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Abstract: A variety of travertines can be found in the architecture of Krakow. The Polish travertines (Holocene) are quarried in the Silesian-Cracow Monocline, and have found their applications in
sepulchral-sacral architecture. Their equivalents brought from outside Poland are used as polished decorative stones. The most popular are: the Italian Daino Reale (Neogene) and the Classico Romano (Holocene)
and the Iranian Azarshar Red (Pleistocene). All of them display stromatolite structures and oncoides.
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WSTÊP
Celem artyku³u jest ukazanie wielkiego bogactwa informacji geologicznych zawartych w wapiennych martwicach zastosowanych architektonicznie na terenie Krakowa. To jedna z wielu
mo¿liwoci z zakresu tzw. geologii miejskiej, dyskontuj¹cej geologiczne walory architektury
miejskich aglomeracji. Opisywane martwice pochodz¹ zarówno z najbli¿szych okolic Krakowa, jak i z ró¿nych stron wiata. S¹ to przewa¿nie ska³y wieku neogeñsko-holoceñskiego,
bogate w struktury biosedymentacyjne i skamienia³oci. Posiadaj¹ ró¿norodne, atrakcyjne
barwy i desenie, dobre parametry techniczne, doskonale siê poleruj¹, a tak¿e legitymuj¹ siê
bardzo d³ug¹ tradycj¹ u¿ytkowania.

GENEZA I KLASYFIKACJA MARTWIC WAPIENNYCH
Martwice wapienne s¹ autogenicznymi ska³ami pochodzenia biochemicznego. Powstaj¹ w rodowisku wód l¹dowych w wyniku str¹cania rozpuszczonego w wodzie kwanego wêglanu
wapnia w reakcji:
Ca(HCO3)2 = CaCO3p + H2O + CO2n
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Proces ten zachodzi w wyniku fotosyntezy, g³ównie na zielonych czêciach wodolubnych rolin, poprzez asymilacjê przez nie dwutlenku wêgla i jonów HCO3 i CO3  ze wspomnianego zwi¹zku. W naszych warunkach klimatycznych s¹ to: zielenice  Chlorophyta, ramienice  Charophyta, mszaki  Bryophyta i w¹trobowce  Hepaticopsida, jak równie¿ roliny
wy¿sze. Istotn¹ rolê w tym procesie odgrywaj¹ tak¿e sinice  Cyjanobacteria. Te nale¿¹ce do
nadkrólestwa Prokaryota jednokomórkowe bezj¹drzaste organizmy, tak¿e posiadaj¹ zdolnoæ
precypitacji wêglanu wapnia. Formuj¹ one na dnie zbiorników wodnych cienkie, inkrustowane wêglanem wapnia mikrobialne maty, z³o¿one z wielkiej liczby nitkowatych, spilnionych
osobników (Gradziñski et al. 1986, Schopf 2002). Tworz¹ charakterystyczne struktury biosedymentacyjne  stromatolity, ukszta³towane zazwyczaj jako nieregularnie laminowane pow³oki i struktury kopulaste, czasem przedzielane interstycjami. Obrastaj¹c znajduj¹ce siê na
dnie drobne fragmenty, formuj¹ kuliste zazwyczaj onkoidy, mog¹ce posiadaæ rednice do kilku cm (Szulc 1983).
Uwalnianie siê CO2, i precypitacja wêglanu wapnia, mo¿e równie¿ zachodziæ bez udzia³u
rolinnoci, na drodze abiotycznej, w wyniku spadku cinienia wyp³ywaj¹cych na powierzchniê wód krasowych, poprzez ich intensywny ruch, zmianê temperatury wyp³ywaj¹cej wody
lub spadek stê¿enia CO2.
W zale¿noci od warunków powstania, i póniejszych procesów diagenetycznych, martwice wapienne ró¿ni¹ siê cechami strukturalnymi i teksturalnymi, przez co stosowane jest
wzglêdem nich zró¿nicowane, nie do koñca ustalone i precyzyjne nazewnictwo. Wed³ug zaproponowanej terminologii (Szulc 1983) martwica wapienna to pojêcie ogólne na ró¿ne
autogeniczne osady wapienne, wytr¹cone z mobilnych, s³odkich wód, w warunkach subaerycznych. W obrêbie tych utworów zosta³ wyró¿niony: tuf wapienny, trawertyn i sinter
wapienny.
Tuf wapienny to wytr¹cany g³ównie przez glony, silnie, równomiernie porowaty, lekki
wapieñ o wyranych przyrostach sezonowych. Trawertyn, to wapieñ silnie, ale wysoce nieregularnie porowaty, poprzez zachowanie pustek po elementach rolin, na których osadza³ siê
wêglan wapnia. Na cianach tych pustek czêsto wystêpuj¹ odciski lici i innych czêci rolin
a tak¿e skamienia³oci zwierzêce, z których niew¹tpliwie najciekawsze s¹ zespo³y malakofauny (Alexandrowicz 1983), a tak¿e tak niezwyk³e skamienia³oci, jak domki larw chrucików
Trichoptera. Trawertyn mo¿e tworzyæ formy pierwotne typu bioherm, bywa te¿ ska³¹ detrytyczn¹, zbudowan¹ z wtórnie zakumulowanego materia³u pochodz¹cego z degradacji tych
budowli. Struktury pochodzenia sinicowego, zarówno stromatolity, jak i onkoidy, mog¹ byæ
obecne w charakterze g³ównego sk³adnika w pierwotnym osadzie typu biohermalnego i 
znacznie rzadziej  w obrêbie wtórnie akumulowanego wapienia detrytycznego. Trawertyny
holoceñskie zbudowane s¹ g³ównie ze skrytokrystalicznego aragonitu, starsze  plejstoceñskie i neogeñskie  z kalcytu.
Martwice wapienne o podobnej genezie, ale wykszta³cone jako masywne, nieporowate,
lub w niewielkim stopniu porowate, zwiêz³e wapienie, wytr¹cane na drodze chemicznej, czêsto w rodowisku wód termalnych, to sinter wapienny. S¹ to przewa¿nie jawnokrystaliczne,
zwiêz³e, poziomo laminowane wapienie, w których pierwotny aragonit przekrystalizowa³
w kalcyt (£ydka 1985, Szulc 1983). Mog¹ powstawaæ tak¿e przy udziale sinic i bakterii.
Wszystkie odmiany martwic wapiennych mog¹ zawieraæ domieszki wodorotlenków
¿elaza i manganu, nadaj¹cych im barwy ¿ó³te lub rdzawe w ró¿nych odcieniach.
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MARTWICA WAPIENNA
JAKO SUROWIEC ARCHITEKTONICZNY
Jako surowiec architektoniczny stosowane s¹, w myl przyjêtego podzia³u, zarówno tuf wapienny, trawertyn, jak i sinter wapienny, jednak ska³ami najczêciej architektonicznie wykorzystywanymi s¹ ró¿ne odmiany trawertynu (Pentecost 2005). Tuf wapienny i holoceñskie,
bardziej porowate odmiany trawertynu s¹ ska³ami, które po wydobyciu ze z³o¿a ³atwo poddaj¹ siê obróbce, nawet zwyk³ymi narzêdziami do drewna. W miarê up³ywu czasu twardniej¹,
gdy¿ nale¿¹ do grupy ska³ samo utwardzaj¹cych siê, poprzez krystalizacjê wêglanu wapnia
w miarê tracenia pierwotnej wilgoci skalnej. Ze wzglêdu na te cechy, i wysok¹ porowatoæ,
s¹ one doskona³ymi, tzw. ciep³ymi surowcami budowlanymi, stosowanymi powszechnie
w pobli¿u miejsc ich wystêpowania i eksploatacji. Mniej porowate, bardziej skonsolidowane,
i zazwyczaj starsze trawertyny, odznaczaj¹ siê podobnymi parametrami mechanicznymi jak
inne wapienie i s¹ w podobny do nich sposób eksploatowane i obrabiane.
Od czasów staro¿ytnych trawertyn znajdywa³ zastosowanie jako znakomity materia³
konstrukcyjny, czego najdobitniejszym przyk³adem jest architektura Wiecznego Miasta.
Aktualnie stosowany jest g³ównie jako kamieñ dekoracyjny, w postaci szlifowanych i polerowanych p³yt posadzkowych i ok³adzinowych wewnêtrznego i zewnêtrznego zastosowania, na
drobne elementy architektoniczne, a tak¿e jako materia³ rzebiarski. Aby podnieæ trwa³oæ
i odpornoæ tych ska³  szczególnie nara¿onych na niekorzystne oddzia³ywanie rodowiska
przy ich architektonicznym zastosowaniu na fasadach budynków  wszystkie zawarte w nich
pory i inne pustki s¹ wed³ug ostatnio stosowanej technologii wype³niane przeroczystymi
¿ywicami epoksydowymi, czego przyk³adem s¹ w Krakowie fasady budynków przy ulicy
Bronowickiej 17 i 19.

MARTWICE WAPIENNE W ARCHITEKTURZE KRAKOWA
I ICH WALORY POZNAWCZE
W architekturze Krakowa martwice wapienne s¹ surowcem skalnym coraz czêciej stosowanym. S¹ tu obecne zarówno krajowe martwice wapienne, jak i importowane z ró¿nych stron
wiata; te ostatnie stosowane g³ównie jako kamieñ dekoracyjny. Zarówno elementy o naturalnej, zazwyczaj zwietrza³ej powierzchni, jak i elementy o powierzchniach szlifowanych lub
polerowanych, daj¹ mo¿liwoæ dokonania szeregu obserwacji. Dotycz¹ one m.in. struktur sedymentacyjnych, deformacyjnych i biogenicznych, skamienia³oci rolinnych i zwierzêcych.

Krajowe martwice wapienne
Miejscowym surowcem, o najd³u¿szej tradycji architektonicznego wykorzystywania w Krakowie, jest martwica wapienna pochodz¹ca z obszaru monokliny l¹sko-krakowskiej. Nieregularne pok³ady tej ska³y, o mi¹¿szoci do 5 metrów, znane s¹ z Doliny Pr¹dnika, a g³ównie
z wyerodowanych w wapieniach górnej jury den stromociennych dolin: Bêdkowskiej, Szklarki
i Rac³awki (P³onczyñski & £opusiñski 1993, Rutkowski 1993). Martwice powstawa³y tam
z bogatych w kwany wêglan wapnia wód pochodzenia krasowego, a proces ten mia³ miejsce
w holocenie w okresach bardziej ciep³ego i wilgotnego klimatu. Maksimum depozycji tych
osadów, wed³ug badañ izotopów stabilnych 13C i 18O, przypada na okres od oko³o 8 tys. do
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3 tys. lat BP (Stworzewicz & Szulc 2008). Wed³ug datowañ radiometrycznych, za pomoc¹
wêgla 14C, martwica w Dolinie Rudawki w Radwanowicach powstawa³a w interwale od 7.6
do 5.0 tysiêcy lat BP, a w Dolinie Rac³awki nieco wczeniej (Pazdur & Rutkowski 1987,
Rutkowski 1991, 1993).
Struktury biosedymentacyjne s¹ jedn¹ z charakterystycznych cech holoceñskich martwic z monokliny l¹sko-krakowskiej. S¹ one doskonale widoczne na selektywnie nadwietrza³ych powierzchniach tej ska³y, a przez to posiadaj¹cych g³êboki relief. Te p³askofaliste
struktury posiadaj¹ zindywidualizowane roczne przyrosty rzêdu 0.3÷2 cm, o porowatoci siêgaj¹cej 70%. W ich obrêbie mo¿na wyró¿niæ bardziej mi¹¿sz¹ warstewkê wiosenn¹, powsta³¹
prawdopodobnie poprzez oskorupianie wêglanem wapnia pow³oki mchów; cieñsz¹, bardziej
porowat¹ letni¹, z nielicznymi ladami plech; i zimow¹  cienk¹, janiejsz¹, mikrytow¹ bez
odlewów glonów (Szulc 1983). To ta warstewka, powstaj¹ca przy du¿ym udziale dzia³alnoci
sinic, najbardziej odpowiada definicji struktury stromatolitowej. Posiada ona charakter p³askofalistych lub kopu³owatych, nieforemnych pow³ok, mi¹¿szoci do kilku mm. Sytuacja taka
najlepiej jest widoczna w blokach martwicy z których wzniesiono kapliczkê przy kociele
Dobrego Pasterza na rogu ul. Dobrego Pasterza i al. 29 Listopada (Fig. 1).

Fig. 1. Kopulasta struktura stromatolitowa w przekroju poprzecznym. Martwica wapienna, holocen,
monoklina l¹sko-krakowska. Wielkoæ naturalna. Kapliczka przy kociele Dobrego Pasterza
Fig. 1. A dome-like stromatolite structure in the cross section. Travertine, Holocene, Silesian-Cracow
Monocline. A shrine next to the Good Shepherds Church

Trawertyn z monokliny l¹sko-krakowskiej znalaz³ zastosowanie g³ównie w sztuce
sakralno-sepulkralnej. Z nieforemnych, nieobrobionych, niekiedy wielkich bry³ tej martwicy
wznoszono w pocz¹tkach XX wieku pomniki nagrobne, szczególnie w starszej czêci cmentarza Rakowickiego. Dobrym przyk³adem takiego zastosowania jest nagrobek przedstawiaj¹cy p³acz¹c¹ kobietê pod krzy¿em, usytuowany oko³o 50 m na prawo od g³ównego wejcia na
cmentarzu Rakowickim, w kwaterze Hd, na wprost domu przedpogrzebowego, a tak¿e kilka
nagrobków usytuowanych po po³udniowej stronie nagrobka Jana Matejki, znajduj¹cego siê
na rodku g³ównej alei cmentarza.
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Podobnie z nieforemnych bry³ tej ska³y budowano kapliczki i inne niewielkie konstrukcje sakralne. Przyk³adami takiego zastosowania jest wspomniana wy¿ej kapliczka przy kociele Dobrego Pasterza oraz Golgota, usytuowana na zewnêtrznej cianie kocio³a w. Miko³aja na ul. Kopernika.
Trawertyn by³ równie¿ sporadycznie stosowany w architekturze Krakowa jako materia³
konstrukcyjny (Rajchel 2004, 2008). Jednym z takich zastosowañ by³o u¿ycie tej martwicy,
z uwagi na jej niski ciê¿ar w³aciwy, do budowy sklepienia kocio³a w. Andrzeja (wiszczowski 1949). Na prze³omie XVIII i XIX wieku by³ czêciej architektonicznie wykorzystywany, niestety, obiekty w których by³ zastosowany nie zachowa³y siê. Jedynie kilka bry³ tej
ska³y znajduje siê w obudowie przejcia na dziedziniec wawelski oraz w cianie dziedziñca
Collegium Maius, przy schodach profesorskich prowadz¹cych na drugie piêtro tego gmachu.

Importowane martwice wapienne
Stosowane w architekturze Krakowa importowane trawertyny pochodz¹ g³ównie z W³och
i Iranu (Rajchel 2004). Przewa¿nie znajduj¹ zastosowanie jako polerowane p³yty ok³adzinowe, g³ównie wewnêtrznego zastosowania, p³yty posadzkowe, stopnie, coko³y, parapety, balustrady i inne drobne detale architektoniczne.
Najczêciej stosowan¹ martwic¹ wapienn¹ jest w³oski, neogeñski trawertyn Daino Reale. Jest on rekordzist¹ w iloci nazw synonimicznych, których posiada co najmniej trzydzieci. Poniewa¿ funkcjonuj¹ one przemiennie na kamieniarskim rynku, warto wymieniæ najczêciej u¿ywane: Breccia Olympo, Breccia Sarda, Daino Tirrento, Daino Venato, Diana Reale,
Diana Scorpio, Napoleon Perlato Daino, Perlato Imperiale, Tigrato Olimpo, Orosei Perlato,
Daino Perlato, Perlato Olimpo, Perlato Tireno, Skorpion i inne (Müller 2002, Börner & Hill
2009). Trawertyn ten wydobywany jest na wschodnim wybrze¿u Sardynii w rejonie miejscowoci Orosei, Provincia di Nuoro. Niektóre z wy¿ej wymienionych nazw utworzono od miejsca wydobycia ska³y, inne od jej charakterystycznych cech strukturalnych. Nazwa rodzajowa
Breccia nawi¹zuje do brekcjowej odmiany tej martwicy. Ten typ struktury zwi¹zany jest
z obecnoci¹ licznych wertykalnych i horyzontalnych wzglêdem laminacji, ¿y³ klastycznych,
zawieraj¹cych ostrokrawêdziste fragmenty otaczaj¹cej ska³y. Z kolei nazwa Travertino Perlato (w³. perlato  perlisty) wynika z obecnoci bia³ych, kulistych onkoidów. To równie¿ niezwykle trafnie dobrana nazwa, gdy¿ rzeczywicie przypominaj¹ one widziane w przekroju
per³y, co wiêcej, geneza obu tych form jest bardzo zbli¿ona. Zazwyczaj s¹ one skupione w nieregularnie gniazda i niewielkie soczewkowate nagromadzenia. Posiadaj¹ rednice do 2 cm,
kuliste, a rzadziej mniej regularne kszta³ty i typow¹ koncentryczn¹, wielopow³okow¹ budowê.
Daino Reale jest ska³¹ o najlepiej zachowanych strukturach stromatolitowych i onkoidowych z poród wszystkich stosowanych architektonicznie w Krakowie martwic. Na wypolerowanych powierzchniach tej ska³y widoczne s¹ nieregularne, pasiaste struktury z³o¿one
z szeregu naprzemianleg³ych laminitowych pow³ok stromatolitowych, przechodz¹cych niekiedy miejscami w kopu³owate nabrzmienia, rozdzielone interstycjami, wype³nionymi nieco
innym materia³em. Najwiêksze tego typu kopu³y siêgaj¹ wysokoci 10 cm. W trawertynie
tym zawarte s¹ ponadto muszle limaków, widoczne w poprzecznych i pod³u¿nych przekrojach. Muszle tych miêczaków najlepiej s¹ zachowane w blacie kontuaru recepcji i obudowie
kominka hotelu Maltañskiego przy ul. Straszewskiego 14, blatach stolików restauracji hotelu Copernicus przy ul. Kanoniczej 16, jak równie¿ w parapecie fontanny w Galerii Kazimierz przy ul. Podgórskiej 34.
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Daino Reale stosowany jest w Krakowie wy³¹cznie jako kamieñ polerowany, co stwarza dogodne pole obserwacji wszystkich wspomnianych wy¿ej strukturalnych cech tej ska³y.
Naj³adniejsze kopu³owate struktury stromatolitowe mo¿emy obserwowaæ w obudowie wjazdu do gara¿y w Domu pod Baszt¹ przy ul. Skawiñskiej 27 (Fig. 2). Najwiêksze skupiska
kulistych onkoidów znajduj¹ siê w obudowie kwietników parteru, a szczególnie w porêczach
balustrady kru¿ganku I-go piêtra supermarketu Kraków Plaza przy al. Pokoju 44 (Fig. 3).

Fig. 2. Kopu³owaty stromatolit o g³êbokim interstycjum wype³nionym materia³em detrytycznym; trawertyn Daino Reale. Dom pod Baszt¹, ul. Skawiñska 27
Fig. 2. A dome-like stromatolite with a deep interstitium filled with detrital material; the Daino Reale
travertine. The Tower House, 27 Skawiñska Str.

Fig. 3. Soczewkowate skupienie kulistych onkoidów; rednice najwiêkszych do 1 cm; trawertyn Daino
Reale. Supermarket Kraków Plaza, al. Pokoju 44
Fig. 3. A lensoidal accumulation of spherical oncoides; the diameters of the largest grains up to 1 cm;
the Daino Reale travertine. The Krakow Plaza supermarket, 44 Pokoju Av.
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Innym importowanym trawertynem, wkraczaj¹cym stopniowo do krakowskiej architektury, jest Azarshar Red, znany czêsto pod w³osk¹ nazw¹ Travertino Rosso Persiana (Müller
2002, Börner & Hill 2009). Ten irañski, plejstoceñskiego wieku trawertyn jest szczególnie
atrakcyjnym kamieniem dekoracyjnym ze wzglêdu na swoj¹ ciep³¹, terakotow¹ barwê i pasiast¹ strukturê. Na wypolerowanych powierzchniach ujawnia kilkunastomilimetrowe laminitowe struktury stromatolitowe. Posiadaj¹ one drobn¹ laminacjê podkrelon¹ zró¿nicowan¹ zawartoci¹ barwi¹cych ska³ê wodorotlenków ¿elaza. Sporadycznie mo¿emy odszukaæ struktury
kopu³owate, o wysokoci 2÷3 cm i p³askich wierzcho³kach, rozdzielone V- lub U-kszta³tnymi
interstycjami (Fig. 4). Struktury te przedzielane s¹ grubszymi warstewkami o odmiennej budowie. Zawieraj¹ one kanaliki usytuowane prostopadle do powierzchni laminacji, bêd¹ce prawdopodobnie pozosta³ociami po rolinnoci (mchach?), na których dochodzi³o do str¹cania
wêglanu wapnia. W ich obrêbie sporadycznie obecne s¹ tak¿e niewielkie, lateralne skupienia
ró¿owawych, okr¹g³ych i owalnych onkoidów o rednicach do 10 mm, z nieco zatartymi
wewnêtrznymi pow³okami. Wszystkie te szczegó³y widoczne s¹ na polerowanych p³ytach
trawertynu Azarshar Red stanowi¹cych elementy fasady i wewnêtrznego wystroju Galerii
Krakowskiej przy ul. Pawiej 5. Podobny trawertyn stanowi elementy wystroju holu Centrum
Biurowego przy ul. Lubicz 23.

Fig. 4. Kopulasta struktura stromatolitowa o sp³aszczonych wierzcho³kach; trawertyn Azarshar Red.
Galeria Krakowska, ul. Pawia 5
Fig. 4. A dome-like stromatolite structure with flattened tops; the Azarshar Red travertine. The Galeria
Krakowska supermarket, 5 Pawia Str.

Inn¹ wreszcie martwic¹, która znalaz³a zastosowanie w architekturze Krakowa, jest s³ynny
trawertyn Classico Romano. On równie¿ posiada wiele synonimicznych nazw, np. Roma Michelangelo, Roma Imperiale, Roma Tiburtinus (Müller 2002, Börner & Hill 2009). Ska³a ta
jest wieku holoceñskiego i powsta³a w p³ytkich zbiornikach wodnych zasilanych z pobliskich
gor¹cych róde³. Zbudowana jest z warstewek mikrytowego kalcytu wytr¹canego dzia³alnoci¹ bakterii, naprzemian z warstewkami o gêstej laminacji, maj¹cymi charakter bakteryjnego
stromatolitu (Flügel 2004). Trawertyn ten zawiera równie¿ kuliste pory rednicy do paru mi-
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limetrów, lub nieco wiêksze wyd³u¿one kawerny, bêd¹ce pozosta³oci¹ banieczek gazu lub
larw owadów. Z³o¿a tej ska³y znajduj¹ siê na wschód od Rzymu, w rejonie Bagni di Tivoli
(Flügel 2004, Pentecost 2005). Jej nazwa wywodzi siê od ³aciñskiego lapis tiburtinus  kamieñ z Tiburnium, dzisiejszego Tivoli. Ska³a ta znajdowa³a powszechne zastosowanie w staro¿ytnym i nowo¿ytnym Rzymie, gdzie by³a wykorzystywana na równi z tufem wulkanicznym (Skoczylas & ¯yromski 2005). Piêknym przyk³adem ze staro¿ytnoci jest Coloseum,
zbudowane z wielkich bloków tej ska³y, a z czasów bardziej nowo¿ytnych  fasada Bazyliki
w. Piotra oraz dwa wielkie dzie³a G. Berniniego  kolumnada na placu przed t¹ bazylik¹
i Fontana dei Quatro Fiumi na Piazza Navona (Pentecost 2004).
Trawertyn Classico Romano zosta³ w Krakowie zastosowany dla bardziej prozaicznych
celów. Stanowi on posadzkê holu i wewnêtrzne schody budynku Radia Kraków przy al. S³owackiego 22 (Fig. 5), a tak¿e stanowi komponent obudowy cian schodów prowadz¹cych do
piwnic Collegium Maius.

Fig. 5. Laminitowy stromatolit bakteryjny; trawertyn Classico Romano. Budynek Radia Kraków,
ul. £obzowska 43
Fig. 5. A laminitic bacterial stromatolite; the Classico Romano travertine. The Radio Cracow building,
43 £obzowska Str.

Podobny trawertyn by³ i jest nadal czêsto u¿ywany na S³owacji, czego przyk³adem mo¿e
byæ szereg obiektów w Bratys³awie (Pivko 1999). Jest to czwartorzêdowy, tzw. spiski trawertyn, eksploatowany w rejonie miejscowoci Beeòová i Drevenik, sk¹d trafia³ równie¿ do
Polski, w tym do Krakowa. W³anie z tego typu ska³y wykonano ozdobny portal i ok³adzinê
przedsionka kamienicy przy ul. £obzowskiej 43.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w rodowisku kamieniarskim terminem trawertyn okrelanych
jest szereg porowatych zazwyczaj ska³, ale o ca³kowicie odmiennej genezie ni¿ martwice
i trawertyny wapienne. Przyk³adem takich trawertynów s¹ Z³oty Raciszyn, Orchidea i Alex
Be¿. S¹ to silnie, nieregularnie porowate lub kawerniaste wapienie oksfordu, barwy jasnordzawej, niekiedy z³ocistokremowej, a nawet ¿ó³tobr¹zowej, z du¿¹ zawartoci¹ zwapnia³ych
g¹bek. Pochodz¹ z pó³nocno-zachodniej czêci monokliny l¹sko-krakowskiej, gdzie s¹ eks-
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ploatowane w rejonie Zalesiaków i Raciszyna ko³o Dzia³oszyna (Kamieñski & Skalmowski
1957, Smoleñska 1984, 1986, Osika 1987).

PODSUMOWANIE
Stosowane w architekturze Krakowa martwice wapienne to trawertyny, czyli nieregularnie
porowate wapienie, powsta³e w wyniku g³ównie biogenicznej precypitacji wêglanu wapnia
w rodowisku mobilnych wód powierzchniowych. Zawieraj¹ charakterystyczne biogeniczne
struktury  stromatolity i onkoidy, a tak¿e makroskamienia³oci, g³ównie limaki. Jest to uniwersalny kamieñ dekoracyjny, wewnêtrznego i zewnêtrznego zastosowania, o zró¿nicowanej
kolorystyce i interesuj¹cych deseniach.
Praca zosta³a wykonana w ramach dzia³alnoci statutowej w Katedrze Geologii Ogólnej, Ochrony rodowiska i Geoturystyki Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska
AGH, nr: 11.11.140.447.
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