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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.

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,

zatwierdzono program gospodarki odpadami, koordynowany przez rz¹d. W sk³ad tego programu wchodzi projekt
Ministerstwa Œrodowiska pt. Monitoring wp³ywu uci¹¿li-
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woœci œrodowiskowej na czynniki geologiczne œrodowiska
w wybranych regionach Zachodnich Karpat (Vybíral i in.,
2004). Objêto nim ró¿nego typu wysypiska o ró¿nych
warunkach technicznych i œrodowiskowych, bior¹c przy
tym pod uwagê ró¿norodnoœæ sk³adowanych odpadków.
Wybrane wysypiska Myjaka–Holièov, Myjaka–Surovín i Uzovská Panica zbudowane z paleogeñskich ska³ osadowych maj¹ pewne w³aœciwoœci wspólne i reprezentuj¹
„typ wysypisk zboczowych.” Odpady umieszczano w dolinie o nieprzepuszczalnym lub prawie nieprzepuszczalnym
pod³o¿u. Dla tego typu wysypisk charakterystyczne jest, ¿e
odcieki, które pochodz¹ tylko z infiltruj¹cych wód opado-

wych, s¹ odprowadzane do otaczaj¹cego obszaru przez
wyp³yw po³o¿ony w czo³owej partii wysypiska. Kierunek
odp³ywu wyp³ywaj¹cych wód ska¿onych zale¿y od warunków geograficznych, nachylenia stoku i stoków bocznych.
Poziom zagro¿enia dla œrodowiska zale¿y od charakteru
wyp³ywu i od cech hydrologicznych ich odbioru.
Wp³yw wysypiska na jakoœæ wód gruntowych obserwowano tylko lokalnie. Dobra korelacja pomiêdzy przewodnoœci¹ wody, zmierzona in situ, a zawartoœci¹
chlorków, które s¹ obecne w ska¿onych wodach z wysypisk, pozwoli³y opisaæ sytuacjê badanych obszarów dostatecznie dok³adnie. Ocena dotyczy wyników uzyskanych w
latach 2002–2004 w stanowisku Myjaka–Holièov.

Synsedymentacyjne ruchy masowe w strefie bystrzyckiej
p³aszczowiny magurskiej
Janusz Olszak*, Jan Bromowicz*
Nagromadzenie bloków grubo³awicowych piaskowców i margli zosta³o stwierdzone w po³udniowej czêœci
Beskidu Wyspowego oraz pó³nocno-wschodniej czêœci
Beskidu S¹deckiego (Bromowicz, 1998; Bromowicz &
Olszak, 2004). Bloki znajduj¹ siê w utworach formacji
beloweskiej (strefa bystrzycka), stanowi¹cej drobnorytmiczny flisz zbudowany z niebieskich, wapnistych ³upków

oraz cienko³awicowych, drobnoziarnistych piaskowców.
Niektóre z tych bloków maj¹ bardzo du¿e rozmiary (do kilkuset metrów d³ugoœci) wyraŸnie zaznaczaj¹c siê w rzeŸbie
terenu jako kopulaste wzgórza.
Litologia bloków skalnych, jak i ich cechy morfologiczne sugeruj¹, ¿e uleg³y one grawitacyjnemu przemieszczeniu i mog¹ pochodziæ z wy¿szych formacji strefy
bystrzyckiej. Ruchy masowe na tak du¿¹ skalê by³y mo¿liwe podczas synsedymentacyjnego skracania zbiornika
magurskiego i nachylenia dna basenu ku pó³nocy. Po
sk³onie tworz¹cej siê wówczas pryzmy akrecyjnej schodzi³y podmorskie osuwiska, wprawiaj¹c w ruch jeszcze nie
do koñca zlityfikowane masy skalne.

Elementy metodologii konstruowania map wg³êbnych przy u¿yciu programu
IsoMap na przyk³adzie map izopachyt utworów mezozoiku
niecki miechowskiej
Przemys³aw Prêdki*
W pracach u¿yto programu IsoMap bêd¹cego elementem zestawu modu³ów GES’97 (GeoGraphix Exploration
System). Program ten s³u¿y do konstruowania map
wg³êbnych, przy u¿yciu komputerów klasy PC pracuj¹cych w œrodowisku Windows (95\98\NT). Program
IsoMap zastosowano do stworzenia map mi¹¿szoœci utworów jury górnej, kredy górnej oraz, oddzielnie, cenomanu,
na obszarze niecki miechowskiej. Podczas prac wyci¹gniêto wnioski natury metodologicznej.
Przy imporcie danych wejœciowych wa¿ny jest dobór
otworów. Wykorzystaæ mo¿na jedynie otwory z mi¹¿szoœciami przewierconymi, gdy¿ wprowadzenie niepe³nych
danych mo¿e powodowaæ tworzenie sztucznych anomalii
mi¹¿szoœci.

W zakresie edycji danych stwierdzono koniecznoœæ
wprowadzania fikcyjnych otworów z wartoœci¹ zero na
granicy zasiêgu badanych utworów, w celu odpowiedniej
ekstrapolacji wartoœci na granicy wyklinowania, b¹dŸ erozji utworów.
Przy tworzeniu siatki interpolacyjnej i konturowaniu
zanotowano, ¿e im wiêcej danych i im bardziej równomierna ich dystrybucja, tym lepiej model matematyczny
odwzorowuje budowê geologiczn¹.
Dla obszarów o s³abym lub nierównomiernym pokryciu danymi otrzymywano relatywnie gorsze wyniki. Skutecznoœæ poszczególnych algorytmów zwiêksza³a siê lub
zmniejsza³a w zale¿noœci od iloœci i rozk³adu danych, co
doprowadzi³o do wniosku o koniecznoœci testowania
wszystkich algorytmów przy kreœleniu map, a nie stosowania tylko jednego, pozornie najskuteczniejszego.
Zauwa¿ono, ¿e zakres zmiennoœci wartoœci mi¹¿szoœci
posiada wp³yw na otrzymane wyniki. Algorytmy takie jak
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