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Dolina Wodąca- wprowadzenie 
Joanna Mirosław-Grabowska, Andrzej Tyc 

Badania podjęte nad kompleksem jaskiń Skal Zegarowych i Jaskini Biśnik są etapem 
realizowanego od 1990 roku programu rozpoznania namuliskjaskiniowych w obszane Doliny Wodącej. 

Prace te. podjęte z inicjatywy Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie 
Górniczej, a realizowane i organizowane przez mgr Błażeja Muzolfa zaowocowały odlayciem o 
znaczeniu szczególnym dla rozpoznania osadnictwa paleolitycznego Polski. Mamy tutaj na myśli 
odkrycia dokonane na puedpolu i w Jaskini Biśnik. W ostatnich trzech łatach prace te były finansowane z 
grantu przyznanego przez KBN. a prowadzone są od niemal samego początku puez dr hab. Krzysztofa 
Cyrka i zespół (prof. dr hab. Teresę Wiszniowską, prof. dr hab. Teresę Madeyską i mgr Joannę Mirosław
Grabowską). 

W 1997 roku podjęto prace w kompleksie Skał Zegarowych jako interdyscyplinarne badania 
realizowane przez Zespół kierowany przez prof. dr hab. Teresę Wiszniowską z Zakładu Paleozoologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mgr Błażeja Muzolfa. W l 998 roku do prac nad sedymentami jaskiń 
włączył się dr hab. Zbigniew Śnieszleo z Uniwersytetu Śląskiego. 

Osobnym problemem badawczym dla Doliny Wodącej jest realizowany równolegle do badali 
sedymentołogicznych namulisk jaskiniowych program badań geologicznych prowadzonych przez mgr 
Joannę Mirosław-Grabowską. Dotyczą one głównie pokrywy osadów czwartorzędowych całego obszaru 
Doliny Wodącej. na tle obszarów sąsiednich. 

Badania strul"turałne ostańców skalnych i jaskiń oraz hydrologii i dynamiki współczesnych 

proc~ów geomorfologicznych prowadzi zespól z Katedry Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego (m.in. 
mgr Adam Połonius i dr Andrzej Tyc). 

Za bazę wszystkich grup badawczych służy od 1993 roku budowany i rozwijający się Ośrodek 
Naukowo-Dydaktyczny Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Smoleniu. Od terenu 
tego ośrodka rozpoczyna się trasa wycieczki w ramach sesji terenowej nr l A. 

Ryc. 2. Szkic hipsometryczny Doliny Wodącej 
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Za11·s budowy geologicznej Doliny Wodącej 
Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) jest poprzecinane 

licznymi suchymi dolinami i wąwozami, do których należy również Dolina Wodąca. Jest to dolina 
asymetryczna charakteryzująca się bardzo stromymi wschodnimi (do 29]) i o wiele łagodniejszymi 
zachodnimi zboczami (około 9]). Piemotna asymetria zboczy związana z tektoniką tego obszaru. została 
pogłębiona nierównomierną pokrywą osadową. W przebiegu doliny można wyróżnić dwa odcinki 
Pierwszy z nich o kierunku NE-SW, biegnący od wsi Smoleń do skałki Biśnik ma długość około 1,8 km i 
szerokość do 250 m. Odcinek drugi o przebiegu N-S, biegnący od skałki Biśnik w kierunku Kolonii 
Strzegowa ma długość około 2 km i szerokość 50-200m. Dno doliny położone jest na wys. 385-415 m 
n.p.m. Obecnie Dolina Wodąca pełni ważną rolę administracyjną, ponieważ jej dnem przebiega granica 
pomiędzy województwami śląskim i małopolskim. 

Dolina została wykształcona w obrębie wychodni wapieni skalistych górnego oksfordu, które 
odsłaniają się w górnych partiach zboczy oraz w postaci malowniczych ostańców (Bednarek et al., 1976, 
1978). Okalające ją skałki wznoszą się do wysokości ponad 100 m ponad dno doliny (G. Zamkowa, 
Skałki Zegarowe, Grodzisko Pańskie). W nich. na różnych wysokościach, wykształcone są liczne jaskinie 
i schroniska skalne. Wokół Doliny Wodącej znajduje się ich około 60 (Jaskinie ... , 1999). Większość z 
nich rozwinięta jest na szczelinach tektonicznych. Długość jaskiń jest bardzo zróżnicowana: od 3 do 155 
metrów (Jaskinia Zegarowa), ale prze\vażają (65%) niewielkie schroniska do lO m. W kilku jaskiniach 
m.in. Biśnik Zegarowa. Jasna, Schronisko na Grodzisku Pańskim znajdują się miąższe nagromadzenia 
osadów jaskiniowych. Od początku lat 90-tych, w kilku wybranych jaskiniach. prowadzone są 
systematyczne badania interdyscyplinarne (archeologiczno-geolo-giczno-zoologiczne). mające na celu 
odrworzenie ewolucji Doliny Wodącej w czasie czwartorzędu. 

Dolina wypełniona jest osadami czwartorzędowymi , których miąższość przekracza 6 metrów 
{Nliroslaw-Grabowska. 1998). W dnie doliny występują pokrywy zwietrzelinowe. Zbudowane są one z 
glin lub iłów zwietrzelinowych barwy czerwonobrązowej. Zawierają 13-55% frakcji iłowej i 15-57% 
frakcji pyłowej (we frakcji poniżej l mm) oraz liczne okruchy wapieni Charakteryzują się dużą 
zawartością getytu i kaolinitu. Podobne osady znajdowane są w szczelinach skalnych. Na nich leżą piaski 
drobnoziarniste i średnioziarniste (przeważają frakcje o średnicy 0.5-0. 125 mm). gliniaste. barwy 
czemonobrązowej. Zawierają 65-80% frakcji piaskowej. 15-25% frakcji pylowej i niewielką domieszkę 
iJów. 

W dnie doliny. naprzeciwko skałki Biśnik. zachowane są osady jeziorne w postaci wąskiej listwy 
tarasowej. W budo"i e tego tarasu w~Tóżnić można trzy serie osadów. W spągu występują jasno- i 
ciemnożółte piaski średnio- i gruboziarniste, miejscami przewarst\vione żwirkiem wapietmym. Ku górze 
przechodzą one w szare mułki i iły. Znalezione w mułkach ziarna pyłku roślin zielnych m.in. turzyc, traw. 
piołunów. szcza\\iu (ekspertyza palinologiczna wykonana przez dr K. Bińk:ę z Uniwersytetu 
Warszawskiego) wskazują na istnienie zbiornika jeziornego w czasie panowania chlodnych warunków 
klimatycznych. W stropie występują piaski drobnoziarniste (65% ziaren o średnicy 0,5-0,1 mm). 
Miąższość osadów jeziornych dochodzi do 3 metrów. Najczęściej występują one pod przykryciem 
utworami lessowvmi. 

Środko~e i dolne partie zboczy doliny pokryte są lessem. Miąższość ich przekracza 5 metrów. 
Lessy charakteryzują się kremową lub beżową barwą i udziałem frakcji pylowej w granicach 62-70% 
(gliny pylaste, pyły, pyły piaszczyste) i domieszką piasków bardzo drobnoziarnistych (20-30% ziaren o 
średnicy O, 125-0,05 mm). Zawierają 4% węglanów i 0,2% próchnicy we frakcjach poniżej l mm. 

Wzdłuż zachodnich zboczy doliny poniżej skałki Biśnik występują wydmy o wysokości do kilku 
metrów. Budują je piaski drobnoziarniste, bardzo dobrze wysortowane, barwy jasnożółtej lub jasnoszarej. 
Dominują ziarna o średnicy 0,5-0,25 mm (63%), udział ziaren o średnicy 0,25-0,125 mm dochodzi do 
25%. 

U wylotu Doliny Wodącej rozciągają się powierzchnie aluwialne. Zbudowane są z piasków 
drobnoziarnistych, piasków zatorfionych i mad Tworzą one najniższy-zalewowy taras rzeczny 
niewielkiego cieku i rzeczki Tarnówki. 
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Stanowisko l 
Jaskinie kompleksu Skal Zegarowych 
Elerej Muzo/f. Zbigniew Śnieszko, Teresa Wiszniowsica 

Bardzo ważnym elementem geomorfologicznym i przyrodniczym tej okolicy są jaskinie i 
schroniska. Przeprowadzona w ostatnich latach inwentaryzacja wykazała obecność na tym obszarze 53 
jasku:i i schronisk. Charakteryzują się one występowaniem obfitych namulisk, głównie ilastych, z 
domieszką gruzu wapiennego lub humusu za"'ierających szczątki fauny a także ślady pobytu człowieka, 
który wykorzystywał jaskinie do zakładania obozowisk od epoki kamienia do czasów współczesnych. 

s kala planu l :111(1 

,. 

Ryc. 3. Plan Jaskini Zegar z naniesionymi wykopami archeologicznymi 
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Wśród licznych zespołów skalnych do najciekawszych naJeży zespół Skał Zegar, w którym 
znajdują się dwie interesujące jaskinie: Jaskinia Zegar oraz Jaskinia Jasna Smoleńska. 
Obie były w przeszłości zamieszkiwane paez łudzi, świadczą o tym znajdowane na powierzchni 
fragmenty krzemieni, kości oraz fragmenty naczyń glinianych. Jednak część materiału została zniszczona 
w przeszłości. W 1846 roku pisano o wywozie z jaskini na pola ,,kilkuset fur urodzajnej ziemi". Przy 
okazji natrafiono na ,.wielką ilość przedpotopowych zwierząt, kości ludzkich, szczątki popielnicy i 
zaostrzone krzemienie". Do dzisiaj są widoczne ślady wspomnianej niszczycielskiej eksploatacji 
namuliska a także obserwuje się aktualnie postępującą dewastację będącą wynikiem nieprzemyślanej 
eksploracyjnej działalności "speleologów" a także .. poszukiwaczy skamieniałości". 

Brak informacji o badaniach naukowych wypełnień tych jaskiń mogących dokumentować 
historię zmian środolliska przyrodniczego w czwartorzędzie a także prezentować dzieje człowieka oraz 
istniejące zagrożenie zniszczenia częściowo zachowanych cennych namulisk stworzyło konieczność 
podjęcia prac badawczych o charakterze intredyscyplinarnym. Tylko badania w których prace 
archeologiczne wspomagane są rezultatami badań innych nauk takich jak: geologia, geomorfologia, 
paleozoologia stanollią podstawę do formułowania wszechstronnych, pełnych wniosków dotyczących 
osadnictwa pradziejowego, na tle historii środo\\ iska. jego zmian oraz charakteru. 

W 1997 roku podjęto prace w kompleksie Skal Zegarowych jako interdyscyplinarne badania 
realizowane przez zespół autorów. Zespól posta\\ił sobie za cel m.in: 

ustalić poziomy chronologiczne zasiedlania jaskiń i ich przedpola; 
uzyskać materiały paleozoologiczne jak i ~mentacyjne stwarzające możliwość do odtworzenia 
przemian środolliska Doliny Wodącej w różnych okresach klimatycznych; 

oraz: 
umożliwić udostępnienie jaskiń dla ruchu turystycznego: 
umożliwić stworzenia w Jaskini Zegar laboratorium badawczego dla Uniwersytetu Śląskiego. 

W l 997 roku prace nasze skoncentrowaliśmy na przedpolu i we wnętrzu Jaskini Zegar 
u~1uowanej u podstawy zespołu SkaJ Zegarowych. Zrealizowaliśmy wtedy dwa wykopy przed dwoma 
głównymi wejściami do jaskini oraz w komorze głównej jaskini. Ten ostatni wykop został rozszerzony w 
trakcie prac sezonu I 998 roku i uzupełniony o wykop usytuowany w korytarzu doprowadzającym do 
komory głównej (ryc. 3). 
Sezon 1998 obok prac w Jaskini Zegar objął także sondażami Jaskinię Jasną Smoleńską zlokalizowaną w 
partii szczytowej Skał Zegarowych oraz niewielkie schronisko skalne znajdujące się pomiędzy oboma 
jaskiniami. Jako. że nie posiada ono nazwy własnej pozwoliJem sobie określić je mianem Jaskini 
Pośredniej (ryc. -ł) . 

Ryc. -ł . Skały Zegarowe. widok kompleksu skał z samolotu od NW z lokalizacją jaskiń objętych 

badaniami w 1998 
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Badwia archeologiczne 
Należy stwierdzić. że wszystkie objęte badaniami jaskinie charakteryzują się wielokrotnym 

wykorzystywaniem ich wnętrz jako schronisk ludZkich. W każdym przypadku mamy do czynienia z 
kilk.:-ma poziomami chronologicznymi. 

Na przedpolu Jak:ini Zegar jak i w '")'kopach w jej wnętrzu odnotowaliśmy obok poziomów 
no'l\~lnych XVII-XIX-wiecznych, poziom osadniczy datowany na przełom Xlll-XIV wieku i wiek XV. 
Taki>! same znałeziska wyst<U>ily w powierzchniowych warstwach wypełniających Jaskinię Pośrednią, jak 
i w komorze Jaskini Jasna Smoleńska. W tym ostatnim przypadku możemy stwierdzić istnienie nawet 
obiektów wkopanych w nawarstwienia Wydobyto z nich m.in. groty bełtów, wskazuje to, że jaskinia 
była wykorzystywana jako schronienie w czasie walk jakie miały tutaj miejsce w xm i XIV wieku. 
Należy wspomnieć o jeszcze jednym fakcie - przez wielu obserwatorów Jaskinia Jasna Smoleńska była 
uwaz3Jla za jaskinię z której usunięto większość nawarstwień, w celu użyźnienia sąsiadujących z nią pól. 
Po ll.:l5ZYCh badaniach okazało się, iż jest to interpretacja całkowicie mylna, a nawarstwienia jaskini 
zacboJwały się w całej swej miąższości, o czym przekonuje obecność poziomu średniowiecznego jak i 
nast~pnych. o których za ch\\ilę. 

W Jaskini Zegar drugi poziom chronologiczny to rozproszone materialy kultury przeworskiej z 
póżn.ego okresu rzymskiego (111-IV w. n.e.), które '"1'st<U>iły tak na przedpolu jaskini jak i w jej wnętrzu. 
Po~ skaliśmy tutaj m.in. fragmenty naczyń toczonych oraz brązową posrebrzaną zapinkę do szat VI 
~- Almgrena. Niewątpli\\ic \\ielką "popularnością" cieszyły się wszystkie jaskinie tego kompleksu w 
okr~;e neolitu jak i wczesnej epoki brązu. Przed Jaskinią Zegar wydobyto fragment szlifowanej siekierki 
knemienne odpady produk~jne oraz skorupy naczyń łączonych z neolitycznym kręgiem lendzielsko
polf-l!Skim. liczne odpady po produkcji krzemietme odkryto także w nawarstwieniach Jaskini Jasnej 
Sm.:>l>!ńskiej . Ich nagromadzenie wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z rozproszoną krzemienicą 
pr"-;.1]..-ującą jak się wydaje siekierki czworościenne. Mniejszą krzemienicę zlokalizowano na podejściu 
do :~kin i Pośredniej. 

Poniżej poziomów próchniczych w których występowały powyższe materiały zalegaly 
nieL..J.ruszone sedymenty nawarstwień jaskiniowych na które składały się polewy jaskiniowe (Jaskinia 
ZegJ.n. warstwy rumoszu skalnego, warstwy piasków. lessów oraz glin jaskiniowych. 

Z głębokich nawarst\,ień jaskiń. w przypadku Jaskini Zegar ponad 300 cm od poziomu polewy 
jaskiniowej. pozyskano jednak nieliczny materiał krzemienny, który bezspornie wskazuje na 
wykorzystywanie ich \mętrz przez człowieka pradziejowego. W Jaskini Zegar odk:r)to co najmniej dwa 
pozwmy paleolityczne. są to obecnie bardzo nieliczne zespoły. Na najstarszy zespół przedmiotów 
kn~m.iennych składają się drobne odłupane narzędzia. Wydzielono wykonane z odłupka narzędzie 
dookolnie załuskane wnękowo-zębowe, fragment narzędzia z odłupka lewaluaskiego. odłupek 

lew:lłuaski . Powyższy materiał wskazuje na pochodzenie z kręgu starszych zespołów mikocko
pradniclcich. starszych od zespołów z ostrzami prądnickimi. Mamy tutaj do CZ}nienia z osadnictwem 
paleolitu środkowego. odpo\\iadającego w chronologii klimatostratygra.ficznej początkom Wtinnu, po 
pocz3_t.k:i pierwszego arktycznego podokresu Wurmu. W datach bezwzględnych jest to przedział około 
50Clt~)B.P. Znaleziskiem luźnym .. znalezionym w warstwach przemieszanych wkopu nowożytnego jest 
złairolle narzędzie w formie liściowatego ostrza jerzmanowickiego. Jeżeli przypisanie kulturowe jest 
pra"idlowe to mielibyśmy do czynienia w tej jaskini także ze śladem obozowiska ludności 
górnopaleolitycznej, której najstarsze zespoły są datowane w Połsce na ok. 36200 l. p.n.e. (Jaskinia 
Nietoperzowa). Powyższe określenia chronologiczno-kułturowe krzemieni zawdzięczam dr bab. 
K.rzysztofo\\i Cyrko\\i, za co w tym miejscu dziękuję. Paleolityczne krzemienie pozyskano jedynie w 
wykopie komory głównej Jaskini Zegar, wykop usytuowany w korytarzu.. takich materialów nie 
dosurczyl, ale są pełne podsta\\)', aby w kilku przypadkach przypuszczać, iż pozyskane tutaj kości długie 
dużych zwierząt jak i rogi jelenie zostały opracowane ludzką ręką. Uzyskane dane archeologiczne 
wSj:))łgrają z wynikami analiz paleozoologicznych .. z których wyłania się obraz wyraźnych okresów 
~·cznych przedzielonych okresami cieplejszymi. Najmniejsza z badanych jaskiń, Jaskinia Pośrednia, 
nie dostarczyła krzemienia.. ale dostarczyła m.in. szczątków nosorożca włochatego jak i renów. Na jej 
niez~t głębokie wypełnisko składają się utwory pylaste z rumoszem skalnym. 

Ostatnia z badanych jaskiń, znajdująca się na szczycie Skal Zegarowych Jaskinia Jasna 
Smoleńska cbaraktei'}'Zuje się niezbyt rozbudowanym profilem nawarstwień (ryc. 5), ale tym niemniej 
dosurczyla interesujących danych tak paleozoologicznych jak i sedymentacyjnych, na archeologicznych 
koOC:ząc. W towarzystwie kości nosorożca włochatego jak i kości reniferów wystąpiły drobne odłupki i 
łuski krzemienne .. które jednoznacznie wskazują na przebywanie tutaj grup ludzkich. Ze względu na 
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znikomość i jakość materialu trudno go przypisać chronologicznie jak i kulturowo. Nie można 
wykluczyć. że mamy tutaj do czynienia z jakimś poziomem górnopaleol i tycznym. 

Wydaje się. iż po dwóch minionych sezonach badawczych wyniki są nader interesujące. że 

kompleks..jaskiń SkaJ Zegarowych należy poddać dalszym badaniom. Z powodu kłopotów finansmvych 
jak i kłopotów powsta~·ch w wyniku no\v)'ch podziałów administracyjnych kraju, w 1999 roku badania 
zos~· przerwane. Dotychczasowe badania finansowaJ Zarząd Zespołu Jurajskich Parków 
Krnjobrazowych w Dąbrowie Górniczej. 

1·1 
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Faun;,a kręgowców z czlnrtorzędowych osadów Jaskini Zegar. 
W lecie 1997 roku rozpoczęto sondażowe badania namulisk Jaskini Zegar. W wyniku eksploracji 

osaoow o p<mierzchni 15 m; w głównej komorze jaskini uzyskano profil o miąższości 5 m. 
W wyniku badań uzyskano materiaJy paleozoologiczne obejmujące około 6000 sztuk szczątków 
kręg.:>'I"I.CÓW. 

Stan zachowania wydobytych szczątków jest różny. Najlepiej zachowały się zęby i poroża, nieco mniej 
było kręgów. Najgorzej zachowały się kości długie, część z nich posiadała widoczne ślady obróbki (silne 
wygbdzenia powierzchni, ślady nacięć). Na niektórych kościach widoczne były ślady gryzienia przez 
drapłaniki (hiena jaskiniowa) i gryzonie. 

Zespół faunistyczny reprezentowany był przez 32 gatunki ssaków (tab. l). z czego 7 należy do 
form wymarłych pod koniec plejstocenu. Są to między innymi: niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus), 
hiero jaskiniowa (Crocuta spalaea), lew jaskiniowy (Panthera Ieo spelaea). nosorożec włochaty 
(Coe!odonta antiquitatis). jeleń olbrzymi (Megaloceros giganteus), żubr pierwotny (Bison priscus) i tur 
(Bos _:>rimigenius). Trzy gatunki żyją dziś tylko na terenie pólnocy Europy i Azji (leming obrożny -
Dicrc•stonyx gulielmi. leming górski - Lemus lemmus i renifer - Rangijer tarandus). Równocześnie 
wysupowaly gatunki charaklerystyczne dla Strefy umiarkowanej związane z łąkami, zadrzewieniami, 
lasam.t np: nornica ruda- Clethrionomys glareolus: dzik- Sus scrofa; jeleń- Cervus elaphus; łoś - A/ces 
a/ces. Pozostale gatunki takie jak: ryjówki (Soricidae). norniki (Microtodae). myszy (Muridae), wilk -
Cams !upus. lis - Vulpes vulpes. borsuk - Me/es me/es, uważane jako eurytopowe. czyli, wykazujące 
p~ Slusowania do różnych środowisk. 

Wstępna analiza fauny ssaków pozwoliła wydzielić grupy gatunków charakteryzujących się 
pod0bnymi wymaganiaroi ekologicznymi: (ssaki stepotundrowe, leśne i eur}1opowe). Szczegółowe 

ilośelowe i jakościowe badania składu gatunkowego w poszczególnych poz iomach pozwoliła stwierdzić. 
że depozycja odslonię~·ch osadów odbywała się w warunkach klimatu chłodnego z tendencją do 
zaosuz~nia reżimu klima~·cznego obejmując okres ostatniego zlodowacenia ( l O 000 - 100 000 lat) a 
Da\\ ~t schyłkową fazę poprzedzającego go interglacjału eemskiego. 

W opisywan~m profilu zwracają na siebie uwagę zjawiska występowania po sobie osadów z 
faun:1 charaktel}·styczną dla pogłębiających się depresji środowiskowych Vistulianu będących 

zapo'1"1.1edzią kształtowania się coraz gorszych warunków klimatycznych i następnie z fauną typową dla 
ociepko.ia klimatu i "iększego rozpowszechnienia lasów. 
Uośc szczątków znajdowanych w poszczególnych poziomach osadów była poró\mywalna. za wyjątkiem 
pozi.:>mów: warstwy II i V wykopu I i warstwy mechanicznej 12 i 17- 2 1 wykopu li. gdzie zauważono 
wynZIIy wzrost ilości szczątków kostnych. 

Osady w spągu odsłoniętych profilów deponowane były raczej w klimacie umiarkowanym. w 
środo'l"l.isku leśnym. przykładem jest obecność nornicy rudej (Ciethrionon~vs glareolus). 

Fauna w kolejnych warstwach to fauna typowa dla postępującego ochłodzenia. pojawienia się 
tereoow otwartych. ale ciągle z obecnością (już mniejszą) obszarów o zwartym zadrzewieniu. W okresie 
~·m nastąpił spadek średnich rocznych temperatur i wzrosła suchość klimatu. W środowisku tym żyły 
gatu:nlci charakterystyczne dla tundry, stepu i zimnego stepu takie jak: suseł (Spemwphilus sp.), leming 
górski (Lemmus lemmus) i leming obrożny (Dicrostonyx torquatus), nornik (Microrus arvalis), nornik 
bur}· t\licrotus agrestis). nornik północny (.\Jicrotus oeconomus), renifer (Rangifer tarandus), koń 
(Equus caballus), kozica (Rupicapra rupicapra), żubr pierwotny (Bison priscus) oraz jeleń (Cervus 
elaphus) gatunek związany z obszarami leśnymi i pobrzeżaroi lasów. Drapieżniki reprezentowane były 
przez : niedź\\iedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), wilka (Canis lupus); lisa (Vulpes vulpes); lwa 
jaskiniowego (Panthera spelaea) i hienę jaskiniową (Crocuta spelaea). Z obrazu składu gatunkowego 
wynika. że iż był to okres dużych wahań klimatycznych i przemian środowiska. 

Obserwowany w kompleksie stropowym po\\TÓt fauny leśnej oznacza ogólną poprawę warunków 
klimatycznych W warstwach tych obejmujących także okres holocenu nastąpił wzrost ilości elementów 
Z\\iązanych z lasami - nornica ruda (Ciethrionomys glareolus): borsuk (Jvleles me/es). żbik (Felis 
silvestris), dzik (Sus scrofa). jeleń (Cervus e/aphus ), łoś (A/ces a/ces). Ostatni okres silnego 
przekształcenia środo\\iska Z\viązanego z gospodarką i osadnictwem człowieka dokumentuje obecność 
skorup. narzędzi. W}Tobów artystycznych i kości zwierząt domowych (bydła - Bos taurus. owcy- Ovis 
ammon. kozy - Capra hircus). 

Obecne w osadach kości z śladami cięcia. wygładzenia czy Iupania mogą stanowić resztki 
poży\\ienia człowieka. lub były użytkowane przez człowieka i służyły prawdopodobnie do wyrobu 
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narzędzi. Znalezione w materiale zrzucone poroża renifera i jelenia mogły być przynoszone i stanowiły 
niewątpliwie materiał do wyrobu narzędzi Jelenie zrzucają zwykle poroża zimą i wiosną. W tym czasie 
zbierane były przez czło\\-ieka. co przypuszczalnie może stanowić wskazówkę co do pory gromadzenia 
szczątków kostnych i bytności w jaskini człowieka. 

Przedstawione wyniki badań paleontologicznych należy traktować jako wstępne gdyż 

przeprowadzone badania miały charakter rozpoznawczy i obejmują tylko część wypełnień zachowanych 
w Jaskini Zegar. 
Wydaje się być uzasadnioną konieczność kontynuacji w przyszlości rozpoczętych już badań rokujących 
mam nadzieję możliwość odtworzenia przebiegu zmian środowiska pod wpływem czynników 
klimatycznych i antropogenicznych. 

Stanowisko 2 
Jaskinia na Biśniku 
Krzy s= to/ Cyrek, Teresa Madeyska, Joanna Mirosław-Grabowska, Teresa Wiszniowska 

Litologia i strat~·grafia osadów Jaskini B.iśnik 
Jaskinia Biśnik polożona jest w obrębie Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Jej otwór znajduje 

się na zachodnim stoku skałki Biśnik (-ł05 m n.p.m.). na lewym zboczu Doliny Wodąc~j. 

Jaskinia w znacznej części wypeŁniona jest osadami, których miąższość dochodzi do 5 m. W 
profilu wyróżniono 18 warstw. które skladają się na trzy główne serie osadów (Mirosław-Grabowska. 
1998). Poszczególne serie różnią się znacznie między sobą litologią, sposobem wykształcenia i formą 
występowania utworów. Spowodowane jest to odmiennymi środowiskarni i procesami. które 
dopro" adziły do akumulacj i tych utworów. 

Jt:. .iKINlA 
PSIA 

~ 

Ryc. 6. Kontur Jaskini Psiej i Jaskini na Biśniku na tJe Skały Biśnik (wg A Poloniusa. niepublikowane). 
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W spa_gu występuje trzeciorz'(dowy ił 

rezyduJlny typu te"a rossa (warstwa l 8). 
Charaberyzuje się on dużą zawartością kaolinitu 
i ge~m Podobne genetycznie utwory znajdują 
się m.in. w Jaskini Nietoperzowej (Madeyska
~ikJe,,ska, 1969; Madeyska. l 981), żabiej 
(Bosak er al.. 1982) oraz w jaskiniach Węże i 
Raciszyn koło Działoszyna (Samsonowicz, 1935; 
Szynki~'"'icz. 1994). Seria I osadów obejmuje 
kompkks różnorodnych glin j askiniowych 
(warstwy l 7-8). Gliny jaskiniowe składają się z 
autochtonicznego gruzu wapiennego, 
pochodzącego z wieUzenia mechanicznego 
stropu i ścian jaskini oraz z cząstek ilastych, 
efektu \\ietrzenia chemicznego wapieni. Ponadto 
waf'St\' ~- te zostaly wzbogacone w drobny 
maten:lł mineralny allochtoniczny. przedostający 
się do _JaSkini z zewnątrz wraz z przesączającą się 
szczelmam.i wodą łub na\\'iewany przez otwór. 
Warstwy 13-1 7 wyksztalcone są w postaci glin 
pyJ~·.:h ze średnią zawartością gruzu 
wapi~nnego -ł9%. Początkowo przeważają 

okruch~ ostrokrawędziste. a następnie o 
kra"edziach coraz bardziej ogładzonych. co 
może 5'\iadcz~·ć o ocieplaniu klimatu. We frakcji 
pomz.e_1 l mm. zawartość pyłu wynosi średnio 

60%. piasku 22o/o, ilu ISO/o. W glinach seńi I 
maleJe udział kaolinitu. a wzrasta iłtitu. W 
warsl\\:lCh nadlegl)·ch (8-12). we frakcji poniżej 
l mm. Z\\iększa się udział piasku do 60%. 
malej.: udzial pyłu do średnio 30% (gliny 
piaszczyste. piaski gliniaste) oraz zmniejsza się 
za,,aność gruzu wapiennego do około 32%. 
Okruchy wapienne występujące w tych 
waJ'Sl\\Jch przewazme charakleryzują się 

gładkuni p<)\\ierzchniami i ogładzonymi 

kra'' ędziami. l'vliejscami poja\\iają się okruchy z 
jamkami koro~jnymi na po\\ierzchni. Osady 
serii l charakleryzują się zawartością węglanów 
do l :!0 o i próchnicy do 0,8%. Gliny jaskiniowe 
za\\ier:~ją ponadto liczne szczątki kostne 
Z\\ierząt i znaleziska archeologiczne. Osady seńi 
I były akumulowane w warunkach typowych 
dla jaskiń suchych 
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(nieprzepływowych), z ograniczonymi wahaniami 
Biśnik 

Ryc. 7. Fragment profilu osadów Jaskini 

temperatury wilgomości. Na podstawie 
"!ników przeprowadzonych badań 
geologicznych.. archeologicznych 
zoologicznych wyróżniono: 

• warstwy deponowane w czasie zlodowaceń południowopolskich (w-wy l 7-16) 
• warstwy odpowiadające zlodowaceniom środk:owopołsk:i.m. zapewne złod. Warty (w-wy 15-14) 
• " Jrstwy akumulowane i przeksztalcone w czasie interglacjalu eemskiego (w-wy 13-12) 
• \\arstw!· z czasu zlodowacenia Wisły (w-wy 11-8). 
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Wyżej leżąca seria ll osadów obejmuje trzy warstwy piaszczyste (w-wy 7-5), z widocznym w 
spągowej części warstwowaniem. Są to piaski drobnoziarniste (zawartość frakcji 0,25-0,125 mm ponad 
50%). miejscami gliniaste, właściwie pozbawione gruzu wapiennego, barwy rudej i żółtorudej. Zawierają 

śladowe ilości węglanów (0.2%) i próchnicy (0,1%). Seria ta jest wyrazem gwaJtownej zmiany 
środoniska i mechanizmu akumulacji, poprzez częściowe zawalenie się stropu jaskini i utworzenie 
schroniska skalnego, omartego na procesy fluwialne zachodzące w dolinie wodącej. 

Najwyżej leżąca seria III osadów obejmuje kilka różnych genetycznie warstw m.in. piaski i gliny 
(w-wy -ł-3) oraz soczewkę lessu (warstwa 2). ). Poszczególne warstwy mają różną zawartość gruzu 
wapiennego, od O do 60%. Zawierają około 7% węglanów i 1,6 % próchnicy. Okruchy wapienne są 
głównie ostrokrawędziste. Osady te świadczą o akumulacji fluwialnej, a następnie eolicznej w czasie 
głównego stadiału zlodowacenia Wisły. Osady tych dwóch typów występują dość powszechnie min. w 
J.Jasnej. J.Nietoperzowej. J.Mamutowej. Schr. Wylotnym, J.TuneJ Wlk. {Madeyska-Niklewska, 1969; 
Sa\\icki. 1953). Stropowa część profilu (w-wy 1b-la) wykształcona jest w postaci próchnicy 
holoceńskiej. 

Poza bardzo ciekawym profilem geologicznym, w schronisku Biśnik znaleziono interesujące 
materiały archeologiczne: narzędzia krzemienne i kościane. Świadczą one o co najmniej 14 fazach 
osadniczych od paleolitu dolnego, przez paleolit środkowy i górny oraz neolit, aż do średniowiecza 
(Mirosław-Grabowska er a/..1995). Na uwagę zasJuguje fakt, że na Jurze Polskiej dolnopaleolityczny 
zespół narzędzi krzemiennych o tradycji aszelskiej został opisany po raz pierwszy. 

Waność stano\\iska Biśnik polega zatem na dobrym zachowaniu profilu z długiego odcinka 
czasu. chociaż w porównaniu z J.Nietoperzową i innymi osady górnoplejstoceńskie są tu znacznie 
bardziej znieksztaJcone i dlatego LTUdniej odtworzyć przebieg zmian klimatycznych. Częściowo pomocne 
w roz\\iązaniu tego problemu jest nawiązanie do osadów występujących w prLylegającej dolinie wodącej 
i do profili iimych jaskiri. . 

. \'latriaJ archcologiczn~· 

Biśnik to odosobniona skala wapiemm polożona w dnie Doliny Wodącej w rejonie \V"Lgórz Pasma 
Smoleńsko-Niegowonick:iego. Stanowisko archeologiczne zajmuje wnętrze trzykomorowej jaskini orclZ 
obszar przed wejściem osłonięty z trzech stron przez skalne ściany. a od góry prLez nawis. Łączna 

po\\ierzchnia obiektu wynosi okolo 150m2. 
W liczącym 6 metrów głębokości profilu S wykopu pod nawisem W)Tóżniono 3 zasadnicze serie 
sedymentacyjne (od I do ill). NajmJodsza z nich (warstwy l-4) składa się z bezstrukturalnych lessów i 
piasków ze zmienna ilością ostrokrawędzistego gruzu. W holoceńskiej próchnicy (w. la) 
zadokumentowano pozostałości XIV -wiecznego obozowiska w postaci paleniska, fragmentów ceramiki i 
żelaznego noża W tym samym poziomie odlcr)1o inwentarz kultury rnierzanowickiej z wczesnej epoki 
brązu. Było to obłożone kamieniami palenisko, ceramika. wyroby krzemienne (m.in. siekiera 
czworościenna). szydJo. ostrze kościane oraz szabla dzika z nawierconymi otworkami. W lessie z 
domieszką piasku (w. -ł) i w pomarańczowym. piasku bezstrukturalnym (w. 5) natrafiono na 
gómopaleolit)•czny poziom kulturowy (G). Tworzyły go formy krzemienne o najbliższych analogiach w 
zespołach kultury jerzmanolVickiej. Były to przede wszystkim wióry, jedno- lub dwustronnie płasko 
załuskane ostrza, drapacze. rylce, wiórowiec oraz kościane ostrze i zdobione nacięciami poroże renifera. 
W leżacych niżej piaskach warstwowanych (warstwy 5-7 z 11-ej seńi sedymentacyjnej) znaleziono 
zabytki z. najmJodszego na stanowisku. środkowopaleolitycznego poziomu kulturowego (F1). W jego 
obrębie odkryto dwa sta.le obiekty kulturowe. Pierwszy z nich, to wzniesiona przed wejściem do jaskini, 
osłona od wiatru (?), zachowana w postaci półkolistego wieńca kamieni, we wnętrzu którego znajdowało 
się palenisko oraz kilkaset kościanych i krzemiennych artefaktów. Drugi to nieckowata jama zajmująca 
pra\\ie całą powierzchnię pr:zebadddanego fragmentu komory jaskini. Prawdopodobną przyczyną jej 
wykopania mogla być chęć powiększenia przestrzeni pomiędzy ówczesną powierzchnią namuliska a 
stropem jaskini. Inwentarz tego zespołu tworzyło kilkaset wyrobów krzemiennych i kilka tysięcy kości 
zwierzęcych. Były to ~metryczne noże tyleowe nawiązujące do noży typu Prądnik, rozmaite zgrzebła. 
mikrolityczne pięściaki narzędzia zębato-wnękowe oraz mikrolityczne drapacze odłupkowe. Pólsurowiec 
wytwarzano zarówno w technice lewaluaskiej jak i w technice rdzenia k:rążkowatego. Analiza 
typologiczno-stylistyczna przekonuje, że mamy tu do czynienia z inwentarzem ruikocko-prądnickiej 
tradycji kuJturowej z naJbliższymi analogian1i w zespołach typu Bockstein i Cienma. Stratygraficznie 
zespól ten jest datowany na wczesny vistulian. 
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Złożem piem-otnym starszej fazy tej samej tradycji kulturowej były utwory pylasto-gliniaste z gruzem 
(w.8 i 9) stano\\iące strop m serii sedymentacyjnej. Obok wyrobów krzemiennych zespól ten (F2) tworzą 
szczególnie interesujące znaleziska organiczne. Były to m. in. czaszki jeleni i wykonane z poroży tego 
Z\\ierzęcia topory. Znaleziono również odpadki powstale podczas obróbki poroży. 

W niżej leżących warstwach III serii sedymentacyjnej (warstwy 12-18) zalegały zabytki o najbarmiej 
archaicznym charakterze (zespoły AI-A5). Były to m.in. narzędzia zębate, wnękowe, zgrzebła, wiórowe 
noże rylcowe z naturalnym tylcem oraz dwustronne ostrza Zwraca uwagę obecność pojedyńczych fonn 
makrolitycznych (choppery). nielicznych mikrolitycznych pięściaków oraz elementów techniki 
łewalnaskiej. Zespoły te są tutaj stratygraficznie datowane na interglacjał eemski (Al-A2) i na 
zlodowacenie warciańskie (A3-A5). 
Na podsta"ie dotychczasowych badań w jaskini utworzono stratygraficzny schemat stanowiska. w 
którym wyróżniono ł3 faz osadnictwa pradziejowego, w tym l O paleolitycznego. 

Sz~tki kostne z czwartorzędowych osadów Jaskini na Biśniku. 
Osady wypełniające Jaskinię na Biśniku zawierały szczątki zwierzęce. Podczas eksploatacji 

osaoow "'~·dob~te zostały \\iększe szczątki kostne (około 80 000). natomiast drobne (około 6000) 
pochodzą z przemywania osadów na barmo drobnych sitach. Szczątki kostne po dokonaniu segregacji. 
konserwacji zostały poddane szczegółowym analizom między innymi morfologicznej, osteometrycznej . 
jakos..,owej. ilościowej i paleoekologicznej. 

Z kił.J...-udziesięciu tysięcy przeanalizo\v-anych okazów \viększość stanowiły barmo drobne 
fragmenty o niewielkiej przydatności dJa przyrodnika. Stan zachowania pozostałych. które poddano 
dalszej analizie był różny. Najczęściej były to cale kości. zęby lub ich fragmenty. niekiedy ze śladami 
opałen. cięć. czy też łupania. Najlepiej zachowały się zęby (37.-ł%). dystaJne odcinki kości kończyn. 

żebn !8.9%). kręgi (7.90/o). czaszka i poroża najgorzej zachowywały się kości dJugie i plaskie. Licznie 
"~·stepujące w materiale zrzucone poroża jeleni i jeleni olbrLymich. nieco mniej reniferów posiadały 
ró" r.:;!L śla~ zaryso"·ań. 

Opracowane szczątki należaly do osobników dorosłych. ale nie starych. Rzadko spotykane są 
kośc1 ionn młodocianych. Ich szczątki stanowiły zaledwie 6.2% zbioru. 

W badanym materiale pochodzącym z eksploracji na mulisk z różnych części jaskini (z 21 
pozwmów eksploraąjnych) stwiermono obecność szczątków należąą·ch między innymi do ~9 

gatunków ssaków i 32 gatunków ptaków. 
Obecne w materiale kości ze śladami cięć. ,,~·gładzeń czy łupania mogły stanowić resztki 

poży\\ienia człowieka np. kości pardw. konia, mika, jelenia. jelenia olbrzymiego. sarny. renifera. łosia 
kozicy. tura i żubra pierwotnego. niektóre kości i poroża służyły prawdopodobnie do wyrobu narzędzi. 
Znalezione zrzucone poroża renifera, jelenia olbrzymiego i jelenia (najczęściej reprezentowane są części 
podstawowe z różą i fragmenty odgałęzień) mogły być przynoszone i stanowiły niewątpliwie materiał do 
\V~Tobu narzędzi. Przewaga w materiale fragmentów zrzuconych poroży może wskazywać na porę roku. 
w której gromactLiły się szczątki kostne i na ewentualne zasiedJenie jaskini przez człowieka (okres 
wiosenny). Wreszcie część ze znalezionych kości należała do zwierząt, które znałazły się w jaskini 
p~"JX)dkowo np. niektóre drapieżniki : lew jaskiniowy, hiena jaskiniowa. W przyotworowej części jaskini 
i w szczelinach skalnych mogły gnieździć się niektóre ptaki jak: sowy, kawki, drozd obrożny. 

W zestawieniu fauny ssaków i ptaków wymielono grupy gatunków charakteryzujących się 
podobo~mi n~maganiami ekologicznymi, co umożłi"iloby podjęcie próby określenia warunków 
klimaiycznych i przemian środowiska w jakim przebywał czlo..viek w późnym plejstocenie i holocenie na 
obsurze Doliny W odącej. 

Z zestawienia wynika. że pra\\ie wszystkie poziomy za\vierają faunę z wszystkich grup ekologicznych. 
Dominującym gatunkiem w zespole dużych ssaków jest niedźwiedź jaskiniowy (około 48%) a 

drobne ssaki najliczniej reprezentowane są przez leminga obrożnego (7%). Wśród ptaków dorninowały 
głuszcowate z przedstawicielami: pardwą mszarną, pardwą górską i głuszcem. UctLial pozostałych 

gatunków jest o wiele mniejszy i zróżnicowany w wymielonych poz iomach. 
W skład tego zespołu faunistycznego wchodzi wiele form (22 gatunki) dziś żyjących w strefie 

umiarkowanej związanych z łąkami, zadrzewieniami, lasami (np. drozdy. sowy, grubodziób, popielica. 
nornica ruda. darniówka, żbik.. dzik, jeleń, sama) a także charakterystycznych dla terenów pólnocnych 
Europy. Azji. tundry lub tajgi (7 gatunków). Z kopytnych obecny by ł renifer. z zajęczaków zając bielak. z 
~-zoni Ienting obrożny. Ienting i nornik wąskoczaszko\v~·. z ptaków pardwy. Pozostale gatunki takie jak: 
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lis. \\i lk.. borsuk. tchórz uważane jako elli!topowe. czyli wykazujące przystosowania do różnych 
środo"isk. Obok nich spotykamy także 7 gatunków ssaków wymarłych takich jak: niedźwiedź 

jaskiniowy, lew jaskiniowy. hiena jaskiniowa. nosorożec włochaty, jeleń olbrzymi. żubr pienvotny, tur. 
Zmiany fauny są nyraźne, chociaż dane dla poszczególnych warstw są w różnym stopniu 

miarodajne. Szczegółowa ilościowa i jakościowa analiza składu gatunkowego pozwoliła stwierdzić. że 

depozycja odsłoniętych dotychczas osadów w Jaskini na Biśniku odbywała się w warunkach klimatu 
umiarkowanie chłodnego z tendencją do zaostrzenia reżimu klimatycznego w kierunku wzrostu udziału 
elementów tundrowych wraz z pojawieniem się form stepowych kosztem fauny leśnej. Dominującym 
środo\\iskiem w tych chłodnych fazach był zimny step łub stepotundra, jednak ze stalą obecnością 
obszarów zalesionych o różnym charakterze (izolowane fragmenty zwartych obszarów zadrzewionych 
łub lasów parkowych). Obecność zróżnicowanego zespołu dużych roślinożerców pozwala wnioskmvać o 
braku grubej pokrywy śnieżnej. 

Wzrost liczebności form związanych z obszarami zalesionymi z równoczesnym spadkiem 
udziału gatunków stepotundrowych, może wskazywać na okresy ciepłe. 

Niewielki. ale stały udział gatunków związanych z wodą i terenami podmokłymi sugeruje 
istnienie zbiorników wodnych i terenów zabagnionych w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini. Fakt ten 
po"' i e rdza także wysoki udział kopytnych dla k'tórych istotna jest bliskość wodopoju. 

W stropowej powierzchni warstw dominujące są elementy leśne. stanowiąc od 50 do 800/o 
szczątków. Na uwagę zasługują szczątki zwierząt udomowionych reprezentowane dość licznie przez kurę 
domO\\ ą i bydJo. 
Przed.sta"ione wyniki bada11 paleontologicznych należy traktować jako wstępne. Interpretacja 
chronologiczna poziomów jest pnedrniotem dyskusji. Należy zaznaczyć, że badania paleontologiczne i 
geologiczne jedynie '''spomagają prace archeologiczne, a rezultaty badań o charakterze 
interdyscyplinarnym stanowią podstawę do formułowania wszechstronnych pełnych wniosków 
dotyczących osadnictwa pradziejowego na tle historii środowiska. jego zmian oraz charakteru. 

Stano'"·isko 3 
Zespół źródeł w Czarnym Lesie 
Andr=eJ Tyc 

Obszar Doliny Wodącej pozba\\'iony jest sieci wód powierzchniowych i położony jest na 
pograniczu dwóch dorzeczy: Pilicy i Przemszy. Północna i zachodnia część odwadniana jest do dorzecza 
Pilicy. Jest to peryferyjny fragment obszaru źródliskowego tej rzeki. Pozostaly teren, w tym większa 
część obszaru skałkowego, leży w dorzeczu Przemszy. Tak więc przez omawiany teren przebiega ważna 
granica hydrograficzna wyrażona powienchniowym działem wodnym II rzędu (dział wodny I rzędu 
oddziela dorzecza Wisły i Odry). Srdenia roczna suma opadów dla omawianego terenu wynosi 670 mm 
(na podstawie danych z posterunku opadowego w Pilicy. W łatach wiłgontych opady mogą wynosić 
ponad 1000 mm, a w łatach suchych nie przekraczają 550 mm. 

Na podstawie przeprowadzonych w latach 1997-1999 badań hydrologicznych w obszane Doliny 
Wodącej można stwierdzić głównie południowo-wschodni kierunek odpływu wód podziemnych. Tak 
więc współczesne dno "wodącej" nie odgrywa dominującej roli w drenażu wód podziemnych a jedynie 
ukierunkowują przepływy powierzchniowe po ekstremalnie dużych wezbraniach roztopowych łub 
deszczo·wych. Przeprowadzone pomiary pozwalają wyznaczyć przebieg wododziału podziemnego, który 
przesunięty jest na południe w stosunku do wspomnianego działu wód powienchniowych. W strefie tego 
wododziału położona jest studnia na terenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego ZZJPK oraz studnia przy 
przystanku autobusowym w Smoleniu. Różnica wysokości pomiędzy strefą wododziału (ok. 390-395 m 
n.p.m.) a strefą drenażu u wylotu Doliny Wodącej w Czarnym Lesie (365-370 m n.p.m) wynosi 20-25 m, 
w zależności od położenia zwierciadła wód podziemnych (ryc. 7). W warunkach budowy geologicznej 
Doliny \Vodącej (masyw skaJ węgłanowych jury górnej pocięty dyslokacjami o przebiegu NE-SW i NW
SE) drenaż odbywa się w obniżeniu Czarnego Lasu. W tej części obszar doliny obcięty jest uskokiem lub 
całą strefą dyslokacji o przebiegu NE-SW (ró\\noległym do górnego odcinka wodącej). W nawiązaniu do 
tektoniki występują tu silne wypływy asce~jne. Intensywność wypływów i ich lokalizacja zmienia się 
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Ry.:. 7. Profil hydromorfologiczny Doliny Wodącej (zwierciadło wody wg stanu w kwietniu 1998). 

\\TJZ ze zmiemaJącymi się warunkami hydrometeorologicznymi. Najbardziej stalym i najbardziej 
efektO\\llym jest źródło szczelinowo-krasowe w Czarnym Lesie o wydajności 10-25 V s. 

Cały zespół źródeł stanowi źródliskowy odcinek Dzdzenicy (Tamówki) - jedyny strumień 
pon1erzchniowy tego krasowego terenu. Potok Dzdzenica jest dopływem Białej Przemszy. a przez 
nieb."1óf!·ch uznawany nawet za jeden z jej źródłowych odcinków. Zródło w Czarnym Lesie naJeży do 
naJi<!piej zachowanych naturalnych wypływów wód podziemnych na całym obszarze Wyżyny 

Kr:lkowsko-Częstochowskiej . Wypływ zinmych wód krasowych o temperaturze wahającej się w 
gnnicach 8-9°C i mineralizacji około 300 mgli stanowią ''yjątkowe i bardzo interesujące środowisko 
"odne (Tyc l 99-ł. 1998). Skupia się tu duża populacja zimnolubnych organizmów wodnych. 

Obserwacje zachowania się strefy źródeł w Czamym Lesie jak i pomiary stanu zwierciadła wody 
'' StUdniach w strefie wododziału umożliwiają interpretację zjawisk hydrologicznych w obrębie samej 
Doliny Wodącej. W górnej części doliny zwierciadło wód podziemnych występuje na głębokości od 50 
do ~5 m od poziomu terenu i woda zalega w środo\\isku wapieni górnej jury (ryc. 7). W rejonie Skały 
Bisnik Z\\ierciadło wody lokuje się płytko pod po"ierzchnią terenu i w zależności od wilgotności okresu 
''oda poja\\ia się na po\\ierzchni terenu w różnych odcinkach doliny. Pojawiają się tu lokalne 
podmokłości oraz funkcjonują okresowo wypływy. W czasie gwałtownych opadów deszczu 
występujących po okresach posuszy w dnie doliny poniżej Biśnika pojawiają się strefy aktywnych 
ponorów. Zja"iska takie obserwowane współcześnie uzasadniają możliwość występowania w dnie doliny 
na wysokości Biśnika okresowego lub nawet stałego zbiornika wodnego w przeszłości (zob. stanowisko 2 
tej sesji terenowej). Po ulewnych opadach w lipcu 1997 roku uruchomily się wydajne wypływy spod 
Ruskowej Skały i Gajówki Psia.rskie (ok. 50 lis z całęj strefy). Wcześniejszego wypadku płynięcia wód z 
tego kierunku okoliczna ludność nie pamięta. W dolnej części tego okresowego potoku występuje jednak 
dobrze wykształcone koryto potoku, świadczące o częstszym i dużym przepływie wody w przeszłości. 
Nie zostały jeszcze pot"ierdzone szczegółow~lni badimiami osadów możliwośći występowania, 
(najprawdopodobniej w okresie funkcjonowania osady ludzkiej na Grodzisku Pańskim) naturalnego lub 
nawet sztucznie podpiętrzonego zbiornika wodnego w dolnej części Doliny Wodącej. 

Ascenzyjne wypływ)· w obniżeniu Czarnego Lasu związane są z głębszą cyrkulacją krasową, 
która nie na"iązuje do przebiegu dzisiejszej dolinY. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że 
ten rodzaj drenażu stano\\i ponad 60% całko"itego odpływu z obszaru Doliny Wodącej. Żródła 
ascenzyjne zasilają podmokłości obniżenia Czarnego Lasu i bezpośrdenio koryto potoku Dzdzenicy dając 
przed stawami rybnymi w Domaniewicach łączny odpływ dochodzący na wiosnę do l 00 lis. 
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Sesja terenowa l B - Jaskinia Ciesenć 

Prowadzący: 

A. Polonius1
, J. Sławińsk? 

1Katedra Geomorfologii. Uniwersytet Ślqski, ul. Będzińska 60. 4/-200 Sosnolłliec 
1Zarzqd Zespoh1 JuraJskich Parków Krajobrazo'W)ICh, uL Legionów Polskich 69. Dąbrowa Górnicza 

Stanowisko l 
Jaskinia Ciesenć 
Adam Polonius, Jerzy Slawif1ski 

Odkryta ponad dwa łata temu Jaskinia Ciesenć ciągle jeszcze jest obiektem mało zbadanym. a 
właściwie wcale nie zbadan~1n. Jej otwór znaleziono na wiosnę 1997 roku w skałkach na szczycie 
\\Zgórza bez nazwy (-ł77.7 m. n.p.m.). wznoszącym się nad przysiółkiem Hucisko Ryczówczańskie. 
Dzięki złożonym w otworze drzwiom metalowym ruch turystyczny w jaskini jest niewielki. W związku z 
tym '"11ętrze jest zmienione w minimalnym stopniu stwarzając doskonale warunki do obserwacji 
niezniszczonego środowiska jaskiniowego. Same możliwości eksploracyjne wydają się być ogromne. 
Jaskinia posiada trzy wyraźne poziomy i na każdym z nich istnieją miejsca, w których są widoczne 
prześwity rokujące nadzieje na przedlużenie lub przegłębienie. Wedlug pomiarów wykonanych w 
październiku 1998 roku długość korytarzy podziemnych wynosi 2-ł5 m. a różnica wysokości między 
najwyższym i najniżs~111 punk-tem to 22.-ł m. Otwór wejściowy leży pod samym SZCZ)1em wzgórza 
które \\Znosi się na ponad 60 metrów nad zabudowaniami Huciska Ryczówczańskiego stojąc~111i w dnie 
doliny. 

Cala Jaskinia powstała (jak "iększość jaskiń w tych okolicach) w górnojurajskim wapieniu 
skalistym. Wąski szczelinowaty otwór. przez który trzeba się czołgać prowadzi do ciasnej komórki. 
rodzaju przedsionka. Stąd skręcamy w prawo do ciasnego okienka skalnego, za którym jest ciasna 
studzienka o głębokości około 3 m. Studzienka w dole kończy się około półtorametrowym progiem. z 
którego schodzi się do górnej salki - Sali Dwóch Łebków. Po lewej stronie na dnie sali znajduje niski 
próg skalny. za ktÓI)lll jest w~jątkowo ciasna studzienka łącząca się prawdopodobnie z dolną częścią 
jaskini. 

W ścianie na wprost. za progiem znajduje się zamulony kol)larzyk, w tej chwili niedostępny. 

W ścianie salki po prLechmej stronie studzienki zejściowej jest skalna pochylnia (w górę) prowadząca do 
niedrożnej szczeliny. W tej szczelinie znajduje się prLejście - zacisk Z3 - prowadzący do obejścia studni 
dolnego piętra . 

W prawo od studzienki wlotowej do Sali Dwóch Łebków rozpoczyna się gliniasta bardzo śliska 
pochylnia kończąca się po kilku metrach studnią o głębokości około 6.5 m. Wlot do studni leży w stropie 
dolnej komory. Partie pod studnią to wielka sala zawaliskowa o rozciągłości potudrukowej 20 m i 
rozciągłości równoleżnikowej rzędu 14 m. Jak już wspomniano sala jest pochodzenia zawaliskowego. Jej 
strop jest mocno spękany a na dnie leżą głazy i polewy naciekowe. które odpadły ze stropu i ścian. Sala 
Zawaliskowa posiada ogromną ilość odgałęzień. kominów i korytarzyków. Niestety większość z nich jest 
albo zbyt ciasna, albo zasypana namuliskiem i nie można się do nich dostać. Najdluższe dostępne 

odgałęzienie Sali Zawaliskowej to Korytarz Krystyny, ciągnący się w kierunku południowo- zachodnim. 
Jest to meandrujący tunel z licznymi. ślepymi odnogami i ogromną ilością form naciekowych. Jego 
wysokość jest różna. Miejscami trzeba się czołgać. a miejscami można się poruszać w pozycji 
wyprostowanej. Jest tu ró\\ltież kilka ślepych kominów w stropie. Korytarz w samym końcu zachowuje 
swoją szerokość jest jednak zasypany po strop osadami i wszystko wskazuje na to, że kontynuuje się w 
głąb masywu. Swój najniższy punkt jaskinia osiąga w Malinowych Partiach. Jest krótki korytarzyk 
zakończony płytką studzienką. do którego wejście znajduje się pod wielkim głazem w poludniowo -
wschodniej części Sali Zawaliskowej. We wschodniej części Sali znajduje się krótki kominek i wejście 
do .. rury" biegnącej na zachód sali i kończącej się oknem w jej stropie. W północnej części sali, w jej 
zachodniej ścianie znajduje się ślepa odnoga a obok nie wejście do komina i pochylni zakończonej 
zaciskiem. którą można obejść studnię. 

Pod głazami w Sali Zawaliskowej widać puste przestrzenie. do których w chwili obecnej nie 
można się dostać. Skala ścian i stropu jest w~jątkowo silnie skorodowana. Jest to typowa gąbczastość 
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krasowa. Nie ulega żadnej wątpliwości. że naJpierw doszło do silnego sicrasowierna masywu (typu 
anastomozy) a dopiero później nastąpił zawal, w wyniku którego główna część jaskini uzyskała dzisiejszy 
wygląd Niejasne sąjednak przyczyny powstania obrywu. Być może przyczyną był wstrząs tektoniczny 
lub nastąpiło zachwianie równowagi mechanicznej górotworu w wyniku zbyt dużego skrasowienia skał. 

W reliefie wnętna jaskini zaznaczyły się chyba wszystkie możliwe procesy prowadzące do powstania 
próżni podziemnych. 

Szata naciekowa jaskini jest bardzo bogata. Mo-'ma tu spotkać większość form naciekowych 
jakie występują w jaskiniach. W Sali Dwóch Łebków znajduje się duża ilość polew kalcytowych 
.. wypływających ze szczelin skalnych". Na stropie sali znajdują się białe stalaktyty z mleka wapiennego. 
Na ścianach można znaleźć nacieki grzybkowe. Przy wejściu do obejścia studni znajduje się stałagnat o 
wysokości około l m. Nad wlotem do studni znajdują się niewielkie stalagmity w kształcie lichtarzy. 
Natomiast na pochyłej ścianie przy dnie studni stoi stalagmit o wysokości około 0,5 m i średnicy 
zbliżonej do 20 cm. W Sali Zawaliskowej największe wrażenie robi ogromna ilość nacieków 
grzybko\\)'Ch polaywających wielkie powierzchnie ścian jak "grzybkowa tapeta" . Nacieki te przyjmują 
różnorodne kształty (formy grzybków. igiełek, szczotek), a ich wielkość dochodzi do kilku centymetrów. 
Większość z nich jest kałcytowa ale są również grzybki z mleka wapiennego. Duże powierzchnie ścian w 
sali są pokryte polewami kalcytowyrni. W póh1ocnym końcu komory znajduje się polewa spływająca 
kaskadowo tworząc formę pagody. Niestety wszędzie tam gdzie nastąpiło oberwanie stropu. zostały 
zniszczone nacieki. Na dnie sali leży mnóstwo potłuczonych polew a w niektórych miejscach na stropie i 
ścianach są ślady miejsc, z których te polewy odpadły. W tych miejscach gdzie ze stropu odpadły bloki 
skalne na nowo zaczęły powstawać nacieki. Są to na razie malutkie stałaktyciki, które osiągają najwyżej 
długość kilku centymetrów. 

W południowo zachodnim krańcu sali za wielkim blokiem skalnym znajduje się zaułek z 
w~·jątkowo dużym nagromadzeniem form naciekowych. Oprócz dużego nagromadzenia stalaktytów i 
stalagmitów występują tu również niewielkie misy martwicowe. W niektórych ciasnych szczelinach 
można znaleźć pojedyncze nacieki agrawitacyjne. 

W wielu miejscach w całej jaskini spotyka się formy zbudowane z mleka wapiennego. 
Najczęściej są to polewy pokrywające niekiedy cały przekrój kol)1arzyka. Często spotyka się białe 

stalaktyty z mleka wapiennego. W kilku miejscach w Korytarzu Krystyny spotyka się fom1y. które można 
by opisać jako spływy mleka wapiennego z bocznych szczelin do głównego korytarza. Powierzchnia tych 
spływów jest w charakterystyczny sposób pofałdowana. Mleko wapienne ma różną konsystencję. W 
niektórych miejscach jest śnieżno-białe i miękkie a w i1mych zszar.tale i twarde. 
Ko~1a.rz Krystyny jest częścią jaskini. w której nie zaznaczyły się skutki obrywu stropu. W samym 
końcu korytarza w bocznej odnodze. znajdują się misy martwicowe z cienkiego i kruchego kalcytu a 
obok nich jest skalna kieszeń z pizolitami. które w jaskiniach Jury są dużą u..adkością. Co prowda do tej 
pory nie przeprowadzono badań tych form ale ich wygląd sugeruje, że nie są to typowe perły jaskiniowe. 
Są to prawdopodobnie otoczaki wapienne dokladnie '")'pOlerowane przez wodę. 
Pizołity znajdują się również w miniaturowej kieszeni skalnej, we wschodniej ścianie Korytarza 
Krystyny. Jest ich co prawda niewiele ale w przeciwieństwie do poprzednich, z wyglądu przypominają 
.. prawdziwe" perły jaskiniowe. 

W całej jaskini spotyka się fragmenty połamanych polew kałcytowych na powierzchni 
namuliska. W niektórych miejscach na ścianach obserwuje się również fragmenty polew W)'ZD3czające 
stare poziomy namuliska w jaskini. Polewy te osiągają niekiedy grubość do kilkunastu centymetrów a 
spotyka się je na kilku różnych poziomach. NajwyższY poziom w Sali Zawaliskowej znaleziono około -ł 
m nad współczesnym poziomem namuliska. Swiadczy to o znacznych wahaniach poziomu wód 
krasowych i depozycji osadów w kiJku fazach. 

W jaskini nie przeprowadzano do tej pory dokładnych badań klimatycznych. Tym nie mniej 
pierwsze. ogólne obserwacje świadczą o tym, że jaskinia posiada mikroklimat typu statycznego. Wpływ 
zewnętrznych warunków atmosferycznych zaznacza się wyraźnie tylko w .,przedsionku'" jaskini. W 
trakcie prowadzenia prac kartograficzn~ch, niejako przy okazji, mierzono temperaturę w głównej 
komorze. Wynosiła ona zawsze 7,6 -7.8 C. W dolnej części jaskini ledwo wyczuwalny ruch powietrza 
obsern11je się tylko w Korytarzu Krystyny Natomiast w czasie długotrwałego przebywania kilku osób w 
Sali Zawałiskowej zaczyna się tu tworzyć mgła. Wymiana powietrza co prawda bardzo wolna ale jednak 
zachodzi. Czasami daje się odczuć słaby wypływ powietrza z jaskini przez studzienkę przy otworze. 
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Szybsza lub wolniejsza wymiana powietrza zapewne jest uzależniona od temperatury i ciśnienia 
powietrza na zewnątrz. 

Przy okazji prowadzenia prac kartograficznych pobrano z kilku miejsc w jaskini próbki wody w 
celu wykonania analizy chemicznej. Wstępne wyniki wykazały, że odczyn waha się w granicach 7,58-
8.05. Przewodność w granicach 445 - -ł96 ~cm. 

W trakcie ostatniego pobytu w jaskini pracownicy Muzeum Geologicznego AGH pobrali próbki 
nacieków do oznaczenia ich wieku metodą 14C. Wyniki nie sąjeszcze znane. 
Namuliskowcalej jaskini jest gliniaste (tylko przy otworze jest humusowe), przy czym w warunkach 
dużej wilgotności glina jest wyjątkowo lepka i czasami wsysa buty. 

Osady jaskiniowe zawierają duże ilości drobnych kości. Są to prawdopodobnie. głównie kości 
nietoperzy. W l'ielu miejscach na powierzchni znajdują się ciemne plamy guana nietoperzy 
za"ierającego duże ilości chitynowych okryw skrzydeł owadzich. W Sali Dwóch Łebków znaleziono 
kompletną czaszkę Lisa lub niedużego psa. W jednym z odgalęzień Sali Zawaliskowej leżała żuchwa 
młodego dzika, natomiast w Korytarzu Krystyny znaleziono skorupki ptasich jaj i pojedyncze zęby 
zajęcy. 

Przeprowadzone obsenvacje wskazują, że osady w jaskini mogą mieć bardzo dużą miąższość i 
ukrywają wiele skalnych pustek. 

We wnętrzu jaskini nie zaobsenvowano przedstawicieli flory. W związku z brakiem szczątków 
organicznych na razie nie rozwijają się pleśnie. 

W części wstępnej jaskini (w przedsionku) sezonowo obserwowano stada muchówek oraz pająki 
.\f eta menardi. W głębszych częściach jaskini zaobsenvowano tylko pojedyncze egzemplarze (latających) 
nietoperzy. Z opisanych wcześniej śladów można wyciągnąć wniosek. że jaskinia jest lub była 

odwiedzana przez Z\\ierzęta drapieżne. Odwiedzają ją również jakieś gryzonie o czym świadczą 

pogryzione drobnymi ząbkami świece pozostawione w Sali Dwóch Łebków. 

Tak jak "s pomniano na wstępie jaskinia nie doczekaJ a się jeszcze jakiegoś większego 
opracowania naukowego chyba właśnie dlatego warto zachować ją jak najdlużej w stanie 
niezmienionym. 
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Sesja terenowa 2- Kras przedpola progu górnojurajskiego 
w okolicach Kluczy 

Prowadzący: 

Michał Gradziński 1 , Jacek Motyka2
, Adam Polonius3

, 

Jerzy Sławiński4, Joachim Szulc1
, Andrzej Tyc3 

1/nstyhlf Nauk Gwlogic=nych Umwersycet Jagielloński. uL Oleandry la. 3()..063 Kraków 
1Zakład Hydrogwlogii t Ochrony Wód, AGH. AL M ickiewicza 30. 3()..059 Kraków 
1 Katedra Geomorfologu. Umwersytet Śląski. ul. Bęcbńska 60 . ./1-200 Sosnowiec 

'Zarząd Zespołu Jura;sk1ch Parków Kra;obrazowych. uL Legionów Polsl..ich 69. Dąbrowa Górmc:a 

Jeziorowice 

ZAWIERC IE 

Stanowisko l 
Zjawiska krasowe i sztolnie po eksploatacji rud żelaza w Kluczach 
Adam Polonius, Jerzy Slawii1ski, Aandrzej Tyc 

Ze względu na długi okres oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze olkuskiego 
okręgu eksploatacji rud cynk-u i oło\\iu nie da się dokładnie określić wyjściowego. naturalnego, stanu 
c~Tkulacji wód powierzchniowych i podziemnych. Pewien obraz możemy uzyskać na podstawie 
dawnych. głównie XIX-wiecznych opracowań kartograficznych tego obszaru (m.in. Mapa Galicji z 1801-
1 80-ł r.) oraz monografi i St. Staszica (1955 reedycja) czy też P. Przesmyckiego (1929). W tych 
"pierwotnych" warunkach podstawę drenażu wodonośnych utworów triasu stanowiły doliny rzeczne w 
strefach kontaktu węglanowych skał triasowych i piasków czwartorzędowych. Prawidłowość ta nie 
dotyczyła jednak wszystkich dolin rzecznych i rzek ornawianego obszaru. Wypływające między 

Olk-uszem i Kluczami liczne źródła dawały początek niewielkim strumieniom. które niedaleko od miejsca 
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wypl~.",u natrafiały na wodoprzepuszczalne osady wypełniające kopalną dolinę pra-BiaJej Przemszy 
przebiegającą południkowo wzd.Już krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Stąd w warunkach 
naturalnych przy wschodnim brzegu tej kopalnej doliny wody z utworów czwartorzędowych zasilały 
zbiornik triasowy w obszarze okien ero~jnych w pokrywie izolującej i napinającej zwierciadle wód serii 
węgłanowej triasu (Motyka 1988). W z"iązku z artezyjskimi, w tym czasie, warunkami przepływu wód 
w zbiorniku w kierunku centralnej i zachodniej części doliny malały różnice ciśnień hydrostatycznych w 
utworach triasu i czwartorzędu. Zatem w części zachodniej poprzez wspomniane okna erozyjne woda 
prze~"'''ała ze zbiornika triasowego do osadów czwartorzędowych. To zjawisko tlumaczy występow--anie 
w tych warunkach. w centralnej części dużych obszarów piaszczystych, licznych źródeł i cieków 
po"ierzchniowych (m.in. rzeki Białej) - obecnie wyschniętych. Podobną genezę ma szeroko 
dyskutowane od czasów St. Staszica znikanie a następnie pojawianie się po kilku kilometrach przepływu 
podziemnego rzek Baby i Witeradówki na południe od Olkusza Współczesna dolina Białej Przemszy 
stano"ila na odcinku od Golezowie do Okradzionowa dość skomplikowany system drenażu i 
jednocześnie zasilania zbiornika triasowego. Charakterystycznym elementem tego systemu był ciekawy 
zespół źródeł na południe od Okradzionowa. w południkowym odcinku przełomu rzeki przez masyw 
węgl:lnowy. 

Zmiany obiegu wody w zbiorniku triasowym rozpoczęły się na dużą skałę w wyniku eksploatacji 
rud zelaza w rejonie Klucz (kopalnia "Rudnica" u podnóża Góry Jałowce - do dziś widoczne są w 
krajobrazie hałdy skały płonej oraz \\')·loty sztolni podziemnych). W 1880 roku doszło do jej nagłego 
zatopienia wskl1tek przebicia \\~Tobiskiem gómi~'lll pokrywy kajprowej. izolującej artezyjski poziom 
triaso,,~·. Jest to pierwszy udokumentowany historycznie fakt zaburzenia napiętego zwierciadła wód w 
zbiorniku triaso\\~ln. W~Tobiska zalanej "Rudnicy" stały się \vięc pierwszym sztucznym miejscem 
rozl:~dowania naporu hydrostatycznego wód arte~jskich w triasie olkuskim. W tym okresie powstały u 
podnoża wspomnianej Góry Jałowce dwa sta\\~· zasilane wodami stabilizującego się na tym poziomie 
zwier.:iadla ''ód artezyjskich. Sta\\~· te stały się w tym okresie podstawą rozwoju przemysłu 
papierniczego '' Kluczach. 

Schodząc z kopulastego szcz~tu w kierunku \\idocznych na pólnocy kominów papiem.i docbodzi 
się do grzbietu Z\\i eiiczonego bia łymi skalkarni górnojurajskich wapieni skalistych. Nieco poniżej skalek 
na z:~.:hodn.im zboczu poja\\iają się utwory jury środkowej, z których eksploatowano ubogie rudy żelaza. 

Eksploatacja odbywała się częściowo metodą odkrywkową a częściowo sztolniami Po odkrywkowej 
eksploatacji pozostaly na zboczu i u jego podsta\\~· długie wały zienme, haJdy i leje. Natomiast po 

podzienmej eksploatacj i pozostały d\\ie sztolnie, których otwory znajdują się jeden nad drugin1 
na ~m samym zboczu. 

Górna sztolnia jest krótsza i ciaśniejsza od dolnej (patrz ryc. l ). Jej d.Jugość wynosi tylko 27 
metrow. Prawdopodobnie była to nie\\ielka jaskinia poszerzona podczas eksploatacji rud zalegających tu 
wśród osadów wapieni kredowatych i margli. Ze względu na bliskość powierzchni ziemi strop obiektu 
jest mocno skruszały i mocno się osypuje. Wchodzenie do wnętrza wiąże się więc z podjęciem dużego 
ryz~ b . 

Dolna sztolnia jest obiektem calkowicie sztucznym. Jej calkowita d.Jugość wynosi 97 metrów. 
Sądząc z jej kształtu (patrz ryc.2) powstała na szczelinie (szczelinach) wzbogaconych materiałem 
rudnym .. Ek:spłoatacja odbywala się w piaskowcach kwarcowych o lepiszczu wapnistym a ruda żelaza 
wypełniała szczeliny lub w niektórych miejscach impregnowała masę skalną. 
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Stanowisko 2 
Stanowisko martwicy wapiennej i jaskinia w Laskach 
Michał Gradzillski, Jacek Motyka, Joachim Szulc, Andrzej Tyc 

S~'tUacja geologiczna, bydrogeologjczna i geometria kopuły trawertynowej z La.st;k 
Kopuła trawertynowa zlokalizowana jest we wschodniej części Wyżyny Sląskiej, na sldonie 

progu środkowotriasowego w dolinie rzeki Białej. na obrzeżach miejscowości Laski (ok. 8 km na NW od 
Olkusza). Kopuła odslania się na dystansie ok. 20 m. Maksymalna miąższość trawertynu sięga 3 m. Od 
wschodniej strony kopula przykryta jest niewielkiej miąższości pokrywą piaszczystą. Kopulę podścielają, 

częściowo scementowane piaski fluwioglacjalne zlodowacenia odry (Szczypek, Wach, 1989). 
Obszar ten położony jest na lokalnym zrębie tektonicznym ograniczonym uskokami o zrzucie do 

ok. 30 m. Miąższość budujących ten zrąb skał węglanowych triasu (ret i wapień muszlowy) wynosi ok. 
150 m {Motyka. 1988). Kompleks skał węglanowych przykryty jest osadami ilastymi kajpru W 
omawianym zrębie miąższość utworów kajpru jest ero~jnie zredukowana. W partii pólnocno-wschodniej 
sięga ona ok. 15 m. natomiast w części południowo-zachodniej tj. w podłożu kopuły trawertynowej 
ut'Mry kajpru zostały zerodowane. Wskutek tego powstało lokalne okno erozyjne, gdzie na skałach 
węglanowych triasu zalegają bezpośrednio piaski flu\\iogłacjalne zlodowacenia odry. Miąższość tych 
piasków można szacować na kiłkanaście metrów. 

Przed rozpoczęciem intensywnego drenażu ''' kopalni Pomorzany. występowały na omawianym 
obszarze. zwanym niecką błędowską, warunki artezyjskie (Motyka 1988). Zwierciadło wody 
stabilizowało się na wysokości do kilkunastu metrów ponad powierzchnia terenu. Warstwą napinającą 
zwierciadło wód podziemnych były tutaj ilaste utwory kajpru. Wskutek istnienia wspomnianego. 
lokalnego okna erozyjnego w strefie występowania kopuJy trawertynowej dochodziło do rozładowania 
cisnień art~jskich. Rzeka BiaJa była tam zasilana ascenzyjnymi wodami ze skał środkowego triasu 
migrującymi I-a1 powierzcluti przez przepuszczalne piaski plejstoceńskie. 

Obecnje_ w warunkach sztucznego drenażu górniczego nastąpiło obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych o kilkadziesiąt metrów. Efektem tego było odwrócenie kierunków przepłyvvu w obrębie 
okna ero~jnego. tj . woda z piasków plejstoceńskich migruje wgłąb do kompleksu skał węgłanowych 
triasu środko,,·ego. 
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· Ryc. l . Lokalizacja kopuły martwicowej w Laskach. 
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Ryc. 2. Przekrój geologiczny bezpośredniego sąsiedztwa kopuły martwicowej w Laskach. Poziom 
Z\\ierciadla wód podziemnych wg stanu z roku 1958. l- czwartorzęd: 2- kajper: 3- dolomity 
diploporo"·e i kruszconośne: ~-ret: 5- miejsce wypływu ascenz~jnego wód w strefie okna 
eroz~jnego. 

11 

ARTEZVJSKA 

NIECKA BŁĘDOWSKA 

Ryc. 3. Szkic tektoniczny otoczenia terenu występowania kopuły martwicowej w Laskach. Zasięg 
arte~jskiej niecki błędowskiej wg stanu z 1958 roku. Kropkami zaznaczono okno 
hydrogeologiczne w utworach kajprowych. 
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Podstawowe facje kopuły martwicowej z Lasek 
Trawertyny mchowe 

Trawertyny mchowe stanowią podstawową mase kopuły martwicowej. Ten typ mikrofacjalny 
cechuje się znaczną porowatością wynikającą ze struktury pierwotnej muraw mchowych. Kalcyfikacja 
muraw mcho·wych odbywa się w kilku etapach (Szulc, 1983). W pierwszej fazie następuje wytrącanie 
~10W)'Ch obwódek (grubości do 2-3 mm) dookoła plech mchów. Wytrącanie to odbywa się przy 
udziale epifitycznych mikrobów (bakterii, sinic) zasiedlających murawy mchowe i ma charakter 
biochemiczny. W dalszych fazach następuje chemiczne wytrącanie grubiejkrystalicznego kalcytu 
(sparytu) \\)-pełniającego pozostale jeszcze próżnie wzrostowe w obrębie muraw mchowych. Ten etap 
można nazwać cementacją trawertynów mchowych. Trawertyny mchowe są dominującą odmianą facjalną 
i stąd ciało martwicowejest nazywane kopułą trawertynową (cf Szulc, 1983). 

Sintry i nacieki kalcytowe 
Ten typ facjalny powstaje także na drodze chemicznej precypitacji kalcytu wypełniającego 

większe próżnie (do jaskiniowych włącznie) w obrębie kopuły trawertynowej. Zbudowany jest on 
głównie z kalcytu kolumnowego typowego dla polew jaskiniowych ( Gradziński et al., 1997). 

Osady wewnętrzne 
Poza w/w autigenicznymi składnikami kopuły trawertynowej, dość istotny udział w jej budowie 

mają klastyczne komponenty: peloidy. intraklasty i aglomeraty iłów deponowane mechanicznie przez 
wody przepływające. bądź infiltrujące przez ciało trawertynowe. 

Aglomeraty żelaziste 
W niektórych partiach skały obficie występują nagromadzenia wodorotlenków żelaza (głównie 

goeth~1u). Obraz mikroskopowy tych globularnych aglomeratów wskazuje na ich genezę z tzw. 
syderogelu. tj . uwodnionych tlenków żelaza obficie powstających w strefach wypływów wód 
gruntow)·ch. które przemywają zażelazioną skalę macierzystą (tutaj piaski fluwioglacjalne). SycierogeJ 
powstaje przy udziale bakterii utleniających i jest związkiem nietnvalym w warunkach 
po"i erzchniO\\)·ch. w których przechodzi w goeth~l. 

Fauna i flora kopuły trawertynowej 
W obrębie trawertynu z Lasek dość powszechnie występują skorupy ślimaków i rnalżora~ów. 

Napotkano też pojedyncze muszle małży (Pisidium sp.) typowych dla środowisk źródłowych. Slirnaki 
dominują w facjach mchowych i stan ich zachowania wskazuje, że występują one na miejscu. 
Zidentyfikowane zostały trzy gatunki ślimaków: Succinea putris, Gyrau/us laevis i Lymnea peregra 
(oznaczenie prof. Andrzej Wiktor. Instytut Zoologii, Uniwersytet Wrocławski). Succinea putris jest 
gatunkiem lądowym, wilgociolubnym zamieszkującym obrzeża małych zbiorników. podmokłe brzegi i 
moczary. Natomiast Gyraulus /aevis i Lymnea peregra to gatunki wodne. Gyra/us /aevis zasiedla silnie 
zarastające zbiorniki, jeziora stawy, starorzecza Lymnea peregra zamieszkuje niewielkie zbiorniki 
wodne. młaki. a efemerycznie spotykana także na ich brzegach. Toleruje ekstremalne wanmki termiczne. 
od wód zimnych po termalne i wody o pH w przedziale 5,8 do 8,8 (Piechocki, 1979). 

W trawertynie stwierdzono zwęglone fragmnety drewna sosny (Pinus sp.; oznaczenie dr Leszek 
Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) . Fragmenty te pochodzą z pnia, grubych konarów 
lub korzenia glównego. Regularne kształty węgli drzewnych wskazują na ich powstanie w wyniku 
spalania. 
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Radiowęglowy wiek trawertynu 
Wykonano cztery daty radiowęglowe osadów kopuły trawertynowej (Tab. l). 

Nr próby Wiek Oata BP) Charakter osadu 

L l 8975 ± 314 cement węglanowy w piaskach 
podścielających kopułę 

martwicową 

L2 7102 ± 90 polewa naciekowa 

L-ł 5697 ± 80 trawertyn mchowy 

L5 9496 ± 80 trawertyn mchowy 

W badanym materiale nie określono zawartości l 3c, w związku z czym nie wprowadzono koniecznej 
korekty wieku. NaJeży sądzić, że powyższe wyniki są więc "postarzone". Znaczna różnica w wieku prób 
~ i 5 pochodzących ze stropowej części ciała martwicowego może wynikać min z różnego 
zaawansowania zmian diagenetycznych (cementacji) w tych próbach. Koniecznym jest datowanie 
współwystępujących z trawertynami szczątków organicznych celem otrzymania tzw. wieku pozomego 
badanych trawertynów (ej Pa.zdur er al. . 1988b). 

Geneza i wiek kopuły trawert)•nowej 
Jak wynika z geometrii kopuły jak i ze wskaźników facjalnych i biologicznych kopuła tworzyła 

się w st.refie źródłowej zasiedlonej przez higrofilile mszaki tworzące murawy mchowe. W obrębie muraw 
mchowych istniały płytkie zagłębienia (stawki) zasiedlane przez wodne gatunki ślimaków. małże i 
małżoraczki. Kalcyftkacja muraw mchowych doprowadziła do rozrostu kopuły na drodze lateralnej i 
wertykalnej "ucieczki" mchów ze strefy skalcyflkowa.nej. Powodowało to rozrastanie się kopuły jak i 
wymuszało migrację st.refy źródła przez utrudnienie swobodnego wypływu przez jego "zacementownie". 
Kopula trawertynowa z Lasek jest typową formą powstającą w strefie wypływu wód ascenzyjnych. 
Analogiczne kopuły są spotykanych np. na obszarze Mono Lake (Kalifornia. USA: Cloud & Lojoie. 
l 980) czy też powszechnie na Słowacji (np. Gano,·ce. Beśeniova). 

Wydaje się. że źródło zaczęło funkcjonować u schyłku plejstocenu. Wskazują na to zarówno 
wyniki dat radiowęglowych jak i wiek malakofauny. Podkresłić trzeba. że Succinea putris, jest znany 
jeszcze z dolnego holocenu a Gyraulus /aevis występował powszechnie u schyłku plejstocenu i zanikł w 
srodkowym holocenie. Kopula trawertynowa w Laskach powstała więc w tym samym czasie co 
''iększość węglanowych martwic Wyt:yny Krakowskiej (ej Pa.zdur er al., 1988a). Świadczy to, że 
procesy wytrącania mchowych trawertynów były. pomimo ascenzyjnego pochodzenia wód, kontrolowane 
klimatycznie. 

Geneza jaskini rozwiniętej w obrębie kopuły martwicowej 
Jaskinia IOZ\\inięta w obrębie kopuły martwicowej nosi nazwę Schronisko w Laskach (Tyc & 

Polonius. 1998). Jej długość wynosi ok 8m. Ściany i stropjaskini tworzy trawertyn mchowy natomiast 
spąg i najniższe części ścian powstały w obrębie scementowanych piasków fluwioglacjalnych. W 
pólnocnej części jaskini rozwinięte są polewy naciekowe o miąższości do kilku centymetrów znaczące 
zape"ne dawny poziom dna próżni. Radiowęglowy wiek polew wynosi 7102 ± 90 lat BP (por. Tabela l). 

Jaskinia rozwinęła się już po powstaniu zasadniczej części ciała trawertynowego. Bezpośrednią 
przyczyną utworzenia próżni było grawitacyjne przesunięcie bloku trawertynowego stanowiącego jej 
pólnocno-zachodnią ścianę. NaJeży sądzić. że było to efektem sufozyjnego usuwania materiału 
piaszczystego budującego spąg kopuły trawertynowej. Powstała w ten sposób rozwierająca się stopniowo 
szczelina w kopule trawertynowej spowodowała koncentrację przepływu wód ascenzyjnych. Wody te 
zaczęły mechanicznie obniżać dno powstalej próżni poprzez selektywną erozję słabiej scementowanych 
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piask0w. Można sądzić. że procesy te miały miejsce w trakcie krystalizacji polew naciekowych, które 
powsuły już po wstępnym uformowaniem próżni. a jeszcze przed obniżeniem jej dna. 

Przedstawiona powyżej złożona geneza Schroniska w Laskach stawia go z jednej strony w 
grupc~ jaskiń pierwotnych tj. powstałych wraz ze skałą macierzystą, a z drugiej w grupie tzw. jaskiń 
pseu.iJkrasowych szparowych (crevice type; cf Vitek. 1983; Urban & Mochoń. 1990). Trzeba jednak 
podkreślić, że nie jest to jaskinia pierwotna powstała wskutek progradacji progu martwicowego. jak 
nieism.iejąca już jaskinia w Dolinie Racławki (Ciętak. 1936), słynna szwajcarska Holgrotle (BOgi i, 1980), 
czy 1;02 węgierska Annabartang w Lillafiired (Jakucs. 1977). 
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ROLA KONWEKCJI W POWSTANIU NIEKTÓRYCH FORM 
JASKINIOWYCH W DOLINIE WODĄCEJ 

Adam Polonius 
Karedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, -11-200 Sosnowiec 

W trakcie przepmwadzania inwentaryzacji jaskiń i schronisk skalnych w Dolinie Wodącej 
(pomiędzy Strzegową i Z1ożeńcem) moją uwagę zwrócił fakt, że kilka obiektów odbiega znacznie swoją 
morfologią od pozostałych jaskiń. Obiektami tymi były: Jaskinia na Biśniku we Wzgórzu Biśn.ik, Jaskinia 
Jasro w Strzegowej we Wzgórzu Jamy oraz Schronisko przy wsi Strzegowej lU i Schronisko przy wsi 
Strzegowej V. obydwa w Skale Opolanica. Czym one się wyróżniają spośród innych? Otóż każdy z nich 
posi3da dużą komorę i mały korytarzyk biegnący gdzieś w masyw. Jednak dla moich rozważań 
najl:nrdziej istotna jest właśnie owa komora. Jest ona pe'vnym wyróżnikiem ponieważ na 90 
zinn<!ntaryzowanych w tych okolicach obiektów tylko 4, wyżej wymienione, posiadają właśnie takie 
komory. Niezależnie od ich ogólnej objętości wymiary tych pustych przestrzeni są podobne w każdym 
kienmku. Jednocześnie w ich stropach można zauważyć liczne kotły wirowe. często "włożone" jeden w 
drugi. miejscami układające się w formy groniaste, bardzo podobne do tych jakie opisywał Rudnicki z 
Jaskini Berkowej na Górze Kołoczelc. Ciekawą formę można zaobserwować w Jaskini Jasnej w 
Strzegowej. Jeśli się dokładnie przyjrzeć ścianom komory to można zauważyć. że cale jej wnętrze jest 
" ielkim kotłem \\irowym. w którym jest włożony jeszcze jeden mniejszy. 

W Jaskini na Biśni1.-u (która z Jaskinią Psią tworzy kilkupiętrowy system) główna komora. 
zniszczona przez procesy tek.1oniczne. znajdowała się przed współczesnym wejściem. Jej pozostalością 
jest nielici okap ze stano\\isk:iem archeologicznym. Natomiast zachowala się mniejsza komora (zaraz za 
główn~ m \\ ejściem) z wyraźn~nti. kulistymi niszami korozyjnymi \\ stropie. Należy prLJ tym pamiętać. 
że mniejsza komora była częścią komory głównej i prawdopodobnie sama była \\ielką niszą w ścianie 
boc-zn<!j . 

W przypadku Schroniska przy wsi Strzegowej UJ komora jaskini jest \\i doczna aż nazbyt 
dobrz<!. Natomiast nmiej wyraźne są kotły w stropie i ścianach. 

Schronisko przy wsi Strzegowej V charakteryzuje się tym. że oprócz nmiejszych nisz na stropie i 
ściaroch. przy wejściu do schroniska znajduje się wi elki kocioł wirO\\~· obejmujący strop. ścianę i część 
spagu komory. 

Wszyscy zajmujący się speleologią wiedzą, że opisane \\~"Żej, symetryczne kolty wirowe w 
stropie i ścianach powstają pod wpływem krążenia wód w komórkach konwek~jnych. Powstaje tylko 
problem skąd ta konwekcja w jaskini. Czy to wynik krążenia wód pod ciśnieniem w głębokiej strefie 
fre3rycznej dzięki czemu poja"iają się przepływy ascenzyjne. Czy może krążenie w masywie wód 
ciepłych rÓ\\nież powodujących konwekcję. 

\łoje przypuszczenia są takie. że opisane formy powstaly dzięki krążeniu wód ciepłych (a w każdym 
razie ciepłejszych od skal otaczających). Moje przypuszczenia opieram na przesłankach następujących : 
l. prowadząc badania nad geologią tego terenu J. Bednarek. E. Górecka i T. Zapaśnik (1983) 

smierdzają, że osady podściełające wapień skalisty główny zawierają kruszce cynku, ołowiu i 
żelaza. Pomiary temperatury homogenizacji inkluzji w sfalerycie z utworów kełowejskich wynoszą 
65 - 90° . a w sfalerycie z utworów oksfordzkich 70 - 8Sl . Oprócz tego przeprowadzono pomiary 
temperatury homogenizacji inkluzji w kwarcu. w utworach jurajskich. które wynoszą 80 - 90° 
!Bednarek. Górecka, Zapaśnik. 1983). Wszystko to pozwala przypuszczać. że w osadach 
podściełających wapienie skaliste krążyły wody hydrotermalne. Co prawda nie stwierdza się 
kruszców powyżej wapienia skalistego głównego (wapień ten był rodzajem nieprzepuszczalnego 
ekranu) ale w okolicach Smolenia i Strzegowej wapienie skaliste główne przechodzą w sposób ciągły 
w wapienie skaliste typu Smoleńskiego i w nich właśnie rozwinęły się zinwentaryzowane jaskinie i 
schroniska. 

2. cały obszar Doliny Wodącej i jej okolic jest siłnie zaangażowany tektonicznie przy czym część 
nieciągłości to duże uskoki przesuwcze (Bednarek. 197-ł) 

3. Jaskinia na Biśniku i Jaskinia Jasna w Strzegowej leżą w bezpośrednim sąsiedzl\vie uskoków. Co do 
Schroniska przy wsi Strzegowej m i V nie ma takiej pewności. (Bednarek. 1 97-ł) 
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-ł . Jaskinia na Biśnik-u i Jaskinia Jasna w Strzegowej to najniżej położonejaskinie w całym opisywanym 
terenie (ok.390 m n.p.m.) 

W z:wiązlm z powyższymi fak'1a1Di można pfZ)jąć. że istniały możliwości dla powstania niektórych jaskiń 
lub części jaskiń pod ''-pływem krążenia wód o podwyższonej temperaturze a sądząc z innych przesłanek 
morfologicznych by~· to pierwsze etapy rozwoju systemów krasow)'ch w skałach górnojurajskich w tych 
okolicach. 
Jednocześnie obsernując współczesny wyglądjaskiń należy pamiętać o tym, że ich morfologia została 
silnie zmodyfikowana w późniejszych etapach rozwoju. 
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AKTUALNE PROBLEMY GEOCHEMII IZOTOPOWEJ KRASU 
WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKlEJ 

M. Duliński, P. Zieliński, R. Kucharczyk 
W"·dział Fizyki i Techniki Jądrowej . .-lkademia Górniczo-Hutnicza, 

Al. Mickiewicza 30. 30-059 Kraków 

Od dwóch lat w Zakładzie Fizyki Środowiska WFiTJ AGH prowadzone były badania mające na 
celu określenie '"'zajemnych relacji pomiędzy składem izotopowym wytrącanych współcześnie 

jaskiniowych osadów węglanowych, a podstawowymi parametrami klimatycznymi jaskiń Wyżyny 
.Knkowsko-Wieluńskiej. Badaniami objęto następujące jaskinie: Jaworznicką, Zielona Góra, Cabanową, 
Koniową i Racławicką. W zakresie współczesnych parametrów klimatycznych mierzono: temperaturę -
przy pomocy kalibrowanego termometru rtęciowego. oraz wilgotność względną - używając psychrometru 
Assmanna. Pomiary izotopowe obejmowały: pomiar składu izotopowego wodoru i tlenu w wodach 
infiłuujących do jaskiń, oraz analizy składu izotopowego tlenu i węgla w próbach \\'}'trąconych 
węgl:mów. reprezentujących pionowe profile wzdłuż drogi spływu roztworu węglanowego. 

Obserwowane temperatury w miejscach zlokalizowanych daleko od otworów wejściowych 
jaskl.ń zawierały się w przedziaJe 7.0 - 8.6 °C. NajrUższą wilgotność względną wynoszącą 82 % 
zawtowano w jaskini Cabanowej. W jaskini Koralowej wynosiła ona 92 %. W pozostałych jaskiniach 
,,iJ~omości względne zanierały się w przedziale 95 - 98%. 

Analizy składu izotopowego wód kapiących wykazaJy obecność w jaskini Jawormickiej wód o 
Ilie:l:lruralnie (jak na warunki lokalne) wysokiej zawaności izotopów ciężkich tlenu i wodoru. Jest to 
pr3ndopodobnie efekt antropogeniczny. z,,;ązany z używaną w przeszłości metodą eksploatacji 
kruszywa w sąsiedztnie jaskini. Próby pobrane w okresie zimowym z jaskini Racławickiej są z kolei 
iz0wpowo lżejsze od średnich wartości obserwowanych w opadach w Krakowie. Sugeruje to 
wy~~powanie dla tej jaskirli tzw. efektu sezonowego w wodach infiltra<0jnych. polegającego na 
Zltll~nności składu izotopowego w zależności od pory roku (zgodnie z analogicznym efektem 
wy~~pującym w opadach). Wszystkie pozostałe próby z innych jaskiń ")·kazują nutiejsze. łub większe 
ozmki odparowania przy czym trudno w ich przypadku wnioskować o występowaniu efektu 
sez.:-nowego na obecnym etapie badań. 

SkJad izotopowy tlenu w osadach węglanowych, wytrącanych w danej temperaturze w 
warunkach równowagi izotopowej, jest sterowany skJadem izotopowym tlenu w wodzie i temperaturą 
pm.~su w~1rącania Zatem rezultaty pomiarów izotopowych wody. węglanu i temperatury powinny w 
takim przypadku tworzyć spójny u.kJad "ielkości . Obliczone. w oparciu o pomiary izotopowe. 
temoer3t~· wytrącania węglanów zawierają się w przedziaJe od ok.l2 do ok. 2-ł °C (wyłączając jaskinię 
Janorznicką z uwagi na wspomniane uprzednio zmiany antropogeniczne) i są zawyżone zarówno w 
stosunku do średniej \\'iełołetniej temperaturv powietrza na tym terenie. jak i w stosunku do temperatur 
mierzonych in situ. Świadczy to jednoznacŻnie o braku równowagi izotopowej w trakcie wytrącania 
węo:Ianów. Trudno w chwili obecnej podać jednoznacznie powód braku tej równowagi. Niemniej jednak 
srnierdzony fakt ma istotne znaczenie dla wszelkich badań, u których podstaw leży założenie o istnieniu 
równowagi- np. paleoklimatycznych. Nie wiadomo bowiem. czy przedstawione procesy związane są z 
CZ3Slilli nam współczesnymi. czy też zachodzily w przeszłości . 
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BADANIA PRĘDKOŚCI PRZEPŁ YWU PRZEZ 
STREFĘ AERACJI W JASKINI Z KULKAMI 

Andrzej Górny, Jacek Motyka, Kazimierz Różkowski 
Akademia Gón1iczo-Hutnicza im. St. Staszica, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Jaskinia z Kulkami jest częścią rozpoznawanego obecnie przez speleologów krakowskich 
systemu pustek kraso·wych Zrębu Zak:rzówka. Zrąb ten zlokalizowany w południowej części miasta 
Krakowa jest jedną z wielu fonn tektonicznych przedpola I<a.r}m powstałych w procesie kredowo
trzeciorzędowych ruchów górotwórczych. Stanowi izolowaną tektonicznie strukturę zbudowaną z 
górnojurajskich wapieni grubolawieowych i skalistych. Obok Jaskini z Kulkami zbadano i częściowo 
opisano (Szelerewicz. Górny, 1986) w tej części masywu szereg innych jaskiń należących do tego 
samego systemu, z których najsłynniejsze to jaskinie: Twardowskiego i Jasna nad Wisłą. Pozostale to: 
Jaskinia Niska Jaskinia pod Nyżą, Jaskinia \V~>,iew. 

W ramach projektu badawczego KBr p. t. "Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji 
na podstawie badań polowych i laborato~jnych" pod redakcją prof. A KJeczkowskiego wytypowano 
zrąb Zakrzówka jako modelowy obiekt do rozpoznania posta\\ionych zadań dla środowiska szczelinowo
krasowo-porowego. 

Migracja mediów w systemie szczelinowo-krasowo-porowym jest bardzo skomplikowana. Na 
elementamy układ przestrzeni porowej nakładają się uprzywilejowane drogi migracji w postaci szczelin o 
zróżnicowanej genezie. oddzielności międzyJa,,icowych, czy wreszcie próżni krasowych. Dla określenia 
prędkości infiltracji medium w strefie aeracji bardzo przydatne okazują się być jaskinie. Obserwacja 
wykropleńjest tanim i efektywnym sposobem pozyskania wiedzy o zmianach chemizmu wody w trakcie 
jej migracji. 
Badania prędkości przepływu wody przez strefę aeracji prowadzono dwoma metodami. Po pierwsze 
analizowano zmiany ··naturalnego·· chemizmu wód z '")'kropleń w korelacji z \vielkością i częstością 
opadów atmosferycznych. Druga metoda polegała na zadaniu do systemu znacznika w postaci chlorku 
sodu (NaCI). po czym monitorowano zmiany składu chemicznego wód w wykropieniach. Przed 
rozpoczęciem testu określono wielkość tła jonu chiorkowego w wodach opadowych i wodach 
pobieranych z jaskiń. Opady atrnosfe~·czne charakteryzują się na obszarze zrębu Zakrzówka średnimi 
koncentracjamijonu er w przedziale 0.5- 3 mgli. natomiast woda migrująca przez nadkład o gru!x>ści 5-
12m nasyca się. osiągając przeciętne stężenia od -ł.O mg/l (punkt K4) do 8,9 mgli (K1). Znacznik NaCI 
wprowadzono do środowiska w dniu 03.07.1997 ponad punktem monitoringu Kl (wartość tła 4.7 mgli). 
Rozlano na powierzchni l m2 solankę o stężeniu około 200 gil. Nieprzypadkowo wybrano dzień 03.07 na 
datę rozpoczęcia eksperymentu. Zgodnie z prognozami kolejne dni miały być deszczowe. Jednakże 
wielkość opadów przekrpczyła oczekiwania. W dniu iniekcji spadło 5 mm deszczu. a w następnych 5-ciu 
około 150 mm wy,,·olując pamiętną powódź. 

Tak intensywne opady doprowadziły do systemu dużą ilość wody i spowodowały szybką reakcję. 

Opróbowanie punktu KI z dnia 6-go lipca (trzy dni po iniekcji) wykazało stężenie Cr w wysokości 4,9 
mgli. czyli na poziomie tła . Cztery dni później, t.j. 10-go lipca zaobsenvowano już 390 mgfl, a 
maksimum około 510 mgli wystąpiło 17.07. Kolejne opróbowania charakteryzowały sięjuż malejącymi 
stężeniami zgodnie z krzywą przejścia przedstawioną na Rys. l . Jeżeli przyjmiemy czas dojścia frontu 
znacznika jako wartość pośrednią pomiędzy 3 a 6 dni wówczas prędkość pionowej infiltracji przez 
nadkład około 5 m w~niesie l. l mld. co daje wartość zbliżoną do otrzymanej z analizy rełacji opad 
atmosferyczny- zmiana stężenia er w wykropleniach (0,9 mld). 
127 dni po iniekcji stwierdzono podwyższone stężenie chlorków (>lO mgli) w znajdującym się na 
niższym poziomie systemu punkcie opróbowania KJ. Oznaczone stężenia nie przekroczyły tu 20 mgli 
dając jednakże charakterystyczny obraz krzywej przejścia. 

Niskie stężenia i małą prędkość infiltracji (V;:1.IU = 9 m l 127 d = 0,07 mld) należy wiązać z migracją 
systemem drobnych. rozproszonych spękań. być może związanych z mikroulawiceniem. o relatywnie 
malej przepuszczalności . 

Zupełnie nieoczekiwanie ··echo" eksperymentu w postaci ponadprzeciętnej koncentracji 
chlorków wystąpiło w sąsiednich jaskiniach: Jasnej i Twardowskiego (Rys. 2). w punktach: J2. T7 i T9. 
w punkcie J2 maksimum stężeń er pojawiło się 3 października 1997-go roku. tzn. 92 dni od rozpoczęcia 
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Rys. l 
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bad:!::L Jeżeli prz~Jnuemy poziomą odległość między punktami K l i J2 równą :n m. to możemy 
wyz.::.1czyć prędkość poziomej migracji znacznika na 55 m l 92 d = 0.6 mld Interpretacja wyników z 
Jask::u Twardowskiego jest o tyle trudniejsza iż pwlkl T9 zaczęto monitorować od końca października. 

gd~ 5tęL:enie jonu er zbl iżyło się już do waności 250 mgli, zaś punkt T7 prt:estal funkcjonować. tzn. 
ustaJ.) kapanie. w dniach 31.10.97 - 29.12.97. a wartości pomiarów w tych dniach wykaza~· 

odp..~·;\lednio: 5.6 mg/l oraz ponad 160 mgli. Dokonując podobnych obliczeń jak dla punktu J2 
otrzy:namy prędkość migracji znacznika VK1.r (na drodze 108 m) z przedziału 0.6 - 0.9 m/<l zaś dla 
drogi ~ l - T9 ( 10-ł m) >0. 9 mld Tak szybki Lateralny przepływ możliwy był dzięki systemowi kanałów 
ana.c:<vmatycznych rozniniętych w wyniku krasowego rozmycia fug międzyławicowych. Mniejsze opory 
hydnuliczne spowodowały poziomą migrację uprzywilejowanym systemem. 

Eksperyment znacznikm\y ujawnił skomplikowanie systemu krążenia wód w wodonoścu o 
char1k.1erze szczelinowo-k:rasowo-porowym. Wyraża się ono obecnością wielu nakładających się na 
siebie systemów przepływu o różnych oporach hydraulicznych. Obok systemów kanałów krasowych. w 
tym 1 anastomozów. pionowych szczelin ciosowych, czy też erozyjnego rozluźnienia stropowej części 
masywu. uja\\nione zostały drogi krążenia siecią drobnych spękań, również mikrooddzielności 

międzylawicowych. Odmienność systemów podkreśla różniąca się o rząd wielkości prędkość 

przemieszczania się znacznika w różnych fragmentach rozpatrywanej strefy aeracji. Dodatkowo 
eksp!ryment uzmyslania potencjalne, a niejednokrotnie nieprzewidywalne zagrożenie pochodzące z 
ognisk zanieczyszczeń posadowionych w strefach wychodni utworów węglanowych wynikające z 
mOW\\OŚCi lateralnej migracji skażenia w praktycznie nieprzewidywalnym kierunku i odległości. 

36 



\") 
-...! 

\ / 
J1 

JASKINIĄ 

l)f ·~ 
ł.. l' 

Kierunki i prędkości lateralnego 
przemieszczania sią wacznika 

JASKINIA 
OKIENKO ZBóJNICKIE 

nu"'"~~" 

~Q 

• • "Cf V Ą ' ' l~ . l()\_,(. . l r. .)~, ~ ~ ·~ ..... ~ 
~r-"1~('\\. , ,, '\\ . o'"''" "*~: .. ~~r,~ ·A(~'' ~~~ 

1 1 JASKINIA ji J4). ( ~l ' ' JASKINIA ,) ( ~n 
IN'f'MEW . ' •.!"·' . r •'t NISKA _.1 \.":::Ó T_~,......._;.)T1 0 
''"·'·- '. "-n f, ;niiJ Jl}_ ~ .... :-nJ:łlli ""'""""' _A'? c::;. t <---_ ~ 

~ \} ·" !•~ ··· ' j l /.. ~.// \ .. . __ _____ 

- --·łi" )IJ'""'~....-1':' / ~ -· ""·•"' __..JVI /' /" 

'

. "'' f~·· . -~~A-J ·o/'./ JASKINIA 
. ·'·!:-" ~~~ '0V'" TWARDOWSKIEGO ;tt::; .. *li.r 1/ ....... ..... ..... ,., )) / \ 

ey'J
~\ :/ fPN~' .,~._t;_" \.V, v 

.... 1(2 1;--i:f 
JASKINIA _ .... - :--- \ 

Z KULKAMI 1!1 --··· "'·''"- \:Jli ~- ~ JASKINIA 'l" .~ ~ POD NYŻĄ ZNAC NIK \ ~ ,,.,,,...,.. 
03.07.1997 /" 

/' 
[ __ _1 1 plany jaskiń 

O 10m 

r-:::1 3 wejicla do 
L::....J jaskiń 

Rys. 2 

r·rn 2 punkty poboru 
L.:.....J próbek 1 ~ 1 4 badania znacznikowe w 

Jaskini z Kulluiml 

~ 
&' rs· 
~ 
...... 
~ 

~ 

~ 
~ 
§' 

~ 
~ 

~ 
c:> c

C>.ś . 
~ ::::; 

~ 
c:> 



Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego 

SYSTEM HYDROLOGICZNY DEPRESJI 
TEKTONICZNO-KRASOWEJ RYCZÓWKA 

(WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA) 

Dorota Okoń 1, Andrzej Tyc2 

:zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowvch, ul. Kościuszki 9, Potok Zloty, 42-253 Janów 
::Pracownia Badań i Dokumentacji Środo~·iska Krasowego. Katedra Geomorfologii, 

(Jniwersylet Śląski. ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

Porudniowe obrzeżenie Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego na Wyżynie Krakowsko
Częs~.ochowskiej stanowi ciąg równoleżnikowo ułożonych depresji towarzyszących głównej dyslokacji 
środkowej części Wyżyny - uskokowi Ciągowice-Kolbark. Depresje te wykształcone w skałach 
węgb.nowych jury górnej mają w dnie wychodnie skał starszych - środkowo- lub dolnojurajskich a w 
obrębie depresji Ryczówka nawet górnotriasowych (ryc. 1). Całą strefę obniżeń, których genezę można 
olcreslić jako tektoniczno-krasową, odwadniają potoki uchodzące do Białej Przemszy. Obniżenie 

Ryczowka obejmuje zle\\nię Dębieśnicy, zwanej również Minożką lub Potokiem z Ryczówka. 
()(h, C<inienie całej zlewni odbywa się w kierunku południowym do Białej Przemszy. 
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l -: k~ ~ómy (pi~owec i lupki): 2· pcnn-<:z.crwony s~oWJCC (zlcpicnce. i ły pSire. piaskowce): ) - tti&S-i'St•Y piaskowiec 
(poosl;o o ZW>ry): 4 - tnas·w.~picn muszlowy (margle. wapienie. dolomily): S - lnas·k•jpcr (iły pstre. wapienie. brekcje): 6 - ju~ 
Srodk~ (z:lcpiencc. '?l'icnic. ooliry .utazistc .i ~listc, pimowcx ~osady marglisle>-iłasle): 7 - jun ~ (wapienie 
pł)10wc 1 margle): S - JUra górna (wap1cnoc shl1stc 1 płytowe): 9 -~d (piaski wydmowe, piaski i twiry rzeczne): 10-
usl.:oki. 

Ryc. l. Przekrój geologiczny przez obniżenie wolbromskie i okolice Ryczówka (wg Z. 
Aleksandrowiczo" ej 1962) 

Celem prowadzonych od 1989 roku badań systemu hydrologicznego z lewni Dębieśnicy jest 
okreSJenie reżimu hydrologicznego i hydrochemicznego źródeł wchodzących w skład systemu. Ważnym 
elementem tych badań była stała rejestracja wybranych elementów reżimu w łatach 1989-1990 (ryc 
1997) oraz l 99-ł-1997 prowCldzona na główn}m wypł)"l'ie w centrum wsi Ryczówek. Badaniami objęto 
najbardziej wydajny i stały wypływ. Okresowo badane były również pozostałe źródła w zlewni. W roku 
hydrologiczn~m 1998 szczegółowymi badaniami objęto wszystkie wypływy oraz profil na potoku w 
punkcie zamykającym depresję Ryczówka, w miejscu połączenia się wszystkich dopływów Dębieśnicy 
(Okoń. 1999). Obok dodatkowych informacji o reżimie hydrologicznym wybranych źródeł uzyskano 
ró\mież obraz sezonowej zmienności udziału poszczególnych skladowych w odpływie całkowitym ze 
złe\\ni. W różnych sytuacjach hydrometeorologicznych udział poszczególnych wypływów w ogólnej 
ilości wody odpły\\'Cljącej ze zlewni zmienia się (ryc. 2). Przy wysokich stanach wód podziemnych 
naj"iększy udział mają drobne. rozproszone wypływy okresowe ujęte na wykresie jako dodatkowe. 
Podobn.ie jak źródło w Ryczówku I owe dodatkowe wypływy odprowadzają odpływ wezbraniowy. 
Odmienna S)1Uacja występuje w przypadku źródeł Ryczówek ll (w centrum wsi) oraz źródła spod 
Świniuszk:i . które ze n'Zględu na swoją stałość mają naj\\'iększy udział w odpływie w okresach niżówek. 

System hydrologiczny depresji Ryczówka obejmuje więc cały zespół źródeł przelewowych 
drenujących wezbraniewy odpływ w zlewni jak i jedno źródło podpływowe- Ryczówek II drenujące 
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odpływ podstawowy. podziemny. W przypadku źródła pod Świniuszką sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. gdyż z do~·chczasowych badań wynika podpływowo-przelewowy charakter tego 
wypłnm. Należy podkreślić fakt. że źródło to drenuje masyw z dużą jaskinią typu szczelinowego -
Świni uszka. 

[1/s] 
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Ryc. 2. Zmienność przep~•'u w punkcie zamykającym zlewnię depresji Ryczówka i wydajności źródeł 
tej zlewni w roku hydrologicznym 1998. 

Literatura: 
Okot1 D.. 1999: Reżim hydrologiczny źródeł w zlewni Dębieśnicy (Potoku z Ryczówka) w roku 

hydrologicznym 1998. [Praca magisterska, Katedra Geomorfologii. Uniwersytet Śląski]. 
Sosnowiec 

Tyc A . 1997: Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na przykładzie 
obszaru Olkusz-Za\\iercie. Kras i speleologia, numer specjalny 2(1997). Wyd. Uniwersytetu 
Śląskiego. Kato"ice 

39 



Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego 

"SPELEOLOGIA" (1959-1976) 
CHARAKTERYSTYKA BIBLIOGRAFICZNA 

Wojciech W. Wiśniewski 

-łO lat temu w Warsza"ie zaczęła się ukazywać "Speleologia", pierwsze w Polsce czasopismo 
naukowe o tematyce speleologicznej. Ostatni jej numer wyszedł w 1976 r., ale pismo to ma kontynuację, 
w postaci periodyku "Kras i Speleologia", który wydawany jest do tej pory. 

Pierwsze dwa zeszyty "Speleologii" ukazaJy się nakladem Speleoklubu Warszawskiego oraz 
Podkomisji Speleologii PITK i miały podtytuł: "Biuletyn Speleoldubu Warszawskiego". Dwa następne 
wyszły już tylko nakładem Podkomisji Speleologii Z. G. PITK, a od zeszytu 5 do ostatniego wychodziła 
ona nakładem Komisji Speleologii Z. G. PlTK. 

W Komitecie Redak~jnym serii pierwszej. wydawanej w L 1959-1960(1962), byli: W. 
Chodorowska. A Chodorowski. A Killm, M. Pulina. J. Rudnicki oraz (od z. 2) S. Zwoliński. Seria druga, 
wychodząca w l. 1967-1976. miała nowy skład komitetu. z pierwszego pozostał tylko J. Rudnicki. Byli w 
nim m.in.: J. Glazek J. Grodzicki, M . Marko"Wicz-Łohinowicz (od z. 8). Komitet redakcyjny ostatniego 
ze~1U stano"iły już tylko 3 osoby: J. Glazek J. Grodzicki i J. Rudnicki. Dwóch z nich, pierwszy i 
ostatni. przeszlo później do zespołu redagującego komynuatorkę "Speleologii"- "Kras i Speleologię". 

Jako ciekawostkę warto podać. że pismo było cenzurowane; co poświadczają tajemnicze symbole 
znajdujące się w stopce wydawniczej np. T-37 (w z. 6) czy U-136 (w z . 7). 

Pismo prowadziło rozbudowaną wymianę zagraniczną. Otrzymywano periodyki nawet z tak 
egzotyczno dziś brzmiącej Katangi! Jak wynika z zestawienia "Lista wydawnictw ciągłych 
otrzymywanych w ramach wymiany za »Speleologię« " (ogłoszonego w z. 5). uzyskiwano aż 80 tytulów z 
20 kr:ljów. ):aj"ięcej. 13. z Francji . 

Poja" ienie się pisma i pierwsze jego zeszyty zostały przyjęte kilkoma bardzo przychylnymi 
recenzjami. w tym Kazimierza Kowalskiego we "Wszechświecie" . Wyrażal on jednak obawy. jak się 
później okazało. słuszne, czy wydający je speleoldub "stanowi dostateczną podstawę dla ukazywania się 
tego rodzaju naukowego czasopisma" i postulował oparcie jego wydawania "o jakqj placówkę naukową 
poŚl.-ięconą badaniu jaskiń lub odpowiednią sekcję jednego z towarzystw naukowych". Podobne zdanie 
wyrażal autor recenzji w "Przeglądzie zoologicznym". Uznał on. że pismo to "jest zjawiskiem zupe/nie 
11yja_rko11ym" bowiem jak zauważył nie ma w Polsce "innego czasopisma naukowego wydawanego 
pr)1ratnie, be= dotacji państwowych" i apelowal by "któraś z kompetentnych instytucji naukowych 
zaimeresmm/a się tą sprawą i udzielila pomocy". 

Częstotliwość 
"Speleologia" z założenia miała być kwartalnikiem. Jednakże nie zdołano tego dotrzymać nawet na 
starcie i już pienvszy zeszyt pisma w 1959 r. ukazał się jako numer podwójny. Także trzy kolejne, choć 
poj~11cze numery, nie wyszły w terminie. Np. zeszyt 3. datowany na grudzień 1959 r., drukowany był z 
bardzo dużym opóźnieniem, bo dopiero w 1961 r., i ukazał się znacznie później niż kolejny, 4 zeszyt, z 
marca 1960 r. Następny, piąty zeszyt (nominalnie będący numerem potrójnym!), fikcyjne datowany na 
1960 r .. bo zawierający teksty złożone w redakcji jeszcze 15.03.1962 r., oddany do druku został 
20N.1962 r. Po tym zeszycie. który kończy serię pierwszą, zaprzestano wydawania pisma, jak twierdzi 
B. Koisar ( 1969). "ze względu na rozpad redakcji i trudności związane ze zdobyciem funduszy i papieru". 

W 196 7 r .. a \\ięc po mniej więcej 5 letniej przerwie, za.częla się ukazywać nowa seria pisma. 
Także w tym okresie wydawane było ono nieregularnie i wychodziły numery łączone. Doszło do tego, że 
ilustracje do zeszytu 14 wydane zostały jako oddzielna wkladka rok później. Do 1976 r. wyszło 10 
zesz~1ów. 

Łącznie ukazało się 15 zeszytów (teoretycznie 22 numery), co daje przeciętną około l rocznie. 
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W~·kaz wydanych 7A!SZ~1ÓW (i ich objętoŚĆ): 
Seria pierwsza 
(IJ : t. l nr 112. VI 1959 
[2]: t l nr 3. IX 1959 
(3]. t. I nr-ł. XII 1959 [druk: 1961!] 
(4]: t. II nr l. m 1960 
(5]: t. I1 nr 2-4. XII 1960 ("do druku 20 IV 1962") 
Seria druga 
(6] : t. m nr L 1967 
[7) : t. m nr 2, 1968 
(8]: t. rv nr l. 1969 
(9]: t. fV nr 2. I 969 
( 10]: l V nr 1-2. 1970 
[II]: l VI nr l-2. 1971 
[12] : l VII nr 1-2. 1972 [druk: 19731 
[13J : t Vlllnr L 1974 
(I-ł] : l VIII nr 2. 1975 
(14a]: Załącznik do tomu Vlll Nr 2 rdruk: 1976] 
[15) : l IX nr l-2. 1976 

Strona techniczna 

l I6 s. + 16 k., 4 k. A4 
s. 117-181 + 17 k., 2 k. A4 
s. [2], 183-241,(5) + 2 k, l k. A4. l k. A3 
67 s. + 22 k., I k. A4 
s. [2],69-146 + 8 k., 13 k. A4 

49 s. + 4 k., l k. A4 
s. 51-160, [2) + 2 k. A4, l k. A3 
97 s. + 2 k. A4; 4 k. A3 
s. [1),100-146 
96 s . 
142 s. + 4 k. A4 
88 s. 
73 s. 
s. [75]-156,[2) 
[8] s. 
11 8,[61 s . 

Pismo wydawane bylo w fom1acie A5. a drukowane tecłmiką offsetową. Makiety sporządzane byly na 
maszynie do pisania. Srrona pełna tekstu zawierała od (z. 7) 0.6 do (z. lO) ok. 1.3 srrony 
znormalizowanego maszynopisu. zazwyczaj ok. l sLTony . 

.\liało znaczny nakład Według stopki. w której takie informacje pojawiły się dopiero w z. 6. 
wynosił on 1000 egzemplarzy. 

W pierwszej serii wyszlo 5 zeszytów. mających - wraz z nieuwzględnianymi w paginacji kartami i 
wkładkami z iJusLTacjarni -od 82 do 16-ł stron. Ich łączna objętość wynosi 594 stron (średnio w zeszycie 
ok. 1191. W drugiej serii wyszło lO zesz~1ów. mających od 50 do 160 stron. W sumie ich objętość wynosi 
lO 12 stron (średnio ok. l O l ). Obie serie mają łącznie 1606 stron. Całość pisma ułożona obok siebie na 
pólce Z3jrnuje prawie l 2 cm. 

~a łanlach "Speleologii" ukazało się ok. 170 artykułów i notatek. z tego ok. 50 w serii pierwszej. 
Najmniej pozycji, tylko 3 , za\\iera ze~1 2. a najwięcej - aż 23 - zeszyt 11. Najmniejsze publikacje nie 
mają nawet strony maszynopisu. gdy największa zajmuje 51 sLTon druku. Jest nią praca Władysławy i 
Andrzeja Chodorowsk:ich: "Kilka danych o warunkach środowiskowych zbiorników wodnych w 
jaskiniach tatrzańskich". ogłoszona w zeszycie l. 

Publikacje były rozdzielane na część artykułową oraz na "Doniesienia tymczasowe" i .. Notatki" 
oraz oddzielny stały dział "lnwentarz jaskiń Polsk:i". W serii drugiej doszła min. rubryka 
"Sprawozdania". a od zeszytu l3 wydzielono dział "Speleologia fizyczna". 

Redakcja pisma dbała o zrozwnienie treści pisma zagranicą. I dlatego też w serii pierwszej, nie 
licząc opisów inwentarzowych. niemal wszystkie pozycje miały, czasem nawet obszerne, streszczenia 
obcoj~·czne. Większość, bo ok. 2/3 streszczeń było w języku francuskim. Reszta byla po angielsku, a 2 
po niemiecku. Dwie prace zostały nawet opublikowane jedynie w języku francuskim, z wręcz 
symbolicznymi streszczeniami w języku polskim. Są to Andrzeja Chodorowsk:iego "Badania 
biospełeologiczne w Polsce" oraz Josifa Viehmanna "Przyczynek do poznania genezy marmitów". W 
serii drugiej streszczeniami (ró"nież głównie francuskimi) opatrzono znacznie mniejszą część publikacji 
(ok. 300/o). 

Autor-z)· 
Autorami tekstów zamieszczonych na łamach "Speleologii" było 58 osób. Najwięcej, bo aż 17. 
opublikował dzisiejszy przewodniczący naszej sekcji Jerzy Głazek (głównie były to sprawozdania - Ił). 

Nie\\iełe mniej, bo po 15 publikacji zamieścili Jan Rudnicki i Jerzy Grodzicki, 13 - Marian Pulina. a 12-
Bernard Koisar. Co najmniej 9 tekstów ogłosił Zbigniew Wójcik. 
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Wśród autorów była też tak znana dziś osoba publiczna. jaką jest obecny minister obrony narodowej. 
Janusz Onyszkiewicz. Na łamach pisma zamieścił on 3 teksty, min. "Poszukiwanie głównego otworu 
Jaskini Miętusiej metodą radiometryczną" (w z . 5, wspólnie z Andrzejem Gamdzykiem). 

Jeden z autorów był z zagranicy, był to wspomniany już J. Viehmann z Kluż w Rumunii. 

Ikonografia 
Materiały zamieszczane na łamach "Speleologii" są stosunkowo bogato ilustrowane {planami, rysunkami, 
wykresami. zdjęciami itp.. zamieszczanymi przeważnie na wkładkach pomijanych w paginacji). 
Szczególnie w serii pierwszej, w której znalazło się ok. 130 rycin, tj. średnio 26 w zeszycie. W serii 
drugiej było ok. 160 ilustracji (średnio 16). Około 1 /-ł rycin (wielkości do A3) stanowiły plany i przekroje 
jaskiń. m.in. takich jalc Wysoka, Naciekowa, Pod Wan~ Marmurowa. Zimna, Szczelina Chochołowska, 

Miętusia. Wielka Śnieżna, Kasprowa Niżnia, Ptasia Studnia. Były też plany jaskiń zagranicznych m.in. 
Garma Ciega Abisso Michele Gortani. Wiele było rysunków geologicznych. 

Mimo względnie prymitywnej techniki wydawania, pismo było ilustrowane także zdjęciami Z 
tym. że przy pienvszym zeszycie były one wydrukowane oddzielnie. inną techniką. Łącznie 

opublikowano 5-ł zdjęcia - niemal wszystkie (50) ukazały się w zeszytach serii pierwszej, najwięcej. 17. 
w zeszycie -ł . Ostatnie znajdują się w piemszym zeszycie serii drugiej. Autorami fotograft.i było 9 osób. 
m.in. Ryszard Gradziński (2 fot.). M PuJina (12). D. Kwiatkowski (10), W. i A Chodorowscy (9). Z. 
Wójcik (3). S. Zwoliński (~). Trzech z nich zamieściło tam tylko zdjęcia, tak że w piśmie tym ukazały się 
prace łącznie 6 1 osób_ 

Tcmat~·ka 
W słowie wstępnym redakcja deklarowała. że na lamach pisma chciałaby "skupiać ca/oksztalt naukowej 
działalności speleologicznej w kraju" . Miały się w nim ukazywać "prace oryginalne z zakresu geografii, 
geologii jak 1 biologii jaskiń i krasu, zaróuno Pols/..i jak i innych krajólr". 

l istotnie tematyka prac ogłoszonych w tym piśmie była. choć na pewno nie w tej skali co 
planowano. różnorodna. W serii pienvszej znaczące miejsce zajmowała biospeleołogia (poświęcono jej 
ponad l/~ objętości). ukazało się 6 "iększych prac {poza już wspomnianymi. m.in.: W. A 
Chodorowskich "Ugrupowania fauny wodnej w jaskiniach tatrzańskich"). w serii drugiej było tylko l 
doniesienie z tej problematyki. 

Najliczniejsze były prace geologiczne. Na uwagę zasługuje przede wszystkim praca 
eksperymentalna "Geneza zagłębień \virowych w Ś\\ietle badań eksperymentalnych" (J. Rudnicki; z. -ł). 

Ponadto w serii pienvszej znajdują się m.in. "Zagadnienia wieku jaskiń północnej części Jury 
Krakowsko-Wieluńskiej (Zbigniew Mossoczy; z. 3). "Wiek i intensywność rozwoju zjawisk łaasowych w 
górach Kaczawskich w okolicy Wojcieszowa (Sudety Zachodnie)" (M PuJina: z. 3). "Badania 
granulometryczne allochtonicznych osadów jaskiń Tatr Zachodnich" (Z. Wójcilc z. ~). "Geneza 
»korkociągów« w Jaskini Zinmej" (J. Rudnicki; z. ~ ). 

Z ponad 20 prac geologicznych ogłoszonych w serii drugiej można wymienić m.in. publikacje: 
"Litostratygraficzne serie osadów archeologicznych stanowisk jaskiniowych Wyżyny Krakowskiej" 
(Teresa Madeyska: L 12), "Uwagi o genezie i wieku jaskiń Wołoszyńskich" (J. Głazek; z. 8), "Gleby 
poligonalne w Jaskini Czarnej (Tatry Zachodnie)" (M. Pulina, z. 7), "Warunki osadzania utworów 
piaszczysto-mirowych w syfonie Zwolińskich (Jaskinia Miętusia, Tatry Zachodnie)" (J. Rudnicki; z. 10). 
"Rola tektoniki w genezie jaskiń masywu Czerwonych Wierchów" (J. Grodzicki; z. LO), a także prace 
Mariana Harasimiuka i Andrzeja Henkiela min. "Zjaniska krasowe we wschodniej Polsce" (z. 13), "O 
możliwości występowania jaskiń na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu" (z. 13) oraz, wspólną z 
Kaziroienem Pękalą, "Nieznany typ form krasu kopalnego na Roztoczu" [świece] (z. ł4). 

W obu seriach obecna była problematyka hydrogeologiczna. Ogłoszono min. takie prace jak: 
"Badania stosunków wodnych i zjawisk krasowych na terenie cieplicy w Jaszczurówce" (Hanna Sobol: z. 
1), "O hydrografii krasowej wschodniej części Tatr Polskicb" (J. Głazele z . 5). "Wyniki badań 
przepływów krasowych w masywie Czenvonych Wierchów" (Tadeusz Dąbrowski, J. Rudnicki: z . 6). 
"Badania przepływów krasowych we wschodniej części Tatr Polskich (T. Dąbrowski, J. Głazek: z. 7). 

M. Markowicz-Łohinowicz ogłosiła prace z fiZyko-chemii i dynamiki procesów łaasowych m.in 
"Próba przed.sta,vienia składu chemicznego wód krasowych" (z. 12) i "Próba oceny intensywności korozji 
łaasowej w czwartorzędzie na obszarze Jury Częstochowskiej" (z. 8). 

Prezentowano "uwagi o mikroklimacie" m. in. jaskiń Z imnej i Śnieżnej (M. Pulina). 
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Pojawiały się też materiały historyczne: "Działalność speleologiczna Mariusza Zaruskiego" (Z. 
Wójcik: z. 3) i "Historia badań Jaskini Zimnej" (S. Zwoliński; z. 4) oraz z tak innego tematu, jak materiał 
"C~nniki psychiczne warunkujące wykonanie zadań podczas wyprawy speleologicznej" (Krystyna 
Gałubińska; z. 10). 

W serii drugiej liczne były relacje z bieżących wydaneń i materiały kronikarskie (ponad 40). Były 

to m.in. sprawozdania z naszych sympozjum speleologicznych - od V do IX (pióra J. Głazk:a) oraz X a 
także z Międzynarodowych Kongresów Speleologicznych (IV i VI; J. Głazek) i relacje z wypraw do 
jaskiń m.in. Austri~ Hiszpmii Meksy~ Włoch, ZSRR Informowano o niektórych największych 
odkryciach m.in. Niedźwiedziej. Wielkiej Snieżnej. Omówiono (Andrzej Wójciak) "Wypadki jaskiniowe 
w Polsce (1958-1971)". Zamieszczono wspomnienie o M. Markowicz-Łohinowicz i nekrologi Z. 
Głowackiego, R Lebeckiego. W. Boretti-Onyszkiewicz. R Karpińskiego oraz takie materiały rocznicowe 
jak np. "50 lat ruchu speleologicznego w Polsce". czy "60 łat wędrówek jaskiniowych Stefana 
Zwolińsk:iego". Ogłoszono d\\ie recenzje. m.in. z książki A.G. Czikiszewa "Jaskinie na terytorium 
zsRR·. 

Stałym działem pisma był "Inwentarz jaskiń Polski", traktowany jako kontynuacja dzieła K. 
Ko,Yalskiego. W dziale tym opublikowano ponad 50 opisów (zwykle pierwszych i niekiedy do dziś 
jedynych) inwentarzowych jaskiń. z tego 20 opisów jest w serii pierwszej. Połowa z nich pochodzi z 
terenu Tatr. Są to m.in. opisy największych jaskiń tego terenu: Śnieżnej, Chochołowskiej Szczeliny. 
Kasprowej Niżniej, Zimnej. Miętusiej, Ptasiej Studoi Marmurowej. Litworowego Dzwonu. Naciekowej. 
Wysokiej. 15 opisów było z terenu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (m.in. Wiercica). a 8 z Sudetów . 

. -\utorami opisów jaskiń było l 9 osób (w jedn~m przypadku tekst sygnowało aż 6 osób). Opisy 6 
jaskiri.. w tym Śnieżnej i Wysokiej. były anonimowe. Najwięcej jaskiń opisali B. Koisar (aż 8 jaskiri.. w 
rym 3 "ielkie: Chochołowską Szczelinę. Kasprową Niżnią i Zimną) oraz Z. Wójcik (co najmniej 7 
jask.iri 1. 

Dwa numery pisma były prezentowane jako specjalne. Zeszyt 4 był "poświęcony badaniom jashń 
tarr::m1s!..ich i wydan_v z funduszów Srudencl..iego Seminarium Speleologicznego w Tatrach". a z. 9 byl 
"po.ńnęcony _\l._leciu działalności »Speleoklubu Warszawskiego<<". Za specjalny można uznać też zesz~1 
6. kióry w większości zajmują materiały dotyczące Śnieżnej. 

* * * 

C hoc tezy głoszone na lamach "Speleologii" nie zawsze były trafne, jak np. to że Jaskinia Śnieżna jest 
okresowo wypełnienia wodą aż do poziomu II Biwaku (zob. z. 6 s. 4 7). to ornawiane pismo jest źródłem 

nadał w części istotnych publikacji speleologicznych z których się wciąż korzysta. 
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BADANIA ARCHEOLOGICZNE W JASKINI WERTEBA 
NAPODOLU 

Michaiła Sochackij 
.\luzeum Krajoznawcze 1r Borszczawie (Ukraina) 

Nadddniestne Podolskie jest znane z dużych jaskiń wykształconych w gipsach. Tutaj znajdują 
się naj\\iększe w świecie jaskinie-labirynty. W samej jaskini Optymistycznej łączna długość 

podziemnych korytany wynosi 207 km. Jest to najdłuższa jaskinia gipsowa na świecie. Wśród 

naj\\iększych jaskiń regionu należy wymienić: Oz.ierną- 111 km, Młynki - 27 km, Kryształową- 22 
km Sławka - 9 km i in. W rezultacie prowadzonych badań na Podolu zinwentaryzowano i opisano 
ponad 100 dużych i małych jaskiń. Jaskinie te wyróżniają się stalą temperaturą w ciągu roku, która 
"~11osi 1 2-l3~C: \Vilgotność osiąga 80-1000/o. 

Gipsowe jaskinie Podola nie były \vykonystywane pnez czlowiek:a w czasach 
prehistorycznych. Ich charakterystyczną cechą jest całkowity brak poziomu kulturowego. Otwory 
wejściowe do jaskiń były z pe'"11ością niedostępne. Jaskinie stały się dostępne dla czlowieka w XVlli i 
XIX w. Większośćjaskiń została ~ta i zbadana w latach 1960-1999. 

Jaskinia Werteba jest wyjątkowa wśród gipsowych jaski11 Podola. Wyróżnia się budową 

geologiczną oraz odkryciem bogatych znalezisk z okresu eneolitu (IV-m ~·s. lat p.n.e.). Jaskinia ta leży 

w odleglo~"i 2 km na pólnocny zachód od wsi Bilcze Zlote. Łączna długość labiryntu jaskiniowego 
w~11osi 8 km. Wśród miejscowej ludności była znana od dawna. Pierwsze wzmianki w literatune 
dotyczące t;;!j jaskini pochodzą z początku XIX w. Badania archeologiczne rozpoczął w 1876 r. A.Kirkor. 
Szczególon;;! badania w jaskini w latach 1890--1907 prowadzili G.Ossowski i W.Demetryk:iewicz. Cenny 
zbiór mat;;!ri3iów archeologicznych pochodzących z tych badań znajduje się w Muzeum 
Archeolog.i.:znym w Krako"ie. 

Począwszy od 199 1 r. kompleksowe badania w samej jaskini jak też na przyległych do niej 
terenach " promieniu J().......łO km podjęło Muzeum Krajoznawcze w Borszczo\\ie. Celem tych badań jest 
poznanie stanu zachowania poz iomu kulturowego na różnych długościach jaskini. określenie 

perspe~-..,icznych kierunków badań. zastosowanie no"~·ch metod w badaniu osadów jaskiniowych oraz 
~.:badanie oto-_-zenia jaskini. 

Badania "~·kopaliskowe prowadzono w ośmiu różnych miejscach jaskini. Głębokość szurfów 
docbodzila do 2.0--2.5 m lecz nie osiągnięto skalnego dna jaskini. Otrzymane wyniki wykazały 
zabunenia kolejności warstw kulturo"~·ch lub ich brak w poszczególnych odcinkach jaskini . Na 
podstawie znalezisk archeologicznych udało się określić zasięg penetracji jaskini pnez ludy kultury 
trypolskiej. Interesujące wyniki pochodzą z wykopu nr 7 w odległości 250 m. od otworu wejściowego. 

Tutaj udalo się stwierdzić zaleganie warstw in situ. Za genetycznymi cechami jaskini przemawiają 
przede w~·stkim gliniasto-deluwialne nawarstwienia z wkładkami odłamków gipsu. Stosując metodę 
stratygraficzną można mówić o odkryciu w jaskini Werteba tnech czytelnych horyzontalnych poziomów 
kultury trypolskiej. Na uwagę zasługują wyroby ceramiczne. Wśród naczyń znaleziono miski, kubki, 
garnki. duże pojemni.k:i do przechow~"·ania ziarna. Ceramika była dobrze wygladzona i wypalona. 
Dekoracje wykonano na czerwonym tle ciemnobrązowymi i białymi farbami. Również odkryto wypałone 
i niewypalone odważniki i całą serię antropo- i zoomorficznych statuetek. W środowisku jaskiniowym 
dobrze zachowały się wyroby z miedzi Znaleziono szydło, 14 miedzianych przekłuwaczy oraz dużą 
miedzianą siekierę. lnwentan krzemienny wyróżnia się doskonale wykończonymi nanędziami Brak 
pólproduktów i oszczepów. W poziomie kulturowym znaleziono 14 kamieni żarnowych. Wśród wyrobów 
z kości były nanędzia pracy i ozdoby. mianowicie motyki z rogu jelenia, szydła, p12ekłuwacze, igły, 

ostrza a także korale z klów psa. Szczególnie interesujący jest amulet wykonany z prostokątnej płytki 
kościanej. l<óry imituje głowę byka z potężnymi rogami Niewielkie otwory w narożach oznaczają oczy i 
nozdrza Amulet ten jest podobny do znalezionego w 1898 r. w jaskini Werteba przez 
W.Demetrykienicza. 

W cią"ou ostatnich l O lat różne pokolenia archeologów zakładały dziesiątki szurfów w jaskini. 
Jednakże \\ tym czasie nie o7..nac-Lano dokladnie na planie jaskini miejsc prowadzenia badań i nie 
wykonywano dokumentacji. Toteż w rezultacie wielokrotnych przekopywań. warstwa kulturowa 
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zalegająca na głębokości 0.15-2,0 m pod dnem jaskini została zamieniona w masę ziemi z kamieniami. 
fragmentami naczyń, kości i popiołu.Dła rozniązania licznych naukowych zadań wynikła konieczność 
zastosowania nowych metod badawczych. Szczegółowe badaniajaskini przyniosły nowe wyniki. M.in. w 
odległości 250 m. od wejścia w stropie wysokiej sali znaleziono szczelinę, wypełnioną całkowicie 
fragmentami malowanych naczyń, węgieLkami, fragmentami kości dużego rogatego Z\\ierzęcia i 
kościanymi narzędziami pracy. Stwierdzono. że wspomniana szczelina była w przeszłości Z\\'iązana z 
po"ierzcbnią ziemi i wykorzystywana przez ludność kultury trypolskiej jako śmietnisko. W trzech 
wydzieleniach w odległości ponad 100m. od wejścia znaleziono typowe ..,zanadrze" . Są to niewielkie pod 
względem rozmiarów, niskie, zaciszne i suche zaułki jaskini, nie zatapiane przez wody okresowe. 
1\.liąższość osadów wynosi5-7 m., a warstw kulturowych 3-5m. 
Materiały z poprzednich badań jak również wyniki z badań obecnych poZ\\'etlają wysnuć przypuszczenia 
odnośnie funkcjonalnego wykorzystania jaskini Oczywiście jaskinię wykorzystywano tylko w sytuacjach 
~l)·cznych. niemniej zbierano się tutaj w '"iększych ilościach ale na krótki czas. 
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PRZYRODNICZA INWENTARYZACJA I OCENA 
REKREACYJNA JASKIŃ PODOLSKIEGO NADDNIESTRZA 

Jurij Zińko, Oksana Szewczuk, Andrij Rusenko 
Uniwersytet im. Ivana Franka we Lwowie, Ukraina 

Wykorzystując materiały speleoklubów Tarnopola, L'vova, Czortkowa dokonano inwentaryzacji 
przyrodniczej gipsoW)'Ch jaskiń, jak również innych obiektów przyrody nieożywionej Podolskiego 
Naddniestrza Podstawą metodyczną w inwentaryzacji była ,,Karta katastralnej ewidencji jaskiń" 
opracowana przez Ukraińskie Tow~·stwo Jaskiniowe oraz materiały pochodzące z opisów 
inwentaryZa~j.nychjaskiń w Polsce. W ~Todniczej inwentaryzacjijaskiń wzięto pod uwagę: położenie 
geograficzne i administracyjne jaskini jej geomorfologię, usytuowanie otworu, charakterystykę 
geologiczną. geomorfologię korytarzy jaskiniowych, dane hydrologiczne i meteorologiczne, charakter 
osadów jaskiniowych.. stopień poznania jaskini, inne dane dot. przyrody ożywionej i nieożywionej 
jaskini. rodzaj ochrony. Inwentaryzacja zawiera także plan jaskini. Uwzględniając powyższe parametry 
zinwentaryZowano dotychczas jaskinie: Optymistyczną, Mlynk:i, Krzywczańską, Werteba Juwenilną i 
Uluy1i. 

Naukowo-dydaktyczną wartość jaskini określa się na podstawie takich parametrów jak 
rozciągłość. osobliwości geomorfologiczne. rysy genetyczne i charakter wtórnych utworów 
krystalicznych. Uzyskane wyniki inwentaryzacji pozwalają na weryfikację statusu ochrony wielu jaskiń. 

Do rezerwatów geologicznych należy zaliczyć jaskinie Optymistyczną ( najdłuższą gipsową w Europie) i 
Dzi~ńską- ze względu na różnorodność gipsowych utworów krystalicznych. Interesująca morfologia 
i cenne utwory krystaliczne przemawiają za zmianą statusu ochronnego jaskini Sławka i Juwenilnej z 
kategońi pomników lokalnych na kategońę pomników ogólnopru1stwowych. 
Oceny rekreac~jnej jaskiń można dokonać na podstawie analizy głównych cech speleorekreacyjnych. 
Cechy te można podzielić na obieklywne. tzn. zależne od speleologicznej wartości obiektu. i subiektywne 
- Z\\iązane z psychologicznymi predyspozycjami zwiedzających. Do cech obiektywnych można 
zaliczyć łatwość zwiedzania, atrakcyjność. dostępność, bezpieczeństwo. Czynniki te przeanalizowano na 
przykładzie naddniestrzańskiego regionu krasowego. Bezpieczeństwo jaskiń ograniczają groźne procesy i 
zjawiska zachodzące wewnątrz. W jaskiniach Naddniestr.t.a Podolskiego należą do nich obrywy stropów. 
odpadanie okruchów skalnych, zapadanie otworów wejściowych. Do najbardziej niebezpiecznych 
zjawisk należy także gwałtowne podniesienie poziomu wody (Oziema, Tymkowa Skalą). Do 
charakterystyki złożoności jaskiń można wykorzystywać specjalnie przygotowaną skalę kategorii jaką 
stosuje się w speleotuf)·styce. 

Sposób zwiedzania jest ograniczany dostępnością jaskini. Z tego punktu widzenia duże 

znaczenie ma dobrze przygotowany otwór wejściowy, geomorfologia korytarzy, brak trudnych 
odcinków. Wśród jaskiń Naddniestrza z dogodnym wejściem należy wymienić Kryształową, Mlynk:i, 
Atlantydę, Oziemą, ()p(ymistyczną, Sławka. Inne jaskinie takie jak Juwenilna. Werteba, Dziuryńska, 

Zbruczańska Ulaszkiw-ska. Uhryń i wiele innych niestety nie jest tak dobrze dostępna do zwiedzania .. 
Dużą populamością cieszy się jaskinia I(Jysztalowa dzięki 2-kilometrowej trasie oświetlonej elektrycznie. 
Znaczną wagę przywiązuje się do estetycznej strony wnętrza jaskini oraz kolorystyki form. W 
najładniejszych jaskiniach Podolskiego Naddniestrza spotyka się białe, żółte. koloru miedzianego, 
brązowo-czerwone i czarne barwy kryształów gipsowych. · 
Dużą ilością form stalaktytowych wyróżnia się jaskinia Młynki. W jaskini Kryształowej dosyć duże 
stalakt)ty (do l m) znajdują się w trudnodostępnej częścijaskini (Sala Grzbietowa) . 
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej kryteria rekreacyjnego wykorzystania jaskiń Podolskiego 
Naddniestrza można \\)Tóżnić kilka typów wykorzystania jaskiń: turystyczno-wycieczkowe 
(Kryształowa. Atlantyda. Młynki), sportowo-turystyczne (Optymistyczna, Oziema, Młynki) i naukowo
dydaktyczne (Optymistyczna, Oziema, Młynki, Werteba). 
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CZY PERL Y JASKINIOWE SĄ MIKROBIALNYMI ONKOIDAMI? 

Michał Gradziński 
Jnsty/U .Yauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków 

gradzinm@ing.uj.edu.pl 

Ziarna obleczone występujące w środowisku jaskiniowym są powszechnie znane jako perły 
JJSkinowe (cave pearls), pizoidy lub ooidy jaskiniowe (cave pisolites, oolites) i są licznie wzmiankowane 
w litera rurze. lnfonnacje ich dotyczące można znaleźć w wydawnictwach podręcznikowyc~ i to zarówno 
n specjalistycznych podręcznikach dotyczących zagadnień speleologicznych, podręcznikach dotyczących 
sedymentologii osadów węglanowyc~ jak i wydawnictwach encyklopedycznych. 

Liczni autorzy opisywali perły jaskiniowe z jaskiń wielu rejonów świata a także zwrócili uwagę 
ro występowanie analogicznych form w kopalniach. Powszechnie uważano, że perły jaskiniowe 
.:harakteryzują się regularną, koncentryczną budową wewnętrzną, gładką, a często błyszczącą 

powierzchnią i obecnością jąder. Zdecydowana większość prac poświęconych ziarnom obleczonym 
podkreśla (i) przesycenie roztworu względem CaCOJ skutkiem czego jest wytrącanie CaC~. (ii) stałą 
lub przynajmniej okresową agitację wody i (iii) istnienie potencjalnych jąder jako jako konieczne warunki 
:.:h wz rostu. 

Przeprowadzono badania Jcill.."USet pereł pochodzących z jaskiń Jury Polskiej, Gór 
Sniętokrzyskich. Tatr. Niżnych Tatr. Wielkiej Fauy. Słowackiego Krasu. klasycznego obszaru Kras w 
Słowenii . ma~"'u Vercor we Francji. a także Kuby. Badania te, jak i analiza literatury wykazały. że poza 
pow~-ż~i opisan~mi formarni w jaskiniach występują z iarna obleczone o odmiermym charakterze. Są one 
zbudowane z milaytu. zazwyczaj nie posiadają jąder, cechują się bardzo nieregularną wewnętrzną 
!:uninacją i. w skrajnym przypadku. charakteryzują się nierówną, guzkowatą zewnętrzną powierzchnią. W 
;>rzeci"ie tist\\ie do regułamych ziam obleczonych. gene-L(ł i sposób wzrostu mikrytowych ziarn 
.:>bleczonych stosunkowo powszechnie występujących w jaskiniach. nie zostały dotychczas rozpoznane i 
;:ozostają ciągle 1--..,·cstią otwartą. 

:'vlikroskopowe obserwacje wykazują \vyraźne podobieństwo badanych mikrytowych ziam 
vbleczonych do struktur. których mik:robialne pochodzenie zostało wykazane w literaturze. Charakter i 
5p0sób organizacji materiału budującego ornawiane formy nawiązuje eryproa/gal fabric, a brak 
mikroskopowo cz~telnych struktur pochodzenia organicznego wykazuje wyraźną analogię zonkoidarni 
~l'U spongiosrromara. Brak jąder. często cechujący milerytowe ziarna obleczone. jest częsty w 
vpis~"''mych w literaturze bak:teJY.inych oDkoidach i pizoidach. 

Obserwacje w SEM wykazały. że zewnętrzne części współcześnie wzrastających 

~1owych ziarn obleczonych pochodzących z jaskiń : Perlovej i Na Zadnich (Słowacja) zbudowane są 
z różnordnie wykształconych kryształów kalcytu i ciał mikroorganizmów. które są spojone śluzową 
substancją organiczną (biofilmem). Stanowią więc matę mineralno-organiczną. Obecność związków 
.:>rganicznych w badanych perłach została potwierdzona metodami analitycznymi. 

W badan~m materiale stwierdzono podczas obserwacji w SEM zmineralizowane repliki 
mikroorganizmów. Są to formy globularne. pałeczkowate łub filamentowe. Średnica form wynosi od O. l 
wn do ponad l J.Ull. a długość do kilkunastu mikrometrów w przypadku form filamentowych. Rozmiary, 
kształty i mońologia tych form dowodzą, że są to mineralne repliki bakterii łub nannobakterii. 
Opi~-..,·ane formy cechują się trójwymiarową mońologią co świadczy o zachodzeniu procesów 
mineralizacji za życia lub symultanicznie ze śmiercią mikroorganizmów. Obecność bakterii w badanych 
~towych ziarnach obleczonych z Jaskini Perlovej została stwierdzona na drodze analizy 
mikrobiologicznej. 

Występowanie opisywanych replik jest powszechne w zewnętrznych strefach mikrytowych ziarn 
obleczonych natomiast gwahownie spada w częściach wewnętrznych, gdzie dominują kryształy kalcytu o 
rozmiarach zazwyczaj zdecydowanie '"iększych od omawianych replik. Dowodzi to z jednej strony 
aktywności mikroorganizmów w częściach zewnętrznych badanych ziarn, a z drugiej jest zapisem 
zjawisk diagene~·cznych. Analiza tych kryształów wykazała, że repliki mikroorganizmów są zarodkami 
dla ich wzrostu.. co z kolei prowadzi do zacierania się pierwotnych biogenicznych struktur badanego 
mmerialu. 
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Udział mikroorganizmów w procesach k:alcytikacji. decyduje o strukturze wewnętrznej 

wzrasojasch fonn. co wywiera decydujący wpływ na ich hydrodynamiczne własności. Wykonane 
badani:l wykazały. że mikrytowe perły jaskiniowe cechują się znacznie wyższą porowatością i niższą 
gęstos..ią od regularnych jaskiniowych ziarn obleczonych, i niższą nawet od słodkowodnych onkoidów. 
~uy te wpływają na stosunkowo niską tzw. prędkośc osiadania (sett/ing velocity) badanych ziarn, 
~o zap~wnia możliwość ich rotacji. a co za tym idzie koncen~·cznego wzrostu nawet w warunkach 
-:okstreru_lnie niskiej energii. 

lndeksy nasycenia (SI) wód z Jaskinia Perłovej. w których wzrastają mikrytowe perły jaskiniowe 
dowodzą. że ''ody te są w ró"nowadze lub nawet istnieje tendencja do wytrącania z nich aragonitu. 
Pozomje to w sprzeczności z wynikami analiz składu mineralnego, które wskazują, że jedyną 

3utigeniczną fazą mineralną budującą omawiane ziarna jest kalcyt. Wytłumaczeniem tej pozomej 
sprzeczności jest zjawisko polegające na zróżnicowanym tempie dyfuzji jonów przez śluzowe substancje 
budują----e biofilm do żywych komórek mikroorganizmów. Efektem tych zjawisk jest wytącanie kalcytu 
zamia.q aragonitu przez pokryte organicznymi substancjami bakterie. Zjawiska takie, polegające na 
"~trą.::3Iliu innych faz mineralnych. niż by \\'~-uikało z kalkulacji indeksów nasycenia panujących w 
roztw0rze. są powszechne we"nątrz mat mineralno-organicznych nie tylko w przypadku układów 
" ęglanowych. 

W przeciwieńsl\\ie do mila)t owych ziarn obleczonych repliki mikroorganizmów w regularnych 
z iama.:h obleczonych występują jed~nie sporadycznie. Można zauważyć wyraźną zależność 

manif~-rującą się zanikiem \\')"Stępowania replik mikroorganizmów ze wzrostem regularności badanych 
nam. ::::kstrapolując tę zależność na wanmki energetyczne wzrostu ziarn obleczonych można stwierdzić. 
ze D..likoenergetyczne warunki promują ,...-zrost kontrolowany mikrobialnie. natomiast warunki 
wysok.:.energetyczne sp~jają wzrostowi kontrolowanemu przez procesy fiZykochemiczne. Zależność 

po"~7:R:ą tłumaczy fakt. że proces nieorganicznego \\~trącania CaCOJ jest w warunkach 
,,~·sok.:.energetycznych znacznie bardziej wydajny i niejako wygrywa konkurencję z procesami 
kontrclowanyrni biogenicznie. Dodatkowo "~·sokoenergetyczne warunki nie sp~jają zasiedlaniu 
po" ierzdmi przez mikroorganizmy. hamują rozwój stosunkowo delikatnych konstrukcji mik:robialnych. a 
przez 10 eliminują ró,mież mikrobialne \\~trącanie węglanu wapnia. 

Po"~-ższe '"nioski pozwalają uznać znaczną część pereł jaskinimvych za ntikrobialne onkoidy. 
Smierdzenie to dotyczy zwłaszcza form wzrastających w niskoenergetycznych warunkach i. w związku z 
tym. .:-e-.:hującycb się nieregularną budową wewnętrzną. 

Badaru:l po"~-ższe były prowadzone w ramach grantu KBN nr 6PO-ł0 O 19 1-ł 
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, 
HOLOCENSKIE MARTWICE W APIENNE 

REJONU WOLBROMIA 

Joachim Szulc 
!nsryru .Vauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków 

Doliny rzeczne rejonu Wolbromia są drugim po dolinkach podkrakowskich obszarem masowego 
występmvania fluwialnych martwic wapiennych w Polsce. Martwice wypełniają dna dolin rzecznych 
wyciętych w plejstoceńskiej pokrywie lessowej oraz w jurajskich i kredowych skałach podłoża. Osady 
mart\l'i cowe były obiektem szczegółowych badań sedymentologicznych (Szulc, 1984) oraz badań 
~leoklimatycznych opartych na analizie ich sygnału izotopowego 180 i 
·' C (Pazdur et aL 1989). 

Jak wynika z pomiarów radimvęglowych wypełnianie dolin rejonu wolmbromskiego mart\vicami 
rozpoczęło się ok. 9500 lat BP (Pazdur et al. 1988). Podobnie jak w dolinkach podkrakowskich, w 
piemszej fazie akumulacji (Boreał) dominowały torfy. utwory gytji i muły wapienne wskazujące na 
niskoenergetyczne. bagienne środowiska oma\\ianych dolin. 

W czasie holoceńskiego. atlantyckiego optimum klimatycznego (tj. międcy 8500 - 5100 lat BP) 
cechującego się dużymi opadami i wysokimi średnimi rocznymi temperaturami. dna dolin ulegały 
agrada0jnemu podnoszeniu w wyniku depozycji autochtonicznych osadów wapiennych - stromatolitów. 
onkoidów i piasków wapiennych (osiągają0·ch miąższość 4m.) typowych dla intensywnych i 
rurbulenUlych przepływów rzecznych. 

W okresie późniejszym (Subboreal) depozycja mart\vic uległa zahamowaniu spowodowanemu 
wyraźnym ochłodzeniem i spadkiem ilości opadów. W tym czasie doszło do wstrzymania dalszego 
wypełniania dolin bądź też do erozji osadów wcześniej złożonych. Hiatus depozyC)jno-erozyjny 
obejmuje około 2500 lat gdyż następne osady dalowane są na ok. 2600 lat BP. Najmłodsze utwory 
wypełniające doliny podwolmbromskie to osady deluwia lne złożone głównie z redeponowanych lessów 
oraz z cienkich pckryw torfowych i gleb kopaluych. 

Podobnie jak w przypadku dolinek podkrakowskich ok. 2000 lat temu rozpoczęła się intensywna 
erozja denna w wyniku której obecne dno dolin zostało wcięte do podłoża skalnego. Tak intensywna 
erozje można \\iązać z jednej strony z ochJodzeniem klimatu jak z drugiej strony z intensyflkacja 
rolniczej działalności czJowieka i deforestacja omawianego obszaru. 

Jak wynika z estymacji warunków paleotemticznych opartej na pomiarach 180. średnia roczna 
temperatura w okresach depozycji rnart\\'ic waltala się ntiędzy 5°C na początku holocenu do l2°C w 
okresie atlantyckiego optimum klintatycznego. Dla porównania obecna srednia roczna temperatura rejonu 
krakowskiego sięga 8°C. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na koincydencje maksymalnej fazy tworzenia martwic 
flu\\ialnych z rozwojem. prezentowanej w czasie obecnego Sympozjum. kopuły trawertynowej w 
Laskach k. Olkusza. 
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POZIOMY JASKINIOWE NA GÓRZE POŁOM 
\V GÓRACH KACZA WSKICH (SUDETY). 

Wojciech Rogala 
ul. Groto Roweckiego I OA/6, -15-268 Opole 

Kras sudecki określany jest w literatUIZe ze względu na jego występowanie w niewielkich 
p<)\\ierzchniowo soczewkach i wkladkach skal krasowiejących ,,krasem wyspowym". Z uwagi na taki 
charakter wystąpień skał krasowiejących oraz tektonikę blokową Sudetów trudno jest porównywać dane 
mońometryczne form krasowych mogące służyć do wnioskowania o rozwoju paleogeograficznym 
Sudetów. takich jak wysokości bezwzględne, wysokości nad dnem doliny czy długości poszczególnych 
jaski.Ji. W obrębie natOmiast pojedynczej "wyspy" trudno zebrać wystarczająco dużo informacji aby 
wyciągnięte wnioski można było uogólnić. 

W~jątkiem jest góra Połom w Górach Kaczawskich. gdzie na stosunkowo niewielkiej 
po"ierzcluti (ok. l km:) skały węglanowe budują '''zgórze o wysokości względnej przekraczającej nieco 
300 m. Dodatkowo wapienie te eksploatowane są od dziesięcioleci na niespotykaną gdzie indziej w 
Sudetach skalę. co przyczyruJo się do lepszego poznania wnętrza ma~-wu i rozwiniętych w nich form i 
osadow krasu podzienmego. 

Pierwsze opracowanie calościowo ujmujące zjawiska krasowe w Sudetach uk:azalo się w 1977 
roku ( Pulina. l 977). ~a podstawie posiadanych wówczas danych oraz teorii rozwoju geomońologicznego 
Sudetow (Ja hn. l 95~ l zaproponowany został model cyklicznego rozwoju zjawisk krasowych na górze 
Połom na,,iązujący do cykli rozwoju po"ierzchni Sudetów. w wyniku których powstawać miały tzw. 
po"i~rzchnie z ró\\nania. W wyniku działania trzech cykli. odpo,viedzialnych za powstanie trzech 
po''i~rLcłmi (mońołogia I. II. lii wg. A Jahna) M Pulina wyz nacza trzy horyzonty jaskiniowe leżące na 
wysokościach 620 - 6-+0. 530 - 590 i .WO - -+-Ul m n.p.m .. co nutiej "ięcej odpowiada wysokościom 
względnym 260 - 28(1 . 150 - 2 lO i 30 - 70 m. Wiek tych poziomów ustałil on na górną kredę, starszy 
paleogen. młodszy paleogen i neogen. 

Od łat siedemdziesiątych. kiedy zostala opublikowana cytowana praca stan poznania krasu 
Połomu ułcgl duż~m zmianom. Do 1977 roku poznanych zostalo ogółem 290 m korytarzy jaskiniowych 
roz"llliętych w wapieniach Połomu. Obecnie (stan na maj'98) w wyniku nowych odkryć w ostatnim 
d\\lldziestoleciu oraz szczegółowych prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w latach 19% -98 
udoh:umentowanych zostało łącznie 29-łó m korytarzy jaskiniowych. Dzięki lepszemu pozruutiu 
systemó" · jaskiniowych tego IDaS}'\\-11 możliwe było ponowne zestawi enie danych mońometrycznych 
(~ c. ll. 

Na prezentowanym wykresie zwrócić należy na kilka szczegółów. Dotychczas nie poznano 
jaskiń powyżej 630 m npm i poniżej +40 m n.p.m. -co wiązać należy z fakten1. iż w tym przedziale 
wysokościow~m ntieszczą się odsłonięcia w Połontie. Najwięcej korytarzy jaskiniowych poznanych 
zostalo pontiędzy 500 a 560 m n.p.m Wiązać to można z faktem, że na zbliżonych wysokościach jest 
naj"iększa powierzchnia łomów (najbardziej rozległy poz iom VI ma rzędną ok. 540 m np.m., a w jego 
dnie odslmtiętych zostało szereg otworów jaskiń). 

Zestawienie to pozwala wnioskować. że na podstawie kryterium wysokościowego (zarówno 
względnego jak i bezwzględnego) w masywie Połomu w świetle obecnie posiadanych danych trudno jest 
\\}Tóżnić trzy poziomy jaskiniowe. Wnioski wypływające z analizy przytoczonego wykresu potwierdzane 
są rónnież przez bezpośrednie obserwacje poczynione we wnętrzu masywu. Zdecydowana większość 
ko~urzy jaskiniO\\}·ch w Połontie posiada rozwinięcie pionowe, a bardzo mało jest korytarzy poziomych 
łub o nie\\iełkim nachyleniu. 

W świetle p~1oczonych powyżej danych inaczej rysuje się historia rozwoju systemu krasowego 
Połomu. Wydaje się. że zebrane ostatnio dane nie potwierdzają rozwoju krasu w trzech cyklach wiekowo 
zbieżnych z cyklami wyodrębniania się wzgórza Decydującą rolę w rozwoju jaskiń tego wzgórza 
p~ -pisać raczej należy okresowi, kiedy to wzgórze było już wyodrębnione (wówczas istnieją warunki do 
rozwoju jaskiń pionowych). w mniejszym zaś stopniu obecne formy krasu podziemnego powstaly w 
okresie fom1owania się wzgórza, niezależnie od sposobu i czasu w jakim wzgórze to powstalo. 
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Rozkład kOfyQrz:y jskinlowych w odnie.sien•u do wysokołci wzgłednej n~d poz.1om dol~ny ~cuwy na góne Połom , 

c~ sena · w roku 1977,jasn• seria w rołl.u 1991 
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KIEDY STYGOBIONTYCZNE GATUNKI OLIGOCHAET A 
Z.-\SIEDLIL Y WODY PODZIEMNE WYBRANYCH TERENÓW 

KRASOWYCH POLSKI POLUDNIOWEJ? 

Elżbieta Dumnicka 
ZakładBiologii Wód im. KarolaStarmachaPAN, ul. Sławkawska 17, 3/-016Kraków 

Mimo. iż pierścienice (Annelida) uważane są za jeden z wcześniej powstałych typów 
bezkręgowców. to ich dalsza ewolucja jest bardzo słabo poznana i trudno będzie ją prześledzić (przy 
użyciu aktualnie stosowanych metod) ze względu na brak materiałów kopalnych. Czas formowania się 
poszczególnych rodzin QJjgochaeta próbuje się określić głównie na podstawie zasięgów ich 
"~·stępowania oraz związków filogenetycznych.. ale wyniki uzyskane na podstawie analizy obu 
\\~mienionych przesłanek mogą być obarczone różnorodnymi błędami. W tej sytuacji trudno jest podać 
\\iarygodne dane na temat czasu powstania stygobiontycznych gatunków Ołigochaeta z dwu odległych 
filogenetycznie rodzin: Lumbriculidae (starsze) i Enchytraeidae (młodsze). a także czasu ich pojawienia 
się w wodach podziemn~·ch badanych terenów (fatry. Kotlina Kłodzka. Wyżyna Krakowsko
Częstochowska. Góry Świętokrzyskie). Drugi z wymienionych "czasów" można próbować określić 
met~ pośrednią, opierając się na dobrze poznanej pod tym względem grupie bezkręgowców, jaką są 
.A.mphipoda. Stygobiont - .\"iphargus tatrensis. częsty i szeroko rozprzestrzeniony rnies-Lkaniec wód 
podziemnych pra\\ie wszystkich wyżej wymienionych terenów (poza Górami Święto~·skimi) uważany 
JeSt Z3 relikt trzeciorzędowy (Skalski 1981). W Sudetach gatunek ten w~·stępuje w jaskini Niedźwiedziej. 
Solnej Jarnie i jaskini Radochowskiej, natomiast stygobiontyczne Lumbńculidae - tylko w dwu 
pien\~·ch jaskiniach. Spośród badanych jaskiń tatrzańskich. w których żyje Niphargus, (Zimna. 
\lięrusta Kasprowa Niżna) stygobiontyczne gatunki Lumbńculidae znaleziono tylko w jaskini 
K.asprO\\ej 1\iżnej. Można więc przyjąć. że Lwnbriculidae pojawiły się w badanych jaskiniach Sudetów 
K.lodilich i T arr później niż Amphipoda w okresie kiedy wody tych jaskiń były dostępne dla podzienmej 
kolonizacji. a wody innych jaskiń (np. Radochowsk:iej) odcięte od pozostałych wód podziemnych. 
Stygobion~·czne gatunki z rnlodej rodziny Ench~traeidae są szeroko rozprzestrzenione. występują prawie 
we \\SZystkich badanych jaskiniach, gdzie prawdopodobnie pojawiły się w ostatnim interglacjale. łub 
nawet po ustapieniu ostatniego zlodowacenia. Dodatkowym argumentem świadczącym o stosunkowo 
mJ~m \\iekl.l stygobiontów z tej rodziny jest istnienie siostrzanych gatunków np. Enchytraeus 
donumcae (srygobiont) - E buchholzi (gatunek powierzchniowy). co świadczy o ich niedawnym 
rozdzieleniu się. 
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MROCZEK POZLOCISTY- EPTESICUS NILSSON/ 
(KEYSERLING ET BLASIUS) 

- KOLEJNYM NIETOPERZEM ZIMUJĄCYM W GÓRACH 
ŚWIĘTOKRZYSKICH 

Jacek Gubała, Andrzej Kasza 
Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach 

Mroczek pozłocisty jest nietoperzem średnich rozmiarów, ma niedługie trójkątne i szerokie uszy, 
koziołek rogalikowało wygięty, na końcu zaokrąglony. Włosy ma długie na grzbiecie dwu barwne: 
ciemnokasztanowe, miejscami ze złocistymi końcówkami. 

Zasięg mroczka pozłocistego obejmuje północną, środkową i wschodnią Europę, umiarkowaną 
strefę Azji i wschodnią Sybeńę. Na południu dochodzi do wybrzeży Pacyfiku i Wysp Japońskich. Jako 
jedyny z europejskich nietoperzy sięga na północy poza koło polarne (północna Norwegia, półwysep 
Kola). :--.:Jetoperz ten z imuje w miejscach suchych łub chłodnych o temperaturze od -2°C do +4°C (należy 
do gatunków zimnolubnych). często w pobliżu otworów jaskiń (Kowalski. Ruprecht 1984). 
Mroczek pozłocisty jest nietoperzem Z\\iązanym z lasami a w południowej części zasięgu zasiedla 
gJó\\nie góry i obszary wyżynne. W Polsce podawany jest ze wschodniej. centralnej i poludniowej części 
kraju (Ruprecht 1983). Obserwacje z terenów górskich to głównie dane o nietoperzach zimujących w 
jaskiniach tatrzańskich (Kowalski l 953) i w Sudetach (Haitlinger l 976. Postawa i inni l 994 ). 
;..Jaj\\iększym zimm,iskiem mroczka pozłocistego w Tatrach Zachodnichjest Jaskinia Czarna. gdzie zimą 
97/98 J. Nowak i K. Piksa zliczyli kilkadziesiąt osobników (Nowak 1998). Natomiast nowymi 
stano,,iskami stwierdzon~mi przez autorów niniejszego artykułu są: czterometrowa sztolnia w Bramie 
i(antaka (29. 12.1996. jeden osobnik). Jaskinia Oblazkowa (27. 12. 1996. jeden osobnik) (Guba1a 1997) 
oraz jaskinia Dziura (0 1.0 1. 1998. jeden osobnik}. Obsenvacje hibernujących mroczków pozłocistych z 
obszarów wyżynnych są bardzo nielicz ne. Pojedyncze stwierdzenia (luty l 99-ł r.) pochodzą ze sztolni 
koło Rabego w Bieszczadach (Wołoszyn i inni 1996) i z jaskini Białej (1991) na Wyżynie Krakowskiej . 
ILabocha i inni 199-ł) . Natomiast na Wyżynie Częstochowskiej dwie obserwacje pochodzą z marca 1998 
r. (Mała Studnia Szpatowców) oraz z 1992 r. (Jaskinia Wiercica) )(Postawa i inni 199-ł). Obsenvacje te (z 
kotka zimy i wiosenne) trudno uznać za hibernację. Kowalski. Krasnodębski i Lesiński (199-ł) 
obsen,ując w kwietniu 1990 r. jednego osobnika w sztolni w Bochotnicy prezentują dwie hipotezy: 
• ganmek ten " 'Ybiera na danych terenach słabo izolowane termicznie dziuple bądź budynki a 

podziemia wykorzystuje jako kwa te~' przejściowe przed i po hibernacji. 
• inną możliwością jest zatrzymywanie się podczas przelotów pomiędzy kryjówkami zimowymi a 

letnimi. 
W Górach Świętokrzyskich st\vierdzono jak dotąd zimowanie jedenastu gatunków nietoperzy 

(Gubala. Woloszyn 19%) a ostatnio dwa kolejne mroczka posrebrzanego i mroczka pozłocistego (Gubala 
i inni l 997) przy czym pienvszy z nich nie przebywał w jaskiniach ani innych podziemiach. 

Podczas akcji eksploracyjnej 16 lutego 1997 r .. w czasie której połączono Jaskinię Nową i sztolnię 
Trzy Kominy na Miedziance (uczestnicy: W. Chudzik, S. Gumula, A Kasza i D. Korzeńska) odnotowano 
obecność w partiach przyotworowych (sztolnia Trzy Kominy) chw osobników mroczka pozłocistego 
"iszących w szczelinie krasowej. Ogółem w obiekcie stwierdzono wówczas 8 nietoperzy z 5 gatunków. 
Poprzednia obsenvacja w tym miejscu l lutego 1997 r. wykazała znacznie mniej nietoperzy przy braku 
oma\\ianego gatunku. 18 lutego 1997 r. st\vierdzono jednego osobnika mroczka pozłocistego a 28 łutego 
1997 r. ponownie brak tego gatunku.. Przy stosunkowo wysokich temperaturach w lutym 1997 r. 
oscylujących wokół zera można przyjąć. że Jaskinia Nowa - sztolnia Trzy Kominy nie jest miejscem 
~-powej hibernacji zimowej. ale może być kwaterą przejściową i tym samym potwierdzać jedną z dwu 
hipotez ~1owanych pow)·żej . 

Kolejne obserwacje dokonane 28 i 30 grudnia 1997 r. oraz w styczniu l 998 r . w sztolni na Bukowej 
Górze (BG-ll) wykazały obecność zimujących w partiach przyotworowych mroczków pozłocistych 
(maksymalnie -ł osobniki). Fakt ten poh,ierdzono w lutym 1999 r. (obserwacje Mariusza Gwardiana). 
Sztolnia ta będąca również zimową kwaterą innego rzadko spotykanego nietoperza - nocka 
łydkowłosego -Myotis dasycneme (Boie) położona jest wśród lasów w pobliżu poszerzonej ostatnio 
zachodniej granicy ś,,;ętokrzyskiego Parku Narodowego. Niestety w bliskim sąsiedztwie (ok.500 m) 

53 



Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego 

sztolni znajduje się CZ~IDlY kamieniołom piaskowców k"warcytowych stanowiący w przyszłości poważne 
zagrożenie dla tego ekosystemu. 
Jedyne poh,ierdzone zimowe stano\\isko mroczka pozłocistego w Górach Świętokrzyskich wymaga 
ochrony prawnej wraz z sąsiadującymi lasami. gdzie można spodziewać się letnich kołoni tych 
nietoperzy. 
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JASKINIOWE NAZWY ZE ŚREDNIOWIECZA 
- DUPICE, DUPNIA, DUPNICA ITP. 

Wojciech W. Wiśniewski 

Jednym ze Ś\\iadectw. niestety najrzadszych, dawnej znajomości niektórych jaskiń przez 
członieka. są nazwy terenowe. a czasem nawet i miejscowe. Nieliczne z nich mają metrykę bardzo starą 
- jeszcze średniowieczną. Lecz związek takich nazw z jaskiniami bywa jednak dziś już przed nami 
ukryty. Bo trudno się nam domyśleć, że nazwa np. Dupnia czy Dupnica. mówi o istnieniu jaskini - i to 
obszernej -w przeszłości wykorzystywanej przez człowieka. 

'Dup' ~·li... jaskinia 
Człowiek. co zrozumiałe. w pierwszym rzędzie zwracał uwagę na obiekty mające dla niego 

znaczenie praktycznie. Takimi były m.in. jaskinie wykorzystywane przez niego jako siedlisko. I właśnie 
nazwy takich obiektów tworzą najstarszą warstwę nazewniczą. 

Do tego typu należą zapenne - chyba jako jedyne 1askiniowe'- nazwy pochodne od słowa 'dup'. 
Dziś raczej calleiero już nie uś\\iadamiamy sobie ich pierwotnego znaczenia i wydają się one nam nawet 
nieco niecenzuralne. A tymczasem wyraz ten w języku prasłowiańskim miał oznaczać 'wydrążenie. 
wgłębienie' (i do dziś w Bułgarii jaskinia to bardzo często 'dupka'). a w staropolskim {przed 1500 r.) 
oz naczaJ po prostu dziurę w skale (jako skalna jaskinia m.in. jest notowany w ł ·H l r.). zaś pochodny od 
niego przymiotnik np. 'dupniasty' znaczył: 'wydrążony, pusty. próżny'. Podobne znaczenie wyraz 'dup' 
mial jeszcze w polszczyźnie XVI \\ieku i jako jaskinia występuje np. w Biblii wydanej w 1561 r., w tzw. 
"Biblii Leopolity". a przymiotnik od niego 'dupny' to było 'zagłębienie w ziemi lub skale'. Później słowo 
to nie tylko takie znaczenie straciło. ale na\,·et zostało uznane za tak dalece niecenzuralne. że w poiO\\ie 
XIX w . niemaJ wszystkie urzędowe nazwy zawierające człon 'dup' (który na\\iasem mówiąc w 
większo5ci tych przypadków nie pochodził "·szakże od jaskini) zostało pozmienianych. Do XX w. 
dotrwała natomiast 'odjaskiniowa' nazwa jednej z jurajskich miejscowości - Dupice. ale i ona została 
zmieniona gdzieś w okresie międzywojenn~m (pomiędzy rokiem ł 921. a J 938) - na Piaseczno. Poza nią 
do czasów współczesnych przetrwało jeszcze co najmniej kilka tego typu nazw terenowych. Dziś. jak 
st\'ierdzono w terenie. nazwy te e~mologia ludowa wyprowadza od zachowywania się ludzi w tych 
miejscach. 

'Dupek' i inne 
Obiekty mające (lub które w przeszłości miały) nazwy pochodzące od słowa 'dup'. co zrozumiałe. 

występują na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. i co istotne znajdujemy je tylko w bliskim 
sąsiedzt\,ie punktów osadniczych trwających od średniowiecza. 

Są to, idąc od poludnia (i południowego-wschodu): 

l . Dupek w Dolinie Kluczwody (jest tam obecnie tylko Mączna Skała). 
2. Dupna Skała w Bęble. 
3. Dupnia w Dolinie Będkowskiej. 
-ł. Dupnik w PrzegiDii 
5. Dupnica w Kluczach. 
6. Dupnica w Ryczowie. 
7. Dupoy Kamień (niez}den~flkowana skała polożona ok. 10 km na południo-w-y-wschód od Siewierza -
już na terenie Wyżyny Sląskiej). 
8. Dupice. czyli dzisiejsze Piaseczno. 
9. Dupna Góra potem Dupica. dziś góra Dupnica kolo Kobyłczyc. 

Zniązek ich nazwy z jaskiniami pot\\ierdza fakt, że w zasadzie w każdym z tych miejsc (bo tylko 
poza niezlokalizowanym Dupnym Kamieniem i Dupną Górą kolo Kobyłczyc, gdzie nie stwierdzono teraz 
istnienia jakiejś pieczary, ale nie wykluczono możliwości jej istnienia w przeszłości) znajdują się jaskinie. 
Co znamienne, w 6 zbadanych przypadkach (Dupek, Dupna Skała, Dupnia, Dupnik, Dupnica Ryczowska 
i Dupice) są to jaskinie sporych rozmiarów. o dużym otworze, z których 3 (a więc każda z przebadanych 
archeologicznie) były zamieszkiwane przez człO\\ieka prehistorycznego. Znajdujemy w nich także ślady 
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osadnictwa z czasów średnioniecza. co potwierdza istotne znaczenie tych jaskiń dla ówczesnego 
czło" ieka. 

Dzięki wydanym dotąd tomom Slownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego 
u· średniowieczu (do hasła 'Las') możemy wykazać dawne pochodzenie aż pięciu z dziewięciu 

pow~-ższych nazw. Taką udokumentowaną dokumentami średniowiecznymi metrykę mają nazwy (w 
nawiasie data najstarszego znanego zapisu): Dupice (1366 r.), Dupek (1421 r.), Dupnia (1438 r.) i Dupny 
Kamień (1~3 r.). Dupna Góra koło Kobyłczyc jest znana z dokumentu z 1545 r .• ale ponieważ występuje 
w nim jako znany obiekt określający przebieg granicy, Lo musiała być Lak nazwana już znacznie 
wcześniej . Zape\me także i pozostale cztery nazwy. tj. Dupna Skala w Bębłe, Dupnik w Przeginii, 
Dupnica kolo Kluczy, jak i Dupnica w Ryczowie mają równie dawną metrykę, a tylko nie zachowały się 
odpo\\iednie dokumenty łub jeszcze ich nie znaleziono. Można tak sądzić, bo te cztery obiekty (skały z 
jaskiniami) znajdują się w rejonach najstarszego osadnictwa średniowiecznego, w miejscowościach 
któl!·ch udokumentowane istnienie jest wcześniejsze od połowy XIV w., a dodatkowo jaskinie w Dupnej 
Skale w Bębłe. w Dupniku w Przeginii i w Dupnicy Ryczowsk:iej, są obszerne i nadawały się do 
zamieszkiwania przez człowieka. 

Dupice pod Okieonikiem - 1366 r. 
Najwcześniej z tych 'jaskiniowych' nazw w dokumentach zanotowana została nazwa miejscowości 

Dupice. Poja"ia się już w 1366 r .. w ~"'i leju lokującym tą wieś na prawie niemieckim. W tej nazwie 
upamiętniono najpewniej istnienie dzisiejszego Okiennika Wielkiego (ok 400 m n.p.m.), skały położonej 
ok. l km na pd od Piaseczna. Obiektu. któl!' - jak wykazały niedawne badania- wcześniej (w Xll-XIU 
w.) był rodzajem grodu obronnego. Jest to olbrzymia baszta skalna z przebijającym ją na wylot wielkim 
oknem - tunelem skalnym o długości 7 m i szerokości 3.5-5.5 m. Był on w przeszłości zamieszkiwany. 
podobnie jak znajdująca się ruż pod nim Jaskinia Okiennik dawniej zwana Jaskinią w Dupicach. Choć 
nie jest to jaskinia zb~1 duża - jest to bowiem tylko tunel 9 m długości i szerokości do 5 m - to ze 
\\-:z;ględu na położenie była zasiedlaną prLez człO\\ieka na przestrzeni dziejów. Najstarsze ślady 

pochodzące z dolnego paleolitu sprzed ok 60 tysięcy łat to prymitywne wyroby krzemienne. które znany 
badacz paleolitu Stefan Krokowski \\~Tóżnił i określił mianem 'przemysłu dupickiego'. Była 

schronieniem ludności kuJtury łużyckiej. jak stwierdzono atakowanej w VI w. p.n.e. Znaleziono tam 
bowiem brązowe groty strzał używanych prLez Scy1ów. pogięte od uderzania od skalne ściany. 

Jaskinia Okiennik była zamieszkiwana jeszcze w średniowieczu. Znaleziono w niej z tego okresu 
\\iele uJamków garnków oraz kilka \~Tobów żelaznych. 

Gdzieś pomiędzy l 921 r.. a l 938 r. nazwa miejscowości została zmieniona z Dupice na dzisiejsze 
Piaseczno. 

Wano jeszcze zauważyć. że Dupice były, obok Olsztyna (o czym pisałem w "Jaskiniach" ~/98). 
jedną z dwu dawnych nazw miejsco,,~-ch z terenu Jury w której upamiętniono istnienie jaskini. 

Dupek pod Mączną Skałą?- l-Ul r. 
O następnej średniowiecznej ~askiniowej' naz"ie dowiadujemy się z dokumentu z 1~21 r. Mówi 

on o młynie Dupek, znajdującym się - jak uważają autorzy wspomnianego wcześniej slownika - w 
Dolinie Kluczwody. W nieco późniejszym dokumencie, z 1507 r., młyn ten występuje z nieco 
odmienioną nazwą - Dupki. Nazwa ta później zanikła i w opisach tego rejonu z końca XVlll w. już nie 
występuje. Zaś po młynie pozostał tylko ślad w postaci późniejszej nazwy skał pod którymi stał -
Mączne Skały. Znajdują się one na orograficznie łe\\~-m brzegu doliny KJuczwody, ok 0,75 Jan na pd 
zach. od Białego Kościola (osada wczesnośredniowieczna). 

Nazwa Dupek (Dupki) pochodzić może od znajdujących się w tej skale jaskiń. których otwory 
widoczne są (a ściślej były do niedawna gdyż obecnie skały są już zarośnięte krzakami) z dna doliny. 
Naj\\iększa z jaskiń, 37 metrowej długości Jaskinia w Mącznej Skale Duża, leży ok 50 m nad dnem 
doliny (na wys. ok 360m n.p.m.) i ma dobrze nasłoneczniony. duży otwór. Obecnie ma on ok. lO m 
szerokości i ponad 2 m wysokości, ale da\miej był znacznie wyższy, bo 4 m wykop wykonany w niej 
podczas wykopalisk w l 986 r. nie osiągnął spągu. W przeszłości (w paleolicie, neolicie i później) jaskinia 
La była zamieszkiwana przez człowieka. Była ona przez niego wykorzystywana jeszcze w XVII-XVlll w. 
Znajdowała się w niej \\tedy -jak stwierdzili archeolodzy - pracownia produkująca krzemienne skałki do 
krzosowych zanlków skalk:o"~·ch. 
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Dupoia (Dupoa) z Jaskinią Dziewiczą- 1-łJS r. 
Kolejną 'odjaskiniową' nazwę znajdujemy w dokumencie z l-ł38 r. Występuje tam Dupnia, przy 

pomQ0 której określono położenie jednego ze sprzedawanych lasów należących do Będkowic. Nazwa ta 
notowana jest także w l-ł39 r. Autorzy wspomnianego słownika nie znając terenu, obiekt ten 
bezzasadnie. bo wbrew kontekstoni zapisek wyraźnie lokujących go w rejonie dzisiejszych Łazów, 

błędnie identyfikują z położoną w innej[!] średniowiecznej miejscowości, Bęble - Dupną Skałą. A 
tymczasem nazwa stoku notowana w średniowieczu w niemal niezmienionej formie przetrwała do 
naszych czasów. Jeden z zalesionych grzbietów na prawym brzegu Doliny Będkowsk:iej (o wys. ok. 440 
m n.p.m.). sąsiadujący z grzbietem Zbędowa. a leżący ok. 1,75 km na pn. od centrum Będkowic, 

naprzeciwko "~''ierzyska Będkówki, na terenie Łazów (które wydzieWy się z Będkowic w końcu XV 
w.) - jak wynika m.in. z materiałów zebranych przez Tadeusza Fischera z Krakowa w trakcie prac 
terenowych przeprowadzonych w tipcu 1970 r. -nazywa się dziś jeszcze Dupna. 

I istotnie jest to 'wydrążona góra'. W jej szcz~1owej partii w dnie leja na wys. ok. 430 m n.p.m. 
znajduje się ok. -ł5 m długości Jaskinia Dziewicza. Ma ona spory otwór o szerokości ok. 2.5 m i 
wysoko5ci blisko 3 m eksponowany ku wschodowi. Jak wykazały prace wykopaliskowe zamieszkiwana 
była przez czlo\\ieka w neolicie i później. a jej wnętrze jest mocno okopcone. Warto dodać, że w 
grzbiecie Dupnia na wys. ok. 38-ł m n.p.m. jest też jeszcze druga jaskinia (Malotowa) w której 
znaleziono w~Toby neolityczne. 

Niezlokalizowan~· Dut>nY Kamień kolo Chruszc7-0brodu- 1443 r. 
\\" średniowiecznych dokumentach znajdujemy jeszcze jedną 'podejrzaną' (i to bardzo) o 

jaskinio,, e pochodzenie nazwę - Dupny Kamień. Zawiera ją dokument z l-ł43 r. opisujący przebieg 
granicy księstwa sie\\iersk:iego. Dupny Kamień był jednym z punktów wyznaczających jej południowo
wschodni odcinek. między rzeką Zimną Wodą a Trzebyczką. Ta obecnie niezlokalizowana skala miała się 
znajdO\\lĆ ok. 10 km na pd-wsch. od Siewierza. ~- zach. krańcu pasma Smoleńsko-niegowonickiego. 
Rękopisntienna mapa graniczna z II polo\\~- XVIl wieku nieco dokladniej określa jej położenie. 
Prawdzi\\~- 'Dupny Kamień' (bo na mapie jest też 'Falsen Dupny Kaotień') znajdowaJ się na - wg autorów 
map~ -właści\, ej granicy między Chruszczobrodem. a Wiesiólką, tuż nad samą rt:eką Mitręga . Od niego 
duk< gr.uticzny prowadził do góry 'Wielki Wal' za Trzebyczką. 

Z nazwy skały wynika. iż takie w niej powinna znajdować się jakaś jaskinia Aby to jednak 
\\~jaśnie. konieczne będzie odszukanie tej skały. lub - co jest niew~·kluczone - tylko miejsca po niej. 
jako że (ze względu na US}1Uowanie i zapewne też charakter) mogła zostać zniszczona przez lamanie 
kamienia Nie jest wykluczone. że (na co wskazuje podobieństwo położenia) był to obiekt podobny do 
opi~"-anego z Lasek kolo Bolesla"ia (schronisko w ostańcu martwicy wapiennej - zob. A Polonius. A 
Tyc. "~bterialy 32 Sympozjum Speleologicznego" i "Jaskinie" nr 6/1998). 

Dupo a _Góra kolo Kob~·Jczyc - 15-ł5 r. 
Srednionieczną metrykę. jak już wspomnieliśmy, ma bezsprzecznie jeszcze nazw-a wzgórza 

Dupna Góra kolo Kobylczyc położonego 17 km na wschód od dworca kolejowego w Częstochowie. 

Znamy ją z d\\u dokumentów z 1545 r. i 1546 r. w których występuje ona przy odgraniczaniu wsi 
Mokrzesz od wsi Kobyłczyce (tniejscowości notowanej już w 1220 r.). We wspomnianym slowniku. 
którego autorzy nie znają dzisiejszej Dupnicy, jest ona błędnie identyfikowana ze wzniesieniem Babia 
Góro. 

Właściwa Dupna Góra. tonzniesienie o wysokości 313 m n.p.m .. znajdujące się ok. l km na 
pólnoc od Kobylczyc. a na południe od szosy Mstów-Mokrzesz, które nosi dziś nazwę Dupnica (taką 
formę tej Daz\\~- podają miejsCO\"\'i oraz min. mapa twystyczna w·ydawnictwa Eleo-Graf "Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska" z 1997 r.; w XVIll w. nazwa brzmiała Dupica). 

Jak już wspominaliśmy nazwa Dupna Góra (jak i jej zmodyfikowane formy Dupica i Dupnica) 
sugeruje obecność jakiejś jaskini. Choć obecnie żadnej pieczary tam nie znamy, to może ona istnieć. a 
tylko zostala zasypana. Np. na pd -wsch. zboczu Dupnicy jest miejsce sprawiające wrażenie zasypanego 
krasowego otworu, o ścianach mytych i pokrytych polewą naciekową. Co ciekawe, jak wynika z relacji 
ntiejscowych. tniejsce to sąsiaduje z polem na których widać duże czarne okręgi o średnicy kilkunastu 
metrów. Ewentualna jaskinia mogla też zostać zniszczona przy łamaniu kamienia, który był 
wydobywaniu na tym wzgórzu w kilku tniejscach. Większość z tych łomów jest jednakże dziś w 
znacznym stopniu zasypana śmieciami i przez to niemożliwa do penetracji. 
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Dupna Skala w Bęble 
Analogiczną i zape,me równie starą nazwę. Dupna Skala, nosi jeszcze wzniesienie (463.4 m 

n.p.m) w Bęble, podkrakowskiej miejscowości notowanej w dokumentach już w połowie XIV w. 
Znajduje się ono ok. 1,25 km od centrum miejscowości., nad górną częścią Doliny Będkowskiej. na jej 
lewym brzegu. naprzeciw Jaskini Nietoperzowej. 

W pd. stoku tej skały. na "~·s. ok. 440 m n.p.m. znajduje się jaskio.ia, przez K. Kowałskiego 
opisana pod nr 155. z nieco mylącą nazwą "Schronisko powyżej Jaskini Łabajowej". Jest to jedna 
obszerna komora z dużym otworem skierowanym ku pel zach. Bardzo możliwe, że również ta jaskinia w 
przeszJości była schroniskiem czlo\\ieka, jako że jest bardzo dogodnie usytUowana. Być może też 
mianem Dupoa Skala obejmowano ró\\nież stoki opadające ku północy tego wzniesienia, zwane dziś 
Tomaszówkarni Dolnymi, w których znajduje się duża Jaskinia na Tomaszówkach Dolnych, a w której 
znaleziono "iele śladów zamieszkiwania jej przez człowieka prehistorycznego. 

Dupoka w Kluczach 
Bardzo podobną nazwę. najpe"niej też - jak już sugerowano - pochodzącą ze średniowiecza, 

nOtowano m.in. w końcu XIX w. w Kluczach koło Olkusza. Jedna ze skał na terenie tej miejscowości 
nosila jak zanotował Stanisław Ciszewski w 189-ł r .. nazwę Dupnica. W jej wnętrzu miano znać wtedy 
długa jaskini~. o czym mó"ilo p~1oczone przez niego ludowe podanie 'O skale, zwanej Dupnica albo 
ladro góra w Kluczach': "Dziura j est w ni, ca jak raz kacke puścieli, to aze tu wysla, nad Bialom 
fr::e::e..J'' . 

Dupni~ w Kluczach to wzgórze o wys. 420.8 m n.p.m .. leżące ok. 600 m na wsch. od głównego 
skrzyzowania dróg. Jest to najwyższe wz niesienie w tej miejscowości. ale zapewne ze względu na nazwę 
na \\leJu m:1pach jest bezimiem1e. 

W czasie krótkiego rekonesansu stwierdzono istnienie tam dwóch jaskiń. z których jedna położona 
niemal " . samym szczycie. to nieduże schronisko o płaskim dnie, a druga znajdująca się w pn. stoku. to 
pion0\\a sz.:zdina z dwoma otworami. 

Dupnica w Ryczowie 
Identyczną nazwę znajdujemy w Ryczowie kolo Ogrodzieńca. Miano Dupnica nosi wzgórze (wys. 

-ł36 m n.p.m. 1 znajdujące się ok. 500 m na wschód od pn.-wsch. krańca tej miejscowości . Według 

in'\ entaryzacj i przeprowadzonej prLez Adama Poloniusa w 1993 r. w Dupnicy tej znamy 6 jaskiń_ 
Naj\\iększa z nich leżąca na "~·s. ok. -ł25 m n.p.m .. Schronisko w Ryczowie IV. ma 21.-ł m długości. Jest 
to " zasadzie jedna obszerna i widna komora, częściowo otwarta od góry, o długości ok. 6 m i szerokości 
ok. ~ m. a ok. 5 m wysokości . Choć jej otwór skierowany jest ku pn. to była ona dobrym miejscem do 
zanueszkania. Do zasiedlenia doskonale nadawało się też Schronisko w Ryczowie III długości 18.6 m. 
które jest poz iom) m tw1elem szer. i wys. do 2 m. 

Dupnik koło Praginii 
Podobnego typu nazwę- Dupnik. nosi SaDlOtna skała (wys. ok. 430 m n.p.m .) znajdująca się ok. 

750 m na pel-zach. od kościola w Przeginii (leżącej ok. 10 km na wsch. od Olkusza). 
We ''nętrzu tej niewielkiej skalki, nawiasem mówiąc wielkiej urody i bardzo skrasowiałej, 

znajduje się obszerne schronisko o łącznej dł. ok 25-30 m. Ma ono bardzo duży otwór o szerokości 9 m i 
"~·sokości 3 m eksponowany ku pn.zach. Doskonale nadawało się do zasiedlenia wyglądem przypomina 
wręcz archetyp domu- ma "komin" i "okna". 

Dupnew Beskidach 
Wano jeszcze zauważyć, że jedną podobną nazwę, Wielkie Dupne, znajdujemy na terenie 

Beskidów. ~osi ją jedna ze skał położonych w pobliżu Istebnej. Jest to kamień grzyb, pod którym wg 
dawnego piśmiennictwa. ma być sporych rozmiarów jama'. 

'Dupne' i 'Dupnice' po południowej stronie Tatr 
Takie san1e nazwy, co po'''yższe, Dupna i Dupnica, spotykamy także na terenie dzisiejszej 

pólnocnej Słowacji. Co ciekawe, nazwy te występują jedynie na tym obszarze, który znajdowal się w 
granicach p:uistwa polskiego jeszcze do końca XI w. Pięć z nich znajduje się stoswlk.owo blisko siebie 
(obiekty skrajne dzieli ok. 50 km) - 2 są znane w Strażewskich Wierchach, 2 w Malej Fauze i l w 
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Wielkiej Fatrze (po jej zachodniej stronie). Jedną taką nazwę znamy z terenu Tatr Zachodnich i jedną z 
okolicy Humennego, z Wyhorlatu. 

Każda z 7 stwierdzonych takich nazw, dotyczy jaskini o sporej kubaturze, doskonale nadającej się 
na siedlisko. Tam gdzie przeprowadzono prace archeologiczne, potwierdziło się że w przeszłości były 
one istotnie zamieszkiwane przez człowieka (także średniowiecznego). Każda z tych jaskińjako miejsce 
schronienia była wykorzyst~"\\<łna przez miejscowychjeszcze pod koniec li wojny światowej. 

Choć najwcześniejszy znany nam zapis takiej nazwy z terenu Słowacjijest stosunkowo późny, bo 
pochodzi dopiero z 1736 r., to można poprzez analogię sądzić, że podobnie jak nazwy w Polsce, i tutejsze 
mają równie starą, jeszcze średniowieczną, metrykę. Przypuszczam że kwestię tę wyjaśni 
przeprowadzenie stosownej kwerendy w dokumentach ze średniowiecza. 

Dla nas naJbardziej interesującym z tak nazwanych obiektów po słowackiej stronie Karpat, jest 
Dupnica znajdująca się w południowo-zachodniej części Tatr Zachodnich. Jest ona najniżej położoną 
jaskinią całych Tatr- leży na wysokości 765 m n.p.m. (czyli przeszło 150 m niżej od wylotu Doliny 
Kościeliskiej). Ta Dupnica ma ok. 150m długości, a na jej wstępie jest ogromna sala o długości 40 m i 
szerokości 35 m. a wysokości do 15 m. która jest jedną z największych komór jaskiniowych w całych 
Tatrach. Jaskinia ta jako jed)11a z terenu Tatr, była w przeszłości zamieszkiwana przez człowieka - w 
czasach rzymskich i w średniO\\ieczu. 

* * * 
Omówione powyżej nazwy miejscowa i terenowe występujące w dokumentach średniowiecznych 

z XIV i XV w.. które - jak wykazano pochodzą od istniejących tam pieczar - są w pewnym sensie 
pierwszymi wzmiankowaniami tych jaskiń. I tym santym te dokumenty można uznać za najstarsze. choć 
specyficzne. pisenme wzmianki o jaskiniach Polski. 
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ZASTOSOWANIE TECHNIK Z ZAKRESU TELEWIZJI 
PRZEMYSŁOWEJ W GEOLOGICZNYCH 

PRACACH TERENOWYCH 

Michał Banaś1, Krzysztof Ludwikowski 

1 /nsryrur Sauk Geologicznych P.-L \ : Ośrodek Badawczy w Krakowie, ndbanas@cyf-kr.edu.pl 
: Hardsoft S. C., hardsoft@kki.krakow.pl 

Technika tele\\izji przemysłowej jest używana w Instytucie Nauk Geologicznych PAN już od 
pięciu lat. Jest ona stosowana w komputerowej analizie obrazu. Wiosną tego roku telewizja przemysłowa 
została po raz piemszy zastosowana przy badaniach terenowych. W ramach grantu nr 6P04E -020- 1-ł pt 
_Studium systemu depozycyjnego współczesnej rzeki anastomozującej na ~·kładzie górnej Nan'i .. 
·wykonano zestaw telewizyjny do obserwacji i prac podwodnych. Zestaw ten składa się z: 
''odoszczelnego modułu kamery. wodoszczelnego halogenu 35W, 5-cio metrowego masztu z 
możliwością modyfl.kacji kąta OŚ\\ietlenia. -ł calowego. kolorowego ciekłokrystalicznego monitora 
"odoszczelnych słuchawek oraz mikrofonu z przedwzmacniacze m. Całość jest zasilana z żelowych 
ak-umułatoró" 12V lub z silnika łodzi. 

Zes1a" umożliwia obserwacje dna jego morfologii oraz elementów na nim występujących 
tbryły torfu. anefakty). pozwala na w~ dawanie poleceń nurkowi (kierowanie kamery, pobieranie próbek). 
Poprzeczne ramię oŚ\,ietlacza halogenowego pozwała na obserwację nawet subtelnych fonn 
morfologicz n~ ch na cbue (riplemarki l. 

Obudowa kamery i halogenu wykonana jest z mosiądzu i aluminium. jako hermetyczne okno 
modułu kamery wykorzystywany jest ' i ewport CF-ł 9 firmy Kurt Lesker. Moduły uszczelniono o-ring;uni 
krnkowskiej fim1y Vicom-Seal. Do oŚ\,ietlenia uż~1o standardowych reflektorów halogenowych 35 nun. 
Do prze~"''ania poleceń nurkowi ~to wodoszczelnych słuchawek firmy U11iden. 

Odbiór obrazu odb}"1Va się ro ciekłokrystalicznym monitorze. Opcję tę wybrano ze względu na 
niski pobór prądu (300 mA) poz"alający na kilkugodzinną pracę przy zasilaniu akumulatorem 
12V/7.2Ah. Przy tradyc~jnym kineskopie czas pracy wynosiłby kilkadziesiąt minut a masa odbiornika 
"zrosła by pięciokrotnie. Użycie monitora ciekłok:rystalicznego wiąże się z utrudnieniami pracy pr0· 
słonecznej pogodzie (konieczność pracy pod parasolem łub pod zasłonięciem). Do transmisji obrazu 
~to standardu _ch.inch··. a do zasilania "tyków i gniazd 6mm. 

Zestaw naz\\anO roboczo .. ·arew-1 ". Obecnie podjęto prace nad modyfikacją zestawu: moduł 
kamerowy będzie wyposażony " łaserowy dalmierz. analogiczny z systemem stosow~m w 
przeciwpancem~m pocisku HOT-3 (CSA). Na podsta\\ie rozstępu między plamkami Laserowymi można 
będzie szacować wielkość oglądanego obiektu oraz odległość od kamery. Zostanie zastosowany inny 
moduł kamerowy - "iększy z kamerą typu TC 30 l z obiektywem z miennogniskowym. Będzie istniała 
również możliwość rejestracji obrazu na taśmie VHS. Wzrosną jednocześnje wymiary i masa zestawu. 
Zestaw będzie nosił nazwę ,,Narew-r 

Wykorzystując doświadczenia z projektowania i konstrukcji zesta\\u ,.Narew-l " wykonano 
zestaw do obserwacji wnętrz rur i ciasnych przełazów. Wykorzystano wodoszczelną obudowę bałogenu z 
.. ~ami-1·· i umieszczono w nim moduł karnery oraz oświetlenie z sześciu diod LED w kołorze 

czenvonym. Zrezygnowano z oświetlenia podczerwonego, ze w-zględu na tłumienie tego promieniowania 
przez wodę. Przednia ścianka z ple.x.iglasu jest łatwo wymienialna {np. po porysowaniu przy pracy). 
Kamera jest zasilana prądem stałym o napięciu ł2V z akumulatora żelowego. Jako odbiornik obrazu jest 
wykorzystywany monitor z "Nami -r·. będzie również możliwość rejestracji obrazu na taśmie VHS. 
Kamera może być montowana na masztach lub popychana giętkim prętem z włókna szklanego (jakich 
~"'va się m. in. przy montażu kabli). U~ to. podobnie jak w ,.Narwi-l" standardu "chinch" do transmisji 
obrazu oraz korrektorów typu samochodowego do zasilania. 

Poza zesta,,anti kamerowymi stosuje się dwa typoszeregi oświetlaczy terenowych. Pierwszy z 
nich służy do pracy ponad powierzchnią wody. Składa się z obudowy chłodzonej powietrzem, reflektora 
halogenowego średnicy 50 mm. prz~mocowanego standardowym gwintem M52:\i>,75 nm1, przewodu 
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w~ sok o temperaturowego oraz wyłącznika. Stosuje się halogeny typOwe, stosowane w powszechnym 
użyciu. Każdy typ charakteryzuje się dwoma wartościami, np. 50/60, gdzie pierwsza liczba oznacza moc 
w watach (od 20 do 100), natomiast druga kąt snopu światła w stopniach (od 12 do 60). Dzięki 

zastosowaniu gwintu M52 można modyfikować temperaturę barwową światła (istotne przy wykonywaniu 
slajdów) oraz. za pomocą soczewek, zawężać lub rozpraszać snop światłą. Oświetlacze można montować 
do kamer, aparatów, statywów oraz wyposażyć w uchwyt ręczny. Planuje się wersję z ruchomą zasłoną 
otworów chłodzących (o kształcie radiatora) i zasłoniętą filtrem czarnym, która może służyć jako 
promiennik podczerwieni. Takie rozwiązanie obniży jednak żywotność żarników. 

Drugim typoszeregiem oświetlaczy jest typoszereg do pracy pod wodą. Jest on identyczny z 
OŚ\\ietlaczem użytym w zestawie "Narew-l". Opiera się na halogenach 35-cio milimetrowych, ich 
różnorodność jest jednak ograniczona do 35 i 20 W oraz 20 i 35 stopni. Planuje się budowę oświetlacza w 
osłonie ze stali kwasoodpornej i brązu. 

Zaletami opisanych zestawów jest możliwość sondowania miejsc trudno dostępnych. niewielkie 
gabar)1y, proste źródło zasilania oraz nieskomplikowana budowa. Praktycznie przy przeciętnych 

zdolnościach technicznych można podobne zestawy wykonać we własnym zakresie. 
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DlWENTARYZACJA JASKIŃ NIECKJ NIDZIAŃSKIEJ 
- PODSUMOW ANIE PRAC Z LAT 1996- 1999 

J. Gubatal, A. Kaszal, J. Urban2 

1 Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach 
:instytut Ochrony Przyrody PA.V, Kraków 

W łatach 1996-1999 przeprowadzono eksplorację i dokumentację jaskiń na obszarze Niecki 
~idziańskiej. Efektem finalnym jest opracowanie wykonane w ramach ogólnOJX>lskiej inwentaryzacji 
J3.Skiń pod auspicjami PTPNoZ w Warsza\\ie (Gubała, Kasza Urban 1998). Pracami terenowymi objęto 
.:-bszar wychodni skał kredm")·ch i trzeciorzędowych położony po zachodniej stronie Wisły i na JX>łudnie 
oo ~-w11 Gór Świętokrzyskich. Maksymalnie wysuniętymi punktami są: na północy okolice 
Przedborza na południu dzielnice Krakowa, na wschodzie okolice Sandomierza a na zachodzie rejon 
Wołbromia (m.in. okolice Udorza). W obrębie obszaru inwentaryzacji wyróżniono dwa subregiony 
_i3sk:iniowe: 1\-1 : wloszczowsko- miechowski (utwory kredy) i N-2: bu.sko- staszowski (głównie gipsy i 
-:-.-:1pienie trzeciorzędo,,e). 

Pomimo znacznej rozległości Niecki Nidziańskiej JX>zna.ne jaskinie (90% obiektów) skupione są 
m niewielkim obszarze wychodni skał gipsowych położonych w drugim z subregionów. Kształt 

korytarzy jask:iniO\\)·ch U\\idaczniający się szczególnie w ich przekrojach JX>przecznych uwarunkowany 
.~t litOlogią sbł oraz intensy,mością działalności korozyjnej cieków i zbiorników wodnych. Pra\\ie 
- ,l% obiektów odnotowano w gipsach szkieletowych i szablastych. 15% w gipsach szłdicowych. 5% w 
kruchy.: h gips3ch laminowanych oraz l O% w wapieniach trzeciorzędowych . Genetycznie jaskinie Niecki 
~idzianskiej z;iliczyć można do fom1 krasowych bądź krasowo - zawaliskowycil. wyjątkiem jest tu 
_,edyna w subregionie włoszczowsko - miechowskim pseudolcrasowa Jaskinia w Antolee fOZ\\inięta w 
!1Urgła.:h kredow)·ch (Rutkowski l 99-ł ). Charakterystyczną cechąjaskiń Niecki Nidziańskiej jest stała łub 
.:-kreso,,a obecność "ody. W ponad -łOO/o obiektów stwierdzono cieki wodne (Potok Skorocicki. Potok 
.-\.łek.sa.ndrowsk:i l . zbiorniki - jeziorka bądź kałuże - a nawet wywierzyska (Jaskinia Żydowska). Woda 
;:>rzepływająca niekie~ całymi przekrojami korytarzy (jaskinie Aleksandrowa) znacząco \\pływa na 
modelO\\anie pustek podziemnych. ~11amiczny rodzaj klimatu charakterystyczny dla omawianych 
.:-biektow wzmaga procesy \\ietrzenia fizycznego gipsów. Obf)\YY stropów jaskini (w fom1ie 
0dpadających pojedynczych ~·ształów gipsu bądź większych bloków) w częściach przyotworowych 
uchodzą stale. 

W jaskiniach gipsO\\)·ch najczęściej SJX)tykanym osadem allochtonicznym są czame mulki 
5tallO\\iące spłukiwane z po'"ierzchni terenu gleby rędzinne. Miąższość czarnych mułków jest zaz\\)·czaj 
nie\\iel.ka. miejscami sięga l m (Jaskinia w Krzyżanowicach Górna). Wtórne fonuy mineralne występują 
" pra"ie polowie jaskiń. Są to z reguły niewielkie (w)jątkowo do 4 cm długości) agrawitacyj ne nacieki 
krzaczkowate występujące często w partiach przyotworowych, przewiewnych i mocmeJ 
nasłonecznionych. Rzadziej w)·stępują nieregularne stalaktyty gipsowo - kalcytowe (do 6 cm długości) 

oraz interesujące nerkowate JX>kry\vy gipsowe (grubości do 5 cm). którym często towarzyszą glony 
(~'k., Urban 1996). W okresie zimowym w wielu jaskiniach Niecki Nidziańskiej tworzą się liczne 
nacieki lodowe. 

Zróżnicowana i bujna flora przyotworowa jaskiń nie doczekały się jak do tej JX>ry syntet)·cznego 
opracowania Częściej spotykamy wzmianki faunistyczne dotyczące pająków, owadów, ryb. płazów oraz 
ssaków (Kowalski 195-ł. Wołoszyn 1990. Kowalski, Gwardian, Klau.zińska, Ostrach - Kowalska 1997. 
Gubala Gwardian, Kasza 1997). Szczegółowo opracowano bezkręgową faunę wodną kilku jaskiń 
, Dumnicka. Wojtan 1993). 

Jaskinie Niecki Nidziańskiej poznawano, zwiedzano i opisywano już na JX)CZątku XIX \\ieku. 
~ajczęściej wzmiankowana była w tym okresie Jaskinia Skorocieka - największy i atrakcyjny 
rurystycznie obiekt tego t)pu w regionie (Urban, Gągoł 1999). W materialach publikowanych w okresie 
międzywojenn~m XX nieku znalazły się wzmianki o jaskiniach w Skorocicach, Woli Zagojskiej. 
Sieslanicach.. Podwalu oraz Szydłowie (Sawicki 1918-19. Gąsiorowski 1925, Danysz-Fleszarowa 1933). 
Powojenny inwentarz Kowalskiego ( 195-ł) zawiera opisy i plany 14 jaskiń. Podobne opracowanie 
\')·konane w łatach osiemdziesiątych (Wołoszyn 1990) zawiera już -łO obiektów w tym 28 Oub 29) 
no'")·ch o całko\\ i tej długości korytarzy około 900 m 
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Ostatnio przeprowadzona inwentaryzacja jaskiń wykazała istnienie 84 jaskiń w tym 34 to nowe 
obiekty dotychczas nie wzmiankowane w literaturze. Łączna długość poznanych jaskiń wynosi ponad 
2 100 m . Najważniejsze zgrupowanie jaskiń znajduje się w rezerwacie Skorocice ( 25 obiektów) z 
największą Jaskinią Skorocicką, która z nowoodkrytymi partiami (Korytarz Zbyszka Rubinowskiego) 
osiągnęła długość 352 m. Bardzo ciekawa jest Jaskinia Sawiekiego (Bronina) podobna nieco wyglądem 
do wielkich jaskiń Podola. Jest to zarazem najdhrższy ( 173 m) nowoodkryty obiekt. RÓ\\nie interesujące 
są jaskinie doliny Potoku Aleksandrowskiego ( 11 obiektów) oraz jaskinie Sieslawic ( 13 obiektów), które 
są w znacznym stopniu wypełnione woda (Gubała, Kasza, Urban 1999). Stan poznania tych ostatnich jest 
jeszcze niewystarczający i wymaga penetracji podwodnej. 

Najtlluiszejaskinie Niecki NuJzillńskiej: 
L Jaskinia Skorocieka dl. 352 m, den. +5 m 
2. Jaskinia Sawiekiego dU 73 m, den. + 3 m 
3. Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny dl. 122 m, den. 4.5 m(+ 1,5;-3) 
-ł . Jaskinia pod Ś\\iecami dł. 106m, den. 7 m 
5. Jaskinia Dzwonów dł. 91 m, den. +5 m 
6. Jaskinia Stara dł. 86 m. den. -3 m 
7. Jaskinia Flisa dl. 7 1 m, den. 5 m(+3, -2) 
8. Jaskinia w Aleksandro\vie dl. 67 m. den. -4 m 
9. Jaskinia Lisia dl. 62 m. den. 5 m(+ J. -2) 
10. Jaskinia Ucho Olki dl . 61 m. den. 8.8 m(+1,6; -7.2) 

Najgłębsze jaskinie Niecki Nitkiańskiej: 
L Jaskinia Ucho Olki den. 8.8 m(+ 1.6: -7.2) 
2. Jaskinia pod Świecami den. 7 m 
3. Jaskinia w Antolee den. -6.-ł m 
-ł. Sołecka Studnia " . Gackach den. -6.3 m 
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AKTUALNY STAN POZNANIA KRASU PODZIEMNEGO 
SUDETÓW 

Andrzej Wojtoń 
ul. Kaszre/ańska 6417, 58-316 Wałbrzych 

W 1996 roku ukazaJa się książka ,.Jaskinie Sudetów", będąca inwentarzem krasowych pustek 
podzienmych poznanych na tym terenie do 1995 roku. W pracy tej przedstawiono opis 79 obiektów. w 
1)111 27 nie istniejących lub niedostępnych i 12 niekrasowych. Z tego zostaje 40 obiektów krasowych 
1 wliczono tutaj także Sądejową Szczelinę). o łącznej długość korytany 4510 metrów. 

Aktualny stan obiektów krasu podziemnego z terenu Sudetów został zestawiony w poniższej 
l3bełi 

~azwa rejonu Liczba obiektów Liczba obiektów - Dl. korytany Dl. korytany -
z inwentarza stan obecny z inwentarza stan obecny 

f-Jo\\larki 
13 

8 270m 284m 

.\lasyw Snieżnika 5 9 2385 m 2545 m 

Pogórze lzerskie -ł 4 153 m 169 m 
l 

Góry Złote 2 4 275m 548 m 

Góry "-acza\\ ski e !2-ł 27 !217m 1580 m 
l 

Góry Bystrzyckic 2 3 210 m 192m 
i Orlickic i 

l 

L:\czna długość korytarzy jaskiniowych z tego terenu. na 1999 rok, wy nosi 53 18 m. 
Poróm1Ując wyrtiki z dwóch ostatnich kołWIUl widać. że czasami mimo zwiększenia liczby 

znanych obieh.<ów w dan~m rejonie. lączna długość korytarzy wzrosła nie,·viele. łub nawet zmalała w 
wyniku zweryfikowania pomiarów. które często w inwentarzu zostały podane nna oko". bez sporządzania 
pomiarów terenowych. 
~owe obiekt)·. które nie zostały opisane w inwentarzu. to: 
l Kro\\iarki 

Jaskinia" Leju dl. lO m. g!. l m. 
Schronisko Z\\ietrzale I dl 6 m. den. O m. 
Schronisko Zwietnale II dl. 5 m. den. O m. 
Schronisko w Ścianie dl. 4,5 m. gl. l m. 
Jaskinia pfZ\· Torach dl. 4 m. gl. 1.5 m. 

2. Masyw Śniebuka 
Jaskinia Pólnocna w Kletnie dl. 19 m. den. 7 m (+2, -5) 
Schronisko K1eu10 l dl. 4 m, den O m. 
Schronisko KJeu10 11 dl. 5 m. den 3 m (+2, -l) 
Jaskinia Dudnisko dl. 88 m, den. 15 m. 

.3. Góry Złote 

Jaskinia Pasiasta dl. 20 m. gł. 3.5 m. 
Schronisko Piętrowe dl 6 m, gł. l m. 

4. Góry Kaczawskie 
- Schronisko pod Nową dl. 5 m, den. O m. 
- Schronisko nad Szczeliną dl. 3.5 m. den O m. 
- Schronisko tvti lek ITI dl 4 m. gł. 1.5 m. 
5. Góry Bystrzyckic i Orlickie 

Jaskinia Kozi Schron dl. 15.5 m. den. 4 m (+3, - l) 
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PODSUMOW ANIE DZIAŁALNOŚCI EKSPLORACY JNO
INWENT ARYZACY JNEJ PROWADZONEJ W POLSKICH 

KARP A TACH FLISZOWYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 
1998 DO WRZEŚNIA 1999 

Grzegorz Klassek1
, Tomasz Mleczek2 

1./3-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 26/104, 1 39-200 Dębica, ul. Szkot n i a 5125 

Działalność eksploracyjno-inwentaryzacyjna w polskich Karpatach Fliszowych jest prowadzona 
przez KTJ ··speJeoklub" Bielsko-Biala od 1969 r.- w b.r . jubileusz trzydziestolecia działalności- (dalej 
SBB). Speleok.lub Dębica od 1987 r. (dalej SD) i SKTJ Nowy Sącz od 1987 r. W 1996 r. dołączyła się do 
tej działalności również nie'\\"iel.k:a, lecz aktywna grupa z Klubu Grotołazów z Limanowej (dalej KGL). 
Kluby te w kolejnym okresie działalności, tj . od października 1998 r. do września 1999 r. kontynuowaly 
efe~\\ne prace eksploracyjno-inwentaryzacyjne. Nowy material inwentaryzacyjny jest prezentowany w 
··Zacisku"' - piśmie wydawanym przez bielski klub oraz "Jaskiniach Beskici7.Jcich-- - biuletynie 
wydawanym prze klub dębicki. 

Wyniki prac eksploracyjno-inwentaryzacyjnych z omawianego okresu przedstawiają się 

następująco: 

Beskid Śląski 
W rejonie Kościelca zinwentaryzowano nową Jaskinię Srebrną o długości 2-U m. a w masywie 

Gańczorki Jaskinię nad Szlakiem o długości 11 m. W rejonie Białej Wiselki udokumentowano -+ 
nie,,ielkie schroniska o łącznej długości l l m (Schronisko nad Drogą I, lL Ul i Mały Grzyb). Odkr)1o 
nową jaskinię (nazwa do ustalenia) w masywie Przyslopu o długości ok. -+O m. Plan w opracowaniu 
!S88). 

Beskid Mały 
W masywie Ścieszków Gronia - zespól sicalkowy Zamczysko - udokumentowano 7 schronisk o 

łącznej długości 2-+ m (Zimna Nora. Szczelina w Bloku. Nora Noclegowa. Ciasna Szczelina Śmietnik I. 
U. Ill). Tant też w Jaskini Strzelistej splanowano nowe partie. Długość jaskini zwiększyła się do 30.5 m. 
Zinwentaryzowano również nie\\'ielk:i obiekt w skałkach na Skalanym (SBB). 

Beskid ż~·wiecki 
W masywie Babiej Góry ( 1725 m n. p. m) udokumentowano 3 nie\\ielk:ie schroniska (Schron 

Oś\\ietlony. Schron między Ścianami. Schron pod Okapem) o długościach od 25 do 3.5 m (SBB). 
Ponadto zinwentaryzowano Diablą Kolebę (4 m długości), która jest najwyżej położonym obiektem 
jaskiniowynt w polskich Karpatach Fliszowych, bowiem jej otwór jest polożony na wysokości ok. 171 O 
m n.p.m(SD). 

Gorce 
W masy\\ie Kiczory (1282 m n.p.m.) zinwentaryzowano 12 obiektów o łącznej długości Ił l m 

Naj\\iększe z nich to jest Jaskinia Goszczyńskiego, która ma 20 m długości i 5 m głębokości oraz 
Przepastna Jama o długości 16 m i deniwelacji 6 m (SD). 

Beskid Wyspowy 
W masywie Łopienia (951 m n.p.m.) splanowano 6 nowych obiektów o łącznej długości 22m, z 

których naj\\iększym jest Jaskinia w Głazach o długości 9 m i głębokości 5 m (KGL). Ponadto w Jaskini 
Zbójeckiej Sh\ierdzono zawalenie się dwóch otworów jaskini: środkowego i zachodniego (SD. KGL). 

Beskid Sądecki 
~10 obiekt o długości 4 m polożony w paśmie Dubnego i Kraczonika. Otwór schroniska 

zlokalizowali kryniccy goprowcy, a jaskinia nie jest jak dotąd splanowana. 
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Beskid ~iski 
Przeprowadzono uzupełniającą inwentaryzację jaskiń w osuwisku na wschodnim zboczu 

Ki Janowskiej nad Lipowicą. Stwierdzono naturalne połączenie się dwóch schronisk podskalnych: L-8 i L-
9. w wyniku czego powstała jaskinia o długości 22 m i deniwelacji 5.5 m, którą nazwano Nową Dziurą. 

Ponadlo zinwentaryzowano kilka nowych obiektów: L-57 (długość 6 m), L-58 (długość 3 m). L-59 
<długość 3 m) oraz Długi Okap (L-60, długość 13 m). W schronisku L-30 oraz Dębickiej Studni 
zauważono powstanie drugiego otworu. bez zmianjednak w ogólnej długości tych obiektów (SD). 

Zdecydo\\·<mo również nazwać bezimienną dotąd, lecz ciekawą i charakteryst~·czną jaskinię znaną 

dotychczas pod roboczym numerem L-26. nazwiskiem prof. Adama Krzanowskiego - zmarłego w l 994 
r. chiropterologa. który w łatach 50. badał również jaskinie w okolicy Dukli (SD). 

Bies7-ezad)' 
W ma~>,ie Knemienia z lokalizowano schronisko podskalne o długości 2 m. które nazwano 

Schronem Włóczęgów (SD). 

PogórLe D)·nowskie 
Zinwentaryzowano nowych 6 obiektów łącznej długości -ł6 metrów. Splanowano rómuez 

kOf!1arzyk w Jaskini Garaż o długości 2m, co wydłużyło ją do 1-ł m. Jedną z nowo udokumentowanych 
J3Skiń jest naj"iększa obecnie na tym terenie Mohutna Szczelina która ma 2 l m długości i 13 m 
d.:-ni \H~łacji (SD). 

Według stanu na 30. września 1999 r. w Polskich Karpatach Fliszowych zim,entaryzowano 530 
J3Skiń i schronisk skalnych o łącznej długości 90 17 m w rym: 

Region Dość Ł:lczna 
obiektów tllugo.~ć (m) 

Beskid Ś ląski 137 266-ł.6 

Kotlina ż~"iecka 2 25.5 
Beskid Ż~\\iecki 26 2-ł5 .-ł 

Beskid Mały 28 37-ł 

Beskid Mako'' ski 5 173 
Beskid Wyspowy 30 816.5 
Gorce 27 220 
Beskid Sądecki 65 15-łO 

Beskid Niski 1 2-ł 1731.5 
Bieszczady 7 l 12 
G. Sanocko-T urczańskie 6 37 
Pogórze Śląskie l (+l obiekt ,.konsekwentny"') 8 
Pogórze Wiśnicide 3 26 
Pogórze Rożnowskie 39 807.5 
Pogórze CiężkO\\ickie 16 123 
Pogórze Dynowskie 1-ł (+ 13 obiektów 11-ł 

~konsekwentnych·· 

i częściowo ,.konsekwemnych") 
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Najgłębsze jaskinie polskich kurpat fliszowych 

. Vazwa jaskini 
l . Diabla Dziura w Bukowcu 
2. Jaskinia Niedź\\iedzia 

3. Jaskinia w Trzech Kopcach 
·ł. Jaskinia Malinowska 
5. Jaskinia Szkieletowa 
6. Jaskinia Mroczna 
7. Jaskinia w Nasicznem U 
8. Jaskinia Chlodna 
9. Jaskinia Zbójecka w Lopieniu 
l O. Feleczyńska Studnia 

Region 
Pogórze Rożnowskie 
Beskid Sądecki 
Beskid Śląski 
Beskid Śląski 
Pogórze Rożnowskie 
Beskid Niski 

Bieszczady 
Beskid Śląski 

Beskid Wyspowy 
Beskid Sądecki 

Deniwelacja (m) 
-42.5 
28 
25 (-20,5: + ·ł.5) 
-22,7 
17 (-16, + l) 
-17 

-17 
-16.5 

-16 
-15 

Wspomniany na wstępie jubileusz jest okazją do rettospekcji. Jak lista najdłuższych (ponad 100 
m) jaskiń fliszowych kształtowała się na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia ilustruje poniższe 
ZCS!3\\ ienie. 
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__ __J-- Me~jscc na liicie jaskań w danym roku 
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JASKINIE NIEKRASOWE NA MNISZKU 

Andrzej Wojtoń 
ul. Kasztelańska 6-117. 58-316 Jralbrzych 

W imventanu . .Jaskinie Sudetów" zostało opisanych 12 jaskiń niekrasowych, choć znanych jest 
ich z 1ego terenu przynajmniej 20 (częściowo z nieopisanych w tym tomie Gór Stołowych). Dwie z nie 
opisanych jaskiń zajmujące dwa pierwsze miejsca pod względem głębokości i odpowiednio pierwsze i 
trzecte pod względem długości wśród niekrasowych jaskiń Sudetów, leżą na stokach Mniszka w Górach 
Wałbrzyskich w sąsiedzmie Chełmca. Jaskinia Podlużna Szczelina II została opisana w "Jaskiniach" nr 
6/98 - długość 63 m przy głębokości 36 m_ co daje jej drugie miejsce co do głębokości wśród jaskiń 
niekr.i.son'ych w Polsce po Diablej Dziurze w Bukowcu , która osiągnęła głębokość 42.5 m 

Druga z jaskiń z Mniszka została tylko w tym artykule wzmiankowana. Poniżej przedstawiamjej 
opis 1 plan. 

Jaskinia Podlużna Szczelina l polożona jest na południowym stoku Mniszka na wysokości około 
630 m n.p.m Powstała w skalach magmo,vych - leukoryolitach. które są apofizą lakolitu Chełmca. 

Jaskinia roZ\\inęla się na pęknięciu przebiegającym poprzecznie do ~dku stoku. Posiada rozwinięcie 
pionowe. na jednej szczelinie. Za studnią wlmową o głębokości 6.5m., korytarz opada, przechodząc w 
kolejne dwie studnie równoległe do siebie. Dno jaskini leżv na głębokości 13.5 m, lączna długość 
koryurzy to 20 m. Ko~tarze. (X>Za wlotow}m- mają około l ·m szerokości . Ściany są silnie spękane. a 
dno pokf!te jest gnueoL b\iedzanie wymaga u.L:ycia Liny. 

ie została ''~jaśniona jeszcze geneza tych jaskiń. Na pewno wiążą się one z ruchami 
maso\\~·mi skał. być może także ze szkodami górniczymi. Część skał IX> rozpęknięciu oparła się o 
przec1'' ległą ścianę. l\\ orząc stropy kOfYtarzy. W itmycb pfl}-padkach rozchodzenie się szczelin było 
SL~ bsz~ na dole i pęknięcie nie doszło do samej powierzcłuu ziemi. pozostawiając strop korytarza. 
Ko0urze takie w przekroju piono\~ln mają kształt klina zwężającego się ku górze. 

Podobne zaglębienia i jaskinia szczelinowa- Schronisko Wiatrowe (ok. 5 m długości) (X>wstały 
na Lesistej \\"ielkiej. Znajduje się tam porrmik przyrody Szczeliny Wiatrowe. Tufy porfirowe popękały z 
po\\odu grawi1a0jnego obsuwania się (X>dścielających je iłowców. (X>WStaly szczeliny kilkumetrowej 
głębokości . 

Wracając do \Wka. powyżej dwóch wsponmianych jaskiń szczelinowych. w (X>bliżu 

charal.1efY·s1ycznej rozpękniętej skałki znajduje się jeszcze trzecia jaskinia. Z powodu dużej ciasnoty 
jeszcz~ nie do końca " :-eksplorowana. Osiągnięto w niej na razie 8m głębokości. 

Plan sporządzili T. Chyziński i A Wojtoń 1999 rok. 

o 

.. 

.. 
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JASKINIA MOKRA- NOWE STANOWISKO 
NIPHARGUS TA TRENS/S WRZEŚNIOWSKI 1888 

W BESKIDACH ZACHODNICH 

Beata Michalska 1, Jerzy Pukowski 1, Mirosław Wiłga2 
1Zespól Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych, ul. Słonki 24, 3-1-300 Żywiec 

:os . . \/lodych /612, 34-300 Żywiec 

Jedną z bardziej interesujących jaskiń beskidzkich jest jaskinia Mokra. Jest ona jedną z 
nielicznych jaskiń beskidzkich pseudokrasowych. w której znajduje się stały zbiornik wodny, a jedyną z 
tak dużą ilością stagnującej wody (Pulina 1997). Leży ona w Beskidzie Śląskim, na południowych 
zboczach góry Przystop (1021m npm) poniżej grzbietu górskiego oddzielającego Białą i Czarną Wisełkę. 

Jaskinia została ~la 22.07. l989r. 
Jaskinia Mokra jest jaskinią osuwiskową powstalą w piaskowcach istebniańskich dolnych 

(Bunan 1972. 1973). Korytarze rozwinięte są na systemie pionowych szczelin. Długość jaskini wynosi 
~5m. a deniwelacja 9m W dnie najniższego korvtarza zaobserwowano trzy stale zbiorniki wodne 
utrzymujące się przez cały rok. Świadczyć to może. o istnieniu niewielkiego stalego zasilania choć w 
zbiornikach nie st"ierdzono przepływu. Niewykluczone też jest, że zbiornik w zachodniej części 
kor:1arza łączy się z e zbiornikiem w części wschodniej (Pulina J 997). 

Nasze obserwacje objęły zbiomik we wschodniej części kory1aiZa, o głębokości od 0 .3m do 
0.5m i długości około 5m. W 1998 roku (koniec sierpnia) w jeziorku umieszczono pułapkę służącą do 
poiO\\U bentosowych skorupiaków. Pulapkę wydob~1o dnia l2.01.1999r. W pozyskanym materiale 
st"ierdzono obecność kilkunasru osobnikÓ\Y Xiphargus tatrensis Wrześniowski. 1888 w różnych klasach 
\\iekowych. Wykonane pomiar:· pH "!·kazały. iż woda posiada odczyn kwaśny (pH ~). Ponowne 
pontiary pH wykonane 07.05. 1999r wykazały podwyższenie tego parametru do pH 6. 

W dostępnej literatune dotyczącej rozsiedlenia gatunku Niphargus rarrensis na terenie Karpat 
Fliszo"!·ch (Micherdziński 1956. Skalski 1981. Jażdżewski 1995) nie opisano tego stanowiska_ ani też 

stanowisk na źródłach znajdujących się " . pobliżu Jaskini Mokrej. Także w trakcie wcześniejszych badań 
prowadzonych przez Dunmicką (infonnacja ustna) w samej jaskini nie zaobserwowano żywych 

orga1tizmów. 
Zastosowanie pułapki. w odrói.Itieniu od poboru prób osadu dennego, umożliwia pobranie 

materialu nieuszkodzonego oraz większej ilości osobników. w szczególności gdy w badanym środowisku 
organizmy żywe nie występują masowo. 

Celowym wydaje się prowadzenie dalszych badań tego stanowiska w zakresie szczegółowych 
badru1 hydrochenticznych i hydrobiologicz nych. 
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