Andrzej Wojtoń

Jaskinia Wapienna koło Lądka Zdroju
Na północ od Lądka Zdroju na mapach turystycznych zaznaczony mamy ciekawy obiekt, do
tej pory nie opisywany. Jest to stary kamieniołom wapienia z jedną niewielką jaskinią i jedną wykutą w
wapieniu komorą nazywaną na mapach „Jaskinią Wapienną”. Tu od razu uwaga co do nazewnictwa
obiekt sztuczny będę tu nazywał sztolnią „Jaskinia Wapienna”. Na ostatnio wydawanych mapach tego
terenu przy jednej sygnaturze jaskini mamy dwie nazwy Jaskinia Wapienna i Pieczara Zbójników. Nie
udało mi się ustalić czy obie nazwy odnoszą się do wspomnianej sztolni czy opisują dwa róŜne obiekty
?
Dojście do kamieniołomu jest bardzo proste. Czerwonym szlakiem odchodzącym z Lądka
Zdroju, przy drodze asfaltowej do Złotego Stoku, skręcamy w ulicę Wiosenną (na zakręcie murowana
kapliczka). Od szlaku, po około 50 m, odchodzi w prawo ścieŜka spacerowa oznaczona czerwonobiałym kwadratem. Nią idziemy w górę doliny potoku Wiosennika. Gdy po paru metrach ścieŜka
przechodzi przez rodzaj jaru, opuszczamy go kierując się ścieŜką w górę na pola uprawne, skąd juŜ
widać ślady wykopów i niewielki kamieniołom. Dojście od wspomnianej kapliczki, gdzie moŜna
zostawić samochód, powinno nam zająć 5-10 minut.
Sztolnia „Jaskinia Wapienna” jest jedną duŜą komorą o długości 22 m, szerokości 8-12 m i
wysokości 3-6 m. Posiada duŜy trójkątny otwór. Spąg jest płaski, pod ścianami leŜą wanty oderwane
ze stropu. Na lewo od wejścia w stropie mamy dwie szczeliny które po około 2 m kończą się.
Ciekawszym obiektem, bo juŜ naturalnym, jest jaskinia krasowa której otwór znajdziemy pod
niewysoką północną ścianą łomu. Za prostokątnym otworem 0,5 x 0,7 m mamy prosty, upadowy
korytarz, ładnie myty, który tuŜ za otworem przecięty jest krótszym prostopadłym do niego korytarzem.
Spąg korytarzy stanowi skała tylko przy końcach są one zasypane gliną wymieszaną z gruzem.
Łączna długość korytarzy wynosi 14 m. Obiekt był juŜ wcześniej znany i odwiedzany conajmniej od
kilkunastu lat, choć do tej pory nigdzie nie wzmiankowany. Proponowana nazwa Jaskinia Upadowa.
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