
Jaskinia Jasna w Strzegowej  - Przewodnik Wspinaczkowy

Po³o¿enie administracyjne: miejscowoœæ Strzegowa, powiat olkuski, gmina Wolbrom, województwo ma³opolskie
D³ugoœæ jaskini: 81m 
Wysokoœæ g³ównego otworu: 410 m n.p.m. 
Ekspozycja otworów: NW, SW 

Koordynaty GPS:
N 54° 24' 56,9
E 19° 41' 35,6

Jaskinia Jasna w Strzegowej  zlokalizowana jest w obrêbie wzgórza Jamy (oko³o 430 m n.p.m), które nale¿y do Pasma Smoleñsko-Niegowonickiego (Wy¿yna Krakowsko-
Wieluñska). 
Jaskinia sk³ada siê z obszernej komory (oko³o 10 metrów wysokoœci) oraz kilku bocznych korytarzy. Jeden z nich prowadzi do czêœci jaskini zwanej Lisimi Jamami. 
Jaskinia ma ukszta³towanie poziome. W stropie komory g³ównej i w jej œcianach znajduj¹ siê otwory. Z tego wzglêdu w jaskini jest widno i mo¿emy g³ówny jej ci¹g 
(wy³¹czaj¹c Lisie Jamy) zwiedziæ nie u¿ywaj¹c elektrycznego oœwietlenia. Pas ska³ na zewn¹trz jaskini ma oko³o 15 metrów wysokoœci.

Zarys eksploracji wspinaczkowej
Pocz¹tek obecnoœci Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w rejonie Jaskini Jasnej w Strzegowej datuje siê na rok 2000, kiedy powsta³y tam pierwsze projekty 
dróg wspinaczkowych. W roku 2005 podczas majowego d³ugiego weekendu w okolice Jaskini przyjecha³o sporo klubowiczów. Powsta³o wówczas wiele dróg i projektów 
wspinaczkowych np. Ave Papa czy Czarna Mamba. Z biegiem lat powstawa³o coraz wiêcej lini wspinaczkowych. W 2009 r. nasz klub zg³osi³ projekt ekiperski dotycz¹cy 
"Strzegowej" w konkursie "Projekty ekiperskie – Ma³opolska 2010". Nasze przedsiêwziêcie  uzyska³o niezbêdne materia³y do wymiany asekuracji. Dziêki temu wszystkie 
drogi zyska³y atestowane punkty asekuracyjne i stanowiska. Powsta³o równie¿ kilka nowych lini wspinaczkowych. Prace koordynowa³ niezast¹piony kustosz rejonu 
Darek "Melon" Melaniuk. To dziêki jego samozaparciu i uporowi uda³o siê zrealizowaæ i dokoñczyæ prace ekiperskie. Dziêkujê w imieniu klubu Darkowi i wszystkim 
osobom pomagaj¹cym w realizacji projektu. 

Wspinanie
Do dyspozycji wspinaczy zosta³o przygotowane wnêtrze Jaskini Jasna w Strzegowej oraz przyleg³e do niej ska³y (na lewo i prawo od wejœcia). W latach 2000 do 2012 
zosta³y wytyczone 52 drogi wspinaczkowe oraz 4 bulderowe. W sk³ad dróg wspinaczkowych wchodzi: 28 dróg sportowych, 17 dróg drytoolowch, 7 dróg typu TRAD. 
Ekspozycja ska³ jest w przewa¿aj¹cej mierze pó³nocna, co czyni rejon atrakcyjnym w upalne dni. Jaskinia œwietnie nadaje siê na "poligon" treningowy dla kursów na Kartê 
Taternika Jaskiniowego.

Sprzêt wspinaczkowy:
lina (oko³o 50 metrów), zestaw ekspresów (oko³o 10), dla dróg tradowych pêtle, podstawowy zestaw koœci, kilka friendów, dla dróg drytoolowych podstawowy zestaw + 
obowi¹zkowo kask. Pamiêtajmy, ¿e wspinaj¹c siê "na wêdkê" wieszamy linê przez swój karabinek!!



Dojazd 
Jad¹c drog¹ wojewódzk¹ nr 794 od strony Pilicy musimy przejechaæ ca³¹ miejscowoœæ Strzegowa i oko³o 30 metrów przed znakiem z przekreœlon¹ nazw¹ miejscowoœci 
skrêcamy w prawo mijaj¹c blaszan¹ budkê przypominaj¹c¹ przystanek PKS. Przez kilkadziesi¹t metrów jedziemy drog¹ asfaltow¹, która dalej przechodzi w drogê 
utwardzan¹ t³uczniem. Droga prowadzi nas prosto pomiêdzy polami i lekko wznosi siê. Po prawej stronie pojawia siê zalesione wzgórze, gdzie zlokalizowana jest Jaskinia 
Jasna w Strzegowej. Aby dojechaæ jak najbli¿ej kierujemy siê ca³y czas prosto i po oko³o 500 metrach na wyraŸnym wyp³aszczeniu skrêcamy w prawo w kierunku 
zalesionego wzgórza (bukowy lasek). Samochód pozostawiamy przy zakrêcie lub na ostatniej prostej w kierunku wzgórza (niezagospodarowane miejsca poroœniête 
traw¹). Parkuj¹c samochód pamiêtajmy o poruszaj¹cych siê drogami maszynach rolniczych i nie tarasujmy przejazdu.  Jaskinia i ska³y znajduj¹ siê po drugiej stronie 
wzgórza (od strony pó³nocnej). Najlepiej dotrzeæ do jaskini okr¹¿aj¹c wzgórze œcie¿k¹ z lewej strony na granicy pola i bukowego lasku. Prosimy nie zadeptywaæ pola, gdy¿ 
mo¿e siê to spotkaæ z negatywn¹ reakcj¹ gospodarza. Przechodz¹c przez partie szczytowe wzgórza musimy bardzo uwa¿aæ na otwory stropowe jaskini, w które mo¿na 
nieopatrznie wpaœæ!! 

Savoir-vivre  w Strzegowej i nietylko...
-nie œmiecimy
-nie deptamy p³odów rolnych
-nie palimy ognisk w jaskini
-wspinaczka drytoolowa dozwolona jest tylko na drogach zaznaczonych niebieskim kolorem (znak œnie¿ynki)
- szanujmy ringi zjazdowe

Zachêcamy do odwiedzania rejonu i weryfikacji wycen dróg wspinaczkowych. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierowaæ na adres: 
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