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Kolejne, XI Miêdzynarodowe Sympozjum nt. Pseudo-
krasu odby³o siê w regionie znanym z wystêpowania nie-
krasowych jaskiñ – w Piaskowcowych Górach Po³abskich,
zwanych te¿ Czesko-Sask¹ Szwajcari¹ i po³o¿onych na
pograniczu czesko-niemieckim. Ju¿ raz, w 1988 r., odby³o
siê tam bardzo udane III Sympozjum (Prz. Geol., 37: 167–
168), które pamiêtaj¹ tylko nieliczni (najstarsi) uczestnicy
spotkañ pseudokrasowych. Tegoroczny zjazd zgromadzi³
spor¹ liczbê osób – 53 uczestników naukowych (nie licz¹c
organizatorów) z 10 pañstw: Austrii, Czech, Hiszpanii,
Holandii, Niemiec, Polski, S³owacji, Szwecji, Wêgier i
W³och. Jego formalnym inicjatorem i organizatorem by³a
Komisja Pseudokrasowa Miêdzynarodowej Unii Speleolo-
gicznej (Pseudokarst Commission UIS), ale praktycznie
spotkanie zosta³o przygotowane i przeprowadzone przez
Höhlen- und Karstforschung Dresden e.V. – klub speleolo-
giczny z Drezna.

Sympozjum, jak zawsze w przypadku konferencji spe-
leologicznych, by³o miejscem spotkania praktyków-hob-
bystów (czêsto posiadaj¹cych du¿¹ wiedzê z zakresu swo-
ich zainteresowañ) z naukowcami (którzy z kolei bez kon-
taktu z praktykami mieliby znacznie trudniejszy dostêp do
przedmiotu swych badañ). Poziom prezentacji by³ ró¿ny –
od referatów œciœle naukowych, o istotnym znaczeniu dla
postêpu badañ, po sprawozdania z eksploracji i dokumen-
tacji obiektów – i oczywiœcie obejmowa³ szerokie spek-
trum badañ speleologicznych (od geologii i geomorfologii
po klimatologiê i biologiê).

W ci¹gu trzech przedpo³udniowych sesji referatowych
(13–15.05) przedstawiono 21 prezentacji oraz kilka poste-
rów. Przedmiotem najciekawszych referatów dotycz¹cych
zagadnieñ geologicznych i geomorfologicznych by³y:

� Zupe³nie nowa koncepcja wietrzeniowych morfofa-
cji piaskowców, zwi¹zanych z litologi¹ ska³, w szcze-
gólnoœci zaœ z ich stopniem cementacji, nasi¹kliwo-
œci¹, uziarnieniem i sk³adem chemicznym spoiwa
(J. Adamoviè, R. Mikulaš & J. Schweigstillová);

� Oryginalna hipoteza dotycz¹ca genezy sferycznych
pustek (jaskiñ) w piaskowcach Czeskiego Raju, za-
k³adaj¹ca ich zwi¹zek z konwekcyjnym przep³ywem
powietrza w schy³kowym okresie ostatniego glacja-
³u, dokumentowana datowaniami radiometrycznymi
(J. Bruthans, P. Jenè, Z. Churáèková, J. Schweig-
stillová & P. Mikuš);

� Koncepcja speleogenezy jaskiñ w granitoidach na
terenie Hiszpanii (M. Vaqueiro-Rodriguez, R. Cos-
tas-Vazquez, R.M. Suarez-Perez, J.M. Lopez-Mos-
quera & J.R. Vidal-Romani), powi¹zana z opisem
mineralogicznym i genetycznym wtórnych form mi-
neralnych tworz¹cych siê w tych jaskiniach (J.R.
Vidal-Romani, J. Sanjurjo-Sanchez, M. Vaqueiro-
Rodriguez & D. Fernandez-Mosquera);

� Rezultaty dwóch wypraw badawczych do jaskiñ w
kwarcytach gór sto³owych Wenezueli, obejmu-
j¹cych obserwacje genetyczne, a tak¿e wszechstron-

ne badania zró¿nicowanych, wtórnych (po czêœci
biogenicznych) form mineralnych (kilka referat-
ów, których autorami byli: T. Lanczos, R. Aubrecht,
J. Schlögl, L. Vlèek, B. Šmida, C. Brewer-Carias,
F. Mayoral, L. Kováèik & M. Audy);

� Typy genetyczne jaskiñ w granitoidach Szwecji
(R. Sjöberg) – konfrontacja rezultatów badañ jaskiñ
szwedzkich z prezentowanymi wczeœniej spostrze-
¿eniami z jaskiñ hiszpañskich dobitnie wskaza³a na
znaczenie warunków klimatycznych w morfogene-
zie obszarów zbudowanych z granitoidów;

� Postêp w badaniach pierwotnych jaskiñ typu tree
mold caves na S³owacji (L. Gaál);

� Interesuj¹ce przyk³ady jaskiñ niekrasowych, g³ów-
nie o genezie grawitacyjnej, rozwijaj¹cych siê w ska-
³ach ³atwo krasowiej¹cych – gipsach i wapieniach –
pó³nocno-wschodnich Apeninów (S. Galdenzi).

Autorzy polscy zaprezentowali trzy referaty, w tym dwa
dotycz¹ce zagadnieñ geologiczno-geomorfologicznych:

� Warunki rozwoju jaskiñ szczelinowych typu „crevice”
w polskich Karpatach fliszowych oraz ich zwi¹zek z
ruchami masowymi (W. Margielewski & J. Urban);

� Zastosowanie tomografii elektrooporowej ERT do
poszukiwania jaskiñ w polskich Karpatach fliszo-
wych (J. Urban, T. Panek, P. Taborik, J. Hradecky,
W. Margielewski � C. Szura).
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Ryc. 1. Szczelinowy korytarz w jaskini Tiefe Höhle (na zboczu
doliny Bielatal) – wskaŸnik jej grawitacyjnej genezy. Wszystkie
fot. J. Urban



Gospodarze sympozjum (H. Simmert i J. Templin) zre-
ferowali zagadnienia rozwoju geologicznego oraz geomor-
fologicznego Czesko-Saskiej Szwajcarii w kontekœcie ge-
nezy jaskiñ i omówili problematykê przyrody ¿ywej w
jaskiniach tego regionu. Wydany zosta³ tak¿e przewodnik
sympozjalny opisuj¹cy Góry Po³abskie. Prezentacje gos-
podarzy i przewodnik by³y wprowadzeniem do sesji tere-

nowych, które odbywa³y siê popo³udniami. Uczestnicy
mieli do wyboru 6 tras – od spacerów powierzchniowych
po alpinistyczne zjazdy do g³êbokich, pionowych jaskiñ –
mimo nie najlepszej pogody (poprzedzaj¹cej powódŸ w
Polsce i Czechach) nie mogli narzekaæ na brak atrakcji.

Czesko-Saska Szwajcaria stanowi w sensie geologicz-
nym pó³nocno-wschodni fragment czeskiej niecki kredo-
wej i dlatego jej rzeŸba silnie nawi¹zuje do morfologii
centralnej czêœci tego basenu. Cechuje siê ona wystêpowa-
niem ostañcowych gór sto³owych, wznosz¹cych siê ponad
poziom wysoczyznowy, oraz klifów skalnych na stokach
dolin rzecznych, rozcinaj¹cych ten poziom i zbudowanych
z horyzontalnie zalegaj¹cych piaskowców górnokredo-
wych (cenoman-koniak). Dodatkowym elementem wp³y-
waj¹cym na epigenezê i nastêpnie morfogenezê piaskow-
ców by³y przecinaj¹ce je neogeñskie intruzje wulkaniczne.
Gospodarze sympozjum podkreœlali bardzo silny zwi¹zek
rzeŸby ze zró¿nicowaniem litologicznym kompleksu pia-
skowcowego, w którym wyró¿niono 12 jednostek litostra-
tygraficznych o mi¹¿szoœci od kilku do kilkudziesiêciu
metrów. Z poszczególnymi jednostkami, a zw³aszcza z
poziomami granicznymi tych jednostek, zwi¹zane s¹ spe-
cyficzne formy rzeŸby, w tym jaskinie. Oprócz jaskiñ o
genezie grawitacyjnej – generalnie szczelinowych i bloko-
wiskowych – istnieje w piaskowcach szereg jaskiñ po-
wsta³ych w wyniku dzia³ania podziemnej erozji wodnej,
rozwijaj¹cej siê wzd³u¿ szczelin ciosowych, powierzchni
oddzielnoœci poziomej oraz podatnych horyzontów litolo-
gicznych (silnie spêkanych lub porowatych). Bardzo boga-
ta jest równie¿ rzeŸba i mikrorzeŸba powierzchni skalnych,
powsta³a wskutek selektywnego wietrzenia (solnego, me-
chanicznego i korozji chemicznej) piaskowców o zró¿ni-
cowanej litologii. Podczas wycieczek, w których uczestni-
czy³em, zapoznaliœmy siê z morfologi¹ i jaskiniami jednej
z gór sto³owych (Quirl) oraz skalnego zbocza g³êboko
wciêtej doliny (Hohenstein/Polenztal). Zwiedziliœmy tak¿e
jedn¹ z g³êbszych jaskiñ szczelinowych (grawitacyjnych)
regionu – Tiefe Höhle w dolinie Bielatal.

Tradycyjnie w trakcie trwania sympozjum odby³o siê
te¿ posiedzenie Komisji Pseudokrasowej UIS, na którym
podsumowano jej dzia³alnoœæ w dwóch ostatnich latach.
W tym czasie powsta³a m.in. strona internetowa komisji –
www.pseudokarst.de.vu. Wa¿n¹ decyzj¹ podjêt¹ podczas
obrad by³o rozszerzenie jej sk³adu o przedstawicieli wszyst-
kich pañstw uczestnicz¹cych w sympozjach oraz o specja-
listów reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny aktywnoœci i ba-
dañ speleologicznych. Ustalono, ¿e miejscem organizacji
XII Miêdzynarodowego Sympozjum nt. Pseudokrasu bê-
dzie hiszpañska Galizia. Pierwotnie proponowany termin
– 2013 r. – nie zosta³ jednak ostatecznie zaakceptowany,
bowiem na ten sam rok przewidziano XVI Miêdzynarodo-
wy Kongres Speleologiczny w Brnie.

Na koniec warto podkreœliæ wyj¹tkowy klimat ca³ego
spotkania. Znaj¹c organizatorów, mo¿na by³o spodziewaæ
siê, ¿e sympozjum zostanie zorganizowane perfekcyjnie.
Jego dodatkowym walorem by³a ciep³a, rodzinna atmosfe-
ra, panuj¹ca w schronisku górskim, w którym mieszkaliœ-
my oraz dobre, proste posi³ki, przygotowywane przez na-
szych gospodarzy. Okazuje siê, ¿e rezygnacja z wysokich
hotelowych standardów nie musi poci¹gaæ za sob¹ obni¿e-
nia jakoœci tego typu imprez.

Jan Urban
Serwis fotograficzny na str. 635–636
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Ryc. 2. Ska³ki na zboczu doliny Polenztal – przyk³ad charaktery-
stycznej mikrorzeŸby piaskowcowych powierzchni skalnych
(tzw. plaster miodu), warunkowanej dodatkowo pionow¹ struk-
tur¹ sedymentacyjn¹ lub diagenetyczn¹

Ryc. 3. Kilkumilimetrowe krystaliczne agregaty gipsu na stropo-
wej powierzchni jednej z jaskiñ na górze sto³owej Quirl – œwia-
dectwo wietrzenia solnego



XI Miêdzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu (patrz str. 551)

635

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 7, 2010

Ryc. 4. Œciany skalne na zboczu doliny Polenztal w okolicach Hohenstein

Ryc. 5. Nashorngipfel nad dolin¹ Polenztal – przekrój korytarza utworzonego wzd³u¿ szczeliny ciosowej – wskaŸnik litologicznego
uwarunkowania jego morfogenezy. Obie fot. J. Urban
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Ryc. 6. Gautsch Grotto na zboczu doliny Polenztal – wielkie schronisko skalne o genezie erozyjno-wietrzeniowej powiêkszane przez
obrywy skalne. Fot. J. Urban

XI Miêdzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu (patrz str. 551)
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