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Nowe znalezisko ciosu mamuta w Karpatach Zachodnich
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W maju 2007 r. w Janowicach ko³o Zakliczyna
(Pogórze Ro¿nowskie, Zewnêtrzne Karpaty
Zachodnie), w osadach ods³aniaj¹cych siê w zboczu niewielkiej dolinki prawobrze¿nego dop³ywu
potoku Lubinka (dop³yw Dunajca), znaleziono
cios mamuta (ryc. 1, 2). Odkrycia dokona³ Grzegorz Kursa podczas konsultacji terenowych, w których uczestniczyli: S³awomir Góra, Piotr Fryœ,
Grzegorz Kursa i Jan Purchla (z firmy geologicznej GEOKRAK Sp. z o.o.), Barbara Czerwiñska (z
Geofizyki Kraków S.A) oraz Marek Cieszkowski i
Andrzej Œl¹czka (z Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Jagielloñskiego). Goœcinnie bra³ w
nich udzia³ Kenneth Wong, student geologii z
University College London.
Pracownicy firmy GEOKRAK prowadzili w rejonie Zakliczyna prace geologiczno-kartograficzne
na zlecenie Geofizyki Kraków, która wykonywa³a
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Ryc. 1. Mapa osadów czwartorzêdowych w rejonie stanowiska Janowice
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Ryc. 2. A — Profil osadów w Janowicach, B — pozycja ciosu mamuta w pokrywie soliflukcyjnej, C — cios mamuta po eksploatacji
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zdjêcie sejsmiczne 2D dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Cios znajdowa³ siê w wysokiej skarpie g³êboko wciêtego jaru, tote¿ dostêp do niego by³ trudny i nie mo¿na go
by³o wydobyæ w dniu odkrycia. Kilka dni póŸniej firma
GEOKRAK zorganizowa³a wyjazd pracowników wyposa¿onych w odpowiedni do tego sprzêt. Znalezisko zosta³o
przetransportowane do Instytutu Systematyki i Ewolucji
Zwierz¹t PAN w Krakowie.
Dalsze szczegó³owe studia: geologiczne, sedymentologiczne, malakostratygraficzne i paleozoologiczne opisywanego stanowiska prowadzili M. Cieszkowski (z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego),
W. Zuchiewicz i W.P. Alexandrowicz (z Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej) oraz P. Wojtal (z Instytutu Systematyki i Ewolucji
Zwierz¹t PAN).
Cios mamuta o d³ugoœci 1,8 m znajdowa³ siê w gliniasto-gruzowej pokrywie soliflukcyjnej o mi¹¿szoœci 1 m, która spoczywa na 4-metrowej wysokoœci cokole skalnym
stromo zapadaj¹cych piaskowców warstw kroœnieñskich
p³aszczowiny skolskiej (Wdowiarz, 1951). Fragment ciosu
wystaj¹cy z osadu uleg³ czêœciowemu zniszczeniu. Oceniono,
¿e brakuje koñcowego odcinka ciosu d³ugoœci najprawdopodobniej oko³o 50–60 cm. Na glinach soliflukcyjnych
le¿y 7,5-metrowej gruboœci pakiet mu³ków lessowych i
deluwiów lessopodobnych. Te z kolei s¹ przykryte przez
kolejn¹, gruzowo-gliniast¹ pokrywê soliflukcyjn¹ o mi¹¿szoœci 1,5 m. Mu³ki lessowe i lessy deluwialne odznaczaj¹
siê jednomodalnym rozk³adem uziarnienia, z dominant¹
przypadaj¹c¹ na py³y grubo- i œrednioziarniste, podczas
gdy gliny soliflukcyjne wykazuj¹ polimodalny przebieg
krzywych czêstoœci uziarnienia. Wysortowanie osadów w
profilu jest s³abe, a glin soliflukcyjnych bardzo s³abe. Udzia³
wêglanu wapnia rzadko przekracza 5–6%, jedynie w sp¹gu
górnej pokrywy soliflukcyjnej wzrasta do blisko 20%.
Na podstawie rozmiarów ciosu mamuta wywnioskowano, ¿e nale¿a³ on najprawdopodobniej do doros³ego
samca w wieku 30–60 lat.
W pylastych osadach obejmuj¹cych interwa³ od 2,7 m
do 8,5 m nad coko³em skalnym zosta³y znalezione liczne
skorupki miêczaków. Z tego odcinka profilu pobrano 13
próbek osadu. Materia³ skorupowy œlimaków zosta³ poddany standardowej analizie malakologicznej (S.W. Alexandrowicz, 1987). Ca³y analizowany materia³ obejmowa³
1543 okazy nale¿¹ce do 12 taksonów. Liczebnoœæ gatunków w poszczególnych próbkach zmienia³a siê w zakresie
od 4 do 10. Najwiêksze zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego zaznaczy³o siê w interwale 3,5–5,5 m, podczas gdy w
najni¿szej i górnej czêœci profilu by³o ono wyraŸnie mniej-
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sze. Liczebnoœæ okazów zmienia³a siê w szerokich granicach: 4–460. Rozpoznano gatunki nale¿¹ce do czterech
grup ekologicznych. Malakofauna wystêpuj¹ca w profilu
osadów pylastych w Janowicach ko³o Zakliczyna zawiera
wy³¹cznie gatunki o du¿ej tolerancji termicznej i pospolicie notowane z profili lessów i osadów lessopodobnych.
Nastêpstwo zespo³ów faunistycznych umo¿liwia
rekonstrukcjê zmian œrodowiska w czasie sedymentacji
osadów. Malakofauna wskazuje na zimny, polarny klimat i
œrodowisko typu tundry o umiarkowanej wilgotnoœci
pod³o¿a. Obecnoœæ w sp¹gowym interwale doœæ licznych
okazów Galba truncatula (Müll.) sugeruje wystêpowanie
okresowych zbiorników wodnych. Ku górze sekwencji
zaznacza siê stopniowe osuszanie siedlisk, podkreœlone
wzrostem udzia³u sucholubnych przedstawicieli rodzaju
Pupilla, szczególnie Pupilla muscorum loessica (Loek) i
Pupilla muscorum densegyrata (Loek). Ponowny wzrost
wilgotnoœci œrodowiska mo¿na obserwowaæ w interwale
stropowym. Analizowana fauna i nastêpstwa zespo³ów
faunistycznych wykazuj¹ wiele podobieñstw do sekwencji
malakologicznych opisanych z kilku innych stanowisk
osadów pylastych w Karpatach, a szczególnie profili z
obszaru Pogórza Ro¿nowskiego (S.W. Alexandrowicz &
Zuchiewicz, 1988, 1990, 1993). Obserwowane niewielkie
ró¿nice w sk³adzie i strukturze zespo³ów s¹ niew¹tpliwie
nastêpstwem lokalnego zró¿nicowania siedlisk. Na podstawie tych podobieñstw mo¿na przyj¹æ, ¿e osady gliniaste z
faun¹ ods³oniête w Janowicach ko³o Zakliczyna tworzy³y
siê w czasie ostatniego zlodowacenia. Dolna czêœæ sekwencji malakologicznej, o znacznym udziale gatunków mezofilnych, odpowiada prawdopodobnie interpleniglacja³owi.
Œrodkowa czêœæ sukcesji, cechuj¹ca siê bardziej suchymi
siedliskami, nawi¹zuje do m³odszego pleniglacja³u, a odcinek stropowy do schy³ku tej fazy. Osady zawieraj¹ce cios
mamuta mo¿na zatem wi¹zaæ z pograniczem starszego pleniglacja³u i interpleniglacja³u piêtra wis³y.
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