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WST Ê P

Struktura pod³o¿a odgrywa istotn¹ rolê w przebiegu procesu krasowienia –
wp³ywa ona bowiem na rozprzestrzenienie i ukierunkowanie form krasowych.
Analiza orientacji azymutów d³u¿szej osi powierzchniowych form krasowych,
ich uporz¹dkowania przestrzennego oraz porównanie otrzymanych wyników
z planem strukturalnym danego obszaru pozwala na lepsze poznanie zwi¹zku
rozwoju rzeŸby krasowej z tektonik¹. Dok³adne zbadanie tego zwi¹zku na
obszarze o dobrze rozpoznanej strukturze pod³o¿a mo¿e byæ równie¿ bardzo
pomocne przy wnioskowaniu o przebiegu g³ównych elementów strukturalnych
w obszarach s³abo pod tym wzglêdem rozpoznanych (Dobrowolski 1998).
Po³o¿ony na pograniczu Wy¿yny Lubelskiej i Polesia obszar badañ miêdzyrzecza œrodkowego Wieprza i Bugu jest najwiêkszym w skali kraju regionem
wystêpowania krasu kredy pisz¹cej. O zwi¹zku rozwoju powierzchniowych
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form krasowych tego obszaru z tektonik¹ pisano ju¿ kilkakrotnie (m.in. Maruszczak 1966; Harasimiuk 1980; Dobrowolski 1998), jednak¿e ocena tego
zwi¹zku mia³a przede wszystkim charakter jakoœciowy. Badania tego typu by³y
równie¿ prowadzone na innych obszarach, np. na Wy¿ynie Krakowskiej (m.in.
Gradziñski 1962; Alexandrowicz i in. 1974).
Uzupe³nieniem i uœciœleniem dotychczasowych badañ powinny byæ analizy
iloœciowe, wykorzystuj¹ce metody statystyczne. Poza uzyskaniem œcis³ych
wskaŸników analiza statystyczna daje mo¿liwoœæ oceny ich istotnoœci. Co
wiêcej, zastosowanie tych samych metod przy jednakowych za³o¿eniach dla
ró¿nych obszarów pozwala na porównanie otrzymanych wyników w sposób
obiektywny.
OBSZAR BADAÑ

Miêdzyrzecze œrodkowego Wieprza i Bugu obejmuje swym zasiêgiem
jednostkê geomorfologiczn¹ Pagórów Che³mskich (region Wy¿yny Lubelskiej),
a tak¿e znaczn¹ czêœæ Obni¿enia Dorohuckiego (region Niziny Polesia Zachodniego) i Obni¿enia Dubienki (region Niziny Polesia Po³udniowego) (Maruszczak 1974). Obszar ten znajduje siê w po³udniowo-zachodniej, brze¿nej
strefie platformy wschodnioeuropejskiej. Wiêksza jego czêœæ nale¿y do lubelsko-podlaskiej czêœci podniesionej platformy prekambryjskiej (jednostka
zrêbowa podniesienia kumowskiego) (ryc. 1). Tylko po³udniowo-zachodni jej
fragment po³o¿ony jest w obrêbie rowu mazowiecko-lubelskiego (zapadlisko
Stoczek-Dorohucza) (¯elichowski 1972). Obie te megastruktury ró¿ni¹ siê
stylem tektonicznym i stopniem zaanga¿owania (Zwierzchowski 1989; Jarosiñski i in. 2009).
W pod³o¿u krystalicznym elementem tektonicznym, który w najwiêkszym
stopniu kszta³towa³ strukturê pokrywy osadowej, by³ lineament TEF (Trans-European Fault), bêd¹cy po³udniowo-zachodni¹ krawêdzi¹ platformy wschodnioeuropejskiej. Mia³ on charakter wczesnokaledoñskiego, wielkoskalowego
uskoku przesuwczego. Istotn¹ rolê odegra³y równie¿ uskoki przesuwcze, tworz¹ce ortogonalny system uskoków o orientacji NW-SE i NE-SW (ryc. 1),
powsta³e w czasie granityzacji gotyjskiej i bezpoœrednio po niej, jak równie¿
liczne karelskie uskoki równole¿nikowe (Ryka 1982; Po¿aryski 1986). Wspomniany system uskoków by³ reaktywowany jako uskoki przesuwcze w kolejnych cyklach aktywnoœci tektonicznej obszaru (Po¿aryski 1986; Jarosiñski
i in. 2009).
Struktury kenozoiczne kompleksu mezo-kenozoicznego (ryc. 1) s¹ s³abiej
wyra¿one i obejmuj¹ przede wszystkim laramijskie i m³odoalpejskie uskoki

Ryc. 1. A – Budowa geologiczna obszaru badañ (bez utworów czwartorzêdowych) (za Cieœliñskim, Rzechowskim 1997):
1 – g³ówne uskoki i strefy uskokowe kompleksu paleozoicznego (wg ¯elichowskiego 1972 i Herbicha 1980); 2 – g³ówne
uskoki i strefy uskokowe kompleksu mezo-kenozoicznego (wg Henkla 1984); 3 – linia przekroju geologicznego;
4 – piaski, piaskowce i zlepy muszlowe (sarmat); 5 – opoki, margle i opoki margliste (górny mastrycht); 6 – margle
i kreda pisz¹ca (górny mastrycht); 7 – margle, kreda pisz¹ca i opoki (dolny mastrycht); B – lokalizacja obszaru badañ
A – Geological setting of the examined area (without Quaternary sediments) (after Cieœliñski, Rzechowski 1997):
1 – main faults and fault zones of the Paleozoic complex (after ¯elichowski 1972 and Herbich 1980); 2 – main faults and
fault zones of the Meso-Cenozoic complex (after Henkiel 1984); 3 – line of geological cross-section; 4 – sands, sandstones and shell conglomerates (Sarmatian); 5 – opokas, marls and marly opokas (Upper Maastrichtian); 6 – marls and
chalk (Upper Maastrichtian); 7 – marls, chalk and opokas (Lower Maastrichtian); B – location of the examined area
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normalne i normalno-przesuwcze o kierunku NW-SE (Harasimiuk 1980; Herbich 1980). S¹ one pochodn¹ ruchów transtensyjnych wzd³u¿ p³aszczyzn
uskokowych g³êbszego pod³o¿a. Nawi¹zuj¹ sw¹ orientacj¹ do kierunków
struktur paleozoicznych lub s¹ wzglêdem nich ustawione kulisowo (Po¿aryski
i in. 1982; Henkiel 1984; Dobrowolski 1998). Natomiast ska³y górnokredowe
pociête s¹ przez nieliczne mezouskoki o kierunku NE-SW i N-S, rzadziej przez
uskoki o kierunku NW-SE (Dobrowolski 1995).
Kompleks mezozoiczny buduj¹ jedynie utwory jury œrodkowej i górnej –
wykszta³cone pod wzglêdem litologicznym jako wapienie i mu³owce (mi¹¿szoœæ
do 350 m) – oraz kredy, g³ównie górnej (mi¹¿szoœæ od 350 do 700 m)
(Krassowska, Niemczycka 1984). Ska³y górnokredowe reprezentowane s¹
przede wszystkim przez margle, opoki i kredê pisz¹c¹ (ryc. 2; Harasimiuk,
Henkiel 1984).
Osady mezozoiczne przykryte s¹ lokalnie p³atami mioceñskich piasków
i zlepów muszlowych (Harasimiuk, Henkiel 1984). Obni¿enia stropowej powierzchni górnej kredy przykryte s¹ zazwyczaj czwartorzêdowymi pokrywami
piaszczysto-gliniastymi i piaszczysto-mu³kowymi (Harasimiuk 1975).
W stropowej czêœci kompleksu mezozoicznego rozwin¹³ siê specyficzny
typ rzeŸby krasowej, opisywanej w literaturze jako lubelski kras kredy pisz¹cej
(Maruszczak 1966). Dominuj¹cymi, elementarnymi formami rzeŸby s¹ tu werteby, bêd¹ce odpowiednikiem lejów krasowych w krasie klasycznym. Formami
wy¿szej rangi s¹ uwa³y, doliny krasowe, kotliny krasowe. Brak jest tu natomiast
typowych dla obszarów podziemnego systemu odwodnienia podziemnych form
krasowych, jak równie¿ mikroform powierzchniowych typu lapiezów (Maruszczak 1966; Harasimiuk 1975; Dobrowolski 1998).
Wed³ug podzia³u hydrogeologicznego (AHP) obszar badañ w ca³oœci nale¿y
do regionu lubelsko-radomskiego, który cechuje siê dominacj¹ górnokredowego
poziomu wodonoœnego. Poziom czwartorzêdowy ma ograniczony zasiêg
i czêsto wraz z utworami mezozoicznymi tworzy wspólny kredowo-czwartorzêdowy poziom wodonoœny (Paczyñski 2007).
Krasowiej¹ce ska³y wêglanowe górnej kredy cechuje stosunkowo ma³a
wodoprzepuszczalnoœæ (Rybicki, Rybicki 1973; Herbich 1980; Michalczyk
1986). Niespêkane bloki kredy pisz¹cej i margli mo¿na uznaæ za nieprzepuszczalne, a przep³yw wód podziemnych odbywa siê w nich g³ównie wzd³u¿
powierzchni spêkañ tektonicznych – uskokowych i ciosowych (Krajewski
1984). Stopieñ zaanga¿owania tektonicznego jest zatem bezpoœrednim czynnikiem kszta³tuj¹cym warunki hydrogeologiczne. Dyslokacje wraz z towarzysz¹cymi im strefami silnej szczelinowatoœci przyczyniaj¹ siê do intensywnego

Geological cross-section through the examined area (after Cieœliñski 1997): 1 – opokas, marls and marly opokas (Upper Maastrichtian); 2 – marls and
chalk (Upper Maastrichtian); 3 – marls, chalk and opokas (Lower Maastrichtian); 4 – limestones (Turonian – Campanian); 5 – sandstones
(Cenomanian and Albian); 6 – mudstones (Jurassic); 7 – mudstones, claystones and sandstones, coal and limestone interbeds (Carboniferous);
8 – mudstones, clay shales and sandstones (Devonian); 9 – claystones and mudstones (Silurian); 10 – mudstones, claystones and limestones
(Ordovician); 11 – mudstones and sandstones (Cambrian); 12 – sandstones, arcosic sandstones, mudstones and volcanic rocks (Proterozoic);
13 – crystalline basis

Ryc. 2. Przekrój geologiczny przez obszar badañ (za Cieœliñskim 1997): 1 – opoki, margle i opoki margliste (górny mastrycht); 2 – margle i kreda
pisz¹ca (górny mastrycht); 3 – margle, kreda pisz¹ca i opoki (dolny mastrycht); 4 – wapienie (turon – kamapan); 5 – piaskowce (cenoman i alb);
6 – mu³owce (jura); 7 – mu³owce, i³owce i piaskowce, wk³adki wêgla kamiennego i wapieni (karbon); 8 – mu³owce, ³upki ilaste i piaskowce (dewon);
9 – i³owce i mu³owce (sylur); 10 – mu³owce, i³owce i wapienie (ordowik); 11 – mu³owce i piaskowce (kambr); 12 – piaskowce, piaskowce arkozowe,
mu³owce i ska³y wylewne (proterozoik); 13 – pod³o¿e krystaliczne
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przep³ywu wód podziemnych i stwarzaj¹ warunki do rozwoju form krasowych
(Krajewski, Motyka 1999).
METODY BADAÑ

W celu obliczenia wskaŸników dotycz¹cych ukierunkowania powierzchniowych form krasowych wykorzystano narzêdzia statystycznej analizy danych
kierunkowych (ang. directional statistics) (m.in. Fisher 1993; Mardia, Jupp
2000). Natomiast do zbadania struktury rozmieszczenia tych form wybrano dwie
metody statystyki przestrzennej (ang. spatial statistics, spatial analysis): analizê
falkow¹ w modyfikacji Rosenberga oraz analizê semiwariogramu (m.in. Perry
i in. 2002; Rosenberg 2004).
A N A L I Z A U K I E R U N K O WA N I A

Badanie ukierunkowania powierzchniowych form krasowych polega³o na
obliczeniu g³ównych parametrów, charakteryzuj¹cych rozk³ad azymutów ich
d³u¿szych osi oraz zestawieniu uzyskanych wyników z rozk³adem azymutów
elementów tektonicznych kompleksu mezo-kenozoicznego (uskoków, stref
uskokowych, dylatancji). Do pomiaru azymutów elementarnych (= podstawowych) form krasowych (d³ugoœæ g³ównej osi do 1 km) wykorzystano mapy
topograficzne w skali 1: 10 000, zaœ dla form z³o¿onych (d³ugoœæ g³ównej osi
wiêksza od 1 km) – mapy topograficzne w skali 1: 50 000. Podzia³ form
krasowych na powy¿sze grupy nie odzwierciedla wprawdzie ich podzia³u
typologicznego, lecz jest zabiegiem niezbêdnym do przeprowadzenia analizy
statystycznej. Podobnego podzia³u formalnego dokona³ Dobrowolski (1998)
okreœlaj¹c zgodnoœæ kierunkowoœci form z orientacj¹ elementów strukturalnych.
Wed³ug przyjêtej procedury wœród form z³o¿onych znalaz³y siê przede wszystkim kotliny krasowe, zaœ wœród elementarnych form – wszystkie werteby
i uwa³y oraz wiêkszoœæ dolin krasowych. Azymuty g³ównych elementów
tektonicznych w kompleksie mezo-kenozoicznym okreœlono na podstawie mapy
tektonicznej kompleksu mezo-kenozicznego LZW wg Henkla (1984). G³ówne
charakterystyki, jakie obliczono w celu zbadania stopnia ukierunkowania, to:
n
n
æX ö
1
1
ç
÷
(1) œredni kierunek M = arctan
, gdzie X = å cos q i , Y = å sin q i ,
èY ø
n i=1
n i=1
n jest liczb¹ pomiarów, q i jest wartoœci¹ i-tego pomiaru kierunku,
(2) d³ugoœæ œredniego wektora R = X 2 + Y 2 .
D³ugoœæ wektora œredniego jest najczêœciej wykorzystywan¹ miar¹ koncentracji, gdy¿ jej wartoœci mieszcz¹ siê w zakresie od 0 do 1. R = 1 wskazuje na
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ca³kowit¹ koncentracjê azymutów wokó³ wartoœci œredniej, zaœ R = 0 na
rozproszenie (dyspersjê) danych. Dodatkowo wyznaczono przedzia³y ufnoœci
dla œredniego kierunku populacji ogólnej. W celu sprawdzenia istotnoœci koncentracji azymutów wokó³ kierunku œredniego przeprowadzono test Rayleigha
(Baas 2000).
Powy¿sze wskaŸniki obliczono oddzielnie dla form elementarnych i z³o¿onych, jak równie¿ sumarycznie dla wszystkim form. Analizy te przeprowadzono
dwoma sposobami: (1) przyjmuj¹c równe d³ugoœci wszystkich osi, (2) uwzglêdniaj¹c d³ugoœæ d³u¿szych osi. Wszystkie obliczenia zosta³y wykonane za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego Excel w pakiecie MS OFFICE.
ANALIZA STRUKTURY ROZMIESZCZENIA

W badaniu zwi¹zku rozmieszczenia form krasowych z przebiegiem g³ównych elementów struktury pod³o¿a istotna jest analiza ich uporz¹dkowania
przestrzennego. W niniejszym opracowaniu badano tylko aspekt anizotropii
rozmieszczenia (zmiany rozmieszczenia w zale¿noœci od kierunku), porównuj¹c
kierunek wystêpuj¹cej anizotropii z kierunkiem g³ównych uskoków. Wykorzystano dwie metody analizy przestrzennej: (1) analizê falkow¹ w modyfikacji
Rosenberga oraz (2) analizê semiwariancji.
Analiza falkowa bada anizotropiê rozmieszczenia punktów, w tym przypadku
geometrycznych œrodków form krasowych. Otrzymany w wyniku tej analizy
wykres wskazuje istotne kierunki anizotropii, podkreœlone linearnym grupowaniem siê badanych punktów. Aby rozró¿niæ rzeczywiste ich rozmieszczenie od
losowych wahañ, testuje siê otrzymane wyniki stosuj¹c metodê Monte Carlo na
poziomie istotnoœci 0,05 (Rosenberg 2004). W badanym przypadku ze wzglêdu na
ró¿nice w strukturze wewnêtrznej obszaru zastosowano j¹ odrêbnie dla jego
wschodniej i zachodniej czêœci. W efekcie analizy statystyczne zosta³y przeprowadzone dla dwóch pól o wymiarach 25×25 km (ryc. 3). Obróbkê danych
przestrzennych przeprowadzono z wykorzystaniem programu PASSaGE.
Analiza semiwariancji jest podstawowym narzêdziem wykorzystywanym
w metodach geostatystycznych. Semiwariancja jest empiryczn¹ miar¹ okreœlan¹
jako po³owa œredniej kwadratowej ró¿nicy miêdzy dwiema wartoœciami cechy
mierzalnej, oddzielonymi odleg³oœci¹ h (krok wariogramu) (Namys³owska-Wilczyñska 2006). S³u¿y ona do analizy przestrzennego zró¿nicowania wielkoœci
badanego parametru. W tym opracowaniu badanym parametrem jest liczba elementarnych form krasowych zliczona w kwadratowych polach podstawowych
(1 × 1 km) i przypisana œrodkom geometrycznym tych pól. Anizotropia
w geostatystyce polega na tym, ¿e wariogram (= wykres semiwariancji) (ryc. 4)
pokazuje d³u¿szy zasiêg oddzia³ywania w jednym kierunku ni¿ w innym

Ryc. 3. Rozmieszczenie elementarnych form krasowych na miêdzyrzeczu œrodkowego Wieprza i Bugu (za Kowalczykiem 2008). Punktami
oznaczono œrodki geometryczne form; kwadratami (o symbolach 1, 2) oznaczono pola testowe wykorzystane w analizie falkowej w modyfikacji
Rosenberga (2004)
Distribution of primary karst forms in the interfluve of the middle Wieprz and Bug Rivers (after Kowalczyk 2008). Points refer to geometric centres
of karst forms; squares (no. 1, 2) refer to the test areas used in angular wavelet analysis (Rosenberg 2004)
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Ryc. 4. Rozmieszczenie pól testowych (numeracja 1–6) wykorzystanych w analizie semiwariogramu
Distribution of the test areas (no. 1–6) used in semivariogram analysis
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kierunku badania. Zasiêg oddzia³ywania wyra¿a najwiêksz¹ odleg³oœæ, przy
której próbkowane wartoœci s¹ ze sob¹ skorelowane. Aby oszacowaæ ten zasiêg,
nale¿y do semiwariogramu empirycznego dopasowaæ odpowiedni model teoretyczny (ryc. 4). W celu zbadania anizotropii zró¿nicowania nale¿y obliczyæ
semiwariancjê przynajmniej w czterech kierunkach (Namys³owska-Wilczyñska
2006). Metoda ta ma jednak ograniczon¹ moc, poniewa¿ zale¿y od wyboru
rozmiaru i liczby pól podstawowych (Rosenberg 2004). Poza tym zliczanie
danych w okreœlonych polach podstawowych powoduje czêœciow¹ utratê informacji, poniewa¿ pierwotne po³o¿enie nie mo¿e byæ ju¿ odzyskane, a analizie
poddane s¹ œrodki geometryczne pól podstawowych (Perry i in. 2002). Problem
tej metody polega równie¿ na tym, ¿e nie okreœla ona kierunków anizotropii, ale
sprawdza z góry wskazane kierunki (Rosenberg 2004). Aby zbadaæ regionalne
zró¿nicowanie kierunków i stopnia anizotropii, przeprowadzono analizê semiwariogramu dla szeœciu pól testowych (17×17 km) (ryc. 4). Obliczenia semiwariancji zosta³y wykonane w programie ArcGIS 9.3.
WYNIKI
A N A L I Z A U K I E R U N K O WA N I A

Elementarne formy krasowe wykazuj¹ ukierunkowanie po³udnikowe. Koncentracja azymutów wokó³ œredniego kierunku jest statystycznie istotna, choæ
wyraŸnie mniejsza od koncentracji form z³o¿onych (tab. 1). Te z kolei wykazuj¹
ukierunkowanie WNW – ESE, bardzo bliskie ukierunkowaniu g³ównych elementów tektonicznych. Po³udnikow¹ preferencjê form wertebowych Dobrowolski (1998) wi¹¿e z udro¿nieniem zespo³u po³udnikowych spêkañ ciosowych,
zwi¹zanym ze wspó³czesnym rozk³adem pól naprê¿eñ w masywie górnokredowym (Dobrowolski 1995). Pokrywaj¹ce siê w znacznym stopniu przedzia³y
ufnoœci œredniego kierunku z³o¿onych form krasowych i uskoków kompleksu
mezo-kenozoicznego wskazuj¹ na wyraŸny zwi¹zek miêdzy tymi elementami.
Analiza wszystkich form jednoczeœnie (przy za³o¿eniu jednakowej d³ugoœci
wszystkich osi) nie wykaza³a ju¿ takiego zwi¹zku. W tym przypadku otrzymano
s³abe ukierunkowanie po³udnikowe.
Powszechnie wiadomo, ¿e badane formy maj¹ bardzo zró¿nicowan¹ d³ugoœæ i oczywiste jest, ¿e kierunki d³u¿szych form w wiêkszym stopniu wp³ywaj¹
na ukierunkowanie rzeŸby ni¿ kierunki form mniejszych. Z tego te¿ wzglêdu
przeprowadzaj¹c ³¹czn¹ analizê nale¿y pamiêtaæ o uwzglêdnieniu d³ugoœci form
jako warunku koniecznego poprawnej analizy. W tym celu nale¿y zmodyfikowaæ wzór na œredni kierunek, stosuj¹c d³ugoœci form jako wagi
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Tab. 1. Podstawowe wskaŸniki statystyczne oraz wyniki testu Rayleigha (na poziomie istotnoœci
0,05) dla rozk³adów azymutów d³u¿szych osi form krasowych i g³ównych uskoków kompleksu
mezo-kenozoicznego (wg Henkla 1984)
Basic statistical indexes and results of Rayleigh’s test (at the significance level 0.05) for azimuth
distribution of longer axes of karst forms and main faults of the Meso-Cenozoic complex (after
A. Henkiel 1984)
D³ugoœæ Przedzia³ ufnoœci
Wartoœæ
Liczba
Œredni
œredniego
dla œredniego
krytyczna testu
pomiarów kierunek (°)
wektora
wektora (°)
Rayleigh

Typ rozk³adu

Formy
elementarne

1000

4,0

0,133

(347,13)

0,055

nierównomierny

Formy
z³o¿one

36

115

0,366

(98,133)

0,289

nierównomierny

Wszystkie
formy

1036

2

0,120

(303,57)

0,054

nierównomierny

25

77

0,758

(70,86)

0,311

31

127

0,888

(122,132)

0,346

Elementy
strukturalne

n

X$ = å
i=1

nierównomierny

n
l i cos q i
l i sin q i
, Y$ = å
, gdzie l1 jest d³ugoœci¹ i-tej formy, a l sum¹
l
l
i=1

d³ugoœci osi wszystkich form. Zabieg ten pozwala otrzymaæ rzeczywisty obraz
ukierunkowania rzeŸby, nieobarczony wczeœniej przyjêtymi za³o¿eniami podzia³u na grupy pod wzglêdem d³ugoœci. Uwzglêdnienie d³ugoœci ju¿ w pogrupowanych azymutach spowodowa³o zmianê œredniego kierunku dwóch pierwszych grup o kilka stopni oraz, w przypadku form z³o¿onych, istotny wzrost
koncentracji wyra¿onej za pomoc¹ d³ugoœci œredniego wektora. Oznacza to, ¿e
wraz ze wzrostem wielkoœci powierzchniowych form krasowych wzrasta stopieñ
koncentracji wokó³ kierunku œredniego – od R = 0,143 (dla form elementarnych)
do R = 0,457 (dla form z³o¿onych) (tab. 2). Niezwykle wa¿ny jest fakt, ¿e
w ³¹cznej analizie nast¹pi³a zmiana œredniego kierunku z po³udnikowego na
Tab. 2. Podstawowe charakterystyki statystyczne dla rozk³adów azymutów d³u¿szych osi form
krasowych z uwzglêdnieniem ich d³ugoœci
Basic statistical indexes for azimuth distribution of longer axes of karst forms considering their
length
Liczba pomiarów

Œredni kierunek (°)

D³ugoœæ œredniego
wektora

Formy elementarne

1000

13

0,143

Formy z³o¿one

36

107

0,457

Wszystkie formy

1036

109

0,207
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Ryc. 5. Diagramy orientacji d³u¿szych osi form krasowych: 1 – form elementarnych, 2 – form
z³o¿onych, 3 – wszystkich form, 4 – g³ównych elementów strukturalnych kompleksu
mezo-kenozoicznego (wg Henkla 1984); linia przerywana – œredni kierunek form krasowych bez
uwzglêdnienia d³ugoœci ich d³u¿szej osi, linia kropkowana – œredni kierunek form krasowych
z uwzglêdnieniem d³ugoœci ich d³u¿szej osi
Orientation diagrams of longer axes of karst forms: 1 – primary forms, 2 – complex forms, 3 – all
forms, 4 – main structural components of Meso-Cenozoic complex (after Henkiel 1984); dashed
line – mean vector orientation of karst forms not including length of their longer axes, dotted line –
mean vector orientation of karst forms including length of their longer axes

kierunek WNW – ESE. Zatem równie¿ œredni kierunek wszystkich form
nawi¹zuje do kierunku g³ównych uskoków kompleksu mezo-kenozoicznego
(ryc. 5).
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ANALIZA STRUKTURY ROZMIESZCZENIA

W zachodniej czêœci obszaru (pole testowe nr 1) istotn¹ rolê w planie
strukturalnym odgrywa kierunek NW-SE, zwi¹zany ze stref¹ dyslokacyjn¹
Kock-Wasylów, a tak¿e z dominuj¹cym kierunkiem uskoków kompleksu mezo-kenozoicznego (ryc. 1). W tym obszarze analiza falkowa wykaza³a wyraŸn¹
dominacjê kierunków: W-E, NW-SE, N-S, w mniejszym stopniu kierunek
NE-SW (ryc. 6). We wschodniej czêœci obszaru (pole testowe nr 2), gdzie
w planie strukturalnym dominuje kierunek NE-SW (uskok Udalu, strefa dyslokacji Œwiêcicy), analiza falkowa wykaza³a, ¿e powierzchniowe formy krasowe
równie¿ grupuj¹ siê przede wszystkim w kierunku NE-SW. WyraŸnie zaznaczaj¹
siê tu tak¿e kierunki: W-E, WNW-ESE, NW-SE (ryc. 6). Kierunek równole¿nikowy w strefie dyslokacyjnej Kock-Wasylów, a tak¿e w s¹siedztwie uskoku
Udalu interpretuje Dobrowolski (1998) jako kierunek odpowiadaj¹cy uskokom
nadprzesuwczym w kompleksie mezo-kenozoicznym.
Przy porównywaniu tych wyników z planem strukturalnym masywu skalnego nale¿y pamiêtaæ o ró¿nym stopniu szczegó³owoœci i ró¿nej skali wykorzystywanych materia³ów kartograficznych. Mimo tych utrudnieñ przestrzenne
zró¿nicowanie wyników analizy falkowej wyraŸnie nawi¹zuje do regionalnego
zró¿nicowania orientacji elementów tektonicznych.

Ryc. 6. Wyniki analizy falkowej w modyfikacji Rosenberga (2004) – wariancja transformacji
falkowej: 1 – pole testowe nr 1, 2 – pole testowe nr 2 (lokalizacja pól testowych jak na ryc. 2)
Results of angular wavelet analysis (Rosenberg 2004) – variance of wavelet transformation:
1 – test area no. 1, 2 – test area no. 2 (location of test areas is presented in Fig. 2)
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W analizie semiwariancji dla ka¿dego z szeœæ pól testowych obliczono semiwariogram empiryczny i dopasowano do niego model sferyczny (tab. 3).
G³ówny zasiêg oddzia³ywania jest zbli¿ony dla ka¿dego pola testowego i wynosi
oko³o 15,5 km, co oznacza, ¿e do tej odleg³oœci zachodzi korelacja miêdzy liczb¹
form krasowych w badanych polach testowych. Dla ka¿dego pola testowego
otrzymano odmienny zasiêg drugorzêdny, co wskazuje na przestrzenne zró¿nicowanie stopnia anizotropii. Najwiêkszy stopieñ anizotropii ma miejsce
w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru badañ (pole testowe nr 4) przy
kierunku W-E (WNW-ESE) – w tym kierunku korelacja ma najwiêkszy zasiêg.
Na tym obszarze kierunek ten jest zwi¹zany z najwiêksz¹ koncentracj¹ azymutów elementów strukturalnych kompleksu mezo-kenozoicznego (ryc. 1).
WyraŸna anizotropia ma miejsce równie¿ w centralnej czêœci obszaru badañ
(pole testowe nr 5), gdzie najwiêkszy zasiêg oddzia³ywania wystêpuje w kierunku NE-SW, nawi¹zuj¹cym do uskoku Udalu (ryc. 1). S³aba anizotropia
w pó³nocno-zachodniej czêœci (pole testowe nr 1) wynika z faktu, ¿e jest to rejon
krzy¿owania siê uskoków strefy dyslokacyjnej Kock-Wasylów z uskokami
strefy dyslokacyjnej Œwiêcicy. W rejonie tym, podobnie jak w czêœci po³udniowo-wschodniej (pole testowe nr 6), preferencja kierunkowa wystêpowania
form krasowych jest nieznaczna.
Przy interpretacji wyników nale¿y pamiêtaæ, ¿e analiza semiwariogramu
uwzglêdnia jeden kierunek – najwiêkszej anizotropii. Oznacza to, ¿e mog¹ wystêpowaæ równie¿ inne kierunki o stosunkowo du¿ych zasiêgach oddzia³ywania.
Otrzymany obraz nie odzwierciedla wiêc w pe³ni rzeczywistego sposobu rozmieszczenia badanych form, jednak¿e w znacznym stopniu potwierdza wyniki
analizy falkowej. Dlatego te¿ przy interpretacji nale¿y odnieœæ siê do wyników
obu analiz.
Tab. 3. Wyniki analizy semiwariogramu (podstawowy krok wariogramu: 1333 m, dopasowany
model teoretyczny: sferyczny)
Results of semivariogram analysis (lag distance: 1333 m, fitted theoretical model: spherical)
Pole testowe

Zasiêg g³ówny [m]

Zasiêg drugorzêdny [m]

Kierunek anizotropii [°]

1

15 804

13 360

295

2

15 537

9319

302

3

15 194

6328

80

4

15 127

3653

277

5

15 202

5602

40

6

15 804

15 804

36
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzone analizy da³y podstawê do dok³adniejszego przedstawienia
prawid³owoœci w przestrzennym rozmieszczeniu powierzchniowych form krasowych na obszarze miêdzyrzecza œrodkowego Wieprza i Bugu. Wyniki analizy
falkowej w modyfikacji Rosenberga (2004) wskaza³y istotne kierunki grupowania siê powierzchniowych form krasowych. Zaznacza siê wyraŸna ró¿nica
w rozmieszczeniu tych form miêdzy czêœci¹ zachodni¹, gdzie dominuje kierunek W-E, NW-SE, N-S, a czêœci¹ wschodni¹, gdzie formy krasowe skupiaj¹
siê wzd³u¿ kierunku NE-SW. Analiza semiwariogramu potwierdzi³a znaczenie
kierunku W-E i NE-SW. Dodatkowo analiza ta wskaza³a obszary o s³abym
ukierunkowaniu rzeŸby krasowej. Jest to rejon krzy¿owania siê stref dyslokacyjnych Kock-Wasylów i Œwiêcicy w pó³nocno-wschodniej czêœci badanego
obszaru. Drugim takim obszarem jest rejon po³udniowo-wschodni. Otrzymany
obraz przestrzennego uporz¹dkowania potwierdza wczeœniejsze wyniki (Dobrowolski 1998) i wyraŸnie nawi¹zuje do planu strukturalnego tego obszaru,
przy czym w czêœci zachodniej powy¿sze analizy wykaza³y wiêksze znaczenie
kierunku W-E ni¿ NW-SE.
Analiza orientacji form krasowych wskaza³a wa¿n¹ cechê ich ukierunkowania, tj. wraz ze wzrostem wielkoœci powierzchniowych form krasowych
wzrasta stopieñ koncentracji wokó³ kierunku œredniego. Elementarne formy
krasowe wykazuj¹ s³ab¹ koncentracjê wzd³u¿ kierunku po³udnikowego, co
wi¹zane jest z propagacj¹ zespo³u po³udnikowych spêkañ ciosowych (Dobrowolski 1995). Formy z³o¿one wyraŸnie koncentruj¹ siê wzd³u¿ kierunku
WNW-ESE. Zatem dopiero ewolucja elementarnych form w formy z³o¿one
uwidacznia zbie¿noœæ ukierunkowania powierzchniowych form krasowych
z ukierunkowaniem g³ównych uskoków kompleksu mezo-kenozoicznego (za
Henklem 1984).
Uzyskane wyniki analiz przestrzennych i analizy ukierunkowania poszerzaj¹ i ugruntowuj¹ dotychczasowe informacje o zwi¹zku przestrzennego
uk³adu rzeŸby krasowej z tektonik¹ na miêdzyrzeczu œrodkowego Wieprza
i Bugu. Analizy tego typu stanowi¹ zatem dobre uzupe³nienie badañ prowadzonych w tym zakresie innymi metodami. Co wiêcej, zgodne wyniki uzyskane
dla obszaru o dobrze rozpoznanej strukturze pod³o¿a œwiadcz¹ o du¿ym potencjale wykorzystania analiz statystycznych zaprezentowanych w niniejszym
opracowaniu do wnioskowania na temat przewodnich elementów morfostrukturalnych w obszarach s³abo rozpoznanych pod wzglêdem tektonicznym.

84

Anna Kamiñska

L I T E R AT U R A
A l e x a n d r o w i c z S. W., A l e x a n d r o w i c z Z., K r o k o w s k i J., 1974: Fotogeologiczna interpretacja obszaru miêdzy dolinami potoków: Bêdkówka i Prad³a.
Archiwum Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG, Sosnowiec; 1–22.
B a a s J. H., 2000: EZ-ROSE: a computer program for equal-area circular histograms and
statistical analysis of two-dimensional vectorial data. Computers & Geosciences,
26, 153–166.
C i e œ l i ñ s k i S., 1997: Przekrój geologiczny (bez utworów czwartorzêdowych). [W:]
S. Cieœliñski, J. Rzechowski, Mapa geologiczna Polski, B – bez utworów czwartorzêdowych, 1:200 000, arkusz Che³m, Horod³o. Wyd. Kartograficzne Polskiej
Agencji Ekologicznej S.A., Warszawa.
C i e œ l i ñ s k i S., R z e c h o w s k i J., 1997: Mapa geologiczna Polski, B – bez utworów
czwartorzêdowych, 1:200 000, arkusz Che³m, Horod³o. Wyd. Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej S.A., Warszawa.
D o b r o w o l s k i R., 1995: Drobne struktury tektoniczne w ska³ach górnokredowych
wschodniej czêœci Wy¿yny Lubelskiej a dyslokacje pod³o¿a platformy wschodnioeuropejskiej w kenozoiku. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65, 79–91.
D o b r o w o l s k i R., 1998: Strukturalne uwarunkowania rozwoju wspó³czesnej rzeŸby krasowej na miêdzyrzeczu œrodkowego Wieprza i Bugu. Wyd. UMCS, Lublin, 1–88.
F i s h e r N. I., 1993: Statistical analysis of circular data. Cambridge University Press,
Cambridge, 1–277.
G r a d z i ñ s k i R., 1962: Rozwój podziemnych form krasowych w po³udniowej czêœci
Wy¿yny Krakowskiej. Rocznik PTG, 32, 4, 429–482.
H a r a s i m i u k M., 1975: Rozwój rzeŸby Pagórów Che³mskich w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie. Prace Geograficzne IG PAN, Warszawa, 1–115.
H a r a s i m i u k M., 1980: RzeŸba strukturalna Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza. Rozprawa
habilitacyjna. Wyd. UMCS, Lublin, 1–136.
H a r a s i m i u k M., H e n k i e l A., 1984: Kenozoik Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego.
Przewodnik LVI Zjazdu PTGeol. w Lublinie, 56–70.
H e n k i e l A., 1984: Tektonika pokrywy mezo-kenozoicznej na pó³nocnym sk³onie wa³u
metakarpackiego. Annales UMCS, sec. B, 39, 15–38.
H e r b i c h P., 1980: Tektoniczne uwarunkowania horyzontalnej anizotropii warunków wodoprzepuszczalnoœci utworów górnej kredy okolic Che³ma. Technika Poszukiwañ
Geologicznych, 3, 27–32.
J a r o s i ñ s k i M., Poprawa P., Ziegler P. A., 2009: Cenozoic dynamic evolution of the Polish
Platform. Geological Quarterly, 53, 1, 3–26.
K o w a l c z y k S., 2008: Geoinformacyjna analiza powierzchniowych form krasowych na
miêdzyrzeczu œrodkowego Wieprza i Bugu. Archiwum ZGFiP, UMCS, Lublin.
K r a j e w s k i S., 1984: Wody szczelinowe kredy lubelskiej. Przegl¹d Geologiczny, 32, 6,
359–363.
K r a j e w s k i S., M o t y k a J., 1999: Model sieci hydraulicznej w ska³ach wêglanowych
w Polsce. Biuletyn PIG, 388, 115–138.
K r a s s o w s k a A., N i e m c z y c k a T., 1984. Pokrywa mezozoiczna Lubelskiego Zag³êbia
Wêglowego. Przewodnik LVI PTGeol. w Lublinie, 36–55.
M a r d i a K. V., J u p p P. E., 2000: Directional Statistics. Wiley, Chichester, 1–429.
M a r u s z c z a k H., 1966: Zjawiska krasowe w ska³ach górnokredowych miêdzyrzecza Wis³y
i Bugu (typ krasu kredy pisz¹cej). Przegl¹d Geograficzny, 38, 3, 339–370.

Zwi¹zek rozmieszczenia powierzchniowych form krasowych miêdzyrzecza œrodkowego...

85

M a r u s z c z a k H., 1974: Œrodowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach
historycznych. [W:] T. Mencel (red.), Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, PWN, Warszawa,
1–926.
M i c h a l c z y k Z., 1986: Warunki wystêpowania i kr¹¿enia wód na obszarze Wy¿yny
Lubelskiej i Roztocza. Rozprawa habilitacyjna, UMCS, Lublin, 1–195.
N a m y s ³ o w s k a-W i l c z y ñ s k a B., 2006: Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw, 1–356.
P a c z y ñ s k i B., 2007: Ogólna charakterystyka jednostek s³odkich wód podziemnych. [W:]
B. Paczyñski, A. Sadurski (red.), Hydrogeologia regionalna Polski, t. 1. Wyd. PIG,
Warszawa, 1–542.
P e r r y J. N., L i e b h o l d A. M., R o s e n b e r g M. S., C i t r o n-P o u s t y S., 2002: Illustrations and guidelines for selecting statistical methods for quantifying spatial pattern
in ecological data. Ecography, 25, 578–600.
P o ¿ a r y s k i W., 1986: Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy
Œrodkowej. Przegl¹d Geologiczny, 3, 117–126.
P o ¿ a r y s k i W., B r o c h w i c z-L e w i ñ s k i W., T o m c z y k H., 1982: O heterochronicznoœci linii Teisseyre’a-Tornquista. Przegl¹d Geologiczny, 30, 11, 569–574.
R o s e n b e r g M. S., 2004: Wavelet analysis for detecting anisotropy in point patterns.
Journal of Vegetatation Science, 15, 277–284.
R y b i c k i S., R y b i c k i J., 1973: W³asnoœci in¿yniersko-geologiczne utworów kredowych
okolic Che³ma Lubelskiego. Kwartalnik Geologiczny, 17, 2, 301–309.
R y k a W., 1982: Tektonika uskokowa coko³u krystalicznego platformy prekambryjskiej
w Polsce. Kwartalnik Geologiczny, 26, 3/4, 545–558.
Z w i e r z c h o w s k i A., 1989: Rola tektoniki w kszta³towaniu siê warunków hydrogeologicznych w obszarze lubelskim. Przegl¹d Geologiczny, 37, 12, 614–624.
¯ e l i c h o w s k i A. M., 1972: Rozwój budowy geologicznej obszaru miêdzy Górami Œwiêtokrzyskimi a Bugiem. Biuletyn IG, 263, 1–97.

SUMMARY
The relationship between karst of chalk and tectonics in the interfluve of the middle Wieprz
and Bug Rivers has been already examined by Maruszczak (1966), Harasimiuk (1980) and
Dobrowolski (1998). Investigating the connection of the karst formation course and the substratum
structure, the direction of the landforms and their spatial pattern were analysed and compared later
to the structural pattern. The obvious completion of the collected data is a quantity analysis using
statistical methods. This paper deals with the characteristics of such quantity analysis. By using
the tools of the directional statistics, the following indexes have been calculated: the mean vector
orientation, the length of the vector mean, strength of the vector mean, the Batschelet variance, as
well as determined confidence intervals for the mean vector. In order to examine the distribution
structure of these forms, the selected methods of the spatial statistics have been used – angular
wavelet analysis (Rosenberg 2004) and the semivariogram analysis (Namys³owska-Wilczyñska
2006).
On the basis of conducted analyses, it is possible to describe in detail the regularities in spatial distribution of the surface karst forms in the interfluve of the middle Wieprz and Bug Rivers.
The orientation analysis reveals an important feature of their direction – along with a rise in the
size of surface karst forms, the level of concentration around the mean vector orientation increases. Primary karst forms point out poor concentration along the longitudinal direction whereas
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complex forms are clearly concentrated along the WNW-ESE direction. Hence, only after clumping of the primary forms into the complex ones, the convergence of the surface karst forms direction with the direction of the main faults in the Meso-Cenozoic complex is visible (after
A. Henkiel 1984).
The results of the wavelet analysis modified by Rosenberg (2004) have indicated significant
directions of the clumping of the surface karst forms. A clear difference in the distribution of these
forms in west and east areas is noticed. Whereas the west area is dominated by the W-E, NW-SE,
N-S directions, the karst forms in the east are concentrated along the NE-SW direction. The
semivariogram analysis has confirmed the importance of the W-E and NE-SW directions. Moreover, this analysis has indicated which areas are characterized by the poor karst forms direction. It
is a region where the Kock-Wasylów dislocation zone crosses the Œwiêcica dislocation zone in the
north-east part of the analysed area. The south-east region is the second such area. The picture of
the spatial pattern one confirms the previous results (Dobrowolski 1998) and refers clearly to the
structural pattern of this area. Nevertheless, the analyses mentioned above have shown the
dominance of the W-E direction over the NW-SE one.
The obtained results of the spatial and direction analyses expand and confirm hitherto information about the relation between the spatial pattern of the karst landforms and the tectonics in the
interfluve of the middle Wieprz and Bug Rivers.

