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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*Geological Institute, Slovak Academy of Sciences,
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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?

