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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.
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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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Minimum Curvature i Adaptive Fitting, wyprowadzaj¹
powierzchniê o mo¿liwie minimalnej krzywiŸnie, a wysoki
zakres zmiennoœci na niewielkim obszarze powoduje nie-

wyliczenie modelu, b¹dŸ stworzenie modelu o niedopuszczalnych b³êdach. W takich przypadkach lepiej zachowuj¹
siê prostsze algorytmy.

Geologiczne uwarunkowania wybranych walorów geoturystycznych
Pogórza Spisko-Guba³owskiego
Aneta Ptaszek*
Pogórze Spisko-Guba³owskie buduj¹ paleogeñskie
utwory nale¿¹ce do fliszu podhalañskiego oraz, w w¹skim
pasie w pó³nocnej czêœci, utwory pieniñskiego pasa
ska³kowego. Od Starego Bystrego po Now¹ Bia³¹ pojawiaj¹ siê ciekawe formy wapiennych ska³ek, których
powstanie jest uwarunkowane litologi¹; s¹ zbudowane z
odpornych na wietrzenie utworów jurajskich i jurajsko-dolnokredowych,
nale¿¹cych
do
jednostek
ska³kowych pieniñskiego pasa ska³kowego (Birkenmajer,
1979). Wyró¿niaj¹ siê obiekty znajduj¹ce siê pod ochron¹ ,
tj. Ska³ka RogoŸnicka ze stanowiskiem muszlowca — stratotypem ogniwa muszlowca z RogoŸnika (Birkenmajer,

1977), prze³om Bia³ki pod Kremapachami z profilami
ska³ek Kramnicy i Ob³azowej oraz zjawiskami krasowymi,
a tak¿e ska³ka Szaflarska i Cisowa, zbudowane z utworów
nale¿¹cych do serii czorsztyñskiej.
W dolinach g³ównych rzek Pogórza Spisko-Guba³owskiego, nawi¹zuj¹cych do regionalnych stref uskokowych niecki podhalañskiej (Kêpiñska, 1997), s¹
spotykane liczne efekty procesu erozji. W brzegach dolin
spotykamy wiele ods³oniêæ fliszu podhalañskiego, a w
miejscach wystêpowania odpornych ³awic piaskowców,
poœród mniej odpornych ³upków, powstaj¹ stopnie lub wodospady (np. wodospad w potoku Kacwinianka na Spiszu). W
krajobrazie wyraŸnie kontrastuj¹ s¹siaduj¹ce z Obni¿eniem
Orawsko-Podhalañskim jednostki Pienin, Tatr i Beskidów,
obrazuj¹c zwi¹zek budowy geologicznej i rzeŸby. Interesuj¹ce jest wykorzystanie miejscowych surowców w zabytkowym budownictwie (wapienie krynoidowe, piaskowce,
glina).

Anizyjskie skamienia³oœci œladowe z formacji Vysoka
Vladimir Simo*
Formacja Vysoka jest najni¿sz¹ czêœci¹ systemu
na³o¿onych p³aszczowin centralnokarpackich (Michalik,
1997). Ods³oniêcia warstw ze skamienia³oœciami œladowymi znajduj¹ siê na szczycie góry Bralná Vysoká (48° 25' N,
17°13'E na wysokoœci 734 m n.p.m). Osady formacji Vyso-

ka zosta³y osadzone na rozleg³ej p³ytkomorskiej rampie
wêglanowej. G³ówn¹ facj¹ formacji Vysoka s¹, w ró¿nym
stopniu zbioturbowane, wapienie robaczkowe. Wydzielono kilka innych typów facji p³ytkowodnych (facja dolomitowa niskiego poziomu morza, facja ³awicy oolitowej,
facja sebhy niskiego poziomu morza). Zbadano skamienia³oœci œladowe (g³ównie pionowe i prawie pionowe
dr¹¿enia) w kilkunastu warstwach.

Rozwój warunków paleohydrodynamicznych jurajskiego basenu
synklinorium miechowskiego
Joanna Skawiñska*
Obszar badañ ulokowany jest pomiêdzy SW obrze¿eniem Gór Œwiêtokrzyskich na pó³nocy, a miejscowoœciami
S³omniki–Nieczajna na po³udniu. Utwory jurajskie s¹ znane jedynie z wychodni rejonu œwiêtokrzyskiego oraz z licz-
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nych otworów wiertniczych. Przewodnim celem pracy jest
odtworzenie sytuacji paleohydrodynamicznej wraz z
rekonstrukcj¹ warunków depozycji utworów jurajskich,
oraz znalezienie odpowiedzi na kilka pytañ. W jakim stopniu rozwój systemu depozycyjnego rampy wp³yn¹³ na rozmieszczenie poziomów wodonoœnych i w jakim stopniu
móg³ siê on wi¹zaæ z generacj¹ wêglowodorów?

