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powierzchniowych zgodnych z norm¹ nr 346/2004. Woda
geotermalna pochodz¹ca z otw. wiert. PP-1 zmieszana z
wod¹ powierzchniow¹ z potoku Velicky przekracza okreœlony przez normê stopieñ zawartoœci Fe i Se. ¯elazo, które
nie ma ¿adnego szkodliwego wp³ywu na œrodowisko naturalne jest usuwane przez wytr¹canie. Selen gromadz¹cy
siê w organizmach roœlinnych i zwierzêcych, w wiêkszych
stê¿eniach mo¿e mieæ dzia³anie szkodliwe. Pozbycie siê
selenu wymaga³oby poddania wody dodatkowym procesom. Woda geotermalna z otw. wiert. FGP-1 zmieszana z
wod¹ powierzchniowa z potoku Studeny przekracza okreœlon¹ norm¹ zawartoœæ As. Arsen nie gromadzi siê nad-

miernie w rybach, tak wiêc warunki dla bezpoœredniego
zrzutu do potoku s¹ dogodne. As mo¿na usun¹æ z wody
przez sorpcjê na uwodnionych tlenkach Fe. Wiêkszoœæ
wartoœci okreœlonych norm¹ jest przekroczona w wodach
zmieszanych z wodami geotermalnymi z otw. wiert. VR-1 i
VR-2 z wod¹ z potoku Vrbovski. Rozpuszczone pierwiastki i siarczany nie s¹ szkodliwe dla œrodowiska, a zatem nie
przedstawiaj¹ problemu. Problem przedstawia azot amoniakalny, który gromadzi siê w rybach, ale mo¿e byæ usuniêty z wody przez jej natlenienie.
Badanie te zrealizowano przy wsparciu Uniwersytetu
im. Komeñskiego (projekt nr UK 2/231/2004).

Propozycja ochrony Czerwonej Ska³y w okolicy Krempach
(pieniñski pas ska³kowy)
Joanna Gawenda*
Pieniñski pas ska³kowy (pps) jest czêœci¹ Karpat.
Oddziela Karpaty wewnêtrzne od zewnêtrznych. Tworz¹
go g³ównie formacje jurajskie i kredowe. Omawiana
ska³ka znajduje siê w Pieninach Spiskich. Jest to region
bêd¹cy najni¿sz¹ czêœci¹ pieniñskiego pasa ska³kowego,
po³o¿ony na zachód od prze³omu Dunajca ko³o Czorsztyna. W czêœci zachodniej pps tworzy twardzielcowe ska³y
— Ska³ki Dursztyñskie, do których nale¿y Czerwona Ska³a
(790 m n.p.m.). W przekopie drogi jest widoczny kontakt
tektoniczny jurajskich wapieni krynoidowych (bajos) z
kredowymi marglami (cenoman–kampan), elementy te s¹
silnie z³uskowane; œwiadczy to o silnych ruchach tektonicznych sprzed 70 i 25 mln lat (faza laramijska i styryjska). Znajduje siê tu stratotyp ogniwa czerwonych margli z
Pustelni w formacji margli z Jaworek (Birkenmajer, 1979).
Czerwone margle to osad pelagiczny, zawieraj¹cy cienkie
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skorupy inoceramów oraz planktoniczne otwornice
(Szyd³o, 1997). Ska³ka ta zas³uguje na uwagê ze wzglêdu
na zró¿nicowanie litologiczne w obrêbie wapienia krynoidowego, w którym znajduj¹ siê fragmenty lilowców, drobne klasty wapieni mikrytowych, dolomitów triasowych,
czerwonych ³upków (perm) oraz klasty wapieni oolitowych, prawdopodobnie triasowych. Z tych wzglêdów
ska³ka powinna zostaæ objêta ochron¹ jako stanowisko
dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej. W okolicy znajduje siê wiêcej ska³ek nale¿¹cych do pps, m.in. Lorencowe
Ska³ki, które s¹ zbudowane ze z³uskowanych elementów
antyklinalnych — wapieni jurajskich oraz elementów synklinalnych — margli globotrunkanowych (Birkenmajer,
1979) z liczn¹ faun¹ liliowców i ramienionogów (Krobicki, 1994). Ustanowienie na tym terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu uchroni³oby malownicze wapienne formy
skaliste i otaczaj¹c¹ j¹ roœlinnoœæ przed dewastacj¹.
Wyznaczenie szlaków i œcie¿ek dydaktycznych jednoczeœnie przyci¹gnê³oby turystów i da³o szanse na rozwój w
tym regionie geo- i agroturystyki.

Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej
i kri¿niañskiej Tatr
Piotr Jaglarz*, Tomasz Rychliñski*
Ró¿norodne struktury wynurzeniowe s¹ powszechne w
p³ytkomorskich utworach triasu jednostki wierchowej Tatr
Zachodnich i kri¿niañskiej Tatr Zachodnich oraz Tatr Bielskich.
Paleokras zwi¹zany z krótkotrwa³ymi okresami ekspozycji i wietrzenia utworów wêglanowych zosta³ stwierdzony w platformowych sukcesjach triasu œrodkowego w kilku
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profilach serii wierchowej. Cech¹ charakterystyczn¹ utworów skrasowia³ych jest wystêpowanie czerwonego materia³u (terra rosa) wype³niaj¹cego szczeliny krasowe oraz
ujemne wartoœci *13C. Tego typu kras by³ zwi¹zany prawdopodobnie z okresami regresji wywo³anymi eustatycznymi obni¿eniami poziomu morza. Paleokras zosta³
rozpoznany równie¿ w utworach triasu jednostki kri¿niañskiej. W jednostce Suchego Wierchu (profil Skupniów
Up³azu) oraz w jednostce Hawrania (profil Hlupy–diarska Vidla) paleokras wystêpuje w stropie utworów ladynu i
stanowi granicê pomiêdzy utworami œrodkowego i gór-

