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Znalezienie szcz¹t-
ków wymar³ych ssaków
w kopalni wosku ziem-
nego w Staruni na przed-
górzu ukraiñskich Kar-
pat Wschodnich, oko³o
130 km na SE od Lwo-
wa (ryc. 1), by³o sensa-
cj¹ naukow¹ na skalê
œwiatow¹. Pierwsze oka-
zy mamuta i nosoro¿ca

w³ochatego („pierwszy”) odkryto w utworach plejstoceñ-
skich w roku 1907. W roku 1929 Polska Akademia Umie-
jêtnoœci zorganizowa³a ekspedycjê naukow¹, podczas któ-
rej natrafiono na prawie w pe³ni zachowany okaz nosoro¿ca
w³ochatego („drugi”). Ponadto w tym samym miejscu, nie-
co wy¿ej, znaleziono szcz¹tki dwóch innych nosoro¿ców
w³ochatych („trzeci” i „czwarty”) oraz sporo szcz¹tków
ówczesnej flory i fauny. Wszystkie te okazy zosta³y znale-
zione w odleg³oœci ok. 4 m od siebie, na obszarze o
powierzchni ok. 20 m2, w by³ej kopalni wosku ziemnego
na lewym brzegu rzeki Wielki £ukawiec, na tzw. Ropysz-
czu (parcela gruntowa nr 3328, zwana Polem Dmytruko-
wym). Obszar ten jest ograniczony trzema szybami: szyb
IV (odkrycie z 1907 r.), szyb Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci z 1929 r. oraz szyb wydobywczy, z którego 17 grud-
nia 1929 r. wydobyto na powierzchniê unikatowy okaz
nosoro¿ca w³ochatego. Do tej pory nie zachowa³y siê
w Polsce materia³y umo¿liwiaj¹ce dok³adn¹ lokalizacjê w
terenie szybów, w których odnaleziono okazy nosoro¿ców
w³ochatych i mamuta w roku 1907 i 1929.

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ niedawno 100. rocznic¹ pierw-
szego znaleziska paleontologicznego, w latach 2004–2005
oraz 2007–2009 wznowiono w Staruni kompleksowe bada-
nia geologiczne (Kotarba i in., 2008).

Podczas kwerendy dokonanej przez autorów w styczniu
2007 r. w Centralnym Pañstwowym Archiwum Historycznym
we Lwowie oraz Pañstwowym Archiwum Obwodu Iwa-
no-Frankiwskiego w Iwano-Frankiwsku odnaleziono polskie
materia³y dotycz¹ce odkrycia w 1907 r. i materia³y kopal-
niane (mapy, przekroje geologiczne, opisy) z lat 1886–1938.
W powi¹zaniu z map¹ kopalni ozokerytu w Staruni wyko-
nan¹ przez Miturê (1944) oraz szkicem Panowa (1932)
(ryc. 2) i danymi Zubrzyckiego (1938) umo¿liwi³y one loka-
lizacjê tych szybów, a tak¿e starych szybów eksploatuj¹cych
wosk ziemny i ropê naftow¹ do roku 1942 (ryc. 3).

W celach badawczych zaplanowano wykonanie kilku-
nastu odwiertów siêgaj¹cych dolnomioceñskich solonoœ-
nych warstw worotyszczeñskich. Miejsca pe³nordzeniowych
odwiertów wykonanych w 2007 r. (ryc. 4) wyznaczono na

podstawie wyników badañ geofizycznych, geochemicz-
nych i mikrobiologicznych (Kotarba i in., 2008). Lokaliza-
cja tych odwiertów wymaga³a równie¿ znajomoœci
po³o¿enia wymienionych starych szybów. Ich celem jest
rozpoznanie litologii utworów plejstoceñskich, szczegól-
nie facji ilastej nasyconej solank¹ i rop¹ naftow¹. W tym
unikatowym œrodowisku zakonserwowa³y siê okazy du¿ych
krêgowców.

Budowa geologiczna z³o¿a ozokerytu

Z³o¿e wosku ziemnego w Staruni, gdzie znaleziono
unikatowe okazy wymar³ych krêgowców, znajduje siê w
jednostce borys³awsko-pokuckiej zapadliska przedkarpac-
kiego, która stanowi g³ówn¹ roponoœn¹ czêœæ prowincji
karpackiej na Ukrainie (Kotarba & Koltun, 2006). Pok³ady
i ¿y³y ozokerytu, eksploatowane w latach 1868–1960
(Alexandrowicz, 2004), wystêpuj¹ tu w mioceñskich utwo-
rach molasowych solonoœnych warstw worotyszczeñ-
skich, które zalegaj¹ na utworach fliszowych. Jednostkê
borys³awsko-pokuck¹ tworzy kilka ³usek ponasuwanych
na siebie, z których ka¿da sk³ada siê z serii fliszowej przy-
krytej molas¹. W stropie sukcesji fliszowej wystêpuj¹ oli-
goceñsko-wczesnomioceñskie warstwy menilitowe (ryc. 5).
W sk³ad tych warstw wchodz¹ poprzek³adane czarne ³upki
ilaste, mu³owce i piaskowce (tzw. kliwskie), które tworz¹
zarówno ska³y macierzyste, jak i zbiornikowe. Innym
znacz¹cym poziomem zbiornikowym w rozwa¿anym obsza-
rze s¹ piaskowce œrodkowego eocenu (Koltun i in., 2005).
Na sukcesji fliszowej jednostki borys³awsko-pokuckiej
zalegaj¹ dolnomioceñskie warstwy polanickie, które jed-
nak nie wystêpuj¹ na fa³dzie Staruni, oraz solonoœne utwo-
ry warstw worotyszczeñskich zawieraj¹ce pok³ady soli
kamiennej i potasowej oraz pok³ady, ¿y³y i wtr¹cenia ozo-
kerytu. Warstwy worotyszczeñskie s¹ niekiedy zastêpowa-
ne przez zlepieñce s³obódzkie i warstwy dobrotowskie
(ryc. 5). Kompleks dolnomioceñski koñcz¹ warstwy steb-
nickie (ryc. 1C i 5).

Warstwy worotyszczeñskie, o mi¹¿szoœci do 500 m,
sk³adaj¹ siê z i³owców i ³upków ilastych z przewarstwie-
niami piaskowców, wœród których wystêpuj¹ warstewki
margli, pok³ady, soczewki i ¿y³ki gipsu, pirytu, siarki,
anhydrytu, soli kamiennej i soli potasowej (Mitura, 1944;
Korin, 2005). Gdzieniegdzie wystêpuj¹ serie brekcji solnej,
tzw. zuber (Mitura, 1944). ¯y³y i pok³ady ozokerytu, o mi¹¿-
szoœci najczêœciej 0,2–30 cm, a czasem kilku metrów, znaj-
duj¹ siê tylko w obrêbie solonoœnych warstw worotysz-
czeñskich. Czêsto napotyka siê tutaj równie¿ tzw. kamieñ
ozokerytowy, wykszta³cony w postaci bry³ twardych, ziar-
nistych i wapnistych piaskowców, a niekiedy tak¿e gipsu,
oblepionych woskiem ziemnym. Bry³y piaskowca zawie-
raj¹ w sobie ¿y³ki ozokerytu, st¹d przed wrzuceniem do
kot³ów w topiarniach by³y one rozbijane i kruszone, aby
gor¹ca woda wytopi³a wosk (Mitura, 1944).

Z³o¿e ozokerytu w Staruni, którego zasiêg ukazano na
ryc. 6, jest przedzielone uskokiem Rinne (biegn¹cym
wzd³u¿ potoku Rinne) na dwa pola Nadzieja na po³udniu i
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Lelia na pó³nocy (ryc. 1C). Pole Nadzieja przedstawia
zerodowan¹ antyklinê obalon¹ ku SW, której oœ ma bieg
315o NW. Pole Lelia przedstawia pe³n¹ antyklinê, której oœ
ma bieg 290o NW (Mitura, 1944).

Oszacowano, ¿e zasoby ozokerytu tylko w polu Nadzieja
wynosz¹ ok. 400 000 ton, a w polu Lelia mog¹ byæ jeszcze
wiêksze (Mitura, 1944). Przyjmuje siê, ¿e ze z³o¿a w Staru-
ni przez ca³y czas eksploatacji wydobyto nieco ponad 5000
ton ozokerytu (Alexandrowicz, 2004), tak wiêc pozosta³e
wydobywalne zasoby s¹ jeszcze znacz¹ce.

Miejsce znalezienia nosoro¿ców w³ochatych

Mamut i nosoro¿ec w³ochaty z roku 1907. We wrzeœ-
niu 1907 r. rozpoczê³a pracê nowo utworzona kopalnia
Michaj³owa-Dmytruk przedsiêbiorstwa Campe i S-ka z
Hamburga, której g³ównymi w³aœcicielami byli Juliusz
Henryk Campe i Fryderyk Ernest Müller.

Ju¿ w paŸdzierniku i listopadzie 1907 r. w utworach
plejstoceñskich natrafiono na szkielety mamuta i nosoro¿-
ca w³ochatego („pierwszego”) wraz z zachowanymi tkan-
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Ryc. 1. A i B — Schematyczne mapy przedstawiaj¹ce g³ówne jednostki tektoniczne ukraiñskich Karpat zewnêtrznych i zapadli-
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kami miêkkimi w szybie IV
(zwanym póŸniej Mamutowym)
na g³êbokoœci odpowiednio 12,5
i 17,6 m. Obydwa te okazy zo-
sta³y przekazane do Muzeum
Przyrodniczego im. Dziedu-
szyckich we Lwowie (obecnie
Pañstwowe Muzeum Przyrodni-
cze Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy).

Szyb IV, w kszta³cie pro-
stok¹ta o wymiarach 2,2 x 1,2 m,
by³ szybem dwuprzedzia³owym
(drabinkowy i wywozowy) i na
g³êbokoœci 97 m mia³ po³¹cze-
nie przebitk¹ z szybem V, rów-
nie¿ dwuprzedzia³owym (dra-
binkowy i wentylacyjny). Szyb
V jest po³o¿ony 10 m na SWW
od szybu IV (ryc. 3). Pisze o tym
Marcin Szwabowicz, radca gór-
niczy Urzêdu Górniczego w
Stanis³awowie, w sprawozdaniu
z inspekcji kopalni Michaj³owa-
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Ryc. 2. Plan lokalizacji szybów i wyrobisk podziemnych w Staruni
wykonany przez Panowa (1932)
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Ryc. 3. Plan lokalizacji szybów i odwiertów poszukiwawczych na parcelach katastralnych 3320, 3321, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329 i
3330 by³ej kopalni ozokerytu w Staruni wed³ug PAOIF (1886, 1886–1888a, 1886–1888b, 1908–1909, 1922–1925, 1926–1929,
1936–1937) i Mitury (1944). Lokalizacja planu patrz ryc. 1C i 6; Dmytruk, Michaj³owa itd. — nazwy dzia³ek kopalnianych



-Dmytruk, przeprowadzonej w dniach 16–17.11.1908 r.
(PAOIF, 1908–1909).

Humorystycznie wygl¹da opis „bezinteresownego”
przekazania mamuta przez dyrektora kopalni w Staruni do
Muzeum im. Dzieduszyckich. W swoim liœcie z 26 paŸ-
dziernika 1907 r. do Prezydium Namiestnictwa we Lwowie
Seweryn Wasilewski, starosta powiatu Bohorodczany, do
którego przynale¿a³a Starunia, tak pisze (CPAH, 1907):
Mam zaszczyt donieœæ, i¿ uda³o mi siê wp³yn¹æ na dyrekto-

ra kopalni w Staruni Abrahama Kriegla, i¿ tak bardzo cen-

ne dla nauki wykopalisko dotychczas wydobyte przeznaczy³

bez ¿adnego wynagrodzenia, aby pozosta³o w kraju, i ofia-

rowa³ tak dotychczas czêœci ,,Mamuta’’ wydobyte, jak i

wydobyæ siê maj¹ce, na rzecz Muzeum im. hr. Dzieduszyc-

kich we Lwowie, zezwalaj¹c by hrabia Dzieduszycki kosz-

tem swoim przeprowadzi³ wydobycie reszty Mamuta. Gdy

mimo tego, i¿ wykopalisko to maj¹ce, jak orzekli znawcy,

profesorowie Siemiradzki i Wiœniewski nie tylko bardzo

donios³¹ wartoœæ naukow¹, ale i wartoœæ realn¹ jako taka

rzadkoœæ, dyrektor kopalni ofiarowa³ je bez ¿adnego wyna-

grodzenia, a tylko wyrazi³ ¿yczenie, by móg³ w uznaniu tej

ofiarnoœci na cele publiczne, otrzymaæ jaki tytu³ i odznakê,

uzna³em to jego ¿¹danie za zupe³nie s³uszne i uzasadnione i

przyrzek³em mu solennie imieniem rz¹du, i¿ ta niezwyczaj-

na ofiarnoœæ i zas³uga dla celów naukowych zostan¹ jak na

to zas³uguj¹ ocenione i ¿e otrzyma on za to tytu³ Cesarskie-

go Radcy i Krzy¿ Orderu Franciszka Józefa.
Wyniki obserwacji geologicznych i badañ palebota-

nicznych (Nowak & Panow, 1930; Szafer, 1930) wykaza³y,
¿e osady wydobyte w szybie IV s¹ wtórne, co mo¿e sugero-
waæ, ¿e zarówno mamut, jak i „pierwszy” nosoro¿ec zosta³y
wykopane wczeœniej i wrzucone do niego. Alexandrowicz
(2004) sugeruje, ¿e by³o to ok. 20 lat wczeœniej, w latach
1887–1890. Osady sk³ada³y siê z niewarstwowanego usy-
piska i³ów i glin ze œladami zwietrzenia, w nich znajdowa³y
siê bez³adnie rozrzucone, najczêœciej w pozycji pionowej
lub skoœnej, liczne fragmenty ga³êzi œcinane ostrym
narzêdziem, a tak¿e koszyczek z kory drzewnej i drewnia-
na szufelka, niew¹tpliwie wykonana rêk¹ ludzk¹. Osady te
znajdowa³y siê na g³êbokoœci poni¿ej18 m, pod ciemnosza-
rymi, zbitymi i³ami wieku mioceñskiego, a ich obecnoœæ w
tym po³o¿eniu mo¿na wyjaœniæ w ten sposób, ¿e stary szyb
zosta³ zasypany ha³d¹ pochodz¹c¹ z powierzchni, w której
znalaz³y siê okazy wspó³czesnej flory i fauny, zw³aszcza ¿e
zasypywanie szybu mog³o odbywaæ siê powoli i przez
d³u¿szy czas (Nowak & Panow, 1930).

W monografii z 1914 roku (Bayger i in., 1914) jedynie
Marian Raciborski (1914), analizuj¹c fragmenty liœci i
owoce z próbek osadów z otoczenia mamuta i nosoro¿ca,
odwa¿y³ siê na stwierdzenie: roœlinnoœæ staruñska dowo-

dzi, ¿e jest m³odsza od epoki miêdzylodowej i lodowej.

Dok³adnie jednak czasu jej istnienia w dobie polodowej

okreœliæ nie mo¿na, a to w braku dat pewniejszych o

przesz³oœci podyluwialnej szaty roœlinnej podgórza kar-

packiego. Fakt, ¿e róg nosoro¿ca zosta³ znaleziony na innej
g³êbokoœci ni¿ sam nosoro¿ec (£omnicki, 1908), potwier-
dza teoriê, ¿e szcz¹tki mamuta i nosoro¿ca, podobnie jak
osady, z których zosta³y wydobyte, by³y na wtórnym z³o¿u.

Materia³y Okrêgowego Urzêdu Górniczego, znaj-
duj¹ce siê w Pañstwowym Archiwum Miejskim w Iwa-
no-Frankiwsku (PAOIF, 1886, 1886–1888a, 1886–1888b)
wskazuj¹, ¿e w roku 1886 w Staruni na parcelach katastral-

nych 3327 (pow. 6613 m2), 3328 (pow. 11 851 m2), 3329
(pow. 6132 m2) i 3330 (pow. 15 645 m2) znajdowa³y siê 94
szyby nale¿¹ce do kilkunastu w³aœcicieli: Mendel Pfeffer
(MP) — 15% gruntu, Abraham Dawid Birkenthal (AB) —
15%, Mortko Lorber (ML) — 15%, Eisig Schiffter (ES) —
15%, Abraham Schiffter (AS) — 15%, Dwojre Horowitz
(DH) — 15% i Izrael Kratenstein (IK) — 10%, ponadto kil-
ka szybów nale¿a³o do Aleksandra Wesela (AW), Moj¿e-
sza Zierlera (MZ), Herlinga Lisio (HL) i Golde Marces
(GM). Sumaryczna powierzchnia tych czterech parcel
wynosi 4,024 ha. Na parceli 2227 znajdowa³o siê 14 szy-
bów (pierwsze liczby przedstawiaj¹ numer szybu i inicja³y
w³aœciciela lub w³aœcicieli, a w nawiasie zamieszczono
numer porz¹dkowy podany na ryc. 3): 40 MH i IK (82), 45
MH i IK (83), 47 MH i IK (84), 14 ES (85a), 41 DH (85b),
48 AB (86), 42 ML (87), 43 AS (89), 49 MP i IK (90), 44
MP i IK (91), 38 AS (92), 12 ES (93), 14 ES (95), bez
numeru AW (88) oraz stajnia, dom mieszkalny i piêæ
topiarni; na parceli 3328: 50 szybów: 36 AB (35), 37 AB
(36), 5 ES (37), 60 ES (38), 6 DH (39), 13 AP i IK (40), 7
ES (41), 4 ES (43), 3 ES (44), 90 MP i IK (45), 89 MP i IK
(46), 60 MP i IK (47), 59 MP i IK (48), 67 AB (49), 8 ES
(50), 5 DH (51), 58 MP i IK (52), 4 ML (53), 69 AB (55),
68 AB (56), 66 AB (57), 65 AB (58), 64 ML (59), 63 ML
(60), 70 ML (61), 88 MP i AS (62), 2 ES (63), 1 DH (64),
61 ML (65), 21 MP i IK (66), 22 MP i IK (67), 7 ML (68), 8
ML (69), 3 MP i IK (70), 9 MP i IK (71), 15 AS (72), 26 MP
i IK (73), 25 MP i IK (74), 14 ML (75), 24 DH (76), 75 AB
(79), 23 AB (102), bez numerów ES (42), AS, ES, DH, MP,
IK, AB ML (54), AW (77), AW (78), AB (80), AW (81),
DH (103); na dzia³ce kat. 3330: 30 szybów: 83 AS (3), 84
AS (4), 80 AS (5), 81 AS (6), 79 AS (7), 77 GM (8), 78 GM
(9), 71 AB (12), 72 ML (16), 27 DH (17), 11 ES (18), 10 ES
(19), 16 MP i IK (20), 17 DH (21), 10 AS (22), 11 AS (23),
9 ES (24), 30 ML (25), 31 AB (27), 19 MP i IK (28), 12 DH
(29), 20 AS (30), 32 DH (31), 8 ES (32), 34 MS i IK (33),
35 ML (34), bez numerów AS (2), ML (13), MP, MZ, DH,
HS i AW (14 i 15) oraz dwa magazyny i dwie topiarnie.

Ponadto utworzona w 1886 r. przez Mendela Pfeffera,
Abrahama Dawida Birkenthala i Mortko Lorbera kopalnia
Michaj³owa na terenie zwanym Ogrody, obejmuj¹cym par-
cele katastralne 3324, 3325 i 3326, sk³ada³a siê z 15 szy-
bów (ryc. 3): 11 (1), 12 (2), 13 (3), 4 (4), 2 (5), 10 (6), 9 (7),
14 (8), 8 (9), 7 (10), 5 (11), 6 (12), 15 (13), 3 (14) i 1 (15) o
g³êbokoœci od 18 do 30 m (PAOIF, 1887–1888).

W roku 1907 powsta³a kopalnia Michaj³owa-Dmytruk

firmy Campe i S-ka, obejmuj¹ca parcele katastralne 3324
(pow. 1036 m2), 3325 (pow. 11 689 m2), 3326 (pow. 6636 m2),
3327 (pow. 6618 m2), 3328 (pow. 11 851 m2), 3329 (pow.
6132 m2) i 3330 (pow. 15 645 m2) o ogólnej pow. 5,96 ha.
Firma ta przez kilka lat mia³a du¿e trudnoœci, spowodowane
przez nabywanie praw w³asnoœci (PAOIF, 1908–1909). W ko-
palni tej za³o¿ono w latach 1907–1908 nowe lub reaktywowa-
no stare szyby: I, II, Barbara (Nadzieja), III, IV, V, VI,
Klara, VII, VIII, IX, X i XII, z których najg³êbszy osi¹gn¹³
125 m (PAOIF, 1922–1925; Mitura, 1944).

Plany niezrealizowanych prac wykopaliskowych i
badawczych po roku 1907. Odkrycie wyj¹tkowych oka-
zów mamuta i nosoro¿ca w³ochatego w szybie IV w paŸ-
dzierniku i listopadzie 1907 r. wywo³a³o ¿ywe zainteresowanie
tym stanowiskiem paleontologicznym i chêæ kontynuacji
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poszukiwañ. Warto przytoczyæ dwa dokumenty z 1907 r.
odnalezione w Archiwum we Lwowie (CPAH, 1907),
przedstawiaj¹ce bardzo ciekawe scenariusze dalszych prac
poszukiwawczych. Zrealizowanie tych projektów w latach
1908–1911 na pewno umo¿liwi³oby ju¿ wtedy odkrycie
„drugiego” nosoro¿ca w³ochatego. Pewne pomys³y w nich
zawarte mo¿na uwzglêdniæ w opracowywaniu dalszych

planów wykopaliskowych po zakoñczeniu realizacji prac
badawczych w latach 2007–2009 (Kotarba i in., 2008).

Pierwszym z tych dokumentów jest Protokó³ spisany w

Staruni, dnia 25 listopada 1907 w sprawie dalszych poszu-

kiwañ za reszt¹ mamuta i nosoro¿ca (CPAH, 1907). Obec-
ni: Stanis³aw Illasiewicz C.K. Kom[isarz] prow. [starostwa
w Bohorodczanach], Marcin Szwabowicz C.K. Radca Górni-
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czy, Abraham Kriegel Dyrektor kopalni w Staruni, Franci-

szek Fa³ek aut[oryzowany] in¿ynier, kierownik techniczny

kopalni, Pawe³ hr. Dzieduszycki [wnuk W³odzimierza —
ordynata, organizatora, dyrektora i g³ównego kustosza
Muzeum Przyrodniczego we Lwowie], Maryan £omnicki

[w latach 1905–1915 kustosz Muzeum Przyrodniczego we
Lwowie], Dr Kazimierz J. Wójcik, delegat Akademii Umie-

jêtnoœci [asystent prof. W. Szajnochy].
Przedewszystkiem zastanawiano siê, w jaki sposób

nale¿y prowadziæ dalsze roboty celem wydobycia ca³ej

reszty Mamuta i Nosoro¿ca oraz ró¿nych prehistorycznych

przedmiotów. Przyjêto jako pewnik, i¿ w niewielkiej

odleg³oœci od szybu Mamuta wydobyte zosta³y przed 14

laty ze szybu dziœ zaniedbanego i zupe³nie zasypanego

pewnego rodzaju naczynia; wed³ug powiadania robotni-

ków i dozorców pewnego rodzaju ³y¿ki i kocio³ki zaopatrzo-

ne w ³yka wzglêdnie rodzaj sznura s³u¿¹cy do zawieszania

naczyñ. Zastanawiano siê przedewszystkiem, czy roboty te

nale¿y wykonaæ za pomoc¹ odkrywki lub za pomoc¹ prób-

nych ma³ych szybów. Szyby ma³e by³yby wprawdzie tañsze,

lecz nie mog³yby doprowadziæ do w³aœciwego celu.

Odkrywka na przestrzeni 500 m2 doprowadzi³aby jedynie

do celu, bo jedynie wtenczas doprowadziwszy odkrywkê do

w³aœciwej g³êbokoœci wszystko zosta³oby wydobyte. Koszta

takiej odkrywki wynosi³yby przypuszczalnie 50 000 koron.

Dyrektor Kopalni Abraham Kriegel daje projekt, aby

wykopaæ jeden szyb na g³êbokoœci 30 m, nastêpnie zaœ rów-

noleg³ymi chodnikami przeszukaæ ca³¹ potrzebn¹ prze-

strzeñ w bok i w górê — koszta tej roboty by³yby znacznie

mniejsze ni¿ koszta odkrywki. C.K. Kom. prow. Illasiewicz

proponuje, aby odkupiæ od w³aœcicieli obecny szyb mamu-

ta, gdy¿ tylko w takim razie bêdzie mo¿na przeszukaæ œcia-

ny szybu celem przeprowadzenia poszukiwañ za reszt¹

mamuta i nosoro¿ca, tembardziej, ¿e zarz¹d kopalni nie

bêdzie chcia³ zezwoliæ obecnie na przeszukanie œcian bocz-

nych ze wzglêdów technicznych. Wszyscy obecni zgodzili

siê na ten projekt z tem, ¿eby roboty zacz¹æ z wiosn¹ i nie tyl-

ko przeszukaæ boczne œciany obecnie istniej¹cego szybu,

lecz równoleg³ymi chodnikami przeszukaæ ca³¹ przestrzeñ,

w której spodziewalnie mo¿na bêdzie natrafiæ na warto-

œciowe naukowo wykopaliska. […] Obecni prosz¹, by In¿y-

nier Franciszek Fa³ek przygotowa³ kosztorys pojedynczo

proponowanych robót do dnia 8 grudnia 1907.

Starunia 25 listopada [1907 r.]
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W drugim dokumencie (CPAH, 1907), sporz¹dzonym
11 grudnia 1907 r., in¿. Franciszek Fa³ek, kierownik tech-
niczny kopalni wosku ziemnego w Staruni, przedstawi³
plan robót poszukiwawczych, w którym napisa³: Przepro-
wadzenie poszukiwawczych robót na kopalni wosku ziem-
nego ,,Campe i S-ka’’ w Staruni podzieliæ nale¿y na dwie
czêœci, to znaczy 1) odkrycie dalszych czêœci mamuta,
wzglêdnie nosoro¿ca; 2) uskutecznienie robót poszukiwaw-
czych na dowolnych czêœciach terenu celem odnalezienia
dalszej flory i fauny przedpotopowej.

ad 1) Wykonanie odkrywek pozosta³ych czêœci mamuta,
tak¿e ze wzglêdów ekonomicznych, jakote¿ trudnoœci wyko-
nania tych¿e robót jest pokazaniem jedynie którejkolwiek
œciany tego szybu, w którym powy¿sze wykopaliska natra-
fiono, gdy¿ w ten sposób uzyskaæ mo¿na z jednej strony naj-
wiêksze prawdopodobieñstwo pomyœlnoœci wyniku, jak z
drugiej strony ze wzglêdu na ma³e koszta wykonania tych¿e
poszukiwañ […].

ad 2) Uskutecznienie odkrywek na dowolnej dalszej
czêœci terenu (co nale¿a³oby na miejscu oznaczyæ) uwa¿am
za mo¿liwe za pomoc¹ trzech sposobów, nie przedsta-
wiaj¹cych jednakowego prawdopodobieñstwa znalezienia
wykopalisk jak równie¿ ró¿nych bardzo znacznie w kosz-
tach i ³atwoœci wykonania. Sposoby te s¹ nastêpuj¹ce:

a) za pomoc¹ roboty odkrywkowej, czyli prowadzonej
na powierzchni ziemi pod go³em niebem. Sposób ten mo¿e
byæ zastosowany tylko wtedy, gdy gruboœæ warstwy prze-
znaczonej do przeszukania jest bardzo nieznaczna. Powy¿-
sze wykonanie dla projektowanych robót poszukiwawczych
prawie zupe³nie siê nie nadaje, gdy¿ chc¹c prowadziæ
roboty poszukiwawcze na oznaczonej powierzchni terenu w
g³êbokoœci miêdzy 14 a 25 metrem, koniecznem by³oby usu-
niêcie ca³ej górnej warstwy ziemi a¿ do g³êbokoœci 14 m,
w której to warstwie jest wykluczonem znachodzenie siê

jakiejkolwiek flory lub fauny przedpotopowej. Poniewa¿
mo¿liwoœæ wykopalisk istnieje tylko na granicy pok³adów
dyluwialnych z miocenem, to znaczy w g³êbokoœci 15–25 m,
koniecznem by³oby prowadzenie robót odkrywkowych przez
ca³kowite wybranie ziemi a¿ do g³êbokoœci 25 m i to za
pomoc¹ roboty schodowej prostej, z k¹tem nachylenia
40o–60o. Przyj¹wszy zatem, ¿e chcielibyœmy odkryæ, czyli
przeszukaæ kwadrat, którego boki wynios³yby 25 m, g³êbo-
koœæ równie¿ 25 m, musielibyœmy wykopaæ dó³ o powierzchni
25 m x 25 m = 625 m2, a którego objêtoœæ wynios³aby (przy
g³êbokoœci 25 metrów) oko³o 20 000 m3 […]. Zauwa¿am przy-
tem, ¿e roboty takie s¹ nadzwyczaj niedogodne, gdy¿
zale¿¹ od pogody, jako te¿ niebezpieczne. W danym
wypadku uwa¿am je za zupe³nie bezcelowe i najbardziej
nieekonomiczne […].

b) za pomoc¹ odbudowy warstwami poziomemi, pole-
gaj¹cej na tem, ¿e pok³ad przeznaczony do przeszukania
dzieli siê na warstwy poziome 1,70 m grube, które siê wyj-
muje równoleg³ymi chodnikami, zaczynaj¹c od dolnej i
podnosz¹c siê na podsadzce, czyli nagromadzonym urob-
ku. Zaleta powy¿szego sposobu polega na tem, ¿e maj¹c
przeszukaæ warstwy z g³êbokoœci miêdzy 14 a 25 metrem
prowadzimy roboty tylko w tej g³êbokoœci, nie naruszaj¹c
zupe³nie górnych kilkunastu metrów pok³adu bezcelowo,
jak niemniej, ¿e przy powy¿szym sposobie zmniejsza siê
wywóz nagromadzonej ziemi do po³owy, gdy¿ chodniki
zape³nia siê uzyskanym materja³em. Sposób ten przedsta-
wia siê nastêpuj¹co [ryc. 7]: Przyj¹wszy, ¿e postanowiono
przeprowadziæ roboty poszukiwawcze na terenie kwadrato-
wym o równych bokach = 25 m, czyli powierzchnia 25 x 25
= 625 m2 i to na granicy dyluwium i miocenu, czyli miêdzy
metrem 15 a 25 — mamy zatem do przeszukania warstwê o
powierzchni kwadratu i gruboœci 10 metrów. W tym celu
prowadzimy chodniki równoleg³e 1, 2, 3, 4 itd. od punktu
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a–b wysokie na 1,70 m, szerokie 1,30 m, czyli ¿e chodnika-
mi tymi przeszukujemy warstwê ziemi na wysokoœci 1,70 m.
Materia³ ziemny uzyskany z chodnika 2, przeznaczamy do
chodnika 1, z chodnika 3 do 2, z 4 do 3 itd., czyli ¿e na
powierzchniê wydobywamy tylko ziemiê, której wskutek
rozluŸnienia (pod ziemi¹) pomieœciæ nie mo¿emy. Po
przeszukaniu warstwy dolnej podnosimy siê na podsadzce
i przeszukujemy chodnikami a, b, c, d, e, f itd., á, â, ã, ä
[ryc. 7], coraz wy¿sze warstwy a¿ do wysokoœci 14 m. Oczy-
wista rzecz, ¿e do prowadzenia robót pod ziemi¹ konieczne
s¹ 2 szyby (piony): g³êbokoœci 25 m dla uzyskania wentyla-
cji, wywo¿enia ziemi i jazdy ludzi […]. Nadmieniam, ¿e
powy¿szy sposób poszukiwania uwa¿am za najbardziej
racjonalny i daj¹cy siê bardzo ³atwo dostosowaæ ka¿dej
chwili do wysokoœci œrodków materialnych.

c) jako trzeci sposób pozosta³by za pomoc¹ wykopania
dwu lub wiêcej szybów w znaczniejszych d³ugoœciach od
siebie, lub kilku szybików bliŸniaczych i dowolne pêdzenie
chodników poszukiwawczych we wszystkich kierunkach i
ró¿nych wysokoœciach (g³êbokoœciach) od powierzchni.
Jasn¹ rzecz¹ jest, ¿e sposób ten nie przedstawia ¿adnej sys-
tematycznej z góry okreœlonej roboty, zatem dok³adne obli-
czenie kosztów bez ustalenia ewentualnego planu, iloœci
szybów, d³ugoœci chodników itd.. — uskuteczniæ siê nie da
[…]. Obydwa sposoby por. b) i c) nadmieniam maj¹ tê zale-
tê, ¿e po wykopaniu 2 szybików nie musi siê ca³ego planu
wykonaæ, przeciwnie, ka¿dej chwili mo¿na roboty zmodyfi-
kowaæ wzglêdnie dostosowaæ siê do dysponowanych œrod-
ków. Bli¿sze wyjaœnienie jest niniejszem elaboratem objête,
a w razie potrzeby mo¿liwe ka¿dej chwili w drodze ustnej
informacji.

Niestety, brak odpowiednich funduszy uniemo¿liwi³
realizacjê tych ambitnych projektów. Na niewielk¹ skalê
(wykopaliska trwa³y tylko dwa dni) wznowiono penetracjê
podziemn¹ w 1911 r. pod kierunkiem dr. W. Rogali (Kier-
nik, 1914).

Nosoro¿ce w³ochate z 1929 r. Dopiero w niepodleg³ej
Polsce, dziêki utworzeniu w 1928 r. specjalnego Funduszu
Kultury Narodowej przez ówczesnego premiera marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, uda³o siê zrealizowaæ plany poszuki-
wawcze z roku 1907, zaprojektowane przez in¿. Franciszka
Fa³ka.

W roku 1929 Polska Akademia Umiejêtnoœci zorgani-
zowa³a ekspedycjê naukow¹, podczas której wykonano
wariant 2b planu Franciszka Fa³ka. W dniu 23 paŸdziernika
1929 r. w chodniku dr¹¿onym od szybu IV, w odleg³oœci
ok. 4,5 m od niego, na g³êbokoœci 12,5 m w plejstoceñskich
i³ach z Betula nana znaleziono unikatowy, prawie w pe³ni
zachowany okaz nosoro¿ca w³ochatego — tzw. drugi
(Panow & Nowak, 1930).

W swojej relacji z dnia 26 paŸdziernika 1929 r. in¿.
Henryk Staufer, naczelnik Okrêgowego Urzêdu Górnicze-
go w Stanis³awowie, napisa³ (PAOIF, 1926–1929):

Dnia 19. paŸdziernika br. zosta³y przez delegata Aka-

demji Umiejêtnoœci w Krakowie p. prof. Hoyera wstrzyma-

ne dalsze prace poszukiwawcze prowadzone za szcz¹tkami

mamuta i nosoro¿ca na zastanowionej kopalni wosku „Mamut”.

[…] Moses Lautman [w³aœciciel dzia³ki kopalnianej Dmytruk]
dr¹¿y³ mimo to na w³asn¹ rêkê chodnik w szybie „Mamut”

w kierunku po³udniowym w g³êbokoœci 14,5 m [wed³ug
innych Ÿróde³ 12,5 m] i w chodniku tym w odleg³oœci 4,5 m

od szybu natrafi³ w dniu 24 X br. [wed³ug innych Ÿróde³ 23
paŸdziernika] na nowego mamuta wzglêdnie nosoro¿ca.

— W szybie tym odkopano go o tyle, ¿e widoczne by³y dwie
nogi, […] koœci krótkie i czêœci prawego boku a¿ po szyjê.
Poniewa¿ g³owa by³a jeszcze niewidoczna nie mo¿na sta-
nowczo stwierdziæ czy znaleziony okaz jest mamutem, czy
te¿ nosoro¿cem, z rozstawu nóg wskazywa³oby raczej na
nosoro¿ca, który le¿y na grzbiecie z podniesionym ku górze
przodem. Okaz ten zosta³ przez robotników w dwóch miej-
scach uszkodzony nieznacznie i z miejsc uszkodzenia
wycieka ropa […], a w relacji z dn. 17 listopada 1929 r.
podaje on (PAOIF, 1926–1929): Poniewa¿ nosoro¿ec jest
tej wielkoœci, ¿e starym szybem „Mamut” o przekroju 2 x 1 m
i to miejscami zwê¿onym i zwichrowanym, na wierzch
wydostaæ siê nie da, okaza³a siê koniecznoœæ g³êbienia
nowego szybu o przekroju 4 x 4 m. Po wyznaczeniu miejsca
na nowy szyb przez podpisanego, przyst¹piono ju¿ do jego
g³êbienia, które uskuteczniaj¹ pionierzy [saperzy] — jeden
pluton z oficerem na czele, przys³any ze Lwowa na skutek
polecenia genera³a Popowicza Komendanta D.O.K. Nr VI
we Lwowie. Techniczne kierownictwo tych robót sprawuje
podpisany, a bezpoœredni nadzór sprawuje dozorca ruchu
kopalñ naftowych Schmid ze Staruni […]. Szybem tym 17
grudnia 1929 r. wydobyto na powierzchniê unikatowy okaz
nosoro¿ca w³ochatego i po przywiezieniu w dniu 22 grud-
nia 1929 r. do Krakowa umieszczono go w Muzeum Przy-
rodniczym w siedzibie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
przy ul. S³awkowskiej 17. W 1995 r. zosta³ on przeniesiony
do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewo-
lucji Zwierz¹t Polskiej Akademii Nauk przy ul. Œw. Seba-
stiana 9.

W latach 1931–1932 na niewielk¹ skalê kontynuowano
w Staruni wokó³ szybu IV i szybu PAU podziemne prace
poszukiwacze. Na szkicu sporz¹dzonym przez Panowa (1932)
zaznaczono nowe i stare wyrobiska poszukiwawcze oraz
lokalizacjê wszystkich trzech szybów: IV z 1907 r., PAU z
1929 r. oraz wydobywczy, te¿ z 1929 r. (ryc. 2).

Na terenie by³ej kopalni Michaj³owa-Dmytruk w latach
1927–1929 odwiercono odwiert Nadzieja-1 (Starunia-1) o
g³êbokoœci 712,5 m i Nadzieja-3 o g³êbokoœci 860 m
(Zubrzycki, 1938). Ponadto w latach 1940–1942 wykopa-
no szyby 4a (26 m) i 4b (19 m) oraz odwiercono otwory
(ryc. 8) Kaliks-1 (120 m), Kaliks-3 (46 m), Jadwiga-1,
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Ryc. 7. Plan lokalizacji planowanych chodników podziemnych
przy szybie IV (Mamutowym) w Staruni wykonany w 1907 r.
przez Franciszka Fa³ka (CPAH, 1907); oznaczenia 1, 2…, a, b...,
á, â... — patrz tekst



Juliusz-1 i Juliusz-2 (Mitura, 1944). Lokalizacjê
wszystkich tych odwiertów i szybów przedstawiono na
ryc. 3.

Jak ju¿ wspomniano, w zwi¹zku z dowodami obec-
noœci w szybie IV w 1907 r. szcz¹tków fauny i flory na
wtórnym z³o¿u, przypuszczano, ¿e szyb ten istnia³ ju¿
ok. 20 lat wczeœniej (Alexandrowicz, 2004). Na zbior-
czej mapie (ryc. 3) przestawiono lokalizacjê szybów i
odwiertów wykonanych w latach 1886–1942. Do tego
celu wykorzystano mapy i plany kopalniane wykonane
w ró¿nych latach i w ró¿nych skalach — 1 : 360, 1 : 720,
1 : 2000 i 1 : 2880 (PAOIF, 1886, 1886–1888a,
1886–1888b, 1908–1909, 1922–1925, 1926–1929,
1936–1937; Mitura, 1944). Zarówno szyb IV, jak i inne
szyby kopalni Campego (ryc. 9), oznaczone cyframi
rzymskimi oraz Klara i Barbara, nie pokrywaj¹ siê z
¿adnym starym szybem z koñca XIX w., co sugeruje, ¿e
nie wykorzystano starszych, p³ytkich otworów, lecz po-
stawiono szyby w nowych miejscach. Niestety, mapy
by³y wykonane niedok³adnie, na nieprecyzyjnych pod-
k³adach geodezyjnych, na których odleg³oœci miêdzy
s¹siednimi szybami ró¿ni¹ siê niekiedy kilka, a nawet
kilkanaœcie metrów, a kierunek N o kilka stopni, st¹d
na tym etapie badañ nie mo¿na byæ pewnym, czy szyby
kopalni Campego nie zosta³y za³o¿one w miejscach sta-
rych, dziewiêtnastowiecznych szybów. Na przyk³ad
dowody istnienia osadów z wtórnego z³o¿a w szybie
IV w 1907 r. (Raciborski, 1914) pokrywaj¹ siê z danymi
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Ryc. 9. Przekrój geologiczny przez dzia³kê kopalnian¹ Dmytruk z³o¿a ozokerytu w Staruni, wed³ug Mitury (1944). Lokalizacja przekro-
ju patrz ryc. 1C
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i in. (2005). Lokalizacja przekroju patrz ryc. 1C



archiwalnymi (PAOIF 1908–1909) i œwiadcz¹, ¿e musia³ on
istnieæ przynajmniej kilka lub kilkadziesi¹t lat wczeœniej.

Œrodowisko utworów plejstoceñskich

Osady plejstocenu i holocenu w dolinie Wielkiego
£ukawca ko³o Staruni zosta³y opisane w szybach oraz w
ods³oniêciach naturalnych (Zuber, 1888; Nowak & Panow,
1930; Alexandrowicz i in., 2005). Opis litologiczny osa-
dów ods³aniaj¹cych siê w potoku Wielki £ukawiec poda³
R. Zuber (1885), cytuj¹c spostrze¿enia S. Olszewskiego,
który by³ dyrektorem jednej z kopalñ na Ropyszczu. Pod
warstw¹ lichej gleby zaobserwowa³ on ¿ó³t¹ glinê dylu-

wialn¹ [plejstoceñsk¹] o ró¿nej mi¹¿szoœci, nie przekra-
czaj¹cej jednak 4 m. Poni¿ej wystêpowa³ drobnoziarnisty
piasek lub gruby kamienny ¿wir sk³adaj¹cy siê z u³amków

ska³ piaskowca karpackiego. Mi¹¿szoœæ tych utworów
dochodzi do 4–5 m. Miejscami piaski i ¿wiry zanikaj¹
zupe³nie i ¿ó³te gliny dyluwialne spoczywaj¹ na niebieskim
ile. Piaski i ¿wiry mog¹ byæ zast¹pione lub …mieszaj¹ siê z

i³em brudnoszarym, który osobliwie w zachodniej czêœci

Ropyszcza miesza siê ze ¿wirem kamiennym lub te¿ takowy

kilka razy na cieñsze warstwy przedziela... Miêdzy glin¹ a

¿wirem dyluwialnym znajduj¹ siê licznie nagromadzone

du¿e k³ody po³amanego, zbutwia³ego, na lignit jeszcze nie

zmienionego drzewa, jak równie¿ szyszki drzew szpilko-

wych i ³upiny orzechów leszczynowych […].W kilku szy-

bach na terenie „Dmetruk” zwanym natrafiono na k³ody

drzewa na kilka metrów gruboœci u³o¿one i rop¹ zupe³nie

przesi¹k³e, obok znacznej iloœci szyszek z drzew szpilko-

wych w g³êbokoœci 35–40 m, coby z jednej strony na znacz-

ny zapad warstw, powtóre na nader wielk¹ gruboœæ

miejscowo wykszta³conego dyluwium wskazywa³o… (S. Ol-
szewski [W:] Zuber, 1885).

Szczegó³owy opis ods³oniêæ w rejonie doliny Ma³y
£ukawiec wykona³ W. Rogala (1907). Wysokoœæ ods³oniêæ
miejscami siêga³a 4 m. Podobnie jak R. Zuber w stropie
profilu zaobserwowa³ on ¿ó³t¹ glinê o mi¹¿szoœci 1 m, pod
ni¹ ¿wiry z okruchów warstw dobrotowskich, zlepieñca
s³obódzkiego i warstw menilitowych. W ¿wirowiska
wtr¹caj¹ siê wk³adki brudnoszarego i³u z licznymi
szcz¹tkami roœlin. Miejscami wk³adki s¹ tak du¿e, ¿e nieja-
ko podœcielaj¹ warstwê ¿wirów. W innym ods³oniêciu na
¿wirach bez wk³adek brudnoszarego i³u zalega³a warstwa
jasnoszarej gliny przepe³niona szcz¹tkami roœlin. Analiza
mchów i muszli œlimaków wydobytych z brudnoszarych
i³ów z dolnej czêœci ¿wirów sugeruje œrodkowy lub górny
plejstocen i ch³odny klimat, a w górnej czêœci ¿wirów
wk³adki i³ów przepe³nione szcz¹tkami drzew iglastych i
liœciastych — wskazuj¹ klimat zdecydowanie cieplejszy.

Jesieni¹ 2007 roku na terenie by³ej kopalni wykonano 21
pe³nordzeniowych odwiertów, które przebija³y osady holo-
cenu, plejstocenu i siêga³y do utworów neogenu. W 2008 r.
zostanie jeszcze wykonanych kilkanaœcie tego typu
odwiertów (ryc. 4). Mi¹¿szoœæ osadów czwartorzêdowych
waha siê od 2,5 do 8,5 m. Wczeœniejsze obserwacje
(Olszewski [W:] Zuber, 1885; £omnicki, 1914; Alexandro-
wicz i in., 2005) sugerowa³y znacznie wiêksz¹ mi¹¿szoœæ
osadów plejstocenu, a gruboœæ ha³d pozosta³ych po wyro-
biskach górniczych dokumentowanych w pracach Nowaka
i Panowa (1930) oraz Mitury (1944) dochodzi³a nawet do 8 m.
Obecnie w miejscach, gdzie by³y wykonane odwierty, ha³d

ju¿ nie ma lub maksymalnie osi¹gaj¹ 2,5 m gruboœci. Profil
osadów czwartorzêdowych spoczywaj¹cych na utworach
neogenu i paleogenu to g³ównie ¿wiry z³o¿one z otocza-
ków piaskowców fliszowych i mioceñskich, szare mu³ki z
licznymi szcz¹tkami roœlin, szarozielone mu³ki z organik¹,
mu³ki torfiaste i torfy oraz ha³dy.

Cia³o „drugiego” nosoro¿ca, znalezione w 1929 roku,
spoczywa³o w otoczeniu siwych i³ów z du¿¹ domieszk¹
materia³u organicznego. Flora z tych i³ów z bezpoœrednie-
go otoczenia oraz z wnêtrza nosoro¿ca zosta³a czêœciowo
opracowana przez Szafera (1930). Sk³ad roœlin wskazywa³
na panowanie w tym czasie w Staruni klimatu zimnego,
zbli¿onego do klimatu tundry arktycznej (Szafer, 1930).
Wiek badanych osadów odniós³ on do maksymalnego zlo-

dowacenia dyluwialnego, czyli zlodowacenia Cracovien.
Wyniki nowszych badañ (Kubiak, 1971; Granoszewski,
2002) sugeruj¹ pozycjê stratygraficzn¹ interstadia³u œrod-
kowego vistulianu — Hengelo. Z tym interstadia³em s¹
aktualnie korelowane w Karpatach dwa stanowiska
ch³odnych flor z Doliny Wis³oki — BrzeŸnica (Mamakowa
& Starkel, 1974) oraz Jas³o–Bry³y (Mamakowa & Wójcik,
1987).

Niezwyk³e i wyj¹tkowe zakonserwowanie tkanek miêk-
kich wymar³ych ssaków dokona³o siê w naturalny sposób
dziêki nasyceniu solank¹ oraz rop¹ naftow¹.

Na utworach mioceñskich wystêpuj¹ ¿wiry przesycone
rop¹ naftow¹, zawieraj¹ce czasem niewielkie fragmenty
drewien. Ponad ¿wirami lub na osadach miocenu spoczy-
wa torf brunatny do ciemnobrunatnego, niekiedy zamulo-
ny, zawieraj¹cy szcz¹tki roœlin, np. Poaceae, Bidens

triparita, Betula nana, Carex sp. i Juncus sp. Nad ¿wirem
lub torfem, a niekiedy bezpoœrednio na miocenie, wystê-
puj¹ mu³ki szarozielonkawe, szarobrunatne lub brunatne,
w zale¿noœci o zawartoœci substancji organicznej, których
mi¹¿szoœæ waha siê od oko³o 1 do 6 metrów. S¹ w nich
obecne makroszcz¹tki roœlin, niekiedy wêglany i konkrecje
syderytowe. Na mu³kach ponownie rozwinê³y siê torfy, lecz
odmienne od poprzednich. S¹ one s³abo roz³o¿one, z du¿ymi
fragmentami ³odyg Phragmites sp. Tworz¹ zwykle oko³o 1 m
mi¹¿szoœci warstwê, wystêpuj¹c¹ w sposób nieci¹g³y, czê-
sto silnie przesycon¹ rop¹.

Stwierdzona mi¹¿szoœæ osadów czwartorzêdowych
wynosi niewiele ponad 8 metrów. W odniesieniu do infor-
macji S. Olszewskiego (Zuber, 1885) o napotkaniu na
g³êbokoœci poni¿ej 35 metrów szcz¹tków roœlin jest ona
zaskakuj¹ca.

I³y plejstoceñskie zawieraj¹ce ogromne krêgowce w
Staruni zosta³y nasycone solank¹, która dop³ynê³a z ni¿ej
zalegaj¹cych mioceñskich solonoœnych warstw worotysz-
czeñskich jednostki borys³awsko-pokuckiej, bogatych w
sól kamienn¹ i sól potasow¹ (Duliñski i in., 2005). Na
powierzchni Ropyszcza wystêpuj¹ objawy ropy naftowej,
tzw. oczka ropne, niewielkie jeziorka, a nawet wulkany
b³otne. Badania geochemiczne wykaza³y, ¿e ropa wystê-
puj¹ca na powierzchni jest powi¹zana genetycznie z rop¹
naftow¹ z utworów oligoceñskich i eoceñskich jednostki
borys³awsko-pokuckiej na fa³dzie Staruni i przyleg³ych
strukturach fa³dowych (Kotarba i in., 2005, 2008).

Prace zosta³y wykonane w ramach specjalnego projektu
badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr
139/UKR/2006/01 (umowa AGH nr 28.28.140.512). Autorzy s¹
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wdziêczni Panu prof. dr. hab. Leszkowi Marksowi oraz drugie-
mu anonimowemu recenzentowi, a tak¿e Panu prof. dr. hab.
S.W. Alexandrowiczowi i Panu dr. T. Soko³owskiemu za cenne
uwagi i komentarze. Jednoczeœnie sk³adamy serdeczne podziêko-
wania Panom doc. dr. O.R. Stelmachowi z Iwano-Frankiwskiego
Technicznego Uniwersytetu Ropy i Gazu, dr. I.V. Dudokowi i
dr. Y.V. Ko³tunowi z Ukraiñskiej Akademii Nauk we Lwowie
oraz prof. dr. hab. W. Burzewskiemu z AGH w Krakowie za
pomoc w zbieraniu dokumentów archiwalnych, a tak¿e Paniom
mgr J. Gawêdzie i mgr W. Wiec³aw oraz Panom dr. S. Porzucko-
wi i mgr. T. Kowalskiemu za pomoc w wykonywaniu rysunków.
Dziêkujemy równie¿ TBPŒ Geosfera za finansowe wsparcie
graficznej strony artyku³u.

Literatura

ADAMENKO O.M., STELMAKH O.R., ZINCHUK M.S. &
KOTARBA M.J. 2005 — History of petroleum exploration in the Sta-
runia area, fore-Carpathian region, Ukraine. [In:] M.J. Kotarba (ed.) —
Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia — the
area of discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst Geol., Warsza-
wa–Kraków, 53–60.
ALEXANDROWICZ S.W. 2004 — Starunia i badania czwartorzêdu w
tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Studia i mate-
ria³y do dziejów PAU, Kraków, 3: 261.
ALEXANDROWICZ S.W., ALEXANDROWICZ W.S. & KR¥PIEC
M. 2005 — Holocene terrace of the Velyky Lukavets River in Starunia:
sediments and dendrochronology. [In:] M.J. Kotarba (ed.) — Polish
and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia — the area
of discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst. Geol., Warsza-
wa–Kraków, 95–101.
ANDREEVA-GRIGOROVICH A.S., GRUZMAN A.D., REIFMAN
L.M. & SMIRNOV S.E. 1986 — Biostratigraficheskaya kharakteristika
opornogo razreza menilitovoy svity po r. Chechva, Ukrainskie Karpaty.
Paleont. Sb., 23: 83–89.
ANDREYEVA-GRIGOROVICH A.S., KULCHYTSKY Y.O.,
GRUZMAN A.D., LOZYNYAK P.Y., PETRASHKEVICH M.I.,
PORTNYAGINA L.O., IVANINA A.V., SMIRNOV S.E.,
TROFIMOVICH N.A., SAVITSKAYA N.A. & SHVAREVA N.J., 1997
— Regional stratigraphic scheme of Neogene formations of the Central
Paratethys in the Ukraine. Geol. Carpath., 48: 123–136.
BAYGER J.A., HOYER H., KIERNIK E., KULCZYÑSKI W.,
£OMNICKI M., £OMNICKI J., MIERZEJEWSKI W.,
NIEZABITOWSKI E., RACIBORSKI M., SZAFER W. & SCHILLE
F. 1914 — Wykopaliska Staruñskie. Muzeum im. Dzieduszyckich we
Lwowie, 15: 386.
CPAH 1907 — Centralne Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwo-
wie, 1907, Zbiór 146, Numer 8, arkusz 25.
DULIÑSKI M., RÓ¯AÑSKI K. & KOTARBA M.J. 2005 — Isotopic
and chemical composition of surface and groundwaters from the Staru-
nia area, fore-Carpathian region, Ukraine. [In:] M.J. Kotarba (ed.) —
Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia — the
area of discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst. Geol., Warsza-
wa–Kraków, 187–194.
GRANOSZEWSKI W. 2002 — Szcz¹tki roœlinne towarzysz¹ce wyko-
paliskom mamuta i nosoro¿ca w³ochatego w Staruni (Ukraina) w latach
1907–1929. Wiad. Bot., 45 (3/4): 29–34.
KIERNIK E. 1914 — Szcz¹tki innych kopalnych krêgowców ze Staru-
ni. Wykopaliska Staruñskie, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie,
15: 341—355.
KOLTUN Y.V., DUDOK I.V., KOTARBA M.J., ADAMENKO O.M.,
PAVLUK M.I., BURZEWSKI W. & STELMAKH O.R. 2005 — Geo-
logical setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Car-
pathian region, Ukraine. [In:] M.J. Kotarba (ed.) — Polish and
Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia — the area of
discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst. Geol, Warszawa–Kra-
ków, 61–77.
KORIN S.S. 2005 — Miocene salt-bearing Vorotyshcha Beds in the
Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. [In:] M.J. Kotarba (ed.)
— Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia —
the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst. Geol.,
Warszawa–Kraków, 79–86.

KOTARBA M.J. & KOLTUN Y.V. 2006 — Origin and habitat of
hydrocarbons of the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian
Province. [In:] Golonka, J., Picha, F. (Eds.), The Carpathians: Geo-
logy and Hydrocarbon Resources. AAPG Memoir, 84: 395–443.
KOTARBA M.J., ALEXANDROWICZ S.W. & STACHOWICZ-RYBKA R.
2008 — Historia i programy dalszych badañ geologicznych na obsza-
rze by³ej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni.
Prz. Geol., 56: 434–441.
KOTARBA M.J., WIÊC£AW D., KOLTUN Y.V., LEWAN M.D.,
MARYNOWSKI L. & DUDOK I.V. 2005 — Organic geochemical stu-
dy and genetic correlations between source rocks and hydrocarbons
from surface seeps and deep accumulations in the Starunia area,
fore-Carpathian region, Ukraine. In: M.J. Kotarba (ed.) — Polish and
Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia — the area of
discoveries of woolly rhinoceroses. Pañstw. Inst. Geol., Warsza-
wa–Kraków, 125–145.
KUBIAK H. 1971 — Datowanie radiowêglem 14C szcz¹tków nosoro-
¿ca w³ochatego ze Staruni. Wszechœwiat, 10: 267–268.
KULCHYTSKY Y.O. & SOVCHYK Y.V. 1986 — K voprosu o granit-
se paleogena i neogena v Karpatach. Paleontol. Sb., 23: 89–99.
£OMNICKI M. 1914 — Stosunki topograficzne i geologiczne kopalni
staruñskiej. Wykopaliska Staruñskie, Muzeum im. Dzieduszyckich we
Lwowie, 15: 9–24.
£OMNICKI M. 1908 — Wykrycie mamuta (Elephas primigenius
Blumb.) i nosoro¿ca dyluwialnego (Rhinoceros antiquitatis Blumb.) w
Staruni (pow. Bohorodczañski). Kosmos, 33: 63–70.
MAMAKOWA K. & STARKEL L. 1974 — New data about the profile
of Young Quaternary deposits at BrzeŸnica on the Wis³oka river, the
Carpathian Foreland. Stud. Geomorph. Carpatho-Balcan., 8: 47–53.
MAMAKOWA K. & WÓJCIK A. 1987 — Osady organiczne œrodko-
wego Vistulianu w Jaœle–Bry³ach (Dolina Wis³oki). Kwart. Geol., 31:
213–214.
MITURA F. 1944 — Geologia z³o¿a wosku w Staruni. Arch. UJ, Kra-
ków.
NOWAK J. & PANOW E. 1930 — Stosunki geologiczne wykopaliska
w Staruni. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 70 B: 8–14.
PANOW E. 1932 — Plan lokalizacji szybów i wyrobisk podziemnyh w
Staruni. Arch. Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. „Starunia”.
PAOIF 1886 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego,
Zbiór 47, Numer 2, arkusz 194.
PAOIF 1886–1888a — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Fran-
kiwskiego, Zbiór 47, Numer 2, arkusz 154.
PAOIF 1886–1888b — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Fran-
kiwskiego, Zbiór 47, Numer 2, arkusz 199.
PAOIF 1887–1888 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiw-
skiego, Zbiór 47, Numer 2, arkusz 707.
PAOIF 1908–1909 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiw-
skiego, Zbiór 47, Numer 1, arkusz 1417.
PAOIF 1922–1925 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiw-
skiego, Zbiór 47, Numer 1, arkusz 1531.
PAOIF 1926–29 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiw-
skiego, Zbiór 47, Numer 1, arkusz 659.
PAOIF 1936–37 — Pañstwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiw-
skiego, Zbiór 47, Numer 1, arkusz 662.
RACIBORSKI M. 1914 — Roœlinnoœæ szybu mamutowego w Staruni.
Wykopaliska Staruñskie, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 15:
27–29.
ROGALA W. 1907 — Przyczynek do znajomoœci dyluwialnych utwo-
rów Galicji. Kosmos, 32: 350–363.
SZAFER W. 1930 — Flora tundry Staruñskiej. Rozpr. Wydz.
Mat.-Przyr. PAU, 70 B: 20–28.
VIALOV O.S., GAVURA S.P., DANYCH V.V., LEMISHKO O.D.,
LESHCHUKH R.Y., PONOMARIOVA L.P., ROMANIE A.M.,
SMIRNOV S.E., SMOLINSKA N.I. & TSARNENKO P.N. 1988 —
Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozheniy Ukrainskikh Karpat.
Naukova Dumka, Kyiv.
ZUBER R. 1885 — Studia geologiczne we wschodnich Karpatach.
Kosmos, 10: 345–397.
ZUBER R. 1888 — Atlas geologiczny Galicyi — tekst do zeszytu dru-
giego (Nadwórna, Mikuliczyn, ¯abie, Kuty, Krzyworównia, Popadia —
Hryniawa). Wyd. Kom. Fizjogr. AU, Kraków.
ZUBRZYCKI P. 1938 — Starunia jako teren naftowy w œwietle
dotychczasowych wierceñ. Przem. Naft., 21: 587–591; 22: 608–613.

Praca wp³ynê³a do redakcji 29.01.2008 r.
Po recenzji akceptowano do druku 05.05.2008 r.

452

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 6, 2008


