znaleziono 
wtedy również miejsce największego wywiewu powietrza. Niestety, wielkie, niekiedy kilkusetkilogramowe 
fragmenty skalne blokujące dalszą część obiektu spowodowały zawieszenie eksploracji prawie na rok. Jego 
lączna długość wynosiła w 1996 r. 10m (Grzela, Gubala, Kasza, 1996). 

Eksplorację wznowili w czerwcu 1997 r. J. Bednarz, S. Gumula, T. Kapica oraz A. Kasza i w czasie 
trzech akcji (8.06., 15.06. i 22.06.), przy użyciu "tlaschenzugu" wyciągnęli najcięższe bloki. Dałsza eksploracja 
odbyła się 29.06.1997 r. a jej "'Ynik w pełni wynagrodził włożony wcześniej trud. W tym dniu J. Bednarz, G. 
Borek, S. Gumula, A Kasza i D. Korzeńska po pokonaniu niebezpiecznego, zawaliskowego przełazu 
(nazwanego Kuszenie Losu) poznali ciąg mytych sal i korytarzy połączonych ciasnymi przełazami. Ciąg ten 
rozwija się ogólnie w kierunku południowo-zachodnim. Po kilkudziesięciu metrach ciąg ten doprowadza do 
obszernego korytarza - Kolektora o długości około 80 m, szerokości około 5 m i wysokości do 6 m biegnącego 
w kierunku zachodnim. Dno korytarza pokrywają zawaliska i piaszczyste namuliska. Na przedłużeniu 
Kolektora wyeksplorowano kilkusetmetrowy, rozgalęziony system niewielkich, mytych korytarzyków, salek, 
kominków i studni. Zachodnia część tych partii o nazwie Megaser zakończona jest salą Fatamorgana o długości 
około 7 m, szerokości 4 m i wysokości 7 m. Obecnie jest to najdalej na zachód położone miejsce w 
eksplorowanym obiekcie. Łącznie w czasie tej akcji odkryto ciąg jaskiniowy o długości około 500 m. Ze 
względu na wielkość obiektu zmieniono jego nazwę na Jaskinia Pajęcza . 

W czasie późniejszych akcji, głównie 27.07. i 30.08.1997 r. poznano (J. Dornagala, A. Kasza, A 
Machul) kolejne 100 m nowych korytarzy w rejonie Megasera. Końcowe części tych partii znajdują się już pod 
dnem kamieniołomu, o czym świadczą świeże zawaliska oraz ślady po otworze strzałowym. 

Łączną długość odkrytych dotąd partii Jaskini Pajęczej oszacowano na około 600 m a głębokość na 
około 20 m. Generalnie jaskinia rozwija się w kierunku zachodnim. StanowiJa wcześniej część systemu 
Chełosiowej Jamy-Jaskini Jaworznickiej, odzietoną od tej jaskini przez zawaliska i osady jaskiniowe, ostatecznie 
zaś - podczas eksploatacji wapieni. Połączenie obu jaskiń daloby obecnie system jaskiniowy o długości około 
4300 m. Dałsza eksploracja kontynuowana będzie głównie w dwu kierunkach: do połączenia z Chełosiową 
Jamą-Jaskinią Jaworznicką oraz na zachód, w stronę pustek krasowych nawierconych otworami wiertniczymi. 
Najdalsze miejsca Jaskini Pajęczej oddalone są obecnie około 400 m od lokalizacji tych otworów. 

Jaskinia Pajęcza, podobnie jak inne jaskinie Góry Kopaczowej chroniona jest prawnie od 23. września 
1997r. w obrębie rezerwatu przyrody nieożywionej "Chelosiowa Jama". Bezpośrednią opiekę nad nią sprawują 
członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach. 

Dotychczasowe wyniki eksploracji jaskiń Góry Kopaczowej świadczą o istnieniu bardzo rozległego 
systemu jaskiniowego rozwiniętego w całym masywie. W przyszłości należy spodziev.'ać się nowych, ciekawych 
odkryć. 

Grzela Z .. Gubała J. , Kasza A 1996- Schronisko Pajęcze. W: Jaskinie regionu świętokrzyskiego (Urban J. , 
· red). PIPNoZ, Warszawa: 90-91 . 
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PODSUMOW ANIE DZIAŁALNOŚCI 
EKSPLORACYJNO-~ENTARYZACYJNEJ 

PROWADZONEJ W POLSKICH KARP A TACH FLISZOWYCH 
W OKRESIE OD 09. 1996 DO 09.1997 R. 

Grzegorz Klassek*, Tomasz 1\łleczek** 
* KTJ "Spe/eok/ub Bielsko-Biała", ** Spe/eoklub Dębica 

W omawianym okresie "grupa bielska" i "dębicka" prowadziła prace uzupelniające do inwentarza 
jaskiń polskich Karpat fliszowych, realizowanego w ramach cyklu wydawniczego P .T.P .N.o Z. Rozpoczęto też 
owocną ekploracje w rejonach wcześniej słabo rozpoznanych. 

"grupa bielska" 

Beskid Śląski 
- odkryto korytarz w Jaskini w Trzech Kopcach, długość jaskini w.aosła do 913 m, stwierdzono możliwości 

dalszej eksploracji; 
- w masywie Równicy (Skalica) zinwentaryzowano trzy obiekty o łącznej długości 19 m; 
- w masywie Muronki udokumentowano kolejne dwa małe obiekty; 
- sporządzono nowy plan Jaskini w Gańczorce; 

Beskid Mały 
- w masywie Czupla zinwentaryzowano jeden obiekt długości 7 m; 
- w jaskini Czarne Działy II udokumentowano nowe partie, długość jaskini wzrosła do 54,5 m; 
- w jaskini Czarne Działy III zakończono prace w tzw. "Przekopie", długość jaskini wzrosła do 76,5 m; 

"grupa dębicka" 

Beskid Wyspowy 
-zinwentaryzowano 14 nowych obiektów o łącznej długości 693 m., w tym dwie jaskinie o długości 
przekraczającej 100m, tj. Jaskinię Zbójnicką w Łopieniu, długość380m i Jaskinię Czarci Dół. długość 125 
m· 

' Pogórze Wielickie 
- zinwentaryzowano dwie pierwsze jaskinie w tym regionie o łącznej długości 23 m. ; 

Pogórze Rożnowskie 
-zinwentaryzowano dwa schroniska o łącznej długości 10m; 
- w Diablej Dziurze w Bukowcu udokumentowano 15-to metrowy korytarz; długość jaskini wzrosła do 365 m; 

Pogóru Dynowskie 
- zinwentaryzowano jedno schronisko długości 5 m; 

Beskid ~iski 
- zinwentaryzowano pięć nowych obiektów o łącznej długości 21 m; 

Góry Sanocko-Turczyńskie 
- zinwentaryzowano cztery obiekty o łacznej długości 20 m; 

Bieszczady 
- udokumentowano nowe partie w Jaskini w Nasicznem 11 o długości 20 m. 

Należy zaznaczyć, re przedstawione dane nie są jeszcze pełne. Brak tu dokładniejszych informacji o 
· postępie prac w Beskidzie Sądeckim, gdzie m.in. przedłużono Jaskinię Niedźwiedzią do ok. 500 m. 
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Postęp w poznawaniu jaskiń fliszowych jest znaczny, głównie dzięki efektywnej działalności 
grotołazów z Dębicy. PrL.ede wszystkim za ich sprawą, w szybkim tempie następują przetasowania na liście 
najdłuższych jaskiń Karpat fliszowych. 

Według stanu na 30.09.1997 r. , w Karpatach fliszowych zinwentaryzowano 435 jaskiń i schronisk 
skalnych, w tym: 

127 Beskid Śląski 
Beskid Żywiecki 
Kotlina Żywiecka 
BeskidMały 

Beskid Makowski 
Beskid Wyspowy 
Gorce 

24 (w tym 5 na terenie Słowa~ji) 
2 

Beskid Sądecki 
Beskid Niski 
Góry Sanocko-Turczyńskie 
Bieszczady 
Pogórze Śląskie 
Pogórze Wielickie 

18 
5 

17 
5 

54 
115 

6 
4 
2 
2 

31 
15 

Pogórze Rożnowskie 
Pogórze Ciężkowickle 
Pogórze Dynowskie 8 (+ 13 obiektów "konsekwentnych" i 

"częściowo konsekwentnych" w Suchej Górze 
i Węglówce) 

Najdłuższe jaskinie (o długości ponad l 00 m): 

l . Jaskinia w Trzech Kopcach (Beskid Śląski) 
2. Jaskinia Niedźwiedzia (Beskid Sądecki) 
3. Jaskinia Zbójnicka w Łopieniu (Beskid Wyspowy) 
4. Diabla Dziura w Bukowcu (Po~órze Rożnowskie) 
5. Jaskinia Malinowska (Beskid Sląski) 
6. Gangusiowa Jama (Beskid Niski) 
7. Jaskinia Mroczna (Beskid Niski) 
8. Jaskinia Czarci Dół ((Beskid Wyspowy) 
9. Jaskinia Chłodna (Beskid Śląski) 

10. Jaskinia Ali-baby w Klimczoku (Beskid Śląski) 
11. Mysiorowa Jama w Zagórzu (Beskid Makowski) 
12. Jaskinia Szkieletowa (Pogórze Rożnowskie) 
13. Szczelina Lipowieka (Beskid Niski) 
14. Jaskinia w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki) 

Deniwelacje ponad16m osiągają: 

l . Diabla Dziura w Bukowen -42,5 m 
2. Jaskinia Niedźwiedzia -28,0 m 

913 m 
500m 
380m 
365m 
215m 
190m 
175m 
125m 
117m 
114m 
112m 
106m 
105m 
101m 

3. Jaskinia w Trzech Kopcach 
4. Jaskinia Malinowska 

24,0 m (+4, -20) 
-22,7 m 

5. Jaskinia Mroczna 
6. Jaskinia Szkieletowa 
7. Jaskinia Chłodna 

-17,0 m 
17,0m (+1, -16) 

-16,5 m 
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NOWE PARTIE W JASKINI POD BUKAMI D 

Paweł Ostrowski 

Opis dojścia 
Dojście jak do Jaskini pod Bukami (Jaskinie W~ny Krakowsko-Wieluńskiej -M Szelerewicz, A. Górny) . 

Otwór Pod Bukami II znajduje się w odległości ok. 15 m od Jaskini pod Bukami, poniżej na stoku. 
Tuż za niskim otworem wchodzimy do salki zasypanej częściowo śmieciami , w której 

znajduje się 2,5 -metrowa studzienka. Na jej dnie jest niski przełaz wprowadzający do 
kopalnianego chodnika. Kierujemy się nim w lewo, dochodząc do salki ze studzienką. Na lewej 
ścianie nad studnią znajduje się okno, którym wchodzimy do krótkiego korytarza . Jego koniec 
do niedawna był zamknięty zawaliskiem. Po jego usunięciu udało się wejść do nowych partii . 

Opis nowych partii 
Foczątek stanowią dwa ciągi . Idąc na wprost dostaniemy się do systemu niskich salek z 

charakterystycznym płaskim stropem, które w dwóch miejscach łączą się z niższym piętrem . 
Drugi ciąg to wąski , opadający kaskadowo korytarz w którym, poprzez zacisk Z II i dwie 
niewielkie studzienki , osiągamy dolne piętro . Zaklinowowane bloki skalne tworzą tutaj dwa 
poziomy, które w kilku miejscach łączą się między sobą. 

Ze względu na niewielką szerokość szczeliny (25-60 cm) korytarz jest dość uciążliwy w 
zwiedzaniu. W końcowej części podnosi się on stromo do góry i doprowadza do Korytarza z 
Perlowym Jeziorkiem. Ten fragmentjest najobszerniejszą i najładniejszą częścią całej jaskini. Końcową część 
tego korytarza tworzy niewielka salka, na dnie której znajduje się małe jeziorko, a w nim perły jaskiniowe, oraz 
duża ilość innych ciekawych nacieków. 

Długość nowych partii wynosi 134 metry, a tym samym Jaskinia pod Bukami II liczy obecnie 179 m. Szata 
naciekowa jest dość bogata. Reprezentują ją głównie nacieki kaskadowe, draperie, stalaktyty, 
stalagmity i mleko wapienne. W końcowej części występują również bardzo rzadko spotykane 
perły jaskiniowe. 

Historia poznania 
Dnia 19.02 .1997 r. , po kilkugodzinnych pracach w zawalisku, z użyciem technik 

specjalnych, Mirosław Wiśniewski i Paweł Ostrowski odkrywają nowe partie. Podczas następnej 
akcji 26.02.97 r. ten sam zespół odkrywa "Korytarz z Perłowym Jeziorkiem" . 

JASKINIA POD BUKAMili Przekrój na kierunkach 

330° 150° do korytArza 
Q NOWE PARTIE ' koPJinl 

KORYTARZ Z PERLOWYM JEZIORKIEM '\ = _:;> r-= r~ 
l f 1_..- (l ~'~-:-:~~_-:-_r_~ __ :- .3 ~~ : -6.5 m 

'~t!···--- --- -- -- lr - z• ,~ ~ ""'-- •• : 

O ).-.~ a;·--'"' ./ 11 -~ ~61 ~-)·---~- ,/ 

l _na:Jf .· i [ o Q .i o - / (_.d 
_A..JJ"'··~o~~wy woda (~ ~W / :..- / '1.: .. ~--- ZY, ~ .. ~~~-~s-c zu;v·f0.5m 

- ~ ~ ~~y~)f5 n ." ~ ok. -15.5m /.------------~-/ -15.0m 

-· /1 
PARTIE BEZROBOTNYCH, d/ugość 134 metry 

o 2 4 6 B lOm Plan i pomiary: Pawel Ostrowski. 26.02.97 

Powyższy material jest przedrukowany z biuletynu "Jaskinie Wyżyny Informator" nr 14, za zgodą Autorów i Redakcji 
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JASKINIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
UDOSTĘPNIENIE DLA RUCHU TURYSTYCZNEGO I PROBLEMY OCHRONY 

Józef Partyka 
Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców 

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znanych jest ponad 400 jaskiń. Obecnie trwa ich 
inwentaryzowanie, zaPQC'Uttkowane w 1992 r. Do dziś opisano ponad 300 jaskiń (Bisek, 1992; Gradziński i in, 
1994, 1995a 1995b. 1996). Jaskinie OPN mają ró:lną wielkość. Z reguły są to małe schroniska skalne, o 
długości nie przekraczjącej 10 m. Dużych jaskiń, o długości ponad 40 m, jest tylko 18. Do większych m.in. 
należą: Koziarnia, Sadlana, Zbójecka, Krakowska, Biala, Sąspowska, "Jama Ani" (W Studni), Łokietka, 

Ciemna, Okopy Wielka Dolna (Szelerewicz i Górny, 1986). Mają one przeważnie rozwinięcie poziome. Tylko 
"Jama Ani" ma większą studnię o głębokości 14m, a w Jaskini Ciemnej są trzy większe kominy. 
Jaskinie ojcowskie są znane od dawna. Za najstarszą wzmiankę należy uznać opis jaskiń Łokietka i Ciemnej 
Sebastiana Piskorskiego z 1691 r . w dziełku poświęconym Bł. Salomei i pustelni w Grodzisku. W sto lat później 
Hugo Kołłątaj (1842) wzmiankuje jaskinie Koziarnia i Łokietka. Wiek XIX przynosi sporo opisów jaskiń 
ojcowskich, w większości dotyczą one jaskiń Łokietka i Ciemnej. Te dwie jaskinie od dawna były udostępniane 
turystycznie. Początkowo przeważało zwiedzanie przez pojedyncze osoby, a z czasem przez liczniejsze grupy. W 
okresie międzywojennym do zwiedzania były udostępnione dwie jaskinie - Łokietka i Ciemna (Ojcowska). 
Turyści korzystający z uzdrowiska ojcowskiego odwiedzali także okolice Ojcowa, w tym jaskinie Wierzchowską 
Górną, Mamutową i Nietoperzową (Wróblewski, 1907). Ruch masowy zaznaczył się dopiero po drugiej wojnie 
światowej. Wtedy w Ojcowie do zwiedzania była dostępna już tylko jaskinia Łokietka. Podobnie było po 
utworzeniu w 1956 r. Ojcowskiego Parku Narodowego. Według danych statystyczych roczna frekwencja 
turystów w Jaskini Łokietka wynosi ok. 120 tys. osób. Szacuje się, że co drugi turysta przybywający do Ojcowa 
odwiedza Jaskinię Łokietka, a co dziesiąty Ciemną (Partyka, 1987, ł992. 1996). Z ruchem turystycznym wiąże 
się także dewastacja jaskiń. Zaznacza się ona przede wszystkim w niszczeniu szaty naciekowej. Zjawisko to 
występowało od dawna. W XIX-wiecznej literaturze spotyka się liczne wzmianki na temat łamania stalaktytów. 
Zwiedzanie jaskiń przyczyniło się także do zakopcenia ścian. Do oświetlania wnętrz jaskiń używano łuczyw, 
pochodni, palono także ogniska. Oświetlenie elektryczne do jaskini Łokietka wprowadzono dopiero w 1987 r. 
(Krzemień i Partyka, 1990). Na PQC'Uttku lat 20. tylko na krótko jaskinia Ciemna miała oświetlenie elektryczne, 
doprowadzone linią napowietrzną z małej ełeketrowni przy Krakow'Skiej Bramie. 

Jaskinie są nie tylko atrakcyjnymi obiektami turystycznymi. ale również mają duże znaczenie 
naukowe. Stanowią bardzo cenne źródło informacji o przemianach zachodzących w środo·wisku naturalnym i 
najstarszym osadnictwie ludzkim. Są również ostoją reliktowej fauny. Z tych względów wymagają pełnej 
ochrony. 

Obecnie, szczególnie na terenie OPN, ale także w innych częściach Wyżyny Krakowsko
Częstochowskiej zagraża im trudna do kontrolowania amatorska penetracja (Skalski, 1976). Przede wszystkim 
niszczona jest szata naciekowa, rozpalane są ogniska powodujące dalsze zakopcenia ścian, płoszone są 
nietoperze. Podejmuje się próby rozkopywania osadów i poszukuje dodatkowych połączeń istniejących 

korytarzy. Kilkanaście lat temu połączono w ten sposób system jaskini Ciemnej re schroniskiem w Leszczynie 
w masywie Skal Koronnych. Namulisko rozkopywano w jaskini Krakowskiej, w Błotnym Dole. Wiosną l 997 r. 
podejmowano próby nielegalnych wykopów przy końcu komory głównej w jaskini Ciemnej. W jaskini tej 
kilkakrotnie wyłamywano kraty. W 1974 r . pr.rez wandali została zniszczona "Kropielnica" przy końcu Jaskini 
Ciemnej. Wydaje się, re przypadki nielegalnego penetrowania jaskiń dotyczą przeważnie PQC'Uttkujących 
grotołazów. Jednakże jest to trudne do udowodnienia. bowiem administracja Parku nie może zapewnić 
skutecznego kontrolowania wszystkich obiektów. 

Staraniem dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1993-1995 zamknięto kilka 
ważniejszych jaskiń w wąwozie Jamki. W 1990 r. Instytut Geofizyki P AN zamknął jaskinię Koziarnia, w której 
zainstalowano aparaturę do rejestrowania trzęsień ziemi. Trzeba dodać, że jest to obecnie najskuteczniej 
zabezpieczona jaskinia, co dodatkowo ułatwia sygnalizacja alarmowa. Ponadto dyrekcja Parku stara się 

nawiązywać kontakt z adeptami turystyki jaskiniowej, proponując im współpracę z Sekcją Speleologiczną PTP 
im. Kopernika i klubami taternictwa jaskiniowego. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach są 

wydawane zezwolenia na zwiedzanie jaskiń wyłączonych z ruchu turystycznego, głównie w celu fotografowania, 
liczenia nietoperzy, prowadzenia prac badawczych (np. mikroklimatu) i sprzątania jaskiń. 
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SYNSEDYMENTACYJNY KRAS W WĘGLANOWYCH UTWORACH 

FAMENU I DINANTU REJONU KRZESZOWIC 

Mariusz Paszkowski 

Jnstutut Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka l , 31-002 Kraków 

Seria morskich węglanowych utworów górnego paleozoiku, odsłaniająca się w rejonie Krzeszowic, 
reprezentuje osady platformy węgłanowej rozwiniętej na synsedymentacyjnie aktywnym, pochylanym ku 
pólnocy bloku podłoża zwanym blokiem Krakowa. Górna część tej sekwencji o miąższości 1200 m zawiera 
szereg poziomów specyficznych utworów świadczących o chwilowej emersji, a nawet dłuższej lub krótszej 
subaeralnej ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługują powierzchnie a także pokrywy utworów związane z 
rozwojem 2jawisk krasowych. Świadectwa synsedymentacyjnego krasu obejmują powierzchnie sutkowe i 
mikrolapiezy a także formy krasowe większych rozmiarów: leje od płytkich zagłębień po głębokie na kilka 
metrów studnie. W większości przypadków powierzchniom tego rodzaju nie towarzyszą specyficzne dla krasu 
utwory, ale przykryte są one bezpośrednio młodszymi utworami węglanowymi związanymi z kol~jną transgresją 
morską. Ponadto w obrębie wielu poziomów związanych z subaeralną ekspozycją występują pokrywy regolitów 
zlożonych z kłastów węglanowych noszących ślady rozpuszczania . .Klasty o rozmiarach od kilku centymetrów 
do l m, posiadają kształty kończyste lub poduchowate. Są one często penetrowane przez rizolity, a także wtórnie 
zciemniałe lub zaczerwienione. Strefy wtórnie zabarwione tworzą gniazda i obwódki wokół kłastu lub formują 
pierścienie Lieseganga. W obrębie regolitów kłasty są rozmieszczone w tle budowanym zazwyczaj przez utwory 
drobnoziarniste: iły lub margle o czerwonej, zielonej lub pstrej barwie. 

Rozmieszczenie wymienionych utworów w profilu wykazuje pewne prawidłowości: generalnie 
związane są one z interwałami skrajnie płytkowodnych utworów, zwłaszcza w najwyższym famenie, górnym 
turneju i najniższym wizenie. W kilku przypadkach wybitne powierzchnie paleokrasu są rozwinięte w obrębie 
sekwencji utworów głównie podpływowych lub o silnie zmiennej batymetrii, np. w utworach środkowego i 
górnego wizenu, oraz w obrębie pedokompleksu w spągu miąższej sekwencji ziarnitów środkowego wizenu 
(Fig. 1). 

Warunki klimatyczne panujące w okresach wynurzeń omawianego obszaru można zrekonstruować 
głównie na podstawie innych utworów towarzyszących powierzchniom z rozpuszczania. W seriach 
płytkowodnych mamy liczne świadectawa panowania podwyższonego zasolenia wód, z pseudomorfozami po 
ewaporatach włącznie, co może świadczyć o generalnej przewadze parowania nad opadami, a więc o klimacie 
suchym i ciepłym. Wniosek ten potwierdza także obecność pokryw węglanowych gleb kopalnych typu ca/iche, 
powszechnych w całym analizowanym profilu. Towarzyszące powierzchniom paleokrasowym pokrywy 
drobnoziarnistych rezydualnych utworów typu terra rossa, a także liczne zciemniałe klasty uznawane za 
świadectwa pożarów kserotermicznej roślinności także potwierdzają powyższy wniosek. Powszechny rozwój 
krasu w profilu omawianej sekwencji, a także znaczny zasięg lateralny tych 2jawisk, dokumentowany 
materiałami z wierceń świadczy o licznych epizodach wynurzeń, warunkowanych zapewne zarówno czynnikarni 
eustatycznymi i subsydencją, a także generalnie płaską topografią powierzchni depozycyjnej platformy 
węglanowej bloku Krakowa. 
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Fig. l. Profil litologjemy środkowowizeńskiego śródformacyjnie 
skrasowialego pedokornpleksu odsłoniętego na półnoa1ej ścianie 
poziomu 390 m w SW naroŻlJ Łomu Czatkowickiego; opis wybranych 
warstw od dołu profil u: 
wa-wa nr 2. 25 an - dwudzielna ławica, w spągu 10 cm miąższości 
warstwa ziamitu z niewyramym frakcjonalnym uziarnieniem prostym (z 
normalną gradacją) przechodzącego ku górze w wakę wapienną z 
nielicmymi tubulamymi fenestrami (rizolitarni) oraz gniazdami 
brunatnego cementu. Waka kontaktuje w stropie wzdłuż nieregularnej 
powierzduli z laminowaną brunatną skorupą caliche (gleby kopalnej) o 
miąższości do l O cm, która na przestrzeni pojedyńczych metrów w 
obrębie odsłonięcia wyklinowywuje się zupełnie. Skorupa zbudowana 
jest z powyginanych nieregułamych lamin mikrytowych 
mikrosparytowych grubości 0,1 -2 mm i licmych poziomo 
zorientowanych tubulamych fenestrów (rizolitów) i ma charakter maty 
korzeniowej. Miejscami zawiera soczewy i gniazda wak wapiennym 
zlożonych z ciemniejszych peloidów rozproszonych w jaśniejszym, 
nielaminowanym, mikrosparytowym matriks. W miejscach o 
największej grubości warstwy brunatne kalicze wnika nieregularnymi 
żyłami w głąb niezmienionego podłoża. Powierzd:Jnia stropowa 
brunatnej skorupy pokryta jest cieńką warstwą ziarn$ z rmproszonymi, 
słabo obtoczonymi, ściemniałymi okruchami wapieni o rozmiarach 1-15 
nnn. Warstwa ta jest przykryta warstwą jasnych wak wapiennnych i 
mikrytowych ziarnitów bez makrofauny (wa-wą nr 3); 
wa-wa nr 12. - brekcja ze zczerniałych klastów, rozpadająca się w 
wyniku krasowienia na "kluchy": 
wa-wa nr 13. - warstwa jasnych wak wapiennych/ziarnitów 
mikrytowych z rozproszonymi pojedyńczyrni zczemiałymi klastami, 
stropowe 30 cm typu loferytu z laminoidowyroi fenestrami. Skala 
macierzysta w wielu miejscach uległa diagenetycmym przemianom: 
brekcjacji, rozpuszczaniu, lokalnemu zciemnieniu. Występują tu 
gniazda, kieszenie i kominy penetrujące całą miąższość kompleksu 
wypełnione brekcją zlożoną z wapiennych kluch o powyżeranych ale 
często dopasowanych (pomiędzy sąsiednimi kluchami) brzegach (efekt 
kompakcji i rozpuszczania pod ciśnieniem?). Kluchy nie noszą śladów 
transportu, w wielu wypadkach nie wykazują nawet rotacji 
zachowanych w nich pierwotnych poziomych struktur sedymentacyjnych 
(in situ brecciacion), a oddzielone są pstrym iłowcem. Ku spągowi 
warstwy gniazda brekcji łączą się w ciągły poziom miąższości 10-30 
cm; 
wa-wa nr 14. - brekcja diagwetycma zlożona z kluch i brył wapirunych 
wak 1Ióżnicowanyd! rozmiarów od 5 do 50 cm, o zaokrąglonych lub 
powyżeranych i lokalnie zcienn1iałych lub sparrnikrytyzowanych 
brzegach. Kluchy są penetrowane przez licme rizolity wypełnione pyłem 
krystalicmym oraz stromo zorientowane kanały i leje wypełnione pstrym 
iłowcem i cementami sparytowymi, tworzącymi struktury 
geopetalne.Większe zwarte fragmenty ławicy, bryły i kluchy wapieni 
oddzielone są przemszami i wkładkami fioletowo-czerwonych iłowców 
t}pU terra rossa. Stropowa powierzchnia ławicy jest nierówna i 
podrążona lejami o średnicy wylotów 1-20 cm, wypełnionymi w górnej 
części identycznymi jak w nadleglej ławicy 16-tej ziamitami z 
domieszką onkoidów i muszli ramienionogów. Utwory wypełniające leje 
wykazują kornp.akcyjne ugięcie lamin (struktury miseczkowe) a w 
niższych ciaśniejszych partiach wypelniw płytszych lejów przechodzą 
zazwyczaj w blokowe cementy kalcytowe i terra rossa. Warstwa ta jest 
przykryta ziamitami mikrytowymi z nielicmymi muszlami 
ramienionogów, ślimaków i onkoidami (wa-wąnr 15) 
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JASKINIA CIESENĆ- INFORMACJA WSTĘPNA 

Adam Polonius*, Jerzy Sławiński** 
*Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii, 

ui.Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 
**Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, 

ui.Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

W trakcie któregoś już z kolei wspólnego wyjazdu na teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 
natrafiliśmy, wczesną wiosną tego roku, w okolicy Hociska Ryczówczańskiego na schronisko opisane przez K. 
Kowalskiego jako Schronisko w Hocisku koło Ryczówka. Po jego skartowaniu okazaJo się, re jest to już 
właściwie jaskinia o długości niemal 50 m. Zachęceni tym "odkryciem" postanowiliśmy dokładnie przeczesać 
okoliczne wzgórza. Niestety następny wspólny wyjazd nieco się odwlekał i w tym czasie Jurek Sławiński sam 
wybrał się w teren znajdując kilka niewielkich "dziurek", które były jednak na tyle duiJ!, re trzeba było je 
skartować. W związku z tym zorganizowaliśmy rodzinny wyjazd w niedzielę 13 kwietnia, aby te "dziurki" 
opisać. 

Prace postanowiliśmy COZJlOCZ4Ć od wzgórza wzoszącego się na zachód od H uciska Ryczówczańskiego 
i na północ od wzgórza, w którym skartowaliśmy pięćdziesięciometrową jaskinię. Zadanie miało być szybkie i 
proste. Po przyjeździe na miejsce okazało się, re nie bardzo chce nam się przebierać i wczołgiwać do schroniska, 
które kończy się po pięciu metrach (tyle było widać przez otwór wejściowy ). Dlatego pierwszymi osobami, które 
weszły do środka byli nasi synowie, Roch Sławiński (12 lat) i Łukasz Polonius (13 lat), dla których była to 
niewątpliwie atrakcja. Jakież było nasze zdziwienie i zaniepokojenie kiedy po wejściu do środka chłopcy 
przestali się odzywać i po prostu zniknęli. Szybko wskoczyliśmy w kombinezony i wsunęliśmy się do środka. Po 
wejsciu do ciasnego przedsionka, który rzeczywiście kończył się po pięciu metrach, okazało się, re pod ostrym 
kątem w prawo i lekko w górę biegnie krótka, skalna "rura", wpadająca do czterometrowej studzienki. Po 
krótkim nawoływaniu okazaJo się, re młodzi eksploratorzy są w dole studzienki. którą pokonali zapieraczką. 

Posuwając się za nimi znaleźliśmy się w dość obszernej salce z dużą ilością nacieków o stromo opadającym w 
jedną stronę, gliniastym dnie. Jeszcze nie mogliśmy uwierzyć, re znaleźliśmy całkiem nową, nie znaną nikomu 
jaskinię i stało się to bez jakiegokolwiek kopania i kucia w poszukiwaniu nowych pustek. Za tym, re 
znaleźliśmy się tam pierwsi, przemawiało zupełnie nie naruszone namulisko bez jakichkolwiek ludzkich 
śladów. Nasz niepokój wzbudziła tylko, znaleziona w studzience, na wpół zbutwiała rękawiczka świadcząca o 
tym, re jaskinia nie była tak całkowicie nie znana. Tym nie mniej zupełnie nie naruszone namulisko w salce 
świadc-qło o tym, re ktoś kto zaglądał do studzienki nie schodził na jej dno. 

Po wstępnej penetracji salki doszliśmy do wniosku, re chłopcy zachowali dość rozsądku aby nie 
schodzić po stromym i bardzo śliskim dnie w głąb jaskini ponieważ po kilku metrach pochylnia przechodziła w 
pionową studnię. Ściany studni były nieco przewieszone i nie bardzo można było sprawdzić jak głęboko znajduje 
się dno. Z góry można było tylko zobaczyć, re porurej znajduje się pustka dużo większa niż salka na górze. 

Niestety na tym musieliśmy zakończyć eksplorację w tym dniu ponieważ nie zabraliśmy ani liny, ani 
żadnego sprzętu wspinaczkowego. Fostanowiliśmy wiadomość o jaskini zachować w tajemnicy rozpoczynając 
jednocześnie starania o jej zamknięcie. W sprawę wtajemniczyliśmy jedynie Wojtka Kuczoka, który do lej pory 
towarzyszył nam w wędrówkach po Jurajskich Parkach Krajobrazowych, i który wziąJ udział w następnym 
naszym wyjeździe do jaskini. Ponieważ cierpieliśmy na nadmiar zajęć, wyjazd ten nastąpił dopiero 29 maja. Po 
dojściu do górnej komory (Sala Dwóch Łebków) założyliśmy stanowisko i zjechaliśmy około 5 m w dół do 
dolnej komory. To co zobaczyliśmy przeszło nasze oczekiwania. Znajdowaliśmy się w sali w kształcie litery T. 
Podstawa tej litery ma długość około 20 m a jej daszek około 18 m. Wysokość sali w najwyższym miejscu 
dochodzi do 10 m. Są to wzsystko wymiary przybliżone ponieważ w chwili pisania tego artykułu jaskinia nie 
posiada jeszcze dokładnego planu. Z dolnej komory, która ma charakter zawaliskowy odchodzi kilka, nie do 
końca zbadanych korytarzyków. Najdłuższy z nich ma kilkadziesiąt metrów długości i jest nieco podobny w 
swym charakterze do korytarza w Jaskini w Straszykowej Górze ( nowe partie), choć nieco niższy. W trakcie 
eksploracji zostało znalezione obejście studni wlotowej do dolnej komory. Wojtek. który pierwszy przeszedł 
obejściem, nazwał go "wszawym" i można się z nim zgodzić, ponieważ przejście to jest wyjątkowo ciasne, 
gliniaste i na dodatek zakończone zaciskiem, który przechodzą tylko dzieci i najszczuplejsze osoby dorosłe. 

Mimo, re jaskinia nie posiada jeszcze planu, można przyjąć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, 
re będzie ona najdłuższą z leżących w części Wy't:yny Krakowsko - Wiełońskiej należącej do woj. katowickiego. 
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O O.S \0 1,5 km 
POŁOŻENIE JASKIN W OKOLICACH HOCISKA 

1. Jaskinia w H ucisku koło Ryczówka, 2. Jaskinia Ciesenć, 3. Jaskinia na lwianie 
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STANISŁAW STASZIC W JASKINIACH OJCOWA 

Wiesław Siarzewski 
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 

Postać Stanisława Staszica (1755 - 1826) znana jest dobrze społeczeństwu dzięki ożywionej 

działalności politycznej, społecznej i naukowej, którą prowadził w trudnym okresie dziejów nas-.t.ego kraju. Jego 
działalność naukowa, a zwłaszcza dzieło O ziemiorodztwie Karpatów przyniosło mu zasłużone miano "ojca 
geologii polskiej" . Swoje zainteresowania przyrodnicze rozwijał Staszic w czasie pobytu poza granicami kraju, 
głównie we Francji, gdzie poznał kilku wybitnych przyrodników tamtej epoki, a także zapoznał się z najnowszą 
literaturą dotyczącą interesujących go zagadnień. Zdobytą wiedzę przyrodniczą pogłębiał podróżując w celach 
badawczych po kraju i Europie. W trakcie tych wypraw zwiedzał, opisywał, a nawet prowadził obserwacje 
naukowe w jaskiniach. Niektóre wyniki tych obserwacji były publikowane (Staszic, 1806, 1808, ł815 , 1816, 
1839. 1955). Interesujące materiały poświęcone jaskiniom Ojcowa zawiera Dziennik podróży S. Staszica (1931). 

Zainteresowania speleologiczne Staszica i jego dorobek w tej dziedzinie nie zostały dotąd szerzej 
przedstawione w naszej literaturze. Bodajże pierwsza informacja o pobycie Staszica w jaskiniach Ojcowa 
znajduje się w pracy Giżyckiego (1845). Później o jego działalności w jaskiniach wzmiankowali m. in. 
Leśniewski (Dziennik. 1931). Kowalski (1951), Goetel (1955), Fłeszarowa (1967), Wójcik (1982), Parma 
(1988) i Partyka (1992). 

S. Staszic zwiedzał jaskinie Ojcowa po raz pierwszy 29 czerwca 1798 roku. Interesujące spostrzeżenia 
z tej wycieczki podał w swym Dzienniku podróży (193 ł ) . 

Nad nim [Prądnikiem] w skałach naprzeciwko siebie znajdują się dwie niezmiernej wielkości 

j askinie. Jedna nazywa się Królewską, a drugiej w Ojcowie mieszkańcy dali nazwisko jama Ciemna. Oby dwie 
Ie jamy są niedaleko wierzchu skał. Królewska jama wnijście ma wielkie, sale jej są wysokie i w proporcją 
do5yć obszerne. Jest ich kilkanaście; jedna z drugą ma swoje połączenia wygodne. Wszędzie po ścianach, po 
górnych obłomach są stalaktyty. Na dole leżą różnego kształtu lane osącza czyli stalagmity. Kamień wapienny: 
stalaktyty i stalagmity również wapienne, ale miększe, białe. Przeszedłszy przez kilkanaście wielkich jam, 
podobnych do sal, przechód jest przez szczuplejsze przejście, za którym otwiera się nad wszystkie przeszle sala 
większa, ale od wszystkich kilkunastu łokciami niższa. Do tej spuścić się nie można bez drabiny. Ja w niej nie 
bylem, ale powiadano mi, te są z niej jeszcze dalsze jamy, schodzące coraz głębiej. W tych wszystkich salach 
czyli jamach widziałem po kątach różne kości niedtwiedziów. Wieść tu dotąd w lej dolinie utrzymuje się, te 
Bolesław Śmiały, król polski, uciekając przed fanatyzmem po klątwie, w tych jamach ukrywał się. Dntga 
jaskinia, naprzeciwka Królewskiej leżąca, Ciemną nazwana. Do niej droga z Królewskiej prosto na dół 
wąwozem, z którego woey deszczowe uchodząc, wykowały z skały potężną bramę. Za tą_ przeprawiwszy się za 
strumyk Promnik, trzeba znowu wyniść na drugi brzeg parowu w górę dość przykro. Jaskinia Ciemna ma 
wnijście do siebie mniej pozorne, szczupłe i niskie, ale zaraz pierwsza sala jest ogromniejsza od tych, które w 
Królewskiej znajdują się. Jest to gmach, do 60 kroków długości, a do 30 przeszło szerokości mający, w pomiar 
tego wysoki. Stalaktytów i stalagmitów wapiennych więcej i piękniejsze, jak w Królewskiej. Za tą salą jest 
druga. W tej pośrodku slup ogromny, w górze rozłożysto sklepiając się, opuszcza się ku dołowi i wspiera na 
cieńkim sty/cu. Są wkoło tych dwóch sal pomniejsze jamy, lecz niema ich tak wiele i nie ciągną się tak daleko, 
jak w jaskini Królewskiej. Obydwie te przedziwne jaskinie są zrobione przez woey, które z tych gór spadają 
przez różne przerwy w te dwie skały i przebiegając z gwałtem, rwą sobie w nich wolne przejścia do zbiegu w 
rzekę Promnik. Do widzenia w obydwóch nieskończone mnóstwo runionego okrąglego kamienia, po którym 
niewygodno w tych wspaniałych salach chodzić. W skale Królewskiej woey zbiegają. od otworu czyli wniścia 
coraz głębiej w skale spadając, do owej sali głębszej, a z tamtej zapewne znalazłby się coraz głębszy loch, 
przez który na wylot przedziurawione jest to skalisko aż do strumienia Promnika, do którego wszystkie wody z 
tej skały przez tę jamę zbiegają. W j askini zaś Ciemnej woey, na górze przebijając się przez różne rozpadliny w 
głębiny skały przez te sale, wybiegają otworem wnijścia do niej i spadają także do Promnika. 

W 1799 r. w czasie wędrówek po Karpatach Staszic zwiedził m. in. 25 września jaskinię koło wsi 
Aggtelek (Baradla barlang), w której obejrzał 16 sal. Obserwował w nich podziemne przepływy potoku, bogatą 
szatę naciekową oraz nietoperze. Ponadto w jaskini i na zewnątrz wykonał pomiary temperatury powietrza. 
Zwiedzi] również Demianowską Jaskinię Lodową, zwaną wówczas Smoczą Jamą z powodu wielkiej ilości kości 

znajdujących się w jej wnętrzu, jak jeszcze wówczas wielu sądziło "smoczych". 
28 lipca 1805 r. Staszic ponownie przebywał w Ojcowie. W Dzienniku (1931) powtórnie opisał jaskinie, tym 
razem syntetycznie. Pominął nawet swój pogląd na ich powstanie. Rozszerzył natomiast opis osadów 
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zalegających na dnie komór: Cale też groty są pełne kamieni runionych, wapiennych, jak sama skala. Co 
ciekawsze, wielkie mnóstwo w nich znajduje się kości niedźwiedziów; jak dowody, te łby i kości są zawalone 
różnemi runionemi gruzy i oblane kupami stalaktytów. 

Po powrocie do Warszawy Staszic kontynuował prace nad swoim dziełem o Karpatach. 13 grudnia 
1805 r. na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Naukowego referował pierwszy rozdział swej pracy 
(Staszic 1806). W rozprawie tej opisał krótko swój pobyt w Ojcowie. W zwięzłej formie zamieścił też 
wiadomości o poznanych tu jaskiniach. Opis ten pozba~iony jest większości istotnych szczegółów podanych w 
cytowanym powyżej tekście z Dziennika podróży. Przede wszystkim autor pominął fragment poświęcony 
rozważaniom na temat genezy jaskiń. Natomiast nieco uwagi poświęca występowaniu naturalnych jaskiń w 
"wapieniu cuchnącym" (bitumicznym) w wielu krajach Europy, a także występowaniu w tych jaskiniach kości 
zwierząt. W przypisie do tego fragmentu tekstu powołał się na świeżo publikowane wyniki badań Cuviera 
(1804) nad szczątkami wymarłych zwierząt. 

Za najważniejszy wynik obserwacji S. Staszica w jaskiniach Doliny Prądnika należy uznać 
sformułowanie w 1798 r. poglądu o mechanicznej roli wody w tworzeniu jaskiń. Czy pogląd ten był wynikiem 
własnych spostrzeżeń autora, czy też nawiązywał do podobnych koncepcji prezentowanych w tym okresie w 
pracach Buffona (1749) i Saussure'a (1779) trudno jest dziś jednoznacznie rozstrzygnąć. Staszica można uznać 
za jednego z pionierów koncepcji powstawania jaskiń przy udziale wody. Inne osiągnięcia speleologiczne 
Staszica to: stwierdzenie, że jaskinie w Europie występują w wapieniu bitumicznym; pomiary temperatury 
powietrza w jaskini Baradla; trafne rozpoznawanie szczątków kostnych zwierząt (m. in. niedźwiedzia) w 
jaskiniach; obserwacje nietoperzy w jaskini Baradlo; obszerny opis jaskiń w Ojcowie dokumentujący stan ich 
środowiska przyrodniczego, zwłaszcza bogatej szaty naciekowej i szczątków kostnych w osadach, dziś już 
bezpowrotnie zniszczonych przez turystów i kolekcjonerów; opisy jaskiń w Ojcowie, z których wynika, że 
cieszyły się one w tym okresie sporym zainteresowaniem wśród turystów; poznanie co najmniej dwóch jaskiń w 
Karpatach, których zwiedzanie należało do ówczesnego standartu; przedstawienie położenia jaskiń karpackich 
na swojej mapie geologicznej ; publikowanie wyników swoich obserwacji; dobra znajomość ówczesnej literatury 
przyrodniczej. Ważnym, jednak słabo dotąd rozpoznanym zagadnieniem jest używana przez Staszica pod koniec 
XVIII wieku polska terminologia związana z jaskiniami. 

S. Staszic interesował się jaskiniami jako obiektami przyrodniczymi. Prowadził w nich obserwacje 
naukowe, które stanowiły istotny wkład w rozwój wiedzy o jaskiniach w naszym kraju na przełomie XVII1 i 
XIX wieku, dlatego też można go uznać za pioniera speleologii polskiej. 
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PRÓBA WYKORZYSTANIA RADARU GEOLOGICZNEGO (GPR) 
W POSZUKIWANIACH LEJÓW KRASOWYCH I JASKIŃ 

Adam Szynkiewicz 
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

Firma "GEOSCAN" S.A w Szczecinie posiada radar geologiczny RAMAC2/GPR produkcji 
szwedzkiej firmy MALA GeoScience. W ramach testowania aparatury wykonano próbne profilowania radarowe 
w rejonie Działoszyna na Wyżynie Wieluńskiej, na obs74rze występowania wapieni jury górnej. Jedno z zadań 
polegało na sprawdzeniu, czy przy pomocy tego radaru możliwe jest określanie charakteru i miąższości 

nadkładu występującego na wapienach jury górnej. Zadanie drugie polegało na sprawdzeniu, czy przy pomocy 
radaru RAMAC2 możliwe jest znajdowanie "pustek" w wapieniach - czyli jaskiń. 

Na złożach wapieni jurajskich "Dzi.ałoszyn" i "Niwiska" testowano możliwość aparatury w określaniu 
miąższości nadkładu. Profile radarowe wykonywano antenami 50MHz i 100 MHz. Pierwsze próby prowadzono 
w odległości 5- lO m od krawędzi skarpy kamieniołomu, gdy zebrany był nadkład, a na skarpie widoczne były 
struktury w wapieniach oraz kopalne wypełnione leje krasowe. W ten sposób uzyskany na falogramach 
radarowych obraz porównywano z obrazem skarp. Uzyskano dobry rysunek: lejów krasowych i ich wypełnień, 

stref spękań występujących w wapieniach, stref rumoszu wapiennego z gliną krasową oraz zróżnicowania w 
uławiceniu wapieni. Przy pomocy anteny 50 MHz uzyskiwano obraz kopalnego leja krasowego sięgającego do 
glebokości ok. 40 m. W drugim ćwiczeniu wykonano profilowania na powierzchni terenu niezniszczonego 
robotarni górniczymi, w odległości ok 5 - 10 m od krawędzi skarpy nadładowej, na której widoczna była 
litologia utworów przykrywających wapienie oraz ich zmieniająca się miąższość. Uzyskany na falogramach 
obraz porównywano z obrazem skarpy. Na falogramach można było odróżnić wapienie od leżących nad nimi 
piasków, glin, rumoszu. Okazało się, że możliwe jest określanie miąższości nadkładu piaszczystego nawet 
kilkunastu metrów, a w przypadku występowania utworów spoistych (iły, gliny)- do 10m. Ćwiczenie trzecie 
wykonano wzdłuż linii geologicznych otworów wiertniczych, przy pomocy których wyskalowano na 
falogramach miąższość nadkładu. Fragment profilu radarowego (NIW 501) przechodzącego przez otwór ill-12 
na złożu wapieni jurajskich "Niwiska" oraz przez występujący w wapieniach kopalny lej krasowy przedstawia 
Ryc. !.Interpretację geologicznąprofilu radarowego NIW 501 przedstawia Ryc. 2 

Zadanie drugie wykonano na GórzeZelce w rezerwacie "Węże". W wielu miejsach na powierzchni 
grzbietowej tego wzgórza wapienie jury górnej występują bezpośrednio na powierzchni terenu bądź pod 
niewielkim nadkładem zwietrzeliny. Można też tam zejść pod ziemię do jaskiń. Posiadana dokumentacja 
położenia kanałów jaskiniowych oraz ich opisy umożliwiły testowanie aparatury. Profilowania radarem 
wykonywano zarówno anteną 50 MHzjak i 100 MHz. Większy zasięg głębokościowy uzyskiwano przy pomocy 
anteny 50 MHz, jak również przy pomocy tej anteny uzyskiwano dokładniejszy obraz "pustki" lub kanału 
wypełnionego. Dobrym reperem do kalibracji pomiarów stała się Jaskinia Stalagmitowa, której znana jest 
głębokość oraz nachylenie stropu jednej z sal (Ryc. 3. 4). Badania radarowe wykonane w rezerwacie "Węże" 
pozwoliły na określenie zasięgu przestrzennego kilku jaskiń występujących na Górze Zelce, czego nie można 
był wykonać dotychczas stosowanymi metodami. Badania te dokładnie wskazały, w których kierunkach jest 
połączenie systemu krasowego wzgórza oraz w których miejscach systemjest wypełniony. 

Przeprowadzone badania testowe wykazały przydatność radaru geologicznego (GPR) w poszukiwaniach 
lejów krasowych oraz jaskiń. Testowanie trwa nadal aby określić zasięg głebokościowy tego urządzenia w 
różnych odmianach wapieni i pod różnym nadkładem, a także aby ustalić ograniczenia metody oraz sprzętu. 
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Ryc. l. Kopalny lej krasowy na promu radarowym NIW 501 
(wyk. "GEOSCAN" Szczecin - radar RAMAC2/GPR) 

Ryc. 2. Interpretacja geologiczna profilu radarowego NIW 501 
przechodzącego nad kopalnym lejem krasowym 

(opr. A. Szynkiewicz) 
oraz otwór m- 12: gl-gliny, ps-piaski, ił- iły, 

wp-wapienie kredowałe niwiskie jury górnej (J3wkn) 
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Ryc. 3. Jaskinia Stalagmitowa na proidu radarowym JAS 506 
(wyk. "GEOSCAN" Szczecin - radar RAMAC2/GPR) 
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Ryc. 4. Interpretacja geologiczna profilu radarowego JAS 501 
przechodzącego nad Jaskinią Stalagmitową 

(opr. A. Szynkiewicz) 

m 

sk - wapienie skalist~ wiz - wapienie ławicowe zawodziańskie 
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ZJAWISKA KRENOLOGICZNE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WYŻYNY 
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ- EFEKTY OSTATNICH DWÓCH 

WILGOTNYCH SEZONÓW 

Andrzej Tyc 
Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Katedra Geomorfologii, 

Uniwersytet Śląski 
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, e-mail: atyc@us.edu.pl 

Wielka powódź jaka nawiedziła latem 1997. roku tereny południowej Polski, zaznaczyła się rÓ\'t'nież 
specyficznymi zjawiskami krenologicznymi na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obszary, które od 
lat uznane zostały za objęte drenującym wpływem górnictwa rud cynku i ołowiu czy głębinowych ujęć 
studziennych, w latach 1996 i 1997 dały o sobie znać silnymi wypływami w miejscach dawnych stref 
źródliskowych, niszcząc przy okazji powstalą w międzyczasie infrastrukturę osadnic-ut. W referacie 
przedstawiono zjawiska krenologiczne przełomu lat 1996-1997 i porównano z sytuacją z końca lat 80-tych. 
Całość została zobrazowana na tle sytuacji hydrometeorologicznej obu okresów. Poruszono również problem 
występowania w krasie zjawisk krenologicznych o charakterze ekstremalnym. 

W latach 1988-1990 przeprowadzono pierwszą systematyczną i obejmującą chemizm wód 
inwentaryzację źródeł i stref naturalnych wypływów w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj . katowickiego) (Pulina i in. 1990). Wcześniejsze 
prace inwentaryzaC)jne na tym obszarze były wykonane przez I. Dynowską (m.in. 1983) w końcu lat 70-tych. 
W opracowaniu tym opisane zostały 44 źródła w dorzeczu Warty, Przemszy i Pilicy. Praca I. Dynowskiej 
stanowi doskonały materiał porównawczy dla inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 1988-1990 (Pulina i in. 
1990), z uzupełnieniami w 1992 r. (Tyc, Opołka-Gądek 1992) oraz najnowszej inwentaryzacji z jesieni 1996 
roku (Tyc, Opołka-Gądek 1996). 

Analizując zjawiska krenologiczne obszaru krasowego środkowej części Wyżyny Krakowsko
Częstochowskiej, a więc zjawiska związane z naturalnym odpływem wód podziemnych należy pamiętać, że są 
one w dużym stopniu uzależnione od zasilania opadowego i roztopowego. Dlatego też ważnym elementem 
poznania i zrozumienia warunków odpływu wód ze źródeł tego obszaru jest wielkość i sezonowy rozkład opadów 
atmosferycznych oraz występowanie pokrywy śnieżnej i terminy roztopów. Charakterystyka warunków 
hydrometeorologicznych okresu badań daje podstawy do wnioskowania o całkowitej degradacji wypływu, 

związanej z jego wyschnięciem pod wpływem czynników antropogenicznych, czy jedynie o okresowym zaniku 
wypływu wynikającym z cyklu naturalnych zmian wywołanych .fluktuacjami klimatycznymi. O tym ostatnim 
zjawisku można się przekonać analizując sytuację hydrometeorologiczną lat 1996-1997. 

Ogólne warunki hydrometeorologiczne, wyrażające się sumami rocznych i miesięcznych opadów 
atmosferycznych, wpłynęły na różnice zjawisk krenologicznych obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w 
obu omawianych przedziałach czaso-wych. Po długim okresie suszy hydrologicznej lat 80-tych i niżówek 
przełomu lat 80-tych i 90-tych, następuje obecnie powrót do "normalnych" warunków zasilania wód 
podziemnych. Przeja-wia się to wzrostem rocznej sumy opadów oraz udziału pokrywy śnieżnej w bilansie 
rocznym. Efektem są na powrót płynące wody ze źródeł uznanych od kilku lub nawet kilkunastu lat za zanikłe z 
powodów antropogenicznych. Pod tym względem lata 1996-1997 są przełomowe. 

Rok 1989, o sumie opadów 512 mm, mial opady nierównomiernie rozłożone w czasie, a suma roczna 
była o 200 mm niższa od średniej z trzydziestolecia 1960-1990 (710 mm). Najbardziej wilgotny był grudzień 
(95.2 mm), a także miesiące letnie: czerwiec i lipiec oraz na wiosnę kwiecień (> 70 mm). W ogólnej sumie 
opadów śnieg stanowił zaledwie 15%. Rok 1990, o sumie opadów 660 mm, należał do średniowilgotnych, a 
suma ta była o 50 mm niższa od średniej z trzydziestolecia 1960-1990. Najbardziej wilgotnym miesiącem był 
wrzesień (121.1 mm). Wysokie sumy opadów notowano również pod koniec wiosny i w miesiącach letnich: w 
maju (71.8 mm), lipcu (82.2 mm) i sierpniu (73. l mm). Opad śniegu stanowił zaledwie 8.5% ogólnej sumy 
opadów i występował głównie w grudniu i lutym. 

. Rok 1996 charakteryzował się opadami wyższymi niż poprzednie lata. Przy rocznej sumie 742 mm rok 
ten był o 30 mm bardziej wilgotny od średniej wieloletniej dla omawianego obszaru. Najbardziej wilgotnymi 
miesiącami były : sierpień (159.0 mm) i maj (148.4 mm). Wysokie sumy opadów były również w kwietniu (65.9 
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mm), lipcu (71.4 mm) oraz wrześniu (98.4 mm). Opady śniegu stanowiły 17% całej sumy opadów. Należy tu 
podkreślić, re pokrywa śnieżna utrzymywała się przez bardzo długi okres czasu (od listopada do początku 
kwietnia), zasilając w czasie odwilży zbiorniki wód podziemnych. Ważną cechą obszaru Wyżyny Krakowsko
Częstochowskiej jest duża częstotliwość występowania burz, gradobić i opadów nawalnych (głównie w okresie 
lata). Jest to cecha wyjątkowa omawianego obszaru, gdyż częstotliwość wspomnianych zjawisk pogodowych jest 
tu największa w Polsce. W roku 1996 wystąpiły liczne burze połączone z gwałtownymi opadami deszczu i 
gradu. Aż 18-krotnie wystąpiły opady o natęreniu powyrej 10 mm/dobę i S-krotnie o natężeniu powyrej 20 
mm/dobę (odpowiednio 20 i 10 l!m\ Związane one były przede wszystkim z ·wiosennymi i letnimi burzami w 
maju (9.05 - 23 mm; 14.05 - 33 mm) i sierpniu (23 .08 - 23 mm). Ponadto były one efektem deszczy rozlewnych 
w sierpniu i wrześniu. W dniach 27.08-1.09.1996 spadło 76 mm. Istotnym impulsem meteorologicznym do 
wyraźnego wzrostu zasobów wód podziemnych, a w efekcie wydajności źródeł, było nałorenie się w pierwszych 
dniach kwietnia 1996 roku dużych opadów deszczu (> 30 mm/dobę) na koniec okresu roztopów. W Krakowie 
całkowity zanik pokrywy śnieżnej nastąpił dopiero po tych opadach (6 kwietnia). 

Rok hydrologiczny 1997, choć jeszcze się nie zakończył, należy do bardzo wilgotnych. NaJbardziej 
wilgotnym miesiącem byłlipiec (267 mm), ale również maj (69 mm) i czerwiec (91 mm) były ponadprzeciętnie 
wilgotne. Latem 1997 roku dwukrotnie wystąpiły deszcze o dużej intensywności, które ponadto były powtarzane 
przez kilka dni z rzędu. Między 17 a 23 czerwca aż dwukrotnie wystąpiły opady powyrej 20 mm i trzykrotnie 
opady powyrej 10 mm w ciagu doby. O ekstremalnej wydajności niektórych źródeł zadecydowały jednak opady 
z okresu między 4 a 8 lipca. Dobowe sumy opadów przekraczały 10 mm (5.07.1997 aż 58 mm, 7.07.1997- 40 
mm). 

Efektem takiego impulsu było pojawienie się już wiosną 1996 roku wody w niektórych źródłach rejonu 
olkuskiego, uznanych od dawna za całkowicie zanikłe. Żródło w Pazurku pojawiło się po ośmiu łatach, a źródło 
w Witeradowie pojawiło się po około dwudziestu latach suchych. W tym ostatnim przypadku doszło nawet do 
sytuacji, w której woda Zl! źródła zagroziła gospodarstwu rolnemu zalewając go. Mieszkańcy tego gospodarstwa 
zapomnieli o istnieniu ujętego kiedyś dla wodociągu źródła i po dłuższym okresie zupełnej suszy przekształcili 
zbiornik ujmujący wodę w źródle na komórkę do przechowywania plonów i materiałów do produkcji rolnej. W 
tym celu została rozbita od strony podwórka jedna ze ścian zbiornika. W chwili pojawienia się wody w źródle, w 
kwietniu 1996 roku, duża część wody zaczęła wypływać poprzez rozbitą ścianę, a nie jak pierwotnie pomiędzy 
dwie posiadłości . Inny przypadek obserwujemy w Mazańcu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie źródła Mazaniec 
n postawiono pod koniec lat 80-tych nowy budynek mieszkalny. Fundamenty budynku zostały posadowione w 
strefie dawnych wypływów tego źródła i wiosną tego roku, podobnie jak w poprzednim przypadku, dom zaczął 
być zalewany dużą ilością wody wypływającej w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów. Pociągnęło to za sobą 
bardzo kosztowne prace zabezpieczające całość fundamentów (izolacja i system drenażu wokół budynku). W obu 
opisanych przypadkach mamy więc do czynienia z katastrofami hydrologicznymi wywołanymi 
zagospodarowaniem stref źródlisk i nie uwzględnieniem wieloletniego cyklu hydrologicznego i klimatycznego. 

Na wzrost, a następnie utrzymanie wysokich wydajności źródeł miały wpływ wspomniane opady 
nawalne i rozlewne w maju, sierpniu i wrześniu 1996. W efekcie opadów w 1997 roku nastąpił wypływ wód 
podziemnych na jeszcze większą skałę powodując warunki powodziowe m.in. na terenie gminy Klucze. Strefy 
wypływów niektórych źródeł przesunęły się w niektórych przypadkach o kilka, a nawet kilkanaście metrów 
wysokości względnej powyrej stałego wypływu - uruchomiły się najwyrej położone źródła przelewowe. 

Literatura: 
Dynowska I., 1983. Żródla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr., 11. 
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przed zanieczyszczeniem. Mskr. Arch. Zarządu ZJPK woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza. 

Tyc A , Opołka-Gądek J. , 1992. Wpływ górnictwa i działalności rolniczej na jakość wód podziemnych w 
poludniowej części Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego - sposoby 
przeciwdziałania degradacji. Mskr. Arch. Zarządu ZJPK woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza. 
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Krajobrazowych województwa katowickiego. Mskr. Arch. Zarzadu ZJPK woj. katowickiego, Dąbrowa 
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ZBIGNIEW RUBINOWSKI 1929-1997 

Jan Urban* 
*Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Lubicz 46 31-512 Kraków 

Zbigniew Rubinowski był geologiem, ekologiem, speleologiem, alpinistą, narciarzem a także dobrym szefem, 
lojalnym współpracownikiem, dla wielu zaś - również niezawodnym towarzyszem wypraw górskich i kolegą. Przede 
wszystkim był jednak przyrodnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu i swe przyrodnicze pasje realizował w zyciu 
zawodowym oraz prywatnym. Urodzony w Krakowie, młodość spędził w Zakopanem i tu właśnie, w zetknięciu z wysokimi 
górami ukształtowały się jego zainteresowania przyrodnicze. Studiowal w latach 1948-1954 na Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie. Ju2: w czasie studiów podjął badania geologiczne złóż rud metali na Miedziance w Górach 
Świętokrzyskich, zaś w 1957 r. rozpoczął pracę w Oddziale Świętokrzyskim Pai1stwowego Instytutu Geologicznego 
(wówczas Stacji Terenowej IG w J(jelcach), w którym zatrudniony był do śmierci. Badania złóż rud metali regionu 
świętokrzyskiego prowadzone w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych podsumowal pracą doktorską i opublikowaną w 
1971 r. monografią: Rudy metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna, która pozostaje do 
dziś podstawowym źródłem wiedzy o kruszcach tego regionu. Jako przyrodnik był jednym z pierwszych geologów w kraju, 
który rozumiał, iż współcześnie zadaniem geologii praktycznej jest nie tylko dokumentowanie złóż kopalin, ale przede 
wszystkich wskazywanie kienmków właściwego ich wykorzystania oraz ochrona ekonomicznych i nieekono-micznych 
zasobów naturalnych. Myśl ta, obecnie oczywista dla wszystkich, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z 
trudnościami docierała do świadomości społeczeństwa oraz decydentów, stąd też powstale wówczas z inicjatywy i pod 
kierunkiem docenta Rubinowskiego opracowania mają charakter precedensowy i \VWrcowy. Należą do nich m.in.: Atlas 
geologiczno-surowcowy Gór Świętokrzyskich l : 50000 z sozologiczną kwalifikacją kopalin ( 1986 ), pierwszy arkusz i 
instrukcja mapy geologiczno-gospodarczej Folski l : 50000 ( 1989, 1990), inwentaryzacja zabytków przyrody nieozywionej 
województwa kieleckiego ( 1986). Zbigniew Rubinowski był autorem lub współautorem około 250 publikacji i 150 
opracowań archiwalnych z dziedziny geologii, ekologii (sozologii), ochrony przyrody, speleologii, historii górnictwa i badań 
geologicznych oraz taternictwa. 

Drugim aspektem zainteresowań przyrodniczych Zbigniewa Rubinowskiego była sportowa eksploracja gór. Jako 
taternik mial w latach pięćdziesiątych szereg pierwszych przejść w Tatrach polskich i słowackich. Wspinał się też w 
Alpach, Andach, Himalajach, Hindukuszu, Ałtaju, Kaukazie, Pamirze oraz - jeszcze w ubiegłym roku - w górach Kanady. 
Polski rekord wysokości pobił po raz pierwszy w Hindukuszu na Noszaku (7492 m n .p.m.) w 1960 r., po raz drugi zaś, 14 
lat później w Himalajach na Kangbachen (7902 m n.p .m .). Każde wakacje spędzał w górach, często prowadząc -jako 
instruktor- szkolenia taternickie lub narciarskie. 

Nie mial chyba na swym koncie większych sportowych sukcesów w jaskiniach. Jednak jego działania w zakresie 
badań krasu, a zwłaszcza ochrony jaskiń są trudne do przecenienia. Zjawiska krasowe studiowal przy okazji badań 
prt.ejawów mineralizacji kruszcowej w Górach Świętokrzyskich. Swą opinię na temat charakteru i wieku krasu związanego 
z mineralizacją przedstawił w monografii: Rudy metali nieżelaznych . . . oraz w kilku niewielkich artykułach 
prezentowanych w czasopismach geologicznych. Jedna z pierwszych jego publikacji dotyczących krasu ukazała się w 1964 
r. w materialach I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu. Rubinowski był jednym z organizatorów tego zjazdu w 1963 r. 
oraz członkiem załozycielem Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika. Organizował również X sympozjum Sekcji w 1972 
r., pomocą słuzył przy organizacji następnych, jubileuszowych spotkań Sekcji w 1986 oraz 1996 r. 

Najważniejszym jednak dokonaniem Zbigniewa Rubinowskiego w zakresie badań i ochrony zjawisk krasowych 
była trwająca 30 lat opieka nad jaskinią Raj . Wraz z T. Wróblewskim doprowadził on do zabezpieczenia, zbadania, 
urządzenia i udostępnienia turystycznego tej jaskini oraz wydania publikacji naukowych o tym obiekcie. Jest redaktorem 
dwu monografii naukowychjaskini Raj a także współautorem (autorem) książek populamych i artykułów naukowych o tej i 
innych jaskiniach Gór Swiętokrzyskich oraz Ponidzia. Ostatnie z nich, w inwentarzu Jaskinie regiom1 świętokrzyskiego 
ukazały się drukiem kilka dni po jego śmierci. W wiele lat po odkryciu jaskini Raj zyczliwie patronował naszym pracom w 
Chełosiowej Jamie. 

Jako członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody i od 1992 r. przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody 
Nieożywionej PROP ze szczególną troską zajął się pracami nad inwentaryzacją i ochroną jaskiń. W tym celu powolał 
Podkomisję Ochrony Jaskiń i Obszarów Krasowych i wspierał działania zmierzające do opracowania instrukcji 
wykonywania dokumentacji jaskiń, wytycznych wykonywania ich waloryzacji przyrodniczej oraz wydawania kolejnych 
tomów inwentarza jaskiń Polski. 

Był człowiekiem "z pozoru niepozomym". Skromny i nie potrafiący eksponować swoich dokonań, umiał jednak 
inspirować swych podwładnych, współpracowników a nawet szefów do podejmowania nowych dla siebie zadań. Mnogość 
publikacji wspomnieniowych, jakie jnż ukazały się w różnych czasopismach - geologicznych, taternickich., ochroniarskich i 
w kieleckiej prasie - po jego naglej, tragicznej śmierci w górach, świadczy o tym jak wielu boleśnie odczuwa jego stratę . 
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DZIEJE POZNANIA JASKIŃ POLSKI DO 1900 ROKU 

Wojciech W. Wiśniewski 

Mimo iż tereny jaskiniowe stanowią niewielki procent powierzchni Folski (ok. 0,8 % obecnej 
powierzchni) i w większości jej jaskinie są małe, to ma ona bogatą tradycję zarówno eksploracji jak i badania 
jaskiń. Niestety jednakże jak na razie, historia poznania jaskiń polskich w Folsce jest słabo znana, a całkiem nie 
znana jest za granicą, czego przykładem jest fundamentalna praca Trevora R. Shaw' a "History of Cave Science 
(to 1900)" (Historia badania jaskiń do 1900 r.) wydana w 1992, w której Folska występuje tylko jeden raz (i w 
dodatku odnotowana została tylko wzmianka z 1721 o podziemnym przepływie dwu rzek w Niecce 
Nidziańskiej). W poniższym wystąpieniu prezentuję zarys dziejów poznawania jaskiń Folski l podobnie jak on 
do roku 1900. 

Jaskinie pasa wyżyn (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Niecka Nidziańska, Góry Świętokrzyskie, 
Fodole) stanowiły dla człowieka dogodne siedlisko. Już w ponad 50. jaskiniach Jury znaleziono ślady bytności 
paleolitycznego człowieka, najstarsze z dolnego paleolitu, datowane na 120 tys. lat stwierdzono w Jaskini 
Ciemnej pod Krakowem. Jaskinia Raj (Góry Świętokrzyskie) zamieszkiwana ok. 50 tys. lat temu jest 
najbardziej ku pn. wysuniętym jaskiniowym stanowiskiem środkowopaleolitycznym w Europie. Od znalezisk w 
podkrakowskiej Jaskini Nietoperzowej (Jerzmanowickiej), jedna z kultur górnego paleolitu została nazwana 
kulturąjerzmanowicką. Na Fodolu człowiek penetrował w neolicie także dalekie wnętrze jaskiń. Np. w Jaskini 
Werteba, aż 350 m od otworu miały miejsce pochówki. 

Także w jaskiniach Pienin, czyli w głębi gór, w paleolicie i neolicie zamieszkiwal człowiek. W jaskini 
Aksamitka znaleziono wyroby kultury oryniackiej (paleolit), zaś w Jaskini Obłazowej, jedynym 
wielowarstwowym obiekcie archeologicznym na terenie całych Folskich Karpat, najstarszy bumerang na 
świecie (datowany radiowęglowo na 18 200 BF). 

Jaskinie pasa wyżyn były penetrowane i wykorzystywane też w czasach rzymskich. Także w 
średniowieczu i później przez wieki (w zasadzie aż do lat 1950.), setki jaskiń służyło mieszkańcom tych 
terenów, za schronienie w czasie częstych w Folsce najazdów i wojen. O skali zjawiska niech świadczy 
informacja z początku XVIll w., że w jednej z jaskiń Fodola w czasie najazdów chroniło się do l S 000 ludzi! 
Jednak jak wskazują różne relacje, nie zawsze była to bezpieczna kryjówka. Zdarzało się bowiem, że 

ukrywających się w odległych partiach jaskiń, najeźdźca zabijał dymem, rozpalając w otworach ogniska (m.in. 
w 1648 w jaskini Wiatrowej). Kilka jaskiń Wyzyny Krakowsko-Wiełońskiej znalazło się w obrębie 

wczesnośredniowiecznych zamków - uważa się, iż jeden z nich, Olsztyn, otrzymał nawet od tego nazwę. 

W średniowieczu istotny wpływ na poznawanie jaskiń musiało mieć też górnictwo rozwijające się w 
Folsce od XI w. Jaskinie dawały górnikom m.in. łamy wgląd w budowę geologiczną. Np. w rejonie Gór 
Świętokrzyskich, gdzie eksploatowano kopalniami co najmniej od XIV w. miedź i galenę, których złoża mają 
krasowy charakter, górnicy jaskinie nie tylko penetrowali, ale miejscami wykorzystywali je dla dojścia do 
kruszców, przekształcając je czasem w chodniki. 

Xll-XVw. 
Polskie jaskinie należą do najwcześniej wzmiankowanych w średniowieczu jaskiń świata. Najstarsza 

pisemna wzmianka o polskiej jaskini pochodzi z ok. r . 1190 (W. Kadłubek). Mówi o Smoczej Jamie znajdującej 
się pod zamkiem królewskim w Krakowie. Jaskinia ta pojawia się jeszcze w dwu tekstach z xm w. i jednym z 
początku XIV. 

Kolejna chronologicznie wzmianka to dokument z 1320 r. określający granice zakładanej na terenie 
Pienin wsi, w którym występuje jaskinia w Czorsztynie, co wskazuje nie tylko na ówczesną znajomość jaskiń, 

ale i na ich praktyczne znaczenie. 

I Przedstawiam także poznawanie jaskiń na terenach znajdujących się dziś poza granicami Polski, zwłaszcza na Podolu, 
gdzie od dawna jest znanych kilka długich jaskiń, a które od zarania dziejów, aż po rok 1939 r. , by lo czc;:ścią Polski. Choć 
leży dziś poza jej granicami, to należy o nim wspomnieć, gdyż ściśle jest związane z dziejami polskiej speleologii, a 
szczególnie ważne jest z punktu widzenia historii rozwoju polskiej eksploracji jaskiniowej. Właśnie na tym terenie przed II 
wojną światową była wyeksplorowana rekordowa długość jac;kiniowa w Polsce - w Jaskini Kryształowej - 8 km, a w drugi~j 

· (Werteba) znano ponad 4 km. To tutejsząjaskinię opisuje pierwsze polskie wydawnictwo poświęcone jednej tylko jaskini 
("Przewodnik po jaskiniach w Krzywczu" , 1933) i tego też terenu dotyczy pierwsza specjalistyczna monografia "Kras 
gipsowy Podola Polruckiego" ( 1938). 
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W powstałej w połowie XV w. kronice Jan Długosz, obok Smoczej Jamy, opisuje krasowe jezioro na 
Roztoczu z którego okresami woda "z wielkim szumem, w pobliską górę skalistą podziemnemi i ukrytemi wsiąka 
otworami" oraz mówi o podziemnym przepływie jednej z rzek Niecki Nidziańskiej . 

XVI w. 
Z 1543 r. pochodzi niezwykły dokument sądowy z Księgi Kamienieckiej ziemskiej, nakazujący 

właścicielom dwu majątków na Podolu położonych między Nihinem a Czerczem, wspólne utrzymywanie w 
dobrym stanie drabin prowadzących do trudno dostępnej jaskini. służącej za miejsce schronienia okolicznej 
ludności, gdyż znajdowała się ona na granicy tych majątków. 

W r. 1544 ukazała się pierwsza jaskiniowa ilustracja z Polski. Przedstawiono na niej, obok 
legendowego smoka, otwór Smoczej Jamy. Zamieszczona została w "Kosmographie oder Beschreibung aller 
Lander" S. Miinstera, jako jedyna jaskiniowa rycina. Dzieło to miało ponad 40 edycji i mogło się przyczynić do 
znajomości tej jaskini w całej Europie (a więc w "całym" ówczesnym świecie), gdyż od tego też czasu jaskinia ta 
występowała w literaturze europejskiej i była znaną w Europie osobliwością. Zapewne także dlatego, że w II pol. 
XVI w. , ze względu na chłód założono w niej winiarnię. W 1565 r. król Zygmunt August nakazał zbadać 
"smocze jamy" pod Wawelem, a następnie niektóre ich korytarze zamurować, by nie przepływała nimi woda z 
Wisły. 

XVII w. 
Nawet jaskinie w Tatrach, choć jest to teren trudno dostępny (i nigdy nie zamieszkały), od dawna były 

penetrowane przez człowieka. Wstępne partie jaskiń już w średniowieczu mogły służyć za schronienie 
myśliwym, a później i pasterzom owiec. Natomiast głębsze partie jaskiń, jako pierwsi musieli penetrować 
poszukiwacze kruszców i górnicy, którzy najpóźniej w końcu XIV w. rozpoczęli w tym rejonie prace 
wydobywcze. Ze ścian jednej z jaskiń (Wodnej pod Pisaną) wydobywano buły hematytowe. Głęboko położone 
partie jaskiń penetrowała też i miejscowa ludność m.in. w poszukiwaniu "kamiennego mleka", stosowanego 
przez nich jako lek. Do pokonywania progów i studni używano pni drzew z odciętymi gałęziami. Najstarsze 
datowane ślady penetrowania jaskiń Tatr (w postaci wyrytych dat), pochodzą z połowy XVI w. W XVll w. także 
kilka jaskiń Beskidów stanowiło przedmiot zainteresowania poszukiwaczy kruszców (m.in. w 1643 r.). 

Pienvsze pisemne wiadomości o jaskiniach Tatr zawierają tzw. "spiski", będące formą 

rękopiśmiennych przewodników po górach. Najobszerniejszy z nich, M. Hrosieńskiego, jest datowany na ok. 
1630 r. Znajdują się tam poza opisem dojścia do wielu jaskiń, obszerne opisy ich wnętrz, ze szczególnym 
uwzględnieniem szaty naciekowej, i sposoby pokonywania trudności, lub odcinków bardziej skomplikowanych 
orientacyjnie. Wspomina się tam już o stosowaniu w jaskiniach (przy pokonywaniu odcinków pionowych) lin. 
Inny, nieco późniejszy, "spisek", mówi też o używaniu drabinek sznurowych, które doradza mocować do belki 
przerLl!conej w poprzek studni. Warto podkreślić, iż ówcześni poszukiwacze kruszców w wielkiej tajemnicy 
utrzymywali nie tylko lokalizację ciekawszych jaskiń, ale nawet zamykali kamieniami i ziemią ich otwory, stąd 
zapewne dlatego większość tych jaskiń nie jest jeszcze dziś znana. 

Jaskinie Tatr i Pienin były dla ówczesnej medycyny źródłem nie tylko mleka wapiennego, wydobywano 
z nich także kości niedźwiedzia jaskiniowego, uważane wtedy za "smocze kości" . Najbardziej wówczas znanym 
miejscem pozyskiwania obu tych "lekarstw" była jaskinia zwana "Mleczną Dziurą" (dzisiejsza Aksamitka). 
Zainteresował się nimi J. Paterson Hain, lekarz nadworny króla Jana m Sobieskiego, pochodzący z polskich 
Prus, w tym czasie pracujący jako medyk na polskim Spiszu. Już w 1665 r. okazy kości z tej jaskini przesłał do 
Warszawy synowi swego opiekuna starosty spiskiego, marszałka J. S. Lubomirskiego. Osobiście jaskinię Hain 
zbadał w kwietniu 1672. Plastyczne mleko wapienne, z powodu małej wagi, jaką się odznaczała jego duża ilość, 
nazwał "białym nic" (Album Nihil). Rezultaty swoich badań przedstawił w 1672 r. w dwu listach 
wydrukowanych we Wrocławiu. Kości opisałjako "smocze". Ich rysunki były tak dokładne, że na ich podstawie 
na początku XIX w. paleontolodzy J. Rosenmtiller i G. L. Cuvier mogli stwierdzić, iż są to kości niedźwiedzia 
jaskiniowego. W 1672 r. sporządzony został też - przez przyjaciela Haina, ojca Wacława, pijara i rektora 
gimnazjum w Warszawie - plan tej jaskini, będący nie tylko pienvszym znanym polskim planem jaskini, ale i 
pierwszym na świecie. 

W okresie tym opisywano już też jaskinie Podola (np. 1675, 1683) , a jedna z jaskiń tego terenu 
(dzisiejsza Kryształowa), była w tym czasie zwiedzaną osobliwością. W latach 1680. w stromym wejściowym 
korytarzu były wybudowane schody. O jej znacznej populamości świadczy to, iż zwiedzał ją wówczas senator 
(notabene o mało co wejście to nie zakończyło się tragicznie, gdyż zabłądził on w głębi jaskini). 
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W 1691 r . ukazał się drukiem pierwszy większy drukowany opis jaskini po polsku. W rozdziale "świat 
podziemny bliski" przedstawiono dwie ojcowskie jaskinie (Łokietka i Ciemną). Pierwsza z nich nosiła wówczas 
nazwę Jaskini Królewskiej, gdyż pokazywano ją jako wielkie curiosum polskim królom przybywającym w te 
okolice. 

XVDlw. 
Z początków XVlli W. pochodzą pierwsze pisemne informacje O penetrowaniu niekrasowych jaskiń 

beskidzkich (A Komoniecki). Nieco późniejsze, bo z 1720 r ., są pierwsze wzmianki o jaskiniach Sudetów 
(" Silesia subterranea "). 

W latach 1721 i 1736 ukazały się dwie części wielkiego dzieła G. Rzączyńskiego "Historia naturalis 
curiosa Regni Poloniae ... " i "Auctuarium historiae ... ", będącego formą encyklopedii fizjograficznej Polski. 
Zawiera ono informacje o podziemnych przepływach, krasowychjeziorach i ponad 20. jaskiniach, obok m.in. 
Smoczej Jamy, Ciemnej, Aksamitki, jaskiń Cergowej Góry, wzmiankuje aż kilkanaście jaskiń z Podola. Tu też 
(informacja mówiąca o tym, iż jaskinie Tatr wzmiankuje J. P. Hain jest błędna) znajduje się pierwsza 
drukowana wzmianka o jaskiniach Tatr, która wspomina o wydobywaniu mleka wapiennego w górze 
"Mientusia" . W pracy tej obszernie opisane jest mleko wapienne z polską nazwą "Kamienne mleczko". 
Informacje z tego dzieła powtarzało później wielu autorów polskich i zagranicznych. Dzięki niemu jaskinie 
stawały się znane też za granicą. Np. jaskinię Aksamitka sławną w Polsce z powodu "smoczych kości", w r. 
175 l zwiedziła specjalna austriacka cesarska komisja naukowa. 

Jaskinie ojcowskie w tym okresie były wręcz sławne i popularne było ich zwiedzanie. Jaskinię Ciemną 
w r . l 787 oglądał, z całym orszakiem, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. 

Z 1790 r . pochodzi pierwszy plan terenu z naniesionym na nim przebiegiemjaskini (Smocza Jama). 

XIX w. 
Rozbiory Polski sprawiły, iż nasiliło się zainteresowanie jaskiniami ojcowskimi, były bowiem 

najciekawszymi z dostępnych dla mieszkańców zaboru rosyjskiego. Ich zwiedzanie zintensyfikowało się do tego 
stopnia, iż już w pierwszej dekadzie XIX w. oprowadzaniem po nich zajmowali się specjalni przewodnicy, są 
więc jednymi z pierwszych w świecie pod tym względem. Ruch był tak znaczny, że już kilkanaście lat później 
ich szata naciekowa była zakopcona dymem z pochodni i świec. Okres ten przynosi znaczny rozwój turystyki 
jaskiniowej także w innych rejonach Polski (m.in. Skorocice). O ówczesnej modzie na jaskinie może świadczyć 
to, że zdarzało się iż organizowano w nich bale (np. w Wierzchowskiej Górnej). Nieobca wówczas była też 
praktyczna znajomość stosowania lin przy pokonywaniu pionowych trudności, i np. w 1845 r. pokonano 33 m 
głębokości dzwonowatą studnię wejściową Studniska. 

Od początków wieku zaczyna się też turystyczna penetracja jaskiń Tatr, naszego najciekawszego 
obszaru jaskiniowy, jedynego gdzie istnieją głębokie jaskinie, z którymi wiąże się rozwój polskiego taternictwa 
jaskiniowego i technik stosowanych w jaskiniach. Od początku ll połowy XIX w. zwiedzanie niektórych jaskiń 
Tatr stało się tak popularne, że do otworów ich wykonywano ścieżki. Nasilenie tego ruchu było tak znaczne, że 
w 1887 r. ukazał się apel o zaniechanie stosowania pochodni przy zwiedzaniu jaskiń. 

Z końcem XVlli w. jaskiniami zajęli się bliżej "naturaliści" . S. Staszic w 1798 r . badał jaskinie 
ojcowskie, co po raz pierwszy opublikował w 1805 r., a w 1799 r. zwiedzał jaskinie obecnej Słowacji i Węgier 
m.in. Demianowską Lodową i Baradla. W latach 1802-1803 zjawiska krasowe w Jugosławii obserwował A 
Sapieha, a spostrzeżenia ogłosił w Paryżu w 1808 r. Z tego też okresu pochodzą pierwsze krajoznawcze opisy 
polskich jaskiń, a ok. r . 1835 wykonana została pierwsza znana ilustracja przedstawiająca penetrację wnętrza 
polskiej jaskini (Łokietka). 

Od I połowy XIX w. rozwijają się naukowe badania jaskiń, głównie archeologiczne i paleontologiczne. 
W latach 1830. w jednej z jaskiń Podola mają miejsce pierwsze prace wykopaliskowe. Licznych znalezisk 
dostarcza też przemysłowa eksploatacja namulisk (zaczęta przed 1846 r.). Z 1854 r. pochodzi najstarsza praca 
dotycząca fauny jaskiń (W. Taczanowskiego o nietoperzach i ich pasożytach). Wtedy też po raz pierwszy 
postulowano ochronę nietoperzy. W latach 1830 i 1840 L. Zejszner badał jaskinie Tatr i Słowacji . W 
monografii opublikowanej w 1852 r. poświęcił im kilka osobnych rozdziałów, gdzie opisał, często jako 
pierwszy, kilkadziesiąt z nich. W 1845 r. podczas wędrówki przez środkową i południową Europę, B. Stęczyński 
odwiedził i obszernie opisał szereg jaskiń Słowacji, Węgier i Jugosławii. Jaskiniami interesowali się nawet 
zsyłani :za działalność niepodległościową w głąb Rosji. Np. powstańcy z r. 1863, w drodze na katorgę, w 

· czerwcu 1864 r. zwiedzili jaskinie lodowe koło Kunguru (Ural). Dwójka zesłańców-powstańców 1863, A 
Czekanowski i J. Czerski, od 1869 r. prowadziła badania jaskiń Wschodniej Syberii. Ich efektem obok odkryć 
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(np. w Jaskini Bałagańskiej najdłuższej we Wschodniej Syberii) było kilkanaście wartościowych publikacji o 
jaskiniach. 

W 1871 r. zapoczątkowano w Polsce systematyczne badania paleontologiczne i archeologiczne. 
Wszechstronnymi badaniami chciano objąć "wszystkie jaskinie" i w 1872 r. podjęto starania o zdobycie na to 
środków finansowych. O dalszym wzroście popularności świadczy to, iż kilka lat później Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie ogłosił konkurs na rozprawę o jaskiniach. W jego wyniku A Gruszecki w 1878 r. 
opublikował pracę "O jaskiniach na przestrzeni od Karpat po Bałtyk" , pierwszy inwentarz jaskiń Polski, w 
którym przedstawionych jest ponad 80 jaskiń. W 1887 r. wyszła praca JG. Pawlikowskiego "Podziemne 
Kościeliska", będąca formą przewodnika po jaskiniach tej doliny, pierwszym tego typu wydawnictwem w 
Polsce. 

* * * 
O skali zainteresowania w XIX w. w Polsce tematyką jaskiniową, świadczyć może to, iż polska 

jaskiniowa bibliografia tego wieku liczy ponad 1500 pozycji (z czego przeszło 250 ukazało się przed 1850 r.). 
Liczne są w tym doniesienia (często ilustrowane pięknymi rycinami) o odkryciach i penetracji jaskiń 
zagranicznych, nie tylko europejskich, ale też amerykańskich. Prezentowano też nierzadko na bieżąco 

osiągnięcia nauki światowej, co dało dobre podstawy pod zasadniczy rozwój speleologii polskiej (eksploracji i 
badania jaskiń oraz krasu) w wieku XX 
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GROTOŁAZ (1950-1957) 
PIERWSZE POLSKIE CZASOPISMO JASKINIOWE 

Wojciech W. Wiśniewski 

Przed niemal dokładnie 40. laty, bo w połowie sierpnia 1957 r. , wydany został ostatni zeszyt 
"Grotołaza" - pierwszego i przez kilka lat jedynego polskiego czasopisma o tematyce jaskiniowej. Warto z tej 
o~i pismo to przypomnieć, tym bardziej, że prezentowało ono bardzo wysoki poziom. Można - po 
przeprowadzeniu analizy porównawczej wszystkich tego typu periodyków - wręcz stwierdzić, iż druga jego seria 
tzw. "duży" "Grotołaz" (czyli ostatnie 4 jego zeszyty), mają poziom merytoryczny jakiego nie osiągnęło później 
żadne z ok. 40 wydawanych polskich jaskiniowych czasopism (nie chodzi oczywiście o poziom edytorski, ale o 
sposób redagowania pisma i poziom prezentowanych materiałów). Wyróżnia się też bardzo wysoką przeciętną 
częstotliwością (niemal 2,5 zeszytu rocznie), jakiej nie osiągnęło ani jedno z tego typu wydawnictw. 

Pierwszy numer ukazał się 28 kwietnia 1950 r., po blisko miesiąc trwających przygotowaniach, kilka 
miesięcy przed oficjalnym założeniem Klubu Grotołazów, ostatni latem 1957. Pismo powstało z inicjatywy 
przede wszystkim Ryszarda Gradzińskiego. Do 1955 r. wydawane było prLez Klub Grotołazów, a potem przez 
Krakowską Sekcję Taternictwa Jaskiniowego PTTK., ostatni numer był już "Biuletynem Krakowskiej Sekcji 
Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego" . 

Wydanych zostało 21 numerów w 17. zeszytach i także pod tym względem wciąż należy do czołówki. 

(Więcej od niego mają w swoim dorobku "Wiercica" -wydawana od 1955; "Gacek", który nawiązuje do jego 
tradycji, wydawany z przerwami od 1963 r. oraz "Jaskinie", czyli dawniejszy "Eksplorancik" ukazujący się od 
1981 r.) . 

Na łamach "Grotołaza" ukazało się 250 artykułów i notatek. Zamieszczono 90 zdjęć, 7 planów jaskiń i 
30 rysunków technicznych sprzętu, oraz kilka innych rysunków. 

"Grotołaz" mial dwie serie. W okresie, gdy był pismem KG, powielany był w formie 
maszynopiśmiennych odbitek, gdy został oficjalnym biuletynem STJ drukowany był na powielaczu białkowym. 
Seria maszynopiśmienna, ukazująca się w formacie A5, miała nakład najpierw 10, a potem 20 egzemplarzy 
(ostateczny nakład bywał jednak większy, gdyż czasem pismo to w innych środowiskach były dalej powielane, 
choć już bez zdjęć i planów). Mimo iż wydawano je taką prymitywną techniką, to dbano o jego stronę graficzną 
i tytuły artykułów rysowano kolorowymi kredkami. Obie serie było bogato ilustrowane wklejanymi 
fotografiami. 

Od nr 17., Grotołaz ukazywał się w innej technice i w większym formacie. Był powielany w formacie 
A4. Wzrósł też znacznie, do 175 sztuk, jego nakład 

W pierwszej serii wyszło 13 zeszytów, mających od 21. do 51. kart. Ich łączna objętość, nie licząc 
dodatków, wynosi 455 stron "druku" (co odpowiada mniej więcej takiej samej ilości stron maszynopisu). Serię 
drugą stanowią 4 zeszyty (od 28. do 57. stron), o łącznej objętości 182. stron druku (ok. 270 s. maszynopisu). 

W ostatnim okresie skład Komitetu Redakcyjnego stanowili: Przemysław Burchard, Ryszard 
Gradziński, Maciej Kuczyński, Rafał Unrug i Leszek Dzięgiel. 

W piśmie obok części artykułowej były stałe zazwyczaj działy: Dział techniczny, Z Zagranicy, Notatki 
speleologiczne, Kronika, Bibliografia i recenzje. W ostatnim numerze pojawiły się streszczenia w języku 
angielskim. 

Pismo spełniało dużą rolę propagandową- około 35 egzemplarzy wysyłanych było za granicę. 
Jak stwierdzano już w 1955 r. (nr 1<17>) - pismo to miało istotny wpływ na rozwój taternictwa 

jaskiniowego w Polsce, gdyż odegrało "rolę czynnika skupiającego wokół siebie kilkunastu ludzi, którzy z 
równym zapałem jak chodzili do jaskiń, utrwalali swoje spostrzeżenia, doświadczenia i przeżycia w kolejnych 
zeszytach, stanowiących dziś jedyny material kronikarski dotyczący wczesnego okresu tej młodej gałęzi 
taternictwa" . 

Niestety w 1957 r. zaprzestano wydawania "Grotołaza", gdy w reaktywowanym "Taterniku" utworzony 
został osobny dział jaskiniowy, a członkowie jego redakcji (P. Burchard, R. Gradziński i M. Kuczyński), weszli 
w skład zespołu redakcyjnego "Taternika", bo jak stwierdzili K.Kowalski i R. Unrug "wydawanie w ramach 
Klubu [Wysokogórskiego] dwóch odrębnych czasopism nie znajduje uzasadnienia" . 

"Grotołaz" jest cennym, acz nie wykorzystywanym i dla wielu wręcz nieznanym, źródłem m. in do 
. dziejów poznania jaskiń polskich (np.odkrycie Dziury z koścmi kozicy, której penetracja jest odnotowana w 
Kronice, przez autorów inwentarza jaskiń tatrzańskich, jest przedstawiane jako znacznie późniejsze osiągnięcie 
innych osób). 
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JASKINIE OJCOWSKIE W IKONOGRAFIT XIX-WIECZNEJ 

Wojciech W. Wiśniewski 

W XIX wieku jaskinie ojcowskie były stosunkowo często przedstawiane w ikonografii. Można wręcz 
powiedzieć, iż były także pod tym względem najpopularniejszymi wśród jaskiń polskich. Bowiem jak 
stwierdzono w wyniku wieloletniej kwerendy, na przestrzeni tamtego wieku w sumie ukazało się około 200 
ilustracji z nimi związanych, gdy łącznie wszystkich polskich rycin jaskiniowych z XIX w. zarejestrowanych jest 
przeszlo 500. Można chyba uznać iż stanowi to znakomitą większość z tych, które się ukazały, gdyż 

przeszukanych zostało ponad 700 tytułów prasowych z tego okresu. Wyjaśnię iż uwzględnione tu zostały także 
jaskinie - Wierzchowska Górna i Mamutowa, gdyż w XIX w. zaliczane były (m.in. ze względu na przebieg 
granicy) do jaskiń ojcowskich (związanych jest z nimi ponad 85 ilustracji). 

Ilustracje te rozproszone są na łamach wielu czasopism z różnych dziedzin a także książek. Ponadto 
jest kilka unikatowych (obrazy) lub pozycji samoistnych wydawniczo (pomijam tu pocztówki, które zaczęły się 
ukazywać z końcem XIX w. W wielu przypadkach trudno je precyzyjnie datować i określić czy pochodząjeszcze 
z XIX czy już z XX w., i z tego też m.in. powodu będą one przedmiotem odrębnego opracownia). 

Dwa najstarsze wizerunki jaskiń ojcowskich to obrazy T. Stachowicza z 1835 r. Natomiast najstarsze 
znane drukowane jaskiniowe ilustracje ojcowskie pochodzą dopiero z ll połowy XIX w. (1863), co było 
wynikiem ogólnego rozwoju druku i ikonografii w Polsce. Było rezultatem m.in. tego, iż taniej było zakupić 
gotową już matrycę za granicą niż wykonywać ją samemu, i stąd w polskich wydawnictwach jest wiele rycin 
zagranicznych, lub ewentualnie rycin wykonywanych w Polsce, ale na podstawie rycin zagranicznych. 

Część z tych ilustracji zachowała się w nielicznych, a czasem nawet w pojedynczych egzemplarzach. 
Wiele z nich, jest bardzo interesujących i cennych, gdyż posiada wielką wartość dokumentacyjną. 

Zawierają one bowiem istotne treści dla dziejów poznania jaskiń, ich wyglądu, sposobu udostępnienia itp. Choć 
ilustracje te, nierzadko są tak bardzo cenne poznawczo, to w większości nieznane są piśmiennictwu zarówno 
jaskiniowemu jak i ojcowskiemu. 

Można wyróżnić 6 typów rycin jaskiniowych: 
l) mapy na których zaznaczone sąjaskinie (najwcześniejsze znane pochodzą z 1871 r.); 
2) ilustracje krajoznawcze na których widoczne są otwory jaskiń; 

3) ilustracje na których otwory jaskiń są podstawowym elementem; 
4) ryciny z wnętrzjaskiń (najstarsza znana pochodzi z 1835); 
5) plany jaskiń (najstarszy znany, Jaskini Wierzchowskiej, 1874); 
6) ryciny przedstawiajace przedmioty znalezione wewnątrzjaskiń (kości, znaleziska archeologiczne). 

Największa ilość rycin dotyczy jaskiń Łokietka i Maszyckiej oraz Wierzchowskiej Górnej i 
Mamutowej. Poza nimi, ilustracje, pomijając mapy na których jest więcej obiektów, związane są, z tego co do tej 
pory ustalono, z następującymi jaskiniami: Koziarnia, Wilczy Dół, Dziurawiec, Jaskinia Okopy Wielkie Dolna 
oraz Zbójecka. 

Najpiękniejsze, najcenniejsze (i niestety najrzadsze zarazem) są ryciny obrazujące wnętrze jaskiń. 

Dobrym ich przykładem jest obraz Teodora Stachowicza z 1835 r ., najstarszy znany wizerunek wnętrza jaskini 
ojcowskiej, przedstawiający Jaski.nię Łokietka. Ukazuje on ówczesny sposób udostępnienia i zwiedzania tej 
jaskini. Można z niego wnioskować, iż jaskinia ta była już udostępniona dla turystów. Na progu w Sali 
Rycerskiej kamienie ułożone były w schody, a do zejścia na dno sali Sypialnia, gdzie na rycinie przedstawiono 
rozrzucone czaszki i kości, służyła typowa ostrewka, tj . pień drzewa z pozostawionymi krótko obciętymi 
gałęziami. Widzimy też iż do oświetlania jaskini używano specjalnych lampionów. 

Na zakończenie podamjako ciekawostkę, iż od lat (od 1951 r .) w obiegu muzealnym funkcjonuje obraz 
z 1845 r. o tytule: "Wejście do Groty Ciemnej w Ojcowie" . Temat ten prezentowany był już na kilku wystawach 
(m.in. na stałej ekspozycji i opisywany w katalogach). Także teraz o mało co nie doszło do jego ponownego 
przedstawieniajako widoku ojcowskiego. Został wycofany z ekspozycji po stwierdzeniu, iż w istocie przedstawia 
on krajobraz wschodni lub środziemnomorski. Pomyłka ta mogla wyniknąć z tego, iż zakupiony został od 
potomków malarza Teodora Stachowicza, w którego dorobku są znane dwa jaskiniowe obrazy z Ojcowa, z 
których jeden zaprentowalem wcześniej. 
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JASKINIE OJCOWSKIE W PIŚMIENNICTWIE STAROPOLSKIM 
I OŚWIECENIA (DO KOŃCA XVIll W.) 

Wojciech W. Wiśniewski 

Jeszcze do niedawna w literaturze jaskiniowej i ojcowskiej podawano, iż pierwsze wzmianki o 
jaskiniach ojcowskich pochodzą z XVIII w. Najstarsza dotycząca Jaskini Ciemnej miała być u G. 
Rzączyńskiego ( 1721 ), zaś za najstarszą dotyczącą Jaskini Łokietka uważano relację H. Kołłątaja, mająca 
pochodzić z lat 1780. 

Takie przekonanie (i niezależnie od tego obie te informacje) było błędne, w istocie bowiem obie 
najbardziej znane jaskinie ojcowskie występują w literaturze znacznie wcześniej, bo z końcem XVU w. Pierwsza 
wzmianka o obu nich, jaką w tej chwili znamy, opublikowana została już w 1691 r . Ponadto w okresie do końca 
XVIll w. jaskinie ojcowskie, które były już wtedy znaną ciekawostką pokazywaną nawet królom, występują w 
piśmiennictwie znacznie liczniej niż dotąd stwierdzano. W tej chwili znamy już kilkanaście wzmianek sprzed 
1800 r . Dziś prezentowane są 3 z nich, do tej pory mniej znane a istotne: 
l . Tekst S. Piskorskiego o jaskini Ciemnej i Łokietka ( 1691 ), 
2. Wzmianki (o 5 jaskiniach ojcowskich) w opisach parafii z 1783 r, 
3. Druk okolicznościowy na wizytę króla Stanisława Augusta Pornatowskiego w Jaskini Ciemnej z 1787 r ,. 

Sebastiana Piskorskiego "Świat podziemny bliski" - 1691 
W 1691 r. ukazało się drukiem w Krakowie łacińsko-polskie dzieło o treści religijnej "Kwiecie Żywota 

B.Salomei" (Flores vitae B.Salomeae), zawierające jakby dodatek, z osobną kartą tytułową, "Flosculi Sacrae 
Eremi", który jest opisem pustelni w Grodzisku i jego okolicy. 

Autorem tej pracy był ksiądz Sebastian Piskorski, sześciokrotny rektor Akademii Krakowskiej 
(dzisiejszego UJ). który okolice Ojcowa znał dobrze. Będąc bowiem przedstawicielem zakonu krakowskich 
klarysek, w 1677 r. zapoczątkował budowę eremu błogosławionej Saloemi w Grodzisku koło Skały. 

Jeden z rozdziałów, wspomnianego quasi przewodnika, o tytule polskim "Świat podziemny bliski" 
zawiera krótkie, ale bardzo cenne z poznawczego punktu widzenia, opisy jaskiń Łokietka i Ciemnej. Pierwsza z 
nich nosiła już wówczas nazwę Królewska, która jak wyjaśnia autor pochodzi od tego iż "Majestatami Królów 
Polskich. do niej wchodzących. wspanialszą nad swoj e dziwności została" . Zdaniem Piskorskiego piękniejszą 
bowiem była Jaskinia Ciemna, w której "daleko więcej dziwniejszy przyrodzenia kunszt znajdziesz [ ... ] z tadną 
rzemieślniczą sztuką niezrównany". Autor informuje iż do oświetlaniajaskiń używano pochodni. 

Tekst ten, będący najstarszą znaną wzmianką dotyczącą jaskiń ojcowskich, jest zarazem najstarszym 
obecnie znanym drukowanym opisem polskiej jaskini. Warto podkreślić, iż jaskinia Łokietka miała już 
wówczas własną nazwę, a przede wszystkim to, że jaskinię tę pokazywano królom, z czego można wnioskować 
iż była wówczas znaną ciekawostką. 

Praca Piskorskiego ukazała się jeszcze dwukrotnie w w. XVl1l (1734, 1735). Co ciekawe, choć była 
ona licznie cytowana na przestrzeni XIX w. i na tekst ten powołują się autorzy jeszcze w końcu XIX wieku, to 
od kilkudziesięciu lat literaturze ojcowskiej i jaskiniowej nie była już znana. 

Na pracy tej opierał się m.in. , wzmiankując jaskinie ojcowskie, G. Rzączyński w dziele "Historia 
naturalis curiosa Regni Po1oniae" (1721) i, zapewne iż już w oparciu o nowe wydanie 1734 (lub 1735), w 
"A uctuarium historiae naturalis curioseae regni Poloniae" (1736, 1742 i 1745). 

Jaskinie w opisach paraf"ti- 1783 r. 
W 1783 r. z inicjatywy i na zlecenie prymasa Polski Michala Jerzego Poniatowskiego, prezesa Komisji 

Edukacji Narodowej, sporządzone zostały przez plebanów opisy parafii m.in. województwa krakowskiego, które 
miały być pomocne "dla ułożenia mapy kraju" . 

Oryginały tych opisów niestety nie zachowały się, gdyż archiwalia te na przełomie lat 1920/1930 
rewindykowane z ZSRR, umieszczone zostały w Bibliotece Narodowej, gdzie po upadku Powstania 
Warszawskiego zostały przez Niemców spalone. Na szczęście dla nas, wkrótce po rewindykacji sporządzono z 
nich wypiski - skrótowe odpisy, które dziś stanowią jedyny ślad po tych - jak stwierdzono "niesłychanie 
ciekawych i cennych opisach" . Choć są to tylko regesty, czyli wyciągi z tekstu, to dostarczają one cennych 

. wiadomości o kilku ojcowskich jaskiniach. Na wielkość i szczegółowość tych infonnacji, obok osoby 
sporządzającej wypis, miały zapewne zasadniczy wpływ chęci dobrego wywiązania się ze zlecenia prymasa, albo 
zainteresowania plebanów-autorów tych opisów. Jak można sądzić z wypisów, proboszczowie z Sąspowa 
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Smardzowic, "swoje" parafialne jaskinie znali najlepiej, bo jako jedyni wspomnieli o nich w opisach swoich 
parafii. 

Opisy te nieznane dotychczas literaturze tematu wzmiankują 5 konkretnych jaskiń (w przypadku trzech 
obiektów: dwu Jaskiń pod Kościołem i Koziarnii, są to pierwsze znane o nich wzmianki w literaturze) oraz 
informują o dawnej znajomości wielu innych, mniej "znacznych" jaskiń, które obok tych większych "miały być 
schronieniem i ocaleniem ludzi tam się przechowujących podczas panującego w tym kraju powietrza [tzn. 
zarazy] i rozmaitych niegdyś nieprzyjacielskich najazdów". Najobszerniejsze są opisy Ciemnej i Łokietka, co 
należy podkreślić, będące chyba jednymi z dwu tak obszernych opisów polskich jaskiń w omawianym okresie. 
Zarejestrowano w nich ówczesne nazwy obu tych jaskiń: "Ciemna Jama" i "Jama Królewska". Pierwsza z nich 
zachowala się do dziś i jest najstarszą używaną nazwą jaskini ojcowskiej i chyba drugą (po Smoczej Jamie) pod 
tym względem w Polsce. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wiadomość o wykorzystywaniu "w potrzebie" do picia 
wody spływającej z nacieków w Jaskini Ciemnej. 

"Jaskiniowy" druk ulotny- 1787 r. 
5 lipca 1787 r. Jaskinię Ciemną odwiedził król Stanisław August Poniatowski. Wizyta La jest dobrze 

znana, ale malo kto wie, iż na tę okazję zwiedzania "sławnej ciemnej jamy" wydany został specjalnie druk 
ulotny. Był to wierszowany panegiryk, autorstwa plebana smardzowiekiego (zapewne też autora wspomnianych 
wcześniej opisów jaskiń), który by można uznać za pierwszy znany polski druk jaskiniowy, pomijając oczywiście 
druki takie jak: "Jaskinia dwoista to iest spelunca duplex" (1643), gdyż tamte zajmują się inną niż jaskinie 
materią. 

Obszerna relacja A Naruszewicza z tego zwiedzania jaskini, które potwierdziło sławę tutejszych jaskiń, 
opublikowana została niedługo potem. Był to pierwszy drukowany polski opis zwiedzania polskiej jaskini. Po 
raz wtóry drukiem ukazał się jeszcze w r. 1788. 

Przebieg tej głośnej wizyty jest dobrze znany przede wszystkim z tego opisu, kilkakroć później 
powtarzanego. Przypomnę więc tylko iż dojście do jaskini jak i jej wnętrze zostało na tę okoliczność specjalnie 
przygotowane (m.in. wykonano wygodne ścieżki i schody z poręczami, a namulisko wyłożono deskami) oraz 
jako ciekawostkę, że wewnątrz mocno oświetlonej jaskini króla witala brama tryumfalna ozdobiona m.in. 
wierszowanym napisem i orkiestra dęta, natomiast na zamku ojcowskim przygotowana była kolekcja nacieków. 

Opisy jaskiń Bugona KoUątaja 
Należy zwrócić jeszcze uwagę, iż zaliczanie pracy Hugona Kołłątaja opisującej trzy jaskinie ojcowskie 

do piśmiennictwa XVIll w. jest błędne. gdyż tekst ten. w części nas interesującej. pochodzi dopiero z samego 
końca pierwszej dekady XIX w. Informacje o jaskiniach znalazły się nie w - wielokrotnie poprawianym - tekście 
głównym, a dopiero w przypisach. Można dodać, iż pisanie tej rozprawy H. Kołłątaj rozpoczął w czasie 8 
letniego pobytu w więzieniu, i zapewne dlatego, że tekst ten powstał wiele lat po odwiedzeniu przezeń jaskiń 
ojcowskich. jest w nim kilka istotnych nieścisłości . 

I tak Jaskinia Ciemna występuje w tekście pod nazwą "Królewska Jama", a nazwę tę Kołłątaj wyjaśnia 
pobytem w niej króla Władysława Łokietka. Natomiast Jaskinię Łokietka nazywa "Złodziejską Jamą" . 

Także Kołłątajowskiej "Koziarni" nie można identyfikować z obecną Koziarnią, jest ona raczej 
napewno tożsama z dzisiejszą Jaskinia Krowią, położoną nieopodal Bramy Krakowskiej. Potwierdza to opis jej 
położenia i wnętrza. Jaskinia ma znajdować się w głównej dolinie Prądnika, bezpośrednio przy jej dnie, u 
podnóża pionowych skal. Ma wysoki łukowaty otwór i takież wnętrze, ciągnie się z południa na północ, i 
kończy się niewielkim otworem. Nadto jaskinię tę ma cechować wielka suchość, czego o obecnej Koziarni nie 
można powiedzieć. 

Można podkreślić iż w latach 1780, gdy H. Kołłątaj zwiedzał Jaskinię Ciemną, była wypełniona 
naciekami. Miało być w niej kilka ogromnych stalagnatów, a cały jej strop pokrywaly stalaktyty. Jako 
ciekawostkę warto jeszcze podać, iż Kołłątaj wspomina o badaniach nacieków z tej jaskini. Stwierdza m.in. iż 
stalaktyt "porznięty na tabliczki, jest przezroczysty". Powstanie jaskiń ojcowskich tłun1aczy wypłukaniem przez 
wodę źródlaną ze skały piasku lub gliny. Nic więc chyba dziwnego że rozprawa ta zostala negatywnie oceniona 
przez Stanisława Staszica, który jaskinie ojcowskie poznał z autopsji już w 1798 r. 

* * * 
Jak podano, najstarsze dziś znane wzmianki o jaskiniach ojcowskich pochodzą z 1691 r, a pozycji 

sprzed 1800 r. znanych jest kilkanaście i wzmiankowanych jest w nich konkretniej 5 jaskiń. Nie jest jednak 
wykluczona możliwość znalezienia jeszcze starszych lub wielu innych dawnych a nieznanych jeszcze wzmianek, 
i tekstów dotyczących jeszcze innych jaskiń, z tym, że najbardziej prawdopodobne wydaje się natrafienie na nie 
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w źródłach rękopiśmiennych. Mogą się one kryć np. w archiwaliach związanych z klasztorem klarysek lub w 
jakiejś dawnej korespondencji. Te najstarsze mogą znajdować się w archiwaliach dotyczących zamku w 
Pieskowej Skale, jako że znajduje się tam, częściowo w jego obrębie, Jaskinia Dorotki. Nawiasem mówiąc 
jaskinia występująca w literaturze już w I połowie XIX w., i do dziś licznie, sądząc ze stopnia wytarcia skały, 
odwiedzana przez turystów, a całkiem nieznana literaturze jaskiniowej i ojcowskiej. 

Choć data 1800 zamykająca to omówienie. jest umowną. to zbijżona jest ona do momentu, w którym 
nastąpiła widoczna zmiana w ilości piśmiennictwa dotyczącego jaskiń w literaturze polskiej. O ile z wieków 
XVI-XVIII znanych jest w sumie ok. 50 pozycji, to z pierwszej połowy XIX w. zarejestrowano ich już ponad 
250. 
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AKTUALNY STAN POZNANIA NIETOPERZY 
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

ORAZ PROBLEMY ICH OCHRONY 

Bronisław W. Wołoszyn, Katanyna Kozakiewicz, Tomasz Postawa 
Centrum informacji Chiropterologicznej, JSEZ PAN, ul. Stawkawsko 17, 31-016 Kraków 

Pierwsze doniesienia o nietoperzach przebywających w jaskiniach okolic Ojcowa pochodzą z połowy 
ubiegłego wieku. Jednak chiropterofauna Wyżyny Krakowskiej stała się obiektem regularnych badań dopiero 
po drugiej wojnie światowej . 

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego stwierdzono dotąd występowanie 16. gatunków 
nietoperzy: Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis bechsteini, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, 
Myotis mystacinus, Myotis brandti, Myotis dasycneme, Myolis daubentoni , Eptesicus nilssoni, Eptesicus 
serotinus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Barbastella barbaste/lus. 
Stanowi to 76 % chiropterofauny krajowej (21 gatunków) i zarazem 76 % gatunków nietoperzy, których 
występowanie na tym obszarze jest możliwe. Większość danych została zebrana w sezonie zimowym i dotyczy 
gatunków hibernujących w schronieniach podziemnych, natomiast informacje o pozostałych gatunkach są 
bardzo skąpe. Sumaryczna liczebność nietoperzy obserwowanych zimą w jaskiniach Ojcowskiego Parku 
Narodowego wynosi obecnie ponad 100 osobników. 

Wyniki dotychczasowych badań świadczą o powolnym wzroście liczebności populacji nocka dużego i 
podkowca małego. Niska liczebność pozostałych gatunków nietopert.y hibernujących na terenie OPN utrudnia 
ocenę zmian, jakim podlega ich lokalna populacja. Szczątki kopalne nietoperzy znalezione dotychczas na 
terenie OPN reprezentują gatunki współczesne, aczkolwiek frekwencja ich występowania może różnić się w 
niektórych przypadkach znacznie od obserwowanej obecnie. Najważniejszym stanowiskiem fauny kopalnej 
nietoperzy z terenu OPN jest Jaskinia nad Mosurem Starym w Grodzisku. W szczątkach kopalnych wydobytych 
z osadów tej jaskini stwierdzono 15 gatunków nietoperzy. 

Za najważniejsze zagrożenia populacji nietoperzy uważa się: utratę siedlisk. utratę lub redukcję 
zasobów pokarmowych, zanieczyszczenie środowiska oraz celowe zabijanie i niepokojenie zwierząt. Ochrona 
nietoperzy powinna być nakierowana w pierwszym rzędzie na ochronę ich schronień. Istotny problem stanowi 
zapewnienie im spokoju i bezpieczeństwa podczas hibernacji. Zagadnienie to obejmuje dwa aspekty: znalezienie 
kompromisu pomiędzy turystycznym użytkowaniem jaskiń a ochroną nietoperzy oraz odpowiednie 
zabezpieczenie jaskiń przed wandalizmem. 
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