
Otwór i zasiêg okapu nad otwo-
rem, liczba oznacza numer otwo-
ru, strza³ka wskazuje otwór (w 
przypadku skomplikowanego 
przebiegu korytarzy w okolicy 
otworu)

Przekrój poprzeczny korytarza,
strza³ka wskazuje miejsce 
przekroju i kierunek patrzenia 

 

Partie niesplanowane

Pokrywaj¹ce siê przebiegi kory-
tarzy (lini¹ przerywan¹ zaznaczo-
no fragment korytarza biegn¹cy
poni¿ej)

A

B

A, B: punkty pomiarowe dla oso-
bno (obok planu ca³oœci) rozryso-
wanych, pokrywaj¹cych siê frag-
mentów jaskini

Zacisk na okreœlonym odcinku i
(poni¿ej) zacisk punktowy

-12,0

1127,4

Punkt pomiarowy z podan¹ wyso-
koœci¹ wzglêdn¹ (wzglêdem ot-
woru) i (poni¿ej) z wysokoœci¹ 
bezwzglêdn¹

Próg pionowy lub przewieszony z 
podan¹ wysokoœci¹.
Kropka oznacza miejsce pomiaru.

4,5

18,0

Próg stromo pochylony (o znacz-
nej wysokoœci, komin) z podan¹
wysokoœci¹

Stromo  nachylony  korytarz,  po-
chylnia

Kierunek  nachylenia sp¹gu kory-
tarza

Nachylona œciana korytarza 

W¹ska szczelina lub rynna erozyj-
na w dnie korytarza

+
+14,0Komin z podan¹ wysokoœci¹

Zwê¿aj¹ca  siê szczelina,  nie do 
przejœcia

?

Partie niezbadane

Jeziorko z podan¹ g³êbokoœci¹

Syfon

?

Niezbadany syfon

Sta³a struga wody z podanym kie-
runkiem przep³ywu

Okresowa  struga  wody z kierun-
kiem przep³ywu

Deszcz podziemny

Wyp³yw wody do korytarza

Odp³yw wody z korytarza, ponor

Dawny kierunek przep³ywu wody,
odczytany z zag³êbieñ wirowych

Lód  (linie   obrazuj¹  kszta³t  jego
powierzchni)

Œnieg (linie obrazuj¹  kszta³t  jego
powierzchni )

1.XI 9
8

3,0

Kierunek przewiewu,  data  i  war-
toœæ w m/sec

12.IX 84
+3,60

Miejsce pomiaru temperatury, po-
dana data i wartoœæ w stopniach

Gleba (humus)

Namulisko ilasto-gliniaste

Namulisko piaszczyste

Namulisko ¿wirowe

Rumosz skalny

Du¿e bloki, zawalisko

X
a

b

Stanowisko  fauny  (a),  szcz¹tki 
kostne (b)

Y

Ya
b

c

d

Drobne  stalagmity  (a),  pojedyñ-
cze  du¿e  stalagmity  (b), stalak-
tyty (c), heliktyty (d), kolumny na-
ciekowe (e)

b

ca

Pola ry¿owe  i/lub misy martwico-
we (a), mleko wapienne (b), pole-
wy, draperie itp. (c))

-
-9,6

Studnia z podan¹ g³êbokoœci¹

76

27

a

b

c

Bieg i upad  warstw  (a),  szczelin
(b), tektoniczne przesuniêcia ska³
(c)

J
T

Kontakt stratygraficzny (litery oz-
naczaj¹ wiek kontaktuj¹cych ska³)

b

Robory górnicze: sztuczna obu-
dowa, filar (a), wykop (b), mur (c),
sztolnia, sztuczny korytarz (d)

ZNAKI KONWENCJONALNE

e

Jeziorko okresowe

0,9

a c

d

opracowa³ Jerzy Grodzicki  2011
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