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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?
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Na podstawie danych karota¿owych, udostêpnionych
autorce przez PPNiG w Krakowie, wykonano korelacjê litostratygraficzn¹. Na jej podstawie wyró¿niono kilka formacji, które koreluj¹ siê z wydzieleniami opracowywanymi
przez innych autorów. W dalszej kolejnoœci wykonano siedem przekrojów paleohydrogeologicznych. Do tego celu
wykorzystano program komputerowy Basin Modeling with
Basin2. Przeprowadzono szczegó³ow¹ analizê wszystkich
wydzieleñ stratygraficznych. Przyjêto, ¿e istnia³a ³¹cznoœæ
hydrauliczna z innymi basenami oraz utworami pod³o¿a.
Za³o¿enia dotyczy³y równie¿ kierunków przep³ywu wód
(wertykalny, horyzontalny, zgodnie z prawem Darcy’ego),
kompakcji (nieodwracalna), temperatury i ciœnienia (wyjœciowe: 20oC, O atm). Bazowano na danych hydrogeologicznych pochodz¹cych z literatury i teczek otworów.
Wstêpne badania pozwoli³y ustaliæ dwa poziomy
uszczelniaj¹ce; w najni¿szym oksfordzie (margle, wapie-

nie margliste, czêste wk³adki i³owców) oraz w wy¿szym
oksfordzie górnym (margle, wapienie margliste). Kierunki
przep³ywu wód podziemnych s¹ zgodne z rozk³adem geociœnieñ oraz paleoreliefem. Potencja³ hydrauliczny (w
rozumieniu Hubberta, 1953) zmienia siê zarówno w czasie,
jak i wzd³u¿ basenu. Wstêpne analizy potwierdzaj¹ ró¿nicuj¹cy siê rozwój warunków paleohydrodynamicznych w
SE i NW czêœci obszaru. Przep³yw typu artezyjnego jest
charakterystyczny dla batonu rejonu SE oraz oksfordu dolnego i œrodkowego rejonu NW. Z koñcem tytonu
przep³ywy artezyjskie wystêpuj¹ jedynie w NW czêœci
obszaru. WyraŸna dwudzielnoœæ systemu hydrodynamicznego zaznacza siê na ca³ym obszarze synklinorium ju¿ w
oksfordzie œrodkowym. Oba systemy s¹ rozdzielone stref¹
o ograniczonym, b¹dŸ bardzo silnym przep³ywie (w tytonie jest to ju¿ strefa o ograniczonym przep³ywie) zgodn¹ z
osi¹ synklinorium.

Górnokredowe radiolarie z margli puchowskich sukcesji czorsztyñskiej
w pieniñskim pasie ska³kowym (stanowisko Cervena Skala, Karpaty Zachodnie)
Miroslava Smreèková*
Badano radiolarie z margli puchowskich, ze stanowiska Cervena Skala ko³o Niznej (sukcesja czorsztyñska; pieniñski pas ska³kowy; Karpaty Zachodnie). Typowe dla

horyzontów krzemionkowych, prze³awicaj¹cych margle
dolnego turonu sekwencji górnokredowej, jest powszechne wystêpowanie gatunków nale¿¹cych do rodzaju Spumellaria i Nassellaria. Na podstawie wskaŸnika
powszechnoœci wystêpowania Spumellaria i Nassellaria
przypuszcza siê, ¿e horyzont krzemionkowy mo¿e reprezentowaæ niestabilne warunki œrodowiskowe, zwi¹zane z
rozszerzeniem strefy minimum tlenowego (OMZ).

Projektowana odbudowa publicznej stacji kolejowej Bratislava Filialka
i jej wp³yw na re¿im wód gruntowych
Mariana Sopkova*
Z powodu planowanego zamkniêcia stacji kolejowej
Bratislava Hlavna Stanica i jej przebudowy, istnieje kilka
mo¿liwych rozwi¹zañ, aby zapewniæ stolicy S³owacji
transport kolejowy. Jednym z nich jest mo¿liwoœæ zast¹pienia stacji przez przebudowê stacji Bratislava Filialka, która
w przysz³oœci mo¿e przej¹æ nadmiar obci¹¿enia z dworca
g³ównego.
Interesuj¹cy nas obszar znajduje siê u stóp Ma³ych Karpat; jest zbudowany ze ska³ plejstocenu i holocenu oraz
pliocenu i miocenu. Osady plioceñsko-mioceñskie s¹ nieprzepuszczalne, poziom wód gruntowych wystêpuje na
p³ytkich g³êbokoœciach w warstwach piaszczystych i jest
poziomem napiêtym. Holocen i paleocen reprezentuj¹
g³ównie ¿wiry Dunaju i s¹ one nasycone wod¹ praktycznie

w ca³ej swej mi¹¿szoœci, a mi¹¿szoœæ ¿wirów wzrasta od
ok. 10 m u stóp Ma³ych Karpat do 20–30 m w s¹siedztwie
Dunaju. Przepuszczalnoœæ poziomu jest wysoka,
wspó³czynnik przewodnoœci hydraulicznej zmienia siê od
10-2 do 10-3 ms-1, a rzadko mniej. Wody gruntowse¹ w bezpoœrednim kontakcie hydraulicznym z wodami Dunaju, z
wyj¹tkiem obszaru przylegaj¹cego do stacji Filialka u stóp
Ma³ych Karpat, gdzie woda gruntowa po³¹czona jest z
wod¹ stokow¹ Ma³ych Karpat.
Przebudowywana stacja kolejowa bêdzie oko³o 11 m
pod powierzchni¹ terenu na d³ugoœci ok. 2 km. Planuje siê
stopniowe zdejmowanie nadk³adu. Zak³ada siê wznoszenie
budynków ponad stacj¹, która bêdzie po³o¿ona pod ziemi¹.
Budowa bêdzie mia³a znacz¹cy wp³yw na œrodowisko.
Przyjmuje siê negatywny jej wp³yw na przep³yw wód gruntowych. Dla okreœlenia poziomu wód gruntowych u¿yto
programu TRIWACO.
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