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Jaskiniowe źródło pomyślności gospodarczej 

Blue Springs to zespół wywierzysk krasowych w rzece St Johns, znajdujący się w liczącym 
ok. 50 000 mieszkańców hrabstwie Jackson, na północy stanu Floryda. Ważną atrakcją tego 
zespołu źródeł jest podwodna jaskinia o długości około mili, z bocznymi odgałęzieniami. Ba-
dania ekonomiczne ruchu turystycznego wykazały, że turyści, w tym w znaczącym stopniu 
nurkowie jaskiniowi, mogą tu zostawiać rocznie nawet około miliona dolarów, co czyni nur-
kowanie w źródłach drugim (po więzieniach) źródłem przychodu w hrabstwie. Przeciętny nu-
rek zostawia tu ok. 150 dolarów w czasie każdego wypadu. Badacze, którzy ustalili te dane, 
wskazują też, że udostępnienie drugiego otworu jaskini, położonego na terenie prywatnym, 
zwiększyłoby atrakcyjność nurkowania, a co za tym ilość odwiedzin i wpływy od nurków. 

GH na podstawie O.A. Morgan & W. Huth, Resource and Energy Economics

Trzecia co do długości jaskinia Portugalii

Grotołazi portugalscy od lat szukali połączeń między jaskiniami masywu Sicó-Alvaiázere 
w prowincji Leiria. 24 kwietnia 2010 r., po przebyciu zacisków w wyższych partiach systemu 
udało się połączyć Olho do Dueça (980 m) z Soprador do Carvalho (ok. 4500 m). Rzeka pod-
ziemna płynąca przez Soprador do Carvalho wypływa z wywierzyska w Olho do Dueça, da-
jąc na powierzchni początek rzece Dueça. 

na podstawie www.terrasdesico.pt i www.caverinfo.com

Pierwszy -1000 m  
na Nowej Zelandii

Trójka nowozelandzkich grotołazów 
połączyła dwie jaskinie w masywie Mt 
Arthur na Południowej Wyspie, dzięki 
czemu głębokość systemu Ellis Basin 
wzrosła z 775 m do 1026 m, a długość 
osiągnęła 33,4 km. Zestawianie planów 
wielu blisko położonych jaskiń wskaza-
ło odkrywcom najbardziej obiecujące 
miejsce połączenia. Pokonanie kilku 
trudnych zwężeń przyniosło długo 
oczekiwany sukces. System Ellis Basin 
jest teraz najgłębszą i drugą co do dłu-
gości jaskinią Nowej Zelandii, a poten-
cjalna maksymalna głębokość systemu 
jest oceniana na 1300 m.

wg. www.stuff.co.nz/nelson-mail/news  
i www.3news.co.nz

Nurkowanie  
w Castleguard Cave

Najdłuższa jaskinia Kanady, Castle-
guard Cave w Górach Skalistych, o dłu-
gości ponad 20 km i głębokości 384 m, 
rozciąga się częściowo pod polem lo-
dowym Columbia. Jedno z odgałęzień 
jaskini, oddalone o około kilometr od 
wejścia, kończy się długim syfonem. 
W ubiegłym roku osiągnięto w nim od-
ległość 500 m. W kwietniu 2010 r. bry-
tyjski nurek Martin Groves po przepły-
nięciu 845 m syfonu wynurzył się w su-
chej, lekko wznoszącej się rurze o śred-
nicy ok. 3 m.

wg. www.caverinfo.com

Najgłębsza jaskinia 
Tajlandii pogłębiona

Wyprawa Shepton Mallet Caving 
Club w roku 2010 kontynuowała swoje 
wcześniejsze prace na terenie najwięk-
szego w Tajlandii parku narodowego Doi 
Phuka, w graniczącej z Laosem prowin-
cji Nan. Jaskinie tego obszaru są eksplo-
rowane sportowo od roku 2005. Wcze-
śniej niektóre z nich były wykorzystywa-
ne przez partyzantów. Otwór jaskini 
Tham Pha Phueng jest łatwo dostępny 
i znany był pracownikom parku. Rok 
wcześniej Brytyjczycy zjechali do stud-
ni głębokiej na 183 m i osiągnęli głębo-
kość 306 m. Odkrycie innej głębokiej 
studni (127 m) pozwoliło w tym roku 
dojść do syfonu na głębokości 367 m. 
Wyprawa badała także inne ponory 
i studnie w okolicy, znajdując wiele pro-
blemów do dalszej eksploracji. 

GH na podstawie www.explos.fr

Kolejny -1000 m w Arabice
Na początku marca 2010 r. dziewięcioosobowa grupa grotołazów ze Speleoklubu Perowo 

z Moskwy działała w jaskini Moskowskaja w masywie Arabika, w Abchazji. Działając z biwaku 
na -600 m, pokonali zwężenie na starym dnie (-980 m) i odkryli 400 m nowych ciągów scho-
dzących do głębokości 1125 m. Eksploracja zakończyła się z powodu braku liny, ale jaskinia 
się kontynuuje.

wg. cml.happy.kiev.ua

Nowy otwór Gouffre Berger

Cedric Lachat, znany szwajcarski wspinacz skalny i grotołaz, odkrył nowe wejście do sys-
temu Gouffre Berger. Wędrując zimą do głównego otworu tej jaskini zabłądził i zwrócił uwa-
gę na spore wytopisko w śniegu. Wybierając gruz skalny poczuł ciąg ciepłego powietrza. 
Sprowadził na miejsce przyjaciół z FJS (Furets Jaunes de Seyssins). Po rozkopaniu gruzu uda-
ło się im wejść do obszernej jaskini. Seria studni: 110 m, 80 m, 15 m, 35 m, doprowadziła do 
partii znanych ze wspinaczek w górę od głównego ciągu Gouffre Berger. Nowy otwór jest 
dziewiątym (wg www.explos.org), dziesiątym (wg www.grenoble-montagne.com) lub je-
denastym (wg www.caverinfo.com) otworem systemu Gouffre Berger i leży wyżej od histo-
rycznego otworu. Odkrywcy ogłosili pogłębienie systemu o 50 m, ale znany wcześniej otwór 
Scialet de la Fromagère, leży jeszcze wyżej. Nowy otwór Gouffre Berger, ochrzczony Gouf-
fre de la Laitière Mutante, jest jednak uważany za najpiękniejszy (montpeyroux.info/
gsm/2010/05/06/emmanuel-gondras-«-cest-la-plus-belle-»).

GH na podstawie www.cedric-lachat.com i innych źródeł

Dalsza eksploracja Son Doong

Wspólna wyprawa British Cave Research Association (BCRA) i Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Hanoi kontynuowała eksplorację jaskini Son Doong w Wietnamie (por. JASKINIE 55). Zba-
dano dalsze pół kilometra jaskini, która ma teraz 7,2 km długości i dwa otwory. Zadaniem wy-
prawy było między innymi zbadanie  możliwości udostępnienia jej dla turystów. Uznano, że 
płynąca jaskinią rzeka jest zbyt głęboka i rwąca, by zagwarantować bezpieczeństwo zwiedza-
jących. W czasie wyprawy przygotowano materiał do filmu dokumentalnego. Jaskinia leży na 
terenie Parku Narodowego Phong Nha-Ke Bang, w trudno dostępnym obszarze krasowym 
o pow. 2 000 km2, sąsiadującym z podobnym obszarem po laotańskiej stronie granicy. W re-
jonie tym od 1997 r. skartowano ok. 70 km korytarzy w zaledwie 20 z ok. 300 znanych jaskiń.

GH na podstawie www.saigon-gpdaily.com.vn i english.vietnamnet.vn


