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ПЕЩЕРНИЙ РАЙОН В ТАТРАХ 

LA R É G I O N DES C A V E R N E S DE T A T R A 

Spośród szeregu zagadnień związanych z tak różnorodną morfologią naszego kraju może 
najmniej uwagi poświęcano dotąd zjawiskom krasowym. Na obszarze Polski mało jest wpraw-
dzie terenów o budowie geologicznej umożliwiającej rozwój zjawisk krasowych na większą 
skalę, ale najistotniejsza forma tych zjawisk, tj. jaskinie, występuje u nas względnie często. 
Oczywiście jaskinie nasze nie dorównują ani wielkością, ani pięknością wnętrza rozległym 
labiryntom podziemnym, które tak licznie występują w Jugosławii, Francji, Czechosłowacji 
czy w innych uprzywilejowanych pod tym względem krajach, ale jeśli chodzi o badania pa-
leontologiczne i archeologiczne, to długość jaskiń nie ma znaczenia, gdyż większości cennych 
dla nauki znalezisk należy oczekiwać raczej w pobliżu ich wylotów czy nawet w zupełnie płyt-
kich wnękach lub schroniskach skalnych. Na terenie Polski badania archeologiczne prowa-
dzono dotychczas jedynie w niektórych jaskiniach Jury Krakowsko-wieluńskiej oraz w Su-
detach, inne natomiast tereny, a przede wszystkim obfitujący w największe u nas jaskinie 
rejon tatrzański, były pod tym względem prawie zupełnie nie tknięte. Nawet Grota * Magury, 
znana od dawna paleontologom ze swych wyjątkowo bogatych pokładów kości zwierząt 
dyluwialnych, była badana dotąd zawsze dorywczo i bardzo powierzchownie, bez udziału 
archeologów. Toteż nie mamy pewności, czy w jaskiniach tatrzańskich nie ma śladów bytności 
człowieka pierwotnego, którego tak liczne wyroby znaleziono w jaskiniach okolic Krakowa. 
Zdawać by się mogło, że człowiek pierwotny unikał gór, mając zapewnione lepsze warunki 
bytu w rejonach jaskiniowych położonych korzystniej dla niego, w pobliżu wielkich rzek i la-
sów, które mu dostarczały pożywienia i materiału na broń i odzież. Wyniki jednak badań 
jaskiń w Alpach, Pirenejach itd. dowiodły, że nawet wysoko i niedostępnie położone jaskinie 
miały swoich stałych lub przynajmniej czasowych mieszkańców. Toteż zapoczątkowane 
niedawno badania archeologiczne jaskiń tatrzańskich, których dotychczasowe wyniki podał 
Albin Jura w osobnej pracy mogą przynieść nowe materiały niezwykle cenne dla ustalenia 
warunków bytowania człowieka w tych odległych czasach. 

Jestem pewny, że przy obecnym poparciu przez państwo nauki w Polsce Ludowej nie 
trudno będzie o fundusze na prowadzenie systematycznych badań paleontologicznych i ar-
cheologicznych zarówno w Grocie Magury, jak i w innych jaskiniach tatrzańskich, w których 
również znaleźć można szczątki zwierząt. Dlatego też na wstępie niniejszego artykułu pozwolę 
sobie przedstawić obraz morfologiczny tatrzańskiego rejonu jaskiniowego i genezę tworzenia 
się tu jaskiń w zależności od budowy tektonicznej tego obszaru. 

* Zgodnie z ustaleniem Komisji Toponomastycznej zamiast określenia ..grota" powinno się w na-
zwach stosować obecnie termin „jaskinia". 

1 Por. A. Jura. Grota Magmy w Tatrach (tj6o m) najwyżej w Polsce położona siedziba człowieka epoki lodo-
wej, „Światowit", t. X X I , sir. 81. 

Światowit t. XXI 4 
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W opisie tatrzańskiego rejonu jaskiniowego ograniczam się do części Tatr zwanej Tatrami 
Polskimi, położonej w obrębie naszych granic państwowych, tj. od Doliny Białki na wschodzie 
po grzb.ety zamykające Dolinę Chochołowską na zachodzie. Moje badania speleologiczne 
i hydrograficzne na innych terenach krasu tatrzańskiego, jak w Tatrach Bielskich, w grupie 
Szerokiej Jaworzyńskiej i w okolicy Osobitej, prowadziłem tylko dorywczo, toteż wymagają 
one jeszcze dalszej systematycznej pracy. Z natury zjawisk krasowych wynika, że występo-
wanie ich wiąże się ściśle z rozprzestrzenieniem się w Tatrach skał ulegających procesom 
krasowienia, a więc przede wszystkim wapieni i w mniejszym stopniu dolomitów. Rozkład 
terenów uzależniony jest całkowicie od budowy tektonicznej masywu tatrzańskiego. Nie będę 
się tu wdawał w szczegóły, które zresztą czytelnik może znaleźć w pracach geologicznych 
0 Tatrach, lecz ograniczę się do przypomnienia, że skały osadowe w Tatrach podzielić można 
na szereg poszczególnych jednostek tektonicznych. T a k więc do krystalicznego jądra masywu 
Tatr przylegają, licząc od południa w kierunku ku północy, najpierw pokłady osadowe serii 
tzw. tubylczej. Przez ukształtowaną j u ż częściowo serię tubylczą przewaliły się napierane 
od południa dwa wielkie fałdy leżące, zwane fałdami Czerwonych Wierchów 'i Giewontu. 
Wreszcie na te serie pokładu, określone wspólnym mianem serii wierchowej, nasunęły się 
w postaci płaszczowin jeszcze dalej na południu osadzone masy skalne, różne facjalnie od 
pokładów serii wierchowej; tworzą one dzisiejsze regle i zwane są z tego powodu płaszczo-
winami : reglową dolną i reglową górną. Ten zasadniczy układ komplikują liczne pofałdowania 
wtórne, dygitacje, przesunięcia uskokowe oraz wyprasowania całych pakietów warstw tak. 
że tektonika tego obszaru jest miejscami trudna do odcyfrowania. 

W serii wierchowej największą miąższość osiągają pokłady wapieni otulone warstwami 
innych skał osaaowych, wśród których zwłaszcza synklinarne warstwy margli kredowych 
stanowią nieprzepuszczalny dla wody element oddzielający poszczególne pasy skał krasowie-
jących. W serii reglowej wapienie występują tylko w niewielkich oderwanych wkładkach, 
ustępując miejsca triasowym dolomitom, które też ulegają krasowieniu, ale w daleko mniej-
szym stopniu niż wapienie. Wyjątek stanowią Tatry Bielskie i grupa Szerokiej Jaworzyńskiej, 
gdzie wapienie są znowu skałą dominującą. Na terenie serii wierchowej możemy wydzielić 
trzy pasy skał krasowiejących o zmiennej miąższości, odpowiadające wykształceniu wapieni 
tubylczych i dwóch wielkich fałdów, porozdzielane kompleksami skał nieprzepuszczalnych 
1 prawie nie ulegających procesom krasowienia. T a budowa ma decydujący wpływ na stosunki 
hydrograficzne danych obszarów, gdyż ogranicza możliwość tworzenia się podziemnych 
kanałów wodnych do stosunkowo wąskich pasów, nie zawsze zgodnie przebiegających ze 
spadem terenu. Toteż kierunki spływu wód podziemnych są w Tatrach przeważnie zupełnie 
inne niż erozyjnie wyżłobionych dolin. Niezależnie od pofałdowania pasa skał osadowych 
w kierunku podłużnym, ważną rolę w budowie Tatr odegrały pierwotne poprzeczne pofalo-
wania podłoża. Posuwając się od wschodu ku zachodowi wyliczyć można, stosując się do 
przyjętej przez geologów terminologii: wypiętrzenie Łomnicy, obniżenie Szerokiej Jaworzyń-
skiej, wypiętrzenie Kosistej, wielkie obniżenie Goryczkowej, wypiętrzenie Krzesanicy, obni-
żenie Doliny Kościeliskiej, wypiętrzenie Kominów Tylkowych, obniżenie Bobrowca i wreszcie 
wielkie wypiętrzenie Salatyńskiego i Osobitej. T e ondulacje głównego trzonu miały bardzo 
wyraźny wpływ na rozprzestrzenienie się fałdów i płaszczowin w depresjach, gdyż masy skalne 
łatwiej spływały. Depresje te predestynują teren do wytwarzania wielkich dolin: Dolina 
Białki uwarunkowana jest depresją Szerokiej Jaworzyńskiej, górna część Doliny Bystrej — 
depresją Goryczkowej, Doliny Kościeliska i Chochołowska również zawdzięczają swe powstanie 
dalej na zachód położonym depresjom podłoża. Podobnie jak petrograficzny skład skał dzieli 
kras północno-tatrzański w kierunku podłużnym, tak wielkie walne doliny dzielą go dalej na 
mniejsze odcinki, gdyż na linii tych dolin, jako najgłębiej wciętych w teren depresyj, wody 
krasowe wydostają się na powierzchnię w postaci źródeł i wywierzysk. Podział ten znajduje 
pełny wyraz przede wszystkim w odniesieniu do serii wierchowej, gdzie dzięki występowaniu 
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grubszych warstw wapienia zjawiska krasowe miały większą możność rozwoju niż w skompli-
kowanym pod względem budowy i głównie w postaci dolomitów wykształconym pasie reglowym. 

Ze względu na strome spadki zboczy umożliwiające wodom opadowym szybkie spływanie, 
zwały morenowe i stożki nasypowe w górach, a pokrywę roślinną w dolinach, osłaniającą dość 
zwartą powloką skały przed bezpośrednim działaniem wód opadowych, wreszcie niekorzystne 
uwarstwienie itp., kras tatrzański nie ma cech typowych obszarów krasowych, niemniej jednak 
jaskinie w pewnych jego partiach występują dość licznie. Spośród różnych gatunków naszych 
wapieni najłatwiej ulegają krasowieniu dość zwarte i jednolite {wkłady wapieni urgonu, neokomu 
i malmu, po nich dopiero idą występujące w największych masach w serii wierchowej wapienie 
średniego triasu, które z punktu widzenia speleologii mają mniej korzystną strukturę, gdyż 
są silnie potrzaskane, a wypełniające te pęknięcia żyły kalcytu znacznie osłabiają zwartość 
skały. Jeszcze mniej korzystnie przedstawiają się warunki tworzenia się jaskiń na terenie 
zbudowanym z dolomitów reglowych. Dolomit ten stanowi właściwie rodzaj druzgotu po-
sklejanego wtórnie lepiszczem wapiennym, toteż wody opadowe czy podziemne, atakując 
łatwiej rozpuszczalne lepiszcze, powodują rozpad skały na ostrokanciasty gruz uniemożliwiając 
wytworzenie się dość mocnych sklepień. Z tego powodu w pasie reglowym natrafiamy częściej 
na małe. płytkie zagłębienia o charakterze raczej wnęk niż jaskiń, a większe jaskinie w tym 
rejonie występują tylko we wkładkach wapiennych. W rezultacie, pominąwszy nietypowe 
i mało charakterystyczne tereny krasu reglowego, można podzielić pas krasowiejących wa-
pieni wierchowych Tatr Polskich, posuwając się od wschodu ku zachodowi, na następujące 
odrębne jednostki г : 

1. Obszar jaskiniowy Doliny Kasprowej, 
2. „ „ Giewontu, 
3. „ „ Czerwonych Wierchów, 
4. „ szczytowy Krzesanicy, 
5. Jaskinie otoczenia Wąwozu Kraków, 
6. „ Raptawickiej Turni. 
7. Obszar Stołów, 
8. „ jaskiniowy Doliny Chochołowskiej: 

a) północno-zachodnie stoki Tylkowych Kominów, 
b) stoki Bobrowca. 

i. Obszar jaskiniowy Doliny Kasprowej ograniczony jest na wschodzie Doliną Stawów 
Gąsienicowych, a na zachodzie Doliną Bystrej i jej boczną gałęzią, Doliną Goryczkową. 
W skład tego obszaru wchodzi masyw Kopy Magury, przedłużający się w grzebień turni 
wapiennych ciągnących się od Gładkiego Jaworzyńskiego aż do Hali Kasprowej, oraz masyw 
Myślenickiej Turni. Tektonicznie biorąc, cały ten pas zbudowany jest z wapieni wchodzących 
w skład fałdu Giewontu. O d płaszczowin reglowych oddzielają go prawie wszędzie nieprze-
puszczalne dla wody warstwy synklinarne (kreda dolna) stanowiące zachowaną część wierzch-
niej pokrywy fałdu, które uniemożliwiają wodom podziemnym spływanie dalej ku północy. 
Warstwy te stanowią też podłoże fałdu i są w spodzie nachylone ku obniżeniu transwersalnemu 
biegnącemu przez górne partie Doliny Bystrej. T o nachylenie decyduje o spływie wód pod-
ziemnych na całym omawianym obszarze. Widać to wyraźnie w korycie potoku płynącego 
ze Stawów Gąsienicowych, który gubi się w typowym leju krasowym i w paru innych niżej 
położonych wchłonach 3 poniżej odgałęzienia drogi wiodącej z Doliny Stawów Gąsienicowych 
na Liliowe. Ten sam los podziela potok spływający z Dwoistego Stawu, który również ginie 
z powierzchni gruntu we wchłonach. położonych nieco powyżej Hali Gąsienicowej. Zjawisko 

ł Zaznaczam, że przyjęta tu nomenklątura jest wprowadzona przeze mnie w celu uniknięcia ciągłego 

powtarzania długiego szeregu nazw określających granicę omawianych terenów. 
3 W yrażenia tego używam zamiast obcego słowa „ponor". 

ł* 
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to jest zupełnie zrozumiałe, gdyż na linii dna doliny występują na powierzchnię wapienie, 
podesłane wspomnianymi wyżej warstwami nieprzepuszczalnymi. Ponieważ warstwy wodo-
nośne nachylone są ku północnemu zachodowi, a największe ich obniżenie zbiega się z linią 
Doliny Bystrej, gdzie podłoże fałdu Giewontu dźwiga się ku elewacji Krzesanicy, nie trudno 
wywnioskować, że tu należy szukać wypływu wód gubiących się we wchłonach Doliny Stawów 
Gąsienicowych. Nie ulega wątpliwości, że wypływem tych wód może być tylko Wywierzysko 
Goryczkowe. Wywierzysko to bijące w Dolinie Goryczkowej, pod Myślenicką Turnią, od-
znacza się bardzo wyrównanym wodostanem w przeciwieństwie do innych źródeł krasowych, 
jak np. Wywierzyska Bystrej czy Lodowego Źródła, które prawie całkowicie wysychają w zi-
mie 4. Jest to również dowodem, że w okresach suszy zasilać go muszą większe zbiorniki wody, 
za które w tym wypadku uważać musimy Stawy Gąsienicowe. Niezależnie od tego Wywie-
rzysko Goryczkowe zbierać musi wodę z Doliny Kasprowej i Goryczkowej, gdyż żadne inne 
źródła na pograniczu omawianego pasa wapieni się nie pojawiają. Widzimy więc, że wchlony 
w Dolinie Stawów Gąsienicowych musi łączyć z Wywierzyskiem Goryczkowym system kanałów 
podziemnych, które przynajmniej na pewnych odcinkach mają dostatecznie wielkie rozmiary, 
aby je można określić mianem jaskiń. Spośród jaskiń tego najniższego piętra systemu znamy 
właściwie tylko jedną. Jest nią Grota Kasprowa Niżnia. 

Jaskinia ta, bardzo ciekawa i jedna z najdłuższych w Tatrach, leży niewiele wyżej od 
normalnego poziomu wód krasowych i po wielkich deszczach lub w czasie tajania śniegu 
zamienia się również na wypływ potoku 5. Jej łączność z Wywierzyskiem Goryczkowym 
należałoby jeszcze wykazać przez próby barwienia wody, ale szereg faktów, których tu ze 
względu na brak miejsca nie będę poruszał, wskazuje, że Grota Kasprowa łączy się bezpo-
średnio z dzisiejszymi kanałami podziemnego drenażu Doliny Kasprowej i stanowi w okresach 
zwiększonego napływu wód jak gdyby klapę bezpieczeństwa {le tropleiń) wyrzucającą na ze-
wnątrz nadmiar wód, które nie mogą się pomieścić w kanałach prowadzących do Wywie-
rzyska Goryczkowego. Inne jaskinie mieszczące się w pasie turni od Kopy Magury po Halę 
Kasprową stanowią niewątpliwie wyższe, dziś już przez postępujące denudacje terenu czę-
ściowo rozmyte lub zamulone i zawalone piętra należące genealogicznie do tego samego 
systemu jaskiń. Z zachowanych do dziś fragmentów można by wyróżnić dwa starsze piętra : 
średnie i wyższe. W piętrze średnim znamy dotąd tylko bardzo zniszczoną i w dole zawaloną 
Grotę Średnią Kasprową. Są dane na to, że po stronie Doliny Jaworzynki można by się do-
kopać do innych jaskiń należących do tego piętra. Do wyższego natomiast piętra zakwalifi-
kowałbym przede wszystkim Grotę Magury, o której będzie jeszcze mowa, dalej małą Grotę 
pod Limbami położoną poniżej Zawraciku Jaworzyńskiego i wreszcie Grotę Jaworzyńską, 
dziurawiącą turnie zwane Chłopkami. Inne, mniejsze dziury i wnęki położone w skałach 
po obydwu stronach tego pasa turni są później wymytymi, krótkimi przepływami podziem-
nymi wód opadowych, które przesiąkają pionowymi szczelinami w głąb skały i wydostają się 
niżej położonymi otworami znowu na powierzchnię gruntu. W zaliczonej do tego terenu 
jaskiniowego Myślenickiej Turni znajduje się jedna większa jaskinia znana pod nazwą Groty 
Goryczkowej. Jaskinia ta zapada tak nisko w głąb skały, że ze względu na położenie niezbyt 
odległe od dzisiejszego Wywierzyska Goryczkowego można by ją uważać za jego dawniejszy 
wypływ. Kilka natomiast innych, mniejszych dziur w Myślenickiej Turni nosi charakter daw-
nych przepływów podziemnych Potoku Goryczkowego datujących się z tych odległych cza-
sów, kiedy dno Doliny Goryczkowej leżało na znacznie wyższym niż dzisiaj poziomie. Oprócz 
tego spotykamy tutaj kilka małych grot stanowiących szczeliny rozmyte przez wody opadowe. 

4 Podobne cechy wykazuje również Wywierzysko Olczyskic zasilane głównie przez wody płynące z Czar-
nego Stawu Gąsienicowego, które gubią się w licznych wchłonach w Dolinie Suchej Wody, na wysokości 
około 1240 ш. 

' Wyrażeniem wypływ krasowy określamy wywierzysko o widocznym, nie ukrytym pod kamieniami wy-
locie podziemnego kanału wodnego. 
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Paleontologa, a może i archeologa mogłaby zainteresować poza Grotą Magury również 
Grota pod Limbami, gdzie stwierdziłem istnienie pokładu kości, a nadto prawdopodobnie 
szereg innych mniejszych wnęk, które pod tym względem nie były jeszcze badane. W Grocie 
Kasprowej Niżniej, zalanej jeszcze dziś przez większą część roku wodą, nie byłoby oczywiście 
celu szukać kości, zwłaszcza że w odleglejszych czasach musiała ona działać jako stałe wy-
wierzysko. Grota Średnia Kasprowa i Grota Jaworzyńska są zbyt trudno dostępne, aby mogły 
być siedliskiem większych zwierząt. O Grocie Goryczkowej pisze w r. 1891 E. Pauli, że w czasie 
jej rozkopywania natrafił na jakieś kości. Pokład namuliska jest tu jednak na ogół bardzo 
cienki, a dalsze partie jaskini są zawalone olbrzymimi odpadłymi od stropu głazami, tak 
że badania napotkałyby tu na bardzo poważne trudności. 

Rys. i . Wchlon (ponor) potoku w Dolinie Stawów Gąsienicowych (poniżej drogi na Liliowe). 

2. Obszar jaskiniowy Giewontu obejmuje teren od Doliny Bystrej i jej bocznej gałęzi, 
Doliny Kondratowej, po Czerwone Wierchy, a więc masywy: Kalackiej Turni, Giewontu 
i przynajmniej Kopy Kondrackiej. Wapienie, stanowiące tutaj podłoże podatne do rozwoju 
zjawisk krasowych, nie tworzą jednolitego kompleksu, lecz są rozbite na poszczególne pasy 
przedzielone innymi, niekrasowiejącymi skałami. Zasadniczo istniejący na tym obszarze system 
jaskiń odwadnia wapienie należące do fałdu Giewontu, istnieją jednak możliwości, że również 
wapienie fałdu Czerwonych Wierchów są częściowo odwodnione w kierunku Doliny Bystrej. 
Musiałoby się to łączyć z przyjęciem tezy o częściowym wyprasowaniu lub przynajmniej 
silnym potrzaskaniu warstw nieprzemakalnych dzielących obydwa wymienione fałdy. Uwzględ-
niając poprzednio omówiony wpływ ondulacji poprzecznych podłoża należy przyjąć możli-
wość istnienia gdzieś pośrodku masywu Czerwonych Wierchów podziemnego działu wód 
dzielącego przynajmniej północne stoki tego obszaru na dwa zlewiska : wschodnie nachylone . 
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ku Dolinie Bystrej, z wypływem wód podziemnych za pośrednictwem Wywierzyska Bystrej, 
i zachodnie, nachylone ku Dolinie Kościeliskiej, odwodnione przez wypływające w tej dolinie 
Lodowe Źródło. Niezależnie należy traktować partie szczytowe Krzesnr.icy wraz z południo-
wymi stokami masywu opadającymi ku dolinie Rozpadłej i Swistówce, odwodnione za po-
średnictwem kilku mniejszych źródeł w Dolinie Tomanowej Liptowskiej, oraz obszar Ciem-
niaka, Rzędów i okolic Wąwozu Kraków, na którym trudno się dopatrzyć odwodnienia za 
pośrednictwem jednolitego systemu jaskiniowego. Z rozważań tych wynika, że Dolina Kon-
dratowa, południowe stoki Giewontu oraz przynajmniej tylko wschodnie stoki Kopy Kon-
drackiej powinny stanowić zlewisko jaskiń wodnych, których obecność udało się nam wykazać 
w sąsiedztwie Wywierzyska Bystrej. Do jaskiń tych dotarliśmy po kilkuletniej dorywczo pro-
wadzonej pracy, polegającej na oczyszczeniu studni około 16 m głębokości, stanowiącej dawny 
kanał wywierzyska i na od pompowaniu wody z syfonów zamykających wstępne partie jaskini. 
Jaskinie Bystrej ciągną się w kierunku Doliny Kondratowej w postaci kilku położonych nad 
sobą pięter. Najniższe z nich. stałe zalane wodą, nie jest znane. Łączy się ono bezpośrednio 
z Wywierzyskiem Bystrej. Nieco wyżej leżą odkryte przez nas korytarze, którymi jednak rów-
nież jeszcze dziś przepływa woda prawie przez cały rok, z wyjątkiem krótkiego okresu suszy 
w porze zimowej. Korytarze te połączone są z dzisiejszym wywierzyskiem wąskimi kanałami. 
Część tych kanałów udało mi się zwiedzić po odkopaniu wejścia do nich wprost od góry. 
Jest to mała jaskinia nazwana Elektrownią. W odległości około 120 m od odkopanego wylotu 
Jaskini Bystrej odgałęzia się starsze, dziś już prawie całkowicie osuszone piętro, które prze-
chodzi w system węższych korytarzy, niestety przeważnie zamulonych, wreszcie w odległości 
około 250 m od wejścia, potężny około 25 m wysokości komin doprowadza do jeszcze jed-
nego małego pięterka jaskini, które musiało stanowić starszy wylot wywierzyska, gdyż znaj-
duje się bardzo blisko powierzchni gruntu. Do tego samego systemu jaskiń należy również 
wyżej położona Grota Kalacka rozkopana przeze mnie w r. 1948 dzięki subwencji Mini-
sterstwa Komunikacji na badania jaskiniowe w Tatrach. Dotychczas przejść można koryta-
rzami tej jaskini koło 300 m w głąb skały, tu jednak potężne zawaliska i posklejane naciekami 
wapiennymi muliste nanosy w wysokim stopniu utrudniają dalsze prowadzenie prac badaw-
czych. Kierunek Groty Kalackiej zgodny jest w ogólnych zarysach z niżej położonymi kory-
tarzami jaskini Bystrej i stanowi niewątpliwie najwyższe z dotąd znanych pięter tego systemu 
jaskiń. Badania systemu nie są jeszcze ukończone, ale na podstawie dotychczasowych obser-
wacyj, jak np. znalezienia w nanosach bryłek kwarcytowych oraz ławic piasku pochodzącego 
ze skał krystalicznych, można wnosić, że jaskinie muszą się ciągnąć co najmniej aż po górne 
piętra Doliny Kondratowej. 

Innych większych jaskiń na obszarze należącym do systemu jaskiniowego Bystrej nie 
znamy. Studnie we wschodnich stokach Kopy Kondrackiej i na Wielkiej Turni stanowią 
tylko ogniwa pionowego odwodnienia terenu, a jaskinie położone w grzędzie dzielącej żleby 
spadające spod Wielkiej Turni i Siwarowego ku Dolinie Małej Łąki uważam za drobne frag 
menty osobnego systemu jaskiniowego, odwadniające niegdyś ten wąski pas wapieni, wcho-
dzący jeszcze w skład fałdu Giewontu, a oddzielony od całości fałdu głębokim wcięciem Do-
liny Małej Łąki. W północnych stokach Giewontu znamy kilka płytkich jaskiń, jak Juhaska. 
Kozia itp., które są również tylko krótkimi przepływami podziemnymi wód opadowych prze-
siąkających na pewnej przestrzeni przez stromo zapadające warstwy wapieni. 

Z wznvan;k o znaleziskach paleontologicznych na tym obszarze wymienić by należało 
notatkę dra Kiernika, który znalazł kości zwierząt dyluwialnych w Grocie Kalackiej. Kości 
te musiały się znajdować blisko wylotu, w salce wstępnej tej jaskini, gdyż w czasie moich prac 
przy rozkopywaniu wiodącego stąd korytarza nie natrafiłem na żadne kości. Dolne piętra 
jaskini nie mogły być siedliskiem zwierząt, gdyż dostęp do nich zalany był wodą. W Dolinie 
Małej Łąki należałoby przeszukać wspomniane małe jaskinie pod Siwarowym, które mają 
obfite namulisko i mogły służyć zwierzętom za schronienie. 
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3. Obszar jaskiniowy Czerwonych Wierchów obejmuje północne stoki Czerwonych Wier-
chów począwszy od Doliny Kościeliskiej na zachodzie aż gdzieś w przybliżeniu po Mało-
lączniak na wschodzie, gdzie styka się z wyżej omówionym obszarem Giewontu. Tektonicznie 
biorąc, obejmuje on grube ławice wapieni wchodzące w skład fałdu Czerwonych Wierchów. 
Szerokość jego ograniczają od północy i południa dwa wąskie pasy nieprzepuszczalnych 
warstw kredowych przecinających Dolinę Kościeliską poniżej Bramy Kraszewskiego i na 
wysokości Hali Pisanej. Masy skalne fałdu Czerwonych Wierchów przechodzą tunelowo pod 
łuską płaszczowin reglowych Upłazu i Gładkiego i wynurzają się w górnych piętrach Doliny 
Miętusiej w postaci potężnych turni okalających kotły Malej i Wielkiej Świstówki. T u za 

Rys. 2. Wylot Jaskini Bystrej (u góry) i groty . .Elektrowni" (nieco niżej na prawo) w czasie powodzi 

w czerwcu 1948 r. W suchej zazwyczaj dolinie poniżej wylotu jaskini płynął w tym czasie potężny potok. 

górną granicę należy przyjąć kompleks warstw kredowych widocznych na powierzchni w kilku 
odkrywkach, np. w górnym kotle Doliny Litworowej i na zachodnich zboczach kopy szczy-
towej Malołączniaka. Wiele danych przemawia za tym, że wylotem kanałów odwadniających 
cały ten potężny i silnie skrasowialy pas wapieni jest Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej. 
Bije ono na linii przecięcia najbardziej na północ wysuniętego cypla tegoż pasa z dnem Doliny 
Kościeliskiej, która jest depresją najgłębiej wciętą w fałd Czerwonych Wierchów, co pokrywa 
się również z transwersalnym obniżeniem podłoża. Charakterystyczną cechą Lodowego 
Źródła, podobnie zresztą jak i Wywierzyska Bystrej, są znaczne wahania wodostanu w za-
leżności od nasilenia opadów, co świadczy o wyłącznie krasowym pochodzeniu wód zasila-
jących obydwa wywierzyska. Wody te wydostają się na powierzchnię w Lodowym Źródle 
z dołu, pod ciśnieniem, a więc jest bardzo wątpliwe, aby dało się zbadać przebieg najniższego, 
dziś jeszcze czynnego piętra jaskini. Można się natomiast doszukać analogicznych warunków 
spływu wód w wyżej położonych jaskiniach, które kiedyś musiały stanowić starsze piętro tego 
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samego systemu. T u położeniem wyróżniają się przecie wszystkim Jaskinia Miętusia odkryta 
przez nas w r. 1936 i Grota Zimna, której dalszy ciąg rozkopałem również w tym roku. Wej-
ście do Jaskini Miętusiej znajduje się w Wantulach poniżej Wielkiej Swistówki. Jest ona trudno 
dostępna, gdyż do głównego je j ciągu dostać się można jedynie bardzo ciasnymi, stromo w dół 
opadającymi kominkami stanowiącymi boczny dopływ jaskini. Korytarz jaskini jest typowym 
przykładem osuszonego j u ż dzisiaj prawie całkowicie koryta potoku podziemnego. Dolna 
część korytarza odchodząca w kierunku zachodnim przechodzi poza wypełnionymi zwykle 
wodą syfonami w pionowe studnie, które jeszcze nie zostały całkowicie zbadane. Kierunek 
spływu wód ze wschodu na zachód, a więc poprzecznie w kierunku Doliny Miętusiej, po-
twierdza wysuniętą wyżej hipotezę, że ten masyw wapieni odwodniony jest nie ku północy, 
jakby wynikało z położenia dzisiejszych dolin, lecz zgodnie z kierunkiem czoła fałdu Czer-
wonych Wierchów — ku zachodowi. Zresztą ani w Dolinie Miętusiej, ani w Dolinie Malej 
Łąki nie ma większych wywierzysk, a płynące tu potoki, małe w stosunku do powierzchni 
zlewiska, biorą początek poniżej pasa wapieni wierchowych, albo wypływają ze żlebów wyżło-
bionych w nieprzemakalnych warstwach, stanowiących pokrywę fałdu. Przedłużeniem nie-
jako jaskini Miętusiej po stronie Doliny Kościeliskiej jest Grota Zimna, wymyta na linii po-
tężnych pęknięć między wars two wy ch. Ciągnie się ona ogólnie w kierunku wschodnim, a więc 
ku górnym partiom Doliny Miętusiej. Dotychczas zbadałem tę jaskinię na przestrzeni około 
850 m. Jest ona również j u ż osuszoną gałęzią podziemnego drenażu odwadniającego masyw 
wapieni fałdu Czerwonych Wierchów, ale w głębi na pewnych przestrzeniach przepływają 
ją jeszcze strugi wodne stanowiące ogniwa, które łączą powierzchnię gruntu z niższymi pię-
trami tego systemu jaskiniowego. Z a przedłużenie Groty Zimnej w kierunku Lodowego Źródła 
można uważać położoną obok Jaskinię Mroźną. Przebija ona na linii poprzecznego pęknięcia, 
równoległego do osi Doliny Kościeliskiej, pozostałe od północy masy wapieni wchodzących 
w skład fałdu Czerwonych Wierchów i kończy się drugim zasypanym wylotem w dolince 
bocznej, nad Bramą Kraszewskiego. Obecnie prowadzone są prace nad uprzystępnieniem 
tego przeszło 400 metrowego przejścia podziemnego prowadzącego przez ładne komory 
jaskiniowe, zdobne w dość obfite nacieki wapienne — dla zorganizowanych wycieczek maso-
wych. 

Inne jaskinie, dziurawiące obficie turnie Organów od strony Doliny Kościeliskiej, są na 
ogół mniejszych rozmiarów i stanowiły niegdyś tylko krótkie podziemne przepływy Potoku 
Kościeliskiego. D o tego typu jaskiń należą Okna Zbójnickie, zespół grot zwany Zamczysko 
i wiele innych jaskiń dotąd nie nazwanych. Po stronie Doliny Miętusiej znamy jeszcze jedną 
większą jaskinię, Piwnicę Miętusią, oraz kilka mniejszych dziur, z których paleontologa za-
interesować mogą trzy niewielkie znalezione przeze mnie w r. 1936 Groty Niedźwiedzie —• 
dolna, średnia i górna — położone w turniach okalających od zachodu Małą Świstówkę. 
Zwłaszcza Grota Niedźwiedzia średnia zawiera obfity pokład kości niedźwiedzia jaskiniowego, 
niestety, w ostatnich latach naruszony przez nieznanego sprawcę. W jaskiniach tego obszaru 
po stronie Doliny Kościeliskiej, o ile wiem, nie prowadzono dotychczas badań paleontolo-
gicznych, toteż teren ten może przynieść pod tym względem ciekawe rezultaty. 

4. Obszar szczytowy Krzesanicy jest najmniej dokładnie znanym terenem jaskiniowym 
w Tatrach Polskich ze względu na swe wysokie i dość odległe od Zakopanego położenie. Wiąże 
się on niewątpliwie z południowymi, po stronie słowackiej leżącymi stokami Czerwonych 
Wierchów, opadającymi ku Dolinie Rozpadłej i Świstówce nad Tomanową Liptowską. O d 
polskiej strony znamy tylko parę małych jaskiń wydrążonych w północnych urwiskach Krze-
sanicy. Kierunek tych jaskiń zgodny z upadem warstw ku południowi wskazuje, że wylotów 
odwodnienia tego obszaru należałoby szukać po stronie słowackiej. T u znamy jedno większe 
źródło o charakterze wywierzyska, położone na dolnym krańcu Doliny Rozpadłej, poniżej 
groty zwanej po słowacku „Diera". Częściami pionowego odwodnienia tego obszaru są dwie 
głębokie studnie położone na szczycie ramienia odchodzącego od Małołączniaka ku połud-
niowi. Większych jaskiń tu nie znamy, toteż brak nam danych do stworzenia sobie należytego 
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obrazu lokalnych stosunków hydrograficznych. Nie wydaje mi się również, aby tak wysoko-
położone jaskinie mogfy zawierać jakieś" ciekawsze pokłady kości zwierzęcych. 

5. Jaskinie otoczenia Wąwozu Kraków. T ą nazwą obejmuję jaskinie położone w zachod-
nich stokach Ciemniaka i Rzędów oraz w obydwóch graniach bocznych, okalających W ą w ó z 
Kraków w Dolinie Kościeliskiej, tj. od północy w turniach Saturna i Ratusza, a od południa 
w grzbiecie Żaru i Zamków. Obszar ten leży głównie w granicach rozprzestrzenienia się 
wapieni serii tubylczej. O d południa przytyka on do skal krystalicznych, a od północy oddzie-
lony jest od wapieni fałdu Czerwonych Wierchów pokładami skał niekrasowiejących ciąg-
nących się od Hali Pisanej ku kotłom Kamienne między Ciemniakiem i Upłazem. Z a wschodnią 
granicę tego terenu należałoby uważać znowu wypiętrzenie Krzesanicy, skąd podłoże wa-
pieni opada j u ż ku Dolinie Kościeliskiej. Obszar ten przecina głęboko wcięty Wąwóz Kraków, 
który, mimo że przez większą część roku jest suchy, można uważać za naturalne odwodnienie 
całego obszaru. Można by tu dyskutować nad problemem wytworzenia się tak silnie wciętego 
wąwozu, ale sprawa ta jest przedmiotem osobnych rozważań, które odbiegają od tematu 
niniejszego artykułu. Moim zdaniem przynajmniej pewne partie wąwozu powstały wskutek 
zawalenia się stropów jaskiń, które jednak nie mogły mieć jednolitej ciągłości, gdyż wapienie, 
w których wymyty jest Kraków, przecinają poprzecznie wkładki skał niekrasowiejących, 
na których linii jeszcze dzisiaj po każdym większym deszczu pojawia się w wąwozie płynąca 
woda. Liczne jaskinie tego obszaru zgrupowane przede wszystkim w turniach grani opada-
jącej od Żaru ku Dolinie Kościeliskiej należą do typu jaskiń przepływowych. Są to stare od-
powiedniki znanego powszechnie wypływu spod Pisanej, który, jak naocznie stwierdziłem, 
nie jest wypływem wód krasowych z głębi skał, lecz tylko krótką podziemną odnogą Potoku 
Kościeliskiego gubiącego się częściowo we wchlonach położonych około 200 m wyżej 
od jaskini. Podobnie, tj. równolegle do osi Doliny Kościeliskiej, usytuowane są prawie wszystkie 
inne znane jaskinie w tym pasie turni, j a k : Ziobrowa. Wyżnia pod Zamkiem, Poszukiwaczy 
Skarbów, Groby i Dzwonnica. Są to również stare przebicia potoku, który z biegiem lat wrzynał 
się w teren i wymywał sobie coraz niższe piętra tych podziemnych przepływów. Odmienny 
charakter mają natomiast niektóre, dzisiaj już tylko w małych fragmentach zachowane ja-
skinie położone równolegle do osi Wąwozu Kraków, jak np. Krakowskie Okno, Jaskinia 
Owcza i prawdopodobnie Smocza Jama. które stanowiły znowu przepływy wód wymy-
wających ongiś Wąwóz Kraków. Jak wyżej wspomniałem, jaskiń tego typu musiało być 
znacznie więcej i przypuszczalnie przynajmniej pewne partie wąwozu wytworzyły się przez 
ich zawalenie. 

Inną genealogię ma ciekawa, jedyna większa w Polsce Grota Lodowa w Ciemniaku. Znana 
dotąd, niedługa, bo około 70 m licząca, gałąź główna tej jaskini stanowi prawdopodobnie 
tylko wstęp do większego, może nawet już częściowo zawalonego systemu jaskiniowego, który 
ciągnie się dalej w głąb skały i odwadniał ongiś znaczną połać masywu Ciemniaka. Nagroma-
dzenie się tu pokładów lodu tłumaczyć można właśnie okresowym przewiewem, powstałym 
dzięki prądom powietrza wpadającym w zimie do rozległych próżni podziemnych. 

Na omówionym obszarze znajduje się wiele jaskiń, które były zamieszkane przez zwierzęta 
i których zbadanie pod względem paleontologicznym byłoby bardzo wskazane. Dotychczas 
kości niedźwiedzia jaskiniowego znaleźli i badali prof. Hoyer w r. 1922 i A . Jura w r. 1937 
tylko w Grocie Poszukiwaczy Skarbów. Podobne położenie ma wiele jaskiń w tej okolicy, 
których namuliska niezawodnie również zawierać muszą kości. W grocie Lodowej stwierdzi-
łem dawniej ślady pobytu kozic, które tam zimowały. 

6. Jaskinie Raptawickirj Turni. T ą nazwą obejmuję wszystkie jaskinie położone w pasie 
wapieni, ciągnącym się od szczytu Ty l ko wy с h Kominów poprzez Raptawicką Turnię aż do 
dna Doliny Kościeliskiej. O d północy ograniczają ten obszar znowu omawiane wyżej warstwy 
synklinarne kredy wierchowej przecinające Dolinę Kościeliską na łinii Hali Pisanej. K u po-
łudniowi wapienie ciągną się aż po linię Iwaniackiej Przełęczy, nie tworzą jednak zwartej 
masy, gdyż przedzielone są grubą ławicą piaskowców. Wapienie Smytniańskich Turni nie 
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wykazują śladów silniejszego skrasowienia, tak że jaskinie na omawianym obszarze zgrupo-
wane są wyłącznie w masywie Raptawickiej Turni. Są to prawie wyłącznie jaskinie typu 
przepływowego. Już naprzeciwko Skały Pisanej bije pseudowywierzysko zasilane wodą Potoku 
Kościeliskiego ginącego w licznych wchłonach widocznych wyżej u podnóża skał nadbrzeż-
nych. W górnym biegu potoku również znajdują się mniej widoczne wchłony, w których ginie 
woda wypływająca poniżej w paru źródłach u stóp północnych skłonów Raptawickiej Turni, 
od strony Hali Pisanej. Wyższymi piętrami tych przepływów jest system jaskiń znanych pod 
nazwą Grota Mylna i Grota Obłazkowa. Jaskinie te stanowiły niegdyś jedną całość rozgałę-
zioną w zawiły splot podziemnych kanałów przebijających na wylot Raptawicką Turnię. 
W ramach prac mających na celu uprzystępnienie częściej zwiedzanych jaskiń, główny kory-
tarz Groty Mylnej został w r. 1949 oczyszczony z gruzu aż do nowoodkrytego i odkopanego 
wylotu na zboczu Raptawickiej Turni po stronie Hali Pisanej. Toteż dziś bez trudu można 
zwiedzić tę dawną podziemną gałąź Potoku Kościeliskiego na całej, około 300 m długiej prze-
strzeni. Jeszcze wyższym piętrem tych przepływów jest bardzo zawalona Grota Raptawicka, 
do której wchodzi się od góry otworem powstałym przez zapadnięcie się stropu do obszernej 
komory jaskiniowej. I ta jaskinia została uprzystępniona przez założenie nowej żelaznej dra-
biny umożliwiającej wygodne zejście na dno komory. Inne. mniejsze dziury na omawianym 
obszarze powstały wskutek rozmycia przez wody opadowe licznych pionowych pęknięć tego 
pasa wapieni i są na ogół niewielkich rozmiarów . 

Z punktu widzenia paleontologa jaskinie tego obszaru nie mogą wzbudzić większego 
zainteresowania, gdyż wytworzyły się w czasach stosunkowo młodych. Podczas prac nad 
uprzystępnieniem Groty Mylnej nie natrafiłem na żadne kości, w innym natomiast, niżej 
położonym tunelu jaskiniowym znalazłem szczątki kostne należące prawdopodobnie do 
gatunku zwierzęcia obecnie żyjącego. 

7. Obszar Stołów obejmuje węższą, wyklinowującą się już partię pasa wapieni, stano-
wiącego przedłużenie fałdu Czerwonych Wierchów od depresji Doliny Kościeliskiej ku za-
chodowi. Północną jego granicą jest przełęcz Przysłop między Doliną Kościeliską a Doliną 
Lejową, od południa zaś granica wapieni biegnie pomiędzy Stołami a Tylkowymi Kominami. 
Obszar ten nie wykazuje objawów silniejszego skrasowienia. Jaskinie są tutaj nieliczne i nie 
osiągają nigdzie większych rozmiarów. Noszą charakter wnęk lub ciasnych, niskich korytarzy-
ków dziurawiących w paru miejscach turnie poniżej Hali na Stołach oraz w okolicy dawnego 
wapiennika za Bramą Kraszewskiego. Jaskinie te nie są dokładniej zbadane, gdyż ze względu 
na małe rozmiary nie stanowią atrakcji ani turystycznej, ani naukowej. Nie zawierają namu-
lisk. mogących mieć wartość dla badań paleontologicznych. 

8. Obszar jaskiniowy Doliny Chochołowskiej obejmuje jaskinie zgrupowane prawie 
bez wyjątku w wąskim pasie wapieni tubylczych, których górna granica przecina 
Dolinę Chochołowską na linii Iwaniacka Przełęcz—Polana Iwanówka—Polana Chocho-
łowska—Przełęcz Bobrowiecka, dolną granicę zaś. bardziej powikłaną, umiejscowić można 
na wysokości bocznych dolinek; D o Kominów Dudowych—-Głębowiec. Głębokie wcię-
cie Doliny Chochołowskiej dzieli ten obszar na dwie części: a) wschodnią obejmującą 
północno-zachodnie stoki Tylkowych Kominów i b) zachodnią ograniczoną do stoków Bo-
browca. Fałd Czerwonych Wierchów wyklinowany tu jest do wąskiego pasa skał, nie mo-
gącego z racji swojego małego rozprzestrzenienia odegrać ważniejszej roli w rozwoju zjawisk 
krasowych. Obecność w Dolinie Chochołowskiej dużego wywierzyska zwanego Chochołow-
skim Źródłem komentowana była nieraz w pracach naukowych jako zapowiedź istnienia 
rozgałęzionego systemu jaskiń. T a k jednak nie jest. Dokładna obserwacja Potoku Chocho-
łowskiego wskazuje na to, że wzdłuż osi doliny istnieć muszą potężne pęknięcia przecinające 
również partie skał nieprzepuszczalnych, w których duża ilość wód potoku ginie, aby po-
jawić się na powierzchni niżej w postaci wspomnianego wywierzyska głównego i mniejszego 
źródła bijącego opodal, poniżej Hali Pod Jaworki. Na niektórych odcinkach doliny można 
zwiedzić nawet te podziemne przepływy wykształcone w postaci ciasnych jaskiń wodnych. 
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Są to: Dziura nad Potokiem wymyta w wapieniach fałdu Czerwonych Wierchów i Grota 
pod Zawiesistą w wapieniach serii tubylczej. Przy niskim stanie wody potok gubi się prawie 
zupełnie na długiej przestrzeni od stóp Kopieńca aż po Chochołowskie Źródło, wpadając 
do licznych, choć na ogół mało widocznych wchłonów. Inne jaskinie, położone j u ż dzisiaj 
wyżej nad dnem doliny, jak Kamienne Mleko i Szczelina, są również typowymi jaskiniami 
przepływowymi. Jaskinia Szczelina, mimo ciasnych, niepozornych wylotów, jest najdłuższą 
i najbardziej rozgałęzioną jaskinią na całym omawianym obszarze. Większym wylotem 
odznacza się jedynie Zbójecka Dziura położona w turniach ramienia Bobrowca na około 
130 m ponad dzisiejszym schroniskiem, koło Skały Zawiesistej. Jaskinia ta ma inny chara-
kter niż wspomniane groty przepływowe i była prawdopodobnie częścią podziemnego dre-
nażu odwadniającego niegdyś wschodnie stoki Bobrowca. Zachowany fragment jaskini dłu-
gości nie przekraczającej 70 m jest jednak za mały, aby można się było zorientować w cało-
kształcie przebiegu istniejącego tu niegdyś systemu, który nie mógł mieć znacznej rozciągłości 
w kierunku podłużnym ze względu na niewielką miąższość wynurzającego się tu na po-
wierzchnię pasa wapieni. 

Zbójecka Dziura jest zarazem jedyną jaskinią na obszarze Doliny Chochołowskiej, której 
badania paleontologiczne mogłyby przynieść pewien rezultat, gdyż ma odpowiednie warunki 
dla pobytu zwierząt. Niestety pokład namuliska pokryty jest dość pokaźną warstwą odpadłego 
od sklepienia gruzu, który trzeba by było usunąć przed rozpoczęciem badań. 

Poza wyżej omówionymi obszarami jaskiniowymi leżącymi w granicach rozprzestrzenienia 
się wapieni wierchowych spotykamy jeszcze jaskinie w paru miejscach na terenie płaszczowin 
reglowych. Jak wyżej wspomniałem, po naszej stronie Tatr w pasie reglowym największą 
miąższość mają pokłady dolomitów, które wprawdzie również ulegają krasowieniu, ale ich 
struktura nie pozwala na wytworzenie się większych jaskiń. Poza więc małymi grotami o cha-
rakterze raczej wnęk, które spotkać można prawie we wszystkich dolinkach reglowych, dłuższe 
i rozleglejsze jaskinie w tym pasie występują tylko we wkładkach wapiennych, które tu i ówdzie 
wciśnięte są soczewkowato w dolomity. Z takich mniejszych, a stosunkowo obfitych w jaskinie 
obszarów wymienię pas turni wapiennych koło Hali Jaworzynki Miętusiej (Kończyste Turnie) 
między Doliną Miętusią a Staników Żlebem. Znajduje się tu kilka mał/ch jaskiń nie prze-
kraczających 30 m długości. Dwie z nich, położone w północnym stoku po stronie Staników 
Żlebu, zwiedził j u ż w r. 1893 Ossowski, który uważa je „za możliwe stanowiska paleontolo-
giczne". Dalej ku wschodowi powszechnie znana jest Grota Dziura w Dolinie ku Dziurze, 
składająca się z przedsionka oświetlonego otworem w suficie i z obszernej sali rozmiarów około 
30 X 14 m. Jaskinia wytworzyła się również we wkładce wapiennej przecinającej poprzecznie 
dolinę. W tej samej turni, gdzie znajduje się Grota Dziura, są wymyte jeszcze trzy mniejsze 
trudno dostępne jaskinie. Jedna z nich odznacza się pięknymi naciekami i stalagmitami, które, 
niestety, zostały częściowo zniszczone przez młodocianych „grotołazów". Grota Dziura nie 
była dotychczas naukowo zbadana, mimo łatwego dostępu, i sądzę, że należałoby ją włączyć 
do programu przyszłych badań. 

Ze znanych jaskiń reglowych wymienić należy jeszcze jaskinię wodną w Jaszczurówce 
wymytą w wapieniach eoceńskich. U wylotu tej jaskini E. Pauli wykopał w r. 1889 szkielet 
łosia Nadto płytkie wnęki i małe jaskinie występują liczniej w Nosalu nad Doliną Bystrej 
i w dolinkach opadających ku północy z gniazda K o p Sołtysich. W ostatnich latach mgr Mi-
chalik znalazł w czasie badań geologicznych jeszcze jedną nie znaną jaskinię we wschodnim 
krańcu skał osadowych należących jeszcze do T a t r Polskich, w okolicy Hali pod Wołoszynem. 
Opis tej jaskini ma opublikować odkrywca po jej dokładniejszym zbadaniu. 

Jak widać z tego krótkiego przeglądu, tatrzański rejon jaskiniowy, jakkolwiek niezbyt 
rozległy terenowo, zajmuje wśród innych rejonów polskich wyjątkowe miejsce, gdyż warunki 

• Szkielet został opracowany naukowo przez prof. VV1. Szajnochę i opisany przez niego w pracy Über 
ein fossile» Elenskelett aus der Höhle hei Jaszczurówka in der Tatra. Bulletin International de l 'Académie des Science» 
de Cracovie 1889. nr 10, str. X X I I — X X I I I . 
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geologiczne i tektoniczne spowodowały wytworzenie się tutaj, poza szeregiem mniejszych 
jaskiń także i kilku rozległych, ciągnących się na dłuższej przestrzeni systemów jaskiniowych. 
Są to albo samodzielne potoki podziemne odwadniające pewien obszar, albo też częściowe 
podziemne przepływy wód płynących na powierzchni gruntu. Wśród obydwóch tych typów 
głównych wyróżnić możemy kilka pięter tworzących się kolejno w miarę obniżania się terenu, 
których szczegółowe studia porównawcze pod względem wzajemnego położenia, rozciągłości 
i wielkości wymytych korytarzy mogą przynieść wiele cennego materiału dla zrozumienia 
zmian, które zaszły w ciągu długich tysiącleci w warunkach denudacyjnych, erozyjnych i kli-
matycznych na terenie dzisiejszych Tatr. Z badaniem jaskiń wiążą się ściśle zagadnienia 
hydrografii na obszarach rozprzestrzenienia się krasu tatrzańskiego, które, jak wyżej wspom-
niałem, pozostają w ścisłym związku z tektoniką i mogą przyczynić się do jej lepszego zro-
zumienia. 

Osobne zagadnienie stanowią badania paleontologiczne, prowadzone dotychczas w jaski-
niach tatrzańskich tylko dorywczo i niesystematycznie, a także obecnie zaplanowane badania 
archeologiczne, które mogą wreszcie wyświetlić sprawę nie przez wszystkich uczonych uzna-
wanej kultury kościanej, tzw. „łowców niedźwiedzi jaskiniowych". Toteż z radością należy 
powitać powołanie do życia z inicjatywy prof. W . Goetla specjalnej komisji do badań nauko-
wych w jaskiniach tatrzańskich. Skład tej komisji, do której oprócz mnie jako speleologa 
weszli czołowi reprezentanci szeregu działów nauki polskiej, jak : geologowie, paleontologowie, 
botanicy i archeologowie, daje gwarancję jak najbardziej wszechstronnego zbadania jaskiń 
w Tatrach. Pierwszym etapem prac wspomnianej komisji będzie szczegółowe zbadanie naj-
większej po naszej stronie Tatr i najobfitszej w wykopaliska Groty Magury, gdzie roboty 
przygotowawcze zostały już rozpoczęte. 

G r o t a M a g u r y 

Grota Magury jest oprócz Wypływu spod Pisanej najdawniej znaną jaskinią w Tatrach. 
Wiąże się to niewątpliwie z je j położeniem w sąsiedztwie czynnych dawniej kopalń rudy że-
laznej. Roboty górnicze w Tatrach datują się od r. 1502 i prowadzone były z przerwami a ż 
prawie do ostatnich lat ubiegłego stulecia. Początkowo ośrodkiem górniczym była Dolina 
Kościeliska i po części Chochołowska, gdzie w Ornaku kopano rudę miedziano-srebrną, ale 
za czasów Stanisława Augusta działalność górnicza rozszerzyła się także na inne okolice T a t r 
polskich, gdyż w tym czasie zwrócono uwagę na liczne na tym terenie pokłady rudy żelaznej. 
Z zachowanych dokumentów7 dowiadujemy się, że w r. 1766 rozpoczęto pierwsze prace 
w nowoodkrytych pokładach rudy położonych w górnych partiach Doliny Jaworzynki zwanej 
wówczas Jaworzynką Łuszczkową. Roboty te ustały po dwóch latach z powodu wypadków 
politycznych, ale wkrótce po rozbiorach wszczęły je znowu władze austriackie. Pod koniec 
X V I I I wieku w dzisiejszych Kuźnicach, zwanych wówczas Hutami Hamerskimi, powstaje 
osada hutnicza do przerabiania wykopanej rudy. Huty ulegają w r. 1795 pożarowi, ale j u ż 
w pierwszej polowie X I X wieku, zwłaszcza po przejściu dóbr tatrzańskich w ręce prywatnych 
właścicieli, powstaje w tym zakątku Tatr ożywiony ruch, a zabudowania przemysłowe i dwor-
skie w Kuźnicach stają się bazą wypadową dla wszystkich, nielicznych zresztą w tym czasie, 
odwiedzających Tatry podróżników i przyrodników. Jest rzeczą pewną, że pracujący w tu-
tejszych kopalniach górnicy, przyzwyczajeni do przebywania pod ziemią i posiadający odpo-
wiednie do tego przybór)', musieli znać okoliczne jaskinie, a zwłaszcza Grotę Magury, której 
wielki i względnie łatwo dostępny wylot widoczny jest wyraźnie z dróg prowadzących d o 
kopalń. Poza tym i juhasi z okolicznych hal również musieli wiedzieć o istnieniu jaskini, gdyż 
odwieczne percie pasterskie przebiegają opodal je j wylotu. T a k więc jedni i drudzy musieli 
być pierwszymi przewodnikami oprowadzającymi po jaskini żądnych wrażeń turystów. 

' Akta królewskiej komisji skarbowej zebrane w księdze pt. Protokoły y dokumentu do gór mineralnych nale-
4 żącr obejmują lata od 1765 do 1768. 
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Już prof. Janota w swoim Przewodniku po Tatrach wydanym w r. i860 (str. 32) zamieszcza 
krótką wzmiankę o Grocie Magury. W przypisku do pracy M . Nowickiego z r. 1866 znajdu-

j e m y notatkę o kościach niedźwiedzia jaskiniowego pochodzących z tej groty e. W trzy lata 
później geolog prof. M . Neumayer zwiedza jaskinię i zbiera w niej szereg okazów dla Zakładu 
•Geologii w Wiedniu i dla Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Neumayer publikuje też 
pierwszy naukowy opis jaskini i wykopanych w niej przez siebie kości Odtąd rośnie stale 
sława jaskini jako osobliwości przyrodniczej. Przewodniki po Tatrach Walerego Eliasza z r. 1870 
i K . Kolbenheyera z r. 1876 10 zawierają ustępy opisujące j u ż dość szczegółowo jaskinię i drogę 
d o niej jako cel osobnej wycieczki z Kuźnic. Opisy te podają nawet przybliżone rozmiary 

Rys. 3. Kopa Magury nad Doliną Górną Jaworzynką (Żleb Czerwienica). W idoczna na zdjęciu 
droga do Groty Magury (w górze na prawo). 

sali wstępnej jaskini, wysokość jej wylotu nad poziom morza, wynoszącą według pomiarów 
Kolbenheyera 1457 m, temperaturę wnętrza itp. Dowiadujemy się z nich пр., że j u ż we wstęp-
nych partiach jaskini były stalaktyty, które później, jak stwierdzają dalsze wydania tych prze-
wodników, zostały przez turystów zniszczone. Również niezwykle liczne musiały tu być kości 
zwierząt, które w tych czasach znaleźć było można bez kopania już niedaleko od wrylotu 

8 Przegląd prac dotychczasowych o kręgowcach galicyjskich, Rocznik Tow. Naukowego Krakowskiego 1866, 
t. X X X I I I , str. 249. 

* Opis jaskini i zebranych tam okazów zamieszcza Neumayer w swojej pracy pt. Über eine Höhle mit 
Resten ix>n Ursus spelaeus im Kalke des Maguraberges bei pokopane in der Hohen Tatra, Verhandlungen der к. k. 
geol. Reichsanstalt in Wien 1869, str. 147. 

10 Walery Eliasz, Ilustrowany przewodnik Tatr, Pienin i Szczawnicy, Poznań 1870, str. 1 1 2 — 1 1 6 ; K . Kolben-
heyer, Die Hohe Tatra, Cieszyn 1876, str. 79—80. O b a przewodniki doczekały się wielu wydań. 
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jaskini. Kolbenheyer określa je jako szczątki niedźwiedzi, renów i jeleni. Znajomość jaskini 
ograniczała się do przedsionka i dwóch największych sal, ale obydwaj autorzy przewodników 
stwierdzają, że istnieją dalsze korytarze, które są jednak nieznane z powodu ich rzekomej 
ciasnoty. W przewodniku Kolbenheyera spotykamy się jeszcze ze starą góralską nazwą jaskini, 
czy też może raczej okolicy, w której znajduje się je j wylot. Nazywa on jaskinię „do dziecza-
wego". Jest to na pewno przekręcony wyraz, który mógł brzmieć np. „do dziurawego", gdyż 
tak często górale określają okolice, gdzie znajdują się wyloty jaskiń " . W r. 1880 bada Grotę 
Magury dr J . Ochorowicz i na posiedzeniu T o w . Przyrodników we Lwowie (9. X I . 1880) 
wygłasza referat na temat „Jaskinia Magury pod względem antropologicznym". Na tymże 

Rys. 4. Grota Magury. Widok w kierunku wylotu jaskini z „górnego kory tarza"; 
w dole „Przedsionek". 

posiedzeniu prof. F. Kreutz zabiera głos w tej samej sprawie 1!. Założone w r. 1873 T o w a -
rzystwo Tatrzańskie zaraz w pierwszych latach swojej działalności przy budowie ścieżek nie 
zapomina o ułatwieniu dostępu do jaskiń. Z protokołów posiedzeń zarządu ogłaszanych 
w Pamiętnikach Т . T . dowiadujemy się, że w r. 1877 ścieżka do Groty Magury została na nowo 
wytyczona, a w r. 1882 zaopatrzona, jak wówczas było w modzie, w ławeczki dla strudzonych 
wycieczkowiczów. W późniejszych Pa.-nięlnil.ach Т . T . znajdujemy jeszcze s/.ereg wzmianek 
o pracach przy utrzymaniu w dobrym stanie ścieżki do jaskini. Była ona poprawiona w r. 1885, 
1887, a potem w r. i 8 9 4 . i w r . 1899. Wszystkie te ułatwienia dostępu do groty, opisy i referaty 
musiały przyczynić się do jej częstego zwiedzania, a że kości stanowiły niemałą przynętę dla róż-
nych niepowołanych zbieraczy, nic dziwnego, że wszystkie łatwiej dostępne okazy zostały wy-

11 W gwarze góralskiej jaskinia = dziura. O d tego: Dolina K u Dziurze. Dziurawe nad Wielką ś w i -
stówką w Dolinie Miętusiej itp. 

" Skrócony protokół tego posiedzenia zamieszcza czasopismo „Kosmos", Lwów 1881, t. V I , str. I . 



T A T R Z A Ń S K I REJON J A S K I N I O W Y 

niesione z jaskini i przy końcu ubiegłego stulecia pokład ich uchodził za zupełnie wyczerpany. 
Dopiero w r. 1900 na nowo gwałtownie wzmaga się zainteresowanie Grotą Magury na skutek 
stwierdzenia, że kości w jaskini spotyka się nie tylko na wierzchu, gdzie je dotąd znajdowano 
i wyzbierano, ale wielkie ich ilości znajdują się w namulisku zalegającym grubą warstwą 
dno jaskini. Na ślad tego pokładu kości natrafić mieli Gorzechowski i Rabowski. a potem 
Stanisław Witkiewicz młodszy i Mieczysław Limanowski. Na jednej z licznych w tym okresie 
wypraw do Magury St. Witkiewicz starszy znajduje dwie kości, które jego zdaniem noszą 
ślady obróbki przez człowieka pierwotnego. Są to „kość udowa i kawałek kręgu bez trzonu 
z wywierconymi otworami". Witkiewicz składa te kości w Muzeum im. Chałubińskiego, 

Rys. 5. Grota Magury. Stawek z utworami naciekowymi ! pod nim pokład otoczaków z licznymi 

szczątkami kości niedźwiedzi jaskiinowych). 

Wzbudzają one wielkie zainteresowanie St. Eliasza Radzikowskiego. Radzikowski kilkakrotnie 
zwiedza jaskinię szukając dalszych okazów i zawozi zebrane przez siebie i Witkiewicza kości 
do Lwowa, gdzie bada je prof. В. Dybowski. Później przesyła je do oceny prof. J . N. Woldri-
chowi w Pradze. Na posiedzeniu Tow. Przyrodników we Lwowie (9. V I I . 1901) referuje wy-
niki swoich badań stwierdzając, że wyżej wymienieni uczeni uważają obydwie kości z otwo-
rami za amulety podobne do znalezisk z innych jaskiń europejskich. Jaki był dalszy los tych 
okazów, nie wiadomo. W' każdym razie Radzikowski postanawia przekopać jaskinię w poszu-
kiwaniu dalszych dowodów pobytu w niej człowieka i uzyskuje na ten cel subwencję od za-
rządu T . T . Badania te prowadzi we wrześniu 1901 r. wynosząc z Groty Magury (zdaje się 
z Komory pod Progiem) parę skrzyń okazów. Z wiosną następnego roku zasięga listownie 
opinii dra Ochorowicza w sprawie możliwości zamieszkania jaskini przez człowieka i otrzy-
muje od niego odpowiedź listowną (28. V . 1902) treści następującej: „Jaskinię Magury ba-
dałem w przypuszczeniu, że mógł w niej mieszkać człowiek, ale żadnych śladów człowieka 
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nie znalazłem, znalazłem tylko kości niedźwiedzia jaskiniowego" ». Nie znamy dalszych starań 
Radzikowskiego w celu rozwiązania problemu pobytu człowieka w Grocie Magury. 
Być może, że negatywna odpowiedź Ochorowicza zniechęciła go do dalszych prac w tym 
kierunku. Wiemy, że i później prowadził on jeszcze dalsze prace badawcze, a nad zagadnie-
niem pobytu człowieka w Grocie Magury rozwinęła się polemika, której echem była jeszcze 
znacznie późniejsza notatka w tej sprawie pióra J . Zborowskiego 

W r. 1902 ścieżka do jaskini zostaje wyznakowana barwnymi znakami przez Т . T . Znaki 
te poprawiono w r. 1904. Z zanotowanych wypraw do jaskini wspomnieć należy o wypra-
wie M. Zaruskiego, który w r. 1907 zwiedza mało znane i trudniej dostępne partie, jak 
górny korytarz i wysoki komin, uważany wówczas za punkt końcowy jaskini. Przynosi z ruch. 

Rys. 6. Grota Magury. Kości niedźwiedzia jaskinowego na dnie . .Dolnej K o m o r y " jaskini. 

do muzeum dobrze zachowany okaz czaszki i wiele innych kości niedźwiedzia jaskiniowego 4 
W latach 1910—1912 dr E. Kiernik prowadzi w jaskini prace wykopaliskowe, których wy-
nikiem jest zebranie wielu kości niedźwiedzia jaskiniowego, a nadto szczątków niedźwiedzia 
brunatnego, hieny jaskiniowej, rzadkiego w Polsce lwa jaskiniowego, wilka kopalnego oraz 
gatunków zwierząt obecnie żyjących. Kości zostają przewiezione do Zakładu Zoologii Uni-
wersytetu w Krakowie. Zdaniem Kiernika kości w jaskini leżą na złożu wtórnym ». W tym 

" Wymienione wyżej szczegóły podaje Radzikowski w artykule pt. Człowiek jaskiniowy w Tatrach (do-
niesienie tymczasowe), Pamiętnik Т . T . 1902, t. X X I I I , str. 130—132. 

14 J . Zborowski, Rzekome ilady przedhistorycznego czlomeka w Tatrach. „Z iemia" 1930, t. X V , str. 36—38. 
" „Taternik" 1907, г. I, zesz. 6, str. 109. 

i« Wzmianki o tych badaniach znajdują się w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej z г. 1 9 м , t. X L V , 

str. VI. VIII i IX r .912, t. XLVI, str. VII, XI i XII, г. 19.3 t. XLVII, str. XII; nadto „Kosmos" .9.1, 
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samym czasie (1912—1913) A. Żmuda opracowuje roślinność jaskiń tatrzańskich, nie wy-
łączając oczywiście Groty Magury, gdzie stwierdza wielką różnorodność gatunków i daleki 
zaęięg, co jest zrozumiale ze względu na obszerny otwór jaskini 

Pierwsza wojna światowa przerywa te naukowe badania jaskiń, a w okresie powojennym 
Grota Magury jest celem rozlicznych wycieczek i „dzikich" rozkopywań, które doprowadzają 
do zupełnego zniszczenia i przemieszania wierzchnich pokładów namuliska. Najbardziej 
ucierpiała przy tym Komora pod Progiem. gdzie pokłady kości były najobfitsze. Jedyny realny 
rezultat osiągnął E. M. Potęga. Mianowicie po samotnej bardzo żmudnej pracy, w czasie 
której przywalony osuniętym głazem o mało nie stracił życia, udało mu się wykopać wszystkie 
kości potrzebne do skompletowania szkieletu niedźwiedzia jaskiniowego, który po złożeniu 
(również przez E. Potęgę) był później ozdobą zbiorów przyrodniczych Muzeum Miejskiego 
w Łodzi Ścieżkę do jaskini naprawiono zdaje się po raz ostatni w r. 1914. uzupełniając 
już tylko później zacierające się znakowania. W r. 1936 A . Jura przy zwiedzaniu Groty Ma-
gury zwraca uwagę na niektóre ułamki kości, zdaniem jego wykazujące ślady obrobienia przez 
człowieka. Z inicjatywy A. Jury dochodzi do skutku w lecie następnego roku wyprawa podjęta 
przez Polską Akademię Umiejętności, w której oprócz wymienionego bierze udział prof. 
T . Sulimirski i grono studentów U. J. Rezultaty własnych poszukiwań i wspomnianej ekspe-
dycji przedstawił A. Jura w osobnej rozprawie, nie będę więc tu wchodził w szczegóły. Wybuch 
drugiej wojny światowej opóźnił ogłoszenie wyników wyprawy i dalszych badań w jaskini 
tak, że dopiero obecnie, po długiej przerwie, prace te mogą być kontynuowane. 

Znane do tego czasu partie Groty Magury stanowiły układ kilku rozległych sal połączo-
nych nieco niższymi i ciaśniejszymi przejściami. Korytarze boczne nie były znane, gdyż zwa-
liska i namuł, pokrywający dno jaskini, zasłaniają w zupełności profil dolnych partii jej ściany. 
Wejście do jaskini mieści się według nowych pomiarów na wysokości około 1465 m w stro-
mym żlebie opadającym spod grani Gładkiego Jaworzyńskiego skośnie ku wschodowi, a więc 
w bok od właściwego masywu Kopy Magury. Pod potężnymi, dachówkowato zachodzącymi 
na siebie warstwami wapieni neokomu czerni się wielki, przeszło 20 m długości i około 2,5 
do 4 m wysokości wylot jaskini. Wylot ten musiał być znacznie wyższy, lecz obsuwający się 
żlebem piarg stale go zasypuje. Za wylotem znajduje się obszerny i jasny przedsionek o dnie 
pokrytym zwałami potężnych bloków skalnych, które odpadły od sklepienia. Bloki te tworzą 
rodzaj grzebienia skalnego dzielącego przedsionek na dwie części: obszerną jasną komorę 
oświetloną światłem wpadającym przez wylot i mniejszą mroczną odnogę, gdzie głębokie 
szczeliny między głazami pozwalają ocenić ogromną grubość zwaliska. Z przedsionka dwa 
obszerne otwory prowadzą do połączonych z sobą wstępnych komór jaskini. Główna z nich, 
największa w całej grocie, ma około 35 m długości, od 10 do 16 m szerokości i 12 m wyso-
kości. Dochodzi tu jeszcze światło dzienne, które umożliwia zwiedzanie tej sali turystom. 
Zwaliska skalne, opadające stromym stokiem od strony przedsionka, kończą się tutaj odsłania-
jąc właściwe dno jaskini pokryte grubą warstwą gliniastego namuliska. Na wierzchu leży 
cienka już tutaj powłoka drobniejszego, ostrokanciastego gruzu odpadłego od sklepienia, 
który tworzy się dzięki docierającym tu z zewnątrz wahaniom temperatury. Drugi otwór, 
odchodzący od przedsionka ku zachodowi, prowadzi do bocznej, nieco niższej komory sta-
nowiącej właściwie z wyżej opisaną komorą główną jedną całość, przedzieloną tylko niezbyt 
grubym filarem skalnym. Dno tej komory pokryte jest znowu zwałami wielkich odpadłych 
od stropu głazów. W odległości około 60 m od wylotu jaskinia dzieli się na dwa ramiona. Lewe 

str. 651. Wykopane przez Kiernika kości lwa jaskiniowego opracował prof. E. Niezabitowski. Les restes 
du 1лоп des Cavernes (Felis leo var. spelaea Goldfuss) en Pologne, Bulletin de la Société des Amis des Sciences, 
Poznań 1925, seria В. zesz. 1. 

" Poza w zmiankami w Sprawozd. Komisji Fizjograf, ukazała się praca A . Zmudy pt. O roślinności jaskiń 
tatrzańskich, Kozprswy Wydz . Matem.-Przyr. P A U , Kraków 1915, seria III . t. X V , dział B, str. 117 244. 

" Fotografia szkieletu umieszczona była na okładce Czasopisma Przyrodn. ł.ódź 1927. г. I. zesz. 6. 

Swiatowit t. XXI 5 
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z nich stanowi ładna, niemal okrągłą sala o około i8 m średnicy i znacznej wysokości. Na 
ścianach tworzą się tu miejscami nacieki wapienne, które są jednak zniszczone przez lód 
w porze zimowej. W południowo-wschodnim zakątku sali. poza dwumetrowym progiem ska'-
nym. dochodziło się dawniej do krótkiej, ślepo zakończonej odnogi, skąd opadało w dół skle-
pienie zupełnie zamulonego korytarza. Dziś po usunięciu namułu otwarł się stąd wstęp do 
bocznego korytarza jaskini, o czym będzie mowa niżej. Druga odnoga jaskini, stanowiąca 
przedłużenie wielkiej komory wstępnej, doprowadza przez ciaśniejsze (5 m długości) przejście, 
do dalszej trójkątnej sali o rozmiarach około 20 X 12 in. pokrytej pośrodku zwaliskiem wielkich 
głazów. Z tej sali wraźcie niskie, ale szerokie przejście prowadzi do ostatniej z dawniej znanych 
komór jas .ini, której zachodnią ścianę stanowi stromy, ku górze wznoszący się próg skalny. 

Grota Magury. „Przedsionek"; wi loczne wejście do »AVirlkiq Komory", — wgórze wylot 
..górnego korytarz«". 

S-łia ta, jak i doprr.wadzające do niej ciaśniejsze przejście, była od lat miejscem intensywnych 
przekopywali, toteż zarys jej dna zmieniał się już kilkakrotnie, nawet za czasów mojej pamięci. 
Niestety, pracujący tu badacze, jak: Limanowski. Kiernik. Potęga i ostatnio Jura. nie zada-
wali sobie nigdy trudu doprowadzenia powierzchni namuliska do pierwotnego stanu, toteż 
dziś pod ścianami nagromadzone są ogromne zwały wykopanego materiału, zasłaniające 
na dużej przestrzeni właściwy profil ścian. Poza wspomnianym progiem skalnym węższy już 
korytarz doprowadza wreszcie do pionowego komina, uważanego dawniej za końcowy punkt 
jaskini. Dla uzupełnienia tego opisu dawniej znanych partii Groty Magury wspomnieć jeszcze 
należy o j e j krótkim górnym korytarzu. Pierwszą wzmiankę o nim zamieszcza Zaruski w r. 1907. 
Korytarz ten zaczyna się osobnym wylotem położonym w żlebie o około 15 m wyżej niż główny 
otwór jaskini. Wylotem tym dochodzi się do malej komory stanowiącej jak gdyby balkon 
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nad przedsionkiem jaskini. Można tu zresztą dotrzeć również wprost z przedsionka wspinając 
się rysą skahą na prawo od wejścia. Z balkonu po dość eksponowanych występach skalnych 
można przetrawersować do widocznego z dołu wylotu korytarza górnego zaczynającego się 
ponad wstępną komorą jaskini. Korytarz len długości około 30 m kończy się otworem poło-
żonym wysoko pod sklepieniem okrągłej sali jaskini. 

Grotę Magury znałem od dawna. Jeszcze w r. 1913 wykonaliśmy z bratem, zdaje się, 
pierwszy dokładniejszy jej pomiar. W latach międzywojennych nieraz zachodziłem tutaj 
szukając w wąskich bocznych korytarzykach możliwości przejścia do dalszych, nie znanych 
jeszcze gałęzi jaskini. Pierwszy pozytywny rezultat tych poszukiwań wiąże się z ekspedycją 
Jury i Sulimirskiego. Ekspedycja ta prowadziła pracę w dwóch punktach, tj. w Wielkiej Ko-
morze i w Sali pod Progiem. W obydwóch tych miejscach pozostały głębokie, niewyrównane 
później wykopy. W Sali pod Progiem dzięki temu, że wykop umożliwił dokładniejszą obser-
wację miejsca styku ściany bocznej z dnem jaskini, zauważyłem zarys luku opadającego w dół 
sklepienia. 20. X I . 1938 r. przyszedłem tu z E. Winiarskim, moim towarzyszem wypraw 
jaskiniowych. Po całodziennej pracy udało nam się przekopać wąskie przejście do niżej już. 
nie do samego sklepienia zamulonego korytarza, który doprowadził nas do malej komory 
o ścianach pokrytych grubym naciekiem wapiennym miękkiej konsystencji. Komora la leżała 
w bok od słabo zarysowującego się w postaci wgłębienia w stropie głównego ciągu korytarza, 
który dalej znowu był zamulony pod samo sklepienie. Późniejsze próby przekopania tego 
namuliska. w którym brali udział również Winiarski i jeden najemny robotnik, skończyły się 
niepowodzeniem, gdyż okazało się, że korytarz główny zapada stromo w dół i prowadzenie 
w nim robót jest niemożliwe bez przekopania szerszego dostępu do Sali pod Progiem i wy-
wiezienia wykopanego materiału. Wobec tych trudności, nie mając środków na zaangażo-
wanie większej liczby robotników i na zakupienie odpowiedniego sprzętu, musiałem zaprzestać 
na razie prób przedostania się tą drogą do dalszych gałęzi jaskini i szukać innych, łatwiej-
szych i tańszych możliwości przejścia. Drugim takim punktem jaskini, który zawsze zwracał 
inoją uwagę, był wspomniany wyżej końcowy komin groty, gdzie wyczuć inożna było lekki 
przewiew. Dzięki temu zjawisku oraz położeniu na linii głównej szczeliny stanowiącej prze-
dłużenie osi tej gałęzi groty uważałem zawsze i. jak się później okazało, słusznie, komin za 
górny przelot mogący otninąć niższą, zamuloną gałąź jaskini. Na wysokości 16 m komin ten 
zamyka się i przechodzi w niski, skośnie w dół opadający korytarzyk, który po 8 m kończył się 
wąskim, zamulonym, szczelinowatym zwężeniem. T o zamulone miejsce próbowałem rozko-
pywać z Winiarskim 27. V I I I . i 23. X I . 1943, ze względu jednak na niezwykle małą. bo za-
ledwie około 25 cm liczącą, wysokość tego zwężenia, nie mogliśmy doprowadzić robót do 
końca własnymi siłami. Główną przeszkodą był jeszcze brak narzędzi do rozbijania twardych 
skorup naciekowych sklejających w tym miejscu namulisko; nabycie tych narzędzi byłoby 
ł>ardzo trudne, a nawet mogło być dla nas niebezpieczne ze względu na podejrzliwość nie-
mieckich okupantów co do prac jaskiniowych. Uważali oni bowiem jaskinie za siedlisko party-
zantów i miejsce najlepiej nadające się na tajne składy broni i amunicji. 

Dopiero w nowej, odrodzonej Polsce Ludowej można było pomyśleć o zorganizowaniu 
badań w jaskiniach tatrzańskich na właściwą skałę. Na skutek mojego memoriału i starań 
inż. Schneigerta. kierownika Polskich Kolei Linowych. Ministerstwo Komunikacji po za-
sięgnięciu opinii czynników naukowych, doceniło znaczenie odkrycia dużych i ciekawych 
jaskiń po naszej stronie Tatr i przyznało Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu stałą sub-
wencję na cele badawcze. Od maja 1948 r. prowadzone są okresowe» roboty pod moim kie-
runkiem w kilku jaskiniach tatrzańskich. Główny nacisk położono na zbadanie najkorzyst-
niejszego z punktu widzenia turystyki systemu jaskiniowego Bystrej. Mimo niewątpliwych 
sukcesów, jak rozkopanie na przestrzeni około 300 m górnej gałęzi systemu, tj. Groty Ka-
lackiej, znalezieni? szeregu nowych korytarzy w dolnej grocie koło wywierzyska itp.. dozna-
liśmy tu pewnego rozczarowania, gdyż okazało się. że dotychczas poznane partie jaskini leżą 
nisko, w pobliżu stałego poziomu wód krasowych, lub są silnie pozawalane i z tego powodu 
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uprzystępnienie ich napotyka na ogromne trudności. Być może, że dalsze badania doprowadzą 
jeszcze do odkrycia wyższych, korzystniej położonych i mniej zniszczonych gałęzi jaskini. 
W trakcie robót w Bystrej nie zapomniałem również o problemie Groty Magury. We wrześniu 
1948 r. udało mi się, przy pomocy robotników zaopatrzonych w odpowiednie narzędzia, 
przekopać możliwe do przepełznięcia przejście w górnym korytarzu nad kominem. Koryta-
rzyk ten doprowadził do małej komory, skąd rozchodzą się dwa, znowu ciasne, przejścia 
w głąb skały. W miejscu ich rozgałęzienia zwróciłem uwagę na szczeliny między zalegają-
cymi dno głazami, gdzie wyczuwało się lekki przewiew. Głazy te zaczęliśmy odwalać i w pewnej 
chwili całe domniemane dno komory runęło z hukiem, odsłaniając otwór pionowej studni. 
Dzięki zachowanym środkom ostrożności obeszło się bez wypadku. Po prowizorycznym za-
bezpieczeniu usuwającego się rumowiska zjechałem na linie 18 m w dół docierając tą drogą 
do sporej podłużnej sali, stanowiącej j u ż dalsze przedłużenie właściwego ciągu jaskini. Do-
prowadzająca tu studnia ma w górze charakter wąskiej i ciasnej, a dołem nieco więcej rozsze-
rzającej się szczeliny wymytej wyraźnie później, już po wytworzeniu się jaskini, przez prze-
ciekające w tym miejscu z powierzchni wody opadowe. Sala ta nazwana przez nas Salą Zło-
misk ma 22 m długości, 8 m szerokości i, średnio licząc, 6 m wysokości. Kiedyś musiała być 
znacznie większa, lecz wskutek obrywów sklepienia cale je j dno pokrywają olbrzymie płyty 
skalne. Szczeliny przy ścianach pozwalają stwierdzić ogromną grubość pokładu tego zwaliska, 
które musiało się wytworzyć bardzo dawno, bo warstwy namułu pokrywające głazy na dnie 
wskazują na późniejszą działalność wód tędy niegdyś jeszcze płynących. Małe utwory nacie-
kowe pokrywają tu i ówdzie zarówno żebra stropu, jak i dno komory. Dalszy, główny ciąg 
jaskini, która od rozgałęzienia poza wielką salą wstępną ciągnie się ogólnie w kierunku po-
łudniowo-zachodnim, jest zupełnie zawalony. Z dawnego obszernego korytarza pozostały 
jeszcze tylko wąskie szczeliny skrajne, którymi, po ich rozkopaniu, posunęliśmy się o kilka-
naście metrów dalej, ale głębiej naniesiony przez wodę namuł wypełnia je w zupełności, utrud-
niając ustalenie właściwego kierunku zawalonego łuku sklepienia. W stronę wylotu jaskini 
(północny wschód) wiedzie z Sali Złomisk obszerny, dziś również bardzo głazami zasypany 
korytarz, któiy, jak wykazały ścisłe pomiary, łączy się zamulonym syfonem z Salą pod Pro-
giem w dawnej znanej partii jaskini. O d miejsca odgałęzienia się tego syfonu ciągnie się w głąb 
skały już nieco węższy korytarz, który wytworzył się prawdopodobnie później, w czasie po-
wtórnego zalania jaskini wodą torującą sobie okrężne przepływy widoczne w Sali Złomisk. 
I ten korytarz ma obecnie silnie zniszczony strop przez stałe obrywy prawie poziomo tu leżą-
cych ławic skalnych. Przeszukując zawalisko w Sali Złomisk znaleźliśmy przejście szczeliną 
między głazami do jeszcze jednego korytarza, który opada stąd stromo w dół. Potrzaskane 
sklepienie tego korytarza pokrywają w kilku miejscach ładne skupienia stalaktytów, świad-
czące o odległym czasie tych katastrofalnych ruchów tektonicznych, które tak bardzo zniszczyły 
dalsze partie jaskini. Korytarz ten prowadzi na niższy poziom, gdzie, poza niewielką salką 
wymytą na poprzecznej szczelinie, pokłady namułu tamują dalsze przejście. Zarówno w Sali 
Złomisk, jak i w tym korytarzu znajdują się wśród rumowisk liczne szczątki szkieletów niedźwie-
dzi jaskiniowych. Potwierdza to moje przypuszczenia o starości zawalisk wewnętrznych, gdyż 
kości leżą na wierzchu oderwanych od sklepienia głazów. Ponieważ żadnych prac dalszych 
w nowoodkrytej gałęzi jaskini nie można prowadzić, bez uzyskania dostępu wygodniejszego 
niż przez ciasne i niebezpieczne górne kominy, badania w r. 1948 przerwałem po wykonaniu 
szczegółowego planu umożliwiającego wytyczenie przekopu pomiędzy starą i nową gałęzią 
jaskini. 

Dalsze roboty w Grocie Magury rozpocząłem od sierpnia 1949 r. po skończeniu prac nad 
uprzystępnieniem Groty Mylnej w Dolinie Kościeliskiej. Ze względu na wielką ilość materiału, 
który musiał być usunięty z projektowanego przekopu, trzeba było przewidzieć założenie 
szeregu urządzeń technicznych ułatwiających transport. W tym celu zaniesiona przez nas 
została do jaskini rozłożona na części kolejka terenowa, składająca się z odpowiedniej ilości 
szyn, lekkiego wagonika-wywrotki, windy z przekładnią trybową itp. Przekop rozpocząłem 
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z dna dołu pozostałego po ekspedycji wykopaliskowej Jury i Suliniirskiego. Wykopany ma-
teriał ładowało się do wagoników i wyciągało za pomocą windy po ułożonym torze do trój-
kątnej sali. gdzie go z grubsza przeglądałem, aby przy tej okazji wydobyć okazy kości ko-
palnych. Kości te następnie składano na dużym stole, skąd po ukończeniu przekopu przewieź-
liśmy je do Muzeum Tatrzańskiego. Wykopany namuł umieszczono w bocznych wnękach 
komory dla ewentualnego późniejszego przesiania. Z tej partii, że tak powiem, przygodnie 
znalezionych wykopalisk, pochodzi znaczna ilość kości uważana przez A . Jurę za wyroby 
ręki ludzkiej. Przekop o wąskim profilu — aby zachować w stanie nienaruszonym ściany 
boczne — prowadził zrazu po linii korytarza odkrytego przeze mnie w r. 1938, pozostawiając 
na boku salkę z naciekami. Dalej należało zagłębić się w namulisko, sięgające tu do samego 

Rys. 8. Grota Magury. Utwory naciekowe w Sali Złomisk. 

sklepienia, aby węższym i ciaśniejszym j u ż przejściem przedostać się pod nisko opadający 
garb sklepienia stanowiący najniższy punkt syfonu. Stąd znowu krótki tunel w górę doprowa-
dza j u ż do punktu rozgałęzienia się korytarzy w nowoodkrytej partii jaskini. Cały przekop 
ma przeszło 40 m długości. Wykonanie jego trwało przeszło miesiąc i przy wielkim wysiłku 
wszystkich pracowników zostało wykończone na 7. I X . 1949 r. Zależało mi bowiem na tym, 
aby członkowie zwołanej na ten dzień konferencji, mającej na celu powołanie stałej komisji 
do badań jaskiniowych w Tatrach, mogli zwiedzić nowoodkryte partie jaskini. Po zwiedzeniu 
jaskini zebrani przedstawiciele świata nauki postanowili przystąpić do systematycznych 
prac zespołowych w jaskini, mających przede wszystkim na celu zbadanie pokładu kości 
zarówno pod względem paleontologicznym, jak i archeologicznym. Jaskinię uznano za 
obiekt wymagający natychmiastowej ochrony przed dalszą dewastacją przez niepowoła-
nych, co da się praktycznie rozwiązać jedynie przez zbudowanie kraty zamykającej cały wylot. 
Podobna opinia została wyrażona na zjeździe Państwowej Rady Geologicznej w Krakowie 
2. listopada r. 1949. 
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Moje prace speleologiczne w jaskini prowadzone były z małymi przerwami dalej, aż do 
początku stycznia 1950 r. Nie naruszając nigdzie pokładów namuliska mogących mieć zna-
czenie dla nauki przeprowadziłem szereg prób mających na celu posunięcie się dalej w głąb 
tak ciekawie zapowiadającego się systemu jaskiniowego. Roboty prowadzono zarówno w za-
walonym korytarzu odgałęziającym się z Sali Złomisk, jak i w dalszym prawym korytarzu 
nowoodkrytej partii jaskini. I tu. i tam okazała się konieczność przeprowadzenia szeregu 
prac przygotowawczych, jak belkowanie, rozbijanie zagradzających drogę głazów itp. W pra-
wym' okrężnym korytarzu napotkaliśmy przeszkodę w postaci potężnej ławicy piasku grani-
towego wypełniającego cały częściowo zawalony w tym miejscu profil korytarza. Po żmud-
nym przekopaniu wąskiego przejścia przez tę ławicę wydostaliśmy się stromo w górę do znowu 

Rys. 9. Grota Magurs . Komisja speleologiczna P .T .T . 

pod wylotem jaskini (1949 г.). 

wolnego od namułu odcinka koty tarza, który, niestety, również kończy się rumowiskiem 
skalnym. Ze względu na niepewne sklepienie końcowego odcinka korytarza należało tu przed 
rozpoczęciem dalszych prac badawczych pomyśleć o mocnym zabezpieczeniu stropu przez 
podparcie go gęsto belkami. O p a d y śnieżne utrudniające ścięcie i transport potrzebnego na 
ten cel drzewa zmusiły mnie do odłożenia do wiosny dalszych prac w tym miejscu jaskini. 
Równocześnie przedsięwzięliśmy roboty w bocznej odnodze Okrągłej Komory jaskini, gdzie 
widać było zamulony początek opadającego w dół korytarza. Zmienna pogoda jesienna bardzo 
utrudniała pracę, gdyż ściekająca ze sklepienia woda gromadziła się na mulistym dnie ko-
rytarza. Dopiero zainstalowana pompa rozwiązała problem stałego osuszania miejsca pracy. 
Materiałem wypełniającym ten korytarz był także piasek pochodzący ze skał krystalicznych, 
sklejony mułem w jednolitą twardą masę. Długotrwale te roboty prowadzone w bardzo przy-
krych warunkach doprowadziły do oczyszczenia 45-metrowego przejścia przez bardzo głęboki 
syfon do małej, wolnej już od namułu salki o dość mocno potrzaskanych ścianach. W salce 
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tej ponad 5-metrowym progiem czerni się wylot dalszego ciągu korytarza. Korytarz ciągnie 
się stąd w kierunku wschodnim i jest możliwy do pr/ejścia na przestrzeni około 100 m. Dalej 
zagradza drogę drugi zamulony syfon, trudny do pokonania ze względu na brak szerszego 
miejsca na pomieszczenie wykopanego materiału. Z rozmiaru i charakteru korytarza wynika, 
że jest to prawdopodobnie tylko boczna odnoga jaskini. Na pewnej przestrzeni wytworzyły 
się ładne utwory naciekowe w postaci grubych, częściowo zniszczonych przez wodę powłok 
krystalicznych na ścianach i bardzo ciekawych, choć niewielkich, stalaktytów na sklepieniu, 
0 rzadko w jaskiniach spotykanym nieprawidłowym wykształceniu. Są to jak gdyby zaczątki 
większych stalaktytów, które pod wpływem czy to silnych prądów powietrza, czy też innych 
nie zbadanych dotąd przyczyn, nie wydłużają się w sople, lecz rosną nieregularnie na wszystkie 
strony, pokrywając się bocznymi palcowatymi wyrostkami. W korytarzu tym brak jakich-
kolwiek szczątków kości, co pozwala wysnuć wniosek, że musiał on być już zamulony lub 
zalany wodą w okresie, kiedy jaskinia była zamieszkana przez zwierzęta. Oczyszczanie dru-
giego syfonu w tym korytarzu nie zostało jeszcze przeprowadzone. 

Równolegle z badaniami speleologicznymi prowadzono roboty związane z uchwalonym 
na konferencji zamknięciem jaskim. Robotę kraty powierzono Państwowej Szkole Zawodowej 
w Zakopanem. M i m o krótkich dni w grudniu i silnego oblodzenia dojścia do groty instruk-
torzy i uczniowie szkoły pod dozorem kierownika warsztatów ob. J . Górskiego wynieśli do 
jaskini cały potrzebny materiał wagi przeszło 1500 kg i ustawili na przygotowanym przez 
nas miejscu kratę zamykającą cały wylot jaskini. Założenie kraty zaopatrzonej w dwuskrzy-
dłową bramę zostało ukończone 24. X I I . 1949 г., z wyjątkiem betonowych podmurówek, 
które ze względu na mrozy wykonano dopiero w lecie następnego roku. 

Prace speleologiczne w jaskini podjęto znowu od połowy lipca 1950 r. i prowadzono je 
przez przeszło cztery miesiące aż do spadnięcia śniegów w końcu listopada tegoż roku. Ogra-
niczyły się one do zbadania zachodniego okrężnego korytarza jaskini, gdzie po ubezpieczeniu 
belkowaniem najbardziej potrzaskanych odcinków stropu udało się wyłupać przez zwalisko 
spiętrzonych bloków skalnych wąskie przejście do j u ż mniej zniszczonych partii korytarza. 
1 dalej jeszcze w paru miejscach trzeba było usuwać zagradzające drogę głazy i przekopywać 
przejścia przez naniesipne tu niegdyś ławice piasku i namułu. Na pewnej przestrzeni nowo-
odkryty korytarz ciągnie się równolegle do warstw krystalicznego wapienia bardzo bogatego 
w dobrze zachowane skamienieliny. Specjalnie licznie występują tu belemnity (Belemnites 
minimus,) których szkielety w postaci wrzecionowatych pałeczek zostały wypreparowane przez 
płynące tu niegdyś wody podziemne i dziś sterczą ze skały w wielu miejscach, przypominając 
wyglądem miniaturowe stalaktyty. Widoczne są także szczątki szkieletów większych zwierząt 
dzięki brunatnej barwie osadzonego w nich limonitu. Po pokonaniu stromych progów skal-
nych schodzimy wreszcie na dno obszernej komory nazwanej przez nas Salą na Rozdzielu, 
która jest rozszerzeniem wielkiego korytarza poprzecznego ciągnącego się w kierunku z po-
łudnio-wschodu na północo-zachód, a więc w przybliżeniu od strony kotliny Hali Gąsieni-
cowej ku depresji Doliny Bystrej. Był to zapewne główny odpływ wód z całego systemu jaski-
niowego Magury. Niestety, zarówno górną, jak i dolną gałąź tego korytarza blokują znowu 
potężne zwaliska skalne. Trudne i uciążliwe prace mające na celu przebicie tych zawalisk 
nie doprowadziły dotąd do pozytywnych rezultatów ze względu na trudny transport wiel-
kich mas wykopanego materiału oraz na niemożliwość przeniesienia przez ciasne przełazy 
w doprowadzającym tu korytarzu potrzebnych do usprawnienia robót urządzeń technicznych. 
N a przestrzeni całej tej rozległej odnogi jaskini nie napotykamy nigdzie kości kopalnych, tak 
licznie występujących w salach wstępnych. Często natomiast trafiają się kości nietoperzy, 
które mimo zawalisk musiały tu przedostawać się szczelinami na czas snu zimowego. W dwóch 
miejscach znalazłem rówmież szkielety drobnych ssaków współczesnych, które nie zostały 
jeszcze oznaczone (łasice?). 

Jakkolwiek odkrycie nowych partii Groty Magury ogromnie przyczyniło się do poznania 
ogólnych zarysów budowv tego skomplikowanego systemu jaskiniowego oraz powiększyło 
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ogólną liczbę znanych korytarzy i komói z około 220 m do około 1000 m, główny cel poszu-
kiwań speleologicznych, a mianowicie zbadanie dróg dopływu wód podziemnych, które nie-
gdyś drążyły tę jaskinię, nie został jeszcze osiągnięty. Wobec niemożliwości obejścia zawalisk 
w Sali Złomisk bocznymi korytarzami trzeba będzie w przyszłości powrócić do dalszych 
prac w tym odcinku jaskini. Będzie to połączone z dużymi trudnościami, gdyż Sala Złomisk 
leży na granicy rejonu wielkich zawalisk i związanych z tym późniejszych zamuleń jaskini 
wskutek zmiany struktury wapienia. Wstępne partie jaskini wymyte są w gruboławicowych 
pokładach wapieni neokomu i malmu, które wykazują dużą spoistość i są przez to bardzo od-
porne na wstrząsy tektoniczne. Zawaliska, które i tu się napotyka, są po większej części wy-
wołane wpływem zmian temperatury. Zmiany te powodują odpękanie na ogół tylko małych 
okruchów skalnych, wskutek rozsadrania w porze zimowej szczelin przez zamarzającą w nich 
wodę. Głębiej, gdzie wpływy zewnętrzne nie docierają, sklepienie zachowuje pierwotny kształt 
i umacnia się jeszcze przez narastanie zaklejających szczeliny warstw naciekowych. Większe 
zawaliska powstają tu tylko przy normalnych procesach rozmywania szczelin sklepienia przez 
stale przeciekające wody opadowe. W nowoodkrytych partiach Groty Magury wkraczamy 
natomiast w rejon wyługowany w wapieniach triasowych, które są dość wyraźnie i gęsto 
warstwowane, a nadto mają sieć licznych pęknięć, posklejanych wprawdzie żyłkami kalcytu, 
ale osłabiających wytrzymałość skały na ciśnienia powstające nawet przy słabych ruchach 
tektonicznych. Powoduje to odrywanie się od stropu na linii szczelin międzywarstwowych wiel-
kich płyt skalnych lub zgniatanie na drobny gruz bardziej narażonych na ciśnienie warstw, 
które, chaotycznie zwalone, wypełniają miejscami całą pustą przestrzeń dawnych korytarzy. 
Jest to, niestety, zjawisko ogólne dla całego rejonu jaskiń tatrzańskich wytworzonych w wa-
pieniach triasowych. Wapienie te, stanowiące ogromną większość w składzie skal budujących 
wielkie fałdy leżące po północnej stronie Tatr, musiały ulegać do niedawna, a może nawet 
do dni dzisiejszych, pewnym procesom osiadania się czy też dalszym przesunięciom, co po-
woduje wewnętrzne napięcia niszczące wytworzone w nich próżnie podziemne. W przeci-
wieństwie do tego wkładki wapienia na terenie pokryw reglowych, wykształconych w postaci 
płaszczowin, a nie fałdów, jako słabiej spojone z podłożem, zachowują się w tych samych 
warunkach bardzie sztywno, co zaznacza się w większej trwałości wymytych w nich jaskiń. 
Tym można sobie wytłumaczyć fakt daleko lepszego zachowania się jaskiń na terenie Słowacji, 
w Niżnich Tatrach czy nawet w Tatrach Bielskich, gdzie wytworzyły się one w wapieniach 
wchodzących w skład płaszczowin. Poza wilgotnością, temperaturą, przewiewem itp. ma to 
również wielkie znaczenie dla wzrostu tworzących się w jaskiniach nacieków. U nas na skutek 
wstrząsów tektonicznych powłoki naciekowe często odpadają ze ścian, nie mogąc osiągnąć 
większych rozmiarów i zalegają nieraz grubą powłoką dno jaskiń, jak np. we wschodnim 
korytarzu Groty Magury lub w Grocie Mroźnej. Zachowane stalaktyty czy nacieki wykazują 
zazwyczaj wiek względnie młody, niewspółmierny z okresem dzielącym nas od czasu wytwo-
rzenia się jaskini i często wyraźnie wzrastają na krawędziach starszych odłamanych utworów. 

Pochodzenie Groty Magury wiąże się niewątpliwie ze specjalnymi warunkami hydrogra-
ficznymi panującymi na obszarze Doliny Stawów Gąsienicowych. Jak wyżej wspomniałem, 
wszystkie potoki na tym obszarze płynące po powierzchni na podłożu zbudowanym ze skal 
krystalicznych napotykając na pokłady wapieni giną w licznych wchłonach jeszcze przed 
Halą Gąsienicową. Dalszy przepływ tych wód odbywa się podziemnie, po linii spadku pod-
łoża w kierunku depresji Doliny Bystrej, gdzie za jedyny możliwy ich odpływ musimy przyjąć 
Wywierzysko Goryczkowe. Jest to obecnie najniższe piętro jaskiń, ale podobne warunki pa-
nowały również dawniej, kiedy dolina nie była pogłębiona tak silnie jak dziś. W tych odległych 
czasach musiały się wytworzyć wyższe piętra tych podziemnych przepływów, z których naj-
starszym jest prawdopodobnie zachowany fragment Groty Magury. Dowodem, że wymyły ją 
wody płynące z obszarów zbudowanych ze skał krystalicznych, są wielkie pokłady piasku 
2 ziarnami kwarcu i skaleni, na które wszędzie natrafiałem przy badaniu nowoodkrytych 
gałęzi jaskini. Z biegiem czasu powstawały niższe piętra przepływów, a osuszone jaskinie 
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zamieszkiwały zwierzęta należące do wymarłych już dziś gatunków. Szczątki tych zwierząt 
były zapewne rozsiane wszędzie wśród namułu zalegającego dno bliżej wylotu położonych 
partii jaskini. Po dłuższym okresie suszy, odpowiadającym prawdopodobnie trwaniu jednej 
z dawniejszych faz zlodowacenia, zmiana warunków klimatycznych — może okres topienia 
się i cofania lodowca — spowodowała powtórne wtargnięcie wód do jaskini. Wody te niosły 
z sobą oprócz wielkiej ilości piasku i namułu także odpadłe od sklepienia głazy z wnętrza 
jaskini ogładzając je na otoczaki różnych rozmiarów, których wielkie nagromadzenie obser-
wować możemy w syfonie łączącym starą partię jaskini z nowoodkrytymi jej korytarzami. 
Dowodem, że działo się to po częściowym zawaleniu się sklepień, jest mulista powłoka na 

Rys. 10. Grota M a g u r y . Sala na Rozdzielu na skrzyżowaniu korytarzy w niższym, o r ł p ł y w o w y m 

piętrze jaskini. 

ścianach i na oderwanych od stropu głazach w Sali Złomisk oraz w niższych partiach odcho-
dzących z niej korytarzy. Również wyraźnie młodszy korytarz o mniejszym przekroju, okrą-
żający zawalisko w Sali Złomisk, a doprowadzający do niżej położonego głównego korytarza 
odpływowego, świadczy o tym, jakie trudności miała woda w pokonywaniu już wówczas 
istniejących przeszkód w postaci obrywów sklepienia. Wskutek tego późniejszego napływu 
wód, przynajmniej wierzchnie pokłady zawierającego kości namuliska zostały rozmyte i prze-
mieszczone, tak że dziś szczątki zwierząt znajdujemy bezładnie zmieszane, w stanie często 
uszkodzonym, z otoczakami i namułem. Jak głęboko sięgał ten proces rozmywania starego 
namuliska, mogą wykazać dopiero przekopy sięgające aż do skalnego dna jaskini. Do nie 
wyjaśnionych jeszcze zagadnień związanych z rozmieszczeniem szczątków zwierząt w jaskini 
należy problem, jaką drogą i w jakim czasie dostały się tu kości, które znajdujemy rozrzucone 
na wierzchu zwaliska w Sali Złomisk i w opadającym stąd w dół korytarzu. Musiało to na-



74 STEFAX ZWOLIŃSKI 

stąpić przed ostatecznym zamuleniem i zatkaniem otoczakami syfonu łączącego tę gałąź 
z wstępnymi salami jaskini. Istnieje jeszcze druga możliwość naniesienia tych kości przez 
wodę z nie zbadanego dotychczas wnętrza jaskini, która w tym wypadku musiałaby się łączyć 
bezpośrednio z powierzchnią gruntu dużym, dzisiaj zasypanym wylotem. 

Stosownie do postanowień ostatniego zjazdu Komisji Jaskiniowej przy P . T . T . w lecie 1950 r. 
dalszą opiekę nad badaniami naukowymi jaskiń w Tatrach obejmuje Muzeum Ziemi w War-
szawie. Daje to wreszcie podstawy finansowe do zrealizowania badań szczegółowych w Grocie 
Magury, których dotąd nie można było uzyskać od b. Polskiego Towarzysrwa Tatrzańskiego, 
mającego do dyspozycji subwencje przeznaczone jedynie na cele związane z zagadnieniami 
turystycznymi. Poza tym Muzeum Ziemi ma możność dobrania zespołu specjalistów, których 
wspólna praca powinna wreszcie wyświetlić wiele niejasnych jeszcze problemów związanych 
z czasem i warunkami życia zwierząt oraz z ewentualnym pobytem człowieka pierwotnego 
w Grocie Magury. M a m nadzieję, że dalsze moje prace speleologiczne, które prowadzę obecnie 
jako pracownik naukowy Muzeum Ziemi, przyczynią się choć w skromnej mierze do lepszego 
poznania tego ciekawego, a tak trudnego do zbadania systemu jaskiniowego. 

Zakopane, w grudniu 1950 r. 

Р Е З Ю М Е 

Хотя на польских землях нет районов, геологическое строение которых способство 
вало бы развитию крассовых явлений в большом масштабе, то однако везде выступание 
известняковых скал связано с присутствием многочисленных, но небольших пещер. Эти 
пещеры группируются главным образом в трех районах: на КраковскоВелюнской Воз-
вышенности, в Судетах и Татрах. Палеонтологические и археологические исследования 
проводились только в некоторых пещерах двух первых райопов. тогда как район Татр, 
имеющий самые большие в Польше пещеры, был до сих нор забыт в этом отношепин. 
Благодаря попечению, каким пользуется наука в Народной Польше, создались условия 
позволяющие на проведение систематических исследований также и в этом районе, где 
уже приступлено к работам. 

Выступапие крассовых явлений в Татрах находится в тесной зависимости от их текто-
нического, очень сложного строения. Массив Татр состоит из ядра сформированного из 
кристаллических скал, на которые во время процесса горообразования надвинулись с юга 
большие массы осадочных скал в виде складок и плоскостей. Точный геологический 
анализ позволяет ныне выделить несколько отдельных тектонических единиц, составляю-
щих главную основу структуры северных склонов Татр. Непосредственно к кристалличес-
кому ядру примыкает единица называемая автохтонной зоной, дальше к северу прости-
раются в виде поясов две большие, лежащие складки, называемые складками Червоных 
Верхов и Гевонта, и наконец, на всей этой зоне, носящей название зоны вершинной, 
лежат плоскости вершинные: нижняя и верхняя. 

Значительной толщины достигают в вершинной зоне известняки, покрытые слоями 
сланцов, песчаников и пластичных меловых мергелей, составляющих водоупорный эле-
мент, отделяющий параллельно пробегающие пояса крассовых скал, соответствующих 
известняковым массам трех тектонических единиц. В вершинных плоскостях известняки 
уступают место доломитам, которые подвергаются краесовым явлениям в значительно 
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меньшей степени чем известняки, вследствие чего пещеры в этом районе выступают 
только в немногочисленных известняковых прослойках. 

Независимо от продольных складок, разделяющих крассовые районы Татр на узкие 
пояса, большую роль в строении Татр играет поперечная волнистость подпочвы. На 
линии трансверсальных депрессий образовались глубоко врезанные долины, составляю-
щие для подземных вод базис эрозии, благодаря чему крассовые районы были разделены 
на малые участки отличающиеся своеобразными условиями подземной гидрографии, 
результатом которой являются пещеры и другие выступающие здесь крассовые явлерия. 

На основании долголетних полевых и спелеологических научных обследований автор 
различает девять районов, имеющих различно сформированную сеть подземного 
дренажа. Расположение этой сети находится в непосредственной связи с текто-
нической структурой, которая определяет направление стока подземных вод, неодно-
кратно совершенно независимого от рельефа местности. Решающее значепие имеет здесь 
расположение водоупорных слоев, составляющих покров отдельных тектонических единиц, 
а также наклон подпочвы по направлении трансверсальных депрессий, на линии которых 
подземные воды выступают на поверхность в виде больших источников. С генетической 
точки зрения можно разделить татжанские пещеры на два главные типы. Одним из них 
являются обширные системы подземного дренажа, отводящие воды некоторых определён-
ных районов крассовых известняков. Системы дренажа собирают с этих районов атмо-
сферические осадки или же питаются текущими первоначально на поверхности, а затем 
уходящими в землю потоками. Эти воды отводятся подземными каналами по направлении 
к выходам, выступающим на линии пересечения водоупорных слоев с дном долины, сос-
тавляющей наиболее глубоко врезанную депрессию данного района. Другим типом являют-
ся многочисленные проточные пещеры созданные подземными разветвлениями потоков, 
протекающих на некоторых участках поперёк полос крассовых известняков. В этих двух 
типах можно выделить ряд ярусов образующихся постепенно, по мере снижания базиса 
эрозии. В пещерах принадлежащих к самому низкому ярусу, протекают нынешние по-
стоянные или периодические подземные потоки и потому размеры их по большей части 
незначительны, а обследование затруднено преграждающими проход многочисленными 
сифонами. Высшие ярусы по большей части уже совершенно осушены и часто имеют 
более обширные размеры, так как образование их протекало в условиях отличающихся 
от нынешних, когда протекающие по пим воды были гораздо обильнее. Во многих из 
этих пещер сохранились толстые пласты наносов, содержащих иногда многочисленные 
костные остатки животных плейстоцена. Эти пласты будут в настоящее время предметом 
точных научных исследований, проводимых новосозданной Спелеологической Комиссией, 
состоящей, из представителей всех заинтересованных дисциплин естественных наук. Пер-
вой задачей этой комиссии будет обследование самой большой, лежащей по нашей 
стороне Татр и самой богатой ископаемыми пещеры в Магуре, где приготовительные 
работы уже начались. 

Пещера в Магуре 

Пещера в Магуре была известна издавна, так как её широкий вход находится вблизи 
эксплоатированных в XIX веке железных рудников в Долине Нвожинке. В проводнике по 
Татрам Яноты, изданном в I860 году, находится уже заметка о пещере. В 1869 году проф. 
М. Неймейер публикует инвентарь собранных в пещере костей животных констатируя 
что наиболее многочисленными являются остатки пещерного медведя (Urans spelutnie). 
В следующих годах эти кости исследуются рядом специалистов, а пещера часто посеща-
ется как большая достопримечательность природы. В 1 ̂ Ии> году произвело сенсацию 
известие об открытии в этой пещере костей обработанных доисторическим человеком, 
однако дальнейшие исследования не подтвердили достоверности этой находки. В следу-
ющем ;Ю-летпп пещера была неоднократно местом палеонтологических исследований, 
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во только после экспедиции Юры н Сулимирского в 1936 году тщательное рассмотрение 
найденного костного материала создало предположение не исключающее возможности, 
что пещера могла быть обитаема в палеолите охотниками на пещерного медведя. На 
этом основании пещера в Магуре была поставлена на первом месте в плане проекти-
рованных исследований в татжанских пещерах. Пещера в Магуре, расположена на 
высоте 1465 м на северовосточном склоне Копы Магуры составляющей часть складки 
Гевонта. Обширный ок. 20 м длины и 2,5 м. высоты вход в пещеру ведёт в переднюю 
её часть, со дном покрытым громадными, упавшими со свода скальными .обломками 
и соединённую двумя отверстиями с большой камерой, размером в 35 м длины, 1 0 - 1 6 м 
ширипы и I-' м высоты. За этой камерой пещера разделяется на два разветвления. 
Левое разветвление представляет собой круглый зал диаметром около 18 м. из которого 
в восточном направлении тянется вглубь скалы более узкий коридор. Мтот коридор был 
на некотором протяжении совершенно занесен илом и только во время проведенных 
автором работ в пещере был расчищен и исследован на протяжении ок. 145 м до места 
где опять кончается обвалом. Правое разветвление пещеры ведёт через два довольно 
обширные зала и крутой каменный порог к подножью высокой трубы, которая была 
конечным пунктом раньше исследованной части пещеры. В 1938 и 1943 годах авто]> 
пытался несколько раз проникнуть в несомненно существующие, дальнейшие разветвле-
ния пещеры, однако эти попытки окончились неудачей вследствие отсутствия соответ-
ствующего технического оборудования. И только во время спелеологических работ, про-
веденных Польским 'Гатжанским Обществом (преобразованным в настоящее время 
в Польское Общество Туристики и Краеведения) удалось наконец автору в 194« году 
раскопать узкий проход из конечной трубы в расширяющийся коридорчик. На дне этого 
коридорчика найдено вертикальный колодец, по которому после 18 м. спуска по канату 
проникнуто в новый, неизвестный до сих пор зал пещеры, названный Залом Обломков 
из-за большого количества обломков застилающих его дно. Из этого зала ведут вглубь 
«калы три коридора. Один из них вскоре кончается закрывающим проход обвалом, 
другой спускается ступенями круто вниз и ведёт к малой камере, где его продолжение 
совершенно занесено илом, и, наконец, третий направляется сначала к северу, где при-
мыкает к раньше известным залам пещеры, описывает дугу и изменяет направление 
на запад. 

Искусственное прорытие занесенного илом участка коридора выполненное на осно-
в а н и и тщательного измерения, указывающего связь между вышеупомянутым третьим 
коридором и Залом под Порогом, дало возможность провести дальнейшие обследования 
пещеры. Этот проход длиной свыше 40 м прорыто в 1919 году с помощью проложенной 
нолевой железной дороги, по которой устранялся выкопанный материал, состоящий из 
илов и глин, содержащих громадное количество костей животных смешанных с извест-
няковыми валунами. В этом самом году вход в пещеру был закрыт железной решёткой, 
чтобы дать возможность научным работникам проводить тщательные палеонтологические 
и археологические обследования, чему мешали частые посещения пещеры туристами. 
Следует заметить, что ведение работ в пещере в Магуре возможно только летом, так 
как зимой проход к ней становится опасным из за возможности снежных лавин. 

Во время работ проведенных летом 1950 года расчищено занесенные илом или зава-
ленные проходы в коридоре ведущим на запад, и приводящим к обширному нижнему 
ярусу пещеры. Этот коридор размыт на контакте триасовых известняков с известняками 
байоса изобилующими окаменелостями, среди которых особенно многочисленно высту-
пают белемниты, хорошо видимые на поверхности скалы благодаря размывающему дей-
ствию воды. Главный коридор нижнего яруса пещеры, простирающегося с юго-востока 
на северо-запад, доступен, к сожалению, только на расстоянии около 180 м., так как он 
загромождён с двух сторон большими обвалами скал. 
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Проведенные до сих пор спелеологические исследования в нещере в Магуре подтвер-
ждают предположение, что пещера эта является верхним ярусом подземных протоков 
отводящих воды из Долины Гонсеницовых Озер согласно наклону материкового грунта 
и направлению фронтальной складки Гевонта в сторону Горычковой депрессии, соответ-
ствующей Долине Быстрой. В настоящее время эти протоки соединяют многочисленные 
входы вод выступающие на контакте осадочных скал с кристаллическим материковым 
грунтом вдоль дна Долины Гонсеницовых Озер с Горычковым местом выхода подзем-
ных вод лежащим у подошвы Мысленицкой Турин, в депрессии Долины Быстрой. 
Пещера была уже невидимому сформирована и осушена в плейстоцене, так как в нано-
сном иле, залегающим дно залов верхнего яруса пещеры, находятся обильные залежи 
костей^ животных характерных для этого геологического периода. Животные по всей 
вероятности долгое время обитали в большом количестве в этой пещере. Однако после 
продолжительного периода засухи, соответствующего быть может одному из давних ледни-
ковых фазисов, наступившая перемена климатических условий, или таяние ледников 
вызвали вторичное вторжение подземных вод в пещеру. Воды несущие с собой 
большое количество песка, ила и отпавших от сводов скальных обломков, обкатанных 
в разной величины валуны, нарушили залежи наносного ила содержащего кости. Вслед-
ствие этого первоначальные залежи ила были размыты и перемещены так, что ныне 
остатки животных находятся только во вторичном наслоении, часто в повреждённом 
виде смешанные с валунами и илом. Самые обильные залежи костей содержит наносный 
ил лежащий на дне зала в раньше известной части пещеры, а также вырытый проход 
соединяющий эти залы с новооткрытыми коридорами. Кроме того отдельно разбросан-
ные кости попадаются также в Зале Обломков и в отходящим от него вниз коридоре, 
куда по всей вероятности они были занесены водой. Нижний ярус пещеры и ведущий 
к нему коридор совершенно лишены костных остатков, что свидетельствует о их поздней-
шем происхождении. Среди добытых в пещере в Магуре костей находится довольно 
часто, по А. Юре, примитивные костяные орудия палеолитического человека. Оконча-
тельное подтверждение этого предположения возможно только после проведения систе-
матических коллективных научных исследований в пещере, организацией которых 
займётся вышеупомянутая Спелеологическая Комиссия совместно с Музеем Земли 
в Варшаве. 

R É S U M É 

Hien que le territoire de la Pologne ne possède point de terrains dont la structure géologique pourrait 
faciliter le développement des phénomènes de karst, l'apparition des roches calcaires est partout liée avec 
la présence des cavernes peti'es mais nombreuses. Ces cavernes se grouppent principalement dans trois 
régions: l'Elévation de Cracovie—Wieluń, les Sudètes et les Tatra. Les recherches paléonthologiques et 
archéologiques ne furent exécutées que dans les deux premières régions, celle des Tatra, par contre, ayant 
les plus grandes cavernes de Pologne, fut jusqu'à présent négligée sous ce point. Grâce à l'aide dont la science 
jouit en Pologne Populaire, des conditions favorables furent créées, permettant l'exécution des recherche» 
sytématiques dans cette région et les travaux y ont été déjà commencés. 

L'apparition des phénomènes de karst dans les Tatra est étroitement liée à leur structure tetonique. Le 
massif des Tatia se compose notamment d'un noyau de roches cristallines, sur lequel au cours du procès 
de formation des montagnes, de grandes masses de roches sédimentaires furent poussées du sud en forme 
de plis et de nappes. 
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U n e analyse géologique très précise nous permet aujourd'hui de distinguer quelques unités tectoniques 
différentes qui sont les principaux composants des versants septentrionaux des Tatra. Directement au noyau 
cristallin touche l'unité appelée zone autochtonique, plus au nord s'étendent deux plis couchés, connus 
sous le nom des plis des Czerwone W ierchy et du Giewont. Sur toute cette zone, appelée zone hauttatrique 
reposent les nappes hauttatriques: l'inférieure et la supérieure. Dans la zone hauttatrique, une grande épais-
seur est formé* par les calcaires couverts de couches d'ardoises, de grès, de marnes plastiques crétacée-, 
qui forment un élément imperméable aux eaux et divisent les bandes parallèles des roches de karst cor-
respondant aux masses calcaires des trois unités tectoniques. 

Dans les zones hauttatriques, les calcaires font place aux dolomites qui subissent l'influence du karst 
dans un beaucoup plus petit degré, que les calcaires, c'est aussi que les cavernes n'apparaissent dans cette 
région que dans les peu nombreuses minces couches calcaires. 

Indépendement des plissements longitudinaux qui séparent les terrains de karst des Tatra en étroites 
bandes, les ondulations transversales du sous-sol jouent un grand rôle dans la structure de ces montagnes. 
Sur la ligne des dépressions transversales, des vallées profondement creusées se sont formées, constituant 
la base d'érosion pour les eaux souterraines. Grâce à ce fait les terrains de karst furent de nouveau divisél 
en de plus petites parties, se distingant par les conditions particulières de l'hydrographie souterraine, dons 
le résultat sont les cavernes et les autres phénomènes de karst. 

Se basant sur des longues études du terrain et des recherches spéléologiques, l'auteur distingue neuf ré-
gions ayant chacune un réseau de drainage souterrain d'une formation différente. L a disposition de ce réseau 
est étroitement liée à la structure tectonique qui impose aux eaux souterraines la direction de leur course, 
souvent tout à fait indépendante du relief du terrain. Le rôle décisif appartient dans ce cas à la disposition 
des couches imperméables qui forment une protection aux unités tectoniques, ainsi qu'à la direction de la 
pente du sous-sol vers les dépressions transversales. C'est sur la ligne de ces dépressions que les eaux reaparais-
sent à la surface sous forme de grandes résurgences. On peut diviser les casernes tatriques au point de vue 
génétique, en deux types principaux. Le premier d'eux est formé de vastes systèmes de drainage souterrain 
asséchant certaines régions de calcaires de karst. Ils rassemblent les eaux atmosphériques de ces régions 
qui sont alimentés par les torrents qui coulent à la surface et disparaissent ensuite dans les pertes. 

Le drainage mène les eaux par des conduits souterrains vers les résurgences placées sur la ligne d'inter-
section des couches imperméables avec le fond de la vallée qui constitue la plus profonde dépression de cette 
région. Le second type se compose de nombreuses cavernes à écoulement, formées par les débranchement* 
des torrents qui dans certaines régions passent à travers des bandes des calcaires de Karst. Dans les deux 
types on peut distinguer plusieurs étages formés graduellement au cours de l'abaissement de la base éroeive. 

Les torrents de la période récente, permanents ou périodiques, traversent les cavernes appartenant au 
plus bas étage, par suite de quoi elles sont de petites dimensions et leur visitation est difficile à cause de nom-
breux syphons rendant le passage inaccessible. Les étages supérieurs sont pour la plupart asséchés et gagnent 
souvent en dimensions, puisque I eur formation a eu lieu dans d'autres conditions que celles d'aujourd'hui, 
quand les eaux qui les traversent devaient avoir été beaucoup plus volumineuses. Plusieurs de ces cavernes 
ont gardé de profondes couches de gisement contenant souvent de nombreux ossements d'animaux du plei-
stocene. 

Ces gisements vont servir de matière aux minutieuses études scientifiques, exécutées par la Commission 
Spéléologique récemment formée et composée de représentants de plusieurs disciplines des sciences naturelles. 
1-a première tâche de cette Commission consistera dans l'exploration de la plus grande des cavernes, celle 
de Magoura. située de notre côté des Tatra et riche en découvertes archéologiques. Гл-s travaux y sont déjà 
commencés. 

La caverne de Magoura 

L a caverne de Magoura était connue depuis longtemps grâce à sa large entrée qui s'ouvre non loin des 
mines de minerai de fer, situées dans la Vallée Jaworzynka et exploitées au X I X siècle. C'est dans le Guide 
des Tatra de Janota de i860 qu'apparaissent déjà les communications sur cette caverne. En 1869 le prof. 
M . Neumaver publie la description des ossements d'animaux trouvés dans la caverne, en constatant que 
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ceux de l'ours de cavernes (Ursus spelaeus) sont les plus nombreux. A u x cours des années suivantes ces osse-

ments sont étudiés par p l u i î u r s savants, tandis que la caverne est souvent visitée comme une des merveilles 

naturelles les plus captivantes. 

En 1900 une nouvelle sensationnelle éveille la curiosité générale en signalant la découverte dans cette 

caverne des os travaillés par l 'homme préhistorique, mais l 'examen ultérieur des trouv ailles n 'apporta point 

d'aff irmation à cette communication. 

Dans les 30 années suivantes la caverne servit souvent de terrain aux lecherches paléontologiques, 

mais c'est seulement après l 'expédition de Jura et Sulimirski en 1936, q u e les études minutieuses des osse-

ments requeillis permirent de supposer, que la caverne puisse avoir été habitée dans le paléolithique par 

des chasseurs d e l 'ours. C'est par considération à ce fait que la Caverne de M a g o u r a fut placée la première 

dans le plan des recherches projetées dans les cavernes des Tatra . 

L a Caverne de M a g o u r a est située à l 'altitude de 1465 m, sur le versant nord - est de la K o p a M a g o u r a 

faisant partie d u pli de Giewont . Sa vaste entrée de 20 m de longueur et 2'/, m dehauleur environ, conduit 

à l 'avant-grottc au sol couvert de rocs tombés de la voûte, et communiquant par deux orifices avec une ample 

salle aux proportions de 35 m de longueur, 1 0 — 1 6 m de largeur et 12 m d e hauteur. Derrière cette salle la 

caverne se divise en deux branches. Cel le à gauche est formée d'une salle ronde, au diamètre des 18 m environ, 

d 'où un couloir, déjà perdant en largeur, se prolonge dans l'intérieur de la roche. C e couloir dans une partie 

complètement obstruée par le limon déposé p a r les eaux ne fut dégagé par l 'auteur qu 'au cours des travaux 

entrepris dans la caverne et visité par lui sur la longueur de 145 m environ, où le couloir se trouve de nou-

v e a u barré par un éboulis. l a branche droite conduit à traversdeux assez vastes salles et un seuil rocheux, 

au pied d 'une haute cheminée qui forme le point terminal de la partie de la caverne déjà connue auparavant . 

En 1938 et 1943 l 'auteur entreprit des essais de pénétrer dans les autres branches d e la caverne, dont l'exis-

tence ne laisse point de doute, mais toutes ses tentatives restèrent vaines à cause du manque d e moyens 

techniques. Aussi, ce n'est q u ' a u cours des travaux spéléologiques exécutés par la Société Polonaise des T a t r a 

(transformée actuellement en Société Polonaise Touristique), que l 'auteur réussit en 1948 de percer un 

étroit passage conduisant de la cheminée terminale au couloir, qui gagne en largeur dans sa partie suivante. 

Dans l'aire de ce couloir on trouva un puits vertical et après une descente de 18 m exécutée à l 'aide de cordes, 

on pénétra dans une salle de la caverne, jusqu'ici inconnue, qu'on nomma Salle des Éboulis, à cause du grand 

nombre de rocs jonchant son aire. D e cette salle trois galeries partent vers l 'intérieur de la roche. La première 

d'elles se termine rapidement par un éboulis qui la rend impraticable, la seconde descend en gradins abrupts, 

mène à une petite salle et devient complètement obstruée par le gisement; la troisième se dirige d 'abord 

vers le nord où elle s 'approche des salles de la caverne les plus connues auparavant , décrit un arc et change 

de direction pour l 'ouest. 

Les recherches ultérieures menées dans la caverne, furent facilitées par le creusage artificiel de la section 

obstruée du couloir. Ces travaux furent exécutés d 'après de minutieux calculs démontrant l'existence d 'une 

jonction entre le précité couloir et la Salle sous le Gradin. C e creusage de plus de 40 m de long, fut ac-

compli en 1949 à l 'a ide d ' u n petit chemin de fer qui transportait les résultats du creusage composés d'argiles 

fortes et d 'argile contenant une énorme quantité d'ossements d 'animaux mêlés aux cailloux roulés calcaires. 

C'est aussi dans le courant de cette année que l 'enttée de la caverne fut fermée par une grille de fer, afin 

de faciliter aux travailleurs scientifiques les recherches paléonthologiques et archéologiques, rendues diffi-

ciles par les fréquentes visites des touristes. U faut souligner que tous ces travaux ne peuvent être menés 

qu'en été, puisque en hiver les routes conduisant à la caverne deviennent impraticables à cause du danger 

des avalanches. 

A u cours des travaux exécutés en 1950, un passage obstrué et baré par les éboulis fut frayé dans le couloir 

qui se dirige vers l'ouest et conduit au vaste étage inférieur de la caverne. C e couloir est formé par les eaux 

sur le contact des calcaires triasiques et bajociens. riches en fossiles, dont les plus nombreux sont les belemnites 

parfaitement visibles à la surface de la roche grâce au lessivage par les eaux. I.a galerie principale de l 'étage 

inférieur de la caverne qui se dirige d u sud-est vers le nord-ouest n'est malheureusement accessible 

que sur la longueur de 180 m environ, car de grands éboulis de rocs la ferment des deux extrémités. Les 

recherches spéléologiques exécutées jusqu'à présent dans la Caverne de M a g o u r a , confirment la supposition 

qu'el le est l 'étage supérieur des écoulements souterrains, menant les eaux de la Val lée des I.acs de Gąsienicowa, 
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conformément àla chute du terrain et la direction du pli lrontal de Giewont, vers la dépression de Goryczkowa 

qui correspond à la Vallée de la Bvstra. Dans la période actuelle ces écoulements unissent les nombreuses 

pertes des eaux, placées sur le contact des roches sédimentaires avec le sous - sol cristallin le long du fond 

de la Vallée des Lacs de Gąsienicowa, à la résurgence de Goryczkowa, située au pied de la Myślenicka 

Turnia dans la dépression de la Vallée de la Bystra. La caverne doit avoir été formée et asséchée dans le plé-

istocène, car le gisement couvrant le fond des salles de l'étage supérieur de la caverne contient de riches 

couches d'ossements d'animaux, caractéristiques pour cette période géologique. Un grand nombre de ces 

animaux paraît avoir longtemps habité la caverne. Cependant, après une longue période de sécheresse, qui cor-

respondait peut-être à une des anciennes fases de glaciation le changement de conditions climatiques, la fointe 

•des glaciers causèrent une nouvelle invasion des eaux souterraines dans la caverne. Les eaux qui entraînaient 

de grandes quantités de sable, de limon et de rocs tombés de la voûte, roulés en cailloux de toutes dimensions, 

ne laissèrent pas intactes les couches de gisement de la caverne contenant les ossements. Le gisement pri-

maire fut par conséquent rincé et déplacé à ce point qu'aujourd'hui les débris d'animaux ne se trouvent 

que dans la couche secondaire souvent très endommagés et mélangés aux cailloux roulés et au limon. Les 

couches les plus riches en ossements se trouvent dans le gisement reposant dans les salles situées dans la partie 

de caverne connue auparavant, ainsi que dans le creusage liant ces salles aux couloirs récemment découverts. 

O n trouve aussi des os gisant séparément dans la salle des Éboulis et le couloir partant d'elle, où ils furent 

probablement déposés par les cours d'eau. L'étage ultérieur de la caverne et le couloir qui y conduit en sont 

par contre complètement dépourv us, ce qui sert de preuve de leur origine plus récente. Parmi les ossements 

trouvés dans la Caverne de Magoura, on rencontre souvent, d'après A. Jura, des outils primitifs en os. faits 

par l'homme paléolitique. Mais la certification définitive de ce fait ne sera possible qu'après de systématiques 

et collectives études scientifiques de la caverne. C'est la précitée Commission Spéléologique. en collaboration 

avec le Musée de la Terre à Varsovie, qui s'occupera de l'organisation de ces travaux. 


