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Wywierzysko “Siedem Źródeł”,
martwica wapienna
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Geopark Góra Świętej Anny

G Ó R A

Ś

Geologiczno - edukacyjna ścieżka po Górze Świętej Anny
SIEDEM ŹRÓDEŁ
Miejsce o nazwie „Siedem Źródeł” - to największe źródła krasowe znajdujące się na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Wywierzysko daje początek
potokowi Anka (funkcjonują również nazwy Padół i Cedron), który zasilał 7 młynów wodnych funkcjonujących w Leśnicy do II Wojny Światowej. Źródła te nigdy jeszcze
nie wyschły, ani nie zamarzły!

Tu jesteś!

Słownik pojęć
i terminów
geologicznych
Bioherma
Soczewkowate (w przekroju
pionowym) nagromadzenie
nieuławiconych i nie wykazujących
warstwowania wapieni
organogenicznych, występujące
zwykle wśród skał węglanowych
o innej strukturze. Powstaje w wyniku
narastania, zazwyczaj na dnie
zbiornika wodnego, kolejnych
zespołów organizmów osiadłych np.
koralowców, gąbek, glonów. Jeżeli
struktura taka ma postać bardziej
rozległej warstwy, nazywamy ją
biostromą.

SKĄD PŁYNIE WODA?
Krystalicznie czysta woda o stałej temperaturze
9,4oC i wydajności od 20 do 30 l/s, wypływa licznymi
kanałami krasowymi u podnóża ściany skalnej,
zbudowanej z wapieni zaliczanych do retu (najwyższa,
wapienno-dolomityczna część pstrego piaskowca trias).
W stromo wznoszącym się okolicznym terenie
znajdują się głównie płytkie niecki oraz zadarnione
wąwozy i parowy. Następuje stąd szybki odpływ wód
opadowych i roztopowych poprzez dobrze
przepuszczalne podłoże wapienne. Woda przedostaje
się w głąb górotworu licznymi szczelinami, kawernami
i porami wtórnymi. Porowate, wtórne struktury
wapienia komórkowego powstały po rozpuszczeniu
i częściowym zastąpieniu kryształów ewaporatów
(halitu i gipsu) kalcytem. Wapienie te, są niezwykle
ważnym horyzontem wodonośnym w całym regionie.
Tylko nielicznymi, głębokimi dolinami, woda odpływa
w sieci cieków powierzchniowych, czego przykładem
jest opisywane miejsce i potok Anka...

Potok Anka - żarno, pozostałość po siedmiu młynach?

Fot. J.Szulc

Fot. J.Szulc

Wapień komórkowy retu
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Drugą odmianę tworzą
inkrustacje sinicowe na ogół
bardziej gęste od zielenicowych
i wykazujące wyraźną
laminację. Laminacja jest
efektem sezonowych zmian
zespołu mikrobów tworzących
martwicę. Na ogół warstewki
gęste reprezentują przyrosty
wiosenne, zaś warstwy
porowate powstały w okresie
letnio-jesiennym.

Wśród inkrustacji glonowych
wyróżniają się skalcyfikowane plechy
zielenic - Cladophora, tworzących duże,
poduszkowate kolonie, których ułożenie
wskazuje kierunek przepływu wody
w czasie ich kalcyfikacji. Zbudowane
z upakowanych i częściowo splątanych
cienkich rurek utworzonych z kryształów
kalcytu.

Fot. J.Szulc

3 mm
Porowate struktury wapienia komórkowego powstałe
po rozpuszczeniu i częściowym zastąpieniu
kryształów ewaporatów (halitu i gipsu) kalcytem.

MARTWICE, SKAŁY NIE CAŁKIEM MARTWE...
Okolice Poręby skrywają przed nami jeszcze jeden prawdziwy,
geologiczny skarb - martwicę. To rzadki przykład wapieni
słodkowodnych, unikatowy nawet w skali całego kraju.
Martwica buduje tu typowy próg wapienny, który powstawał
od około 8 do 2 tys. lat temu. Samo odsłonięcie ma wyraźny,
soczewkowaty kształt - tzw. bioherma . Zbudowane jest
z masywnych, ale porowatych, kruchych i sypkich, jasnoszarych
wapieni organogenicznych. W ścianie odsłonięcia zachowały się
liczne, dobrze widoczne odciski pni, liści i gałęzi drzew liściastych.

Fot. R.Sikora

Halit
Minerał o wzorze NaCl (potocznie sól
kamienna), z grupy halogenków.
Jego nazwa pochodzi od greckich słów
halos - sól, słony oraz lithos - kamień.

Kanał krasowy
Podziemna, podłużna szczelina,
o średnicy od kilku cm do
kilkudziesięciu metrów, która
umożliwia swobodny przepływ wody.
Typowymi kanałami krasowymi są
np..: korytarze, studnie i kominy
jaskiniowe.

Wywierzysko

Odciski gałęzi drzew liściastych w martwicy wapiennej

Ewaporat
Nazwa od łacińskiego słowa
evaporatio - parowanie. Jest to skała
(osad) pochodzenia chemicznego,
utworzona z łatwo rozpuszczalnych
minerałów, które wytrącają się
z roztworu wodnego w czasie jego
silnego odparowania np. w płytkich
zatokach, lagunach, czy też
zamkniętych morzach.

Inkrustacja
Jest to proces związany
z odkładaniem lub nakładaniem
jakiegoś materiału na pewnej
powierzchni lub w jej wnętrzu.
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MARTWICE - WAPIENNE BUDOWLE POWSTAJĄCE Z WODY?
Czy to możliwe, aby skała utworzyła się z wody? W pewnym sensie tak! Martwica wapienna powstała z wód płynących, poprzez wytrącanie węglanu wapnia
(podobnie jak w przypadku szaty naciekowej w jaskiniach) w strefie wzmożonej turbulencji (np przy źródłach, wodospadach), pod wpływem gwałtownych zmian
ciśnienie lub temperatury:

Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
Mogło to być też miejsce, w którym uformowała się naturalna przegroda, powodująca spiętrzenie potoku - przykładowo zaklinowana sterta pni tamująca nurt,
cementowana i wzmacniana dodatkowo przez wapienne inkrustacje mat glonowych, porastających zanurzone w wodzie kłody drzew.

NAJSTARSZY ZIELNIK NA ŚWIECIE?
Sztukę tworzenia zielników zainicjował w Europie (XVI w.) włoski botanik i fizyk Luca Ghini.
Świat nauki dość szybko przekonał się, że to, co było początkowo traktowane jako przyjemne hobby
(„suszenie liści”), dostarcza prawie tyle samo danych anatomicznych
i morfologicznych, jak żywe okazy flory. Współcześnie, za szczególnie cenne zielniki uważa się te
najstarsze. Wyobraźmy sobie teraz zielnik, w którym zgromadzono okazy nie sprzed kilku wieków,
ale kilku tysięcy lat... To niemożliwe? Nie ma takiego? Jest! Zachowały się przecież utrwalone
w martwicy liście, które kiedyś należały zapewne do grabów, leszczyn i wierzb.

Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, martwice były też ważnym surowcem skalnym,
wydobywanym w nieodległej przeszłości. Materiał użyty do budowy niewielkiej groty przy kościele
Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, pochodzi najprawdopodobniej z okolic Poręby.

Skamieniały liść (najprawdopodobniej leszczyna - Corylus)
Projekt i opracowanie tablic: Paweł Woźniak, Rafał Sikora
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Autorzy opracowania “Geopark Góra Św. Anny”:
Paweł Woźniak
Państwowy Instytut Geologiczny Rafał Sikora
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Górnośląski
Krzysztof Lasoń
Marek Markowiak
Joachim Szulc
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Muschelkalkmuseum, Ingelfingen
Hans Hagdorn
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INNI Sponsorzy i wykonawcy
NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

