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NAJWIĘKSZA JASKINIA BESKIDU SĄDECKIEGO
Stanowisko A.1. Jaskinia Niedźwiedzia, Beskid Sądecki
Współrzędne: 49°29'08,3"; 20°47'30,2" (współrzędne miejsca parkingowego: 49°29'18,0"; 20°46'59,7”)

Wojciech J. Gubała, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban
Jaskinia Niedźwiedzia, położona ponad miejscowością Barnowiec w Paśmie Jaworzyny Krynickiej
Beskidu Sądeckiego, jest najdłuższą i najgłębszą jaskinią tej grupy górskiej. Podawana długość 611 m
(Borek 1997, 2015) dotyczy wszystkich partii jaskini zmierzonych podczas inwentaryzacji. Obecnie,
w związku z zawałem w ciasnym przełazie do Partii za Skalną Pułapką, dostępne jest około 350 m ciągu
jaskiniowego. Głębokość jaskini wynosi 28 m. Jaskinia została odkryta w 1988 r. przez członków szkolnego
koła geograficznego w Nawojowej, kierowanego przez E. Borka. Eksplorację i inwentaryzację prowadzono
w niej do 1997 r..
Jaskinia posiada genezę grawitacyjną. Utworzona jest w skałach formacji magurskiej: średnioi gruboławicowych piaskowcach miejscami zlepieńcowatych (m.in. w najniższych poziomach jaskini)
z wkładkami łupków. Rozwinięta jest wzdłuż systemu szczelin o kierunku 210-220º. Warstwy skalne
zapadają pod kątem 10-20º na południowy-zachód i w tym kierunku następuje wzrost głębokości jaskini.
Według klasyfikacji Vitka (1983) Jaskinia Niedźwiedzia jest jaskinią szczelinową (crevice)
z niewielkimi strefami zawałowymi, utworzonymi z bloków skalnych. Natomiast w nowszej klasyfikacji
morfogenetycznej (Margielewski, Urban 2014, 2017) reprezentuje ona typ wtórny, zaś w klasyfikacji
geomechanicznej – jaskinię dylatacyjną. Klasyfikacja Jaskini Niedźwiedziej jako jaskini szczelinowej, ale
jednocześnie wtórnej, jest dość wyjątkowa, bowiem zdecydowana większość jaskiń szczelinowych
w klasyfikacji Vitka (1983) reprezentuje jaskinie inicjalne (według klasyfikacji morfogenetycznej), których
rozwój poprzedza powstanie osuwiska. Przypadek ten wskazuje, iż propozycja Vitka (1983) nie jest
klasyfikacją genetyczna, co było jednym z motywów opracowania nowych kryteriów klasyfikacji
morfogenetycznej oraz geomechanicznej (Margielewski, Urban 2014, 2017).
Takie zaklasyfikowanie Jaskini Niedźwiedziej wynika ze specyfiki jej usytuowania w stosunku
do osuwiska, w którym postała, oraz obecności uskoku, wzdłuż którego wykształciły się główne ciągi
jaskini. Jaskinia usytuowana jest bowiem w obrębie słabo zdezintegrowanego pakietu skalnego, tzw. płata
osuwiskowego (landslide body) (ryc. 1.1), który jest elementem dużego osuwiska powstałego na północnozachodnim stoku masywu Wierchu nad Kamieniem, wyraźnie odsuniętym od skarpy głównej i oddzielonym
od niej głębokim, rozległym rowem rozpadlinowym. Pakiet ten od strony odstokowej obcięty jest stromym
stokiem przechodzącym niżej w rozległe koluwium osuwiska, w obrębie którego występują nabrzmienia,
wały oraz zagłębienia bezodpływowe wypełnione mułkami oraz torfowiskami, których akumulacja
rozpoczęła się około tysiąc lat temu (Margielewski 1997; Margielewski, Urban 2005; Urban i in. 2006).
Ryc. 1.1. Pakiet osuwiskowy, na którego szczycie
znajdują się dwa otwory Jaskini Niedźwiedziej (fot.
W.J. Gubała, 2015 r.)

Dwa duże otwory Jaskini Niedźwiedziej
łączą się w Wielkiej Studni (ryc. 1.2 i 1.3) –
wydłużonej i wysokiej pustce utworzonej
wskutek poszerzenia szczeliny rozwiniętej
wzdłuż powierzchni uskokowej, z której niski
korytarzyk doprowadza do Wielkiej Szczeliny
z Małym Słoneczkiem – litej szczeliny
o wysokości 9 m. Z jej dna dostajemy się do
Szalonego Meandra, wysokiego, szczelinowego
korytarza, przedzielonego progami, który
kończy się zaciskiem wprowadzającym do Sali
Biwakowej. Sala Biwakowa jest najobszerniejszą pustką jaskini, odchodzące z jej dna studnie prowadzą do
najniższych partii: Sal Gotyckich i Sali Zapłakanych Gacopyrzy. Tam też znajduje się dno jaskini. Z Sali
Biwakowej ciasnymi przełazami i zaciskiem można się dostać do obszernej Sali z Misiem, skąd przez próg
wchodzi się z powrotem na dno Wielkiej Szczeliny (ryc. 1.2) (Borek 1997).
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Ryc. 1.2. Plan Jaskini Niedźwiedziej (wg Borek 1997)
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Ryc. 1.3. Zaśnieżony i zalodzony otwór przy Wielkiej
Studni (fot. W.J. Gubała, 2012 r.)

Jaskinia posiada mikroklimat dynamiczny, zimą
w dolnych partiach utrzymuje się dość stabilna
temperatura około 5-6ºC. Otwory są wymrażane,
a wydobywające się wilgotne i ciepłe powietrze
ułatwia mocne zalodzenie wstępnych partii Wielkiej
Studni. Obiekt znajduje się w obrębie czynnego
osuwiska, zagrożony jest przemieszczaniem pakietów
skalnych w jego wnętrzu – jednak w ostatnich latach
nie zaobserwowano znaczących zmian w geometrii
jaskini (dane niepublikowane).
Jaskinia jest miejscem zimowania nietoperzy
z przynajmniej 8 gatunków/grup gatunków: podkowca
małego, nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka
rudego, nocka Natterera, nocka wąsatka/Brandta,
nocka Alkatoe i gacka brunatnego (ryc. 1.4) (Mleczek,
Baczyński 1999, Ślęzak, Gubała 2016, Gubała, dane
niepubl.). Nietoperze zajmują głębsze partie jaskini,
gdzie utrzymuje się stabilny mikroklimat przez dłuższe
okresy w miesiącach zimowych. Okolice otworów
jaskini, jak i całe osuwisko, jest też miejscem
swarmingu (jesiennego rojenia) nietoperzy.
W trakcie całorocznych badań dynamiki
nietoperzy stwierdzono tutaj występowanie
przynajmniej 11 gatunków (Ślęzak, Gubała
2016). W jaskini występują też salamandry
plamiste i troglokseny bezkręgowe. W 1989
r., w Sali z Misiem, zostały znalezione kości
niedźwiedzia (czaszka z żuchwą, kręgi,
żebra, kości długie). Nie przeprowadzono
jednak badań wyjaśniających, czy pochodzą
one od niedźwiedzia brunatnego czy
jaskiniowego.
Ryc. 1.4. Nocek rudy i nocek Bechsteina zimujące w Szalonym Meandrze, przy zlepieńcowym
fragmencie ściany korytarza (fot. W.J. Gubała,
2015 r.)

Jaskinia Niedźwiedzia oraz inne jaskinie i formy rzeźby osuwiska pod Wierchem nad Kamieniem były
pokazywane podczas 9. Międzynarodowego Sympozjum Pseudokrasowego (9th International Symposium
on Pseudokarst), które odbyło się w 2006 r. w Bartkowej nad Jeziorem Roznowskim (Urban i in. 2006).
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JASKINIE ORAZ OSUWISKA ŁOPIENIA I MOGIELICY, BESKID WYSPOWY
Wstęp
Adam Kapturkiewicz, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban
Praktycznie wszystkie jaskinie Beskidów – w sensie geologicznym Karpat zewnętrznych
zbudowanych ze skał fliszowych, głównie piaskowcowo-łupkowych – reprezentują obiekty niekrasowe,
zwane pseudokrasowymi. Zdecydowana większość jaskiń beskidzkich związana jest genetycznie
z grawitacyjnymi ruchami mas skalnych na stokach górskich. W sensie morfogenetycznym można wśród
nich wyróżnić trzy podstawowe typy (Urban, Margielewski 2013; Margielewski, Urban 2014, 2017):
a) Jaskinie inicjalne (initial caves), których rozwój poprzedza powstanie osuwiska. Do tej grupy należy
większość, ale nie wszystkie jaskinie typu crevice w starszej klasyfikacji Vitka (1983).
b) Jaskinie wtórne (subsequent caves), powstające w efekcie ruchów masowych o charakterze
osuwiskowym. Te jaskinie występują przede wszystkim w obrębie pakietów osuwiskowych oraz
koluwiów i reprezentują w klasyfikacji Vitka (1983) jaskinie typu talus oraz niektóre jaskinie typu
crevice.
c) Jaskinie pośrednie (intermediate caves), które występują na granicy masywu skalnego i osuwiska, zaś
ich dostokowa ściana zazwyczaj stanowi kontynuację skarpy głównej osuwiska w głąb masywu
skalnego, stanowiąc szczelinę z rozciągania.
Z kolei zgodnie z kryterium geomechanicznym (uwzględniającym mechanizm i zakres przemian
masywu) wyróżnia się (Urban, Margielewski 2013; Margielewski, Urban 2014, 2017):
a) Jaskinie dylatacyjne (dilational caves), powstające jako efekt dylatacji, czyli zmiany objętości
masywu bez zasadniczej zmiany jego kształtu oraz struktury, i stanowiące poszerzone szczeliny, które
przez Vitka (1983) zaliczane są do typu crevice.
b) Jaskinie z dylatancji (dilatancy caves) powstające w rezultacie procesu dylatancji, czyli zwiększenia
objętości i struktury zewnętrznej masywu wskutek propagacji szczelin zwykle w strefie poślizgu
osuwiska.
c) Jaskinie blokowiskowe, utworzone w chaotycznych blokowiskach koluwialnych jako pustki pomiędzy
blokami skalnymi.
Znacznie mniejsza grupa jaskiń beskidzkich, zwykle o niewielkich rozmiarach, reprezentuje formy
genetycznie związane z różnymi procesami wietrzenia i erozji (fissure type caves, bedding type caves,
cave niches – Viték 1983). W Beskidzie Wyspowym przykładem takich obiektów są niewielkie
schroniska (długości 2-3 m) na grzbiecie Śnieżnicy o pochodzeniu erozyjno-wietrzeniowym,
modelowane głównie przez wietrzenie mrozowe (Gierat 2001). Największym obiektem pochodzenia
erozyjno-wietrzeniowo-grawitacyjnego w Beskidzie Wyspowym jest Schronisko w Skałach Diabelskich
o długości 7 m deniwelacji 1,9 m, położone na stokach Cuby nad Laskową (Bubula 2004).
Ryc. 2.1. Model ilustrujący klasyfikacje
morfogenetyczną i geomechaniczną jaskiń
oraz ich usytuowanie w zboczu (wg
Margielewski, Urban 2017)
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Stanowisko B-1. Jaskinia Zbójecka w Łopieniu
Współrzędne: 49°41’56,94; 20°16’43,64 (współrzędne miejsca parkingowego na Przełęczy Rydza
Śmigłego: 49°40’52,82”; 20°16’51’67”)

Adam Kapturkiewicz, Wojciech J. Gubała
Jaskinia Zbójecka w Łopieniu (zwana też Jaskinią Zbójnicką – Urban 2000) usytuowana jest
w podgrzbietowej części północno-zachodniego stoku Łopienia Środkowego zwanego Wiśnią (950 m
n.p.m.) kilkaset metrów na od jego kulminacji (ryc. 2.2). Ma długość 433 m i deniwelację 20,3 m.
Od 1998 r. chroniona jest jako pomnik przyrody nieożywionej.

Ryc. 2.2. Lokalizacja stanowisk wycieczki na Łopień na cyfrowym modelu terenu (LiDAR)

Jaskinia Zbójecka w Łopieniu jest znana od dawna: miano się w niej ukrywać przed poborem do
wojska, była również – według podań – kryjówką zbójników, zaś podczas II wojny światowej –
partyzantów. Jest pierwszą jaskinią Beskidu Wyspowego wymienianą w źródłach historycznych.
Wzmiankował ją w rękopisie z 1813 r. Jan Nepomucen Rostworowski (Wiśniewski 1998, 2007;
Rostworowski 2004), który miał w czasie jego pisania 14 lat. Kolejny raz jaskinię wspomniał Sosnowski
(1914, s. 19, 241) w pierwszym polskim przewodniku turystycznym po Beskidach, nazywając ją
zamiennie Grotą Zbójnicką lub Grotą Zbójecką. W monografii „Beskidy Zachodnie” Sosnowski (1924,
s. 126) pisał jednak o „rzekomej” Grocie Zbójeckiej, co sugeruje, iż jaskinia ta nie była wówczas
dostępna. Generalnie jaskinia nie była znaną atrakcją krajoznawczą. W polskiej literaturze
przedwojennej o jaskini już nie wspominano (zob. Kapturkiewicz, Gubała 2018). Co więcej Stieber
(1924), przy okazji opisu podań dotyczących Zbójeckiej Dziury pod Jaworzyną w Gorcach, wspominając
zawaloną jaskinię na Mogielicy (czyli blisko Łopienia), napisał, iż innych grot zbójeckich w „Beskidzie”
nie zna.
Po II wojnie światowej, w pierwszym nowoczesnym inwentarzu jaskiń w Polsce, K. Kowalski
(1954) nie opisał Jaskini Zbójeckiej na Łopieniu, ponieważ jej nie znalazł. Również 10 lat później
jaskinia ta była nadal uważana za niedostępną ze względu na zasypanie otworu wejściowego (Krygowski
1965, s. 245).
Pierwsze pełne informacje o jaskini zawdzięczamy działalności grotołazów z Klubu Grotołazów w
Limanowej: Bogusława Bubuli, Pawła Lesieckiego i Bartłomieja Sułkowskiego (Bubula 1997). Otwór
jaskini został przez nich zlokalizowany 15 sierpnia 1997. Pomiary wykonali 21 i 25 sierpnia tego roku T.
Mleczek (Speleoklub Dębica), B. Bubula, P. Lesiecki i B. Sułkowski. Odkrywcy jaskiń na Łopieniu
zdecydowali się nadać nazwę „Jaskinia Zbójecka w Łopieniu” obiektowi, który jako jedyny posiadał
wyraźne ślady wcześniejszego zwiedzania, bowiem przypuszczali, że to właśnie on jest jaskinią
wymienianą w dawnych publikacjach. Jaskinia Zbójecka znana była miejscowej ludności, jednak
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wiadomości te nie były rozpowszechniane (Rząsa 2000). Odkrywcy pytając o jaskinie na Łopieniu
słyszeli: „Panie, ja znam Łopień jak własną kieszeń, jeziora to wiem gdzie są, ale jaskini to tam żadnej
nie ma” (Kapturkiewicz 2020). Wyniki tych prac eksploracyjnych i dokumentacyjnych opublikowano
w drugim tomie Inwentarza Jaskiń Polskich Karpat Fliszowych (Mleczek 1997a). Tak więc po 184 latach
od pierwszej wzmianki w literaturze Jaskinia Zbójecka w Łopieniu doczekała się planu i opisu. Wówczas
długość jaskini wynosiła 380 m, zaś deniwelacja 16 m.
We wrześniu 2000 r. B. Bubula wraz z P. Lesieckim odkryli nowe partie liczące 24 m
i prowadzące od nowoodkrytego drugiego (nie licząc dwóch wcześniej zawalonych) otworu jaskini
w rejon Sali Zbłąkanych. Podczas letniego speleo-obozu Speleoklubu Beskidzkiego „Łopień 2002”
domierzono nowe partie z trzecim otworem, co spowodowało, że deniwelacja jaskini zwiększyła się
do 19 m. W czasie letniego speleobozu Speleoklubu Beskidzkiego „Łopień 2004” w Jaskini Zbójeckiej
skartowano kilkadziesiąt metrów nowych korytarzy, dzięki czemu długość jaskini wyniosła 433 m.
26 sierpnia 2008 r. A. Gubała i W.J. Gubała określili deniwelację Jaskini Zbójeckiej w Łopieniu na
20,3 m (-18,8 +1,5) m (Klassek, Mleczek 2008).
Obecnie jaskinia Zbójecka w Łopieniu jest znaną atrakcją turystyczną, często wykorzystywaną
przez osoby nieodpowiedzialne, które organizowały na Łopieniu tak zwane złazy, z frekwencją nawet
powyżej dwu tysięcy osób (TOP 2011). Podczas tych spotkań odbywały się wycieczki przypadkowych
osób do jaskiń i na torfowiska (Nowak 2011). Czego skutkiem było zaśmiecenie cennych przyrodniczo
miejsc. Co więcej na torfowisku po spotkaniu prócz wydeptanej ścieżki odnaleziono akcesoria
wskazujące na zbiór rosiczek. Po fali krytyki w internecie usunięto galerię ze zdjęciami GOPR-owców
oprowadzających turystów po Jaskini Zbójeckiej w Łopieniu (Kapturkiewicz 2011). W ostatnich latach
grupa nieodpowiedzialnych osób chcąca wypromować się wykorzystując znaną atrakcję turystyczną
zdewastowała pomnik przyrody nieożywionej – Jaskinię Zbójecką w Łopieniu, instalując kratę (PAN
2021).
Jaskinia należy do typu jaskiń wtórnych, blokowiskowych i dlatego jest trudna do przedstawienia
na planie oraz w formie krótkiego opisu. Stąd też poniższa charakterystyka sporządzona na podstawie
opisu Mleczka (1997a) skupia się na najważniejszych partiach jaskini.
Do jaskini najdogodniej wejść pierwszym otworem przez studzienkę wejściową głębokości 2,2 m,
która sprowadza do niewielkiej, lecz wysokiej do 3 m Sali Wejściowej. Z Sali Wejściowej w kierunku
NW wchodzimy do korytarza długości 3 m i wysokości 1,5 m. Z niego możemy dojść do partii,
w których znajdowały się dwa dawne, obecnie zawalone otwory (Bubula 1999; Mleczek 1999). Korytarz
zmienia kierunek na SSW i opadając dochodzi po około 3 m do kolejnej studzienki o głębokości 1,5 m.
Przed studzienką odchodzi w kierunku SE ciasny korytarzyk do niewielkiej Kruchej Sali, z której
ciasnymi szczelinami można się dostać do Komory Bodzia oraz do drugiego istniejącego otworu jaskini.
Poniżej wspomnianej studzienki 1,5 m głębokości, znajduje się Sala Zbłąkanych (ryc. 2.3) (Mleczek
1997a).
Z Sali Wejściowej schodzimy do Sali pod Studnią studzienką głębokości 3,4 m (może być
przydatna lina), ale do tej Sali można też dotrzeć na kilka innych sposobów. Sala pod Studnią ma
długość 5 m, szerokość do 2 m i wysokość dochodzącą do 3 m. Wychodzi z niej kilka ciągów korytarzy
jaskini. W południowej części sali znajduje się niskie wejście do korytarza długości 3 m, który
doprowadza do Sali Zbłąkanych. Do tej Sali można też dojść ciasnymi partiami kierującymi się na SW.
Sala Zbłąkanych ma szerokość do 6 m i wysokość dochodzącą do 2,5 m. W środkowej części
przedzielona jest charakterystyczną grzędą skalną, strop też jest charakterystycznie urzeźbiony
hieroglifami prądowymi (ryc. 2.3).
Z Sali pod Studnią można też zejść na kilka sposobów do Sali Dziadka. Najdogodniejsze przejście
prowadzi z południowej części sali studzienką o głębokości 2 m. Studzienka sprowadza do biegnącego w
dół, wysokiego korytarza, którym z kolei dochodzimy do jego rozgałęzienia. Stąd, idąc na NW, po
pokonaniu prożku o wysokości 0,5 m dochodzimy do Sali Dziadka (ryc. 2.3) (Mleczek 1997a).
Sala Dziadka jest nieregularną komorą z licznymi odgałęzieniami. Ma 3,5 m długości i 2,5 m
szerokości. Maksymalna wysokość sali wynosi 3,0 m, lecz przeciętnie nie przekracza 1,5 m. W jej dnie
znajduje się kilka studzienek. w środkowej części salę przedziela szczelinowa studnia o głębokości
2,0 m. Na południowy-zachód od tej studni jest kolejna studzienka o głębokości 2,2 m, którą można
wejść do niewielkiej salki. Natomiast w północnej części Sali Dziadka jest wejście do opisanych na
17

końcu Mylnych Partii (ryc. 3.2). Na północno-wschodniej ścianie znajduje się napis „RUNN" (Mleczek
1997a).

Ryc. 2.3. Plan Jaskini Zbójeckiej (wg Mleczek 1997a)

W południowo-zachodniej części Sali Dziadka wyodrębnia się, podobna w charakterze, Sala
Pradziadka. W środkowej części tej sali znajduje się nieregularny próg wysokości 1,5 m, którym
wydostajemy się na górne pięterko. Wejść na nie można również kominkiem wysokości 1,5 m
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znajdującym się we wschodniej części sali. Z górnego pięterka odchodzi kilka korytarzyków. W tym
miejscu odgałęzia się na zachód korytarzyk, który prowadzi do najokazalszych w całej jaskini Partii
Beskidników (ryc. 2.3) (Mleczek 1997a).
Zwiedzanie Partii Beskidników zaczynamy schodząc szczeliną zakończoną studnią o głębokości
3 m, na dno największej w jaskini Sali Janosika. Sala Janosika ma 4 m długości i 3 m szerokości.
W części północno-wschodniej sala ma wysokość 3 m, zaś w części południowo-zachodniej jej strop
przechodzi w Komin Prezesa. W południowo-wschodniej części Sali Janosika znajdują się wejścia
do dwóch równoległych korytarzy. Lewy z nich ma długość 5 m, wysokość do 2 m i wprowadza
do Gliniastych Partii. Prawym korytarzem o wysokości 5 m, biegnącym na południowy-wschód
i skręcającym później na zachód przechodzimy do sali zwanej Rondem. Tworzą ją dwa równoległe
korytarze długości 5 m, łączące się w charakterystyczne obejście. Wysokość północnego korytarza
dochodzi do 4 m, natomiast południowy ma wysokość do 2 m. W środkowej części północnego
korytarza znajduje się charakterystyczny wielki głaz, w stropie natomiast ujście ciasnego komina
doprowadzającego do Komina Prezesa. W środkowej części południowego korytarza Ronda poprzez
próg o wysokości 1,5 m, schodzimy do Partii Łosia (ryc. 2.3). Na ścianie tego korytarza widoczny jest
napis „ŁOŚ" i nieczytelna data (Mleczek 1997a).
Pochyła, południowo-zachodnia ściana Sali Janosika przechodzi w ścianę Komina Prezesa
o wysokości 10 m. W stronę Sali Janosika i korytarza prowadzącego do Ronda komin opada stromymi
korytarzami i progami o wysokości do 3 m. W zależności od wariantu, trudności wspinaczkowe
na ścianie wynoszą od I wzwyż. Lina konieczna jest natomiast (II, znaczna ekspozycja) przy dojściu
do znajdującego się na wysokości 8 m wylotu korytarzyka z opisanej dalej Sali Ondraszka. Ma ona
długość około 3 m, szerokość 1,5 m i wysokość do 2 m. W zachodniej części sali znajduje się przełaz,
którym schodzimy nad próg o wysokości 8 m znajdujący się w Kominie Prezesa. Stąd możemy zejść
(zjechać na linie) wprost do Sali Janosika. Bez trudności wychodzimy pochyłym korytarzem do góry
(na południe) do równoległej szczeliny długości około 6 m. Wschodnią częścią szczeliny, (ciasno)
wchodzimy do okazałej Sali Rumcajsa (ryc. 2.3). Ma ona 6 m długości, 3-5 m szerokości i 4 m
wysokości w środkowej części. Dno sali jest nierówne, wznosi się na południe (Mleczek 1997a).
Wspomniane wcześniej Mylne Partie zaczynają się w północnej części Sali Dziadka, z której
stromo schodzimy do niskiego korytarza długości 7 m i równoleżnikowym przebiegu. Zaraz za tym
zejściem znajduje się podłużna studzienka o głębokości 2 m, bardzo uciążliwa przy wychodzeniu.
Sprowadza ona do zaciskowej szczeliny długości 5 m, która wychodzi w zachodniej części
wspomnianego korytarza, gdzie rozszerza się on do niewielkiej komory. Tu znajduje się rozgałęzienie
korytarzy (ryc. 2.3). Od rozgałęzienia korytarzy, przez studzienkę o głębokości 1,5 m docieramy
do niewielkiej Komory Bazyla. Schodząc od tego rozgałęzienia na północny-wschód dotrzeć można
dowysokiego, litego korytarza długości 4 m zwanego Salą KGL. Na dnie Sali KGL znajduje się ciasny
przełaz, przez który dochodzimy do Litej Komory o wysokości do 3 m (ryc. 2.3) (Mleczek 1997a).

Z Litej Komory dochodzimy do kolejnego rozgałęzienia. Dalej idziemy na północnyzachód (NNW) wąską szczeliną o wysokości 2 m, która dochodzi do poprzecznego korytarza
długości około 10 m. W jego południowo-zachodniej części znajduje się płytka studzienka,
która sprowadza do ciasnej szczeliny długości około 6 m. Połączona jest ona zaciskowym
przełazem z Salą Balbiny, która powstała w miejscu rozszerzenia się wspomnianego korytarza.
Ma ona około 2 m szerokości i do 3 m wysokości, w jej dnie znajdują się dwie studzienki
o głębokości 1,5 m, którymi schodzimy do poprzecznego korytarza długości około 8 m.
W środkowej części odgałęzia się od niego na zachód zaciskowa szczelina (ryc. 2.3).
Nad rozgałęzieniem znajduje się prożek o wysokości 1,5-3,0 m, przez który wychodzimy
do położonej powyżej Sali o wysokości do 1,5 m i długości 3 m. W jej północnej części znajduje się
zaciskowy przełaz doprowadzający do Sali Balbiny oraz kominek o wysokości 1,5 m. Wchodzimy nim
do położonej wyżej niskiej komory, z której można powrócić do Sali Balbiny jeszcze na dwa sposoby.
Natomiast na wschód prowadzi załamujący się dwukrotnie, niski korytarzyk, który doprowadza
do krótkiego kominka. Kominkiem tym wychodzimy do najwyższego pięterka, które tworzy niewielka,
pochyła salka wysokości do 1 m (ryc. 2.3). Partie te zwane są Partiami X-lecia Speleoklubu Dębickiego
(Mleczek 1997a).
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Jaskinia Zbójecka powstała w osuwisku utworzonym na północnym stoku Łopienia,
w gruboławicowych piaskowcach magurskich. Jest jedną z największych jaskiń polskich Karpat
fliszowych. Charakteryzują ją obszerne, jak na warunki beskidzkie, korytarze i komory dochodzące
do 10 m wysokości oraz rzadkie w tutejszych jaskiniach nacieki.
Jaskinia jest miejscem zimowania nietoperzy (Bubula 2001a, b; Gubała, Piksa 2009). Hibernuje
w niej nie tylko największa krajowa kolonia podkowców małych, ale i duże grupy nietoperzy innych
gatunków: nocków dużych, nocków orzęsionych, nocków z grupy wąsatków, gacków brunatnych,
nocków rudych i nocków Natterera. Jaskinia i jej najbliższe otoczenie jest też jednym z najważniejszych
miejsc rojenia jesiennego (swarmingu) dla tych zwierząt w Beskidach. Prowadzone tu badania
bezkręgowców wykazały obecność nie tylko 'typowych' beskidzkich trogloksenów (motyli i pająków
jaskiniowych), ale także rzadkich dla kraju organizmów troglobiontycznych, np. równonoga Mesoniscus
graniger (Piksa, Farkas, 2007).

Stanowisko B-2. Jeziorko i torfowisko osuwiskowe na Łopieniu
Współrzędne: W 49°41’48,8”; 20°16’41,0”; E 49°41’50,6”; 20°16’59,0” (współrzędne miejsca
parkingowego na Przełęczy Rydza Śmigłego: 49°40’52,8”; 20°16’51’7”)

Włodzimierz Margielewski, Jan Urban,
Mieszkańcy okolic Łopienia opowiadają historię o wozie ciągniętym przez konie, który zapadł się
w błota na grzbiecie tej góry. I rzeczywiście, opowieść ta może nie być pozbawiona ziarna prawdy,
bowiem na grzbiecie Łopienia Środkowego, pomiędzy jego kulminacjami, powyżej Jaskini Zbójeckiej,
na wysokości 927-933 m n.p.m., występuje obniżenie, wypełnione torfowiskiem niskim, które okresowo
bywa zalewane. Obniżenie ma genezę grawitacyjną i jest rowem grzbietowym powstałym pomiędzy
dwiema kulminacjami masywu Łopienia (jedną od strony południowej, drugą od strony północnowschodniej) z występującym w jego obrębie zagłębieniem osuwiskowym ograniczonym od północnegozachodu wałem koluwialnym, w którego niższych partiach powstała Jaskinia Zbójecka. Związek tej
formy rzeźby z powstaniem Jaskini Zbójeckiej jest więc bardzo prawdopodobny. Powstanie jaskini
mogło być równoczesne z czasem utworzenia się zagłębienia w osuwisku lub nieco późniejsze –
związane z wtórnymi przemieszczeniami grawitacyjnymi w obrębie strefy osuwiskowej.
Zagłębienie wypełnione przez torfowisko ma przebieg równoleżnikowy, zgodny z rozciągłością
grzbietu, długość 250 m, szerokość do 80 m. W kierunku zachodnim przechodzi w węższą rynnę, którą
jest odwadniane, zaś od strony północnej ograniczone jest dość wyraźną skarpą (ryc. 2.2). Współcześnie
torfowisko zarasta stopniowo lasem, ale jego centralna część nadal jest silnie podmokła i pokryta
roślinnością torfowiskową (z torfem sfagnowym) oraz zielną. Ciekawostką jest występowanie tu rosiczki
(Drosera sp.) (Margielewski 2006).
Sondowania (6 otworów) wykazały, że maksymalna miąższość osadów torfowiska wynosi 2,5 m
(w części południowo-wschodniej). W jego profilu, bezpośrednio ponad iłami piaszczysto-pylastymi
uszczelniającymi zagłębienie, występuje silnie rozłożony torf ze szczątkami brzozy oraz skrzypu
i turzyc. Wyżej, od głębokości 1,4 m do 0,1 m, występuje torf turzycowy z domieszką szczątków trzciny
oraz drewna wierzbowego. W środkowej części tej warstwy zaznaczają się słabo poziomy iluwialne
(poziomy wzbogacone w substancje mineralną), zaś w części stropowej występuje horyzont osadów
mineralnych. Strop sekwencji tworzy torf przejściowy z mchami z rodzaju Sphagnum (Margielewski
2006).
Datowania radiowęglowe szczątków organicznych występujących w osadach podścielających
torf, jak również analizy palinologiczne torfu, wskazują na początek jego akumulacji 3.5-4 tys. lat p.n.e.
w końcowym okresie fazy atlantyckiej holocenu. Obecność węgli drzewnych w podłożu torfowiska, jak
również pyłek roślin łąkowych i chwastów (Centaurea cyanus) w dolnej części profilu, mogą
wskazywać na istnienie na tym terenie osadnictwa kultury pucharów lejkowatych oraz – później –
kultury ceramiki sznurowej w czwartym i trzecim tysiącleciu p.n.e. Słabo zaznaczające się poziomy
mineralne w środkowej części górnego kompleksu torfowego, datowane na XI-XI wiek naszej ery, mogą
być związane ze zwilgotnieniem klimatu w tym okresie (zob. Starkel i in. 1996). Natomiast wyraźny
poziom mineralny w stropie tego kompleksu, datowany na XV-XVII wiek, niewątpliwie odzwierciedla
ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu podczas Małej Epoki Lodowej (Margielewski 2006).
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Stanowisko B-3. Uroczysko Czartorysk
Współrzędne: 49°42’10,0”: 20°16’04,3” (współrzędne miejsca parkingowego na Przełęczy Rydza
Śmigłego: 49°40’52,8”; 20°16’51’7”)

Adam Kapturkiewicz
Uroczysko Czartorysk, jest dużym rowem osuwiskowym znajdującym się na północnowschodnim stoku jednego z grzbietów odchodzących ku północy od wierzchowiny szczytowej Łopienia
Zachodniego (961 m n.p.m.) (ryc. 2.2). Rów ten rozciąga się na długości niemal 500 m. W nim właśnie
w czerwcu 1995 r. limanowscy grotołazi odkryli pierwsze z legendarnych jaskiń Łopienia. Odnaleziono
wtedy sześć jaskiń, między innymi jaskinię Czarci Dół będącą największym takim obiektem uroczyska.
Ładny krajobrazowo i dziki zakątek, w którym znaleziono jaskinie, ze względu na charakterystyczne
skalne ściany i bloki, zapadliska i dziury odkrywcy postanowili nazwać Czartoryskiem (Lesiecki 2001;
Bubula 1997, 2001a, c). Zabawną ciekawostką jest, iż obecnie w internecie jak i w przewodnikach
turystycznych można przeczytać o ludowej genezie tej nazwy (Kapturkiewicz 2019). Do 1995 r.
uroczysko nie było wymieniane w literaturze, ale z pewnością zwiedzane, o czym świadczy nieczytelny
napis na szczycie grzyba skalnego znajdującego się nad Schroniskiem pod Grzybem. Nieco dziwi fakt
tak długiej nieznajomości jaskiń na Łopieniu oraz ich nieodnalezienie przez Sosnowskiego (1914, 1924)
czy Kowalskiego (1954) z powodu istnienia w latach trzydziestych XX wieku niebieskiego szlaku
turystycznego którego trasa wiodła przez opisywane osuwisko. Wspomniany stary szlak niebieski
widoczny jest na mapie taktycznej Polski (1934), resztki śladów niebieskiej farby, prawdopodobnie tego
szlaku, widoczne były jeszcze na początku XXI wieku (Kapturkiewicz, niepubl.).

Ryc. 2.4. Mapa uroczyska Czartorysk z lokalizacją jaskiń

W obrębie Czartoryska zinwentaryzowano 12 obiektów jaskiniowych. Największym z nich jest
Czarci Dół (165 m długości, 14 m deniwelacji). W 2016 r. wspólnie ze Speleoklubem WarmińskoMazurskim „Speleon” połączono Zaciskiem Karola Czarci Dół z Wietrzną Studnią (ryc. 2.5)
(Kapturkiewicz 2020). Obecnie jaskinia Czarci Dół jest niedostępna wskutek częściowego
zabetonowania i całkowitego zakratowania pięknego naturalnego otworu jaskini. Działania te miały
na celu zabezpieczenie zimowiska nietoperzy przed nieuprawnioną penetracją. Przyniosły one jednak
skutek odwrotny do planowanego, ponieważ obecnie wejście do jaskini, nawet na badania hibernujących
nietoperzy, jest niemożliwe z powodu uszkodzenia kłódki i brak możliwości jej otwarcia. Dodatkowo,
tak zamontowane zabezpieczenie, zmieniające geometrię otworu i jego najbliższą okolicę, może mieć
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istotny wpływ na jesienne rojenie nietoperzy przy wlocie do zimowiska. Problemy spowodowane
zakratowaniem są więc znacznie poważniejsze od wątpliwej estetyki takich konstrukcji w tak pięknych
miejscach, które powinny zostać nietknięte przez człowieka.

Ryc. 2.5. Plany jaskiń Czarci Dół i Wietrzna Studnia (wg Mleczek 1997a)
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Kolejnymi większymi jaskiniami Czartoryska są: Złotopieńska Dziura (105 m długości, 10 m
deniwelacji), Grota pod Okapem (18 m długości, 4 m deniwelacji) i Jaskinia z Dwoma Otworami (10 m
długości, 3 m deniwelacji). Pozostałe obiekty mają długość poniżej 10 m (ryc. 2.4). Jeden z nich,
Podwójna Studnia, jest prawdopodobnie zawalony, nie odnaleziono tego obiektu w 2016 r. i latach
późniejszych (Kapturkiewicz, niepubl.).
Na osuwisku z pewnością znajduje się więcej obiektów, pod koniec 2000 r. znaleziono tutaj
zachęcający otwór wejściowy, za nim widziano korytarz o długości około 2,5 m. Przy próbie poszerzenia
wejścia otwór całkowicie zawalił się. Z trudem udrożniono go na nowo, lecz z powodu „kruszyzny” nikt
już nie próbował tam wchodzić. Obecnie jest on zasypany (Kapturkiewicz 2001). W ostatnich latach
na Czartorysku zlokalizowano co najmniej sześć perspektywicznych jaskiniowo miejsc.

Stanowisko B-4. Jaskinia Złotopieńska Dziura
Współrzędne: 49°42’11,8; 20°16’01,7” (współrzędne miejsca parkingowego na Przełęczy Rydza
Śmigłego: 49°40’52,8”; 20°16’51’7”)

Adam Kapturkiewicz
Złotopieńska Dziura znajduje się w rowie osuwiskowym nazwanym Czartorysk znajdującym się
na północno-wschodnim stoku jednego z grzbietów odchodzących ku północy od wierzchowiny
szczytowej Łopienia (961 m n.p.m.) (ryc. 2.2). Jaskinia ma długość 105 m i deniwelację 10 m.
Niewielki otwór jaskini został zauważony 8 lutego 1997 r. przez Tomasza Kałużę ze Speleoklubu
Dębica, lecz z braku czasu otworu nie próbowano eksplorować. Miesiąc później, 18 marca, B. Bubula
odkopał wejście do jaskini, nazwanej później Złotopieńską Dziurą. Przez poszerzony otwór zwiedzono
wówczas fragment jaskini o długości około 30 m, docierając m.in. do Salonu. W początkowych partiach
znaleziono starą butelkę po winie, ślady bytności człowieka sprzed co najmniej kilkunastu lat. Kilka dni
później (27 marzec) spenetrowane zostały kolejne partie jaskini przez P. Lesieckiego, B. Sułkowskiego
oraz J. Młynarczyka. W lipcu 1997 roku limanowscy grotołazi brali udział w pomiarach jaskini wraz z
T. Mleczkiem ze Speleoklub Dębica. W marcu 1998 roku T. Mleczek, A. Lelito i J. Rutka splanowali
nowe partie za zaciskami w rejonie Rynku i w północno-zachodnim korytarzu za Salonem (Mleczek
1997b, 1998; Bubula 2001a).
Otwór jaskini znajduje się u podstawy niewysokiej ścianki skalnej i wprowadza do szczeliny
o długości 3 m. Zaraz za otworem, po lewej stronie znajduje się przejście do równolegle biegnącej
szczeliny wysokości do 1 m. Prowadzi ona, przez dwa prożki o wysokości po 1,5 m, do nieregularnej
Sali Złomisk. Sala Złomisk ma wysokość do 2 m, przeciętnie jednak jej wysokość nie przekracza 1 m.
Szerokość tej Sali dochodzi do 2 m, długość do 3 m. Z tej Sali w kierunku północno-zachodnim
prowadzi nieregularny niski korytarz długości około 6 m. Przy południowo-wschodniej ścianie Sali
Złomisk znajduje się studzienka o głębokości 1,5 m, która sprowadza do położonej poniżej niewielkiej
Salki Cyklistów (ryc. 2.6) (Mleczek 1997b).
Salka Cyklistów połączona jest z nachylonym korytarzem prowadzącą na wschód do korytarzyka
o długości 3 m, połączonego z Salą Złomisk zaciskowym (Z2), kruchym kominkiem wysokości 2,5 m.
Z Salki Cyklistów możemy też przejść w dół, w kierunku SE, korytarzem długości około 3 m do
okazałej, pochyłej sali, zwanej Salonem. Jej wysokość dochodzi do 4,5 m, a szerokość do 2 m. Z Salonu
w kierunku SE odchodzi korytarzyk o długości 3 m, zaś w jego północno-zachodniej części znajduje się
wejście do opadającego korytarza długości 3,5 m, wysokości do 1,6 m i szerokości 0,6-0,9 m. Kończy
się on prożkiem o wysokości 1 m, przez który schodzimy do nieregularnego, zagruzowanego korytarza
o równoleżnikowym przebiegu i długości 5,5 m. W środkowej części rozszerza się on do niewielkiej
salki wysokości do 1,5 m i szerokości do 2 m. Jednak przejście do dalszych partii jaskini znajduje się
w północnej części Salki Cyklistów, gdzie ciasna studzienka o głębokości 1,5 m wprowadza do prostego,
litego korytarza zwanego Pasażem (Mleczek 1997b).
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Ryc. 2.6. Plan Złotopieńskiej Dziury (wg Mleczek 1997b, 1998)

Pasaż ma długość około 6 m, wysokość do 2 m i szerokość do 1 m. W jego południowowschodniej części znajduje się kominek o wysokości 2,5 m, który wychodzi w północno-zachodniej
części Sali Złomisk. W północnej części Pasażu prożek o wysokości 1,5 m doprowadza
do charakterystycznego skrzyżowania szczelin zwanego Rynkiem. Krótka studzienka w dnie Pasażu
prowadzi do położonego poniżej Korytarza za Rynkiem. Z Rynku idziemy na północny-zachód 2,5 m
do załamania korytarza, skąd zaciskową (Z1) szczeliną o długości około 1,5 m przedostajemy się
do prostopadłego, stopniowo zwężającego się korytarza długości 6 m. Ma on wysokość do 1,7 m
i szerokość do 0,8 m. Od Rynku w kierunku północno-wschodnim biegnie też inna zaciskowa (Z2)
szczelina długości 2 m, która doprowadza do prostopadłego, ciasnego korytarza o długości 5 m.
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Wspomniane zaciski noszą nazwę Zacisków Strażaków. Natomiast poprzez krótką studzienkę można
zejść do dwóch stromych, równoległych szczelin o długościach rzędu 4 m. Wysoka, dolna szczelina
nazwana została Tramwajem. W kierunku południowo-wschodnim z Rynku, po około 2 m, schodzimy
do ciasnej studzienki o głębokości 1,2 m. Za studzienką korytarz rozdziela się na dwa odgałęzienia.
Na południe biegnie szczelina, która łączy się ze wspomnianym wcześniej Pasażem, natomiast
na południowy-wschód prowadzi korytarz o długości 3 m, zakończony zaciskową studzienką o głębokości 2,5 m, która sprowadza do położonego poniżej korytarza, zwanego Piekiełkiem. Do Piekiełka
dogodniej zejść wspomnianą wcześniej studzienką o głębokości 1,2 m (Mleczek 1997b).
Piekiełko to prosty, lity korytarz o długości 4,5 m i wysokości 2 m. Z północno-zachodniego
końca Piekiełka prowadzi na północ wąska, wysoka szczelina o długości 3,5 m, zaś z końca południowowschodniego biegnie kilka ciasnych szczelin o parometrowej długości (Mleczek 1997b).
Złotopieńska Dziura powstała w obrębie gruboławicowych piaskowców magurskich, jednostki
magurskiej, podjednostki Siar. Jaskinia stanowi unikatową strukturę powstałą w obrębie niszy osuwiska
i w sensie morfogenetycznym (patrz wyżej, Margielewski, Urban 2017) reprezentującą jaskinie typu
pośredniego. System ścian dostokowych jaskini stanowi kontynuację niszy osuwiskowej w głąb masywu,
schodząc schodowo w dół w formie czterech kondygnacji rozdzielonych stopniami wyciętymi
na powierzchniach ławic. Ściany jaskini utworzone są na powierzchniach spękań o kierunkach
w przybliżeniu równoległych do stoku. Spękania te mają znaczny rozrzut kierunków (od 300° do 340°),
do których dowiązują poszczególne poziomy jaskini. Powierzchnie spękań są pionowe lub nieznacznie
nachylone w różnych kierunkach, niekiedy zaś faliste. Rozwarcie jaskini zmniejsza się w głąb masywu
(Margielewski, Urban 2000, 2003).

Stanowisko B-5. Jaskinia Borsucza Dziura
Współrzędne: 49°39’17,1”; 20°17’56,4” (współrzędne miejsca parkingowego w Słopnicach-Groniu:
49°39’08,2”; 20°18’52,7”)

Adam Kapturkiewicz
Borsucza Dziura znajduje się w położonym na uboczu, malowniczym osuwisku na wschodnim
stoku jednego z grzbietów odchodzącego od wierzchowiny szczytowej Mogielicy (1170 m n.p.m.).
Jaskinia ma długość około 300 m i deniwelację około 10 m. W sąsiedztwie jaskini znajdują się jeszcze
dwa niewielkie obiekty: Szczelina w Borsuczej Ścianie (o długości 2 m i niewielkiej deniwelacji) –
wysoka szczelina w odstokowej ścianie rowu rozpadlinowego, oraz Borsucza Studnia (o długości 3 m i
deniwelacji 2 m) – nie spenetrowana do końca ze względu na zaciski i obecność borsuka (którego tu
widziano) (Kapturkiewicz. niepubl.).
Informacje o jaskini w Mogielicy pojawiały się w literaturze turystycznej i krajoznawczej
od dawna. Pierwszą informacją o jaskini jest wzmianka Z. Stiebera (1924) o zasypanej grocie
na Mogielicy. Autor ten pisze o głębokiej studni, zawalonej „kilkanaście lat temu” z powodu wpadania
do niej owiec. Pokolenia eksploratorów, nie tylko grotołazów ale i turystów, penetrowały kopułę
szczytową w poszukiwaniu legendarnej jaskini – bez skutku. Mieszkańcy Beskidu Wyspowego znali
przekazy osób starszych o niewielkiej szczelinie, do której nie mógł się wcisnąć człowiek, ale gdy
wrzucano do niej kamień, ten długo się odbijał od skał spadając w dół. W zimie śnieg przy szczelinie był
wytopiony a z otworu unosiła się para. Istniały też przekazy mówiące jak dojść do rzekomej groty, ale –
niestety – jaskini długo nie można było znaleźć. Efektem jednak poszukiwań prowadzonych w oparciu o
te przekazy było znalezienie w 2001 r. dużego głazu z nieczytelnym napisem i datą „1789”.
Prawdopodobnie głaz ten wyznaczał granicę dóbr Stanisława Małachowskiego, który w tamtym czasie
władał ziemiami w tej okolicy (Kapturkiewicz 2002). Podobny słup graniczny stał na szczycie Śnieżnicy
z datą „1768” i zatartym napisem (Wielek 1987).
W 2002 r. znaleziono dwa małe schroniska, które z powodu wymiarów (do 1,5 m długości) nie
zostały zinwentaryzowane: jedno pod szczytem Mogielicy od południa, kolejne na małym gołoborzu na
południowo-wschodniej odnodze grzbietu Mogielicy (Kapturkiewicz 2002). Idąc tropem zasypanej
studni, do której miały wpadać owce, szukano obiektu w pobliżu polan. W 2011 r. odnaleziono rów
rozpadlinowy na północnym grzbiecie Mogielicy, w którym wybrano luźne kamienie z zasypanej studni,
zinwentaryzowaną pod nazwą Wyśnia Studzienka K.Bw-02.34 (Kapturkiewicz 2012). W późniejszych
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latach odszukano jeszcze kilka rowów osuwiskowych oraz wytopów w pobliżu polan na Mogielicy
(Kapturkiewicz 2018).
Jaskinia Borsucza Dziura była znana głównie osobom pracującym w lesie. Z powodu zupełnie
innego położenia od tego sugerowanego w notatce Stiebera, obszar, w którym się znajduje, nie był
jednak często penetrowany. O obiekcie środowisko speleologiczne poinformował 18 września 2011 r.
Dariusz Gacek, autor przewodników po Beskidzie Wyspowym, który z kolei informację o jaskini
uzyskał od Jarosława Oleksego, leśniczego z Tymbarku (Kapturkiewicz 2019). Jaskinia prawdopodobnie
nie była wcześniej zwiedzana, bowiem konieczne było przekopanie zwężenia z salki wejściowej
do dalszych partii. Możliwe, że część przyotoworowa uległa osunięciu, ponieważ krążą opowieści
o kłusownikach mających się zapuszczać do wnętrza jaskini w poszukiwaniu borsuków oraz
o ukrywaniu tutaj aparatury do produkcji bimbru. W 2021 r. zauważono śmieci w jaskini,
co prawdopodobnie ma związek z wzmożonym zainteresowaniem jaskinią przez GOPR. Eksploracja
przez osoby nieodpowiedzialne prócz pozostawiania spalonych gałęzi oraz śmieci naruszyła niektóre
znaleziska w jaskini (podawanie współrzędnych jaskiń w ogólnodostępnych publikacjach jest
nieodpowiedzialne).
Przez studzienkę w otworze o głębokości 1,5 m wchodzimy do Salki Wejściowej. W północnozachodniej ściance Salki znajduje się zacisk Z0, którym dostajemy się do Wielkiej Studni.
W południowej części Salki Wejściowej odkopano studzienkę z Jelenim Zaciskiem (Z2), którą
dostajemy się do Sali Jelonka. Z dna Wielkiej Studni, przez zacisk Z2 dostajemy się do Sali
z Opryskiem. Z dna tej studni można też wejść ciasnym korytarzem (Z2) biegnącym na południe
do Partii Jelonka (ryc. 2.7). Są to szczelinowe korytarze, rozwinięte na kilku poziomach. Na spągu
jednego z korytarzy odnaleziono szkielet jelenia.
Sala z Opryskiem to wysoka (do 4 m) szczelina o długości 7 m. Podczas pierwszych eksploracji
znaleziono tu butelkę po oprysku rolniczym z drugiej połowy XX wieku, prawdopodobnie wrzuconą
przez jedną z ciasnych szczelin.
Sala
ta
jest
głównym
zwornikiem jaskini, z niej
przechodzimy do kilku kolej-nych jej części. Zimą w tej sali
hibernuje spora kolonia podkowców małych (Gubała, Kapturkiewicz, niepubl.) W środkowej części Sali z Opryskiem
znajduje się zaciskowa studzienka sprowadzająca do Dolnych
Partii, które schodzą do dna
jaskini (ryc. 2.7).

Ryc. 2.7. Szkic przebiegu głównych ciągów Borsuczej Dziury
(Gubała, Kapturkiewicz 2011)
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Z kolei w najwyższej części Sali z Opryskiem znajduje się przejście do Partii z Guanem. Są to
ciasne partie, blisko powierzchni, dość kruche i niebezpieczne do zwiedzania. Z najniższej części Sali
z Opryskiem, załamującym się korytarzem, przechodzimy do partii z trudnym technicznie zaciskiem,
za którym znajdują się dwie sale o szczelinowym charakterze (ryc. 2.7). Do tej pory poznano
(i pomierzono) tylko część jaskini (por. Borek 2016), pozostawiając kilka otwartych wątków
eksploracyjnych.
Borsucza Dziura należy do typu jaskiń wtórnych (subsequent caves). Posiada mikroklimat
dynamiczny, niewielką, ale ciekawą jak na Beskidy, szatę naciekową. Jest jednym z największych
zimowisk nietoperzy w tej części Karpat fliszowych. Z jej partii przyotworowych korzystają także inne
zwierzęta (prawdopodobnie rysie, borsuki i kopytne). Ze względu na ciasnoty i „kruszyznę” jest trudna
do zwiedzania.
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DIABLA DZIURA ORAZ INNE JASKINIE W DIABLICH SKAŁACH
NA BUKOWCU, DIABLE BOISKO W PŁAWNEJ
Wstęp
Tomasz Mleczek, Jan Urban, Włodzimierz Margielewski
Wzgórze Bukowiec (503 m n.p.m.) znajduje się w środkowej części Pogórza Rożnowskiego
w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Zbudowane jest z piaskowców ciężkowickich (paleoceneocen) należących do jednostki śląskiej. Warstwy skalne mają tu generalnie rozciągłość równoleżnikową
i zapadają monoklinalnie pod kątem 20-30o na południe. Taki sam przebieg ma grzbiet wzniesienia,
który obniża się ku zachodowi. W grzbietowej części góry Bukowiec, kompleks grubo- i bardzo
gruboławicowych piaskowców ciężkowickich, ze znacznym udziałem zlepieńców, tworzy urozmaicone
formy skałkowe zwane Diablimi Skałami. Kompleks piaskowców o miąższości do 200 m podścielony
jest łupkami pstrymi, które odsłaniają się u podstawy północnego stoku wzniesienia (Margielewski,
Urban 2004; Pánek i in. 2010).
Skałki na Bukowcu można podzielić na dwie grupy różniące się pozycja morfologiczna na stoku,
kształtami oraz genezą. Wokół kulminacji wzniesienia i we wschodniej części jego północnego stoku
występują mniej lub bardziej wolnostojące skałki, takie jak baszta o obwodzie 70 m i wysokości 7-13 m,
ambona mająca 20 m długości i 13 m wysokości oraz grzyb wysokości 10 m (ryc. 3.1), ale także
mniejsze ambony i progi skalne. Mają one charakter twardzielców wyizolowanych w procesie
denudacyjnego obniżania wzgórza. O ich zaawansowanym wieku
świadczą liczne i dobrze
wykształcone formy selektywnego wietrzenia (Alexandrowicz, Poprawa 2000; Urban i in. 2006).
Drugą grupę skałek na Bukowcu tworzą eksponowane ku północy, wysokie ściany skalne (do
15 m wysokości) występujące wzdłuż grzbietu i na północnej części stoku w jego części zachodniej.
Powstały one w wyniku grawitacyjnego przemieszczenia fragmentu masywu skalnego w dół stoku,
w efekcie czego nastąpiło odsłonięcie kompleksu gruboławicowych piaskowców (ryc. 3.1). Powstanie
osuwiska było uwarunkowane budową geologiczną sprzyjającą przemieszczeniom grawitacyjnym
(gruboławicowe piaskowce są tu podścielone podatnymi łupkami i warstwami łupkowopiaskowcowymi). Kierunek ścian skalnych eksponowanych w skarpie głównej tego osuwiska, nawiązuje
do spękań ciosowych, wzdłuż których nastąpiło odspojenie mas skalnych. W odróżnieniu od form
skałkowych na grzbiecie, ściany skalne są w mniejszym stopniu przemodelowane przez procesy
wietrzenia (Alexandrowicz, Poprawa 2000; Margielewski, Urban 2004; Urban i in. 2006).

Ryc. 3.1. Skałki i jaskinie rezerwatu przyrody „Diable Skały na Bukowcu” na tle mapy geomorfologicznej tego
wzniesienia (Urban J, Margielewski W. – materiał niepubl.)
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Skałki i jaskinie Bukowca chronione są prawnie od 1953 r. w rezerwacie przyrody nieożywionej
„Diable Skały na Bukowcu” (Alexandrowicz, Poprawa 2000). Jaskinie i skałki rezerwatu były
prezentowane podczas 9. Międzynarodowego Sympozjum Pseudokrasowego (9th International
Symposium on Pseudokarst), które odbyło się w 2006 r. w Bartkowej nad Jeziorem Roznowskim (Urban
i in. 2006).

Stanowisko C.1. Schronisko w Grzybku
Współrzędne: 49o45'00,6"; 20o50'48,4" (współrzędne miejsca parkingowego pod kościołem w Bukowcu:
49°45'00,3", 20°51'00,5”)

Tomasz Mleczek
W obrębie wolnostojących skałek występuje kilka niewielkich jaskiń o genezie wietrzeniowej.
Jednym z ciekawszych jest Schronisko w Grzybku, które znajduje się w północno-zachodniej ścianie
wspomnianego grzyba o wysokości 10 m (ryc. 3.1). Schronisko ma 3 m długości i 1 m przewyższenia.
Tworzy go korytarzyk o długości 2,5 m i szerokości od 1,6 m (przy otworze) do 2,5 m (w środkowej
części). Kończy się niedostępną szczeliną prowadzącą do południowo-wschodniej ściany skałki (ryc.
3.2.). Dno ma skaliste, tylko we wschodniej części
występuje piasek. W całości jest oświetlone światłem
dziennym i znajduje się w zasięgu powierzchniowych
zmian atmosferycznych. Schronisko powstało
w wyniku selektywnego procesu wietrzenia skałki
zbudowanej z piaskowców ciężkowickich i zlepieńców o różnej odporności (Urban i in. 2006;
Mleczek 2016).
Ryc. 3.2. Plan Schroniska w Grzybku (wg Mleczek 2016)

Stanowisko C.2. Diabli Most
Współrzędne: 49o45'04,4"; 20o50'54,2" (współrzędne miejsca parkingowego pod kościołem w Bukowcu:
49°45'00,3", 20°51'00,5”)

Tomasz Mleczek
Inną ciekawą jaskinią w obrębie progów skalnych
wschodniej i środkowej części północnego stoku, o innej genezie
niż wyżej opisane schronisko, jest Diabli Most (ryc. 3.1), który
przy długości 9 m, ma aż 7 m deniwelacji. Posiada dwa otwory:
jeden u podnóża zerwy, drugi powyżej ściany. Tworzy go prosty
korytarz przedzielony schodkowo prożkami, który ma długość
5 m, szerokość do 1,7 m i wysokość do 5,5 m. Korytarz przypomina rodzaj mostu skalnego (ryc. 3.3). W całości jest oświetlony światłem dziennym i znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych. Obiekt ma genezę grawitacyjną i powstał w wyniku przemieszczenia materiału wypełniającego przestrzeń pomiędzy dwoma szczelinami (Mleczek 1998;
Urban i in. 2006).

Ryc. 3.3. Plan Diablego Mostu (wg Mleczek 1998)
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Stanowisko C.3. Jaskinia pod Okapem
Współrzędne: 49o45'03,6"; 20o50'45,1" (współrzędne miejsca parkingowego pod kościołem w Bukowcu:
49°45'00,3", 20°51'00,5”)

Tomasz Mleczek
Jaskinia pod Okapem znajduje się w obrębie ścian skalnych na północnym zboczu Bukowca,
około 150 m na zachód od Diablego Mostu (ryc. 3.1). Ma 12 m długości i 7 m przewyższenia. Posiada
okazały, łukowato sklepiony otwór o wysokości 5,5 m. Jaskinię tworzy prosty korytarz rozdzielony
studzienką na dwa piętra. Jest oświetlony
światłem dziennym z wyjątkiem dolnego
korytarza. W całości znajduje się w zasięgu
powierzchniowych zmian atmosferycznych.
Obiekt ma genezę podobną do Diablego Mostu
i
powstał
w
wyniku
grawitacyjnego
przemieszczenia materiału wypełniającego
przestrzeń pomiędzy dwoma szczelinami
(Mleczek 1997a, Urban i in. 2006).

Ryc. 3.4. Plan Jaskini pod Okapem (wg Mleczek
1997a)

Stanowisko C.4. Diabla Dziura w Bukowcu
Współrzędne: 49o44'58,5"; 20o50'13,8" (współrzędne miejsca parkingowego pod kościołem w Bukowcu:
49°45'00,3", 20°51'00,5”)

Tomasz Mleczek, Jan Urban, Włodzimierz Margielewski, Wojciech J. Gubała
Około 1 km na zachód od szczytu Bukowca znajduje się jaskinia Diabla Dziura. Ma ona 365 m
długości, 42,5 m głębokości i 95 m rozciągłości poziomej. Jest jedną z najgłębszych jaskiń polskich
Karpat fliszowych. Większą deniwelację posiadają tylko Jaskinia Ostra (60 m) i Jaskinia Miecharska
(56,3 m) w Beskidzie Śląskim, jednak Diabla Dziura przewyższa je pod względem głębokości korytarzy
poniżej powierzchni terenu.
Diabla Dziura posiada dwa niewielkie otwory wejściowe, które obecnie są zamknięte kratami.
Jaskinia jest praktycznie jedną, równoległą do linii grzbietowej szczeliną, podzieloną blokami, płytami
skalnymi i gzymsami na kilka korytarzy rozwiniętych wzdłuż spękań. Układ szczelin, gzymsów na ich
ścianach oraz zaklinowanych bloków tworzy trzy nieregularne piętra połączone studniami.
W najwyższym piętrze jaskini korytarze są niskie, ciasne i nieregularne, często o pochyłych ścianach
nawiązujących do ciosu odprężeniowego. Środkowe piętro tworzą korytarze o wysokości 2-5 m, które są
rozwinięte wzdłuż pionowych lub pochylonych płaszczyzn spękań. Najniższe piętro jaskini to jedna
szczelina o prawie prostym przebiegu, która ma szerokość od 0,3 m do 1,5 m i wysokość nawet do 20 m
(ryc. 3.4) (Klassek 1997).
Diabla Dziura jest szczeliną ekstensyjną (z rozciągania) powstałą wzdłuż osi grzbietu
wododziałowego. Jednak w jej obrębie można prześledzić – w zależności od głębokości – różnego typu
przemieszczenia poszczególnych bloków masywu: w dolnej części poziome rozsuwanie masywu
(spreading), wyżej także przychył (toppling), lokalnie także niewielką rotację wsteczną (backward
rotation). Rozwój jaskini związany jest z powstaniem i ewolucją osuwiska na północnym stoku
Bukowca (Margielewski, Urban 2004; Pánek i in. 2010). W klasyfikacji Vitka (1983) reprezentuje ona
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jaskinię szczelinową (crevice), natomiast w klasyfikacji morfogenetycznej (Margielewski, Urban 2014,
2017) jest jaskinią inicjalną, której powstanie poprzedza następny etap rozwoju osuwiska, polegający na
całkowitym oderwaniu i dezintegracji masywu występującego pomiędzy północną ścianą jaskini a
północnym stokiem Bukowca. W efekcie tego etapu rozwoju osuwiska i przemieszczeniu
grawitacyjnego odstokowej części masywu, południowa ściana jaskini stanie się skarpą główną
osuwiska. W świetle klasyfikacji geomechanicznej (Margielewski, Urban 2014, 2017). Diabla Dziura
jest jaskinią dylatacyjną.

Ryc. 3.4. Plan i przekrój Diablej Dziury (wg Klassek 1997, plan wykonali J. Ganszer i T. Mleczek, 1993)
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Jaskinia posiada mikroklimat dynamiczny, prawie w całości jest ciemna. W partiach
przyotworowych występuje namulisko humusowe pokryte liśćmi, w głębszych partiach jaskini dno
zaściela gruz skalny i glina (Klassek 1997). Na ścianach korytarzy jaskini widoczne są drobne struktury
spękaniowe (żebra i rąbki) świadczące o pierwotnych naprężeniach tektonicznych w masywie skalnym
(Margielewski, Urban 2004). Lokalnie występują wtórne naskorupienia mineralne zbudowane z opalu i
minerałów ilastych (Urban i in. 2006, 2007).
Fauna jaskini jest reprezentowana przez minimum 7 gatunków nietoperzy: podkowca małego
Rhinolophus hipposideros, nocka dużego Myotis myotis, nocka orzęsionego Myotis emarginatus, nocka
Natterera Myotis nattereri, nocka rudego Myotis daubentonii, nocka wąsatka/Brandta/Alkatoe Myotis
Mystacinus/brandtii/alcathoe oraz gacka brunatnego Plecotus auritus. Gatunkiem dominującym jest
podkowiec mały. Maksymalną liczebność nietoperzy stwierdzono w 2008 r., gdy w jaskini hibernowało
158 osobników, w tym 147 podkowców małych (Węgiel, Węgiel 1993; Mleczek i in. 1994; Mleczek
1996a, b, 2001, 2002). W partiach przyotworowych występuje ponadto bogata fauna trogloksenów, w
tym motyle: Scoliopteryx libatrix, Triphosa dubitata, Aglais io, liczne pająki z rodzaju Meta oraz
kleszcze pasożytujące na nietoperzach. Diabla Dziura jest jedynym w Polsce stanowiskiem kleszcza
włochatego Ixodes simplex i miejscem licznego występowania kleszcza jaskiniowego Ixodes
(Eschatocephalus) vespertilionis (Siuda i in. 2009; Piksa i in. 2013, 2014).
Diabla Dziura jest znana od bardzo dawna. Związane są z nią legendy o skarbach i zbójnikach. Po
raz pierwszy jaskinia wzmiankowana była w "Dzienniku podróży do Tatrów" A. Goszczyńskiego (1853),
a następnie w inwentarzu Gruszeckiego (1878). Pierwszy opis, plan i fotografię otworu zamieścił
Walczak (1937) w „Wierchach”. Opis inwentarzowy oraz plan i przekrój rozwinięty wykonał i
opublikował Kowalski (1954). W latach 1979-1983 członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała wykonali
nowy plan i przekrój rozwinięty (Klassek 1990). Został on uzupełniony w latach 1993-1997 przez
grotołazów ze Speleoklubu Dębickiego po splanowaniu nowych partii (Klassek 1997). Od 1953 r. Diabla
Dziura łącznie z Diablimi Skałami znajduje się w obrębie rezerwatu przyrody „Diable Skały na
Bukowcu” (Alexandrowicz, Poprawa 2000).

Stanowisko C.5. Pławna, Schron Diable Boisko
Współrzędne: 49o45'52,5"; 20o55'56,3" (współrzędne miejsca parkingowego na poboczu drogi w Pławnej
przy skręcie zielonego szlaku turystycznego: 49°45'40,6"; 20°56'00,9”)

Tomasz Mleczek, Jan Urban
Schron Diable Boisko znajduje się w grupie skałek
o tej samej nazwie, zlokalizowanych koło Pławnej, na
północnym zboczu wschodniego ramienia wzgórza Styrki
(425 m n.p.m.). Diable Boisko jest efektownym
krajobrazowo mostem skalnym o wysokości 4,5 m,
szerokości przy otworach 8 m i długości 7 m (ryc. 3.5).
Schronisko powstało w piaskowcach warstw ciężkowickich (paleocen-eocen) jednostki śląskiej w wyniku
współdziałania procesów wietrzenia i ruchów masowych
(Mleczek 1997b, Urban i in. 2006). Dno schroniska
pokrywa gleba, w południowej części tworzy lita skała.

Ryc. 3.5. Plan i przekrój Diablego Boiska (wg Mleczek 1997b)
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Obiekt prawie w całości jest
oświetlony światłem dziennym. Drugi
człon nazwy skałki i schroniska pochodzi
od ludowej nazwy przestrzeni w środkowej
części
stodoły
(Gwara
podkrakowska 2021). Od 2004 r. Diable
Boisko jest pomnikiem przyrody od kwietnia
2004 r. Diable Boisko było pokazywane
podczas 9. Międzynarodowego Sympozjum
Pseudokrasowego
(9th
International
Symposium on Pseudokarst), które odbyło się
w 2006 r. w Bartkowej nad Jeziorem
Rożnowskim (Urban i in. 2006).
Ryc. 3.6. Diable Boisko (fot. T. Mleczek, 2021)
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Paleohydrologiczna historia systemu krasowego na podstawie wewnętrznych
osadów klastycznych, Demänovski System Jaskiniowy, Słowacja
Palaeohydrological history of a karst system based on internal clastic deposits
(Demänovsky Cave System, Slovakia)
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Klastyczne osady jaskiniowe, w przeciwieństwie do węglanowych nacieków, cieszą się jak
dotychczas stosunkowo małym zainteresowaniem geologów. Badania wykonane w Demänovskim
Systemie Jaskiniowym (DSJ) pokazują, że szczegółowa analiza sedymentologiczna nagromadzonych
tam klastycznych osadów dostarcza kluczowych danych o paleohydrologii systemu krasowego
i o czynnikach warunkujących zmienność przepływu podziemnej rzeki.
DSJ, o długości ponad 40 km, jest położony w Dolinie Demänovskiej w Niżnich Tatrach. Jest
on utworzony w triasowych skałach węglanowych zalegających na krystalicznym trzonie Niżnich Tatr.
Dolina Demänovska była przynajmniej dwukrotnie zlodowacona w plejstocenie, lecz osady i formy
glacjalne zachowane są tylko w jej najwyższej części. DSJ jest usytuowany w środkowej części doliny,
mającej charakter wąskiego kanionu. Został on uformowany przez podziemny przepływ rzeki
Demänovka, która wpływa do jaskiń przez system ponorów usytuowanych na kontakcie skał
węglanowych i granitoidów. Przepływ podziemnej gałęzi rzeki ma dziś miejsce na najniższym
poziomie DSJ.
Zbadane osady są reliktem złożonej łachy bocznej (sidebar) powstałej na zakolu podziemnej
gałęzi rzeki Demänovka. Osady te mają zachowaną miąższość do 4 m i lateralną rozciągłość kilkudziesięciu metrów, ale są skondensowanym zapisem hydrologicznej historii jaskini od plejstocenu
środkowego. Składają się one ze żwirów, piasków i mułów z przewarstwieniami nacieków, których
wiek został ustalony metodą U-Th. Na podstawie analizy relacji przestrzennych i depozycyjnych
niezgodności wydzielono dziesięć jednostek allostratygraficznych – o wieku od >349 ka po holocen –
i zrekonstruowano zmiany warunków paleohydrologicznych w jaskini. Udokumentowano cztery
depozyzyjne jednostki żwirowe wiązane genetycznie i wiekowo ze zwiększonym przepływem w czasie
deglacjacji, a także dwa wyraźne epizody stagnacyjnego spiętrzenia wody, które były efektem obrywów
stropu blokujących przepływ w niższym biegu podziemnej rzeki. Te niezależnie udokumentowane
obrywy były przypuszczalnie związane genetycznie z postorogenicznymi trzęsieniami ziemi.
Studium to ilustruje istotne znaczenie analizy sedymentologicznej osadów klastycznych
w badaniach speleologicznych. Rzuca też ono nowe światło na wiek zlodowaceń w Dolinie
Demänovskiej, co może nieść szerokie implikacje dla historii zlodowaceń Niżnich Tatr.
Badania
były
częściowo
i 2016/21/B/ST10/01483.
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Nietoperze jako rezerwuar grzybów mikroskopijnych (micromycetes)
w podziemiach rezerwatu „Nietoperek” (obszaru Natura 2000), Polska
Bats as a reservoir of microscopic fungi (micromycetes) in the "Nietoperek" Bat Reserve
(Natura 2000 area, Poland)
Justyna Borzęcka1, Agata Piecuch1, Mateusz Speruda1, Rafał Ogórek1
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Warunki panujące w obiektach podziemnych są mało przyjazne dla życia i rozwoju
mikroorganizmów – większość to ekosystemy heterotroficzne (Vanderwolf i in. 2013). Z tego powodu
wiele gatunków grzybów mikroskopijnych (micromycetes) przebywa w podziemiach okresowo,
np. przedostają się wraz z powietrzem ze środowiska zewnętrznego (Ogórek i in. 2014). Nietoperze
(Chiroptera) i ich odchody mogą przyczyniać się do zwiększenia liczebności mikroorganizmów
w obiektach podziemnych (Kokurewicz i in. 2016; Ogórek i in. 2016; Ogórek i in. 2018; Borzęcka i in.
2021). Należy zaznaczyć, że nietoperze są jednak ważną częścią ekosystemów np. dzięki redukowaniu
populacji owadów (Jones i in. 2009).
Celem pracy był przegląd dostępnej literatury na temat nietoperzy przebywających w rezerwacie
przyrody „Nietoperek” jako rezerwuaru grzybów mikroskopijnych.
Rezerwat przyrody „Nietoperek” stanowi fragment obszaru siedliskowego Natura 2000 i obejmuje pozostałości podziemnych fortyfikacji byłego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Składa się
z naziemnych żelbetonowych bunkrów połączonych podziemnymi tunelami, których łączna długość
sięga ponad 30 km, a głębokość około 40 m. Kompleks ten jest największym miejscem zimowania
nietoperzy w Polsce – co roku zimuje w nim około 38 tysięcy osobników należących do 12 gatunków
(Kokurewicz i in. 2016).
Badania speleomykologiczne w kompleksie „Nietoperek” po raz pierwszy na świecie wykazały,
że nietoperze przyczyniają się do zwiększenia liczebności hodowlanych micromycetes w powietrzu
w okresie wlotu, hibernacji i wylotu nietoperzy z podziemi, szczególnie gatunków z rodzaju Penicillium
(Kokurewicz i in. 2016). W trakcie tych badań wykryto także po raz pierwszy obecność
Pseudogymnoascus destructans (Pd) w tym podziemnym kompleksie i wykazano, że patogen ten może
przenosić się drogą powietrzną (Kokurewicz i in. 2016). Pd jest psychrofilnym gatunkiem, który
wywołuje u nietoperzy chorobę zwaną zespołem białego nosa. Choroba ta powoduje masową
śmiertelność nietoperzy w USA i Kanadzie (Lorch i in. 2013). Obecność Pd u nietoperzy w rezerwacie
„Nietoperek” potwierdzono także w innych późniejszych badaniach dedykowanych tylko temu
patogenowi grzybowemu (Pikula i in. 2017; Bandouchova i in. 2018; Martínková i in. 2018).
Co więcej, pierwsze badania odnośnie hodowlanych micromycetes w powietrzu wokół zimujących
nocków dużych (Myotis myotis) w kompleksie „Nietoperek” wykazały, że gatunek ten przyczynia się
także do zwiększenia liczby gatunków i liczebności grzybów (Baraniok i in. 2016; Borzęcka i in. 2021).
Zarówno w przypadku gatunków psychrofilnych i psychrotolerantnych, a także mezofilnych
dominowały grzyby z rodzaju Penicillium, a najczęściej izolowany był P. chrysogenum. Z kolei Absidia
glauca, Aspergillus fumigatus, Aspergillus tubingensis, Mortierella polycephala, Naganishia diffluens
i Rhodotorula mucilaginosa były izolowane tylko wokół zimujących M. myotis. Zatem obecność tych
gatunków grzybów w podziemiach jest bezpośrednio związana z występowaniem M. myotis w obiekcie
(Borzęcka i in. 2021). Penicillium chrysogenum był także najliczniej izolowanym gatunkiem pośród
17 uzyskanych z błon lotnych samic M. myotis w trakcie ich wiosennego wylotu z podziemi kompleksu
„Nietoperek” (Ogórek i in. 2020).
Podsumowując, obecność nietoperzy w kompleksie „Nietoperek”, zwiększa liczbę gatunków,
jak i liczebność grzybów w powietrzu, ale nie stwarza zagrożenia biologicznego dla zdrowych ssaków,
w tym ludzi. Jednakże niektóre gatunki grzybów wykryte w powietrzu tego kompleksu, jak i na błonach
lotnych samic M. myotis, mogą być szkodliwe dla ssaków z niedoborami odporności. Należy
zaznaczyć, że w przypadku grzybów zasiedlających błony lotne niektóre z gatunków mogły pojawić się
przypadkowo na nietoperzach w wyniku ich wczesnowiosennej aktywności, np. mogą pochodzić
z powierzchni roślinności.
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Depositional history of a talus cone at the Late Pleistocene-Late Holocene
Obishir-I rock shelter site (Kyrgyzstan) – an interdisciplinary study
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Cliffs are dynamic environments, and the underlying talus accumulations usually have a complex
structure. Different mass movements produce similar deposits, and the material is often highly affected
by post-depositional processes. This results in difficulty in data accumulation, and the sedimentological
characteristics of slope deposits are poorly documented, especially in arid settings. In the southern
margin of the Fergana Valley, Kyrgyzstan, the Obishir-I is an archaeological site of the Epipaleolithic
Obishirian industry, located within a talus cone. Archaeological excavations have provided
an opportunity to study the internal structure, chronology, and depositional history of the cone, as well
as the relationship between the slope processes and the archaeological assemblage. We applied a multiproxy approach, including sedimentological studies supported by the basic geochemistry of sediments,
OSL dating, paleoecology of fossil mollusks, and archaeological analyses. The circa thickness
of the Obishir-I rockfall talus is 4 m, which accumulated from the Last Glacial Maximum to the early
part of the Middle Holocene. The talus directly onlaps the bedrock at the foot of a limestone cliff, and
its chronology is essentially coherent, spanning from ca. 19 to 8 ka BP. The material is represented by
an unconsolidated, poorly sorted mixture of angular rock fragments accumulated by rockfall and finegrained materials accumulated by aeolian processes, illuviation, and in situ weathering. The sequence
bears an archaeological collection attributed to two settlement phases, possibly unidentified Upper
Paleolithic and the Obishirian. Both assemblages are affected by post-depositional relocation within
the slope.
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Rozmieszczenie bezkręgowców w studniach miejskich Krakowa – rezultaty
testowania hipotez roboczych
Distribution of invertebrates in municip al wells in Kraków – working hypothesis tests'
results
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Badania fauny bezkręgowców w studniach krakowskich prowadzono w latach 2019–2020,
a wstępne wyniki były prezentowane na poprzednich sympozjach (Dumnicka, Galas 2019; Dumnicka
2020). Celem badań było określenie różnorodności fauny w podziemnych wodach miasta oraz próba
określenia czynników decydujących o jej rozmieszczeniu.
Z każdej studni materiał pobierano dwukrotnie (w okresie wiosenno-letnim i jesiennym) filtrując
100 l wody przez siatkę planktonową o średnicy oczek 50 μm. W pierwszym roku badań materiał
zebrano w 60 studniach, w drugim – tylko w 31, ale liczba zebranych prób była wystarczająca do
wykonania obliczeń statystycznych.
Obecność bezkręgowców (przynajmniej jednej grupy taksonomicznej i przynajmniej w jednym
terminie badań) stwierdzono w 76 studniach, w tym w trzech studniach artezyjskich (na pięć badanych)
i trzech ujęciach wody wodociągowej (zbadano tylko cztery.) Jedynie w 15 obiektach nie znaleziono
fauny.
Przystępując do badań przyjęliśmy założenie, że warunki środowiska, takie jak głębokość studni,
chemizm ich wód oraz usytuowanie w pobliżu dużych (Wisła) lub małych cieków powierzchniowych
(Białucha, Drwinka i bezimienne strumyki) mogą być czynnikami mającymi wpływ na obecność
i różnorodność fauny.
Wyniki badań wykazały, że średnia głębokość studni z fauną jest mniejsza niż studni, w których
nie znaleziono fauny (Tabela 1), ale te różnice nie są statystycznie istotne (wg testu t Studenta).
Co prawda koncentracje jonów amonowych, siarczanów i chlorków (świadczące o zanieczyszczeniu
wody) były wyższe w próbach bez fauny, niż w próbach zawierających bezkręgowce, ale stwierdzone
różnice nie są statystycznie istotne (Tabela 1). Jedynie dla jonów siarczanowych testowana zależność
wskazuje na słabą korelację między wyższym zanieczyszczeniem a brakiem fauny. Ze względu
na metodykę poboru prób (pompowanie i swobodny wypływ wody z „rury”) zrezygnowano

z pomiaru zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, a właśnie jego brak w zanieczyszczonych studniach mógł być czynnikiem wykluczającym obecność bezkręgowców.
Tabela 1. Porównanie wartości wybranych parametrów środowiskowych w próbach z fauną i bez fauny.

Parametr
głębokość [m]
NH4 [mg L-1]
SO4 [mg L-1]
Cl [mg L-1]

Średnia Średnia
(dla prób (dla prób
bez
z fauną)
fauny)
22,5
17,1
0,53
0,28
170,6
139,8
164,7
141,4

Wartość
testu t
Studenta

df

Poziom
istotności testu
p

1,573785
1,476871
1,912569
0,806647

136
100
105
105

0,117861
0,142853
0,058528
0,421693

Testowano również, czy obecność fauny w studniach może mieć związek z ich lokalizacją
w pobliżu cieków, z których bezkręgowce wodne mogłyby migrować do wód podziemnych. Jednak test
t Studenta nie wykazał istotnego związku pomiędzy umiejscowieniem studni a liczniejszym
występowaniem bezkręgowców (Tabela 2). Jedynie w przypadku pierścienic otrzymane wyniki są
na granicy poziomu istotności różnic średnich wartości obliczonych dla obu lokalizacji studni.
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Na podstawie materiałów zebranych w studniach wykazano występowanie dość różnorodnej
fauny bezkręgowców w wodach podziemnych Krakowa, ale czynniki decydujące o jej rozmieszczeniu
nie zostały dotychczas ustalone.
Tabela 2. Bezkręgowce w studniach położonych blisko i daleko od cieków (test t Studenta)

Studnie daleko Studnie blisko
od cieku
cieku
średnia
średnia
takson
Tricladida
Nematoda
Annelida
Copepoda
Ostracoda
Collembola
Amphipoda
Diptera
Rotatoria

0,021898
0,321168
0,233577
2,627737
0,445255
1,226277
0,051095
0,138686
0,138686

0,090909
0,212121
0,636364
3,333333
0,363636
0,515152
0,212121
0,000000
0,000000

Wartość
testu t
Studenta

df

-1,66651
0,58853
-1,90297
-0,32173
0,12577
1,60761
-1,30373
1,49663
0,98614

168
168
168
168
168
168
168
168
168

Poziom
istotności
testu
p
0,097475
0,556966
0,058755
0,748057
0,900061
0,109798
0,194109
0,136367
0,325480
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Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń polskich Karpat Fliszowych
(sierpień 2019–lipiec 2021)
Exploration and investigation of the caves in the Polish Flysch Carpathians (August
2019–July 2021)
Paweł Gądek1
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W okresie od sierpnia 2019 do lipca 2021 eksploracja była prowadzona przez członków
Speleoklubu Bielsko Biała (SBB), byłego członka Klubu, członków Stowarzyszenia Speleoklub
Beskidzki (SSB), Dzikiej Grupy Forum Beskidu Małego i osoby niezrzeszone. Odkryto 51 nowych
jaskiń i schronów podskalnych, zaś w kilku jaskiniach odkryto nowe partie. W poszczególnych
rejonach nowe odkrycia wyglądają następująco.
Beskid Mały
J. Ganszer, J. Pukowski i B. Golik odkryli Schronisko w Bukowskim III o długości 5 m.
M. Wiewióra i W. Kosmowski odkryli Dziurę Weteranów o długości: 17 m. D. Tlałka
zinwentaryzował: Dziurę w Groniku, Schronisko w Groniku, Schronisko w Zdzieblu o łącznej długości
3,7 m. Ponadto M. Rachwaniec określił długość Schroniska w Bujakowskim IV na 1,7 m, odkrył też
dalszą część Jaskini w Bujakowskim VI zwiększając jej długość do 6 m. J. Ganszer, J. Pukowski oraz
M. Imielska określili długość Schronu w Strażnicy na 2,5 m.
Beskid Żywiecki
P. Gądek i J. Ganszer na stokach góry Brożki odkryli nowe korytarze w jaskini Kopiste
zwiększając długość z 6,5 do 34 m. J. Ganszer, Z. Gutek i J. Pukowski zinwentaryzowali Okap
Strzelisty pod Pilskiem o długości 4 m.
Beskid Śląski
Grabowa: P. Gądek zinwentaryzował: Jaskinię Borówkową o długości 14 m, Jaskinię Poziomą
o długości 13 m, trzy Grabowe Schrony o łącznej długości 12,5 m. Na nowo została odkopana
zawalona Studnia Wiatrów, która po zinwentaryzowaniu osiągnęła 340 m długości. Ponadto
M. Rachwaniec zinwentaryzował Schron w Głazach o długości 4,3 m.
Szyndzielnia: M. Rachwaniec odkrył: 6 Schronisk w Szyndzielni o łącznej długości 15,1 m,
Jaskinię w Szyndzielni VIII o długości 5 m, Szczelinę między Głazami 3 m, Schron pod Płytą 2,5 m.
Trzy Kopce: P. Gądek odkrył nowe korytarze i określił długość Jaskini Zapętlonej na 143 m,
Odkrył także Jaskinię koło Rytu o długości 18 m.
Malinów: P. Gądek odkrył: Jaskinię Kieł o długości – 19 m, Jaskinię Płytową – 20 m, Jaskinię
w Podkowie – 86 m, Jaskinię w Stokówce – 7 m, Jaskinię Gołębia – 7 m, Jaskinię Niestabilną – 18 m,
Jaskinię w Podkowie Wyżnią – około 30 m, Jaskinię koło Kła – około 15 m, Jaskinię w Leju - około
8 m. Ponadto odkrył nową salę w Jaskini w Malinowie IV zwiększając jej długość do ok oło 35 m
i określił długość Schronu w Malinowie I na 7 m oraz Schronu w Malinowie II na 3,5 m.
Skrzyczne: P. Gądek zinwentaryzował: Jaskinię na Chórze I o długości 26 m, Jaskinię na Chórze
II 17 m. M. Rachwaniec zinwentaryzował Jaskinię w Skrzycznem XV o długości 6,3 m.
Ponadto w Beskidzie Śląskim: P. Gądek odkrył Jaskinię Lotnych Piasków o długości około
200 m. Na Jaworzynce Paweł Gądek określił długość Studni na Krawędzi na 12 m i Jaskini
Bezwietrznej na 6 m. P. Gądek i J. Binda na Kościelcu odkryli Jaskinię Złotych Pasów o długości 17 m.
Na Stołowie P. Gądek odkrył Schron w Stołowie III o długości 6 m i Schron w Stołowie IV o długości
około 5 m. Na Baraniej Górze J. Ganszer zinwentaryzował Szparę pod Baranią o długości 3,3 m
i odkrył Bramę na Baraniej o długości około 3,5 m. Nad Węgierską Górką J Ganszer zinwentaryzował
Zlepieńcowy Schron o długości 1,5 m, na Kotarzu P. Gądek określił długość Jaskini pod Ostrzem
na 7 m.
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Pogórze Śląskie
J. Ganszer i J. Pukowski zinwentaryzowali Jaskinię w Ulicy Gołaźnej w Cisownicy o długości
12 m.
Beskid Makowski
M. Rachwaniec zinwentaryzował Nyżę pod Skałką w Czartaku o długości 2,6 m.
Beskid Sądecki
M. Pawełczyk zinwentaryzował Wietrzną Studnię o długości 15 m.
Pogórze Ciężkowickie
T. Mleczek zinwentaryzował Jaskinię pod Obrywem o długości 14,6 m.
Pogórze Rożnowskie
T. Mleczek zinwentaryzował Schronisko Stęczyńskiego o długości 5,8 m.
Bieszczady
T. Mleczek zinwentaryzował Schronisko w Wysokiej Skale o długości 2,6 m.
Beskid Niski
T. Mleczek zinwentaryzował: Schronisko Paprotników, Schronisko Drozda Śpiewaka,
Schronisko nad Drogą Krzyżową, Schronisko Sześciu Króli o łącznej długości 16,6 m.
Na dzień 31 lipca 2021 w Polskich Karpatach Fliszowych jest znanych 1646 jaskiń i schronisk
skalnych o łącznej długości 27857 m. 43 jaskiń osiąga długość powyżej lub równą 100 m, a
31 deniwelację powyżej lub równą 15 m.
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Jaskinie dorzecza Prądnika – refleksje po opublikowaniu inwentarza
Caves of Prądnik catchment – some reflections after publishing inventory
Michał Gradziński1
1

Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków; e-mail: michal.gradzinski@uj.edu.pl

W końcu ubiegłego roku Ojcowski Park Narodowy (OPN) wydał drukiem kompletny inwentarz
jaskiń dorzecza Prądnika (Gradziński i in. 2020). Jest on całościowym opracowaniem wszelkich
aspektów związanych z jaskiniami dorzecza Prądnika, pierwszym od czasu ukazania się drukiem
fundamentalnego dzieła „Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej” autorstwa K. Kowalskiego (1951,
1954).
Inwentarz jest efektem ponad trzydziestoletniej aktywności, która zaczęła się jesienią 1990 r.
w Wąwozie Koziarnia. Zasadnicza część prac terenowych zakończyła się w 2010 r. Szczegóły tych prac
były przedstawione przed dziesięcioma laty na 45. Sympozjum Speleologicznym w Ojcowie
(Gradziński i in. 2011b). Ich efektem było ukazanie się w latach 1992–2011 szesnastu zeszytów
inwentarza obejmujących poszczególne fragmenty dorzecza (Bisek i in. 1992; Gradziński i in. 1994,
1995a, b, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011a). Idea wydawania
poszczególnych zeszytów, które miały charakter preprintów, zakładała zwieńczenie prac wydaniem
kompletnego, całościowego inwentarza. W latach 2017–2020 wykonano niezbędne uzupełnienia
terenowe (m.in. lokalizację otworów przy pomocy odbiornika GPS, inwentaryzację kilkunastu
nieuwzględnionych wcześniej jaskiń) i kameralne (ujednolicenie opisów, przerysowanie planów
w jednolitej konwencji graficznej, dodatkowa kwerenda literatury), a także przygotowano materiał
do druku.
Zespół autorski inwentarza tworzy dziesięć osób. Znajdują się w nim wszyscy autorzy wcześniej
publikowanych zeszytów: Michał Gradziński, Marcin Wawryka-Drohobycki, Beata MichalskaKasperkiewicz, Krzysztof Bisek, Mariusz Szelerewicz (1946–2011), Artur Amirowicz i Andrzej Górny;
kolejność autorów odzwierciedla stopień zaangażowania w prace inwentaryzacyjne w latach 1990–
2011. Ponadto w zespole autorskim znaleźli się także Janusz Baryła – od 1995 r. odpowiedzialny
za oznaczanie flory przyotworowej jaskiń, Jakub Baran – pracownik OPN, który przedstawił
rozmieszczenie wszystkich jaskiń na cyfrowych modelach terenu wykorzystując narzędzia GIS, a także
ustalił właścicieli terenu, gdzie znajdują się otwory jaskiń oraz Józef Partyka – „ojciec inwentarza”,
który niestrudzenie zachęcał nas do kontynuowania prac, a w fazie zbiorczego opracowania
dokumentacji włączył się aktywnie w kwerendę literatury, wykonanie korekty i opracowanie indeksów
nazw jaskiń, nazwisk osób oraz łacińskich nazw taksonomicznych flory i fauny.
Inwentarz zawiera opisy i plany 757 jaskiń usytuowanych na obszarze dorzecza Prądnika.
Najdłuższe z nich prezentuje tab. 1. Zdecydowana większość z nich (674 jaskiń) jest położona
w obrębie OPN, a dalszych 68 jaskiń na terenie jego otuliny (strefy ochronnej). Łączna długość
wszystkich zinwentaryzowanych jaskiń przekracza 7,1 km.
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Tabela 1. Najdłuższe jaskinie dorzecza Prądnika
1

Nazwa
Jaskinia Łokietka

2

Jaskinia Ciemna

3
4
5

Jaskinia Zbójecka
Jama Ani
Jaskinia Okopy Wielka
Dolna
Jaskinia Sąspowska
Jaskinia Krakowska
Jaskinia Koziarnia
Jaskinia Biała
Jaskinia Sadlana
Jaskinia w Paskowych
Dołach**

6
7
8
9
10
11

Położenie
Chełmowa Góra
Dolina Sąspowska
Góra Koronna
Dolina Prądnika
Wąwóz Jamki
Wąwóz Jamki
Góra Okopy
Dolina Prądnika
Dolina Sąspowska
Wąwóz Jamki
Wąwóz Koziarnia
Wąwóz Jamki
Wąwóz Koziarnia
Wąwóz Paskowe Doły
Dolina Prądnika
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Długość
320 m
209 m
189 m
158 m
138 m
100 m*
96 m
90 m
84 m
84 m
81 m

Tabela 1. Najdłuższe jaskinie dorzecza Prądnika (kontynuacja)
12

Nazwa
Jaskinia Okopy Górna

Położenie
Góra Koronna
Dolina Prądnika
Wąwóz Jamki
Dolina Prądnika
Wąwóz Korytania
Wąwóz Koziarnia
Wąwóz Jamki
Wąwóz Stodoliska
Wąwóz Koziarnia
Dolina Młynnicka
Błotny Dół

Jaskinia Piętrowa
Jaskinia Zamieszkała
Jaskinia Potrójna
Jaskinia Niedostępna
Jaskinia Złodziejska
Jaskinia Sypialnia
Tunel Stromy
Jaskinia Goraja
Jaskinia Ciasna w
Dziurawcu
22
Jaskinia Lisia w Skalach
Dolina Prądnika
Wernyhory
23
Jaskinia nad Tunelem
Wąwóz Stodoliska
24
Jaskinia pod Kościołem
Dolina Sąspowska
Wschodnia***
* wraz z partiami niepomierzonymi
** znana też pod nazwą Jaskinia w Sułoszowej,
*** znana też pod nazwą Jaskinia Sąspowska Wschodnia
13
14
15
16
17
18
19
20
21

51

Długość
58 m
55 m
54 m
50 m
48 m
45 m
44 m
43 m
42 m
41 m
41 m
40 m
40 m

Nietoperze jaskiń Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Pogórza
Rożnowskiego – historia poznania, perspektywy zachowania,
potencjał obszarów
Bats in the caves of the Beskid Wyspowy and Beskid Sądecki Mountains,
and the Rożnów Foothills – history of discoveries, perspectives of conservation,
potential for further findings
Wojciech J. Gubala1 , Krzysztof Piksa 2
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Badania występowania nietoperzy w jaskiniach Beskidów Sądeckiego i Wyspowego rozpo-częły
się właściwie tuż po odkryciu i inwentaryzacji jaskiń w tych rejonach. Pierwsze doniesienia
o nietoperzach zimujących w obiektach jaskiniowych Beskidu Sądeckiego, przede wszystkim Jaskini
Niedźwiedziej i Jaskini Roztoczańskiej, pochodzą z opisów Borka (1997a, b) i inwentaryzacji Mleczka
(Mleczek, Baczyński 1999). Monitoring w tym rejonie prowadzony był nieregularnie do pierwszej
połowy lat dwutysięcznych (Szkudlarek i in. 2008). W Beskidzie Wyspowym, po inwentaryzacji jaskiń
w górze Łopień – Jaskini Zbójeckiej, Jaskini Złotopieńskiej i Czarciego Dołu (Mleczek 1997a, b) –
rozpoczęto w nich badania, które trwają do dnia dzisiejszego (Nowak, Piksa 1997; Gubała, Piksa 2009).
Kolejne znaczące stanowiska zinwentaryzowane zostały w rejonie Mogielicy i Ćwilina (Kapturkiewicz,
Gubała 2018), monitoring w nich prowadzony był nieregularnie.
Na Pogórzu Rożnowskim wyróżnia się jedno stanowisko – Diabla Dziura w Bukowcu, jedna
z największych jaskiń Karpat fliszowych. Regularny monitoring hibernujących nietoperzy
wykonywano w niej w ramach Dekady Spisu Nietoperzy w latach 1991-1997 (Mleczek i in. 1994;
Mleczek 1996), a w późniejszych okresach badania prowadzone były nieregularnie (Mleczek 2001,
2002, dane niepublikowane).
Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki monitoringu dynamiki lub ogólnych trendów hibernacji
w wybranych jaskiniach omawianych obszarów. Podane zostały także stwierdzenia nietoperzy
z pojedynczych stanowisk, kontrolowanych nieregularnie.
Prowadzony w latach 2004-2021 monitoring w Jaskini Niedźwiedziej nad Barnowcem
potwierdził hibernację co najmniej 8 gatunków nietoperzy. Dominującymi były nocek duży (Myotis
myotis) i nocek wąsatek/Brandta (M. mystacinus complex). Maksymalnie w jaskini hibernowało,
odpowiednio: 16 i 19 osobników z tych gatunków/grup gatunków. W jaskini stwierdzane były również
m.in. pojedyncze podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), a także rzadkie nocki Bechsteina
(M. bechsteinii) czy nocki Alkatoe (M. alcathoe). W innych jaskiniach i schroniskach podskalnych
okolicy Barnowca, nie obserwowano zimujących nietoperzy. Najbliższym stanowiskiem jest Jaskinia
Złotniańska nad Złotnem, gdzie zanotowano zimowanie do 7 osobników podkowca małego.
W Jaskini Roztoczańskiej nad Rytrem monitoring prowadzony w latach 2007-2021 pozwolił
zanotować 6 gatunków nietoperzy z okresu hibernacyjnego. Dominantem był podkowiec mały,
maksymalnie w jaskini stwierdzono 47 osobników tego gatunku. W jaskini okazjonalnie spotykany był
także nocek Bechsteina. W rejonie Doliny Roztoki kontrolowano również jaskinię Wietrzne Dziury,
gdzie stwierdzono zimowanie podkowca małego oraz Wściekłą Szczelinę, w której tylko podczas
jednej kontroli napotkano gacka brunatnego (Plecotus auritus). Ostatnim kontrolowanym nieregularnie
obiektem w Paśmie Radziejowej była Jaskinia Skalska, w której obserwowano zimowanie mroczków
pozłocistych (Eptesicus nilssonii) oraz nocków Brandta (M. brandtii).
W Beskidzie Wyspowym na Łopieniu monitoring zimujących nietoperzy prowadzony jest
od 1997 r. W okresie tym obserwowano hibernację podkowca małego, nocka dużego, nocka
orzęsionego, nocka wąsatka nocka Brandta, nocka Alkatoe, nocka Natterera, nocka rudego i gacka
brunatnego. W okresie zimowym zdecydowanie najliczniej obserwowany jest podkowiec mały.
Najliczniej w Jaskini Zbójeckiej w Łopieniu (maksymalnie na początku hibernacji do 900 osobników,
w środku zimy do 596) i jaskini Czarci Dół (maksymalnie około 200 osobników). W pozostałych
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jaskiniach: Jaskini Złotopieńskiej i Wietrznej Studni, nietoperze spotykane są nielicznie – od braku
nietoperzy do maksymalnie kilkunastu osobników.
W Jaskini Latających Kamieni w Ćwilinie nietoperze znaleziono dopiero w nowych partiach,
po jej powiększeniu w 2005 r. Hibernowały w niej 4 gatunki/grupy gatunków, dominowały podkowce
małe (maksimum 19 osobników). Innym dużym zimowiskiem jest Borsucza Dziura w Mogielicy.
Stwierdzono w niej zimowanie 3 gatunków/grup gatunków, a dominantem jest także podkowiec mały –
maksymalnie stwierdzono tam 181 osobników.
Podczas monitoringu w Diablej Dziurze w latach 2014-2021, stwierdzono zimowanie
6 gatunków/grup gatunków. Dominantem był podkowiec mały, z maksymalną liczebnością
112 osobników. W jaskini regularnie hibernuje także nocek orzęsiony (M. emarginatus) oraz rzadko
spotykane z okresu zimowego w Beskidach nocki Natterera (M. nattereri).
Tak jak ma to miejsce w rejonie pienińskim (Gubała, Piksa 2019), tak i w Beskidach oraz
na Pogórzu dane z kolonii rozrodczych wskazują, że nie są jeszcze znane wszystkie zimowe stanowiska
nietoperzy. Dotyczy to szczególnie gatunków migrujących na niewielkie odległości, takich jak
podkowiec mały czy nocek orzęsiony.
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Pierwsze informacje o jaskiniach w Beskidzie Wyspowym (ryc. 1) zawdzięczamy podróżnikom
i przyrodnikom, którzy jadąc w Tatry, Pieniny lub na Babią Górę przejeżdżali przez teren Beskidu
Wyspowego. Nie wszyscy z nich odnotowali osobliwości Beskidu Wyspowego, jakimi są jaskinie.
Nawet Stanisław Staszic (1755-1826), uznawany za ojca polskiej geologii, który zdobył Luboń
na początku dziewiętnastego wieku, nie wspomina o licznych jaskiniach i pustkach w strefie osuwisk
blisko szczytu (Staszic 1815, s. 74).

Ryc. 1. Położenie Beskidu Wyspowego w polskich Karpatach fliszowych

Pierwszą jaskinią Beskidu Wyspowego wymienianą w źródłach historycznych jest Jaskinia
w Łopieniu (ryc. 2), którą wzmiankował w swym pamiętniku na początku XIX wieku Jan Nepomucen
Rostworowski (Rostworowski 2004; Wiśniewski 1998, 2007). Jaskinia ta została zapomniana na ponad
sto lat. Kolejne, krótkie, informacje z XIX wieku na temat jaskiń tej części Beskidów dotyczą obiektów
na Łyżce (Pauli 1835), Strzeblu (Zejszner 1848, s. 479; Janota 1860, s. 12; Sulimierski i in. 1884,
s. 405) oraz Diabelskim Kamieniu w Pogorzanach (Łepkowski 1850, s. 14).
Pierwszy opis jaskini z omawianego terenu zamieścił Gotfryd Ossowski, który podczas
poszukiwań jaskiń w drodze do Tatr, zwiedził i opisał jaskinię na Strzeblu (obecnie Zimna Dziura
w Strzeblu, 25 m długości i 5 m głębokości). Nazwał ją Jaskinią w Lubniu (Ossowski 1882, s. 49).
W pierwszej połowie XX wieku na skutek rozwoju turystyki w Karpatach zaczęto publikować
znacznie więcej wzmianek na temat jaskiń w Beskidzie Wyspowym. Niemniej jednak nadal nie było
znaczącego postępu w eksploracji nowych jaskiń. Pierwszy polski przewodnik turystyczny
po Beskidach krótko wspomina tylko o dwóch jaskiniach w Strzeblu i jaskini w Łopieniu zwanej Grota
Zbójnicka lub Grota Zbójecka (Sosnowski 1914, s. 19, 241). Jaskinia w Łopieniu nie była szerzej znana
z powodu nieodnalezienia jaskini lub uznania ją za niedostępną (Sosnowski 1924, s. 126;
Kapturkiewicz 2019). W kolejnym wydaniu przewodnika Sosnowskiego wymieniono „groty”
w Luboniu Wielkim i „lochy” na Jaworzu (Sosnowski 1930, s. 15, 16). W tamtym czasie często
publikowano krótkie wzmianki o Zimnej Dziurze w Strzeblu (Orłowicz 1919, s. 394; Dunin-Borkowski
1933, s. 19; Iłowiecki 1936, s. 11; Reychman 1937, s. 36). Ta jaskinia jest najprawdopodobniej
pierwszą w Beskidzie Wyspowym, której plan, opis i zdjęcia zostały opublikowane (Leszczycki 1931).
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Ryc. 2. Schematyczna mapa rozmieszczenia jaskiń w Beskidzie Wyspowym

Wśród nowych, odnotowanych na początku XX wieku jaskiń znalazły się: jaskinia w Mogielicy
(Stieber 1924), Jama Zbójecka w Jaworzu (Jaskinia w Jaworzu, obecnie 14 m długości i 5 m
głębokości) (Ligęza 1928, s. 4; Reychman 1937, s. 41), szczeliny w osuwisku na górze Ćwilin
(Klimaszewska 1930; Dunin-Borkowski 1933, s. 21), groty w Luboniu Wielkim (Dunin-Borkowski
1933, s. 27).
Po II wojnie światowej, pomimo rozkwitu działalności speleologicznej, stan eksploracji jaskiń
w Beskidzie Wyspowym pozostał bez zmian przez długi czas. W pierwszym, nowoczesnym inwentarzu
jaskiń w Polsce, opublikowanym w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, Kowalski (1954) opisał
i splanował tylko trzy wymieniane już w literaturze jaskinie z tego regionu.
Na początku drugiej połowy XX wieku jaskinia w Łopieniu była nadal uważana za niedostępną
ze względu na zasypanie (Krygowski 1965, s. 245). Jaskinie na Łyżce pozostały w kręgu legend
(Wiktor 1956, s. 374-394, 1965, s. 336-356). Nowością w tym czasie były legendy o jaskiniach
na Łysej Górze (Matuszczyk 1986a, s. 59; Wielek 1987, s. 22), jaskini w Śnieżnicy (Matuszczyk 1986b,
s. 71) i jaskini w Ćwilinie (Matuszczyk 1995).
Do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych tylko trzy małe jaskinie w Beskidzie Wyspowym
zostały w pełni opisane i splanowane (Bubula 2001a). Dopiero aktywność grotołazów pochodzących
z Limanowej, miejscowości położonej w Beskidzie Wyspowym, przyniosła znaczącą zmianę tej
sytuacji (Bubula 1997). W czerwcu 1995 r. limanowscy grotołazi odkryli legendarne jaskinie
w Łopieniu, w tym Czarci Dół (obecnie 165 m długości i 14 m głębokości) oraz sześć innych w strefie
dużego rowu osuwiskowego (Lesiecki 2001; Bubula 2001b).
W 1997 r. grotołazi z klubów w Limanowej i Dębicy wykonali dokumentację i plany niedawnych
odkryć. Oprócz jaskiń w Czartorysku znaleziono również trzy inne w Łopieniu, wśród których
znajdowała się najdłuższa jaskinia w Beskidzie Wyspowym - Jaskinia Zbójecka w Łopieniu (obecnie
433 m długości i 20 m głębokości). Prawdopodobnie była ona opisywana już wcześniej, ponieważ jako
jedyna posiadała ślady wcześniejszego zwiedzania. Stąd przypuszczano, że jest jaskinią wymienianą
w dawnych publikacjach. Wyniki tych prac eksploracyjnych i dokumentacyjnych opublikowano
w drugim tomie Inwentarza Jaskiń Polskich Karpat Fliszowych (Pulina 1997). W kolejnym, trzecim
tomie udokumentowano pięć innych odkrytych wówczas jaskiń (Pulina 1998).
W ostatnich latach XX wieku i na początku kolejnego tysiąclecia grotołazi z Limanowej odkryli
kilkadziesiąt nowych jaskiń (Bubula 1999, 2001b; Gierat 2001; Kapturkiewicz 2001a, 2006, 2016,
2020a, b). Najciekawsza z nich to Jaskinia Latających Kamieni (obecnie 150 m długości, 15 m
głębokości) (Kapturkiewicz 2004).
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Speleoklub Bielsko-Biała to druga grupa jaskiniowa działająca w Beskidzie Wyspowym.
Jej członkowie udokumentowali Okap w Diablim Kamieniu (Ganszer 1998) oraz Jaskinię w Modyni
(obecnie 13 m długości i 3 m głębokości) (Ganszer 2001). Wykorzystując georadar zidentyfikowali
również Jaskinię Modyńską, która jednak nie została odkopana (Beczała 2009).
Jednymi z większych odkryć ostatnich lat jest dotarcie w 2006 roku do nowych obszernych partii
Jaskini Latających Kamieni (Kapturkiewicz 2018). Kolejnym większym odkryciem jest Jaskinia
Borsucza Dziura (obecnie 300 m długości i 10 m głębokości) (Kapturkiewicz, Gubała 2018).
Mniejsze odkrycia jaskiniowe są niewielkimi jaskiniami oraz schroniskami zlokalizowanymi
na Łopieniu, Mogielicy, w paśmie Łososińskim, Luboniu Wielkim, Śnieżnicy – nie wszystkie z nich są
opisane. Zlokalizowano też kilka osuwisk perspektywicznych dla eksploracji jaskiniowej na Jasieniu,
Modyni, Mogielicy i Ostrej. Najnowsze odkrycie jaskiniowe w Beskidzie Wyspowym miało miejsce
12 września 2021 r.
Obecnie w Bazie Danych Jaskiń Polski znajduje się 70 jaskiń z terenu Beskidu Wyspowego,
wyłączając jaskinie zniszczone, niedostępne, konsekwencyjne oraz apokryficzne.
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Jaskinie lodowe w Górach Prokletije, Czarnogóra
Ice caves of the Prokletije Mts., Montenegro
Ditta Kicińska1,2, Jan Barabach2, Michał Filipiak2, Krzysztof Najdek2, Zuzanna Palińska1,2,
Agata Piękniewska1,2, Grzegorz Rachlewicz1, Witold Szczuciński1
1

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań;
e-mail: kicinska@amu.edu.pl, zuzpal@st.amu.edu.pl, agapie6@st.amu.edu.pl,
grzera@amu.edu.pl, witek@amu.edu.pl
2
Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego, os. Przyjaźni 14/114, 61-688 Poznań;
e-mail: jan.barabach@gmai.com, hern@o2.pl, krzysztofnajdek@gmail.com

Góry Prokletije znajdują się na pograniczu Czarnogóry, Albanii i Kosowa. Najwyższe szczyty
przekraczają ponad 2600 m n.p.m. Pod względem geologicznym obszar ten należy do tzw. jednostki
wysokiego krasu i jest zbudowany z mezozoicznych wapieni oraz dolomitów, gdzie skały górnokredowe są nasunięte na środkowo- i górnotriasowe. W Górach Prokletije silnie zaznacza się zarówno
rzeźba krasowa (jaskinie, formy krasu powierzchniowego), jak i lodowcowa (U-kształtne doliny, cyrki
lodowcowe, wiszące doliny i moreny). Na omawianym obszarze średnia temperatura roczna
na wysokości 2000 m n.p.m. wynosi wg jednych źródeł +1,4°C (Palmentola i in. 1995), zaś wg innych
+0.6 °C (Milivojevič i in. 2008). Dane te bazują na pomiarach w miejscowości Kolašin w Czarnogórze
(2 °C na wysokości 945 m n.p.m) i Vermosh po stronie albańskiej (6,7 °C na wysokości 1152 m n.p.m).
Jaskinie lodowe w Górach Prokletije są odkrywane podczas wypraw eksploracyjnych
organizowanych od roku 2006 przez Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego, przy współudziale
Speleoklubu Świętokrzyskiego (Najdek, Kicińska 2017; Najdek, Łada 2019). Eksploracja jaskiniowa
prowadzona jest w masywach Kolaty i Beliča. Spośród ponad 60 odkrytych jaskiń, trwale utrzymujący
się śnieg, firn i lód stwierdzono w 12 obiektach (Barović i in. 2017; Kicińska, Najdek 2017). Są to
jaskinie: Lodowa, System Lodu-T5, Lodowego Smoka, Lodowy Gigant, Górnicza, Aladynowa, Grom z
Jasnego Nieba, Setka-04 004 oraz odkryte w ostatnich 3 latach jasknie: Kryształowa, Niebieska, Przy
Czerwonym, System Jaskini Złotej. Jaskinie te są systemami jedno- dwu- i wielootworowymi. Formy
lodowe obserwowane w jaskiniach to stalaktyty, stalagmity, kolumny lodowe, pokrywy lodowe, jeziora
lodowe, lodospady, a także lód włóknisty i heliktyty lodowe.
W roku 2021 obserwacje były prowadzone w jaskiniach: Lodowy Gigant, Kryształowa, Przy
Czerwonym oraz Lodowej. W dwóch jaskiniach: Lodowy Gigant i Kryształowej zostały zawieszone
3 rejestratory w celu pomiaru temperatury powietrza. Kontynuacja badań w kolejnych latach będzie
obejmowała w szerszym zakresie obserwacje topoklimatyczne, charakterystykę pokryw lodowych oraz
trójwymiarowe zmiany ich rozprzestrzenienia w nawiązaniu do zainstalowanych w obiektach reperów.
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Ewolucja i wiek systemów jaskiniowych w Górach Prokletije, Czarnogóra
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Góry Prokletije znajdują się na pograniczu Albanii, Kosowa i Czarnogóry. Występują tutaj
najwyższe kulminacje w obrębie łańcucha Gór Dynarskich, przekraczające 2500 m n.p.m (Mulić,
2009). Jest to jeden z najsłabiej poznanych rejonów w Europie, zarówno pod względem geologicznym,
jak i speleologicznym. Na początku XX wieku na ich rzeźbę krasową i polodowcową zwracał uwagę
Cvijič (1913). W latach 70. XX wieku zjawiska krasowe Gór Prokletije zostały opisane przez Kardasia
(1978). Po roku 2010 powstało zaledwie kilka prac poświęconych rzeźbie polodowcowej (Milivojevič
i in. 2008; Hughes i in. 2010; Petrović 2014; Gachev i in. 2015). Na podstawie badań osadów jednego
z największych jezior polodowcowych na Bałkanach (Plav) odtworzone zostały również zmiany
klimatyczne w późnym holocenie i małej epoce lodowej (Wilkinson 2011). Uwarunkowania
tektoniczne rozwoju jaskiń po stronie albańskiej zostały przedstawione przez Shanova i Kostova
(2015).
Od 2006 r. w czarnogórskiej części Gór Prokletije prowadzona jest przez polskie i serbskie kluby
speleologiczne intensywna eksploracja jaskiniowa, dzięki której odkryto ponad 35 km korytarzy
jaskiniowych w ponad 60 jaskiniach (Najdek, Kicińska 2017). W trakcie tych wypraw prowadzone
są również prace speleologiczne, polegające na pobieraniu próbek osadów klastycznych, nacieków
i obserwacji form korozyjnych oraz pokrywy lodowej (Kicińska, Hercman 2014; Barović i in. 2017;
Kicińska, Najdek 2017).
Badania były prowadzone w jaskiniach masywu Kolaty i Beliča. Układ odkrywanych korytarzy
pozwala na wydzielenie dwóch pięter, połączonych młodszymi studniami. Należy podkreślić,
że jaskinie Gór Prokletije, podobnie jak Tatry, są ubogie zarówno w szatę naciekową, jak i osady
klastyczne. Wstępne wyniki datowań nacieków pobranych z Jaskini w Čardaku oraz Gigant wskazują,
że krystalizowały one w okresie vistulianu oraz ostatniego interglacjału. Najstarsze daty pozyskane
z jaskini Gigant sięgają 400 ka.
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Wyniki działań eksploracyjno-kartograficznych i badań biospeleologicznych
w jaskiniach otoczenia Doliny Valbony w Albanii
Results of exploration and mapping, as well as biospeleological research in caves situated
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Polskie wyprawy rozpoczęły badanie otoczenia górnej doliny rzeki Valbony w 2007 r.
Działalność eksploracyjna prowadzona była systematycznie, najpierw w ramach Speleoklubu Aven
z Sosnowca, a od 2011 r. przez Fundację Speleologia Polska. Etap ten został zakończony w 2014 r.
Od 2020 r. wznowiona została działalność w tym rejonie. Wyprawa z 2021 r. zmieniła jednak charakter
aktywności, kładąc równy nacisk na dwa kierunki poznania: eksplorację i badania speleologiczne.
Połączenie silnego zespołu eksploracyjnego oraz grupy naukowców przyniosło wyprawie świetne
rezultaty w obu realizowanych celach.
W dniach 13-29.08.2021 r. odbyła się pierwsza z planowanych wypraw. Wzięły w niej udział 23
osoby, w tym 21 zrzeszonych w ośmiu klubach: Klub Alpinistyczny GB GOPR, Wałbrzyski Klub
Górski i Jaskiniowy, Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklub Łódzki, Jeleniogórski
Klub Jaskiniowy, Speleoklub Gawra z Gorzowa, Sekcja Grotołazów Wrocław, a także 2 kluby
z Włoch: Club Speleologico Proteo z Vicenzy i Gruppo Grotte Treviso oraz dwie osoby niezrzeszone.
Badany obszar znajduje się w Alpach Albańskich (Prokletije, Bjeshket ë Nemuna), w północnej
Albanii. Najbliższe, zarówno północne jak i południowe, otoczenie górnej części doliny rzeki Valbony
stanowią najwyższe wierzchołki Alp Albańskich oraz całych Gór Dynarskich, tj. Maja Jezerces
(2694 m n.p.m.), Grykat e Hapeta (2625 m n.p.m.), Maja Zhapores (2561 m n.p.m.), Maja Kollates
(2551 m n.p.m.), Maja Rosit (2525 m n.p.m.), Maja Ismet Sali Brucaj (2521 m n.p.m.) i Maja Pecmares
(2468 m n.p.m.). Pomiędzy ostatnimi dwoma z wymienionych wierzchołków rozciąga się wielkie
obniżenie, będące częściowo przegłębioną doliną Gropa Harushes (średnia wysokość około 2100 m
n.p.m), stanowiące główny obszar eksploracji jaskiniowej.
W całym okresie działalności w dolinie Valbony zorganizowano 14 wypraw o charakterze
eksploracyjnym i poznawczym. Wyprawy dotarły do ponad 190 obiektów jaskiniowych o różnej
wielkości. W sumie poznano około 5,2 km korytarzy. Trzy jaskinie osiągnęły znaczne głębokości:
Shpella ë Valbones – 395 m, Shpella Sportive – 263 m (deniwelacja), AVL-C-19 – 109 m. Najdłuższą
poznaną jaskinią jest Shpella Sportive o długości 664 m, a kolejna, Shpella ë Valbones, osiągnęła
długość 558 m. Oba te obiekty są w trakcie intensywnej eksploracji. Na uwagą zasługuje potwierdzenie
obecności w Alpach Albańskich jaskiń „lodowych” zawierających w swym wnętrzu wielometrowe
warstwy lodu (np. Shpella Akullt).
Współpraca grotołazów i zespołu naukowego umożliwiła zebranie z pięciu jaskiń oraz zespołu
sztolni ponad 70 bezkręgowców należących do rzędów Araneae, Opiliones, Ixodida, Coleoptera,
Diptera, Orthoptera, Collembola. Wiele z zebranych okazów prezentuje charakterystyczne dla
troglobiontów przystosowania do życia podziemnego, takie jak brak pigmentacji, uwstecznienie oczu,
czy wydłużenie wyrostków ciała. Materiał aktualnie jest w szczegółowym opracowaniu.
Prowadzono także odsłuchy nietoperzy przy użyciu mikrofonów z automatycznym zapisem.
Mikrofony zostawiane przy otworach badanych jaskiń oraz na terenach otwartych, łącznie 8 punktów
nasłuchowych przy ośmiu jaskiniach i 11 w terenie otwartym. Każdy z punktów nasłuchowych
nagrywał przez 2 noce (20 godzin, od zmroku do świtu) odgłosy nietoperzy. Uzyskane wyniki
pozwoliły na analizę występowania nietoperzy w różnych środowiskach, tj. w jaskiniach znajdujących
się na różnych wysokościach (między 1900 a 2300 m n.p.m.) oraz na obszarach porośniętych
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kosodrzewiną i pokrytych piarżyskami. Wstępnie uzyskano dane dotyczące występowania sześciu
gatunków: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Hyspugo savii, Nyctalus leisleri,
Tadarida teniotis, Pipistrellus pygmaeus oraz nieoznaczonych jeszcze gatunków z rodzajów Myotis sp.,
Nyctalus sp., Eptesicus sp. Szacujemy że liczba zidentyfikowanych tu gatunków wzrośnie.
Zrealizowana wyprawa dobitnie wskazuje, iż współpraca między specjalistami różnych
dziedzin pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów, otwierając nowe możliwości badań i działań
interdyscyplinarnych.

62

Taksonomia rodzaju Niphargus z terytorium Polski
Taxonomy of the genus Niphargus from the territory of Poland
Kur Jarosław1, Mioduchowska Monika2,3,4
1.
Empty Spaces Research, Pruszcz Gdanski; e-mail: jarek.kur@gmail.com
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk; e-mail: monika.mioduchowska@ug.edu.pl
3.
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Badan Planktonu Morskiego,
ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
4.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii,
ul. Banacha 12/16, 90-232 Łódź
2.

Jaskinie i inne środowiska podziemne zamieszkiwane są przez zwierzęta zwane troglobiontami,
które posiadają szereg przystosowań do życia w tych warunkach (Culver, Pipan 2009). Wśród
gatunków zamieszkujących środowisko wodne obserwujemy organizmy rodzaju Niphargus –
najliczniejszy rodzaj podziemnych skorupiaków występujący w zachodniej Palearktyce (Väinölä i in.
2008), występujący powszechnie w południowej Europie poza granicami zlodowaceń plejstoceńskich
(Karaman, Ruffo 1986). W 1851 r. opisano rodzaj Niphargus, który zapoczątkował duże
zainteresowanie badaniami fauny podziemnej. Jedną z pierwszych szczegółowych publikacji
w literaturze jest opisanie Niphargus tatrensis (Wrześniowski 1888) na terytorium Polski.
W porównaniu z innymi opisami, ta praca cechowała się dużą dokładnością opisu i szczegółowymi
rysunkami narządów mających znaczenie taksonomicznie. Dodatkowo szczegółowe prace Skalskiego
(1980) pozwoliły usystematyzować informacje taksonomiczne. Niestety, liczne są publikacje różnic
w interpretacji w cechach diagnostycznych do rodzaju Niphargus w ciągu ostatnich 160 lat (Fišer i in.
2006).
Najlepszym sposobem w efektywnej nowoczesnej taksonomii jest integracja danych
morfologicznych i molekularnych. Potrzebne jest ujednolicone podejście do badań taksonomicznych
z minimalnymi standardami jakości, przy czym niezbędnym warunkiem wstępnym jest przegląd
odpowiedniej zmienności morfologicznej (Fišer i in. 2009). Ostatnie badania nad rodzajem Niphargus
pokazują potrzebę dodatkowej analizy tematu występowania tych organizmów na terenie Polski (Stoch
i in. 2021).
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W dniu 26 marca 2021 r., w wieku 85 lat, zmarł
dr Jerzy Grodzicki, geolog i speleolog. Stopień magistra
uzyskał w 1959 r. broniąc pracy pt.: Zdjęcie geologiczne
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Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmował się
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metod fotogrametrycznych i fotointer-pretacyjnych,
prowadził ćwiczenia i kursy terenowe z tego zakresu,
ponadto ćwiczenia z tektoniki. Następnie, po epizodzie
zatrudnienia w Katedrze Inżynierii Sanitarnej Politechniki
Warszawskiej, pracował wiele lat w Zakładzie Nauk
Geologicznych PAN w Warszawie, przekształconym
później w Instytut Nauk Geologicznych PAN, nawet jako
emeryt.
Jerzy Grodzicki przy otworze Szczeliny
Chochołowskiej, w sierpniu, 2008 r. (fot.
I. Luty)

Pasją Jerzego były jaskinie i badania krasu. W Speleoklubie Warszawskim (SW) działał niemal
od jego początku, czyli od 1955 r. To dzięki Niemu Klub stał się jednym z najpotężniejszych takich
stowarzyszeń w Polsce! Jerzy był m.in. prezesem Zarządu SW (1963-1970), członkiem Komisji
Speleologii ZG PTTK (1964-78), członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Speleologia” (196778), członkiem, a od 1976 r. przewodniczącym Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA (1974-79),
członkiem założycielem Towarzystwa Ochrony Tatr (od 1983 r.), wiceprzewodniczącym Podkomisji
Ochrony Jaskiń i Obszarów Krasowych Komisji Przyrody Nieożywionej Państwowej Rady Ochrony
Przyrody (w latach dziewięćdziesiątych XX wieku), członkiem elitarnego klubu The Explores Club.
Pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych ZG Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
(PTPNoZ). Był też członkiem Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika i laureatem Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz. Był członkiem kilku
zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych. Za wybitne osiągnięcia
w speleologii światowej otrzymał w 1973 r. Złoty Medal Międzynarodowej Unii Speleologicznej.
Jerzy zainicjował prace nad dokumentacją jaskiń Tatr Polskich prowadzone przez Oddział
Warszawski PTPNoZ i kierował nimi. Doprowadził w 1974 r. do podpisania umowy między Oddziałem
Warszawskim PTPNoZ i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, a wspólnie z Rafałem Kardasiem w 1978
r. opracował Instrukcję wykonywania dokumentacji jaskiń do inwentarzy regionów jaskiniowych Polski
(została ona zatwierdzona przez ówczesne Ministerstwo Ochrony Środowiska), zastosował ją w
pierwszych tomach inwentarza Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego (od 1991 r.). Był redaktorem
naukowym serii: Inwentarze regionalne jaskiń Polski (wydano dotychczas 35 tomów), a także autorem
lub współautorem wielu zawartych tam dokumentacji, współautorem internetowego serwisu (bazy
danych) Jaskinie Polski dostępnego na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
(aktualny stan Bazy na 27/03/2021 r.: 4655 obiektów jaskiniowych) działającym z ramienia Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi we współpracy z taternikami jaskiniowymi z polskich klubów
speleologicznych w ramach projektów przyjętych do realizacji przez NFOŚiGW. Ostatni tom Jerzy
Grodzicki redagował kilka tygodni przed śmiercią.
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Prace dokumentacyjne i geologiczne prowadził m.in. w dużych jaskiniach tatrzańskich. Kierował
licznymi wielkimi wyprawami eksploracyjnymi Speleoklubu Warszawskiego do jaskiń Tatr według
własnej koncepcji, która sprawdzała się w PRL (przyniosły one ogromne odkrycia m.in. w Jaskini
Miętusiej, Jaskini Śnieżnej i Ptasiej), a następnie Zespołu Badań Krasu Oddziału Warszawskiego
PTPNoZ, w tym rekordowo długim biwakiem eksploracyjno-dokumentacyjnym w Jaskini Miętusiej,
który trwał 24 doby. Był jednym z pionierów nurkowania w jaskiniach (od 1965 r.). Kierował lub
uczestniczył w eksploracji trudno dostępnych, niekiedy głębokich jaskiń na świecie, m.in. na Kubie
(odkrycie kilkunastu jaskiń w masywie Sierra de los Órganos), w Hiszpanii (Garma Ciega, gdzie oprócz
odkryć wykonał badania geologiczne, oraz jaskinie gór Picos de Europa -kierował pierwszą polską
wyprawą eksploracyjną w 1978 r.), w Australii (eksploracja nurkowa i badania w jaskiniach rejonu
Nullarbor Plain), Austrii (połączenie w jeden system jaskiń Platteneckeishöhle i Bergerhöhle w Alpach
Salzburskich).
W zakresie kartowania geologicznego, działania Jerzego to m.in. współorganizacja i udział
w pracach zespołu pracowników ING PAN wykonującego mapy geologiczne w skali 1:250 000
Prowincji Pinar del Río na Kubie wraz z objaśnieniami (prace wyróżnione nagrodą naukową Sekretarza
Naukowego PAN). Pozostawił także prace kartograficzne w mniejszej skali, np. był współautorem
arkusza Kościelec Geologicznej Mapy Tatr Polskich w skali 1:10 000. Prowadził też badania
miąższości pokrywy śnieżnej metodą fotogrametryczną na wschodnim zboczu Pośredniego
Goryczkowego Wierchu w Tatrach Zachodnich. Ponadto w latach 1968-1969 był współwykonawcą
i autorem dokumentacji szkód budowlanych oraz inwentaryzacji podziemi miast na przedpolu Sudetów
i Wyżynie Lubelskiej, m.in. Kłodzka i Złotoryi.
Wykonywał podwodne badania procesów akumulacji osadów w zaporowym zbiorniku Solina,
w jeziorach północnej Suwalszczyzny oraz badania struktury progów neogeńskich w korycie
Środkowej Wisły. Kierował zespołem płetwonurków pracujących dla realizacji programu dotyczącego
sedymentacji w strefie przybrzeżnej Morza Tasmana w Australii.
Jerzy uczestniczył w badaniach na Płaskowyżu Nasca w Peru, prowadzonych przez Andyjską
Misję Archeologiczną i Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszwskiego
we współpracy z misją włoską. W ramach tych prac zajmował się szczególnie śladami prehistorycznych
katastrof naturalnych związanych ze zjawiskami El Niño – powodzi oraz spływów gruzowo-błotnych
i ich wpływem na rozwój prehistorycznych kultur Peru. Uczestniczył w związanych z archeologią
badaniach na Wyspie Wielkanocnej (Chile) oraz badaniach osadów holocenu w Ekwadorze.
Długo można by jeszcze wymieniać zasługi i zaszczyty Uszatego. Dla członków Speleoklubu
Warszawskiego był po prostu przyjacielem, choć niekiedy bardzo porywczym, któremu zależało na
rozkwicie Klubu, skarbnicą wiedzy o jego historii.
Bez Jurka świat będzie mniej ciekawy.
Jerzy Grodzicki opublikował ponad 100 prac, a wśród nich 56 dokumentacji jaskiń. Jest też
autorem prac popularno-naukowych, współautorem dzieła Małgorzaty i Jana Kiełkowskich: Wielka
Encyklopedia Gór i Alpinizmu, t. 1, 2003 (Wega-Stapis), konsultantem naukowym opracowań
naukowo-dydaktycznych Reader’s Digest, filmów przyrodniczych stacji Discovery, filmów
przyrodniczych red. Szwarc-Bronikowskiego (np. Ostatni Testament), artykułów do prasy, m.in. do
Taternika i klubowego biuletynu Wiercica.
Spis publikacji Jerzego Grodzickiego dołączony będzie do wspomnienia w kolejnym tomie
inwentarza jaskiń Polski, a biuletyn Speleoklubu Warszawskiego „Wiercica” poświęci mu wydanie
specjalne. Wspomnienie o Jerzym Grodzickim zostało zamieszczone w Przeglądzie Geologicznym nr 4,
2021, s. 248 (T. Madeyska, I. Luty, J. Giżejewski), a także na licznych stronach internetowych
(I. Luty).
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Eksploracja jaskiń w Górach Prokletije, Czarnogora, w 2021 roku
Cave exploration in the Prokletije Mountains, Montenegro, in 2021
Adam Łada1, Ditta Kicińska1, Krzysztof Najdek1, Zuzanna Palińska1
1
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Od 2006 r. w rejon Gór Przeklętych zostało zorganizowanych już 15 letnich wypraw oraz
3 wyjazdy zimowo-wiosenne. W czasie tych wypraw, organizowanych przez Wielkopolski Klub
Taternictwa Jaskiniowego i Speleoklub Świętokrzyski, zostało odkrytych ponad 60 dłuższych
i głębszych jaskiń, o łącznej długości przekraczającej ponad 35 km. W 2021 r. odbyła się kolejna
wyprawa w sezonie letnim (po dwuletniej przerwie), podczas której eksploracja jaskiniowa była
prowadzona głównie w jaskiniach już znanych.
W czasie tegorocznej wyprawy w 11 jaskiniach zostało odkrytych i skartowanych 4077 m
nowych korytarzy: Przy Czerwonym (97 m), Złota (867 m), Frizider (1503 m), Lodu (376 m),
Entuzjastyczna (131 m), Wielka Mała Burza (679 m), Kraina Deszczowców (118 m), Kryształowa
(47 m), Lodowy Gigant (158 m, w tym 68 m to nowe ciągi), Kozi Hockey (32 m) i Niebieska (159 m).
Jednym z ciekawszych odkryć jest sala Skalne Miasto znajdująca się w jaskini Frizider, części
systemu Jaskini Złotej, która według pomiarów osiągnęła 250 m długości, 100 m szerokości
i kilkanaście metrów wysokości. Wstępne obserwacje wskazują, że sala jest rozwinięta na pograniczu
skał wapiennych i łupków, podobnie jak Sala Grażyny w jaskini Czarny Szlak, odkrytej kilka lat temu
i zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie.
W czasie wyprawy prowadzone były również badania naukowe, w czasie których pobierane były
próbki nacieków z jaskini Gigant oraz Jaskini w Čardaku i skał z otoczenia w/w jaskiń. W jaskiniach
lodowych Lodowy Gigant i Kryształowej zostały osadzone repery i termometry w celu rejestrowania
zmieniającej się powierzchni lodu oraz temperatur powietrza w jaskini.
Tab. 1. Wyniki działalności eksploracyjnej w masywie Beliča i Kolaty w 2021 r.
Nazwa jaskini
System Jaskini Złotej
System Jaskini Entuzjastycznej
System Lodu-T5
Jaskinia Przy Czerwonym
Wieka Mała Burza
Kraina Deszczowców
Kryształowa
Jaskinia Niebieska
Lodowy Gigant
Jaskinia Kozi Hockey

Długość [m]
5316
3543
2637
1867
773
485
313
159
158
32
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Deniwelacja [m]
244
269
348
210
154
201
29
17
36
9

Grzyby keratynofilne i keratynolityczne zasiedlające wybrane jaskinie
na Słowacji
Keratinophilic and keratinolytic fungi occurring in selected caves in Slovakia
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Początki badań speleomykologicznych sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia (Brashear
i in. 1966; Al-Doory, Rhoades 1968). Mimo to, bioróżnorodność wielu specyficznych grup grzybów
mikroskopijnych (micromycetes) w ekosystemach podziemnych, do których należą grzyby
keratynolityczne i keratynofilne, jest wciąż słabo poznana lub nieznana (Vanderwolf i in. 2013).
Grzyby te wykorzystują keratynę, czyli białko wchodzące w skład tkanek zrogowaciałych oraz skóry
i jej przydatków (włosów i paznokci) jako źródło węgla i azotu (Sharma, Rajak 2003; Moorthy,
Nooruddin 2011). Różnica między nimi polega na tym, że grzyby keratynolityczne są zdolne
do rozpuszczania keratyny, a keratynofilne wykorzystują jedynie substancje związane z keratyną,
składniki niebiałkowe lub produkty rozkładu keratyny (Gherbawy 1996; Ulfig i in. 2006).
Zarówno grzyby keratynolityczne, jak i keratynofilne są zwykle patogenami lub potencjalnymi
patogenami ludzi oraz zwierząt. Zalicza się do nich m.in. grzyby o dużym znaczeniu
epidemiologicznym, takie jak dermatofity, czyli gatunki powodujące grzybice powierzchniowe
(Gherbawy 1996; Ulfig i in. 2006). Kiedyś do grupy tej zaliczano 3 rodzaje: Trichophyton,
Epidermophyton oraz Microsporum, a obecnie w oparciu o badania molekularne (sekwencjonowanie
fragmentów ITS rDNA, rybosomalnego 60S oraz fragmentów kodujących β – tubulinę i czynnik
wydłużania 3) klasyfikuje się je aż do dziewięciu rodzajów: Trichophyton, Epidermophyton, Nannizia,
Paraphyton, Lophophyton, Microsporum, Arthroderma, Ctenomyces oraz Guarromyces (DworeckaKaszak, Dąbrowska 2017).
Celem badań była ocena speleomykologiczna próbek gleby i osadów pobranych
z Demianowskiej Jaskini Wolności (słow. Demänovská jaskyňa slobody), Demianowskiej Jaskini
Lodowej (słow. Demänovská ľadová jaskyňa) oraz Jaskini Brestowskiej (słow. Brestovská jaskyňa) pod
względem występowania w nich grzybów keratynofilnych i keratynolitycznych. Próbki gleby i osadów
do badań pobrano 23 i 24 sierpnia 2017 r. według protokołu opisanego przez Ogórek i in. (2019)
z części jaskiń dostępnych do zwiedzania przez turystów i sprzed wejścia do obiektów. Do izolacji
grzybów keratynofilnych i keratynolitycznych z próbek wykorzystano metodę przynęty włosowej
według Vanbreuseghem (1952). Uzyskane kultury grzybowe były identyfikowane morfologicznie
i genetycznie przy użyciu sekwencjonowania fragmentów rDNA ograniczonych przez startery ITS1
i ITS4.
W sumie wyizolowano 67 kultur grzybowych przy pomocy metody hodowlanej z pułapką
włosową z 26 próbek gleby i osadów pobranych podczas badań. Wstępne obserwacje makroi mikroskopowe pozwoliły zaklasyfikować badane kultury do 32 różniących się między sobą izolatów.
Analiza genetyczna wspomnianych 32 izolatów pokazała, że należą one do 10 różnych rodzajów
i 17 gatunków z dominacją gatunków z rodzaju Arthroderma i Penicillium – po 4 gatunki. Z kolei
najczęściej izolowanym gatunkiem był Arthroderma quadrifidum – występował w 19 na 67 uzyskanych
kultur. Jest to gatunek powszechnie bytujący w glebie (geofilny) w różnych regionach świata o
znikomym znaczeniu klinicznym (Gamage i in. 2020; Taghipour i in. 2021).
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Jaskinie lodowe, to jaskinie, w których przez spełnienie odpowiednich warunków, zarówno
morfologicznych jak i klimatycznych, pokrywa lodowa utrzymuje się niesezonowo w sposób trwały
(Kunsky 1956). Są one bez wątpienia najmniej zbadanymi obszarami ziemskiej kriosfery (Persoiu,
Lauritzen 2018). Na podstawie badań mikroklimatu jaskini oraz samego lodu jaskiniowego można
odnieść się do reakcji pokrywy lodowej na współczesne zmiany klimatu, zarówno o charakterze
lokalnym jak i regionalnym, jak również rekonstruować dawne warunki panujące w jaskini i jej
otoczeniu (wieloletnie obserwacje zainicjowali np. Saar, 1956, oraz Racovitza, 1972). W ostatnich
latach, w związku z silnie postępującym globalnym ociepleniem, obserwuje się dynamiczny zanik lodu
w tatrzańskich jaskiniach. Lód, który utrzymywał się setki lat, w niektórych miejscach wytopił się już
całkowicie. Współczesne modele klimatyczne wskazują, iż jest to prawdopodobnie ostatni moment
na zbadanie tego unikalnego w Tatrach zjawiska.
Celem badań prowadzonych od 2020 r. jest udokumentowanie obecnego stanu pokryw lodowych
w wybranych jaskiniach tatrzańskich oraz przedstawienie zachodzących w ich obrębie fluktuacji
bilansu masy, na tle wybranych charakterystyk meteorologicznych oraz topoklimatycznych, wobec
powszechnie rejestrowanych zmian warunków środowiskowych.
Jako główny obiekt badań wybrano Jaskinię Lodową w Ciemniaku, która jest jedną
z najzasobniejszych w lód jaskiń w Tatrach (Rachlewicz, Szczuciński 2004). W sierpniu 2020 r.
rozpoczęto ciągły pomiar temperatury powietrza przy pomocy trzech termometrów umieszczonych
w Jaskini Lodowej w Ciemniaku oraz zainicjowano kartowanie korytarzy i powierzchni zlodzonych.
Pierwsze próby określenia ilości lodu w tym obiekcie wykonane były już w 1922 r. (Zwoliński 1923);
w dalszych latach kilkukrotnie je powtarzano, dzięki czemu będzie można prześledzić tempo zaniku
lodu na przestrzeni 100 lat.
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Tomografia elektrooporowa (ERT) jest jedną z najczęściej stosowanych metod geofizycznych
wykorzystywanych m.in. w badaniach geologicznych, geoinżynierskich i geośrodowiskowych.
Pierwotnie badania elektrooporowe opierały się na danych jednowymiarowych 1D uzyskiwanych
z sondowań i profilowań, które w sposób ograniczony przedstawiały skomplikowaną budowę
podpowierzchniową. Obecnie dane geofizyczne pozyskuje się dzięki pomiarom wykonywanym
w technice dwuwymiarowej 2D – wzdłuż profilu, lub trójwymiarowej 3D – wzdłuż równo rozmieszczonych, równoległych profili, dla zadanej matrycy pomiarowej uwzględniającej schemat badań
i parametry pomiarowe (Pasierb 2012). Umożliwia to wygenerowanie siatki danych, która pokazuje
rozkład i zmienność oporności gruntu wzdłuż dwóch ortogonalnych kierunków: poziomych (x) i (y)
oraz pionowego (z). Dzięki rozwojowi technologii informatycznych zmianie uległ także sposob
gromadzenia i przetwarzania danych oparty na metodach numerycznych i algorytmach inwersyjnych
(Loke, Barker 1996; Pasierb 2015). Wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej przedstawiają
rozkład wartości oporności pod powierzchnią terenu, który może być prezentowany w formie
przekrojów pionowych. Odpowiednie przygotowanie plików wynikowych do formatu stosowanego
w procesie inwersji 3D umożliwia także uzyskanie dodatkowo przekrojów poziomych tzw. map cięcia
głębokościowego. Wykorzystując technologię przetwarzania obrazu wolumetrycznego (np.
w programie Voxler), można także uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki aproksymowane do obrazów
3D.
Jaskinia Jasna położona jest w prawobrzeżnej części Krakowa w dzielnicy Podgórze w dolinie
Wisły, w Zrębie Zakrzówka, w zachodniej części Skałek Twardowskiego. Współrzędne jej otworu
to 50°02′22″N 19°54′06″E. Rozwinięta jest w kompleksie wapieni górnej jury, który w tym rejonie
ma około 200 m miąższości. W bezpośrednim sąsiedztwie jaskini znajduje się jeszcze kilka innych
jaskiń m.in. Jaskinia Twardowskiego. Do identyfikacji kształtu Jaskini Jasnej oraz lokalizacji
ewentualnych pustek krasowych nie odkrytych jeszcze drogą eksploracji zastosowano metodę
tomografii elektrooporowej 2/3D ERT. Zaplanowano układ profili pod kątem interpretacji danych
metodą inwersji 3D prezentowanych między innymi w następujących pracach: Loke i Barker (1996),
Aizebeokhai i Singh (2013), Osinowo i Falufosi (2018) oraz Hung i in. (2019), które wykazały,
że dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości obrazy 3D ERT mogą być wykonane z powodzeniem przy
użyciu układu równoległych profili 2D. W tym celu nad jaskinią poprowadzono 5 równoległych profili
o długości 94 m w odstępie 4 m i rozstawie elektrod wynoszącym 2 m. Profile miały przebieg NE-SW
prostopadły do osi jaskini. Ze względu na trudności w poprowadzeniu prostych profili na brzegu skarpy
nad wejściem do jaskini oraz negatywny wpływ bliskości krawędzi skarpy, powodującej zaburzenia
w przepływie prądu, nad wejściem do jaskini odsunięto się od skarpy na odległość 7 m (ryc. 1).
Badania prowadzono przy użyciu aparatury pomiarowej Ares firmy GF Instruments, układem
dipolowym. Błąd pomiaru przyjęto na poziomie 2%. W przetwarzaniu skorzystano z programu
Res2Dinv i Res3Dinv firmy Geotomo Software. Na etapie inwersji wybrano opcję robust (norma L1),
która jest preferowana w przypadku szybkich zmian granic obiektów podziemnych (np. form
krasowych). Wizualizację obrazu 3D wykonano z wykorzystaniem program Voxler (firmy Golden
Software). Interpretacja wyników ERT przedstawionych w formie 2D przekrojów wskazuje na
występowanie lokalnych stref o bardzo wysokiej oraz niskiej oporności.
Na przekroju ERT jaskinia znajduje się na głębokości między 210-218 m n.p.m., pod
dwumetrowym nadkładem. Na podstawie danych geologicznych i otrzymanych wartości oporności
rzędu 250-2500 Ωm, można stwierdzić, że jest to zwietrzelina oraz lokalnie wystające skały wapienne
(Gradziński 1972, Reynolds 2011). Strefy o niskiej oporności są prawdopodobnie formami krasowymi,
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które mogą być wypełnione utworami zwietrzelinowymi, glinami lub iłami, lub też mogą być związane
ze strefami infiltracji wody. Wartości oporności z zakresu powyżej 500 Ωm charakteryzują wapienie,
przy czym anomalie wysokooporowe powyżej 12 000 Ωm związane są z główną komorą Jaskini Jasnej
oraz jej odnogami (bocznymi korytarzami), jak również z komorami nierozpoznanymi badaniami
eksploracyjnymi, ze względu na brak ich powiazań i drożności z komorą Jaskini Jasnej.

Ryc. 1. Lokalizacja profili ERT
wraz
z
wyinterpretowanym
obrazem 3D części Jaskini Jasnej.

W wyniku inwersji 3D uzyskano trójwymiarowe obrazy. Ich analiza pozwoliła dokładnie
zobrazować badaną część jaskini. Na przekrojach 2D, jak i obrazie 3D można było wydzielić główną
komorę jaskini wraz z boczną północną odnogą oraz bardziej rozbudowany południowo-zachodni
fragment jaskini, który eksploratorzy zbadali tylko w początkowej części.
Przedstawione badania prezentują wyniki tylko dla fragmentu obszaru, na którym znajduje się
Jaskinia Jasna, tym niemniej są wielce obiecujące. Pojawiająca się hipoteza, że jaskinia jest częścią
systemu próżni Zrębu Zakrzówka i może być połączona z pozostałymi jaskiniami zlokalizowanymi
na badanym terenie (ryc. 1) jest bardzo prawdopodobna.
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Współczesne zmiany klimatyczne stanowią jeden z istotnych problemów ludzkości. Trwający
obecnie holocen jest ciepłym okresem interglacjalnym. Badanie wcześniejszych okresów
interglacjalnych, ich niezmienionego działalnością człowieka klimatu, jest istotne w celu lepszego
zrozumienia rozmiaru aktualnie zachodzących antropogenicznych zmian klimatu. Ostatnim okresem
ciepłym przed holocenem był interglacjał eemski. Ze względu na relatywnie młody wiek interglacjału
eemskiego (129-116 ka), możliwości datowania i dostępność materiału badawczego, zmiany klimatu
zachodzące w tym interglacjale mogą być analizowane z wysoką rozdzielczością. Stanowi to cenny
materiał do porównań z trwającym obecnie holocenem. Pomimo faktu, że zgodnie z aktualną wiedzą
interglacjał eemski nie może być traktowany jako bezpośrednia analogia dla holocenu, głównie
ze względu na cykl zmian orbitalnych, który przekłada się na zmiany w insolacji, jego szczegółowe
badanie dostarcza istotnych informacji o dynamice i rozmiarach naturalnych zmian klimatycznych,
niezaburzonych działalnością człowieka.
Powstawanie nacieków jaskiniowych ma bezpośredni związek z panującym w otoczeniu jaskini
klimatem. Dodatkowo jaskinie stanowią „naturalne pułapki” i osady deponowane w jaskiniach, w tym
także formy naciekowe, mają stosunkowo wysoki potencjał zachowania w okresach wzmożonej erozji
na powierzchni. Węglan wapnia, najczęściej budujący nacieki, może być precyzyjnie datowany metodą
230
Th/234U, co umożliwia estymacje precyzyjnej skali czasu krystalizacji nacieku. Warunki krystalizacji
nacieków mają wpływ na wartość wielu wskaźników fizykochemicznych (tzw. proxy), takich jak: skład
izotopowy węgla i tlenu, koncentracja pierwiastków śladowych, co czyni te wskaźniki wartościowym
źródłem informacji o warunkach klimatycznych w przeszłości. Dodatkowe informacje na temat
warunków krystalizacji daje również analiza wykształcenia kalcytu budującego nacieki. Do regionalnych i globalnych analiz porównawczych najczęściej wykorzystywany jest skład izotopowy tlenu
δ18O. Dlatego zrozumienie, jakie czynniki środowiskowe mają wpływ na wartość δ18O nacieków
jaskiniowych w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, jest istotnym problemem badawczym.
Jeśli krystalizacja nacieku zachodzi w warunkach równowagi izotopowej, to wartość δ18O
krystalizującego nacieku odzwierciedla temperaturę panującą w jaskini w trakcie krystalizacji oraz
lokalny średni roczny skład izotopowy wody opadowej. Wpływ temperatury panującej w jaskini
na δ18O krystalizującego w niej nacieku (gradient termiczny) jest stosunkowo dobrze poznany.
Kształtowanie się składu izotopowego wody opadowej jest problemem o wyższym stopniu złożoności.
W skali globalnej skład izotopowy wody opadowej jest uzależniony od średniego składu izotopowego
wód powierzchniowych oceanu światowego. Współcześnie podstawowym źródłem wód meteorycznych
na kontynencie europejskim jest Ocean Atlantycki. Inne potencjalne źródła to Morze Śródziemne,
Morze Czarne oraz Ocean Arktyczny. Wody powierzchniowe Morza Śródziemnego są wzbogacone
w 18O w stosunku do wód powierzchniowych Oceanu Atlantyckiego. Okresowe zmiany głównego
źródła wód opadowych w danym regionie mogą mieć istotny wpływ na wartość δ18O.
Kiedy nas zespół podjął się badań nacieków eemskich z jaskiń Karpat na terenie Europy
i Bliskiego Wschodu, znanych było kilkanaście zapisów δ18O o wysokiej rozdzielczości pochodzących
z nacieków jaskiniowych. Z wyjątkiem zlokalizowanej na terenie Węgier jaskini Baradla europejskie
jaskinie, z których pobrano materiał do stworzenia tych zapisów, zlokalizowane były na terenie Europy
Zachodniej, Europy Południowej oraz na obszarze Alp. Dominującym czynnikiem kształtującym
wartość δ18O zapisów izotopowych o wieku eemskim z rejonu Europy Zachodniej oraz w przypadku
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zapisu z jaskini Baradla była temperatura. Czynniki typu wilgotność czy efekt sezonowości opadu
znajdowały się na dalszym planie. Wyjątek stanowi zapis δ18O z jaskini Bourgeois-Delaunay, gdzie
zaobserwowane cykle mogą być powiązane ze zmianami w zakresie wilgotności i ilości opadów.
Z kolei eemskie zapisy δ18O z rejonu Bliskiego Wschodu i południowej Europy były kształtowane
w znacznym stopniu przez zmiany w wilgotności, ilości opadów oraz zmiany δ18O powierzchniowych
wód Morza Śródziemnego (source effect). Brak szerszych danych z rejonu Europy Środkowej oraz
potencjalne znaczenie łańcucha Karpackiego dla kształtowania się klimatu w tym rejonie –
współcześnie oraz we wcześniejszych interglacjałach – skłoniło nasz zespół do zajęcia się tym
problemem badawczym. W wyniku prowadzonych prac terenowych udało się pozyskać materiał
naciekowy z pięciu jaskiń położonych na terenie Polski, Słowacji i Bułgarii. Przeprowadzone badania
analityczne pozwoliły na stworzenie kompleksowych zapisów w funkcji wieku szeregu wskaźników
paleośrodowiska dla tych regionów w okresie ostatniego integlaciału (multiproxy).
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Za chemiczną korozje nacieków jaskiniowych odpowiada między innymi depozycja guana
nietoperzy zasiedlających jaskinie. Jednym z prekursorów badań nad tym zjawiskiem był Radim
Kettner (1948) który zaobserwował różne typy korozji nacieków w Jaskini Domica na Słowacji.
W ostatnich latach studia dotyczące biogenicznej korozji powodowanej przez guano poświęcono przede
wszystkim post-speleogenetycznym zmianom morfologii jaskiń, jak również przekształceniom
powierzchni nacieków jaskiniowych (Lundberg, McFarlane 2012; Bigot 2013; Audra i in. 2016;
Cailhol i in. 2019; Dandurand i in. 2019). Dotychczasowe badania, mimo stwierdzenia w naciekach
lamin zawierających guano (Kaal i in. 2021), nie poruszają zagadnienia korozji wynikających z jego
obecności w profilach nacieków.
Za korozyjne właściwości guana nietoperzy odpowiada obecności słabych oraz silnych kwasów
powstałych podczas jego rozkładu przy udziale mikroorganizmów. Wymiernym wskaźnikiem
potwierdzającym agresywność guana na nacieki oraz skały wapienne jest obniżenie pH wody
wchodzącej z nim w kontakt. Wartości pH pomierzone w trzech słowackich jaskiniach (Jaskinia
Domica, Drienovska oraz Jasovska), zawarte w przedziale od 3,37 do 5,85, są zbieżne z obserwacjami
innych autorów (Audra i in. 2019). Stwierdzono ponadto, że starsze części kop guanowych
charakteryzują zwykle niższe wartości pH.
Analizy chemiczne próbek guana z Jaskini Drienovskiej, zmieszanych w stosunku 1:1 z wodą
pobraną w jaskini, potwierdziły również znacznie podwyższone stężenia jonów Na, K, NH4, SO4, Cl,
NO3 oraz PO4. Część próbek wykazuje ponadto wyraźne wzbogacenie w kationy Ca oraz Mg, a także
aniony NO2. Indeks nasycenia przeanalizowanych próbek względem kalcytu zawiera się w przedziale
między –6,43 a –4,71 co świadczy o silnie agresywnych właściwościach badanych roztworów.
W celu zmierzenia tempa korozji powodowanej przez osady guana przeprowadzono eksperyment
polegający na rozmieszczeniu w obrębie tych osadów płytek wapiennych oraz pochodzących z polew
naciekowych. Interakcja płytek z guanem trwała przez niespełna rok, natomiast warto zauważyć,
że samo guano nie było zasilane wodami jaskiniowymi. Dla części płytek zaobserwowano ubytek masy
w przedziale od 0,011 do 0,916 g, natomiast masa niektórych uległa zwiększeniu na skutek wtórnej
krystalizacji nowych minerałów. Dane literaturowe wskazują, że w wyniku kontaktu skał wapiennych
z guanem może dochodzić do powstawania całego spektrum minerałów, przede wszystkim z grup
siarczanów oraz fosforanów (Kettner 1948; McFarlane, Lundberg 2018; Queffelec i in. 2018; Audra
i in. 2019, 2021).
Agresywne właściwości roztworu, powstającego w wyniku kontaktu wód z guanem nietoperzy,
mogą powodować znaczący ubytek węglanu wapnia z nacieków. Konsekwencją tego będzie utrata
znacznych ilości danych paleoklimatycznych pierwotnie zawartych w profilach nacieków jaskiniowych.
Biorąc pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie nietoperzy na świecie można przypuszczać, że zjawisko
to jest powszechne w wielu jaskiniach, zwłaszcza w częściach położonych w strefach przyotworowych
i innych mających kontakt z powierzchnią. Warto też zaznaczyć, że stwierdzenie tego typu korozji
w zapisie kopalnym może posłużyć do odtwarzania czasu oraz miejsca zasiedlania jaskiń przez
nietoperze w przeszłości.
Badania sfinansowano z środków Narodowego Centrum Nauki (nr: 2019/35/B/ST10/04397).
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Kenozoiczny etap ewolucji geologicznej Sudetów pozostaje wciąż niedostatecznie
dobrze rozpoznany. Główna przyczyna tego stanu rzeczy wynika ze skromnej ilości utworów
geologicznych przetrwałych z paleogenu i neogenu, które w zdecydowanej większości zostały
usunięte w następstwie wypiętrzania bloku sudeckiego i postępujących procesów erozyjnych,
co najmniej od miocenu (zob. Dyjor 1975). Sporadycznie raportowane w literaturze utwory
paleogenu oraz neogenu były opisywane m.in. dla punktowych wystąpień bazaltu (Badura i in.
2004), obszarów krasowych (Głazek, Szynkiewicz 1987; Pulina 1977) oraz stanowisk osadów
limnicznych (Jahn i in. 1984).
Nowe stanowisko osadów allochtonicznych zostało udokumentowane w obrębie szczelin
krasowych odsłaniających się w ścianie kamieniołomu w rejonie Nowego Waliszowa. Kanały
krasowe zawierające sekwencję osadów allochtonicznych rozwinęły się na podłożu
staropaleozoicznych wapieni krystalicznych pasma Krowiarek w obrębie wschodniej części
kopuły orlicko-śnieżnickiej. W obrębie kopalnego leja krasowego stwierdzono kilkumetrową
sekwencję wzajemnie przewarstwiających się dobrze wysortowanych drobnoziarnistych
piasków, laminowanych mułków oraz średnio- i grubo-ziarnistych piasków ze śladami
krasowienia typu ghost-rock. Wykonano dokumentację geologiczną i strukturalną odsłonięcia
oraz pobrano próbki dla odsłaniającego się profilu osadów w celu ich dalszej analizy
paleobotanicznej. Dla siedmiu próbek z profilu wykonano analizę palinologiczną pod kątem
określenia zawartości sporomorf (ziaren pyłku i zarodników kryptogamów) oraz palinomorf
niepyłkowych (szczątków glonów i grzybów) w poszczególnych warstwach. Wykonane
badania palinologiczne wskazują na obecność przedczwartorzędowych taksonów, w tym
paleotropikalnych w obrębie analizowanych osadów oraz obecność glonów słodkowodnych
z rodziny Zygnemataceae i kopalnego gatunku Sigmopollis pseudosetarius. Wyniki analizy
pyłkowej wskazują na umiarkowany ciepły i wilgotny klimat w trakcie sedymentacji osadów
z Nowego Waliszowa i rozwój lasów bagiennych. W palinoflorze stwierdzono liczne taksony
oligoceńsko-plioceńskie, które nie występują obecnie na terenie Polski.
Palinoflora z Nowego Waliszowa różni się znacząco od zespołów plioceńskich
opisywanych z rejonu Ustronia w NE części Kotliny Kłodzkiej (Jahn i in. 1984), przy czym
brak pyłków palm wskazuje, że opisywana sekwencja jest wieku środkowo- do górnomioceńskiego. Tym samym uzyskujemy nowy, niezwykle ważny reper dla prowadzenia
rekonstrukcji kenozoicznego etapu ewolucji geologicznej Sudetów, który wskazuje,
że początki wypiętrzenia rejonu Masywu Śnieżnika w neogenie nie są starsze niż ~15±1.5 Ma
(zob. Sobczyk i in. 2016).
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Chociaż pojedyncze niekrasowe jaskinie beskidzkie znane są od kilkuset lat, zaś od połowy
XX wieku szybko zwiększała się liczba zinwentaryzowanych jaskiń w Beskidach i na ich Pogórzu, by
osiągnąć ostatnio liczbę około 1600 obiektów (Pukowski i in. 2019), to ich systematyczne badania
naukowe w polskiej części tej grupy górskiej rozpoczęły się praktycznie dopiero u schyłku XX wieku.
Badania te poprzedzone były jedynie kilkoma próbami opisu naukowego pojedynczych obiektów
w różnych częściach Beskidów (Janiga 1974; Puchejda 1989; Waga 1993) oraz dwoma propozycjami
klasyfikacji tych jaskiń (Zawierucha 1986; Klassek, Mikuszewski 1997). Motywacją badań
rozpoczętych na początku XXI wieku był związek większości jaskiń beskidzkich z procesami
grawitacyjnymi, które okazały się kluczowe dla zrozumienia morfogenezy stoków górskich
w Beskidach. Dlatego też podstawowymi zagadnieniami analizowanymi w przypadku jaskiń były
mechanizmy ich formowania i ewolucji w procesach kształtowania stoków a także wiek i warunki
środowiskowe (klimatyczne) rozwoju tych procesów. W konsekwencji badania jaskiń beskidzkich
prowadzone były w dwu kierunkach. Pierwszy, to badania geometrii form jaskiniowych a tym samym
grawitacyjnych przekształceń masywów skalnych i zależności tych przekształceń od struktur
(sedymentacyjnych i tektonicznych) istniejących w tych masywach. Drugi to analiza świadectw wieku
jaskiń oraz ich przekształcania a także warunków paleośrodowiskowych zapisanych w formacjach
jaskiniowych wtórnych w stosunku do powstania jaskini: namuliskach oraz „naciekach” (Urban i in.
2007, 2012; Pukowski i in. 2019).
W ramach tego pierwszego kierunku badawczego poddano analizie kilka jaskiń z omawianego
tu obszaru. W Beskidzie Sądeckim uwagę zwróciła przede wszystkim Jaskinia Zbójnicka w Jaworzynie
Krynickiej (długości 57 m), bowiem jaskinia ta składa się z dwu różnych morfologicznie i genetycznie
części. Otwór jaskini znajduje się w obrębie leja zapadliskowego w rowie rozpadlinowym, jednak
jedynie wschodnia część jaskini wykształcona jest w silnie zdeformowanej, zawaliskowej części
masywu, podczas gdy głównym elementem zachodniej części jaskini jest korytarz wykształcony
w obrębie słabo zaburzonej części masywu, w jego strefie brzeżnej, przygotowywanej dopiero
do przemieszczeń grawitacyjnych i rozwoju typowego osuwiska. Strefa ta powstała wzdłuż spękań
ciosowych, jednak w rozwoju korytarzy jaskini daje się zauważyć również udział spękań o falistych
powierzchniach, związanych z ciosem odprężeniowym. Drugą bardzo interesującą jaskinią
na analizowanym terenie była Złotopieńska Dziura (długości 105 m) w masywie Łopienia w Beskidzie
Wyspowym. Jaskinia ta powstała w obrębie osuwiska i stanowi kontynuację niszy osuwiskowej w głąb
masywu. Składa się z czterech kondygnacji rozszerzonych szczelin, oddzielonych od siebie stopniami
powstałymi wzdłuż powierzchni ławic. Korytarze jaskini wykształcone są wzdłuż powierzchni spękań,
jednak wykazują dość znaczny rozrzut kierunków (40°). Kierunki spękań nawiązują do kierunków
ciosu, jednak obok spękań prostolinijnych obserwuje się znaczny udział powierzchni spękań
odprężeniowych o kształcie muszlowym. Jaskinia powstała przede wszystkim jako forma dylatacyjna
i udział przesunięć pionowych w jej rozwoju jest bardzo niewielki (Margielewski, Urban 2000, 2001,
2003).
Przedmiotem szczegółowej analizy była również największa jaskinia Beskidu Sądeckiego,
Jaskinia Niedźwiedzia (długości 611 m) utworzona w obrębie słabo zdezintegrowanego pakietu
osuwiskowego (tzw. płata osuwiskowego) w osuwisku powstałym na stoku wzniesienia Wierch nad
Kamieniem. Wykształcona jest ona głównie w efekcie rozszerzenia szczelin rozwiniętych wzdłuż
powierzchni uskokowej. Fragmenty pakietu skalnego, w obrębie którego powstała ta jaskinia, ulegały
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różnym przemieszczeniom – obok translacji, ulegały także wstecznej rotacji oraz przechyłowi
w kierunku spadku stoku (Margielewski, Urban 2005; Urban i in. 2006).
Czwartą analizowaną w podobny sposób jaskinią na omawianym obszarze, była Diabla Dziura na
Bukowcu na Pogórzu Rożnowskim. Jaskinia ta, o długości 365 m i głębokości 42,5 m, jest w sensie
geomorfologicznym najgłębiej sięgającą w głąb masywu skalnego formą jaskiniową w polskich
Beskidach i ich pogórzu. Jest praktycznie jedną szczeliną, podzieloną na kilka pięter gzymsami
i blokowiskami, które ją częściowo wypełniają. Jak wykazały badania (Margielewski, Urban 2004,
2005; Urban i in. 2006), jaskinia ta powstała głównie w wyniku translacyjnego rozszerzania szczelin
wzdłuż spękań ciosowych, z niewielkim udziałem przesunięć pionowych (do 25 cm), poziomych
(równoległych do rozciągłości) oraz przechyłu i stanowi szczelinę inicjalną (ekstensyjną), wzdłuż której
masyw będzie podlegał dalszemu rozpadowi grawitacyjnemu. W jaskini przeanalizowano także
charakter spękań w masywie (ich związek z różnymi etapami tektogenezy Karpat), intensywność
spękania masywu zmniejszającą się wraz z głębokością (strefowość spękań), a także zależność udziału
poszczególnych zespołów ciosu od głębokości (Margielewski, Urban 2004, 2005). Diabla Dziura oraz
jej otoczenie były też przedmiotem badań geofizycznych, wykonanych metodą ERT (tomografii
elektrooporowej). Badania te – podobnie jak badania innych jaskiń beskidzkich – wykazały, iż rozległa
i prawie pionowa szczelina Diablej Dziury stanowi wyraźny element wysokoopornościowy na profilu
elektrooporowym, aczkolwiek obecność wkładki łupkowej w bezpośrednim jej podłożu (strefie
poślizgu) wpływa na zmniejszenie opornościowych właściwości masywu (Pánek i in. 2010; Urban i in.
2011).
Istotnym efektem badań nad mechanizmami formowania się jaskiń beskidzkich, była propozycja
klasyfikacji jaskiń oparta o kryteria morfogenetyczne oraz geomechaniczne (Urban, Margielewski
2013; Margielewski Urban 2014, 2017, przedstawiona w tym tomie w przewodniku Sesji Terenowej
B). Inspiracją do stworzenia tych klasyfikacji były przedstawione powyżej jaskinie, w tym zwłaszcza
Jaskinia Niedźwiedzia, której wykształcenie i pozycja geomorfologiczna wskazywały, iż stosowana
wcześniej klasyfikacja Vitka (1983) nie była wystarczająca dla charakterystyki genetycznej tych
obiektów.
Największa jaskinia Beskidu Wyspowego, Jaskinia Zbójecka w Łopieniu (długości 433 m), nie
została uwzględniona w badaniach geometrii jaskiń z uwagi na specyficzne położenie i wykształcenie,
bowiem położona jest ona w całkowicie zdeformowanym blokowisku osuwiskowym. Jaskinia ta jednak
obfituje (w stosunku do innych jaskiń beskidzkich) we wtórne formy o różnym składzie mineralnym,
dlatego też została uwzględniona w badaniach tych form. W tej jaskini zidentyfikowano następujące ich
typy: a) niewęglanowe draperie o kształcie psich zębów, przechodzące w niewielkie stalaktyty
o długości kilku centymetrów, b) niewęglanowe, miękkie i wełniste polewy o grubości dochodzącej
do kilku centymetrów i długości do kilku metrów, c) kilkumilimetrowe formy grzybkowe
(koraloidowe) zbudowane z węglanu wapnia. Pierwsze dwie grupy form utworzone są z amorficznej
krzemionki (opalu) oraz bezkationowych glinokrzemianów fosforu, potasu, żelaza, magnezu i wapnia z
domieszką tlenków żelaza i materiału detrytycznego (ziarn kwarcu, blaszek chlorytów). Grzybki
węglanowe zbudowane są z mikrosparytowego kalcytu tworzącego mikrolaminy różniące się
wielkością kryształków i ich zanieczyszczeniem.
Niewęglanowe, guzkowate, twarde formy o wielkości do 1 cm występują także lokalnie
na pionowych ścianach Diablej Dziury. Zbudowane są one również z amorficznej krzemionki,
fosforanów i glinokrzemianów, które budują mikrolaminy. Z kolei w Jaskini Złotniańskiej w Beskidzie
Sądeckim stwierdzono naskorupienia gipsowe oraz powleczenia mleka wapiennego.
Skład mineralny form występujących w zbadanych dotychczas jaskiniach beskidzkich
potwierdza tezę o wtórnym pochodzeniu substancji mineralnej budującej te formy, czyli uprawnia
do nazywania ich naciekami (Urban i in. 2012). Niestety, spośród opisanych wyżej takich form, tylko
kalcytowe grzybki z Jaskini Zbójeckiej oraz mleko wapienne z Jaskini Złotniańskiej stanowią materiał
umożliwiający uzyskanie datowań. Wstępne analizy radiowęglowe metodą 14C form grzybkowych
z Jaskini Zbójeckiej wykazują ich wiek około 1000-1300 lat oraz 2300-2700 lat, co może wskazywać,
że wiek jaskini jest starszy niż uzyskane datowania nacieków (Margielewski, Urban 2017).
Badania geometrii i morfologii jaskiń – w tym kilku kluczowych w tym względzie jaskiń
omawianego terenu – dały już bardzo konkretne efekty w postaci modelowych interpretacji procesów
kształtujących stoki beskidzkie, analiz charakteru i zasięgu głębokościowego spękań ciosowych a także
przede wszystkim stworzenia klasyfikacji jaskiń opierających się na kryteriach genetycznych
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(morfogenetycznych) i mechanicznych (geomechanicznych). Natomiast badania form mineralnych
w tych jaskiniach rozstrzygnęły podstawowe zagadnienie genezy tych form, potwierdzając ich wtórny,
naciekowy charakter. Badania te są kontynuowane w celu szczegółowego opisu składu nacieków oraz
wyjaśnienia warunków ich powstawania.
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Chemiczne rozpuszczanie skał węglanowych stanowi główną siłę sprawczą w procesie
powstawania powierzchniowych i podpowierzchniowych form krasowych. Tempo i charakter procesu
zależą od własności skał węglanowych podlegających rozpuszczaniu oraz podaży wody i glebowego
i/lub atmosferycznego CO2. W ostatnich latach zwrócono również uwagę, że proces ten może mieć
związek z migracją ku powierzchni wód głębokiego krążenia wzbogaconych w endogenny CO2.
Badania geologiczne prowadzone w obrębie budowli trawertynowych w północnej Słowacji
w strefach naturalnych ekshalacji CO2 dowiodły, że w ich obrębie zachodzi także odmienne zjawisko
polegające na mieszaniu się wód meteorycznych z endogennym CO2, które w konsekwencji prowadzi
do bardzo intensywnego rozpuszczania skał węglanowych w strefie przypowierzchniowej (epikrasu).
Dane hydrochemiczne ze stanowiska Sivá brada zebrane w efekcie przeprowadzonego
eksperymentu wskazują, że w wyniku tego procesu mineralizacja wód meteorycznych wzrasta
do przeszło 3,69 g/l a każdy litr zgromadzony w obrębie naturalnej ekshalacji CO2 jest w stanie
rozpuścić ponad 800 mg podłoża węglanowego, w tempie dochodzącym do 10 mg na minutę. Proces
ten ma charakter stricte sezonowy a jego intensywność zależy od warunków pogodowych (m.in
intensywności i długości opadów atmosferycznych) oraz struktury wewnętrznej podłoża skalnego
(m.in. stopnia porowatości oraz obecności i typu spękań). Obserwacje z użyciem płytek wapiennych
zainstalowanych bezpośrednio w miejscu ekshalacji CO2 ujawniły, że podłoże skalne może być
rozpuszczane w tempie dochodzącym do 0,21 mg/cm2/dzień.
Fizycznym efektem omawianego procesu są liczne zagłębienia (struktury korozyjne)
na powierzchni terenu o rozmiarach dochodzących do kilku metrów. Mają one charakter zbliżony
do podglebowych i schodkowych żłobków krasowych oraz kamienic.
Badania realizowane były w ramach projektu badawczego Miniatura nr 2017/01/X/ST10/01968
przyznanego dla Wojciecha Wróblewskiego i finansowanego ze środków na naukę przez Narodowe
Centrum Nauki.
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