
ZIEMIA CZ STOCHOWSKA T. XLII, s. 181–182 

http://dx.doi.org/10.16926/zc.2016.42.15  

Cezary G BICKI 

[rec.] Jerzy Zygmunt, Jaskinie okolic Olsztyna, Cz -

stochowa 2013, ss. 316 

W zamierzeniu autora praca ta jest pierwsz  pozycj  z planowanej serii  

8 tomów po wi conych jaskiniom Wy yny Krakowsko-Wielu skiej. Jest te  

pierwsz  od czasu podstawowego 3-tomowego opracowania Kazimierza Kowal-

skiego pt. Jaskinie Polski (wydanego w latach 1951–1954) monografi  jaski  ju-

rajskich. W odró nieniu od tego monumentalnego dzie a, jak równie  wszyst-

kich pó niejszych podsumowuj cych opracowa , omawiana praca nie ogranicza 

si  jedynie do prezentacji szczegó owej i aktualnej wiedzy na temat jaski , lecz 

tak e przedstawia ich niew tpliwe walory estetyczne, zw aszcza silnie oddzia u-

j ce na ludzk  wyobra ni . Omawiany obszar, po o ony w najbli szym s siedz-

twie Cz stochowy, obejmuje tereny wchodz ce w sk ad projektowanego Juraj-

skiego Parku Narodowego, a wi c skupiaj ce siedliska o najwy szej cenno ci 

przyrodniczej. Na tym obszarze odnotowano dotychczas wyst powanie 165 ja-

ski , z których 87 zlokalizowanych jest w rezerwacie Sokole Góry, stanowi -

cym zasadnicz  cz  projektowanego Parku Narodowego. Znajduje si  tutaj 

m.in. Jaskinia Studnisko (o g boko ci 74 m) – najwi ksza znana jaskinia Wy-

yny Krakowsko-Wielu skiej oraz Jaskinia Koralowa, uznawana za najd u sz  

jaskini  okolic Olsztyna k. Cz stochowy. Wszystkie opisane w pracy jaskinie 

maj  ca kowit  d ugo  ponad 3490 m. Omawiany obszar ilustruje 16 starannie 

wykonanych, kolorowych map. 

Opis poszczególnych jaski  zawiera precyzyjne ich lokalizacje, dokonane  

w oparciu o mapy topograficzne w skalach 1:10 000 i 1: 25 000 oraz z u yciem 

urz dzenia GPS. Na szczególne podkre lenie zas uguje wykorzystanie nowator-

skiej metody skanowania Jaskini Studnisko w Sokolich Górach przy u yciu ze-

stawu laserowego CaveSniper (przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania, 

tzw. CaveExplorer3Dgen.), umo liwiaj cej wykonanie przekroju jaskini w for-

macie 3D. Zapewne te i inne najnowsze technologie i metody pomiaru oraz ob-

razowania b d  w najbli szej przysz o ci podstaw  dokumentowania parame-
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trów przestrzennych wszystkich jaski  i innych terenowych obiektów geogra-

ficznych. Dok adne opisy morfologii jaski  (z podaniem ekspozycji, wysoko ci  

i d ugo ci) ,poczynaj c od otworów wej ciowych, poprzez komory i korytarze, 

zilustrowano starannie wykonanymi rysunkami (ró nych autorów). Ogó em za-

mieszczono 177 planów jaski . Wiele z tych obiektów zawiera interesuj ce opi-

sy dotycz ce ich geologicznej genezy, a nawet w niektórych przypadkach histo-

rii. Na koniec pod merytorycznym opisem zawarto informacj  o przeprowadzo-

nej inwentaryzacji jaskini oraz pe ne pi miennictwo dotycz ce danego obiektu. 

Ca a b d ca podstaw  opracowania bibliografia zawiera ponad 200 pozycji lite-

raturowych. Niew tpliw  zalet  omawianej pracy jest równie  zamieszczenie 

239 barwnych fotografii (i 40 czarno-bia ych) o du ych walorach merytorycz-

nych i artystycznych. Autor, korzystaj c ze zgromadzonych danych literaturo-

wych oraz w asnych obserwacji, stara  si  przedstawi  zwi zany z jaskiniami in-

teresuj cy wiat ich fauny i flory. Zgromadzony przez niego materia  jest dowo-

dem, jak niewielka jest nasza wiedza o przyrodzie o ywionej utworów kraso-

wych. Z pracy wynika, e wi kszo  jaski  nie zosta a nawet pobie nie zbadana 

przez zoologa, ekologa lub botanika, a wiedza o ich przyrodzie jest przewa nie 

przypadkowa i wybiórcza. Przy opisie wielu jaski  styl naukowy autora uzupe -

nia interesuj ca narracja dotycz ca epizodów zwi zanych m.in. z ich odkryciem 

i poznawaniem oraz dostarczaj ca wielu tzw. ciekawostek. To zapewne przy-

czyni si  do pozyskania kolejnych pokole  badaczy jaski  krasowych. Na ko cu 

opracowania zamieszczono alfabetyczny spis jaski  okolic Olsztyna oraz ob-

szerny s ownik wybranych terminów naukowych. Ca a praca napisana zosta a 

przyst pnym j zykiem, cz cym klarowno  wywodu naukowego z plastyczno-

ci  opisu pi kna tych unikatowych obiektów geologicznych.  

Autor recenzowanego opracowania jest cz onkiem Cz stochowskiego Towa-

rzystwa Naukowego oraz znanym i cenionym podró nikiem, przyrodnikiem  

i badaczem przyrody regionu cz stochowskiego, a tak e autorem wielu wa nych 

opracowa  ekologicznych, prac waloryzacyjnych i projektów przyrodniczych, 

ponadto wspomnie  dotycz cych historii polskiej speleologii i jej mi dzynaro-

dowego znaczenia. 

 


