Milí přátelé,
před třemi lety jsme zahájili tradici terénních exkurzí Jičínské
besedy přednáškou předního českého paleontologa a
jičínského rodáka Martina Košťáka, který nás tehdy
seznámil s celosvětově známým geologickým fenoménem vrchem Čeřovkou.
Dnes bychom vás rádi pozvali na další setkání s tímto
odborníkem, který nás opět formou poutavé terénní exkurze
zasvětí do geologické minulosti Zebína, magického kopce mezi
Jičínem a Valdicemi, jenž nepřestává fascinovat řadu generací
místních obyvatel i turistů z nejrůznějších koutů Čech. I když je
vrch Zebín relativně mladý – něco okolo 17 milionů let, stále
skrývá mnohá tajemství a teprve až v posledním desetiletí nám
dovolil nahlédnout do své minulosti.
Stará folklorní tradice vysvětluje jeho původ známou pověstí o
sázce s čertem, který si při běhu členitou podkrkonošskou krajinou
nabral do boty hlínu a kamení, jež ho tlačily natolik, že musel
nakonec zastavit. Tím ale závod prohrál a z obsahu vysypaného
z čertovy boty vznikl vrch Zebín.
S trochou nadsázky se dá říci, že se Zebín ve zdejší krajině skutečně
objevil ze dne na den, tedy měřeno geologickým časem, a to
dokonce i za pekelného rachotu. V období mladších třetihor,
miocénu, se s malými sopkami okolo Jičína lidově řečeno roztrhl
pytel. Vzniklo tak jičínské vulkanické pole představující zajímavý
fenomén v rámci tzv. vnitrodeskového vulkanismu. Každá
z těchto sopek má svůj příběh, Zebín nevyjímaje. Jeho
explozivní erupce připomínala vznik ostrova Surtsey, který
vznikl vulkanickou aktivitou v letech 1963-1967 jižně od
Islandu. Proč se tak stalo, co tomu předcházelo i co
následovalo, se dozvíme během exkurze, která proběhne
v sobotu 26. září 2015 od 10. hod. v lomu na Zebíně.
Během exkurze zazní celá řada nových a dosud nikde
nepublikovaných skutečností zjištěných na základě
nedávných výzkumů. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost porozumět geologické historii dominanty
zdejšího kraje, navíc přímo na místě a formou poutavé
přednášky předního odborníka na danou problematiku.
Těšíme se na setkání s vámi!
S pozdravem za Jičínskou besedu
Pavel Kracík

