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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.
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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
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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
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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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