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Shi Lin, czyli Kamienny Las
Janusz Jeziorski1
Shi Lin znajduje siê na plateau Yunnan-Guizhou (1750–1820 m n.p.m.) w Chinach, w odleg³oœci 120 km na po³udniowy
wschód od Kunmingu — stolicy prowincji
Yunnan. Jest to bardzo osobliwy obszar
krasowy, ju¿ w czasach dynastii Ming
(1368–1644) uznawany przez Chiñczyków za jeden z cudów œwiata. Ten cud
zajmuje obszar ponad 350 km2. Znajduje
siê na nim kilkanaœcie tysiêcy osobliwych form krasowych (ryc. 1–3). Wystêpuj¹ tu mury, wie¿e, kolumny, ¿ebra i pola skalnych zêbów. Wiele z tych
form przekracza 30 m wysokoœci. Towarzysz¹ im jaskinie,
leje, urwiste w¹wozy, labirynty, lokalne obni¿enia, ma³e
jeziora i baseny, z których stercz¹ skalne sztylety (zobacz
zdjêcia na str. 176). Podobne formy, lecz nie tak spektakularne jak w Shi Lin, wystêpuj¹ tak¿e w prowincjach
Guizhou, Guangxi i Fujian.
Równie interesuj¹cy jest pejza¿ podziemnych jaskiñ
Shi Lin, o bogatej szacie naciekowej, pe³nych jezior, wodospadów i rzek. W jednej z jaskiñ ka¿dego roku od wrzeœnia
do listopada co 30 minut pojawiaj¹ siê gwa³towne wiatry,
które trwaj¹ od 2 do 3 minut, tote¿ zosta³a ona nazwana
Jaskini¹ Dziwnych Wiatrów.
Kamienny las zosta³ wyrzeŸbiony w dolnopermskich
utworach formacji Maokou i Qixia. Formacjê Maokou
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Ryc. 1. Lokalizacja Shi Lin

tworz¹ warstwowane wapienie o mi¹¿szoœci oko³o 300 m,
a formacjê Qixia — wapienie dolomityczne o maksymalnej
mi¹¿szoœci 230 m. Utwory te s¹ przykryte górnopermskimi
czarnymi bazaltami formacji Ermeishan oraz neogeñskimi

Ryc. 2. Labirynt skalnych wie¿ o wysokoœci do 25 m. Obie fot. J. Jeziorski
1
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Ryc. 3. Wie¿a z oknem

czerwonymi mu³owcami i piaskowcami, nale¿¹cymi do formacji Lumeiyi.
Wiek form krasowych Shi Lin jest wci¹¿ przedmiotem
kontrowersji. Na podstawie przes³anek paleomorfologicznych przez niektórych badaczy jest oceniany na eocen i oligocen, natomiast inni wskazuj¹ na du¿o m³odszy wiek,
bowiem najstarsze osady w tutejszych jaskiniach s¹ dato-
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wane na wczesny i œrodkowy plejstocen. Bior¹c zaœ za podstawê szacunek tempa erozji, niektórzy przyjmuj¹, ¿e Kamienny Las nie móg³ powstaæ wczeœniej ni¿ w m³odszym
plejstocenie (0,2–0,01 mln lat temu).
Shi Lin to nie tylko geologiczny cud natury, ale tak¿e
miejsce prezentacji tradycji ludu Sani. Odbywa siê to w
nieco karnawa³owo-cepeliowskim stylu, ale jest kolorowo
i „bardzo ³adnie”.
Osobliwoœci form krasowych odzwierciedlaj¹ ich
wymyœlne nazwy — mamy wiêc Nosoro¿ca Wpatrzonego
w Ksiê¿yc, Wieczny Grzyb, a tak¿e ¯onê Oczekuj¹c¹
Mê¿a. Niektóre ze œcian uœwietniaj¹ wyryte w kamieniu,
przepiêknie kaligrafowane inskrypcje. Jedn¹ z nich jest
Oda do kwiatu œliwy, bêd¹ca podobno ulubionym wierszem przewodnicz¹cego Mao.
Warto dodaæ, ¿e jeszcze ca³kiem niedawno œciany Shi
Lin inspirowa³y do takich oto p³omiennych oracji na czeœæ
Mao: Szerokie masy robotników, ch³opów i ¿o³nierzy,
wespó³ z naukowcami i technikami tocz¹ zaciêt¹ walkê klasow¹ i nieustannie studiuj¹ teoriê dyktatury proletariatu,
niezmiennie trwaj¹c przy linii partii, której kierunek wytyczaj¹ wskazówki przewodnicz¹cego Mao i ³¹cz¹ bezgraniczny entuzjazm rewolucyjny ze œciœle naukowym ujêciem
przedmiotu. Musz¹ zatem d¹¿yæ do nowych osi¹gniêæ, jakimi bêdzie poznanie, wykorzystanie i przekszta³cenie krajobrazu krasowego (Brown & Morgan, 1990). W ostatnich
latach na terenie Shi Lin ustanowiono park narodowy,
mo¿na wiêc mieæ nadziejê, ¿e twórcze wykorzystanie i
przekszta³canie tego unikalnego krajobrazu krasowego nie
nast¹pi.
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Shi Lin, czyli Kamienny Las (patrz str. 125)

Ryc. 4. Stercz¹ce z jeziora skalne wie¿e osi¹gaj¹ wysokoœæ 5 m n.p.w.

Ryc. 5. Mury krasowe o wysokoœci do 18 m. Obie fot. J. Jeziorski
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