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Stratygrafia warstw godulskich na podstawie otwornic, ze szczególnym
uwzglêdnieniem facji pstrej, miêdzy Bielsko-Bia³¹ a Jas³em — wyniki wstêpne
Anna Lemañska*
Warstwy godulskie s¹ najlepiej rozwiniêtym ogniwem
póŸnokredowych sekwencji turbidytowych serii œl¹skiej
Karpat Zachodnich. Jednoczeœnie wiek tego potê¿nego
kompleksu osadów jest, jak dotychczas najs³abiej udokumentowany pod wzglêdem mikrofaunistycznym. Wstêpne
wyniki dotychczasowych badañ wykaza³y wystêpowanie
prawie wy³¹cznie otwornic aglutynuj¹cych „DWAF”
(deep-water agglutinated foraminifera). W rejonie Pogórza Lanckoroñskiego stwierdzono wystêpowanie dwóch
poziomów biostratygraficznych sensu Geroch & Nowak
(1984): poziom Uvigerinammina jankoi rozpoznany w
³upkach pstrych podœcielaj¹cych warstwy godulskie oraz
poziom Caudammina gigantea w obrêbie warstw godulskich.
Porównano sk³ad zespo³u otwornicowego pochodz¹cego z

sekwencji turbidytowych warstw godulskich i hemipelagicznych ³upków pstrych. Zaobserwowano ró¿nice w sk³adzie
taksonomicznym otwornic w ich wielkoœci i stopniu zachowania skorupek poszczególnych gatunków.
Celem przeprowadzonych badañ jest precyzyjne datowanie wieku warstw godulskich na podstawie otwornic. W
wybranych profilach zostanie analizowana mikrofauna
otwornicowa pochodz¹ca z warstw godulskich oraz
³upków pstrych (Wielka Puszcza, Rzyki — Beskid Ma³y,
pasmo Ciecienia — Beskid Wyspowy, Ryglice — fa³d
Brzanka–Liwocz). Szczególnie wa¿ne jest sprecyzowanie
dolnej granicy warstw godulskich, która ma wyraŸnie diachroniczny przebieg.
Przeprowadzona równie¿ zostanie analiza jakoœciowa i
iloœciowa zespo³ów otwornicowych, w tym „analiza morfotypowa” w celu okreœlenia warunków paleoekologicznych a tak¿e paleobatymetrycznych panuj¹cych w
zbiorniku œl¹skim w czasie depozycji warstw godulskich.
Badania s¹ realizowane w ramach grantu przyznanego
przez Ministerstwo Nauki i Informacji o nr 0444 PO4 2004 26.

Wody gruntowe mezozoiku obszaru Trenèianske Mitice (S³owacja)
FrantiÓek Malik*
Interesuj¹cy obszar le¿y w S³owacji w powiecie Trencin. Najwa¿niejsz¹ struktur¹ hydrogeologiczn¹ badanego
terenu jest masyw Ostry, znajduj¹cy siê w po³udniowo-zachodniej czêœci Gór Stra¿owskich w Karpatach Zachodnich. Œrednia temperatura roczna wynosi tu 8,8oC, a
œrednia roczna opadów — 637 mm. Badany obszar nale¿y
do zlewni rzeki Bebrawy.
Obszar jest zbudowany ze ska³ mezozoicznych, na których le¿¹ osady neogenu. Wiêkszoœæ ska³ mezozoicznych,
wapienie i dolomity triasu, buduje p³aszczowiny choczañsk¹ i
stra¿owsk¹iej. Osady kredy i jury buduj¹ p³aszczowinê kri¿niansk¹. Osady paleogenu wystêpuj¹ tylko sporadycznie,
jako zlepieñce i piaskowce. Wype³nienie neogeñskie reprezentuj¹ poligenetyczne gliny, i³y i aluwia rzek górskich.
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Góry Stra¿owskie maj¹ najbardziej z³o¿on¹ budowê w
Karpatach Zachodnich S³owacji. Najwa¿niejszy jest uskok
jastrabski o orientacji NW–SE. Oddziela on Povazský
Inovec od Gór Stra¿owskich.
Struktura hydrogeologiczna masywu Ostry jest struktur¹
pó³zamkniêt¹, krasowo-szczelinow¹. Wapienie i dolomity
obejmuj¹ 43% ca³ej struktury. Stratygraficznie, osady kredowe reprezentuj¹ ogólnie 13% ca³ej struktury, warstwy
lunzske — w przybli¿eniu 3,7% struktury, osady miocenu i
pliocenu — 0,3% struktury, a osady plejstocenu i holocenu
— 40% struktury.
G³ówne wyniki bilansu hydrogeologicznego masywu
Ostrego s¹ nastêpuj¹ce. Odp³yw wód gruntowych stanowi
œrednio 35,47% w latach 1997–2001. Specyficzny odp³yw wód
gruntowych w strukturze wzrasta od 5,67 do 12,01 l/s/km2 w
latach 1997–2001. Realna ewapotranspiracja (Er) zosta³a okreœlona z równania Turca (wg Tomlain i in., 1981 [In:] Kullman,
1990). Wyniki Er w strukturze hydrogeologicznej masywu
Ostrego s¹ niskie, œrednio w granicach 11,7–30,4%.

Wp³yw wysypisk w ska³ach osadowych paleogenu na
wody powierzchniowe i podziemne
Slavomir Mikita*
Znaczna czêœæ wysypisk na obszarze Republiki
S³owackiej nie zosta³a utworzona w oparciu o zalecenia
prawne, które obowi¹zuj¹ obecnie. W zwi¹zku z tym,
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zatwierdzono program gospodarki odpadami, koordynowany przez rz¹d. W sk³ad tego programu wchodzi projekt
Ministerstwa Œrodowiska pt. Monitoring wp³ywu

