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WPROWADZENIE
Dzięki uprzejmości Ks. dr Erwina Mateji, opiekuna SANKTUARIUM Św. JACKA,
XXXII Sympozjum Speleologiczne Polskiego Powarzystwa Przyrodników im. Kopernika
mogło się dobyć się w prześlicznym zamku w Kamieniu Śląskim, Centrum Kultury i Nauki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
To, że spotkali się tutaj specjaliści różnych dziedzin, interesujący się zjawiskami
krasowymi, nie jest przypadkowe. Kamień Śląski położony jest w centrum zachodniej części
Wyżyny Śląskiej, na obszarze wychodni skał wapieni triasowych, między wielkimi
kamieniołomami wapieni w Tarnowie Opolskim, Górażdżach, Lgocie Wielkiej, Otmicach,
Szymiszowie, Strzelcach Opolskich i na Górze Św. Anny. Na tym obszarze od dawna były
rejestrowane liczne przypadki powstawania zapadlisk, ucieczki wody pod ziemię, czy zmiany
wydajności źródeł wypływających ze szczelin w wapieniach. W ostatnich latach gwałtowne
zniknięcie wody w stawie przy zamku w Kamieniu Śląskim, jednoczesne pęknięcia obydwu
pieców obrotowych w cementowni "Górażdże" w okresie powodzi w 1997 roku, czy
problemy z wypompowaniem wody w kamieniołomach oraz z uzyskaniem odpowiedniej
jakości surowca, zwróciły baczniejszą uwagę na problemy krasowe w tym rejonie.
Wspomniane informacje są rozproszone, czasami tylko bywają wspominane w różnych
opracowaniach specjalistycznych i nie są ujmowane kompleksowo w kontekście regionalnym.
Jednocześnie, w ogólnym rachunku ekonomicznym, zjawiska krasowe są zwykle pomijane łub
lekceważone, gdyż ich natura przeważnie nie jest rozumiana.
Zorganizowanie XXXII Sympozjum Speleologicznego w Kamieniu Śląskim na Ziemi
Opolskiej, ma na celu zaprezentowanie stanu wiedzy o tym obszarze krasowym. Na tym tle
zapoczątkowanie interdyscyplinarnej dyskusji o problemach związanych z krasem oraz
możliwościami ich rozwiązania, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającego się
przemysłu wydobywczego i silnej ingerencji człowieka w różne płaszczyzny środowiska
przyrodniczego.
Pierwszą grupę prezentowanych podczas Sympozjum wystąpień stanowią referaty oraz
komunikaty o geologii, hydrografii i hydrogeologii tego obszaru krasowego. Grupa druga, to
wystąpienia praktyków: inżynierów, geologów i górników, codziennie borykających się ze
zjawiskami krasowymi i przekładających na język ekonomiczny utrudnienia wynikające z ich
występowania. To dyskusyjne spotkanie "okrągłego stołu" jest jednocześnie wprowadzeniem
do prezentacji zjawisk krasowych w terenie. Uczestnicy Sympozjum będą mogli je zobaczyć
w pobliskich kamieniołomach, uprzejmości Dyrekcji Zarządów Spółek Akcyjnych: Śląskich
Zakładów Wapienniczych "OPOLWAP", oraz Cementowni "GóRAżDZE" i "STRZELCE
OPOLSKIE".
Trzecia grupa wystąpień podczas Sympozjum, to przykłady metodycznych badań oraz
opracowań zjawisk krasowych z innych obszarów krasowych. Wreszcie ostatnia grupa
prezentowanych zagadnień dotyczy zwrócenia uwagi na zagrożenia środowiska
przyrodniczego wynikające ze składowania odpadów w kamieniołomach wapieni.

Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
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BUDO W A GEOLOGICZNA ZACHODNIEJ CZĘŚCI WYŻYNY ŚLĄSKIEJ
Andrzej Bodzioch
Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 61-686 Poznań, ul. Maków Polnych 16

(Streszczenie)
Wyżyna Śląska znajduje się na obszarze waryscyjskiego zapadliska tektonicznego,
wypełnionego głównie węglonośnymi utworami terygenicznymi późnego karbonu, które
zostały nieznacznie sfałdowane i wypiętrzone pod koniec tego okresu. Na ich zerodowanej
powierzchni zalega permsko-mezozoiczne piętro strukturalne, tworzące płytę poprzecinaną
uskokami wieku kimeryjskiego oraz alpejskiego, lokalnie zafałdowaną (np. niecka bytomska) i
przebitą mioceńskimi intruzjami skał bazaltowych (Grzbiet Chełma). Powierzchnia Wyżyny
pokryta jest osadami trzeci o- i czwartorzędowymi.
Zachodnia część Wyżyny Śląskiej rozciąga się w kierunku wschodnim od doliny Odry,
aż po okolioce Toszka i Tamowskich Gór. Od południa graniczy ona z niecką kozielską
wzdłuż systemu alpejskich uskoków o przebiegu równoleżnikowym, stanowiących wschodnie
zakończenie dyslokacji Odry. W budowie geologicznej tego obszaru dominują formacje
triasowe, które spoczywają tu na wizeńskich utworach wykształconych w facji kulmu, i które
w części północno-zachodniej (okolice Opola), przykryte są utworami kredy. Trias
wykształcony jest tutaj typowo dla facji germańskiej i obejmuje pstry piaskowiec
reprezentowany przez silikoklastyczne utwory kontynentalne, a ret i wapień muszlowy
reprezentowane są przez różnorodne utwory lądowe z cienkimi wkładkami osadzonymi
w warunkach morskich. Zjawiska krasowe najsilniej są rozwinięte w obrębie wapienia
muszlowego, którego zróżnicowanie liotologiczne jest podstawą wyróżnienia szeregu
jednostek litostratygraficznych (Tabela 1). Utwory te osadziły się na płytkiej platformie
węglanowej
podczas dwóch cykli transgresywno-regresywnych, w środowiskach
przybrzeżnych,
migrujących stosownie do zmian poziomu
morza i zasięgu lini
rozpoczął się osadami zdeponowanymi w środowisku
brzegowej. Pierwszy cykl
supralitoralnym (dolomity i wapienie retu), na które sukcesywnie wkraczały osady litoralne
(niższa część fonnacji gogolińskiej), lagunowe (wyższa część formacji gogolińskiej),
barierowe (formacja górażdżańska) i basenowe (warstwy terebratulowe). Regresja morza
dolnego wapienia muszlowego udokumentowana jest powrotem środowisk barierowych
(formacja karchowicka), lagunowych (formacja jernielnicka ) i litoralnych (formacja
tamowicka). Drugi cykl sedymentacyjny rozwinął się na dużo mniejszą skalę, pozostawiając
po sobie tylko zbliżone już do kajpru osady lagunowe, zdeponowane w fazie transgresywnej
(formacja
wilkowicka), i litoralne, zdeponowane w fazie regresywnej (formacja
boruszowicka).
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Andrzej Bodzioch

Budowa geologiczna zachodniej części Wyżyny Śląskiej

Tabela 1. Litostratygrafia w apienia muszlowego zachodniej części Górnego
Ś lą ska (w nawiasach podano średn ią miątszo ść w metrach) .

l

l

Jednostki litostratygraficzne

F ormacja boruszowicka (10)

Szare margle ilaste z
lokalnie obfituj~ce w

R
N
Y

Formacja wilkowicka (12)

zlepieńcami w s~gu , zółte wapienie margliste i

R.

Jasnokremowe dolomity pelityczne,
i anhydrytem

Fonnacja j emielnicka (30)

Szare i zółtawe, średnioławicowe dolomity pelityczne i
krystaliczne, często oolitowe, oDkolitowe i diploporowe

,

Warstwy
terebratulowe

górne (6)

Ciemnoszare, cienkoławicowe wapienie pel ityczn~ .
faliste i gruzł owe, muszlowce rarnienionogowe

główna ławica

Bewwe, gruboławicowe wapienie krynoidowomuszlowe

krynoidowa (2)
dolne (3)

M

z gipsem

Bewwe, grubo- i średnioławicowe wapienie
krynoidowo-muszlowe i pelityczne, z krzemieniami,
biohenny ~bkowe i koralowe

Formacja karchowicka (18)

N

z

płytkowe,

Formacja tamowieka (10)
ś

E

s

zę

dolomity

I

u

wapieni i dolomitów,

szc~tk:i kręgowców

Szare wapienie organodetrytyczne i pelityczne

A

p

wkładkami

ó

G

w

l

Litologia

Ciemnoszare,
faliste

.

cienkoławicowe

wapienie pelityczne,

D

o

Formacja

górazdzańska

L r-N
Y

Jasnoszare, gruboławicowe wapienie pelityczne, często
gruzłowe, organodetrytyczne i onkolitowe; liczne, duze
stylolity

(25)

głów ny wapień

Ciemnoszare, cienkoławicowe wapienie pelityczne,
i organodetrytyczne, faliste

falisty (7)

detrytycżne

wapień

Szare,

średnioławicowe

wapienie margliste

wapienie i margle
płytowe (15)

Szare,

średnioławicowe

wapienie pelityczne

zlepieniec

Zlepieniec ś ródformacyjny , szary; intraklasty wapieni
organodetrytycznych i pelitycznych

marglisty (5)

L

o

Formacja
gogolińslca

przeławicane

marglami

w

śródformacyjny

Y

(1.5)

zół to-czerwono-b~owych

margle ilaste (7)

Szare, cienkopłytkowe margle ilaste z klastarni margli
oraz wapieni pelitycznych i organodetrytycznych w sNgu

wapień

wapi eń

( 1.5)

komórkowy

z Pecten i
Dadocrinus (8)

Krystaliczne i pelityczne wapienie komórkowe o barwach

Szare, ci enkoławi cowe wapienie pelityczne i
organodetrytyczne
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KRAS KOPALNY W UTWORACH WĘGLANOWYCH ŚLĄSKA
I JEGO UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
Joachim Szulc
Instytut Nauk Geologczrrych, Uniwersytet Jagielloński, 30-063 Kraków, ul. Oleandry 2a

(Streszczenie)
Wśród skał krasowiejących, budujących obszar Górnego Ślaska, największe znaczenie
odgrywają wapienie i dolomity środkowego triasu (wapienia muszlowego), w których
występują liczne dowody na procesy wynkające z oddziaływania przez wody meteoryczne.
Niniejsze opracowanie dotyczy moich obserwacji zjawisk krasowych rozwiniętych zarówno w
czasie środkowego triasu jak i w okresach późniejszych, aż do trzeciorzędu . Zjawiska krasowe
starsze od środkowego triasu, słabo poznane na terenie Śląska, nie są obiektem niniejszego
artykułu. Są one znacznie lepiej znane w sąsiednim obszarze krakowskim, a na ich temat
istnieje duża liczba publikowanych informacji (por. Głaze~ 1989).

Trias środkowy (anizyk-wczesny ladyn)
Zjawiska krasowe, a szerzej problem ujmując, efekty działalno·ści wód meteorycznych,
związane są z okresami spłyceń 1 emersj1 przerywających morską depozycję w czasie
środkowego triasu. Ze względu na generalnie suchy i gorący klimat omawianego okresu
zjawiske te ograniczone były do meteorycznej dolomityzacji wynurzonych osadów
wapiermych oraz do rozwoju inicjalnych from krasowych.
Pierwsze ·ślady syngenetycznych zj·awisk krasowych zwiazane są z rozpuszczaniem
ewaporatów wczesnego a:nizyku i tworzeniem charakterystycznych porowatych horyzontów
wapieni komórkowych stowarzyszonych często z brekcjami kolapsyjnymi i tzw. kalcytem
palisadowym - necmorlicznie zastępującym ewaporaty (gł. siarczany). Poziomy kalcytu
palisadowego mogą sięgać do 30 cm grubo·ści (np. w opuszczonym kamieniołomie w
Wojkawieach Starych) i wykazują duże podobieństwo do podobnych utworów znanych z
dolnego karbonu Belgii.
W miarę postępującej transgresji morza wapienia muszlowego, udział ewaporatów
malał zaś fazy krótkookresowych emersji zaznaczyły się dolomityzacją wynurzonych wapieni,
związaną z mieszaniem się wód morskich i meteorycznych. Przykładem tego procesu jest
zdołamityzowana stropowa część warstw górażdżańskich, oskorupiona na dodatek psttymi
tlenkami żelaza jak i przykryta czasem cienkim filmem kaolinitowym. Ta faza emersji jest
powszechna w całym basenie wapienia muszlowego i oprócz wymienionych zjawisk
diagenetycznych, potwierdzona została obecnością tropów gadów w NW Niemczech.
Podobne procesy, rozwinięte jednakże na większą skalę, cechują biohermalne utwory warstw
karchowiekich i diploporowych, zamykających pierwszą środkowotriasową transgresję. W tym
czasie utwory rafowe ulegały dolomityzacji oraz znacznemu krasowieniu, nadającemu
charakterystyczną gabczastq_ strukturę, wyróżniającą wspomniane jednostki litostratygraficzne
pośród innych skał wapienia muszlowego. Selektywne rozpuszczanie jest szczególnie dobrze
widoczne w przypadku wapieni gąbkowych (prezentowanych także w czasie konferencji),
niezależnie czy badane skały znajdują sie blisko powierzchni czy też przykryte są grubym
nadkładem nieskrasowiałych młodszych węglanów . Niewrkluczone też jest, że zjawisko tzw.
"spiaszczenia" wapieni karchowiekich (Dżułyński i Ku bicz, 1971 ), mogło się rozpocząć już w
.
.
omawtanym czasie.
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Kaiper (późny ladyn - retyk)
U schyłku drugiej transgresji środkowotriasowej (późny ladyn), w śląskiej części basenu
wapienia muszlowego doszło do wczesnokimeryjskich ruchów tektonicznych, które
doprowadziły do wynurzenia wapieni anizyku i wczesnego ladynu i ich krasowienia. Procesom
krasowym sprzyjało znaczne zwilgocenie klimatu, dokumentowane utworami tzw. kajpru
iłowęglowego (Lettenkohle ), bogatego w zwęgloną materię roślinną. Prawdopodobnie w tym
czasie tworzyły sie rozległe leje krasowe, rozcinające podległe wapienie środkowotriasowe, do
głębokości kilkunastu metrów (np. w kamieniołomie Strzelce Opolskie). Leje wyścielone
zostały kalcytowo-dolomitycznymi polewami, powszechnymi na całym obszarze śląsko
krakowskim. Omawianym lejom, towarzyszy intensywna dolomityzacja skał macierzystych jak
też zjawisko olbrzymich zon dyfuzyjnych analogicznych do pierścieni Lieseganga, a
wskazujących na infiltrację i lateralną po części migrację roztworów meteorycznych (np. w
kamieniołomie w Kamieniu Śląskim) . Specyficznym utworem krasowym, spotykanym niekiedy
w lejach są makropizoidy, sięgające 20 cm średnicy i wykazujące identyczne cechy
petrograficzno-geochemiczne co wzmiankowane polewy. Zostały one znalezione w
kamieniołomie w Strzelcach Opolskich, gdzie tworzyły nagromadzenia w ilasto-węglanowym
wypełnieniu leja krasowego. Omawiane przejawy krasowienia zostały przeze mnie dotąd
znalezione w węglanach triasowych od rejonu strzeleckiego na W, poprzez Wojkowice, Płazę
(k.Chrzanowa), Czatkowice aż po Stare Gliny na NE.
Odsłonięcie
w Starych Glinach umożliwiło ustalenie przybliżonej pozycJI
stratygraficznej tej fazy krasowienia. Leje wraz z charakterystycznymi naciekami i bardzo
intensywną dolomityzacją skał goszczących (warstwy karchowickie i diploporowe), przykryte
były płatowo zachowanymi i, co bardzo ważne, niezmienionymi retyckimi wapieniami
woźnickim i oraz środkowojurajskimi, morskimi marglami. Uwzględniając dość dobrze
poznane warunki klimatyczne i generalny kontekst palectektoniczny i palecgeograficzny
późnego triasu, powstanie omawianych form wiązać można z wilgotnymi fazami późnego
ladynu (kajper iłowęglowy), bądź (co jest mniej prawdopodobne) karniku ("piaskowiec
trzciniasty"). Pomiary sygnału izotopowego uzyskane z nacieków, wskazuj ą niewątpliwie na
znaczny udział izotopowo lekkiego C02, związanego z kolei z bogatą szatą roślinną.
Późniejsze przejawy krasu triasowego jak i jurajskiego na Ślasku są trudne do
jednoznacznego stwierdzenia na podstawie aktualnie posiadanej przez nas wiedzy.
Kreda (pre-Cenoman)
Formy krasowe ZWiązane z lądowym okresem poprzedzającym transgresję
późnokredową są znane na Sląsku Opolskim od dawna (Aleksandrowicz, 1974), a ich
dokładniejszemu omówieniu poświęcony jest referat J. Głazka i A Barczuka .
Trzeciorzęd (?Oligocen)

Jedynym jak dotąd napotkanym ślad em krasowienia trzeciorzędowego na terenie
krasowym Śląska Opolskiego są rudy bobowe, występujące w niewielkich kieszeniach
krasowych (do 0.5m głębokości), rozwiniętych w powierzchniowych partiach triasu
środkowego w kamienioł omie Strzelce Opolskie. Klasycznie wykształcone pizoidy sięgają do 1
cm średnicy i wykazują często cechy aglomeratów. Lejki wypełnione rudami bobowymi i
rezyduum ilastym, przykryte są czwartorzędowymi piaskarni fluwioglacjalymi. Porównując
pozycję i wykształcenie omawianych utworów z ich odpowiednikami w innych rejonach
Europy (np. Francja, Niemcy, Szwajcaria), ich oligoceński wiek wydaje się bardzo
prawdopodobnym.
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DOLNOKREDOWY KRAS KOPALNY NA OPOLSZCZYŻNIE
Jerzy Głazek*, Andrzej Barczuk*"'
*Instytut Geologii UAM, ul. lvfaków Polnych 16, 61-606 Pozna/z
**Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrografii UW, al. Żwirki i Wigury 9 3,
02-089 Warszawa
Płasko leżące skały węglanowe

wapienia muszlowego na Opolszczyźnie są przykryte
płasko leżącymi skałami cenomanu, mamy tu więc penakordancję (prawie zgodność) mimo
luki stratygraficznej obejmującej ponad l 00 milionów lat. Co się wówczas działo jak wyglądała
ta kraina możemy wnioskować pośrednio, na podstawie spekulacji palecgeograficznych lub
bezpośrednio, gdy znajdziemy pułapkę z zachowanymi osadami, które w niej zostały
zachowane. Takimi pułapkami są formy krasu kopalnego, których znalezienie i zbadanie może
dostarczyć bezpośrednich argumentów do odtwarzania rozwoju paleogeograficznego.
Pierwszą wzmiankę o takich formach opublikował J. S. Popiel (1969), który wspomniał
o glaukonitowych piaskach cenomanu w kamieniołomie oznaczonym przez niego jako Rogów
i. Stwierdził on, że "na nierównej powierzchni warstw górażdżańskich zalegają zielone piaski
cenomanu o miąższości około 5 m", nieco dalej, opisując profil napisał : "młodsze utwory
przykrywające wapień muszlowy ... .4 cm - konkrecje hematytu leżącego na erozyjnej
powierzchni, 50 cm - piaski glaukonitowe cenomanu w spągu ze skupieniami iłów o
zabarwieniu żółtawym i wiśniowym oraz wkładkami żwirów, l 00 cm - utwory piaszczystożwirowe czwartorzędu" (op. cit. s. 205). Ś. p. mgr J. S. Popiel wypytywany w r. 1967 przez
pierwszego autora, podczas dyskusji o mikrofacjach wapieni triasowych do cytowanej pracy,
opisał bliżsj to wystąpisnis, z czsgo można było wywnioskować, żs jsst to lsj krasowy (?),
albo drobne zapadlisko tektoniczne (?) wypełnione słabo spojonymi piaskowcami cenomanu,
w których spągu występują konkrecje żelaziste i pstre iły, zapewne produkty wietrzenia
lądowego . W tym wypadku przypuszczalnego krasowienia wapieni górażdżańskich przed
transgresją cenomańską Kiedy w r. 1971 J. Głazek wybrał się z dr T. Zapaśnikiem na
poszukiwanie tej formy, nie była ona już widoczna bez poważnych robót ziemnych. Wyjazd
ten jednak zaowocował znalezieniem następnej podobnej formy na Górze Świętej Anny, gdzie
K. Birkenmajer wspomniał, że występują "rozżarcia krasowe wypełnione limonitem" (w:
Kotliclei & Birkenmajer 1974, s. 141).
W starym kamieniołomie bazaltu (nefelinitu) na S od klasztoru na Górze Świętej Anny,
zaobserwowaliśmy wyraźny lej krasowy, o czym J. Głazek (1989) krótko wspomniał i
zaznaczył te formy na mapie i zbiorczym diagramie (op. cit., s. 90, oraz fig. 2=27 i fig. 2~40) .
Kamieniołom ten jest znany od dawna z występowania bloków skał kredowych (piaskowców
cenomańskich i margli turańskich) zatopionych w bazaltach (Volz 1901). Był to lej krasowy
widoczny na wschód od odsłonięć bazaltu przebijającego wapienie triasowe, w erozyjnym
wcięciu wytworzonym przez wody opadowe i ścieki z zabudowań na szczycie nad
kamieniołomem . Widać tam było w stropie wapieni karchowiekich z licznymi kanałami
Enteropneusta i stylolitami lej krasowy o średnicy ok. 3,5 m i conajmniej 2,5 m głębokości. U
dołu wypełniały go jasnoszare muły o miąższości ponad l m, przykryte wapnistymi
piaskowcami glaukonitowymi z płaskimi otoczakami wapieni karchowiekich podrążon ych
przez skałotocze z rodzaju Lithophaga. Otoczaki te o średnicach dochodzących do 60 cm i
zrudziałej powierzchni tworzyły wyraźny poziom głazowiska litoralnego na niżej leżących
mułach . Ponad tym głazowiskiero leżały piaskowce cenomal1skie o miąższości 6 m przykryte
pod szczytem bazaltami.
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Pobrane próbki w r. 1971 zostały zbadane przez drugiego z autorów, który stwierdził
duże zróżnicowanie frakcji ciężkiej . W spągowych mułach dominowały minerały
nieprzeźroczyste (56,2%) i półprzeźroczyste (17,3%), a wśród minerałów przeźroczystych
dominował cyrkon (11,3%), dalej rutyl (3,1%) i turmalin (1,8%) inne odporne minerały
występowały w drobnych ilościach . W nadległych piaskowcach z podrążonyrni otoczakami
zawartość minerałów nieoprzeźroczystych (28,4%) i półprzeźroczystych (6.3%) jest znacznie
mniejsza, a dominują wśród minerałów przeźroczystych cyrkon (20,5%), granat (12,2%), rutyl
(8,5%), turmalin (7,2%), pojawia się także glaukonit (8,0%) i w ilościach mniejszych (do
3,5%) epidot, dysten, staurolit i piroksen. Wyżej w typowych, słabo spojonych piaskowcach
cenomański ch jeszcze mniejsza jest zawartość minerałów nieprzeźroczystych (24, l%) i
półprzeźroczystych (3%), a dominują (granat 24,1%), cyrkon (14%), rutyl (11,5%) i turmalin
(7,7%), w mniejszych ilościach pojawiająsię dysten (4,4%), epidot (3,1%), staurolit (1,5%), a
w ilościach poniżej 0,5% piroksen, apatyt, amfibol, biotyt i chloryt.
Widać więc, w składzie frakcji ciężkiej wyraźny kontrast pomiędzy mułami
wypełniającymi lej krasowy, a nadległymi osadarni transgresywnego cenomanu. W dominują
silnie zmienione minerały nieprzeźroczyste i półprzeźroczyste, a towarzyszą im minerały
bardzo odporne w niewielkich ilościach . Jest to zespół silnie przeobrażony chemicznie i
zapewne pochodzący z rozmycia starszych skał osadowych. Natomiast w nadległych
warstwach transgresywnych zespół jest znacznie mniej dojrzały i świadczy o zachodzącej
równocześnie erozji formacji metamorficznych. Analiza minerałów ciężkich dowodzi wyraźnej
odrębności osadów wypełniających lej krasowy od transgresywnych osadów cenomanu.
Transgresję cenomanu musiała poprzedzić silna erozja skał metamorficznych, co zgodne jest z
datowaniami trakowymi wznoszenia masywu karkonosko-izerskiego (Jarmołowicz-Szulc
1984) i silnym rozwojem krasu przedcenomańskiego w całym masywie czeskim (Bosak 1990,
1996).
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KRAS A SYSTEM HYDROGRAFICZNY
ZACHODNIEJ CZĘŚCI WYŻYNY ŚLĄSKIEJ
Wojciech Rogala
Instytut Geograficzny, Uniwersytet
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(Streszczenie)
Sieć hydrograficzna zachodniej części Wyżyny Śląskiej, zbudowanej ze skał
ulegających krasowieniu, jest bardzo słabo rozwinięta. Na obszarze wychodni skał
węglanowych rejestrujemy tylko kilka kilometrów stałych cieków powierzchniowych (górne
biegi Jemielnicy, Suchej i Rozmierza), a długość cieków okresowych na tym obszarze wynosi
l l km . Gęstość sieci rzecznej jest zatem bardzo mała i na przykład dla całej zlewni Suchej (A
= 255 ,7 km2), obejmującej również wychodnie skał nie krasowiejących, wynosi O, 16 km!km2.
Układ sieci rzecznej na obszarze Garbu Chełma jest w silnej zależności od warunków
litologicznych, determinujących tu rozwój zjawisk krasowych. Wyróżnić możemy dwie
równoleżnikowe strefy występowania powierzchniowych obiektów hydrologicznych (źródła,
cieki stałe lub okresowe), związane ze skałami o niskiej szczelinowatości, słabej
przepuszczalności i złych warunkach dla rozwoju krasu. Są to : obszar wychodni warstw
gogolińskich, zalegajacych na skrasowiałych wapieniach retu, w środkowej części
analizowanego terenu oraz obszar wychodni młodszych ogniw warstw górnego wapienia
muszlowego (warstwy boruszowickie), kajpru i retyku- przykrywających skrasowiale warstwy
środkowego i górnego wapienia muszlowego w części północnej . Zatem rozwój zjawisk
krasowych i piętrowy układ hydrogeologiczny ma tu swoje przełożenie na układ sieci rzecznej .
Obecność
zjawisk
krasowych
zaznacza
się
zastąpternem
odwodnienia
powierzchniowego - odwodnieniem podziemnym, czego wyrazem jest istnienie nielicznych,
ale przeważnie bardzo wydajnych źródeł krasowych, położonych w miejscu najniższej energii.
D o największych z nich należy Rożniątowskie Źródło, o maksymalnej pomierzonej wydajności
288 1/s. Woda wydostaje się tu na powierzchnię w licznych pulsujących wypływach,
układających się w przeważającej części na linii o azymucie ok. 300° - nawiązując do
przeważającego kierunku spękań w skałach dolnego wapienia muszlowego. Wody
Rożniątowskiego Żródła, po przepłynięciu kilkuset metrów, wpływają na obszar wychodni
silnie skrasowiałych warstw górażdżańskich . W ich obrębie w : 1944, 1994 i 1997 roku, w dnie
potoku wytworzyły si ę zapadliska, które przez pewien okres (do czasu ich zasypania i
uszczelnienia), pełniły funkcje klasycznych ponorów. Zapadliska te miały podobne rozmiary
(średnicę do 3 m i głębokość około 5 m), co sugeruje, że powstawały w wyniku zawalenia się
sporych podziemnych próżni. Wody Rożniątowskiego Potoku ostatecznie giną po
przepłynięciu 3 - 4 km i prawdopodobnie ponownie pojawiają się na powierzchni w Żródle
Suchej, na co wskazuje bardzo silna korelacja wydajności źródeł (0,88). Charakter zaniku
Rożniątowskiego Potoku i wypływu źródła w Suchej sugeruje, że przepływ pod powierzchnią
terenu nie ma charakteru skoncentrowanego . Źródło w Suchej cechuje się większą
zmien n ością niż źródło w Rożniątkowie - szybciej wysycha, później się pojawia, a Jego
maksymalne wydajności sięgają 400 1/s.
Bardzo wydajne źródło krasowe znajduje się również w Odrowążu . Leży ono w
poziomie n aj ni ższej , zalewowej terasy Odry, stąd czasami źródlisko zalewane zostaje wodami
rzecznymi (jak ostatnio w lipcu 1997 roku). W przeciwieństwie do poprzednich , źródło to
funkcjonuje stale i cechuje się zmiennością w przedziale 40 - 175 1/s.
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Z innych obiektów hydrologicznych obszaru płyty triasowej, wymienić należy mniej
wydajne źródła w Porębie, Błotnicy Strzeleckiej, Strzelcach Opolskich, Kalinowie,
Kalinowicach, Gąsiorawicach i Rozmierzu (2<Q<30 l/s. Wszystkie krasowe źródła zachodniej
części Wyżyny Śląskiej mają podobny skład chemiczny, z ogólną mineralizacją 450 - 600 mg/l
(woda nasycona węglanami), a ich położenie uwarunkowane jest morfologią terenu oraz
litologią i tektoniką.
Niewątpliwie krasowej genezy, związane bezpośrednio z ciekami powierzchniowymi,
są, powstałe stosunkowo niedawno zapadliska w: Poznowicach, Siedlcu, Kadłubcu, Kalinowie
i Ligacie Górnej oraz wspomniane wyżej w Szymiszowie. Wszystkie one powstały w dnach
okresowych potoków, w obrębie warstw górażdżańskich, w czasie gwałtownego przyboru
wody w potoku i wysokich stanów wód podziemnych. Powyższe fakty sugerują, że duże
znaczenie w ich powstawaniu ma sufozyjne odpreparowanie próżni zaakumulowanych we
wcześniejszych okresach rozwoju masywu. Rozpuszczająca działalność wody płynącej w
strumieniach ma z pewnością mniejsze znaczenie, bowiem woda ta nasycona jest węglanami i
wypływa ze źródeł drenujących skały węglanowe. Na dnie niektórych zapadlisk (Ligota,
Kadłubiec), otwierają się poszerzone krasowo kanały, a największa znana jaskinia tej części
Wyżyny Śląskiej - Jaskinia Chełmska (dł. 12 m), znajduje się na dnie zapadliska w Ligacie
Górnej.
Zjawiska krasowe kształtują również przebieg natężenia przepływu cieków w
poszczególnych przekrojach pomiarowych. Wykonane analizy korelacyjne sugerują np., że
wody z rzeki Suchej, na odcinku Utrata - Raszowa, infiltrują w skrasowiale podłoże, przykryte
nieznaczną warstwą osadów czwartorzędowych. Przyczynę tego zjawiska upatrywać należy w
zaburzeniu naturalnego obiegu wody, w wyniku odwadniania kopalni w Tamowie Opolskim,
co potwierdza analiza zmian zwierciadła wody w studni obserwacyjnej w Nakle, w którym w
okresie od uruchomienia intensywnego odwodnienia kopalni, zwierciadło wody opadło
średnio o ok. 6 m.
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BADANIA HYDROGEOLOGICZNE W WAPIENIACH TRIASU OPOLSKIEGO
Stanisław Staśko

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet

Wrocławski,
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Wrocław,

p/. M Borna 9

(Streszczenie)
Zbiornik wód podziemnych triasu opolskiego obejmuje dwa poziomy wodonośne.
Poziom dolny tworzą serie klastyczne piaskowców permu i triasu (czerwonego spągowca i
pstrego piaskowca ), górny budują węglanowe serie skał triasu środkowego i lokalnie triasu
górnego. Wodonośne serie w skałach węglanowych występują w trzech warstwach
obejmujących wapienie dolornityczne retu, wapienie i wapienie dolomityczne wapienia
muszlowego i cienkie wkładki wapienne w ilasto-piaskowcowych seriach kajpru. Wody w
skałach retu są użytkowane w bliskiej odległości od wychodni. Ku północy rośnie
mineralizacja wód w tych skałach co związane jest z obecnością gipsów. Najzasobniejszy i
najlepiej poznany jest zbiornik w osadach wapienia muszlowego. Wody podziemne występują
w skomplikowanym systemie szczelinowo-krasowo-parowym. Zbiornik położony w
monoklinalnej strukturze triasu przedsudeckiego prowadzi zwykłe wody podziemne ujmowane
do głębokości 330 m w okolicach Opola. Serie skalne triasu zapadają pod kątem 5-7 stopni ku
NE i N . Obszar ten został gruntownie przebadany w latach 1978-92. Badania obejmowały
poza wierceniami i próbnymi pompowaniami również pomiary hydrologiczne i krenologiczne,
stopień spękania sakł, badania modelowe, chemiczne i izotopowe wód podziemnych.
W obszarze występowania wapiennych skał wodonośnych na powierzchni obserwuje się
cechy typowe dla skał krasowych. Wyrażają się one ubóstwem wód powierzchniowych i
występowaniem wydajnych i zmiennych pojedynczych źródeł o wydajnościach dochodzących
do l 00 dm3/s. W strefie zasilania szerokiej na 5 km zwierciadło wody ma charakter swobodny
lub strefowo nieznacznie naporowy. W odległości około 15 km na północ od wychodni
horyzont węglanowy przykrywają izoluj ące serie ilasto-łupkowe kajpru. Tworzą one artezyjski
lub subartezyjski poziom wodonośny, który na północ od Opola zalega pod 200 metrową serią
górnego triasu i kenozoiku . Jak wykazują dotychczasowe badania i studia skały triasowe
charakteryzują się wysoką średnią wartością współczynnika filtracji równą 16,4 rn/dobę.
Nowsze badania metodami geostatycznyrni wykazują rozkład współczynnika filtracj i w
granicach 0,5-20 mld w strefie zasilania i w przedziale 0,2-1 O mld w strefie warstwy
naporowej. Wapienie i wapienie dolomityczne charakteryzuje porowatość całkowita w
zakresie 0,9-3 1,9% a wartość typowa porowatości wynosi 12 % . Skały te są spękane w
znacznej mierze co wyraża się wskaźnikiem porowatości szczelinowej w zakresie 0,7-4,46 %.
Występowani e zjawisk krasowych stwierdza się na powierzchni terenu oraz w czasie wierceń
na zmiennych, nieraz znacznych głębokościach . W obszarze tym zlokalizowanych jest ponad
80 ujęć wiejskich i miejskich z których największe to uj ęcia w Opolu, Strzelcach Opolskich,
Grotowicach Tamowie Opolskim i Kamieniu Śląskim. Poza poborem komunalnym wody
pitnej istotne dla bilansu wodnego tego zbiornika jest
odwodnienia trzech kopalń
eksploatuj ących wapienie, margle i dolomity dla potrzeb przemysłowych w Strzelcach
Opolskich, Tamowie Opolskim i Górażdżu .
Wody podziemne w analizowanym systemie przepływają w kierunku na północny
zachód i na zachód. Rozpoznanie hydrogeologiczne, badania terenowe i modelowe pozwoliły
wydzielić w omawianym obszarze trzy strefy przepływu wód podziemnych. Strefa pierwsza to
system lokalnego krążenia drenowany przez źródła. Czas wymiany wód podziemnych jest tutaj
krótki i wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Występuj e ona w wąskim pasie wzdłuż
wododziału pomiędzy Gogolinem a Jernielni cą obejmując swym zasięgiem zarówno utwory
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retu jak i wapienia muszlowego. Strefa druga obejmuje przejściowy system przepływu, dla
którego bazą drenażu są doliny rzek Suchej i Jernielnicy oraz południowy odcinek Odry.
Do systemu tego zalicza się również ujęcia wód podziemnych i drenaż kopalniami. Ten
przej ściowy system przepływu, w którym wody przenikają do głębokości 50-l 00 m posiada
wody o wieku co najmniej kilkunastu lat. Trzeci regionalny system przepływu o głębokim
krążeniu jest drenowany przez dolinę Odry od
Opola na północ i dolinę kopalną Małej
Panwi. Obserwuje się zarówno przepływy skupione w systemach szczelin i kanałów
krasowych jak i rozproszone w przestrzeni porowej . Czas przepływu wody od momentu
infiltracji na wychodniach do doliny Małej Panwi trwa do kilkudziesięciu tysięcy lat. Na
północ od Opola, na głębokościach ponad 500 m, spotyka się nawet wody integlacjalne. Jak
wynika z dotychczasowych badań długo trwała eksploatacja naruszyła znacznie naturalne
warunki wodne w omawianym piętrze wodonośnym. W rejonie miasta Opola eksploatacja wód
podziemnych z utworów wapienia muszlowego spowodowała wielkość obniżenia zwierciadła
wód podziemnych w okresie 1978-1992 wynosiła ponad 12 m co daje roczną wartość
opadania zwierciadła około 0,95 m. Pobór wód spowodował powstanie leja depresyjnego o
promieniu 11,2 km w strefie dopływu wód a wielkość depresji w centrum leja przekraczała 40
m. W obszarze odwodnienia kopalni Tarnów Opolski gdzie wody pompowano ze złoża
powstał lej o rozmiarach 3 x 5 km. Wielkość obniżenia w jego centrum w okresie 1977-89
wynosiła 14 m. Obniżenie pierwotnego zwierciadła zachodziło z prędkością 0,49 m na rok.
Zbliżonych rozmiarów lej depresyjny otacza kopalnię Strzelce Op. W okresach niskiego
zasilania opadowego obserwowano okresowe znaczne spadki wydajności źródeł aż do zaniku
wydajności. Brak wypływów pojawiał się w latach 1982, 1983, 1989 oraz był powszechny w
latach dziewięćdziesiątych. Zgodnie z poglądami La Moreaux stwierdza się objawy
nadmiemej eksploatacji objawiające się wzrostem przepływu i uaktywnieniem zjawisk
krasowych. Świadczy o tym np. nagły zanik wód potoku Rożniątowskiego miał miejsce w
lipcu 1994 roku.
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KRAS SERll WĘGLANOWEJ TRIASU OPOLSKIEGO
I JEGO ROLA W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
JózefKryza
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet

Wrocławski,

50-204

Wrocław,

p/. M . Borna 9

(Streszczenie)
O ważnej roli zjawisk krasowych rozwiniętych w osadach węglanowych triasu
opolskiego uświadamiamy sobie dopiero w trakcie szczegółowej analizy wielu zjawisk
przyrodniczych kształtujących środowisko tego obszaru. Na powierzchni terenu objawia się
tylko nieznaczna część przejawów sicrasowierna tej formacji skalnej. O ich istnieniu lepiej
przekonują obserwcje wyrobisk górniczych i przebiegu kilkuset wierceń wykonanych na tym
obszarze. Wiele wniosków wyciągnąć można z analizy objawów zawodnienia utworów
triasowych. Wodonośność triasu wskazuje, że objawy silnego zawodnienia wiązać należy z
obecnością krasu. Serie węglanowe przykryte kajprem, pomimo podobieństwa litologicznego,
charakteryzuje zawodnienie o kilka rzędów niższe. Szczególnie aktywną rolę w ksztahowaniu
pola hydrodynamicznego odgrywa pas wychodni warstw terebratulowych i karchowickich.
Poczynając od źródeł Jernielnicy przez źródła Suchej, rejon Tarnowa Opolskiego aż do strefy
Zimnice- Mainie istnieje strefa krasowa gdzie należy liczyć się z :
• wyjątkowo wysokimi wydajnościami studni przy depresjach nie większych niż lm;
• ułatwioną migracją zanieczyszczeń zarówno z powierzchni terenu (azotany, metale ciężkie
związki organiczne) jak i z podłoża (siarczany, mineralizacja);
• kłopotami z odwodnieniem głębokich partii wyrobisk górniczych (wskaźnik kilkunastu ton
wody na tonę surowca);
• zakłóceniem w regulacji stosunków wodnych obszarów zabudowanych;
• kłopotami w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć spowodowanymi istnieniem
uprzywilejowanych dróg przepływu wody;
• zagrożeniem stabilności podłoża, które dla niektórych obszarów może być coraz większe
gdyż uaktywniają się nowe drogi przepływu; skrajnie niebezpiecznym efektem mogą być
procesy powstawania zapadlisk krasowych.
Już ta krótka lista przekonuje o konieczności badań krasu opolskiego.
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WPLYW ZJAWISK KRASOWYCH NA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
I GÓRNICZE
Jacek Motyka
Wydział Geologii, Akademia

Górniczo-Hutnicza, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 30

(Streszczenie)
hydrauliczna w skałach węglanowych, tzn. system pustek, w których może
przepływać i gromadzić się woda, w ogólnym przypadku składa się z trzech nałożonych na
siebie i współzależnych przestrzeni: porowej, szczelinowej i kawemowej. Ośrodkiem łączącym
w sobie cechy wymienionych trzech przestrzeni są formy wtórnie wypełnione. Ich
wyodrębruenie jest uzasadnione z tego względu, że są one niestabilne i przy zmianie
zewnętrznych warunków przepływu wody podziemnej (przede wszystkim gradientu
hydraulicznego) mogą w niektórych przypadkach łatwo zmieniać swoją geometrię i
przeobrażać się na przykład z przestrzeni porowej na kawernową.
W stosunku do przestrzeni porowej, szczelinowej i form wypełnionych, sieć kanałów
krasowych wyróżnia się bardzo dużą przepuszczalnością (nikłymi oporami przepływu) oraz
niewielką pojemnością hydrauliczną. Ma to określone skutki jeśli chodzi o funkcjonowanie
skał szczelinowo-krasowych w różnych sytuacjach, związanych z przepływem wody
podziemnej. Dla kopalń pracujących w tego typu ośrodku największe znaczenie ma zagrożenie
nagłym wdarciem się wody z systemów kanałów krasowych. Na przykład w jednej z chińskich
kopalń węgla nastąpiło wdarcie się wody z systemów krasowych o maksymalnej wydajności
ponad 2000 m3 /min. (ponad 30m3/s), i kopalnia została zatopiona w ciągu 21 godzin (Wang,
1987). W Polsce, w olkuskich kopalniach rud cynku i ołowiu w kilku przypadkach wydajność
wycieków przekraczała 50m3/min. (około 1 m3/s, Wilk i in., 1977), a maksymalny wypływ z
kawerny krasowej w kopalni rud cynku i ołowiu ,,Pomorzany" w rejonie olkuskim miał
chwilową wydajność około 100m3 /min. (ponad 1,5 m 3/s).
Wzajemne relacje między kanałami krasowymi a pozostałymi składnikami stect
hydraulicznej ujawniły się na przykład w trakcie obserwacji dynamiki zmian wydajności
wycieków we wspomnianych wyżej olkuskich kopalniach rud Zn- Pb (Rys. 1). Wypływy z
sieci kanałów krasowych mają zwykle dużą wydajność początkową, która często w miarę
opróżniania się systemu kawern szybko maleje (Rys. lA). Decyduje w tym przypadku duża
przewodność hydrauliczna kawern i ich relatywnie mała objętość jednostkowa. Wypływy z
kawern pośród brekcji mają dużą wydajność początkową, która tylko rueznacznie spada z
upływem czasu (Rys. IB). Wiąże się to z dużą przepuszczalnością kawern oraz dużą
pojemnością hydrauliczną przestrzeni szczelinowej (brekcje) i porowej, gdyż brekcje te są
często rozwinięte w porowatych odmianach skał węglanowych. Wypływy z systemu kawern
częściowo wypełnionych osadarni drobnoziarnistymi na drodze przepływu (Rys. 1C) mają
początkowo małą wydajność, która w miarę wypłukiwania tych osadów wielokrotnie wzrasta,
a następnie maleje i ustala się na pewnym poziomie. W tym przypadku mamy do czynienia z
niestabilną strukturą hydrauliczną systemu, z którego wypływa woda. Dochodzi tu także do
swoistego sprzężenia zwrotnego, tzn. w miarę wypłukiwania osadu, rośnie przepuszczalność
systemu kawern, a w ślad za tym prędkość, a więc i energia przepływającej wody, co
przyspiesza wynoszenie osadu i tempo wzrostu przepuszczalności. Wypływy ze stref brekcji
zachowują się jak te, które pochodzą z częściowo wypełnionych kawern (Rys. ID), ale ich
wydajność jest mniejsza.
Wskutek relatywnie niewielkich oporów hydraulicznych kanałów krasowych mają one
zdolność koncentracji przepływu wody podziemnej, przez co tworzą wokół nich tzw.
wewnętrzne ośrodki drenażu . Niekiedy, ujawniają się one w warunkach naturalnych (Motyka,
Zuber, 1997) albo dopiero po zaburzeniu naturalnego pola hydrodynamicznego przez drenaż
Sieć
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górniczy lub wysoko wydajne ujęcia wód podziemnych. Poprzez takie strefy skutki drenażu
(m. in. zasięg leja depresji) mogą się przenosić na znaczne odległości .
Obecność systemu kanałów krasowych w masywie skał węglanowych może wpływać
na skład chemiczny wód kopalnianych . Wspomniane zdolności do koncentracji przepływu w
kanałach krasowych i tworzenie się wokół nich lokalnych stref obniżonego ciśnienia
hydrodynamicznego może spowodować dopływ wody do kopalni z dużych odległości. Jeśli
jest to woda zanieczyszczona lub naturalna ale zmineralizowana, to jakość wód kopalnianych
ulega pogorszeniu. Tego rodzaju przypadki zanotowano w kopalniach rud Zn- Pb "Olkusz" i
"Trzebionka". Formy krasowe w połączeniu z systemem spękań mogą znacznie przyspieszać
migrację zanieczyszczeń w stosunku do ośrodków porowych czy szczelinowych, a także
powodować silne zróżnicowanie składu chemicznego położonych blisko siebie wycieków w
wyrobiskach górniczych. Taki przypadek zanotowano na przykład w kamieniołomie
"Zakrzówek" w Krakowie (Motyka, Postawa, 1997).
Formy krasowe utrudniają górniczą eksploatację złóż ze względu na to, że powodują
pogorszenie własności mechanicznych górotworu. Często jest to powodem powstawania
zapadlisk na powierzchni terenu nad wyrobiskami górniczymi. W przypadku sufozyjnego
opróżniania się wypełnionych form krasowych z osadów pod wpływem wzrastającego
gradientu hydraulicznego, z dala od kopalni mogą się tworzyć lejki zapadliskowe, zagrażające
obiektom na powierzchni terenu, jak to ma miejsce w olkuskim rejonie kopalnictwa rud cynku
i ołowiu (Tyc, 1997).
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Jacek Motyka - Wpływu zjawisk krasowych na warunki hydrogeologiczne i górnicze
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Rys. l - Przykłady głównych typów form krasowych w olkuskich kopalniach rud cynku i
ołowiu i dynamiki zmian wydajności wycieków (Q) w czasie (t).
A - system otwartych kanałów krasowych; B - system kawern w brekcjach
zawałowych; C - formy częściowo wypełnione wzdłuż drogi przepływu wody; D strefy brekcji. P - przestrzeń porowa; F - przestrzeń szczelinowa; K - kawerny i
kanały triasowe; R - formy wypełnione.
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UTRUDNIENIA SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KRASOWYMI
PODCZAS EKSPLOATACJI WAPIENI TRIASOWYCH
W KAMIENIOLOMIE "GÓRAŻDŻE".
Edmund Kalita, Robert Dreszer
Zakłady Cementowo-Wapiennicze "GÓRAŻDZE" S.A., Chorula. 45-076 OPOLE, skr. p oczt. 220

l. Ogólne dane o złożu wapieni.
Złoże wapieni "Górażdże", eksploatowane w Kopalni Górażdże, stanowi bazę
surowcową dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Górażdże" S.A., do produkcji
cementu i wyrobów wapienniczych. Należy ono do wapieni triasu środkowego, dolnego
wapienia muszlowego i obejmuje prawie cały jego profil. Jest złożem typu pokładowego o
niewielkim upadzie 2 -5°, w kierunku północnym . Kompleks złożowy wapieni tworzą:
warstwy górażdżańskie, warstwy terebratulowe, warstwy karchowickie,warstwy diploporowe.
Podłoże złoża stanowią wapienie gogolińskie, natomiast nad złożem zalegają głównie utwory
czwartorzędowe: żwiry, zlepieńce, gliny morenowe i rzeczne, lessy, oraz najczęści ej
występujące - piaski.
W Kopalni "Górażdże" prowadzi się selektywną eksploatację - wapienie warstw
górażdżańskich wydobywane są dla potrzeb produkcji wyrobów wapienniczych, pozostałe dla
potrzeb produkcji cementu.

2.

Występowanie

zjawisk krasowych.
W Kopalni Górażdże zjawiska krasowe są dość rozpowszechnione. Mają one
najczęściej postać lejów oraz szczelin, wypełnionych utworami trzecie- i czwartorzędowymi
lub niewielkich, pustych kawern, stanowiących miejscowe poszerzenie szczelin. Występują w
zasadzie na całym obszarze złoża, lecz ich największe skupiska zlokalizowane są w
południowej części złoża, w wyrobisku nr 3, oraz w wyrobisku nr 2 (W 3 i W 2 na Rys. l).
W wyrobisku nr l (W l na Rys. l), zjawiska krasowe występują stosunkowo
najrzadziej. Mają one przeważnie postać szczelin wypełnionych utworami piaszczystogliniastymi. W partiach stropowych warstw górażdżański ch, po usunięciu warstw
terebratulowych, pojawiają się często niewielkie pustki krasowe, częściowo wypełnione
młodszymi utworami .
W wyrobisku nr 2 (W 2 na Rys. l ), w środkowo-zachodniej części obszaru górniczego,
podczas badań geologicznych (wierceń rdzeniowych) napotkano na utwory trzeciorzędowe,
które nie występują w innych rejonach kopalni . Mając na uwadze ich znaczną miąższość oraz
występowanie w dwóch sąsiadujących ze sobą otworach, wydzielono ze złoża obszar o
powierzchni ok. 4 hektarów, wyznaczający przypuszczalny zasi ęg form krasowych, w postaci
dwóch, połączonych ze sobą lejów. Według dokumentacji geologicznej, leje te wypeł ni one są
słabo plastycznymi, zapiaszczonymi iłami , wśród których występują wkładki ziarnistego węgla
brunatnego, wskazującego na lądowy miocen.
W wyrobisku nr 3 (W 3 na Rys . l), wskutek występowania licznych zjawisk krasowych
zaniechan o w przeszło ści eksploatacji - urobek pochodzący z tego fragmentu złoża,
poprzerastany licznymi utworami krasowymi , nie nadawał się do produkcji wyrobów
wapienniczych. Wznowienie eksploatacji stało się dopiero możliwe po oddaniu do eksploatacji
Cementowni "Gó rażdże", gdyż urobek pochodzący z tego wyrobiska wykorzystywany b ył
jako surowiec wysoki do produkCJI cemen tu . Mimo to pozostały niewielk.ie,
niewyeksploatowane fragmenty zło ża, które obecnie stanowi ą urozmaiceni e rzeźby terenu
zrekultywowanego wyrobiska poeksploatacyJnego
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3. Utrudnienia związane z występowaniem zjawisk krasowych.
Surowiec do produkcji wyrobów wapienniczych oraz cementu musi odpowiadać
ścisłym wymogom jakościowym, sprecyzowanym w Karcie wymagań technologicznych.
Podstawowym parametrem określającym jakość surowca jest zawartość CaO w złożu, która
decyduje o zakwalifikowaniu urobku jako surowca do produkcji wyrobów wapienniczych, a w
przypadku mniejszej zawartości CaO - do produkcji cementu. Pojawienie się form krasowych,
w postaci przestrzeni wypełnionych materiałem o składzie odmiennym niż kopalina, prowadzi
do zaniżania zawartości składnika użytecznego . W skrajnym przypadku średnia zawartość
CaO w złożu może spaść do tak niskiego poziomu, że dyskwalifikuje urobek jako surowiec
użyteczny.

W Kopalni "Górażdże", formy krasowe mają na ogół niewielkie rozmiary, wobec
czego najczęściej nie jest możliwa selektywna eksploatacja utworów wypełniających krasy.
Jednak wieloletnie doświadczenie w eksploatacji fragmentów złoża objętych procesarni
krasowymi pozwoliło wyeliminować powstawanie odpadów. Urobek o zbyt niskiej zawartości
CaO, podawany wraz z frakcją podziarna pochodzącego z przeróbki kamienia z warstw
górażdżańskich, kierowany jest przenośnikiem taśmowym do cementowni, gdzie po dalszym
uśrednieniu staje się dobrym surowcem do produkcji cementu. Jeżeli istnieje możliwość
wydzielenia podczas eksploatacji utworów krasowych, to mogą one zostać wykorzystane jako
materiał skalny do niwelacji spągu wyrobiska poeksploatacyjnego, co stanowi pierwszy etap
prac rekultywacyjnych.
W rejonach złoża o dużej koncentracji form krasowych występują trudności z
utrzymaniem stateczności skarp ścian wydobywczych. W okresach silnych opadów
atmosferycznych, lub roztopów, zachodzi zjawisko obsuwania się mas skalnych po
płaszczyznach zmniejszonej spójności, będących najczęściej szczelinami wypełnionymi
utworami krasowymi. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne dla ludzi i maszyn
poruszających się przy dolnej i górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej.
Zjawiska krasowe są także przyczyną powstawania zagrożenia przy wykonywaniu
robót strzałowych. Zmniejszona spójność masywu skalnego między linią otworów strzałowych
a odsłoniętą płaszczyzną ściany wydobywczej, może spowodować zwiększony rozrzut
odłamków skalnych, co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ·lub może doprowadzić
do uszkodzenia maszyn i urządzeń znajdujących się w strefie rozrzutu.

4. Podsumowanie
Zjawiska krasowe w Kopalni Wapienia "Górażdże", mimo ich licznego występowania,
są słabo rozpoznane i udokumentowane. Wynika to w dużej mierze z nie najlepszego stopnia
rozpoznania złoża - wykonanego za pomocą wierceń rdzeniowych, przy średniej odległości
mjędzy otworami 200 - 300 m. Większość z nich ujawnia się dopiero podczas eksploatacji,
stwarzając tym samym pewne utrudnienia w ruchu zakładu górniczego, oraz w efektywnym
gospodarowaniu złożem . Jednak wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować sposoby
postępowania, zapobiegające powstawaniu zagrożeń i eliminujące występowanie odpadów
złożowych .
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Edmund Kalifa, Robert Dreszer -Utrudnienia spowodowane zjawiskami krasowymi podczas eksploatacji
wapieni triasowych w kamieniolomach ZG ,,Górażdże ".
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UTRUDNIENIA SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KRASOWYMI
PODCZAS EKSPLOATACJI WAPIENI TRIASOWYCH
W KAMIENIOŁOMIE "TARNÓW OPOLSKI".
Jacek Koszara

Ślaskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego" OPOLWAP" S.A., 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

(Streszczenie)
W odległości około 25km w kierunku południowo-wschodnim od Opola znajduje się
złoże wapieni triasowych "Tarnów Opolski" eksploatowane przez ŚZPW OPOLWAP S.A.
Złoże leży w obrębie tzw. progu środkowotriasowego stanowiącego część opolskiego odcinka
monokliny śląsko-krakowskiej. Wyrobisko zlokalizowane jest w obrębie wychodni utworów
dolnego i środkowego wapienia muszlowego (w-wy karchowickie i diploporowe), które leżą
w formie monoklinalnej zapadając pod kątem średnio 5° w kierunku północnym .
Dotychczasowa eksploatacja złoża wykazała dużą zmienność geologiczno-górniczych
warunków zalegania kopaliny. Zmienność ta związana jest przede wszystkim z
postsedymentacyjnymi przeobrażeniami diagenetycznymi, tektoniką oraz rozwojem krasu. Ten
ostatni czynnik staje się w ostatnim czasie głównym elementem powoduj ącym utrudnienia w
eksploatacji i w konsekwencji okresowe problemy z realizacją planowych zadań wydobywczy.
Stopień skrasowienia złoża "Tarnów Opolski" jest bowiem znaczny i wyraźnie zróżnicowany
w poszczególnych partiach co zostało stwierdzone w trakcie wykonywania dokumentacji
geologicznej w 1987 rok oraz potwierdzone wynikami bieżącej eksploatacji. Przypuszczalnie
większość z opisanych wówczas dużych lejów krasowych znajduje się w strefach
tektonicznych. Zjawiska krasowe występujące w złożu "Tarnów Opolski" należą do typu
zakrytego krasu kopalnego. Szereg obserwowanych w złożu form krasowych takich m.in. jak
pionowe szczeliny, płytkie, kilku metrowej głębokości jaskinie oraz poszerzone krasowo fugi
międzyławicowe, wypełnionych jest brunatnymi piaskami, iłami oraz glinami krasowymi.
Wpływają one lokalne na obniżenie parametrów fizyko-chemicznych wapieni w obrębie
których się znajdują i w konsekwencji na ilość powstających odpadów złożowych oraz
przeróbczych. Największe znaczenie jednak z punktu widzenia prowadzenia eksploatacji mają
rozległe leje krasowe o średnicy dochodzącej do 1OOm. Wypełni on e są one głównie
piaszczysto-ilastymi utworami, prawdopodobnie neogeńskimi w obrębie których spotyka się
lokalnie węgle brunatne oraz ilaste piaski kwarcowe typu formierskiego . Ich głębokości są
obecnie trudne do określenia jednak biorąc pod uwagę aktualny poziom rozcięcia złoża można
stwierdzić, że sięgają one w głąb na co najmniej 20-25m. W obrębie opisywanych wyżej form
krasowych stwierdzono niejednokrotnie daleko idące zmiany w chemiźmie przejawi ające się
lokalnym poddolomityzowaniem oraz wytrącani em krzemionki w postaci konkrecji co
dodatkowo wpływa na niską wartość surowcową tych partii złoża. Dotychczasowa ocena
wielkości i częstotl iwości występowania form krasowych oparta m.in . na wynikach wierceń
rozpoznawczych oraz w ostatnim czasie również badaniach geofizycznych, umożliwia
selektywną eksploatację obszarów krasowych oraz ich racjonalne zagospodarowanie.
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Jacek Koszara - Utrudnienia spowodowane zjawiskami krasowymi podczas eksploatacji wapieni
triasowych w kamieniolomach ZG "Tarnów Opolski".
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UTRUDNIENIA SPOWODOWANE KRASEM PODCZAS EKSPLOATACJI
W APIENI W KAMIENIOŁOMIE "STRZELCE OPOLSKIE"
Janusz Goyra
Cementownia ., STRZELCE OPOLSKJE" SA .. 47 100 Strzelce Opolskie, ul. l Maja 50

l. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne złoża wapieni "Strzelce Opolskie".

Rejon Strzelec Opolskich znajduje się na pograniczu dwu prowincji morfologicznych.
Na północy jest to Nizina Śląska, a na południu tereny należą do Wyżyny Śląskiej. Mimo. że
teren jest równinny, płaski, to jednak deniwelacje pomiędzy obrzeżeniem południowym miasta
Strzelce Opolskie (teren Wyżyny Śląskiej), a terenem wsi Rozmierka, położonym na północ od
złoża (teren Niziny Śląskiej) są znaczne.
Porudniowe obrzeże miasta Strzelce Opolskie to ciąg kopulastych, łagodnych
wzniesień, o rzędnych 265 do 275 m npm. Od tych wzniesień teren łagodnie opada w
kierunku północno-zachodnim, osiągając na obszarze złoża objętego dokumentacją wysokości
od 223 do 216 m npm, a w okolicy wsi Rozmierka od 206 do 200 m npm.
Między Strzelcami Opolskimi a wsią Rozmierka można w terenie obserwować płaskie
rynnowate obniżenie, które przy N granicy wsi Rozmierka uwidacznia się w formie
podmokłych łąk o rzędnej od 192 m do 200 m npm. Od Rozroierki i miejscowości Rozmierz
obniżenie to zmienia kierunek na zachodni i przekształca się w podmokłą, z licznymi stawami
dolinę potoku Sucha, lewobrzeżnego dopływu rzeki Jernielnica. Podobne obniżenie można
obserwować w lini Strzelce Opolskie - Rozmierz.
Generalnie cały obszar należy do zlewni rzeki J emielnica, lewobrzeżnego dopływu
Małej Panwi (prawy dopływ Odry). Na obszarze złoża brak jest jakichkolwiek cieków
powierzchniowych, co spowodowane jest z jednej strony ukształtowaniem terenu, z drugiej
jego budowa geologiczną. Pod cienką warstwą piasków i glin czwartorzędowych zalegają tu
spękane skały węglanowe wapienia muszlowego, do których infiltrują wody opadowe,
praktycznie bez odpływu powierzchniowego. Najbliższe cieki powierzchniowe, to rowy
melioracyjne, znajdujące się około 3 km na N - w rejonie wsi Rozmierka. Występują tu pod
czwartorzędem nieprzepuszczalne utwory młodszego triasu - warstwy boruszowickie,
tarnowickie oraz kaiper. Wpływa to na powstawanie na tym obszarze terenów podmokłych,
oraz podtapianie zabudowań wsi Rozmierka (zalewanie piwnic) podczas większych opadów
atmosferycznych.
W budowie geologicznej obszaru złoża "Strzelce Opolskie" biorą udział utwory niemal
pełnego profilu triasu, podścielone osadami karbonu górnego, a przykryte zmiennej grubości
utworami czwartorzędu . Profil triasu reprezentowany jest przez nastepujące ogniwa
stratygraficzne:
Kajper

Trias górny

Trias Środkowy

warstwy tarnowickie
warstwy wilkowieckie
warstwy boruszowickie
warstwy diploporowe
warstwy karchowickie
warstwy terebratulowe
warstwy górażdżańskie
warstwy gogolińskie

górny
środkowy

Wapień

dolny

Trias dolny

Ret
Pstry piaskowiec dolny
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Na obszarze udokumentowanego złoża występują tylko utwory obejmujące wapień
muszlowy i osady triasu dolnego. Trias dolny jest tu reprezentowany przez słabo zwięzłe
piaskowce, należące do niższego pstrego piaskowca oraz wapienie i margle zaliczane do retu.
Wychodnie pstrego piaskowca usytuowane są około 3,5 km na południe od centrum miasta
Strzelce Opolskie. Warstwy te są zawodnione. Wody pstrego piaskowca mają charakter
artezyjski i subartezyjski. Z obserwacji dla ujęć wodnych pstrego piaskowca wynika brak
wpływu eksploatacji górniczej na wody tego poziomu.
Warstwy gogolińskie to ciemno-szare wapienie margliste, cienkoławicowe, z licznymi
przewarstwieniami ilastymi oraz z charakterystycznymi wkładkami wapienia falistego.
Szacunkowa miąższość tych warstw wynosi 47m. Wychodnie tych warstw znajdują się w
niewielkiej odległości na południe od udokumentowanego złoża. Warstwy gogolińskie
stanowią warstwę izolującą poziom pstrego piaskowca od poziomu wapienia muszlowego.
Stanowi on niejako ekran zabezpieczjący ujęcia wody pitnej dla miasta Strzelce Opolskie od
drenującego wpływu kopalni, co potwierdzają obserwacje w ujęciach studziennych.
Warstwy te nie są przedmiotem eksploatacji.
Warstwy górażdżańskie występują na całym udokumentowanym złożu. Charakteryzują
się budową gruboławicową od 0,5 do 1,0 m, koloru jasnoszarego lub kremowego, porowate, o
ogólnej miąższości 17,7 m, wahającej się w granicach od 14,0 do 19,0 m. Wykazują one
wysoką zawartość CaO, średnio 54%.
Warstwy terebratulowe zalegają nad warstwami górażdżańskimi, występują na całym
obszarze udokumentowanego złoża. Są to wapienie szare lub siwe, twarde i zbite,
cienkoławicowe, z cienkimi ławicami wapienia bogatego w faunę. Średnia miąższość warstw
wynosi 14,0 m (od 1,1 do 18,4 m). Warstwy te są zawodnione.
Warstwy karchowickie występują prawie na całym obszarze, za wyjątkiem
południowego krańca złoża Guż wyeksploatowanego). Są to kremowe wapienie
gruboławicowe, krystaliczne, nieregularnie zdolomityzowane i spękane. Pełna miąższość tych
warstw powinna wynosić około 14m, jednak ze względu na większą miąższość w północnej
części złoża, przyjęto, że to warstwy karchowickie i diploporowe łączenie, litologiczne nie do
odróżnienia. Miąższość tych warstw waha się więc w udokumentowanym złożu od O do 30m.
Poszczególne warstwy zalegają bez zaburzeń zapadając monoklinalnie ku N pod kątem
2 do 4°. Wzdłuż rozciągłości zaznaczają się łagodne falowania. Brak jest deformacji
tektonicznych.
Czwartorzęd - cały obszar złoża jest przykryty osadami czwartorzędu , o zmiennej
miąższości i wykształceniu . Miąższość tych osadów waha się w obszarze zasobów bilansowych
w granicach od 0,2 do 12,0 m. Wzrost miąższości nadkładu występuje w kierunku północnym.
Utwory czwartorzędowe stanowią:
• piaski różnoziarniste zaglin.ione - średnia miąższość l, 7 m,
• gliny morenowe, zapiaszczone - średnia miąższość 2, 7 m,
• rumosz wapienny, zaglin.iony (zwietrzelina) - średnia miąższość l ,2 m.
Na obszarze eksploatowanego złoża występuje poziom wodonośny wapienia
muszlowego, mający charakter swobodny. Jego zasilanie następuje bezpośrednio przez wody
opadowe, infiltrujące praktycznie bez przeszkód przez osady czwartorzędowe o niewielkiej
miąższości. O niezakłóconej infiltracji może świadczyć brak jakichkolwiek cieków
powierzchniowych w rejonie złoża . Współcznnik filtracji dla rejonu złoża wynosi
k = 0,000183 m/s. Zwiększony opad deszczowy zaznacza się w wyrobisku kopalni już po 2-3
dniach.
W dokumentacji geologicznej wykonanej w 1971 r., a więc przed rozpoczęciem
eksploatacji, stwierdzono, że poziom zwierciadła wody stabilizuje się na rzędnych 201 do
207,3 m npm. Naturalny kierunek spływu wody był zgodny z nachyleniem podściełających ten
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poziom warstw gogolińskich (i terenu), a skierowany na północny - zachód. Obliczony
wówczas spadek hydrauliczny wynosił : i= 0,0025 czyli (0,25%).
w obecnym stanie eksploatacji, obliczony teoretycznie lej depresji dla m poziomu
eksploatacyjnego wynosi 441,2 m., przy depresji III poziomu (180m npm) wynoszącej 18,6 m
Na północ od obszaru objętego tym lejem, prawdopodobnie utrzymuje się naturalny spływ
wód na kierunku północno- zachodnim.
Chemizm wód poziomu wapienia muszlowego określono na podstawie próbek wody
pobieranej z rząpia najniższego poziomu eksploatacyjnego w kopalni oraz studni głębinowych
Cementowni. Jest to woda typu siarczano - dwuwęglanowo - wapniowa, twarda (twardość
ogólna 375 - 530 mg/drn3 CaC03), o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (pH 7,0 7,9), o zwiększonej mineralizacji (sucha pozostałość 533 - 675 mg/dm\ z zawartością
siarczanów od 122,6 do 292,0 mg/dm3 .
2. Zjawiska krasowe.
Ze względu na prawie niezaburzone tektonicznie zaleganie (niewielkie dyslokacje
występują w wyrobisku kopalni rzędu l - 2 m, nie wpływają one na eksploatację), jedynymi
procesami wtórnymi niekorzystnie wpływającymi na formę i budowę złoża są zjawiska
krasowe. Występują one w formie wymyć wśród warstw górażdżańskich oraz w formie lejów
krasowych wypełnionych glinami piaszczystymi i rumoszem skalnym, stanowiąc około 2,2 %
całości złoża. Z uwagi na zaleganie skał węglanowych bezpośrednio pod czwartorzędem, są
one narażone na ługujące działanie wód opadowych, infiltrujących w głąb górotworu. Skały
wapienne ulegają rozpuszczeniu i zostają odprowadzone wraz z wodą. Na miejscu pozostają
tylko składniki nierozpuszczalne, które nie przechodzą do roztworu. Dowodem krążenia wód
są również nacieki i zabarwienia skał tlenkami żelaza i manganu.
Już na etapie dokumentowania złoża zaznaczyła się duża rozbieżność wartości
współczynnika filtracji dla otworów badawczych. Wyraźnie zmniejszony wskaźnik wystąpił dla
otworu badawczego XVI- 20H, wyniósł on 0,00023 m/min. Dla porównania wskaźnik dla
studni S m, stanowiącej ujęcie rezerwowe wody technologicznej dla Cementowni,
zlokalizowanej na przedpolu eksploatacji (około 500 m od ściany eksploatacyjnej I poziomu),
wynosi 0,01140 m l min. Prawdopodobnie otwór XVI - 20H - został odwiercony w rejonie
silnie rozwiniętego krasu, który był częściowo uszczelniony gliniastym materiałem
zwietrzelinowym. Z tego też względu przy eksploatacji złoża na kierunku tego otworu (NW)
należy się liczyć z nasileniem zjawisk krasowych.
Na dzień dzisiejszy szczególnym problemem eksploatacyjnym stają się głębokie leje
krasowe wypełnione rumoszem wapiennym i glinami zapiaszczonymi na I poziomie
eksploatacyjnym. Ze względu na wysokość tego piętra eksploatacyjnego ( śr. 22 m ) obejmuje
ono swą wysokością dwie warstwy wapienia muszlowego: warstwę terebratulową i
karachowicką. Pomimo zdejmowania warstwy zwietrzelinowej przy pracach zdejmowania
nadkładu, w usypie po odstrzale urobku występuje duża ilość krasu w postaci zapiaszczonych
glin i rumoszu wapiennego. W poszczególnych przypadkach odsłonięcia profilu ściany
eksploatacyjnej widocznym staje się przekrój występującego - głębokiego leja krasowego.
Największe dotychczas leje krasowe miały głębokość około 20 m.
Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża określono wielkość krasów na poziomie
7% wydobycia brutto. W ostatnich dwóch kwartałach 1998 roku wielkość krasów w
wydobyciu brutto wynosiła:
• II kwartał- krasy 43963 tony przy wydobyciu brutto 605432 tony (7,3% krasów),
• m kwartał- krasy 26502 tony przy wyd. brutto 628002 tony (4,2% krasów).
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Tylko na I-szym poziomie eksploatacyjnym, przy rocmym wydobyciu rzędu 6,0%
z tego poziomu (brutto), relacje te wyglądają następująco :
• ll kwartał- wydobycie I poziomu brutto 363259 ton, ilość krasów 30774 tony (8,5%)
• m kwartał - wydobycie I poziomu brutto 376801 ton, ilość krasów 18551 ton (5%)
Utrudnienia spotykane w eksploatacji złoża na poziomie I wydobywczym występująjuż w
fazie robót wiertniczych. Objawiają się one coraz to większą ilością otworów już
odwierconych powtórnie "zasypywanych" przez kras i kierowanych do ponownego
"czyszczenia" przed rozpoczęciem załadunku materiałów wybuchowych. Ze względu na te
utrudnienia stosuje się wiercenie otworów metodą obrotową (na poziomie II i III udarowo) .
Zjawiskiem związanym bezpośrednio ze zjawiskiem krasowienia złoża wapieni jest
wzrost ilości odprowadzanej wody z wyrobiska kopalni. W związku z eksploatacją
poziomu II i m poniżej zwierciadła wód głębinowych, w kopalni występują dwa źródła
zawodnienia:
• Dopływ z opadów atmosferycznych,
• Dopływ wód głębinowych .
Ze względu na okresowość opadów atmosferycznych główną uciążliwością dla
prowadzenia eksploatacji są dopływy wód głębinowych . Przykładowo, w dniu 12 lipca 1997
roku (okres powodzi) zanotowano dopływ na teren wyrobisk kopalni z opadów
3
3
atmosferycznych wynoszący 15326 m /na dobę i 32212 m /na dobę z dopływu filtracyjnego.
3
W następnym dniu, pomimo zmniejszenia się opadu do wielkości 117 m /na dobę nastąpił
3
gwałtowny wzrost dopływu wód głębinowych do wielkości 65917 m /na dobę. Potwierdza to
wcześniej opisane zjawisko przenikania wód opadowych w głębsze warstwy skalne, a
następnie ich napływ do wyrobiska kopalni w zasięgu leja depresyjnego. Strukturę napływu
wód do kopalni za pierwsze półrocze 1998 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej .
złoża

Miesiąc

Styczeń

Luty
Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Ilość wody
odpompowanej
z Kopalni

Opad

Opad

ma.x.

miesięczny

(m3)

(mm)

(mm)

9,4
10,9
6, 1
56
6, 1
17, 1

46,8
37,8
41
30,1
25,2
52,7

671357
65 1542
745059
60403 7
507637
447819

Ilość wody
odpompowanej
z odkrywki

(mJ/h)

901,02
969,56
l 001 ,42
838,94
682,31
62 1,97

Dopływ

z
opadów
atmosf.

filtracyjny

(m3/h)

(mJ/h)

74,23
59,95
65,03
49,33
39,97
86,37

Obliczony
dopływ

826,79
909,6 1
936,39
789,61
642,34
535,60

Wielkości dopływów mają tend encję malejącą z uwagi na zmnieJszenie się ilości
opadów w stosunku do roku 1997. Dopływ filtracyjny na poziomie 826, 79 m3/h jest jeszcze
widocznym skutkiem ubi egł orocznej powodzi. Następuje wyraźny powrót wysokości
zwierciadła wód gł ębi nowych do poziomu sprzed lipca 1997 roku . Wzrost tego poziomu po
okresie powodzi wynosił od ki lku do kilkunastu metrów.
Ze względu na położenie kopalni na kierunku przepływu wód głębinowych od
wychodni złoża ku NW, w rejonie południowym kopalni obserwuje się w sposób bezpośredni
zanik przepływu okresowych cieków powierzchniowych. Przykładem tego zjawiska jest
naturalny zanik wody opadowej w rowach melioracyjnych miasta Strzelce Opolskie przy
torowisku linii kol ejowej Gliwice - Opole. Woda ta w części stanowi napływ wód
głębinowych do kopalni . Innym potwierdzeniem tego zjawiskajest zanik naturalnego oczka
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wodnego w odległości około l 00 metrów od zabudowań socjalnych kopalni, istruejącego
przed podjęciem eksploatacji. W wyniku rozpoczęcia prac odwodnieniowych starego
wyrobiska (w celu umożliwienia eksploatacji wapieni), nastąpił jego gwałtowny zanik.
Eksploatacja złoża poniżej swobodnego zwierciadła wód głębinowych powoduje także
wzrost zużycia materiałów wybuchowych wodoodpornych.
Wzrost krasów oraz zmienność zawartości w złożu takich składników jak tlenek
żelaza, krzemionki, tlenku magnezu wymuszają selektywny sposób urabiania złoża. Na
kierunku północnym i północno - zachodnim eksploatacji notuje się wyraźny wzrost tych
składników zarówno w I jak i II poziomie eksploatacyjnym. Na obecnym etapie eksploatacji z
uwagi na wymogi technologiczne produkcji cementu stosuje się uśrednianie dostarczanego
surowca dla Cementowni dostawą przemienną surowca z I, II i II poziomu.
Na kopalni wapienia "Strzelce Opolskie", z uwagi na brak zabudowy nie stwierdzono
występowania negatywnego wpływu zjawisk krasowych na budynki i budowle.
Ryc. l. Zarys odkrywek ZG "Strzelce Opolskie"
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WYPELNIENIA KOPALNYCH LEJÓW KRASOWYCH
W KAMIENIOŁOMIE ZG "GÓRAŻDŻE"
Anna W ojtanowska, Adam Szynkiewicz
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski. 50-204 Wrocław, p/. M Borna 9

(Komunikat wstępny)
Kopalne formy krasowe w rejonie złoża wapieni "Górażdze" były sygnalizowane w
dokumentacjach geologicznych. Jednakże zbyt rzadka siatka wierceń uniemożbwiała ich
dokładne rozpoznanie (zarówno wielkości tych form jak też ich głębokości i
rozprzestrzenienia). W dokumentacyjnych kartach otworów wiertniczych często spotyka się
opisy utworów klastycznych występujących w obrębie wapieni, np.: zwietrzelina wapieni z
rumoszem wapiennym, okruchy wapienia zwietrzałego ze zwietrzeliną i gliną, kryształy
kalcytu ze zwietrzeliną, gliny żółte, piaski, iły brunatne zapiaszczone, a także opisy szczelin w
wapieniach wypełnionych żyłkarni kalcytu. W dokumentacjach trafiają się karty otworów, w
których do głębokości kilku lub kilkudziesięciu metrów nie osiągnięto stropu złoża wapieni,
gdy tym czasem w otoczeniu tych wierceń (w sąsiednich otworach), strop złoża wapieni jest
bardzo wysoko. Na tej podstawie określano na mapach dokumentacyjnych rejon takiego
otworu jako "kras".
Według opisów, w tych zamkniętych zagłębieniach powinny
występować: piaski szare, iły szare, iły z resztkarni zwęglonej substancji organicznej, mułki z
żelazistymi naciekami, iły żółte , gliny żółte itp. Po nacięciu robotami górniczymi miejsca w
pobliżu takiego wiercenia (np. rejon otworu Nr VI-7 w północnej części kamieniołomu W 2)
okazało się, że występuje tu rozległy lej krasowy, wypełniony utworami takimi jakie znajdują
się w opisie wiercenia. Niestety rzadka siatka wierceń uniemożliwia okonturowanie leja i
określenie jego głębokości.
Z geologicznych kartowań skarp kamieniołomów wynika, że w rejonie złoża
występują różne formy krasu kopalnego: głębokie rozległe leje, małe lejki, studnie, świece,
rozmyte szczeliny i odspojenia międzywarstwowe, wypełnione bardzo różnymi utworami.
Przeważają wypełnienia z brunatnymi glinami piaszczystymi lub bardziej ilastymi, czasami
spotyka się wypełnienia piaskami wodnolodowcowymi. Rozległe lej e mają wypełnienia z
piaskami zawęgl onymi oraz ciemnoszarymi lub jasnoszarymi iłami (? seria poznańska),
czasami zdarzają się wkładki czarnej substancj i (? substancja organiczna). W kilku kanałach
krasowych stwierdzono występowanie terra rossy oraz naskorupień żel azistych z terra rossą
(utwory przypominające boksyty). Niewątpliwie w rejonie złoża "Górażdże" zjawiska krasowe
są różn ego wieku i różnej generacji.
Przypadki występowania zwęglonej substancji oraganicznej w kopalnych lejach
krasowych tego obszaru krasowego nie są odosobnione. Leje z węglem brunatnym występują
także w kamieniołomie "Tarnów Opolski". W starych kronikach parafii Kamień Śląski istnieją
zapiski (z ok. 1848 r. , z 1858 r. i z ok. 1871 r.), o niewielkich złożach węgla brunatnego
występujących w obrębie wapieni w pobliżu Kamienia Ś ląskiego . Wspominane są także
wystąpienia rud żelaza(? ruda darniowa,? krasowe naskorupienia żelazowo-manganowe) oraz
glinki ogn iotrwałej , spotykane w zagłębieniach znajdujących się w obrębi e wapieni.
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Anna Wojtanowska, Adam Szynkiewicz- Wypełnienia kopalnych lejów krasowych
w kamieniołomie ZG "Górażdże".

Fot. l. Kopalny lej krasowy w N części kamieniołomu W 2 "Górażdż.e"
wypełniony utworami trzeciorzędowymi
(rejon badań radarowych)
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Fot.2. Kamieniołomie W 3 "Górażdże". Dwa kopalne leje krasowe pozostawionejako ostańce
po wyeksploatowaniu złoża wapieni.

31

Materiały XXXII Sympozjum Speleologicznego, Kamień Śląski 23-25. l O. l 998.

BADANIA RADAROWE (RAMAC2/GPR) FORM KRASOWYCH
W W APIENIACH TRIASU OPOLSKIEGO
~dam Szynkiewicz
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 50-204

Wrocław,

p/. M Borna 9

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zarządów Spółek: Śl.Z . C.-W. "OPOLWAP" oraz Z.C.W.
"GÓRAżDżE", w ramach prezentacji sprzętu radarowego RAMAC2/GPR (radar do

penetracji gruntu), w eksploatowanych odkrywkach wapieni, w rejonach występowania
kopalnych lejów krasowych, możliwe było wykonanie badań testowych.
W eksploatowanych przez Spółki złożach wapieni triasowych spotykane są kopalne
formy krasowe, a ich wypełnienia stanowią utrudnienia w ruchu kopalń . Z tego powodu
istotne jest okonturowanie kopalnych form krasowych występujących w złożach (lokalizacja,
kształt, wielkość, głębokość, wielkość stref kontaktowych), tak aby na etapie planowania
ruchu kopalń można było przewidywać : straty, koszty wydobycia oraz kierunki zmienności
parametrów chemicznych złoża, a w konsekwencji prowadzić selektywną eksploatację tych
złóż.

Radar RAMAC2/GPR jest aparaturą przenośną, zasilaną akumulatorami, może więc
w różnych trudnych warunkach terenowych. W zależności od stosowanych anten
można z dużą dokładnością penetrować górotwór do glebokości kilkunastu, a nawet
kilkudziesięciu metrów. Urządzenie wyposażone jest w przenośny komputer i na jego ekranie,
(wzdłuż wytyczonej trasy), można obserwować liniowo pionową zmienność struktur
geologicznych złoża (litologię i tektonikę, formy krasowe) .
Profilowania radarowe na złożu "Tarnów Opolski" prowadzono wzdłuż skarpy, na
której robotarni górniczymi odsłonięte zostały kopalne leje krasowe (Ryc. 1). Przy użyciu
anten l 00 MHz uzyskano obraz zasięgu zniszczenia złoża przez procesy krasowe oraz
prawdopodobną głębokość zasięgu tego zniszczenia (Ryc. 2). Na profilu tym widać także
wyraźnie, że kopalne leje krasowe rozwinęły się w tym miejscu na głębokich pionowych
szczelinach.
Profilowania radarowe na złożu "Gó rażdże" wykonano na przedpolu północnej skarpy
eksploatacyjnej kamieniołomu W 2 (Ryc. 3), w rejonie spodziewanego występowania
kopalnego leja krasowego . Obecność w tym miejscu leja krasowego sygnalizowały wiercenia,
wykonane do dokumentacji geologicznej. Przy użyciu anten o częstotliwości 50 MHz,
wykonano różnymi parametrami liczne, tesowe profilowania N - S oraz do nich prostopadłe
(W - E). Wszystkie profilowania potwierdziły występowanie w tym miejscu kopalnej formy
krasowej wypełnionej utworami klastycznymi, a także pozwoliły na określenie zasięgu tej
formy . Niżej, przykładowo przedstawiono fragmenty falogramów radarowych obrazujące
wspomniany kopalny lej krasowy, które zostały wykonane różnymi parametrami i przy użyciu
anten 50 MHz (Ryc. 4 i Ryc. S). Na Ryc. 5 widać wyraźnie zasięg leja, strefę zniszconych
krasowo wapieni oraz pionową szczelinę, na której ten lej się rozwinął . Ryc. 5 obrazyje
falogram radarowy, którego początek znaj dował się w strefie kopalnego leja krasowego,
którego centadna część była wówczas wypełniona wodą (pomiary rozpoczęto od granicy
wody) .
Efekty badań radarowych były bardzo dobre. Potwierdziły to roboty górnicze, które
odsłoniły kopalny lej krasowy dokładnie w miejscu prognozowanym.

pracować
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Adam Szynkiewicz- Badania radarowe (RAMAC2/GPR) form krasowych
w wapieniach triasu opolskiego
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Ryc .. l. Kopalne leje krasowe A i B, wypełnione utworami trzeciorzędowymi w obrębie złota wapieni .,Tarnów Opolski", ~ · ·' ·
nad którymi prowadzono profile radarowe
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N
lej A

lej B
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Adam Szynkiewicz - Badania radarowe (RAMAC2/GPR) form krasowych
w wapieniach triasu opolskiego
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Adam Szynkiewicz - Badania radarowe (RAMAC2/GPR) form krasowych
w wapieniach tńasu opolskiego
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Ryc. 4. Profil radarowy (RAMAC2/GPR) prowadzony S - N przez rejon kopalnego leja krasowego w kamieniołomie w 2 złota .,Górat.dU:" 19 · 00
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ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA GEOLOGICZNEGO NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
WYNIKAJĄCE ZE SKLADOWANIA ODPADÓW W WYROBISKACH

WAPIENI
Anita Staszczył<, Adam Szynkiewicz
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski. 50-204 Wrocław, p/. M. Borna 9
Składowanie odpadów na obszarach krasowych jest szczególnie niebezpieczne.
Zanieczyszczenia migrują głęboko i bardzo daleko. System cyrkulacji jest bardzo trudny do
rozpoznania, a stężenia mierzone w miejscach o dużych przepływach zwykle są lekceważone.
Niewątpliwie obszar zachodniej części Wyżyny Śląskiej, położony między Opolem Strzelcami Opolskimi na północy a doliną Odry na południu, jest obszarem krasowym. Rzeźba
jest tu mało urozmaicona, a wody gruntowe stosunkowo płytko. Odwadnianie kopalń
powoduje, że oczyszczane są kanały paleokrasowe oraz urocharniany jest daleki drenaż.
Z danych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wynika, że
na tym obszarze znajdują się cztery większe skadowiska odpadów zlokalizowane w
środowiskach krasowych: Gogolin, Kosorowice, Suchodaniec, Szymiszów. Liczne dzikie
składowiska odpadów nie są rejestrowane.
Gogolin - składowisko zlokalizowane jest w starych wyrobiskach poeksploatacynych
wapieni goglińskich. Są one silnie spękane oraz skrasowiałe. Składowisko jest uszczelnione
folią, ale w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do systemu szczelinowo-krasowego,
możliwa jest migracja ich do warstw wodonośnych w piaskowcach triasu dolnego.
Kosomwice - składowisko zlokalizowane jest w starych wyrobiskach silnie
skrasowiałych wapieni warstw karchowickich, nachylonych ku N . W przypadku uszkodzenia
uszczelnień (foli), występujących pod składowiskiem, potencjalne zanieczyszczenia mogą
przedostać się do rozległego systemu szczelinowo-krasowego wód gruntowych. Ich cyrkulacja
może być dodatkowo przyspieszana w wyniku odwadniania pobliskich kopalń.
Suchodaniec - składowisko zlokalizowane jest w starym wyrobisku górniczym, w
którym eksploatowano wapienie, margle i dolomity warstw tamowi ckich. Skały te są silnie
spękane i skrasowiałe. Nachylenie warstw jest ku N.
Szymiszów - podłoże tego składowiska zbudowane jest z silnie skrasowiałych wapieni
warstw karchowickich, nachylo nych ku N . Składowisko nie jest uszczelnione. Z budowy
geologicznej wynika, że zanieczyszczenia mogą migrować w kieunku N i skażać wody
gruntowe nawet do głębokości 200m .

Warunki geologiczne wszystkich wspomnianych skł adowisk odpadów wskazują, że
ewentualne przedostanie się zanieczyszceń do środowiska szczelinowo-krasowego tego
pbszaru może spowodować głębokie zanieczyszczenia całego systemu wodonośnego w s kłach
węglanowych triasu opolskiego, a migracje zanieczyszczeń będą przemieszczały się głównie
ku N oraz po uprzywilejowanych kierunkach spękań .
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A nita Staszczyk, Adam Szynkiewicz
Zagrożenia środowiska geologicznego na Śląsku Opolskim wynikające ze składowania
odpadów w wyrobiskach wapieni

Ryc. 3.

P oło:i.e nic wybranych skiadowisk odpad ów komunalnych
województwa opolskiego na tle n;cżby Wyżyny Ś ląsko- Krakowskiej
(P rzegląd ow a Mapa Geomo ńologiana Polski 1:500 000)
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MIOCEŃSKIE ŚLlMAKI LĄDOWE Z OPOLA

Ewa Stworzewicz
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk, 31-016 Krakow, S/awkowska 17

Pierwsze wzmianlci o geologicznych badaniach mioceńskich osadów okolic Opola i
w nich szczątków fauny pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku, ale dopiero w
latach 1902-1904 zostały opublikowane przez Andreae wyniki badań malakologicznych. Kilka lat
później, w 1913 roku zostało przedstawione przez Wegnera obszerne podsumowanie badań
zarówno geologicznych jak i faunistycznych. W latach pięćdziesiątych zespół -wrocławski pod
kierunkiem prof Ryziewicza ponownie spenetrował ten teren co doprowadziło do odkrycia
mioceńskich osadów z fauną (wyłącznie kręgowce) w odległości ok. l km od wcześniej znanego
stanowiska. Wyniki badania tej fauny zostały przedstawione przez prof prof Ryziewicza i
Kowalskiego.
W trzech pracach poświęconych malakofaunie z Opola (a ściślej- z Królewskiej Nowej Wsi
koło Opola) Andreae podaje w sumie 57 taksonów ślimaków naziemnych (lądowych) i 3 taksony
ślimaków słodkowodnych pochodzących z sarmackich osadów gliniastych z okruchami margli
kredowych oraz węgla brunatnego. W ciągu następnych niemal stu lat systematyka ślimaków
ulegała zmianom, ale tylko nieliczne rodzaje bądź rodziny ślimaków (np. świdrzyki - Clausiliidae)
zostały poddane nowoczesnej rewizji. Większość wymaga ponownego opracowania, do czego
konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej ilości materiału . Na podstawie rewizji fauny ssaków
wiek warstw z fauną został ustalony jako MN 7+8 (środkowy miocen,~ . ok. 14,5- lO My B.P.).
występowaniu

Pod

względem

zoogeograficznym wspomniana mioceńska malakofauna dzieli

się

na cztery

grupy:
l. Rodzaje wymarłe w Europie ale żyjące w odległych regionach świata:
Palaina, Negulus, Gastrocopta i Strobilops.
2. Rodzje wymarłe w Polsce ale żyjące na obszarze środziemnomorskim i na Kaukazie:

Cochlostoma, Craspedopoma, Renea, Azeca, Planogyra, Pleurodiscus.
3. Całkowicie wymarłe rodzaje: Enneopupa, Klikia, Galactochilus.
4. Rodzaje żyjące obecnie w Polsce.
Pierwsza grupa jest najbardziej interesująca z zoogeograficznego punktu widzenia. Są to
ślimaki bardzo małe (do 3 mm) i z tego powodu były często niezauważane w osadach. Rodzaj
Gastrocopta jest współcześnie szeroko rozmieszczony w strefie tropikalnej i umiarkowanej na
wszystkich kontynentach ( z wyjątkiem Europy), gdzie jednak był bardzo pospolity w
trzeciorzędzie. W Ameryce Półn ocnej ślimaki Gastrocopta występują do 53 równoleżnika, w Azji
do ok. 45° szer. geograficznej, żyją generalnie w ściółce wilgotnych lasów i zarośli pod liśćmi ,
kawałkami drewna i pod kamieniami. Wśród ślimaków Gastrocopta z Opola są zarówno formy
nawiązujące do
współczesnych
amerykańskich jak i do dalekowschodnich . Podobne
rozmieszczenie współczesne, aczkolwiek bardziej ograniczone do półkuli północnej mają ślimaki

Strobilops.
Palaina jest ograniczony do Dalekiego Wschodu, wysp zachodniego
Pacyfiku i Australii, natomiast Negulus jest ślimakiem regionu Afrotropikalnego.
Współczesn y zasięg ślimaków

Niestety tak się złożyło, że wszystkie materiały malakologiczne z Opola znajdują się dzisiaj
w kolekcjach zagranicznych. Podjęcie kolejnych badań mi oceńskich osadów w okolicy Opola jest
korueczne do zgromadzenia odpowiedniej kolekcji równi eż w Polsce.
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GENEZA I NATURA FORM ZAPADLISKOWYCH WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI
WYŻYNY ŚLĄSKO-KRAKOWSKIEJ

Andrzej Tyc
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Sląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

W związku z nasileniem się w ostatnich dwóch wilgotnych latach (1996-1997)
powstawania w różnych obszarach krasowych w Polsce zjawisk o charakterze ekstremalnym,
których wyrazem są m.in. deformacje powierzchni typu zapadliskowego lub sufozyjnego
pojawiło się szereg wątpliwości co do rzeczywistej genezy tych deformacji. Zjawiska takie nie
ominęły, a nawet wystąpiły w największym nasileniu w kilku rejonach we wschodniej części
Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Do rejonów takich należy zaliczyć olkuski rejon eksploatacji rud
cynku i ołowiu oraz doliny kilku rzek w dorzeczu Pilicy i Przemszy (dolina Krztyni, Udorki,
Białej Przemszy i Białej). W referacie przedstawiono próbę uporządkowania genetycznych
uwarunkowań rozwoju form zapadliskowych, które często są dosyć dowolnie interpretowane.
Rzeźba powierzchni terenu jest efektem sił i przepływu materii w przeszłości oraz
zmian dokonywanych dziś przez procesy morfogenetyczne. W przypadku wszelkiego rodzaju
deformacji powierzchni w obszarach o rzeźbie krasowej widać najlepiej ten splot zdarzeń z
przeszłości i zachodzących współcześnie. Podstawowy proces morfogenetyczny w krasie
węglanowym, jakim jest rozpuszczanie podłoża, jest procesem działającym wolno i jego efekty
morfologiczne należy rozpatrywać w bardzo długiej skali czasowej. Aby wytłumaczyć
powstawanie w krasie szybko powstających współcześnie form musimy brać pod uwagę inne
niż rozpuszczanie procesy morfotwórcze. Sprowadzają się one najczęściej do grupy procesów
ekshumacji starej rzeźby krasowej spod osadów, w których została ona pogrzebana: erozja
powierzchniowa i podziemna, sufozja itp. Sytuacja w krasie węglanowym jest w tym
przypadku przeciwna do tej, którą obserwujemy w obszarach krasu gipsowo-solnego. Tam
procesy krćl$owe przebiegają szybko i formy deformacji powierzchni mogą być ich
bezpośrednim efektem. Liczne przykłady z obszarów Polski i świata wskazują na fakt, że coraz
częściej czynnikiem dającym impuls do uruchomienia się takich zjawisk jest antropopresja głównie sztuczne zmiany wahań wód w zbiornikach krasowych (Tyc, 1997).
Na przykładzie form zapadliskowych, które w różnych okresach czasu powstają we
wschodniej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz znanych zjawisk tego typu w Krasie
Klasycznym Słowenii i we Włoszech przeanalizowano rolę procesów naturalnych i
antropogenicznych w ich genezie. Należy e tym miejscu podkreślić, że natura zjawisk
zapadliskowych rejestrowanych w obszarach występowania skał węglanowych jest złożona i
występująca w literaturze dowolność terminologii tę złożoność naśladuje. Ze względu na
główną przyczynę powstawania form zapadliskowych można je podzielić na dwa podstawowe
typy:
• Formy naturalne - leje krasowe o genezie zapadliskowej (zapadliskowe leje krasowe);
• Formy aktywowaneantropogenicznie-zapadliska i indukowane leje krasowe.
Naturalne zapadliskowe leje krasowe są nierozerwalnie z warunkami rozwoju krasu
podziemnego. Diagnostycznymi w geomorfologii krasowej wskaźnikami genezy zapadliskowej
takich form są: strome ściany leja oraz mniejsza niż głębokość średnica formy. Interpretując
genezę tak wyglądających deformacji powierzchni napotykamy jednak na poważny problem
czy mamy do czynienia rzeczywiście z efektem procesu zapadliskowego czy też forma
powstała przy udziale innych procesów a jedynie jej aktualny stan (morfologia) sugeruje nam
zapadliskowa genezę. Nie znamy historii badań krasowych zarejestrowanych obserwacji
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powstałych

naturalnych lejów zapadliskowych odpowiadających kryterium
tradycyjnego pojmowania mechanizmu ich rozwoju, nawet w obszarach o dużej aktywności
sejsmicznej. Znamy natomiast wiele olbrzymich form, którym przypisuje się zapadliskową
genezę (m.in. Velika i Mała dolina w systemie jaskiń Skocjanskich czy największa znana na
świecie forma Crveno Jezero w okolicy Imockiego poljaw Chorwacji o głębokości 528 m). W
tradycyjnym rozumieniu mechanizm powstawania naturalnych zapadliskowych lejów
krasowych jest związany z zapadaniem się stropu jaskiń i dojściem zawału do powierzchni
morfologicznej. Jak pokazują wyniki obserwacji w klasycznych obszarach krasowych proces
ten jest bardzo złożony i rozłożony w czasie. Dużą rolę odgrywają procesy powierzchniowe
korozji krasowej, głównie w obrębie lejów krasowych, prowadzące do osłabienia od góry
kopuły naprężeń wokół jaskini, jak również prowadzące do zdenudowania stropu
rozwiniętych ku powierzchni dużych komór jaskiniowych. O znaczeniu tego zjawiska
świadczyć mogą liczne jaskinie denudowane (bez stropu) odkrywane w ostatnich latach w
trakcie budowy autostrad w obszarze Krasu Klasycznego w Słowenii . Przykładem olbrzymiej
sali, której strop leży na niewielkiej głębokości od powierzchni terenu jest Grota Gigante w
tym samym obszarze krasowym we Włoszech . W stropowej części tej jaskini występują obok
siebie formy freatyczne i typowe dla epikrasu. Naturalnych lejów krasowych o genezie
zapadliskowej możemy doszukiwać się w kopalnej rzeźbie krasowej obszarów wyżynnych w
Połsce, nie występują one tu jednak we współczesnym środowisku morfogenetycznym .
Geneza form pochodzenia antropogenicznego, w odniesieniu do obszaru górniczego
rud cynku i ołowiu w okolicach Olkusza, była przedmiotem artykułów A. Tyca (1989, 1990).
Jest to bardzo specyficzna grupa form zapadliskowych, występujących wyłącznie w
bezpośrednim zasięgu wyrobisk górniczych. Są one efektem ekshumowania rozwiniętych
pionowo kopalnych form krasowych i gwałtownego przemieszczania się wypełniających je
osadów do wyrobiska górniczego. Najczęściej powstające współcześnie w warunkach polskich
formy zapadliskowe, również te w latach 1996-1997 możemy zaliczyć do grupy
indukowanych lejów krasowych w ujęciu zapropo nowanym przez A. Tyca (1989). Należy je
uzn ać za formy powstałe w wyniku uaktywnienia naturalnych procesów ekshumacyjnych krasu
kopalnego lub pogrzebanego w osadach pod wpływem działalności człowieka. Za najczęstszy
czynnik antropogeniczny w przypadku lejów indukowanych możemy uznać przekształcenie
naturalnego reżimu wahań wód krasowych, najczęściej regionalne obniżenie zwierciadła wód .
Leje powstają w takich warunkach przy każd ej gwałtownej zmianie położenia zwierciadła
wody (intensywny duży drenaż, zwiększone zasilanie związane ze zwiększonymi opadami,
gwałtownymi roztopami, pracami hydrotechnicznymi w dolinach rzecznych itp.). wszystkie z
reprezentowanych w referacie przykład ów zarejestrowanych we wschodniej części Wyżyny
Ś ląs ko-Krakowskiej form zapadliskowych związane są ze zmienionymi antropogenicznie
warunkam i krążeni a wody w masywie a bezpośrednim impulsem ich rozwoj u były gwałtowne
wezbran ia w odwodnionych odcinkach dolin rzecznych. Niemniej ważnym elementem
związanym z gen ezą form j est obecność zjawisk kopalnego tub pogrzebanego krasu w podłożu
skał węglanowych występujących nieraz na du żej głębokości .
Literatura:
T yc A. , 1989: Współczesne procesy krasowe w strefie oddziaływania kopalń olkuskiego
okręgu rudn ego . Kras i speleologia. T. 6 (XV), Katowice.
T yc A. , 1990: Formy zapadliskowe w krasie Olkuskiego Okręgu Rudnego wywołane
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SCHRONISKO SKALNE W OSTAŃCU MARTWICY W APIENNEJ W LASKACH
WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WYŻYNY ŚLĄSKIEJ- INFORMACJA WSTĘPNA
Adam Polonius, Andrzej Tyc
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Schronisko w Laskach było wcześniej wspominane jako Jaskinia w Laskach przez A.
Tyca (1994, 1996 i 1997) przy okazji opisu zjawisk krasowych okolic Olkusza. Ponadto na
jego temat pojawiły się krótkie informacje w Informatorze "Jaskinie Wyżyny" autorstwa M .
Pawełczyka (nr 9/1996) oraz M. Bąka (nr 18/1997). Ostatni z wymienionych autorów podaje
również bardzo uproszczony plan obiektu. Ze względu na swe położenie w strefie brzegowej
istniejącego do końca lat 70-tych sztucznego zalewu na rzece Białej schronisko było znane
jedynie starszym mieszkańcom Lasek. Forma odsłoniła się dopiero po zaniku wody w Białej i
wyschnięciu zbiornika. Zanik wody w tym rejonie był związany z rozwojem górnictwa rud
cynku i ołowiu w rejonie Olkusza, głównie z budową kopalni "Pomorzany" w połowie lat 70tych.
Schronisko w Laskach jest na pierwszy rzut oka niewielkim, kilkumetrowym
fragmentem kanału krasowego, i w takim ujęciu nie wyróżnia się spośród innych, spotykanych
w całym triasie śląskim. Duża ilość śmieci i zanieczyszczone ściany już na wejściu zniechęcają
do jego dokładniejszego penetrowania. Podobne nastawienie towarzyszyło autorom
niniejszego komunikatu dopóki cała skałka nie stała się przedmiotem intensywnego,
bezmyślnego niszczenia i dewastacji w trakcie likwidacji dwóch lejów zapadliskowych, które
powstały jesienią 1997 roku. Latem 1998 roku spychaczem urwana została część skałki
zbudowanej z bardzo porowatej martwicy wapiennej, z której już wcześniej pobraliśmy próby
malakofauny. Fostanowiliśmy udokumentować ten jak się teraz wydaje wyjątkowy na Wyżynie
Śląskiej, a być może i w skali Polski przykład zjawisk krasowych.
Całość stanowi rozległą, skalną skarpę w zakolu suchego obecnie koryta rzeki Białej .
Skała odsłania się na długości około 20 m, a widoczna miąższość wynosi około 2,5 m.
Stanowi ona ostaniec wśród otaczających całą formę i dominujących w okolicy piasków
wodnolodowcowych (ryc. 1).
W trakcie prac dokumentacyjnych stwierdzono, że nie tylko wspomniana niewielka
skałka, ale cały ostaniec wraz ze schroniskiem wykształcone są w martwicy wapiennej. W całej
masie martwicy występują dobrze zachowane szczątki malakofauny oraz w niektórych partiach
ostańca dobrze widoczne są fragmenty zwęglonych szczątków roślinnych (analizy w
opracowaniu). Osad martwicowy w obrębie opisywanego stanowiska jest dwudzielny.
Zasadnicza część ostańca, wraz ze skałą w której rozwinął się główny kanał krasowy
obecnego schroniska, jest zbudowana ze zbitej formy martwicy, którą w ujęciu J. Szulca
(1983) można określić jako trawertyn. Natomiast wspomniany już oderwany blok skalny oraz
jego najbliższe sąsiedztwo buduje porowaty, kruchy osad - tuf wapienny. W obu typach
martwicy występuje podobna makroskopowo fauna ślimaków. Cały ostaniec jest w swojej
górnej części intensywnie zabarwiony związkami żelaza i manganu. Być może z tego powodu
we wcześniejszych opisach geologicznych okolic Lasek skałka ta była klasyfikowana jako
wychodnia dolomitów kruszconośnych triasu środkowego . W świetle przeprowadzonych
przez nas szczegółowych obserwacji i wstępnych badań skała jednak w całości zbudowana jest
z martwicy wapiennej.
Schronisko, które ma poziome rozwinięcie jest wykształcone na fudze między dwoma
ławicami (?) trawertynu. Główny korytarz, z otworem na północny zachód, ma ok. 6 m
długości, średnio ok. 2 m szerokości i l ,5 m wysokości. W końcowej części korytarz łączy się
niewielkim przesmykiem z drugą komorą, która jest otwarta ku powierzchni w kierunku
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( po oderwaniu bloku skalnego otwór jest sporych rozmiarów) (ryc. 2). W
całym schronisku jak również w wielu drobnych kanałach występujących w obrębie ostańca
występuje bogata szata naciekowa - grube polewy kalcytowe, stalagmity oraz drobne
stalaktyty. Nacieki te jednak są z miesiąca na miesiąc w coraz gorszym stanie- wykuwane oraz
osmolone od palonych ognisk. W spągu schroniska oraz bezpośrednio u podnóża skały
występują scementowane węglanem wapnia jasne piaski prawdopodobnie takie same jak
występujące w całym omawianym obszarze piaski wodnolodowcowe, jednak spojone CaC03 z
przesyconych wód źródlanych .
Skałka martwicy wapiennej położona jest w specyficznym terenie. Cała forma
występuje w skarpie doliny rzeki Białej i jest otoczona utworami czwartorzędowymi . Jest to
obszar stwierdzonych badaniami hydrogeologicznymi (m.in. Motyka, 1988) kontaktów
hydraulicznych pomiędzy triasowym i czwartorzędowym piętrem wodonośnym . Ponadto
rozpoznana została w tym rejonie strefa uskoku tektonicznego o znacznym zrzucie. Zdaniem
J . Motyki ( 1988) doliny rzek płynących w obszarach kontaktów hydraulicznych z
wodonośnym piętrem triasowym, były w warunkach naturalnych ( przed rozpoczęciem
sztucznego drenażu górniczego ) strefami drenażu tego piętra. Dolina rzeki Białej w okolicy
Lasek spełnia to kryterium i w przypadku omawianego ostańca martwicy mielibyśmy
doskonały dowód potwierdzający przypuszczenie, że taki system cyrkulacji mógł
funkcjonować również w plejstocenie. Wydaje się, że możliwy był w przeszłości geologicznej
obszaru (w czwartorzędzie ?) naturalny wypływ ascenzyjny w miejscu występowania skałki
martwicowej. Żródłem węglanu wapnia w przesyconych wodach wypływu byłyby więc
denudowane skały węglanowe triasu. W warunkach sztucznego drenażu górniczego nastąpiło
odwrócenie kierunków przepływu pomiędzy utworami czwartorzędowymi a triasowymi.
Spowodowało to osuszenie doliny Białej i rozwój form zapadliskowych w bezpośrednim
sąsiedztwie omawianego stanowiska ze schroniskiem w Laskach. Zaledwie kilkadziesiąt
metrów powyżej omawianego miejsca w dnie doliny Białej funkcjonują wchłony wody
płynącej okresowo nawet w dużej ilości .
Genezę ostań ca i występujących w nim fragmentów kanałów krasowych, na obecnym
etapie badań , można wiązać z intensywnym wypływem ze źródła ascenzyjnego w dnie doliny,
w strefie uskoku. Dalsze szczegóły powinny przynieść rozpoczęte analizy małaleofauny i
szczątków
flory oraz mineralogiczne asocjacji różnych minerałów w pokrywach
wietrzeniowych i wśród nacieków. Najpilniejszą sprawą staje się ochrona skały i schroniska
przed postępującą dewastacją. Autorzy podjęli w tym kierunku działania we współpracy z
Urzędem Gminy w Bolesławiu.
Literatura:
Motyka J. , 1988: Węglan owe osady triasu w olkusko-zawierciańskim rejonie rudnym jako
środowisko wód podziemnych. Zesz Nauk. AGH, nr 1157, Geologia, z.36, Kraków.
Szulc J., 1983 : Geneza i klasyfikacja wapiennych osadów martwicowych. Przegl. Geol. , 4.
Tyc A, 1994: Wartości przyrodnicze i kulturowe Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
województwa katowickiego. Przyroda nieożywiona. Wyd. ZZJPK, Dąbrowa Górnicza.
Tyc A. , 1996: Zjawiska krasowe w triasie śląskim - aktualny stan wiedzy . Materiały .
Tyc A. , 1997: Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śl ąsko-Krakowskiej na
przykładzie obszaru Olkusz-Zawiercie. Kras i speleologia, Numer specjalny
2( 1 997) , UŚI. , Katowice.
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A dam Polonius, A ndrzej Tyc - Schronisko skalne w ostańcu martwicy wapiennej w Laskach
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PEDOGENICZNE KOMPONENTY W OSADACH JASKIŃ OKOLICKRAKOWA
- CHARAKTERYSTYKA, POCHODZENIE, WIEK
Michał Gradziński

instytut Nauk Geologicznych UJ, 31-063 Kraków, Oleandry 2a,

W pięciu jaskiniach okolic Krakowa (Tabela l) stwierdzono występowanie
scementowanych żwirów, których istotnym ilościowym komponentem są makroskopowo
ciemne fragmenty, cechujące się często kulistym kształtem . Niniejszy tekst jest przygotowany
w znacznej mierze w oparciu o materiał zebrany w latach osiemdziesiątych i uprzejmie
dostarczony autorowi przez Andrzeja Górnego i Lubomira Zawieruchę, gdyż wspomniane
żwiry są obecnie dostępne jedynie w dwóch (Jama Ani, Schronisko ze Żwirem) spośród pięciu
omawianych jaskiń.
Nazwa jaskini
J. Wierzchowska
Górna

Lokalizacia
Dolina
Kluczwody

WJIS. npm
ok. 400 m

J. nad Źródłem
V

Dolina

405 m

J. bez Nazwy

Wąwóz

Będkowska

410 m

Żarski

Jama Ani

WąwózJamki

402 m

Schronisko ze

Januszkowa
Góra

417 m

Żwirem

Tabela l . Lokalizacja omawianych w

tekście j askiń

Lokalizacja żwirów
"przekop" za Salą
Bal ową, praw dopodobnie
w spągu profilu
przekop ok. 8 m od
otworu jaskini, pod
stalagmitami o wieku
>40 tys. lat
w dnie marmitów, za
otworem jaskini
na półce w korytarzu o
przekroju "dziurki od
klucza"
warstwa stano wiąca
prawdopodobnie spąg
całego schroniska
i miejsca pobrania opracowywanych prób

Dyskutowane żwiry złożo ne są z : (i) ciemnych kompo nentów o różnych kształtach, (ii)
ziarn kwarcu często w ciemnych obwódkach, (iii) występujących akcesorycznie fragmentów
kości i (iv) detrytycznego spoiwa (ilasto-żelazistego ) spojonego węglan owym cementem.
Komponenty dwóch pi erwszych kategorii nie budują zwartego szkieletu ziarnowego skały.
Pro porcje pom i ęd zy poszczególnymi kompo nentami i ich wiel kość jest różn a w różnych
jaskiniach. Mi ąższość warstwy żwirów zaledwie w jednym przypadku osiąga ok. 30 cm
(Schronisko ze Żwi rem) . W pozostałych jaskini ach ni e przekracza zazwyczaj kil kunastu
centymetrów.
Obserwacje mikroskopowe i pod binokularem pozwalają określ ić wewnętrzne
zróżn i cowan ie ciemnych komponentów. Są one nieprzeźroczyste lub półprzeźroczyste w
świetl e p rzechodzącym . Duża część z nich cechuje si ę o krągłym kształtem i kon cen tryczną
lam in acją typową dla ziarn obleczonych, wi d oczn ą zwł aszcza w świetle odbitym W niektórych
przpadkach poszczególne ziarna n oszą cechy kruszenia i ponownego ob lekania (recoating).
Często formy te są pozbawio ne jąd ra, lub ich jądrem jest ziarno kwarcu. Ziarna kwarcu są
równ ież inkorporowane w ob ręb form, co pod kreśl a ich wewn ętrzną l ami n ację. Wt elkość ziarn
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od O, l mm do ponad l cm. Analiza EDS wykazała, że w formach
nieprzeźroczystych dominują tlenki manganu, natomiast w formach półprzeźroczystych z
tlenki żelaza.
Ciemne komponenty o ksztahach nieregularnych zazwyczaj cechują s1ę
ostrokrawędzistym ksztahem. Mikroskopowe obserwacje wykazują, że są to fragmenty
zmienionych skał węglanowych. Miejscami, zwłaszcza w wewnętrznej części kłastów czytelne
są jeszcze różnorodne bioklasty (igły gąbek, fragmenty szkarłupni, otwornice) wskazujące z
dużym prawdopodobieństwem na późnojurajski wiek wapieni. Wapienie te są przepojone
głównie tlenkami żelaza. Miejscami noszą też wyraźne ślady sylifikacji. Czytelne są również
rizoidy, wypełnione częściowo cementem kalcytowym a częściowo krzemionką. Cechy te są
typowe dla kłastów typu core-stone. Nieregularne ksztahy mają także pokruszone fragmenty
skorup żelazistych i scementowane z nimi komnkrecje.
Powyższe obserwacje pozwalają postawić wniosek o pedogenicznym pochodzeniu
omawianych ciemnych komponentów. Konkrecje tego typu i laminowane krosty są
charakterystyczne utworów typu ferricrete, mangcrete występujących w najwyższej części
profili laterytów. Zmienione fragmenty skał macierzystych typu core-stone są natomiast
typowe dla niższych części profili laterytów. Dyskutowane komponenty były relatywnie
odpornymi składnikami gleb i stąd podczas ich rozmywania nie podlegały dezintegracji, lecz
były redeponowane do jaskiń.
Współcześnie formy analogiczne do opisywanych tutaj powstają w glebach głównie w
klimacie subtropikalnym i tropikalnym (Afryka, Australia, Ameryka Południowa). Biorąc to
pod uwagę, a także uwzględniając zmiany klimatyczne zachodzące w trzeciorzędzie uznać
należy za najbardziej prawdopodobny paleogeński wiek dyskutownych form. Dodać trzeba, że
podobne do opisywanych konkrecji, zwane rudami bobowymi, znane są w Europie (Francja,
Niemcy) przede wszystkim właśnie z osadów paleogeńskich. Zostały one także stwierdzone
przez dr Joachima Szulca (inf ustna) w wypełnieniach paleogeńskich lejów krasowych na
Śląsku Opolskim. Fakty te potwierdzają postawiony powyżej wniosek. Z drugiej jednak strony
wspomnieć trzeba, że rudy bobowe odnotowane były z Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej z .
osadów plioceńskich (Samsonowicz, 1934; Głazek et al., 1977). Były one jednak znacznie
mniejszych rozmiarów ("wielkości ziarna maku"). Podkreślić też trzeba, że współcześnie
dostępne jaskinie na Wyżynie Krakowskiej uważane są za plioceńskie i młodsze, co także
wydaje się pozostawać w sprzeczności z przedstawionym powyżej wnioskiem.
Reasumując można stwierdzić, że paleogen jest najbardziej prawdopodobnym czasem
powstania pedogenicznych komponentów występujących obecnie w żwirach w jaskiniach
okolic Krakowa. Nie można jednak definitywnie wykluczyć ich późniejszego wieku. Niestety
rozstrzygnięcie tego problemu wydaje się być niemożliwe bez przeprowadzenia szerokich prac
mających na celu pozyskanie większej ilości materiału do badań .
waha

się
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NOWE DANE O KRASIE KOPALNYM W REJONIE SULEJOWA
Stanisław

n/PILICĄ

Krysiak* , Jerzy Balwierz **

*Zakład Geografii

Regionalnej, Uniwersytet Łódzki, 90-568 Łódź, ul. Lipowa 81
**Przedsiębiorstwo Geologiczne, 96- 039 Łódź, ul. Nowa 29131

Zachodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich stanowią wapienne osady jury górnej. W
rejonie Sulejowa nad Pilicą (woj. piotrkowskie) wapienie jurajskie występują bJjsko
powierzchili terenu i od dawna były eksploatowane na obu brzegach rzeki. Dolina Pilicy ma
tutaj charakter przełomowy.
W kamieniołomach Sulejowa w trakcie eksploatacji wapieni odsłaniane były leje
krasowe wypełnione utworami kenozoicznymj (Barczyk W. 1961 ~ Głazek J. , Szynkiewicz A
1979, 1980), niekiedy o bardzo dużych rozmiarach. Na występowarue podobnych form
krasowych w oddalonych o około 15 km na ENE od Sulejowa okolicach P aradyża S. Z.
Różycki wskazywał już w 1946 r.

Skala l: 125 000

Wycinek terenu
przedstawiony
poniżej w skali
l :50 000

Lęcmo

{KneW'ny@
. . Biała .. :

W rruejscowości Krzewiny (około 5 km na SSW od Sulejowa) w 1962 r. odwiercono
otwór poszukiwawczy za wodą o głębokości 86 m (czyli do rzędnej 112 m n.p.m.). W
otworze tym rue nawiercono stropu wapieni mimo, że w innych znanych wówczas w
sąsiedztwie profilach strop wapieni jurajskich znajd ował się na rzędnej około 170-190 m
n.p.m. Nawiercone zostały tylko gliny, piaski i mułki zaliczone do czwartorzędu (do
głębokości ok. 40 m) oraz piaski i iły z węglem brunatnym. Wyniki tego wiercenia K.
Grzybowski i J. Kutek (1 968) zinterpretowali jako dowód istnienia tutaj doliny kopalnej
wypeł nionej osadami trzeciorzęd owymi z węglem brunatnym. Wykonane w 1983 r. w pobl iżu
tego otworu wiercenia za węglem brunatnym (mat. arch . PIG) nie potwierdziły jednak tej
hipotezy. Tylko jeden z otworów (kontrolny, naj bl iżej zlokalizowany) miał podobny profil, ale
strop wapieni został w nim osiągni ęty na głębokości 99 m (czyli na rzędnej 98,5 m n.p.m.). W
pozostałych strop wapieni górnojurajskich nawiercono na znacznie mniejszych głębokościach.
Można zatem sądzić, że rejonie Krzewin nawiercono utwory wypełniające kolej ny w tym
rejonie, bardzo gł ęboki lej krasowy .
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Duże różnice

w miąższości czwartorzędu (i trzeciorzędu) w obu otworach o głębokim
stropu jury wynikają z różnego określenia stratygrafii podobnych litologicznie
osadów występujących na głębokości od ok. l O do ok. 40 m przez autorów dokumentujących
profile tych otworów).
występowaniu

LI1ERATURA

Barczyk W., 1961- Jura Sulejowa. Acta Geol. Pol. 11 , l.
Głazek

zmiany środowiska
podczas działalności inżynierskiej . W: Zmiany środowiska geologicznego pod
wpływem
działalności
człowieka.
Międzynarodowa
Asocjacja Geologii
Inżynierskiej, t. l . Warszawa.

J., Szynkiewicz A., 1979 - Kras kopalny jako czynnik

Głazek

J., Szynkiewicz A., 1980 - Formy krasowe

wypełnione węglonośnymi osadami
miocenu w Sulejowie. W: Przewodnik LII Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Geologicznego. Warszawa.

Grzybowski K., Kutek J., 1968 - Objaśnienia do
Arkusz Lubień. l :50 000. Warszawa.
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MODEL OBIEGU WODY W SZCZELINOWO-KRASOWYM WODONOŚCU
JASK1NI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETN1E
Jerzy
Instytut Geograficzny Uniwersytetu

Bieroński

Wrocławskiego,

50-137

Wrocław,

p/. Uniwersytecki l

(Streszczenie)
Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w obrębie E zbocza górnego odcinka doliny K.Ieśnicy,
w w N części Masywu Śnieżnika Kłodzkiego (E obrzeżenie Kotliny Kłodzkiej, Sudety).
Rozwinięta jest w wapieniach krystalicznych serii strońskiej metaroorfiku Śnieżnika
(proterozoik - kambr), tworzących wkładkę w obrębie łupków łyszczykowych. Literatura
dotycząca tego systemu krasowego oraz jego otoczenia, w tym hydrologiczna i
hydrogeologiczna, jest bardzo bogata. Najważniejsze wyniki badań zebrane zostały w dwóch
opracowaniach monograficznych (Jahn A. i in., 1989; Jahn A. i in., 1996).
Stwierdzono, że skrasowiale wapienie krystaliczne oddziaływają drenażowo na wody
cieków powierzchniowych, wody szczelinowe w łupkach łyszczykowych, wody porowe
aluwiów dolinnych i utworów pokrywowych oraz spływu powierzchniowego. Przewodzone są
one przede wszystkim w kierunku zespołu źródeł krasowych, poł ożonego w najniższej części
wychodni wapieni. Część wód odpływa transgranicznie drogami podziemnymi w kierunku
doliny Moravy (Republika Czeska). Całość systemu określam jako wedonosiec Jaskini
Niedźwiedziej,
stanowiący
element złożonego, górskiego wodonośca szczelinowopokrywowego. W swej głównej części wedonosiec Jaskini Niedźwiedziej ma charakter
szczelinowo-krasowy, jednak zaznacza się w nim także udział podsystemów o przewodnictwie
szczelinowo-porowym oraz porowym.
W opracowanym modelu krążenia wody w wodonoścu przyjęto istnienie dwóch
głównych składowych zasilania: drenaż wód cieków powierzchniowych (zasilanie allogeniczne
- głównie lateralne) oraz drenaż wód atmosferycznych z utworów pokrywowych na
wapieniach (zasilanie autogeniczne - głównie pionowe). Formują one dwie składowe odpływu
szczelinowo-krasowego źródeł krasowych odwadniających system. Mieszanie składowych
następuje na drodze przepływu , w strefie przejściowej między wadozową i freatyczną.
Wykorzystane zostały znaczne różnice w mineralizacji obu składowych : przeciętnie 180-200
mg dm-3 dla autogenicznej oraz 45-60 mgdm-3 dla allogenicznej. Woda wypływająca w zespole
3
źródeł ma mineralizację przeciętnie 91 mg dm- (wywierzysko Kletno I - w charakterze
analogu), jako pochodną wydajności i mineralizacji podlegających zmieszaniu składowych .
Parametry modelu opracowano regresyjnie dla szeregu czasowego obserwacji wydajności
największego źródła, mineralizacji wody zasilania allogenicznego oraz mineralizacji wody
opuszczającej wodonosiec. Model rozwinięto o wersję uwzględmającą rozpuszczanie skał
wodonośca dokonywane przez składową allogeniczną. Opracowano także podstawowe
równanie modelowe (bez parametrów) dla wersji uwzględniającej transgraniczną składową
odpływu z wodonośca.
W wariancie modelowym nie uwzględniającym rozpuszczania dokonywanego w
wodonoścu przez zasilanie allogeniczne uzyskano w szeregu czasowym obserwacji
momentowych udział składowej allogenicznej 49,9-76,6%, a składowej autogeniczneJ 23,450, l% W modelu uwzględniającym rozpuszczanie dokonywane przez wody allogeniczne
założono, że me powinno ono znacznie przekraczać l O mg dm -~ . Przy takim założeniu , udział
skład owej allogenicznej cechuje zmienność w przedziale 54,0-83,2%. Ostatni wynik uznać
należy jako bardziej zbliżo ny do rzeczywistości .
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Opracowany model składowych odpływu z wodonośca Jaskini Niedźwiedziej jest częścią
szerszych opracowań, obejmujących zależności pomiędzy zasilaniem allogenicznym z drenażu
wód Kleśnicy i odpływem najważniejszych źródeł krasowych, pomiędzy ich wydajnościami i
mineralizacją, model pola zasilania opadowego Masywu Śnieżnika oraz ewaporacyjnokondensacyjny obieg wody w badanym wodonoścu (Bieroński l , 1997). Rozważania
odnoszone do warunków krążenia wód szczelinowo-krasowych we wnętrzu wodonośca,
ewolucji stref jego zasilania oraz odwadniających skłaniają do wniosku, iż udział głównych
składowych w odpływie podlega zmianom w rytmach hydrologicznych współczesnych oraz
paleohydrologicznych. Współcześnie znaczący wpływ wywierają przede wszystkim incydenty
hydrologiczne o ekstremalnie wysokim natężeniu, odnoszone przede wszystkim do wezbrań
cieków decydujących o rozwoju rzeźby dolinnej. Erozja i akumulacja wpływają na rozwój stref
drenażu wód
cieków powierzchniowych. Transport speleoaluwiów oraz zjawiska
ekshumacyjne we wnętrzu wodonośca wpływają na warunki przewodzenia wody ku źródłom
odwadniającym . Współcześnie wedonosiec funkcjonuje pod decydującym wpływem
uwarunkowań paleogeograficznych (paleohydrologicznych), modyfikowanych głównie przez
wezbrania ekstremalne (np. wezbranie powodziowe z lipca 1997 r.).
Literatura
l, 1997, Hydrologia zlewni górnej KJeśnicy. Praca doktorska,: 459. Archiwum.
Uniwersytetu Wrocławskiego . Wrocław.
Jahn A, Kozłowski S., Pulina M. (red.), 1996, Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku
przyrodniczym. : 320. Wyd. Polskiej Agencji Ekologicznej.
Jahn A, Kozłowski S., Wiszniowska T. (red.), 1989, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.
Badania i udostępnianie. : 369. PAN, Zakł . Narod. im. Ossolińskich, Wrocław.
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FAUNA SKĄPOSZCZETÓW WÓD PODZIEMNYCH SUDETÓW KŁODZKICH
Elżbieta
Zakład Biologii

Dumnicka

Wód im. Karola Starmacha, 31-016 Kraków, ul. Sławkawska 17

Pierwsze (i dotychczas jedyne) wiadomości o faunie pierścienic m.in. skąposzczetów
tego rejonu pochodzą z prac prowadzonych przed około 60 laty przez zespół Uniwersytetu
Wrocławskiego pod kierunkiem prof prof Paxa i Maschke'go . Znaleziono wtedy, jedyny raz
w Polsce, w Jaskini na Rogóżce Troglochaetus beranecki - przedstawiciela gromady
Archiannelida. Jaskinia ta została później zniszczona przez działalność kamieniołomu .
Moszyński opisał ze sztolni w Klecienku nowy gatunek skąposzczeta - Trichodrilus speleus,
który do tej pory nie był powtórnie znaleziony.
Materiał do badań zebrano w wodach trzech jaskiń : Niedźwiedziej , Radochowskiej i
Solnej Jamie oraz w kilku źródłach położonych w zlewni potoku Kleśnica . Do celów
porównawczych zebrano także materiał z dna i wód interstycjalnych dwóch potoków: Kleśnica
i Głownia (płynącym poniżej Solnej Jamy). W badanym materiale oznaczono 35 gatunków
skąposzczetów i l rodzaj Aphanoneura (gromada pierścienic) .
W Jaskini Niedźwiedziej skąposzczety stanowią niewielką część fauny wodnej; w
połowie prób nie znaleziono przedstawicieli tej grupy zwierząt. W części turystycznej
występują głównie gatunki z rodziny Enchytraeidae, ziemno-wodne i typowo wodne, znane z
dna wód powierzchniowych, natomiast w części nie udostępnionej znaleziono kilka gatunków
stygobiontycznych głównie z rodziny Lurnbriculidae oraz po raz pierwszy na terenie Polski
stwierdzono obecność przedstawiciela rodziny Tubificidae. Jest to Rhyacodrilus falciformis
gatunek występujący w różnych typach zbiorników wodnych, ale najczęściej w źródłach
górskich i krasowych .
W jaskini Radochowskiej skąposzczety występują dość licznie; niemal wyłącznie
reprezentowana jest jedna rodzina: Enchytraeidae (7 gatunków), w tym najliczniej spotykano
Marionina riparia gatunek występujący najczęściej na dnie drobnych zbiorników wodnych .
Znaleziono także 2 gatunki stygobiontyczne: Enchytraeus dominicae - znany z jaskiń różnych
regionów Polski i Włoch oraz Cernosvitoviella parviseta - znany dotychczas tylko z jaskini
Zimnej.
W Solnej Jarnie także stwierdzono występowanie Rhyacodrilus falciformis, gatunek
ten stanowił ponad l O% wszystkich znalezionych skąposzczetów. Ponadto oznaczono kilka
gatunków Enchytraeidae i 2 - Lurnbricułidae.
Większość badanych źródeł to reokreny, niektóre z nich występują tylko okresowo.
Jedynie Żródło Paxa ma charakter lironokrenu i w nim żyją prawie wyłącznie skąposzczety z
rodziny Naididae - formy typowo wodne, odżywiające się glonami. W pozostałych źródłach
dominują Enchytraeidae; z tej rodziny opisano nowy dla nauki gatunek- Fridericia dissimilis.
Na dnie badanych potoków około 30% fauny skąposzczetów stanowią Naididae,
natomiast w wodach interstycjalnych rodzina ta występuje nielicznie. Dominują tu
Enchytraeidae, reprezentowane zarówno przez gatunki wodne, ziemno-wodne, jak i l ądowe,
co często jest spotykane w małyc h poto kach czy źródłach .
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI EKSPLORACYJNO-INWENTARYZACYJNEJ
PROWADZONEJ W POLSKICH KARPATACH FLISZOWYCH
W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 1997 R. DO WRZEŚNIA 1998 R.
Grzegorz Klassek*, Tomasz Mleczek**
** 39-200 Dębica, ul. Szkolna 5/ 25

*43-300 Bielsko Biała, ul. Jutr=enki 261/04,
Ważnym

wydarzeniem omawianego w komunikacie okresu jest wydanie przez
P.T.P.N .o Z . inwentarza "Jaskinie polskich Karpat Fliszowych". Opracowanie to stanowi
podsumowanie wielkiego etapu prac eksploracyjno-inwentaryzacyjnych prowadzonych przez:
KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała od 1969 r. , SKTJ Nowy Sącz od 1986 r., Speleoklub Dębica
od 1987 r. Zgodnie z ustaleniami międzyśrodowiskowymi nowy materiał inwentaryzacyjny
będzie już prezentowany w "Zacisku", piśmie wydawanym przez bielski klub.
W okresie od l 0/97 r. do 9/98 r. efektywna działalność terenowa była prowadzona przez
"grupę bielską", "dębicką" i "limanowską" w dziesięciu regionach karpackich.

-

Beskid Śląski
"Grupa bielska"
Jaskinia w Trzech Kopcach, udokumentowano nowe partie, długość jaskini wzrosła
do 925 m;
Jaskinia w Malinowie IV, przeprowadzono inwentaryzację uzupełniającą, długość jaskini
wzrosła do 22 m;
zinwentaryzowano jedno niewielkie schronisko w partiach szczytowych Klimczoka;
w masywie Skrzycznego, Klimczoka, Stołowa oraz Malinowa ponownie przystąpiono
do odgruzowywania starych problemów.

Beskid Mały
- zinwentaryzowano jedno niewielkie schronisko w Małej Górze.
W omawianym okresie pod kierunkiem Lubomira Zawieruchy z niektórych
Śląskiego i Beskidu Małego pobierano do badań próbki wody.

jaskiń

Beskidu

Beskid Makowski
- Mysiorewa Jama w Zagórzu, udokumentowano nowe partie, długość jaskini wzrosła
do 130m;
- Jaskinia Lisia, udokumentowano nowy fragment korytarza, długość jaskini wzrosła
do 24m.
Gorce
Grupa "bielska"
- zinwentaryzowano w masywie Kudłonia dwa obiekty o łącznej długości 23 m, w tym
Jaskinię pod Polaną Pustak (nazwa robocza) o długości 20 m, a faktycznie Jaskinię Kudlońską,
o której informuje W. Wiśniewski ("Jaskinie" 4(11)1998 r.);
- w masywie Przysłopu sześć obiektów o łącznej długości 23 m.
Grupa "dębicka"
- zinwentaryzowano w masywie Kudlonia dwa obiekty o
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Beskid Wyspowy
Grupa "bielska"
- zinwentaryzowano jedno niewielkie schronisko w Pogorzanach
Grupa "dębicka"
- Złotopieńska Dziura, udokumentowano nowe partie, długość jaskini wzrosła do l 05 m

- zinwentaryzowano
o długości 18 m.

pięć

Grupa "limanowska"
obiektów w Lepieniu i Luboniu Wielkim, w tym

Beskid Niski
Grupa "dębicka"
obiektów w Kamieniu nad Jaśliskami, o

- odnaleziono sześć
Lisią Jamę o długości 11 m

Grotę

łącznej długości

pod Okapem

33 m, w tym

Bieszczady
- odkryto (W. Gałosz) w masywie Chryszczatej jedno schronisko o długości 6 m;
-zlokalizowano w Połoninie Wetlińslciej (znaną ludności miejscowej) Jaskinię Dobosza o
długości 6 m
Pogórze Wiśnickie
Grupa "limanowska"
- zinwentaryzowano jedno niewielkie schronisko w Paprotnej kiNowego
Pogórze Rożnowskie
Grupa "dębicka"
-zinwentaryzowano dziewięć obiektów w rejonie Siekierczyny o
tym Schronisko w Policbtach ll o długości 9 m
Pogórze Ciężkowickie
-zinwentaryzowano Pieczarę pod Liwoczem o długości 5 m
jaskini zniszczonej w czasie eksploatacji piaskowca.
Według

Wiśnicza

łącznej długości

47 m, w

będącą pozostałością większej

stanu na 30.09.1998 r. w Karpatach Fliszowych zinwentaryzowano
482 jaskinie i schroniska skalne, w tym:

Beskid Śląski
Beskid Żywiecki
Kotlina Żywiecka
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Góry Sanocko-Turczyńskie
Bieszczady
Pogórze Śląskie
Pogórze Wiśnickie
Pogórze Rożnowskie
Pogórze C iężkoWicki e
Pogórze Dynowskie

128

24 (w tym 5 na terenie Slowacji)
2
20
5
24
15

63 (wg informacji z poprzedniego sezo nu)
12 1

6
6
2
3
39
16
8 (+ 13 obiektów konsekwentnyc h i
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Najdłuższe jaskinie (o długości ponad 100 m):
l) Jaskinia w Trzech Kopcach (Beskid Śląski)
2) Jaskinia Niedźwiedzia (Beskid Sądecki)
3) Jaskinia Zbójecka w Łopieniu (Beskid Wyspowy)
4) Diabla Dziura w Bukowcu (Pogórze Rożnowskie)
5) Jaskinia Malinowska (Beskid Śląski)
6) Gangusiewa Jama (Beskid Niski)
7) Jaskinia Mroczna (Beskid Niski)
8) Jaskinia Zlotniańska (Beskid Sądecki)
9) Jaskinia Roztaczańska (Beskid Sądecki)
10) Mysiorawa Jama w Zagórzu (Beskid Makowski)
11) Jaskinia Czarci Dół (Beskid Wyspowy)
12) Jaskinia Chłodna (Beskid Śląski)
13) Jaskinia Ali-Baby w Klimczaku (Beskid Śląski)
14) Jaskinia Szkieletowa (Pogórze Rożnowskie)
15) Szczelina Lipowieka (Beskid Niski)
16) Złotopieńska Dziura (Beskid Wyspowy)
17) Jaskinia w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki)
Deniwełacj e

:

l) Diabla Dziura w Bukowcu
2) Jaskinia Niedźwiedzia
3) Jaskinia w Trzech Kopcach
4) Jaskinia Malinowska
5) Jaskinia Mroczna
6) Jaskinia Szkieletowa
7) J ask:inia Chłodna
8) Jaskinia w Nasicznem II (Bieszczady)
9) Jaskinia Zbójecka w Łopieniu

-42,5 m
-28,0 m
25,0 m
-22, 7 m
-17,0m
17,0 m
-16,5 m
-16,0 m
-16,0 m

lO) Feleczyńska Dziura (Beskid

- l5,0 m

Sądecki)
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925 m
611 m
380m
365m
215m
190m
175m
155m
130m
130m
125m
117m
114m
106m
105m
105m
101m

(+4,5 ~

(+l ~

-20,5)

-16)
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DZIAŁALNOŚĆ SPELEOKLUBU "BOBRY" W TENNENGEBIRGE OST (ALPY)

AUSTRIA' 98
Halina Zyzańska, Henryk Zyzański
Speleoklub "Bobry", 68- 100 Żagań, Rynek l l
Saltzburskie Alpy wapienne, do których należy także Tennengebirge łączą się z
Hagengebirge w dolinie Salzachu, pomiędzy Werfen a Golling. Granicę południową tworzy
Fritzbach do N iederfritz, skąd przez obniżenie St. Martin płynie na północ do LammertaL Te
same rzeki zamykają w/w obszar na długości 3 7,5 km ze wschodu i od północy na lini
Annaberg-Abtenau. Tennegebrige rozciąga się na obszarze 279 km2., natomiast powierzchnia
zbadana ogranicza się do 250 km 2 i większość obszaru stanowi pod względem geograficznym
jedność. Jedynie Kocioł Abtenau (N-E), jest pod względem krasowo - morfologicznym
oddzielony od głównych obszarów Werfen-St. Martin. Obszar ten stanowi hydrologiczną
odrębność. Granica przebiega na południowym brzegu rzeki Lammer, wzdłuż drogi
komunikacyjnej, skąd rozciąga się krajobraz morenowy.
Działalność Speleok:lubu ,,Bobry" w Tennengebrige Ost zamyka się na obszarze
otoczonymi szczytami: Gross i Klein Griesskogel -Tagweide -F ritzerkogel - B leikogel Langwand- Gross i Klein Breitstein .
Pierwsza wyprawa wspólna Speleoklubu ,,Bobry" i "Bielska-Biała", o charakterze
rekonesansowym, odbyła się we wrześniu 1979 roku. Zlokalizowano wówczas 25 otworów
jaskiń, a niektóre zbadano wstępnie, określając przyszłe cele poszukiwawczo-eksloracyjne dla
następnych wypraw. Kolejne wyprawy 1980 i 1981 przyniosły sukcesy eksploracyjne w postaci
zbadania i osiągnięcia dna w pojedynczej studni do głębokości -455 m. Jaskinia ta do roku
1996 była najgłębszą studnią jaskiniową świata. Zbadano także inne np. Eishohle (-280 m),
Kanal P-14 (-167m), położone w masywie Griesskessel- Schlund. Równolegle z eksploracj ą
prowadzono pomiary i działania o charakterze kartograficznym. Rok 1984 zaznaczył się
eksploracją w Jaskini Meandrującej, w której osiągnięto rekordową dla nas głębokość -7 12 m.
Dość zbadanych przez nas jaskiń i otworów w tym rejonie wzrosła do 30. Do jaskini P-27 "W
ścianie" wykonano zjazd do otworu na długość 200 m.
Góry T ennengebrige są górami deszczu i dlatego często z powodu dużych opadów
musieliśmy przerywać akcje jaskiniowe. Do Jaskini Meandrującej (P-5), z powodu dużej ilości
wody w okresach letnich, postanowiono zorganizować wyprawę zimową. Wyprawa taka
doszła do skutku w styczniu 1986 roku. Wyeksplorowano wówczas tę jaskinię do głębokości
1028 m. Jest to do dzisiaj najgłębsza jaskinia w rejonie Tennengebirge Ost.
Kolejne wyprawy w latach 87 - 89 przyniosły przede wszystkim odkrycie dalszych 40
jaskiń oraz ich wstępną eksplorację. Były to jaskinie: P-1 9, P-24, P-30, P-35. W każdej z nich
osiągnięto głębo kość około -500 m. W jaskini Czerwony Pająk osiągnięto gł ębokość - 170 m i
pomierzono 1260 m korytarzy. W jaskini P-24 (Stary Świstak) osiągnięto -450 m. W jaskini
P-28 osiągnięto -560 m. W jaskini P-30 osi~onięto -273 m, a w jaskini P-35 (Bleikogelhohle)
osągnięto głębokość -450 m .. W większości tych j askiń eksploracja nie została zakończona.
Początek lat 90-tych, to okres małych wypraw, które nie przekroczyły magicznego progu
l OOOm. Ożywienie działalnośći nastąpiło w latach 1994 -1996, gdy grupa mł odych
speleologów odkryła kolejne 30 jaskiń oraz eksplorowała także wcześniej poznane jaskinie.
W 1996 roku największym sukcesem było osiągnięcie w jaskini Bleikogelhohle (P-35),
głębokości -1 Ol O m i -1 02 1 m . Ostatni rok 1998 w dalszej eksploracji tej jaskini nie przyniósł
znaczących sukcesów gł ębokości owych, natomiast w wyniku systematycznych badań odkryto
równoległy ciąg studni na głębokościach od -200 do -600 m oraz zbadano i pomierzono
boczne korytarze. Na głębokości -200 m zlokali zowano w tej jaskini ciąg korytarzy
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prowadzących do otworu m. Drugim celem tegorocznej wyprawy była jaskinia P-19
(Czerwony Pająk), gdzie w wyniku eksploracji odkryto dwa równoległe ciągi korytarzy:
,,Mokry" i "Suchy'', będące olbrzymimi meandrami o dużej skali trudności . Jaskinię tę
zbadano do głębokości -350 m. Pomiarzono łącznie 2000 m nowych korytarzy. Jaskinia leży
na krzyżujących się szczelinach, posiada bogatą szatę naciekową oraz zróżnicowany przebieg
korytarzy, od poziomych w części wstępnej po pionowe meandrujące studnie w nowo
odkrytych partiach. O skali trudności może świadczyć nazwa jednej z części tej jaskini:
,,Meander Topielców". Jaskinia położona jest w partiach podszczytowych Klein-Gross
Griesskogel, na wysokości 1890 m n.p.m., a jej położenie nad urwiskami opadającymi do kotła
Abtenau, leżącymi nad wywierzyskami Dachsefall i Trickelfali (położonymi 1200 m niżej), daje
olbrzymią szansę na przekroczenie następnego l 000 m głębokości. Ciągi korytarzy, odkryte za
meandrami, usytuowane są blisko powierzchni terenu, co przy niewielkim nakładzie kosztów
może doprowadzić do udostępnienia dla ruchu turystycznego niektórych partii tej jaskini.

Literatura:
TOUSSAINT B., 1971- Hydrogeologie und Karstgenese des Tennengegirges (Salzburger
Kalk.alpen),
KLAPPACHER W. 1989- Mapa geologiczna Tennengebirge- Salzburg, LSVH.
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WSTĘPNE OBSERWACJE NAD ROZWOJEM KRASU
W MASYWIE HÓHER GÓLL W SALZBURSKICH ALPACH WAPIENNYCH
(AUSTRIA).

Ditta Kicińska*,

Małgorzata

Erm**, Zbigniew Rysiecld ***

"Instytut Geologii UAM. 61-686 Poznań ul. Maków Polnych 16
**Katedra Geomorfologii Krasu, UŚI, , 41 - 200 Sosnowiec, ul. Będzińs"ka 60
"""Katowicki Klub Speleologiczny , ./1-106 Siemianowice ŚL, uL Wróblewskiego 73154

Masyw Hoher Goll rozciągający się równoleżnikowo znajduje się w Salzburskich
Alpach Wapiennych 20 km w linii prostej na południe od Salzburga i na północ od większego
masywu Hagengebirge. Grzbiet z kulminacją Hoher Goll (2522m npm) zbudowany jest z
górnotriasowych wapieni Dachsteinu leżących na dolomitach Dachsteinui środkowotriasowych
wapieniach z Wetterstein, dolomitach z Rarnsau oraz wapieniach z Gutenstein i Reifling. W
Tatrach odpowiednik warstw z Gutenstein stanowią wapienie anizyjskie z płaszczowin
wierchowej, kriżniańskiej i choczańskiej . W formacji tej w Tatrach Bielskich rozwinięte są
Jaskinie Bielskie (Sokołowski, 1948~ Kotański, 1965). Górnotriasowe wapienie z Dachsteinu
typowe dla Alp Wschodnich w których rozwinięte są jaskinie masywu Hoher Goll nie mają
odpowiedników w Tatrach.
Masyw Hoher Goll jest odwadniany ku wschodowi przez wywierzysko
Schwarzbachfall (maksymalna wydajność : 17m/s) znajdujące się w miejscowości Golling.
Największe jaskinie tego regionu (Rysiecki, 1997) to: Grubernhornhohle (dł. ok. 9 km, gł . 854
m), Jubilaumschacht (dł . ok. 2 km, gł . 1173 m), Grutredhohlensystem (dł. ok. 7 km, gł. ok.
821 m), Mondhohle (dł. 850 m, gł. 546 m) oraz Karnmerschartenhohle (dł. ok. 5,5 km, gł.
813m)
Przedmiotem
badań
były
eksplorowane
podczas
wyprawy
jaskinie:
Kamrnerschartenhohle i Grubernhornhohle oraz formy krasu powierzchniowego. Do Jaskini
Grubernhornhohle, odkrytej w roku 1960 przez Waltera Klappachera, Polacy przyjechali po
raz pierwszy w roku 1969 w celu przejścia jej ówczesnej deniwelacji 710 m (Parma 1971 ~
Bednarek 1971). W następnym roku jaskinia została pogłębiona przez wyprawę Chrystiana
Parmy do 854m głębokości (Parma, 1971). Jaskinia Karnmerschartenhohle została odkryta na
wyprawie w 1993 roku, jako Jaskinia Na Tarasie (Rysiecki, 1995) i eksplorowana w
następnych latach (1994 - 1998) przez Katowicki Klub Speleologiczny pod kierunkiem Piotra
Kaizika i Zbigniewa Rysieckiego osiągając maksymalną głębokość 813 m. Głównym celem
organizowanych wypraw jest połączenie jaskini Karnmerschartenhohle z Grubernhomhohle
(Matuszczak, 1998).
Tegoroczna wyprawa w rejon krasowy Hoher Goli została zorganizowana tradycyjnie
przez Katowicki Klub Speleologiczny pod kierownictwem Zbigniewa Rysieckiego. W
wyprawie, oprócz kierownika uczestniczyli: Marcin Bińkowski, Marek Borkowski,
Małgorzata Erm, Maciej Wajzer (wszyscy z KKS), Tomasz Grabarkiewicz, Ditta Kicińska,
Robert Matuszczak, Stefan Nowak, Piotr Tambor (wszyscy z WKTJ), oraz Miłosz Dryjański z
Bad Tolza i Paweł Krzyszkowski z Warszawy.
Poza głównymi problemami wyprawy związanymi z eksploracją przeprowadzane były
również badania dotyczące powierzchniowych zjawisk krasowych (M. Erm) oraz kierunków
palecyrkulacji podziemnej (D. Kicińska) . Do tej pory w rejonie masywu Hoher Goli, poza
porównawczymi badaniami fizyko - chemicznymi wody w Grubernhomhohle i w
wywierzysku Schwarzbachfall w roku 1961 (Parma, 1971) i barwieniami wody w latach 70 dla
potrzeb ujęcia wód podziemnych Gollinger Wasserfali (Volkl, 1979) nie były prowadzone
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jakiekolwiek podziemne badania geologiczne i geomorfologiczne, ze względu na
niedostępność i ekspozycję terenu.
Kierunki paleocyrkulacji podziemnej obserwowane były w górnych partiach jaskiń
Kammerschartenhohle (do 200m głębokości) i Grubemhomhohle (do ok. 100m gł.) . Górne
piętra tych jaskiń występują na tym samym poziomie ok. 1600 m npm. O zmienności
kierunków paleoprzepływów w tym rejonie wspominał Z. Rysiecki (1996). Na podstawie
wywierzyskowego charakteru dolnego otworu Grubemhomhohle Z. Rysiecki stwierdził,że
dawna cyrkulacja podziemna odbywała się od Przełęczy Hochscharte ku Dolinie Bluntautal (w
kierunku SE), natomiast obecnie, jak wykazały barwienia, wody odwadniające masyw kierują
się ku NE do Doliny Weisenbach. Na uwagę zasługuje fakt, że w górnych piętrach
omawianych jaskiń nie występują zagłębienia wirowe typu scallops, które pomagają w
jaskiniach odtworzyć kierunki paleoprzepływów, co może świadczyć o licznych późniejszych
procesach, które przemodelowały obie jaskinie. Z jaskiń zostały pobrane próbki osadów
piaszczysto- żwirowych oraz nacieków, które są obecnie analizowane.
Bednarek J., 1971.- I polska wyprawa do Grubemhornhohle. Speleologia, 6 (1-2):
75-78. Warszawa.
Kotański Z., 1965. Analogie litologiczne triasu tatrzańskiego z triasem
wschodnioalpejskim. Rocznik An. Soc. Geol. 35 (2): 143- 162. Kraków.
Matuszczak R. , 1998. Droga do Wielkiego Kolektora. Estavello, 5. Poznań .
Parma Ch., 1971. Grubernhomhohle szóstąjaskinią świata. Speleologia, 6 (1-2):
71 - 74. Warszawa.
Parma Ch., 1971. II wyprawa Klubu Wysokogórskiego do Grubemhornhohle.
Speleologia, 6 (1-2): 79- 86. Warszawa.
Rysiecki Z., 1993. Hochscharte - 93. Jaskinie, 3: 5-8. Kraków.
Rysiecki Z., 1995. Goli - 94. Smak trudu i smak sukcesu. Jaskinie, 4: 6- 9. Kraków.
Rysiecki Z., 1996. Skazani na sukces, Goll- 95 . Jaskinie, 5: 6- 9. Kraków.
Rysiecki Z., 1997. The GoU massif The Cave, 7: 18- 19. Kraków.
Sokołowski S., 1948. Tatry Bielskie. Geologia zboczy południowych . Prace Państw.
Inst. Geol., 4: l- 47. Warszawa.
Volkl G., 1979. Markierungsversuch. Hoher Goll - 1978. Maszynopis: 1-20. Arch.
Landesverein fur Hohlenkunde, Salzburg.
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JASKINIE MASYWU KITZSTEINHORN (WYSOKIE T AURY)
Krzysztof Recieiski
Zakład Geomorfologii, Wydział

Geografii i Studiów Regionalnych UW,
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30

Masyw Kitzsteinhom znajduje się w Austrii w środkowej części Wysokich Taurów.
Kulminacja Kitzsteinhomu sięga 3211 m n.p.m. i guruje ponad doliną Zeferet, której górną
część pokrywa lodowiec Schniedinger Kees. Masyw zbudowany jest z gnejsów, łupków i
krystalicznych wapieni. Ze względu na obecność skał węglanowych wody topniejącego
lodowca po krótkiej drodze na powierzchni giną pod ziemią, by pojawić się w wywierzyskach
w dolinie Kaprun na wysokości l Ol O m n.p.m.
W 1982 roku na zlecenie Taurenkraftwerke działała tam polska wyprawa eksplorując i
wykonując prace w najgłębszej do niedawna jaskini tego rejonu Zeferethohle (2450 m długości
i -560 m głębokości).
Kolejnym etapem poznawania jaskiń masywu była tegoroczna zimowa wyprawa, która
działała w jaskini Feitchnerschachthohle. W wyniku prac jaskinia została pogłębiona do
-623m, a eksploracja została zakończona z powodu braku sprzęt i kończącego się czasu.
Obecnie Feitctnerschachthohle jest najgłębszą jaskinią wysokich Taurów.
Ostatnim etapem poznawania jaskiń masywu był letni rekonesans, w czasie którego
skupiono się na eksploracji powierzchniowej. Odkryto 8 nowych otworów jaskiniowych, w
tym najwyższy na wysokości 2640 m n.p.m. W dwu z nich osiągnieto ok. 100m długości.
W czasie zimowego i letniego wyjazdu poczyniono obserwacje i badania pozwalające na
wstępne określenie warunków powstawania i rozwoju jaskiń Kitzsteinhomu.
l . Dotychczas poznane jaskinie rozwijają się w metamorficznych skałach węglanowych o
strukturze łupkowej (kalkglimershifer) laminowanych warstwami łyszczykowymi.
2. W większości korytarze jaskiń rozwijają się wzdłuż powierzchni międzyławicowych
wychylonych 40-60° ku N. W kilku miejscach na kontakcie ze skałami niekrasowiejącymi
powstają duże przestronne korytarze o charakterze zawaliskowym~ m.in. Zyklopengang.
3. W kilku miejscach stromo nachylone korytarze przecinają prawie poziome ciągi meandrów
i galerii o wyraźnie freatychnym charakterze.
4. Znaleziona szczotka kwarcowa w szczelinie korytarza jaskini Feitchnerschachthohle na
głębokości ok -500 m może świadczyć, iż jaskinia w jednym z etpów rozwoju była
formowana przez wody hydrotermalne.
5. Szata naciekowajaskiń Kitzsteinhomu jest niezwykle uboga. Datowanie silnie zwietrzałej
polewy naciekowej z Feitchnerschachthohle ustaliło jej wiek na ok. 118 ka.
6. Odkrywanie wciąż nowych otworów jaskiń coraz bliżej czoła lodowca świadczy być może
o zależności rozwoju jaskiń od kolejnych faz recesji lodowca Schniedinger Kees.
7. Różnica wysokości pomiędzy najwyższymi otworami odkrytych jaskiń (obecnie ok.
1600m), a poziomem wywierzysk odwadniających masyw stwarza nadzieje na osiągnięcie
tu nawet rokordowych wyników eksploracji jaskiń.
Literatura
Ciszewski A., 1998: Jak nie w Lampo to... W: Jakinie nr 3.
Klapacher W. (red.), 1992: Salzburger Hohlenbuch, Band 5 , Salzburg
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LAMPRECHTSOFEN NAJGŁĘBSZĄ JASKJNIĄ ŚWIATA
Krzysztof Recieiski
Geografii i Studiów Regionalnych UW.
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30

Zakład Geomorfologii, Wydział

Uczestnicy sierpniowej wyprawy Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego i
Speleoklubu Warszawskiego w austriacki masyw Leoganger Steinberge (wapienne Alpy
salzburskie) odkryli połączenie pomiędzy systemem jaskiniowym Lamprechtsofen, a wyżej
położoną jaskinią PL2. Dzięki temu połączeniu Lamprechtsofen stała się najgłębszą jaskinią
świata. Jej deniwelacja wynosi 1632 m (licząc od historycznego dolnego otworu (-11, +1621).
Obecny sukces jest efektem działalności ok. 30 polskich wypraw speleologicznych, którymi w
większości kierował Andrzej Ciszewski.
1167 - najstarsze zapiski o wejściu do jaskini grafa von Plain.
1833- bawarski mierniczy Ferchl sporządza pierwszy plan i przekrój jaskini; zostaje
udokumentowane ok. 700 m długości i 80 deniwelacji.
1913- odkrycie korytarzy doprowadzaj ących do syfonu Bocksee
1964 - nurkowanie w Bocksee i odkrycie możliwości dalszej eksploracji za syfonem.
1967 - wykucie sztolni ponad syfonem i eksploracja "pod górę" ; osiągnięto Dolomitdom
(+200m).
1969/70- dalsza eksploracja i osiągnięcie Superklammu (+500 m).
1973- Austracy osiągają w ekspolorcwanych przez siebie ciągach wysokość+ 730 m.
1977- pojawiają się Polacy; wyprawą AKG Kraków, podczas której wspinano się od +730
do+ 852m kierował J. Śmiałek.
1979- członkowie wyprawy KKTJ ( KTJ) kierowanej przez A Ciszewskiego przekraczają
magiczny tysiąc osiągając w Polskich Kaskadach +l O14 m ; jaskinia dostaje miano
podziemnego Everestu.
1990 - letna wyprawa KKTJ dokonuje połączena Lamprechtsofen z jaskinią
Verlorenenweghohle (N-132); system osiąga 1485 m deniwelacji i zajmuje 3 miejsce
wśród najgłębszych jaskiń świata.

1995 - letnia wyprawa KKTJ dokonuje kolejnego połączenia; tym razem do systemu
Lamprechtsofen zostaje dołączona jaskina Vogelschacht; po połączeniu
Lamprechtsofen z deniwelacją 1532 m plasuje się na drugim miejscu wśród
najgłębszych jaskiń świata.

1998 -

przyłączenie jaskini PL2;

Lamprechtsofen z

deniwelacją

163 2 m ·staje się najgłębszą

jaskinią świata.

Prace eksploracyjne w Leogenger Steinberge będą prowadzone w następnych latach.
Teoretycznie obecną głębokość można powiększyć o kolejne 150 m. W czasie tegorocznej
wyprawy odkryto otwór nowej jaskini położonej ok. 15-20 m wyżej , w której eksplorację
zakończono o przysłowiowy krok od kolejnego połączenia. Wznowiono również działalność
w obiecującym obiekcie CL3 położonym w górnej części Nebelsbergkaru ok. 60-70 m
powyżej otworu PL2.
Literatura
Czart M ., 1996: Pafska dzalalność w Leoganger Steinberge w latach 1973-1995 ,W: Jaskinie
nr 5.
Klapacher W. (red.), 1975: Salzburger Hohlenbuch, Band l , Salzburg.
Rysiecki Z., 1987: Lamprechtsofen -przeszłość i przyszłość, W: Eksplorancik 1-2.
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MIĘDZYNARODOWE

SYMPOZJUM "ALCADI '98" NA

SŁOWACJI

Jerzy Głazek*, Adam Szynkiewicz * *
*Instytut GeologU UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
**Instytut Nauk Geologicznych UWr, pi. Maxa Borna 9,50-205 Wrocław
Międzynarodowe sympozja poświęcone historii speleologii i badań krasu w Alpach,
Karpatach i Dynarydach (Al-Ca-Di) odbywają się regularnie co dwa lata pod auspicjami
Komisji Historii Speleologii, powołanej w ramach Międzynarodowej Unii Speleologicznej.
Chwytliwy tytuł spotkań wymyślił - organizując pierwszą taką konferencję w r. 1992 - dr
Balazs Denes, zmarły niedawno słynny węgierski badacz krasu na wszystkich kontynentach .
Następne zorganizowali Austriacy (1994), Słoweńcy (1996), tegoroczną Słowacy (1998), a
przyszła w r. 2000 planowana jest w Chorwacji.
Ostatnia taka konferencja odbyła się 25-31 maja 1998 w Liptowskim Mikulaszu. Udział
wzięło ponad 60 osób reprezentujących 12 krajów (Austrię, Bośnię i Hercegowinę,
Chorwację, Czechy, Francję, Holandię, Polskę- tylko autorzy tego sprawozdania, Słowację,
Słowenię, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy). Głównym organizatorem konferencji było
Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii w Liptowskim Mikulaszu, w którego
gmachach toczyły się obrady w dniach 26-28 maja. 27 maja po południu odbyła się wycieczka
do jaskiń Demianowskich, połączona z uroczystym odsłonięciem tablicy ku czci ich
pierwszego badacza, Jerzego Buchholtza młodszego (1688-173 7). Zakończenie stanowiła
wycieczka (29-30 maja) do najwcześniej odnotowanych w literaturze i najwcześniej
udostępnionych jaskiń Słowacji (Lodowa w Dreveniku, Jaszowska, Zadzielska Królewska,
Silicka Lodnica, Bielska, Dobszyńska Lodowa i Ochtińska Aragonitowa). Jak zwykle na
potrzeby konferencji wydano przewodnik do wycieczek oraz streszczenia referatów, a tom
zawierający pełną ich treść ma wyjść do końca bieżącego roku.
Dla naszych speleologów najbardziej interesujące mogą być dociekania Christophe
Gauchona z Chambery we Francji. Pierwsze dotyczyło wprowadzenia terminu "karst" do
francuskiej literatury naukowej w r. 1918 przez J. Cvijicia, w miejsce preferowanego przez E.
Martela "causse". Drugie odnosiło się do pochodzenia i młodości słynnego podróżnika,
profesora Uniwersytetów Lwowskiego i Krakowskiego, B. Hacqueta. Okazuje się, że w
pamiętnikach spisanych przed śmiercią, mijał się on wyraźnie z prawdą odnośnie pochodzenia
swojej osoby, bo był zapewne nieślubnym dzieckiem jakiegoś arystokraty osiadłego w
Wiedniu, o czym świadczyłoby wsparcie finasowe jakie dostawał podczas studiów w Wiedniu
oraz wysoko postawione towarzystwo, w jakie został tam wprowadzony. Natomiast wnikliwe
poszukiwania metryki na nazwisko Hacquet w rzekomo rodowitej dla niego Bretanii oraz
śladów studiów medycyny w Paryżu nie dały rezultatów (paryskie archiwa uniwersytecke są w
pełni zachowane). Co może oznaczać, że albo dotychczas znane elementy jego życiorysu
przed pojawieniem się w Wiedniu są wygodnymi legendami stworzonymi przez Hacqueta, albo
że występował on wcześniej pod innym nazwiskiem.
Na zakończenie warto zauważyć, że nasz udział w tych konferencjach był dotąd mało
widoczny Geden referat na 4 dotychczasowe konferencje). Powinno to się zmienić, jeżeli
chcemy aby osiągnięcia Polaków w historii badania krasu i jaskiń były należycie dostrzegane.

63

Materiały XXXII Sympozjum Speleologicznego. Kamień Śląski 23-25. l 0. 1998.

PRZEWODNIK
KONFERENCJI TERENOWYCH
"KRAS W WAPIENIACH TRIASOWYCH ŚLĄSKA OPOLSKIEGO"
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Konferencja terenowa (A).
Trasa: Kamień Śląski (Zamek) - Kamieniołomy ZG "Górażdże" S.A. - Gogolin - Ligota Dolna - Ligota
Górna - Wysoka - Góra Św. Anny - Leśnica - Poręba Dolna- Rożniątów - Kalioów - Poznowice - Siedlec Otmice- Kamieniołomy ZG "Tarnów Opolski", OPOLWAP S.A.
Prowadzący:

Robert Dreszcr*, Jerzy Glazck**, Edmund Kalita*, Jacek Koszara***,
Wojciech Rogala****, Anita Staszczyk*****,Adam Szynkiewicz*****, Anna Wojtaoowska*****
*Zakłady Cementowo-Wapiennicze" GÓRAŻDŻE " S.A., Chorula, 45-076 Opole, sk. poczt. 220

**instytut Geologii, Untwersytet im. A. Mickiewicza, 6/-606 Poznań, ul. Maków Polnych 16
***ŚI. Z. P. W " OPOLWAP" S.A., 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5
****instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, 50-13 7 Wrocław, p/. Uniwersytecki l
*****Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 50-204 Wrocław, p/. M Borna 9

Punkt l.
Kamień Śląski - Zapadlisko krasowe przy zandru.
Adam Szynkiewicz
W parku, przy zamku, jest niewielki staw (sadzawka), o średnicy ok 30 m x 30 m i głębokości ok l m .
W ubiegłym roku nastąpiła gwałtowna, z dużym szumem, ucieczka wody w stawie, która zniknęła w wapieniach
budujących podłoże. Powstało zapadlisko o gł. 2 - 3 m, które zasypano iłami i uszczelniono folią. Obecnie
ponownie w tym miejscu jest staw (sadzawka). Badania radarowe wykazały, że pod stawem występują
zwietrzeliny wapieni o miąższości ok. 1,0 m- 2,0 m, pod którymi są silnie spękane wapienie karchowickie.
Prawdopodobnie zanik wody nastąpił w wyniku prac strzałowych, prowadzonych w pobliskich kamieniołomach
"Górażdze" oraz "Tarnów Opolski", a woda dostała się do pustek powstających w procesie wypłukiwania
wypełnień starych kanałów krasowych. Proces ten jest spowodowany intensywnym odwadnianim górotworu,
prowadzonym we wspomnianych kopalniach, a znajdujących się w odległości ok. 2 - 5 km od stawu.

Punkt 2.
Cementownia "Górażdże" - Kras przyczyną awarii cementowni w lipcu 1997 r.
Adam Szynkiewicz
W okresie powodzi w dolinie Odry w dniach 8 - 11.07.1997 roku, nastąpiła awaria (jednoczesne
poprzecme pęknięcie) dwóch pieców obrotowych cementowni (średnicy 5 m i dł. 50 m). Podpory tych pieców
wybudowano na terenie krasowym, w odległości 1400 m na E od koryta rzeki Odry oraz w odległości ok. 2,5
km na E od kamieniołomów ZG "Górażdze" (Ryc. 2). W rejonie cementowni "Górażdze", rzeka Odra między
Rogowem Śląskim i Chorulą płynie przełomową doliną wyciętą w wapieniach triasowych. Średni wieloletni
stan wody w Odrze, w rejonie miejscowości Chorula, jest na vvysokości 156,0 m n.p.m (teren w rejonie
cementowni jest na wysokości 166,0 m n.p.m .), a spąg odwadnianych wyrobisk ZG "Górażdze" jest na
wysokości ok. 160,0 m n.p.m. Fala powodziowa miała wysokość 6,5 m i sięgała do wysokości 162,5 m n.p.m.,
zalewając tereny położone na zachód od cementowni podchodząc na odległość ok. 700 m od pieców. Podpory
pieców znalazły się w sterfie bezpośredniego oddziaływania wód gruntowych. Z danych geologicznych
wynikało, że podpory pieców są wybudowane powyżej zwierciadła wód gruntowych. Jednakże przejście tak
wielkiej fali powodziowej mogło spowodowć, że wszystkie kanały krasowe znalazły się w warunkach silnego
ciśnienia tych wód. Ciśnienie to, jak również nierównomierne osiadanie terenu w wyniku wypłukiwania
drobnych cząstek z kopalnych lejów oraz kanałów krasowych (szczelin), mogło być przyczyną przekroczenia
dopuszczalnych parametrów stabilności gruntów dla podpór piecowych, a tym samym przyczyną awarii pieców.
Cementownia posadowiona na skrasowiałym górotworze w pobliżu doliny dużej rzeki, powinna mieć
odpowiedni system obserwacji hydrogeologicznych oraz geodezyjnych.
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Punkt 3.
Górażdże -Zjawiska krasowe w kamieniolomach ZG "Górażdże".
Edmund Kalifa, Robert Dreszer, Adam Szynkiewicz. Anna Wojtanowska.
informacje wprowadzające do tego punktu są w referacie zamiesz.czonm wyżej (patrz: Edmund Kalifa,
Robert Dreszer - Utrudnienia spowodowane zjawiskami krso-wyrni podczas eksploatacji wapieni triasowych w
kamieniołomach ZG "Górażdże" orazA nna Wojtanowska. Adam Szynkiewicz- Wypełnienia lejów krasowych w
kamieniołomach ZG "Górażdże").
Uczestnicy Sympozjum zobaczą dwa wypełnione, kopalne leje krasowe, pozostawione jako ostańce
("świadki") w kamieniołomie W 3. Następnie będą prezentmvane (w N części kamieniołomu W 2) kopalne leje
krasowe, wypełnione utworami trzeciorzędowymi. W tej części odsłonięcia będą omawiane także \\~'niki badań
radarowych, dotyczące rozpoznania zasięgu kopalnego leja krasowego. Kanały krasowe wypełnione
trzeciorzędową terra rossą będą prezentowane w kamieniołomie W l. W tej części kamieniołomów będą także
dyskutowane zagadnienia hydrogeologiczne oraz problemy odwadniania kopalni.

Punkl4.

Ligota Dolna- Kras kopalny w kamieniolomie wapieni.
Jerzy Glazek
Na NW zboczuLigockiej Góry (326m n.p.m.) znajduje się kamieniołom triasowych wapieni i margli ,
czynny do 1994 roku. W poziomie górnym wydobywano '"vapienie górażdżaskie, w dolnym wapienie i margle
gogolińskie. W kamieniołomie widoczne są niewielkie kopalne leje krasowe, wypełnione krasową zwietrzeliną
wapienni oraz szczeliny poszerzone krasowo. W niektórych z nich można znaleźć resztki szaty naciekowej.
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Punkt 5.
Ligota Dolna - Zjawiska krasowe w przekopie autostrady A-4.
Adam Szynkiewicz
Trasa autostrady A-4 Opole - Katowice, na Ligockiej Górze jest prowadzona w wykopie wykonanym w
wapieniach triasowych. Na odcinku autostrady 261 - 263 km (Ryc. 3), kamieniołom ma wysokość skarp do
kilku metrów. W dolnej części odsłoniętych tu wapieni (A) widać ich uławicenia i gęstą sieć spękań, w górnej
części wapienie te są silnie skrasowiale (B na Ryc. 4). Miejscami widać kopalne leje krasowe wypełnione
brunatnymi glinami krasowymi.

Ryc. 3.

Ryc. 4.
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Punkt6.
Ligota Górna -Jaskinia Chełmsk a.
Wojciech Rogala
Około l km ku S od zabudowań tej miejscowości, w dnie suchej, półślepej dolinki otoczonej lasem,
znajduje się otwór wejściowy najdluższej z pośród kilku znanych jaskiń tej części Wyżyny Śląskiej. Otwór
wejściowy j askini jest w leju zapadliskowym o średnicy ok. 3 m i głębokości 3 m, powstałym stosunkowo
niedawno - kilkadziesiąt lat temu (świeża forma zapadliskowa). Na dnie leja są dwa wąskie (0,5 m) , ale
wysokie (do 3 m) korytarze, założone na szczelinie o azymucie ok. 200°. W dluższym z korytarzy jest studnia
krasowa o głębokości 1,5 m. Jej dnio wypełnia glina lessowa. Na ścianach jaskini są wyraźne ślady
rozmywania. Jaskinia ma długość12 m (Rys. 5).
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Ryc. 5. Ligota Górna - Jaskinia Chełmska
(opr. Wojciech Rogala, 1998)
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Punkt 7.
Kadiubiec - Zapadlisko krasowe.
Wojciech Rogala
W dnie dolinki niewielkiego okresowego cieku, spływającego z północnych zboczy Góry Św. Anny, w
grudniu 1997 roku po·wstało zapadlisko krasowe, o glebokości 5 m i średnicy ok. l m. Na dnie zapadliska był
korytarz o kierunku N - S. W marcu 1998 roku zapadlisko to zasypano, jednak powierzchnia terenu w tym
miejscu nadal się obniża, co świadczy o systematycznym wymywaniu do systemu krasowego nasypanych tam
utworów.
Punkt 8.
Góra Św. Anny- Kras kopalny. Jaskinia w Rezenvacie.
Jerzy Głazek, Wojciech Rogala.
W nieczynnym kamieniołomie bazaltu i wapieni triasowych (objętym częściowo ochronąjako rezerwat
geologiczny) występują kopalne leje krasowe oraz niewielka jaskinia. Jaskinia założona na szczelinie o kierunku
N- S, ma długość ok. 3,5 m, a wysokość korytarza wynosi obecnie ok. 0,5 m (Rys.6).
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Ryc. 6. Góra św. Anny.- Jaskinia w Rezerwacie.
(opr. W. Rogala, 1997)
A Plan B. Przekrój poprzeczny A-A '
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Punkt 9.
- Wywierzyska.
Wojciech Rogala
W miejscowości tej znajduje się największe źródło krasowe południowych zboczy Chełma - Siedem
Żródeł. Średnia wydajność: 20 1/s. Żródło ma stałą temperaturę wody 9,4° C i należy do mało zmiennych
(12<Q<30). Drenuje poziom wodonośny retu. Wykorzystywanejestjako ujęcie wody pitnej .

Poręba

Pun.kt 10.
Rożniątków

- Wywierzyska.
Wojciech Rogala
W miejscowości tej znajduje się jedno z dwóch największych źródeł tej części Wyżyny Śląskiej "Rożniątkowskie Żródło", zasilane z poziomu wodonośnego retu. Maksymalne jego wydajności sięgały 280 1/s.
Jest to źródło pulsujące, ascenzyjne, bardzo zmienne. Jego zanik w latach 1989 - 1995 spowodowany był suszą
hydrologiczną (do 30% mniej opadów w tym czasie) i być może odwadnianiem kamieniołomu w Strzelcach
Opolskich. Jego szybka reakcja na opady sugeruje, że źródło to jest zasilane z silnie skrasowialego wodonośca.
Podczas wysokich stanów wód podziemnych, gdy źródło to ma wydajność ponad 170 1/s, uruchamia się drugie
źróło w Rożniątkowie położone wyżej, a w odległości około 500 m od tu opisanego.

Pun.kt 11.
Szymiszów- Współczesne zapadliska krasowe.
Wojciech Rogala.
W lipcu 1997 roku, w dnie Rożniątkowskiego Potoku, na terenie posesji nr 13, powstało zapadlisko o
średnicy ok. 3 m. Potok ten płynie ku N przez wschodnią część Szymiszowa po silnie skrasowiałych wapieniach
górażdża.ńskie, następnie skręca ku NW i ginie w ponorach na N od tej miejscowości . Zapadliska podobne do
opisanego powstawały tu w latach 1944 i 1994.
Pun.kt. 12.
Szymiszów - Składowiska odpadów na obszarze krasowym.
Anita Staszczyk, Adam Szynkiewicz
Na południe od miejscowości Szymiszów, w starych wyrobiskach wapieni, zlokalizowano komunalne
wyspiska śmieci (składowisko odpadów). Wapienie w podłożu są silnie skrasowiale, a śmietnisko nie ma
uszczelnienia. Stąd obawy, że mogą nastąpić migracje zanieczyszczeń do krasowych wód gruntowych oraz
rozległe skażenie tych wód.
Pun.kt 13.
Szymiszów - Ponory Rożniątkowskiego Potoku.
A nita Staszczyk, Adam Szynkiewicz.
Rożniątkowski Potok mial swoje naturalne ponory w obszarze 'ńrychodni wapieni na N od Szymiszowa.
Jednakże odnawiające się ponory były dużym utrudnieniem dla okolicznych gospodarzy więc je systematycznie
zasypywano. W końcu Potok został skanalizowany, a wody skierowano do kanmieniołomu, znajdującego się w
pobliżu drogi E - 4 Opole - Gliwice, położonego około l km na N od Szymiszowa. W kamieniołomie tym
głębsze miej sca są stale zalane wodą, a Potok Rożniątkowski dopływa do zagłębienia znajdującego się w NW
części kamie niołomu i ginie tam w ponorze pod okresowym jeziorkiem. Poziom wód w tym jeziorku, jak i w
zalewisku dna na środku kamieniołomu jest zmienny. Czasami podnosi się o 3 - 5 m., tak jak to było w okresie
powodzi w lipcu 1997 roku.
Stary, zarośnięty kamieniołom wapieni triasowych, z licznymi niewielkimi fom1ami krasu kopalnego w
stropowej części wapieni (lejki krasowe, studnie, świece), wypełnionymi czerwonymi piaskami ilastymi oraz
brunatnymi glinami krasowymi i zachowane niewielkie puste kanały krasowe w skarpach wapieni, a także dwa
okresowe j eziorka z ponorami - tworzy niezwykle malownicze uroczysko na tym obszarze krasowym. Uroczysko
powinno być objęte jakąś formą ochrony krajobrazu (np. stanowisko dokumentacyjne łub pomnik przyrody)
zwłaszcza,
że pojawiły się na powierzchniach odsłoniętych 'vapieni różnorodne siedliska rośl inne, a na
jeziorkach ptactwo wodne.
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Punkt 14.
Kalinów - Wywiereyska.
Wojciech Rogala
Olcresowe źródło krasowe, ascellZY.ine. Występują tu trawertyny. W źródlisku zostały znalezione
otoczaki piaskowca jaskiniowego (scementowane utwory klastyczne wypełnień kanałów lcrasowych), a także
fragmenty średniowiecznej ceramiki.
Punkt 15.

Poznowice- Współczesne zapadliska krasowe, ponory.
Wojciech Rogala
W obrębie występujących w tej miejscowości wychodni wapieni górażdżańskich, w dnie olcresowego
Poznowickiego Potoku, we wrześniu 1997 roku powstało zapadlisko o średnicy 3 m i głębokości 5 m.
Zapadlisko zasypane zostało 15 tonami kamienia, jednak nadal się rozwija. W tym miejscu rozszerza się
lokalne obniżenie powierzchni i ponorują tu wody Potoku Poznowickiego.
Punkt 16.

PGR Kamieniec- Ponory.
Wojciech Rogala
W rejonie zabudowań jest studnia artezyjska, zasilająca niewielki ciek, który po przepłynięciu ok. 500
m ginie w ponorze. Ponor znajduje się w zapadlisku krasowym powstałym w wapieniach karchowickich.
Punkt 17.

Otmice- Kras kopalny i Jaskinia Otmicka.
Wojciech Rogala
W kamieniołomie wapieni i dolomitów położonym na W od Otmic oraz na N stacji kolejowej Kamień
Śląski występują liczne formy krasu kopalnego. Są tu formy krasowe różnej generacji i różnego wieku. Głównie
są to kopalne leje krasowe o średnicy i głębokości kilkudziesięciu metrów, wypełnione zwietrzelinami
krasowymi oraz piaskami glacjalnymi. Spotykane są tu także rozszerzone krasowo szczeliny i odspojenia
międzywarstwowe. W północnej części kamieniołomu (u podstawy 10 m skarpy), jest otwór wejściowy
niewielkej jaskini. Jaskinia Otrnicka (Ryc. 7), ma długość 5 m, a deniwelację 3 m. Z wejścia, w kierunku NW
wchodzi się do niewielkiej salki, o szerokości 1,5 m i wysokości l m. Na jej dnie jest gliniaste namulisko
pokryte gruzem wapiennym, a w końcu salki znajduje się komin krasowy, o średnicy ok. 0,5 m i wys. 3 m.
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Ryc. 7. Otmice- Jaskinia Otmicka.
(opr. P. i W. Rogala, 1998)

71

. ...
11
13

t

Materiały XXXII Sympozjum Speleologicznego, Kamień Śląski 23-25.10.1998.

Punkt 18.

Tarnów Opolski- Kras w kamieniołomach wapieni ZG "Tarnów Opolski".
Jacek Koszara, Adam Szynldewicz
[nformacje wprowadzające do tego punktu są w referacie zamieszczonym wyżej (patrz: Jacek Koszara Utrudnienia spowodowane zjawiskami krasowymi podczas eksploatacji wapieni triasowych w kamieniołomach
ZG "Tarnów Opolski".
Uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć kopalne formy krasowe różnej generacji. Będą to kopalne
leje krasowe wypełnione: trzeciorzędowymi utworami z węglem brunatnym, piaskarni formierskimi i iłami
trzeciorzędowymi oraz formy wypełnione czwartorzędowymi zwietrzelinami krasowymi lub piaskami
wodnolodowcowymi. W wyniku prac górniczych czasami odsłaniane są niewielkie jaskinie. Przy szczelinach w
dnie kamieniołomów, z których wypływa woda. przewidywana jest dyskusja o hydrogeologii tego obszaru oraz
problemach odwadniania górotworu.
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Ryc. 8. Kamieniołomy ZG "Tarnów Opolski"- Zjawiska krasowe w 1995 r.
l - poziomice powi=hni otaczającej, 2 - wybrane wiercenia, 3 - skarpy w nadkładzie,
4 -skarpy eksploatacyjne, 5 -rzędne w m n.p.m., 6 -drogi, 7 -strefy uskokowe,
8 - granice odmian wapieni, 9 - rozległe leje krasowe,
l O - jaslcinie i samowypływy wody ze szczelin,
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Konferencja terenowa (B).
Trasa: Kamień Śląski (Zamek) - Otmice- lzbicko - Szymiszów - Kamieniołomy ZG "Strzelce Opolskie"
Prowadzący :

Janusz Goyra*, Tomasz Hajdo*, Roman Jarzyna*,
Adam Szyokiewicz**
*Cementownia " STRZELCE OPOLSKJE" S.A .. 4 7-100 Strzelce Opolskie, ul. l Maja 50
**Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski. 50-204 Wrocław, p/. M Borna 9

Punkt 19.
Strzelce Opolskie Zjawiska krasowe w kamieniolomach ZG "Strzelce Opolskie".
Janusz Gnyra, Tomasz Hajdo, Roman Jarzyna
Informacje wprowadzające do tego punktu są w referacie zamieszczonym wyżej (patrz: Janusz Gnyra Utrudnienia spowodowane zjawiskami krasowymi podczas eksploatacji wapieni triasowych w kamieniolomach
ZG " Strzelce Opolskie").
Uczestnicy Sympozjum będą mogli zobaczyć kopalne formy krasowe kilku generacj. Są to rozległe i
głębokie leje krasowe wypełnione różnymi utworami krasowymi. W miejscach wypływu wody ze szczelin
przewidywana jest dyskusja o problemach hydogeologicznych złoża.
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Ryc. l. Trasa oraz punkty informacjyjne konferencji terenowej:

" KRAS W W APIENIACB TRIASOWYCH ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

A

Kamień Śląski

Zamek
trasa konferencji terenowych: 24 i 25. 10.1998 r.
punkty informacyj ne
trasa budOW loiDej autostrad)" A - 4

-!-

'-'

:::;:!

=

- :
l

<0-1

ł
o ~

:o
:z:

=
o

'-'

~

L..J
~

co

;

;

'

..

~

'-

:>

.~ ~

'ł \ • •

,: ~""" .

i· : : ···t~-

t: :{

u
.

.

.

..

{)st~rh~r-T:IC.ruppe

"

tr

~~
.,~-. , -

.. ...,.

l' --.

f'

~

..

l

('~ -~l'

~

'

.. ·

~~

~.

+"~s
('~.-

·~
~-.-

~'>·iP.l9,
noC•••·

··D

.--

"~t-~
:

..,..
. ._. ._. ....,
{__ ___ -- - -~ .... _...

r.-r:1
L....:.....J

~l;
~

Gu.t u ur>lf
Alr~rrł ilir

: j Fłw:n
t.. ~n;.
•

-:; l'777'l

FlfiCil·l<lipprn

.

·.

• I·J.Till]) 8~}u••'•"ltum

~

D

'f '

.
.
0~~M1~~:t- ...~~ l
5 ł J J· i·· RYs~~r
cY.tt.~<t<:~
~

- ~·_Lj ~;-n W~!:łgsf\"J'S"J-1

b~ Juv~•·i~um
tttt::t;1

-

-

l

. . ... ;&j~(.lf"~c.f•!> r -~------t---1

._ ._ /-- 'J.- 1
..- -ł ~ ..... ij

-

-

-

,.

..-

l

·-r - r

·

Jot~

,

s_ --~

~

~

r;r~ilr:utrt

in
6• .-M•~sr~~~~>N

ł",c. ~~-.

f } r.r.;, 'u

!t"J<'u....

M

d"-

#~~~d-

$(, łjźh,•SriH.•#>:-.

~

~ {eiiiiill ·:S••J.t~~~~~"ł>v

·~

~ ~O~t

t

Tektoniczna mapa przeglądowa Salzburskich

AJ p Wapiennych.
Obszar badan hydrogeoh:Ygicz:nyd1 z.az.naczony cz:amą inią.(wg TOT.JSS.AJNT 1971)
1- F-!.\rm~~.a go~u-ska i wczesny okres trze6o.r~-ędu,

2~ Fł1-sz

3.. 4·
567-.
89-

podwodnych -jezioro '\Volf~s:e~
F:ormacj~ fujuvarikum (Ba~1rarska)
~
Pok~)"fi<r.r Dachsteinu i Reitt;ra.lm
.
Forma~ja Juvavikum (Faza Halstaetter)- trias
Formacja Tirolikum (·Faza Berechtesgaden )
Formacja Tirolikum (Faza Werfen. St.Mart,S-chu
S1refa S kał kwarcy1owych

~-

FH~ skaJ

Halina Zyzańska, Henryk Zyzański
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