
4 • JASKINIE nr 4(57) • październik – grudzień 2009 •

Remanent w najdłuższej 
jaskini Austrii

W JASKINIACH 49 pisaliśmy o powstaniu 
największego systemu jaskiniowego Austrii.  
W sierpniu 2009 roku jaskinia Schönberg-
Höhlensystem przekroczyła 130 km długo-
ści, jednak powtórzone pomiary ujawniły 
pewne nieścisłości... Dotyczą one Jaskini Ka-
cherlschacht (Gouffre Quelli), która obec-
nie jest częścią systemu. Jaskinię tę w latach 
70. eksplorowali Francuzi i wtedy ogłosili jej 
głębokość -913 m – była to wówczas jedna 
z najgłębszych jaskiń na świecie. Co ważniej-
sze ciąg ten doprowadził później do ogrom-
nych galerii w Systemie Feuertal i dalej 
Schönberg. Pomiary przeprowadzone w la-
tach 2007-2009 ustaliły głębokość eksploro-
wanej przez Francuzów jaskini tylko na 780 
m, co jest o tyle istotne, że Kacherlschacht 
jest najwyższym otworem Systemu Schön-
berg.

wg Die Höhle 60 (J.N.)

Jewel Cave dłuższa
W JASKINIACH 53 donosiliśmy o nowych 

partiach wyeksplorowanych i skartowanych 
w Jewel Cave, drugiej z najdłuższych jaskiń 
świata, w Południowej Dakocie na północy 
USA. 27 lutego 2010 r. trzy zespoły działają-
ce równolegle w różnych częściach jaskini 
dodały do jej długości w sumie 924,35 m. 
Niby niewiele, ale jaskinia przekroczyła dzię-
ki temu 150 mil i ma obecnie 241,6 km dłu-
gości. Jaskinia jest eksploatowana turystycz-
nie i z okazji przekroczenia 150 mil zarząd ja-
skini organizuje promocyjne wejścia dla 
amatorów poza udostępniony szlak. Chętni, 
poza wniesieniem opłaty, muszą przejść 
przez betonowy zacisk szerokości 61 cm i 21 
cm wysokości.

GH na podstawie www.nps.gov/jeca/parknews

Tunel lawowy 
na Księżycu

Donosiliśmy już (JASKINIE 50) o piono-
wej studni na Marsie. Dużą formację tego 
typu badacze japońscy stwierdzili również 
na Księżycu. Choć były to raczej studnie, niż 
jaskinie, uważano, że mogą to być otwory 
do systemu rur lawowych, podobnych jak na 
Ziemi. Uczeni indyjscy analizujący zdjęcia 
uzyskane przez lądownik księżycowy Chan-
drayaan-I ogłosili, że odkryli w pobliżu księ-
życowego równika jaskinię o charakterze tu-
nelu lawowego. Według AS Arya z Indyjskie-
go Ośrodka Wykorzystania Przestrzeni Ko-
smicznej  tunel ma 360 m średnicy i dwa ki-
lometry długości. Ta i inne jaskinie mogą być 
bardzo pomocne w działaniach ludzi na księ-
życu, jako składy materiałów i schrony za-
bezpieczające przed promieniowaniem, 
uderzeniami meteorytów i ekstremalnymi 
skokami temperatury.

GH na podstawie www.siliconindia.com

Chorwacja

Chorwacja jest krajem słynącym z głę-
bokich, alpejskich jaskiń, ale jak na swój po-
tencjał wciąż ma niewiele naprawdę długich. 
W kraju tym są już trzy, głębokie „tysiączki”, 
a ostatnio przybyła trzecia jaskinia o długo-
ści ponad 10 km. Jaskinia ta to Kita Gaćešina 
(11 132 m) położona Południowym Velebi-
cie.

wg Subterranea Croatica 11 (J.N.)

Jaskinia zamiast 
studia nagrań

Czytelników jaskiń nie dziwi specjalnie ża-
den rodzaj aktywności przenoszony do jaskiń. 
Nierzadko podziemna akustyka prowokuje do 
prób wokalnych, a nawet instrumentalnych. 
Kolejny krok uczyniła norweska grupa rocko-
wa Serena-Maneesh, która właśnie wydała 
swój drugi album muzyki zaliczanej do rocka 
alternatywnego w wersji „indi neo-shoega-
zers” (podobno od wzroku spuszczonego w 
dół i utkwionego w gitary, jakby w buty). Mu-
zycy zrezygnowali ze studia i nagrania doko-
nali w podziemnej komorze, określanej przez 
nich jako „jaskinia”. Frontman grupy Emil Niko-
laisen wyjaśnia, że kreatywnośc grupy jest zbyt 
wielka dla ograniczonej przestrzeni studia: 
“Otoczenie w studio często działa mi na ner-
wy, a kocham świat podziemi. Możesz tam so-
bie cichutko wejść i robić co chcesz, zostawia-
jąc świat za sobą. Tak więc znaleźliśmy tę wiel-
ką grotę o kamiennych ścianach, wyglądała jak 
schron z II Wojny Światowej, z potężnym, nie-
odkrytym skarbem dźwięku”.

GH na podstawie consequenceofsound.net

Prezydent dba 
o jaskinę

Prezydent Filipin, Pani Gloria Macapa-
gal Arroyo poleciła zbadać przepustowość 
Parku Przyrody Podziemnej Rzeki Święte-
go Pawła w prowincji Palawan, obszaru 
Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego 
UNESCO, aby zapewnić zachowanie w do-
brym stanie środowiska naturalnego przy 
równoczesnym utrzymaniu obsługi tury-
stów. Park o powierzchni ponad 20 tysię-
cy hektarów jest coraz liczniej odwiedza-
ny przez turystów. Jedną z głównych 
atrakcji jest tu podziemna rzeka spławna 
na długości 8,2 km i uchodząca wprost do 
Morza Południowochińskiego, uznawana 
za najdłuższą taką rzekę na świecie. Bez-
pośrednie połączenie dużego i długiego 
podziemnego przepływu z morzem two-
rzy wyjątkowy ekosystem, wymagający 
badań i ochrony. Władze miejscowe oce-
niają dopuszczalną przepustowość tury-
styczną na 200 osób dziennie. 

GH na podstawie www.greatnews.ph i whc.
unesco.org


