Jaskinie
Speleologia, alpinizm jaskiniowy, alpinizm
podziemny, taternictwo jaskiniowe czy wreszcie
groto³a¿enie  dla laika to synonim praktycznie tego samego. A jak jest naprawdê? Speleologia to
ga³¹ nauk zajmuj¹ca siê wszystkim tym co zwi¹zane jest z jaskiniami. W wielu wypadkach aby
byæ naukowcem  speleologiem, trzeba uprawiaæ
alpinizm podziemny lub te¿ jaskiniowy.
Jaskinia jest naturalnym wytworzonym przez
si³y przyrody tworem w ca³oci kryjacym siê
w ska³ach, dostêpnym dla cz³owieka. Alpinizm jaskiniowy jest sposobem poruszania siê w tym rodowisku, z wykorzystaniem specjalnych technik.
Najwiêcej emocji dostarcza pokonywanie jaskiñ
g³êbokich tj. takich które maja najwiêksz¹ róznicê
wysokoci pomiêdzy najwy¿szym punktem  najczêciej otworem, a najni¿szym umiejscowionym
weñ dostepnym miejscem. Ten parametr nazywamy deniwelacj¹.
Warto tak¿e wspomnieæ o istotnym elemencie
alpinizmu jaskiniowego. Jest to sport wybitnie zespo³owy. Podstaw¹ dzia³añ s¹ zespo³y licz¹ce co
najmniej 2 ludzi, natomiast rednia oscyluje wokó³ 4-5. Takie s¹ wymagania jaskiñ, koniecznoæ
transportowania du¿ej iloci sprzêtu i wzajemnej
asekuracji.

Historia
Jaskinie zawsze interesowa³y ludzi. Od niepamiêtnych czasów dawa³y schronienie, budzi³y niepewnoæ
i strach. Ostatnie dwa stulecia to okres badañ naukowych, eksploracji i wreszcie rekreacji czy sportu.
W czasach prehistorycznych cz³owiek pokonywa³ trudnoci zwi¹zane z ukszta³towaniem terenu,
nawet dzi wymagaj¹ce u¿ycia specjalnego sprzêtu!
Pierwsze kontakty cz³owieka z jaskiniami to czas
kiedy chroni³ siê w nich przed drapie¿nikami i przed
warunkami pogodowymi. S¹ jaskinie które przekazuj¹ informacje o kulturalnych aspektach ówczesnego ¿ycia czlowieka  jak choæby s³awne malowid³a
cienne z hiszpañskiej Altamiry czy francuskiej Lascaux  datowane na 17 000 lat wstecz.

Historia
Aktywne poszukiwania i zwiedzania jaskiñ rozpoczê³y siê XIX w. Dzia³alnoæ skupia³a siê w rejonie Triestu. Nastêpnie si³a ciê¿koci rozwoju sportu
przesunê³a siê poprzez W³ochy do Francji. Poczatek
XX stulecia powoduje sta³e przeskakiwanie rekordu
g³êbokoci z kraju do kraju. Tak¿e w Polsce rozpoczyna siê okres, który przynosi coraz ciekawsze odkrycia w Tatrach. Najwieksz¹ rolê odegrali tu bracia
Zwoliñscy.
Pierwsz¹ jaskini¹, w której pokonano g³êbokoæ
500 metrów by³a francuska Dent de Crolles. Z jej
eksploracj¹ od koñca XIX w. zwiazane by³y kolejno
najwiêksze nazwiska francuskiego i wiatowego alpinizmu jaskiniowego: Edward Martel, Robert de Joly, Pierre Chevalier.
W 1956 r. tak¿e we francuskiej jaskini Gouffre
Berger pokonano g³êbokoæ 1000 m. Jednym
z pierwszych ludzi którzy tam dotarli by³ Kazimierz
Kowalski  g³ówna postaæ polskiego alpinizmu jaskiniowego na przelomie lat 40 i 60-tych. W tym czasie w Polsce najg³êbsza by³a jaskinia Miêtusia osi¹gaj¹ca 213 m.
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Historia
W 1983 r. we francuskiej Reseau Jean Bernard
pokonano 1500 metrów g³êbokoci. W Polsce w tym
okresie zdobyto 775 m w Wielkiej Jaskini nie¿nej.
Aktualnie najg³êbszym obiektem wiata jest jaskinia Krubera znajduj¹ca siê na Kaukazie, o g³êbokoci
1710 metrów. W Polsce prym wiedzie System Wielkiej nie¿niej z 814 metrami i tym samym zajmuje
127 miejsce w wiatowym rankingu. Polskie mo¿liwoci g³êbokociowe s¹ ju¿ praktycznie na wyczerpaniu, jesli natomiast chodzi o wiat dotarcie do g³êbokoci rzêdu 2,5 km (w Meksyku) jest tylko kwesti¹
czasu. Jak widaæ ludzie pasjonuj¹ siê g³ównie g³êbokoci¹ i nie ma takich emocjonujacych momentów
w historii drugiego parametru. Najd³u¿szy na wiecie
jest amerykanski Mammoth Cave System znacznie
przekraczaj¹cy 550 km, natomiast w Polsce to System Wielkiej nie¿nej przekraczaj¹cy 22 km.
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Najwa¿niejsze postacie
Edward Martel  nazywany jest ojcem alpinizmu
jaskiniowego. Jego s³awa rozpoczê³a siê od efektownej eksploracji jaskini Padirac. Wprowadzi³ do szerokiego zastosowania drabiny linowe i gumowane
³odzie do pokonywania trudnoci wodnych no i nade wszystko acetylenowe lampy. Swoje wra¿enia
opisa³ w ksi¹¿ce Przepacie".
Robert de Joly  znany by³ z niezwyk³ej pomys³owoci  udoskonali³ miêdzy innymi drabinkê,
u¿ywajac do tego linek stalowych i szczebelków
aluminiowych. Wprowadzi³ twarde rygory funkcjonowania du¿ych grup, w których ka¿dy z uczestników mial jasno okrelone obowi¹zki.
Pierre Chevalier  zastosowa³ specjalistyczne alpinistyczne haki, wprowadzi³ maszty po których
osi¹gano niedostepne okna, zacz¹³ standardowo
u¿ywaæ technik wspinaczkowych do pokonywania
pionowych odcinków.
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Najwa¿niejsze postacie
Ferdynand Petzl  wytwórca sprzêtu specjalistycznego u¿ywanego podczas pokonywania jaskin.
Wszystkie te osoby zwi¹zane by³y z francusk¹
Dent des Crolles  jaskinia ta okrelana by³a mianem
najtrudniejszej na wiecie.
Seweryn Goszczyñski  to pierwszy Polak który
odwiedza³ jaskinie w celach turystycznych. Znane
s¹ jego trzy wyprawy do jaskini Wodnej pod Pisan¹
w Tatrach w 1832 roku i opisane w Dzienniku Podrózy do Tatrów".
Jan Gwalbert Pawlikowski  opiewa³ piêkno jaskiñ w literaturze, sam bada³ i zwiedza³ jaskinie Doliny Kocieliskiej. W napisanej przez siebie ksi¹¿ce
w 1887 roku Podziemne Kocieliska" nak³ania³ do
udostêpnienia turystycznego jaskiñ.
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Najwa¿niejsze postacie
Stefan Zwoliñski  inicjator stworzenia pierwszego polskiego klubu mi³oników jaskiñ; aktywny eksplorator i odkrywca kilkunastu jaskin; doprowadzi³
do otwarcia profesjonalnej trasy turystycznej w jaskini Mronej.
Kazimierz Kowalski  twórca elitarnego Klubu
Groto³azów; stworzy³ podwaliny pod formalizacjê
ruchu groto³azów w Polsce; autor inwentarza polskich jaskiñ; uczestnik rekordowego przejcia najg³êbszej ówczesnie jaskini wiata.
Andrzej Ciszewski  dzia³a praktycznie od poczatku lat 70-tych; nieformalnie mówi siê, ¿e od
tamtych czasów panuje epoka Ciszewskiego; iloci
jego sukcesów sportowych i eksploracyjnych nie
sposób zliczyæ; jednak jeden zdecydowanie wybija
siê na pierwszy plan. Przez kilka lat intensywnych
prac eksploracyjnych prowadzonych w austriackiej
jaskini Lamprechtsofen, doprowadzi³ do po³¹czenia
kilku s¹siaduj¹cych obiektów i stworzy³" najg³êbszy
system jaskiniowy system wiata.
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Zagraniczna
dzia³alnoæ Polaków
W 1957 r. polska ekipa przechodzi znan¹ nam
ju¿ ze swej trudnoci Dent de Crolles. Kolejnym krokiem by³a odbywaj¹ca siê na prze³omie 1961 i 1962
r. interesuj¹ca z wielu przyczyn wyprawa na Kubê,
owocuj¹ca w spore odkrycia w Cueva del Amistad
i Cueva Fuentes.
Naturalnym kierunkiem sta³a siê bogata w wapienne masywy Austria. Pierwszy wyjazd mia³ miejsce w 1969 r. i zakoñczy³ siê sportowym przejciem
ponad 700 metrowej jaskini Gruberhornhöhle.
W Austrii odkryto kilka jaskiñ które przekroczy³y
g³êbokoæ 1000 metrów, osi¹gniêto te¿ rekordow¹
g³êbokoæ globu  wspomniany wczeniej Ciszewski
i jego jaskinia Lamprechtsofen.
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Zagraniczna
dzia³alnoæ Polaków
Nastepnie naturalnym ruchem sta³y sie kolejne
alpejskie kraje Europy: Szwajcaria, W³ochy, Francja
i Hiszpania. Wyprawy dociera³y do: Maroka, Turcji,
Libanu, Meksyku, Wenezueli, Wietnamu, Chin, Borneo, Papui i wielu innych krajów.
Z ciekawszych warto wymieniæ:
· pierwsze przejcie Reseau Jean Bernard w 1980
r. (-1385 m, Francja, kier. Andrzej Ciszewski)
· Eksploracje jaskini Jubileuszowej do -1173 m
(Austria w 1981 r., kier. Christian Parma)
· Wspinaczkowe pokonanie Sistema Cheve (1386 m, Meksyk, kier. Tomasz Pryjma)
W austriackiej jaskini Feichtnerschacht osi¹gnieto -1025m (kier. Andrzej Ciszewski)
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Zagro¿enia
w alpinimie jaskiniowym
Podstawowe zagro¿enia wia¹¿a siê z osobami
uprawiaj¹cymi ten sport. Zwyk³o dzieliæ siê je na
obiektywne i nieobiektywne. Do zagro¿eñ obiektywnych nale¿¹ miêdzy innymi: charakter terenu:
ciemnoæ, kruszyzna, ob³ocenie; klimat w tym nieprzewidziane za³amania pogody; awarie dobrze
u¿ytego atestowanego sprzetu. Zagro¿enia subiektywne stwarza g³ównie sam cz³owiek: jego stan
zdrowia; kondycja i stopieñ wytrenowania; stosowane techniki; taktyka dzia³ania, stopieñ odpornoci
psychicznej.
Ciemnoæ sama w sobie jest niwelowana poprzez dobre owietlenie i zdublowanie punktów
wietlnych  w momencie kiedy jednak wiat³o ganie zostajemy na pastwê kompletnej nicoci. Kruszyzna znana jest doskonale wszystkim wspinaczom
i bywalcom wysokogórskich cie¿ek turystycznych.
Tutaj jest ona zwielokrotniona do 10-tej potêgi. Niebezpieczne jest równie¿ ob³ocenie i wych³odzenie
organizmu. Hipotermia, bo tak siê nazywa ten stan,
nie tylko grozi nam na podejciu  ale tak¿e, jeli nie
przede wszystkim, w jaskiniach. Panuje tam sta³a,
zwykle niewysoka temperatura (zale¿na od redniej
rocznej panuj¹cej w najbli¿szej okolicy otworu),
mamy do czynienia z licznymi przewiewami i grozi
nam kontakt z zimn¹ wod¹.



Bezpieczeñstwo
Alpinizm jaskiniowy jest sportem bezpiecznym.
Przy zachowaniu regu³ mo¿emy doznaæ zaledwie
drobnych urazów. Procent zagro¿enia ronie kiedy
z³amiemy elementarne kanony alpinizmu jaskiniowego. W publikacjach i serwisach internetowych
zaznacza sie i¿ sporty propagowane na naszych ³amach mog¹ byæ niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia".
Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo stosujmy siê do
kanonów sportu, realnie oceniajmy zagro¿enia i aktualn¹ sytuacjê, dostosujmy sprzêt do wymagañ akcji no i wreszcie fundamentalna rzecz  informujmy
o naszym przedsiêwziêciu. Nigdy nie zapominajmy
o pozostawieniu wiadomoci o tym do jakiej jaskini
siê udajemy, jaki jest plan naszego dzia³ania, kiedy
wychodzimy, kiedy wrócimy i kiedy potencjalnie
nale¿y zacz¹æ siê martwiæ tym ¿e nas jeszcze nie
ma. Tak¹ informacjê najlepiej pozostawiæ osobie
która pozostala w naszym obozowisku, na kwaterze
czy w schronisku. Ca³kowit¹ gwarancjê daje nam
pozostawienie informacji u s³u¿b ratowniczych.



Predyspozycje i przygotowanie
do uprawiania
alpinizmu jaskiniowego
Alpinizm jaskiniowy mo¿na uprawiaæ w ka¿dym
wieku. Zwiedzaæ jaskinie mo¿emy w wieku 10-12
lat, uprawiaæ groto³a¿enie na poziomie szkoleniowym, wed³ug przepisów mo¿emy za zgod¹ rodziców w wieku 16 lat. Przeciêtny cz³owiek nie uprawiaj¹cy aktywnie sportów i ró¿nych form rekreacji 
jak chocia¿by jazdy na rowerze, jest w stanie poruszaæ siê nawet w doæ du¿ych jaskiniach. Po zakoñczeniu akcji, czas potrzebny na rekonwalescencjê"
jest doæ spory. Zakwasy, zmêczenie fizyczne i psychiczne, otarcia i drobne uszkodzenia, efekty wych³odzenia i g³odu.
Jak powinien wygladaæ idealny groto³az? Wzrost
ok. 150 cm  aby ³atwo mieciæ siê w pokrêconych
zaciskach  miejscach gdzie korytarze jaskini przybieraj¹ minimalne rozmiary nawet do przekroju 2530 cm i ok. 190 cm  aby jak najszybciej wychodziæ
po linie. Waga ok. 50 kg aby z ³atwoci¹ pomykaæ
po linie i 120 kg aby bez trudu przerzucaæ wanty
podczas eksploracji. Powinien mieæ zapad³y brzuch
aby nie mieæ trudnoci w zaciskach i du¿¹ tkankê
t³uszczow¹, aby chroni³a go przed zimnem.
Wiêksz¹ wagê przy³o¿yæ do przygotowania.



Warunki pogodowe
Je¿eli ograniczamy zwiedzanie jaskiñ do tych
udostêpnionych i owietlonych, ani pora roku ani
pogoda nie ma praktycznie specjalnego znaczenia.
Naturalnie, mog¹ wyst¹piæ utrudnienia zwi¹zane ze
specyfik¹ konkretnej jaskini i jej mikroklimatem; ale
jest to utrudnienie mniejszego rzêdu. Pewnie bêdziemy musieli siê tylko wyposa¿yæ siê w co ciep³ego i przeciwdeszczowego.
Jeli za ci¹gnie nas na powa¿niejsze wyprawy
jaskiniowe, to musimy wzi¹æ pod uwagê wiêcej elementów. Musimy rozpatrzeæ zarówno porê roku, aktualn¹ i przewidywaln¹ pogodê, warunki zewnêtrzne jak np. wielkoæ i stan pokrywy nie¿nej oraz wymagania danego obiektu.
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Warunki pogodowe
Jeli jaskinia znajduje siê na obszarach górskich,
zim¹ mo¿emy mieæ utrudniony doñ dostêp ze
wzglêdu na zalegaj¹c¹ pokrywê nie¿n¹. W przypadku gór wy¿szych, stan niegu mo¿e nie tylko
uniemo¿liwiaæ wejcie do rodka ale tak¿e i stwarzaæ realne zagro¿enie na podejciu  niebezpieczenstwo lawin. Natomiast z chwil¹ roztopów
i zmian temperatury gro¿¹ nam z kolei oblodzenia
i w efekcie polizgniêcia.
Niezale¿nie od pory roku nale¿y siê wystrzegaæ
burz i nie znajdowaæ siê wtedy w okolicach otworu,
powietrze jest tam wyj¹tkowo zjonizowane i przyci¹ga pioruny niczym piorunochron.
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Sprzêt osobisty
Typowy strój standardowego zawodowca" sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: kombinezonu
wewnêtrznego z cieñkiego polarteku z d³ugim zamkiem siêgaj¹cym podstawy pleców  tzw. wnêtrza;
skarpet z polaru lub akrylu, koszulki bawe³nianej nak³adanej na wnêtrze"  tzw. potówki  maj¹cej za
zadanie ci¹gn¹æ ca³oæ wody z bli¿szych cia³u materia³ów, kombinezonu zewnêtrznego z dakronu
z kapturem, d³ugich rêkawic gumowych oraz kaloszy.
Kolejny istotny element oprzyrz¹dowania to w³aciwe owietlenie. Aktualnie coraz wiêksz¹ popularnoæ uzyskuj¹ latarki elektryczne wyposa¿one
w jedn¹ lub nawet kilka bia³ych diod LED zasilanych
bateri¹ p³ask¹ lub paluszkami. Tak¹ latarkê wpostaci
tzw. czo³ówki mocuje siê na kolejnym, z elementów
warunkujacych bezpieczenstwo groto³aza  kasku
wykonanym ze specjalnego tworzywa. Czo³ówki
LED wypieraj¹ powoli ale zdecydowanie, najpopularniejsze na ca³ym wiecie systemy owietlenia karbidowego.
Wa¿nym elementem wychowania groto³aza jest
przyzwyczajenie siê do tego ¿e zawsze musi mieæ
dwa ród³a wiat³a. I zapas materia³ów eksploatacyjnych do nich.
Kolejny element wyposa¿enia niezbêdny szczególnie podczas pokonywania pionowych jaskiñ to
tzw. sprzêt osobisty.
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Sprzêt osobisty
Aby korzystaæ z dobrodziejstw poruszania siê po
linie musimy mieæ szereg przyrzadów umo¿liwiaj¹cych kontakt z ni¹. Najbardziej rozpowszechnionym systemem poruszania siê po linach w górê jest
tzw. DED. Wyglad¹ on tak jak bymy praktycznie
szli po schodach ale w powietrzu. Aby poruszaæ siê
w tym trybie niezbêdne s¹: rolka  urz¹dzenie s³u¿¹ce do kontrolowanego zje¿d¿ania, shunt  urz¹dzenie s³u¿¹ce do zatrzymania siê na linie w trakcie
zjazdu, croll i poignee -s³u¿¹ce do aktywnego wychodzenia po linie. Aby je wszystkie przymocowaæ
z jednej strony do uprzê¿y któr¹ zapinamy na swoim ciele, a z drugiej strony do liny, potrzebujemy
jeszcze kilku karabinków  metalowych piercieni
z zamkiem, pe³ni¹cych rolê ³¹cznika i 2  3 krótkich
odcinków z linki lub tamy. Na koniec, aby mieæ to
wszystko pod rêk¹ warto zabraæ podrêczny woreczek, w którym mo¿na je przechowywaæ.
Skoro dbamy o nasze zdrowie, musimy zastanowiæ siê czy chcemy mieæ odzie¿ markow¹ i zap³aciæ
za ni¹ w granicach 1000-1500 pln, czy te¿ skompletowaæ j¹ za 500 pln lub jeszcze taniej?
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Sprzêt osobisty
Jeli za chodzi o bezpieczeñstwo, sprawa nieco siê upraszcza, praktycznie ka¿dy kto ma co do
powiedzenia w tym sporcie, sprawê stawia jasno 
sprzêt musi mieæ odpowiedni certyfikat. Najczêciej jest on wydany przez UIAA  miedzynarodow¹ uniê alpinizmu i jej komisjê bezpieczenstwa;
czesto znaczenie maj¹ te¿ normy niemieckie, w³oskie i francuskie.
Podstawowe urz¹dzenia s³u¿¹ce do poruszania
siê po linie zmonopolizowane zosta³y przez francuskiego wytwórcê Ferdynanda Petzla. Komplet
urzadzeñ tej firmy + niezbêdne karabinki, lonze
i owietlenie karbidowe to wydatek rzêdu minimum 1500 pln.
Ca³oæ wyposa¿enia osobistego dostêpna jest
praktycznie we wszystkich sklepach sportowych
z dzia³ami turystyki i sportów górskich. Do czo³ówki producentów zaliczyæ nale¿y: Salewa, Beal, Wild
Country, Camp, Edelweiss, Mammut, Stubai, Kong,
Simond; ubrañ: Mellos, Lafuma, Mammut; obuwia:
Salomon, Boreal, Scarpa, Koflach.
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Sprzêt zespo³owy
Dla groto³aza podstaw¹ poruszania siê w jaskiniach s¹ piony". Aby bezpiecznie poruszaæ sie po
nich, nale¿y korzystaæ z liny. W odró¿nieniu od
wspinaczki gdzie korzystanie z lin ogranicza siê do
biernego zabezpieczenia przed skutkami ewentualnego upadku, tutaj z lin korzystamy w sposób czynny.
Stoj¹c przed jaskini¹, która czêsto otwiera sie
przed nami w postaci studni  korytarzy ustawionych w pionie, musimy zjechaæ w dó³ po linie. Powinnimy u¿ywac lin tzw. pó³statycznych  liny których procent rozci¹gniecia siê pod wp³ywem dzia³aj¹cych si³  czyli praktycznie naszego ciê¿aru i wyzwalaj¹cej siê si³y jest znikomy i oscyluje wokól
4 %. Aktualnie, wsród natl³ku produktów ró¿nych
marek i kolorów, tylko znawca rozpozna linê speleo
 a jeszcze do niedawna mia³y one bia³y kolor
z ewentualnymi wplotkami. U¿ywajmy lin tylko
z w³ókien poliamidowych!!! I jeszcze jedno  lina
jest gwarantem naszego bezpieczeñstwa! U¿ywajmy
produktów atestowanych i certyfikowanych.
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Sprzêt zespo³owy
Aby przejæ jaskinie Ptasi¹ w Tatrach o g³êbokoci
oko³o 350 m potrzeba prawie 500 m liny. Mieci siê
ona w 3  5 workach jaskiniowych o ³¹cznej wadze ok.
50 kg. Sama iloæ w prze³o¿eniu na cenê wyjania dlaczego ten sport traktowany jest jako zespo³owy. Dlatego te¿ powstaj¹ kluby zrzeszaj¹ce ludzi którzy wspólnie próbuj¹ zgromadziæ chocia¿by stosowne iloci lin.
Lina to nie wszystko, nale¿y j¹ jako zamocowaæ. Od po³owy lat 70-tych, obowi¹zuj¹ specjalne
ko³ki rozporowe tzw. spity, do których mocuje siê
blaszki z otworem umo¿liwiajacym wpiêcie karabinka. Od niedawna zaczynaj¹ rz¹dziæ tzw. batinoxy  wy¿sza forma spitów  s¹ to bardzo d³ugie ko³ki mocowane w skale na klej ze sta³ym ko³uchem likwiduj¹cym koniecznoæ uci¹¿liwego dokrêcania
plakietek. Aby je umocowaæ nale¿y u¿yæ wiertarki
elektrycznej lub spalinowej.
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Szkolenia, kursy
 jak rozpocz¹æ
pokonywanie jaskiñ?
Wed³ug g³ównego cia³a, które rz¹dzi polskim ruchem jaskiniowym, a jest to Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Zwiazku Alpinizmu  ka¿dy
kto nie posiada tzw. karty taternika i porusza siê po
jaskiniach (poza tymi udostêpnionymi dla ruchu turystycznego) pope³nia co najmniej wykroczenie.
Aby zdobyæ kartê nale¿y mieæ co najmniej 18 lat
(lub za pisemn¹ zgod¹ rodziców 16), mieæ zgodê lekarza sportowego i skoñczyæ roczny cykl szkoleniowy w jednym z klubów zrzeszonych w PZA. Osoby,
które przypadkiem takowy kurs zakoñcz¹ we wspó³pracy z indywidualnym instruktorem i tak musz¹ stan¹æ przed klubow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹.



Szkolenia, kursy
 jak rozpocz¹æ
pokonywanie jaskiñ?
Pe³ny cykl szkoleniowy jest bardzo rozbudowany i roz³o¿ony w czasie. Jego naturaln¹ konsekwencj¹ jest du¿y poziom wydatków zgrupowanych na
przestrzeni roku. S¹ to koszty zwi¹zane z dojazdami, noclegami, wy¿ywieniem i zakupem sprzêtu 
a poza tym wynagrodzenie klubu i instruktorów.
W skali roku; w zale¿nosci od klubu, instruktora
i poziomu kosztów organizacyjnych mo¿e to byæ
kwota od 3 do 5 tys. pln.
Majac karte mozna wyprawiac sie do jaskin które otwarte sa dla dzialalnosci alpinizmu jaskiniowego pod warunkiem uzyskania kazdorazowo specjalnego zezwolenia.
Wycieczki komercyjne to wydatek od 100 do
300 z³ na osobê, na tak¹ imprezê powinno zg³osiæ
siê minimum 3-4 ludzi.



Szkolenia, kursy
 jak rozpocz¹æ
pokonywanie jaskiñ?
Oficjalnych klubów zrzeszonych w PZA jest 24;
liczba osób skupionych w nich siêga 1000 osób; aktywnie dzia³a w jaskiniach mniej niz po³owa zrzeszonych; na wyprawy zagraniczne wyje¿d¿a co roku sto kilkadziesi¹t osób. W Polsce dzia³a oko³o 120
instruktorów taternictwa jaskiniowego; z tej grupy
szkoli 70, aktywnie i systematycznie pracuje nieca³e
50; instruktorów którzy zdecyduj¹ siê szkoliæ indywidualnie jest kilkunastu, instruktorów którzy prowadz¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ jest kilku.

Szkolenia, kursy
 jak rozpocz¹æ
pokonywanie jaskiñ?
Aby do³¹czyæ do grona alpinistów jaskiniowych
nale¿y zdaæ egzamin. Cykl szkoleniowy przewiduje
poznanie od strony teoretycznej czêci zagadnieñ
od techniki poprzez faunê, geologiê na etyce koñcz¹c. W praktyce poznaje siê podstawowe zasady
wspinaczkowe (dla wielu osób jest to sposób na
ominiêcie ucia¿liwych szkoleñ ska³kowych  czytaj
dla zainteresowanych tylko wspinaczk¹), zasady poruszania siê po linach, podstawy autoratownictwa
i odwiedza siê kilkanacie istotnych jaskiñ. Na ca³oæ sk³adaj¹ siê zwykle kolejne etapy: kurs teoretyczny; kurs wstêpny praktyczny- realizowany na
sztucznych obiektach; kurs praktyczny realizowany
w drobnych jaskiniach np. jurajskich; kurs tatrzañski
letni; kurs tatrzañski zimowy.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
w Polsce
(-21m i 1027m)  liczby przy nazwie jaskini opisuj¹ jej podstawowe wymiary. Pierwsza poprzedzona znakiem minus a zakoñczona liter¹ m  oznacza
deniwelacjê jaskini; druga liczba zakoñczona literami km lub m oznacza jej d³ugoæ, poprzedzona
znaczkiem > oznacza, ¿e tej dlugoci jest nieco wiêcej.
W Polsce istnieje ponad 20 obiektów turystycznych. Wiêkszoæ z nich znajduje siê na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, Krakowsko-Wieluñskiej
i w Tatrach. Pos³guj¹c siê mapami i przewodnikami,
pamietaj¹c o podstawowych zasadach mo¿emy poznaæ podziemny wiat i niezwykle urokliwe zak¹tki
Jury. Podstawowy kierunek to jaskinie Gór Sokolich,
tutaj nale¿y wymieniæ Jaskiniê G³êbok¹. Mo¿emy
tam dotrzeæ bez u¿ycia liny. Nastêpnie warto skierowaæ swe kroki do Olsztyñskiej  tam bêdziemy mogli zapoznaæ siê z resztkami nacieków.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
w Polsce
Tylko dla odwa¿nych pozostanie wczo³ganie sie
w tzw. BAKK  jedno z najbardziej ciasnych miejsc
w jurajskich jaskiniach. Inne jaskinie wymagaj¹
technik alpinistycznych. Spore wyzwanie stanowi¹:
najd³u¿sza na Jurze  Wierna (-21m i 1027m), najg³êbsza  Studnisko (-75m) czy wymagaj¹cy Ciasny
Aven (-37m). Z kolei dla turystów dostêpnych jest
jeszcze kilka ciekawych jaskiñ jak: Smocza Jama na
Wawelu, Ciemna i Grota £okietka w dolinie Pr¹dnika, Wierzchowska Górna (975m) w dolinie Wierzchowskiej czy jaskinie na Górze Zelce w prze³omie
Dzia³oszyñskim.
Dla bardziej wyrafinowanych pozostaj¹ do odwiedzenia jaskinie Gór Kaczawskich  np. Nowa
(-49m i 227m). Dla dowiadczonych  najg³êbsza
poza Tatrami Szczelina Wojcieszowska (-112m
i 440m) czy te¿ bardzo trudno dostêpna  miertelna.
Na terenie Kotliny K³odzkiej po³o¿ona jest jedna
z najpiêkniejszych jaskiñ Polski  Niedzwiedzia
(2230m). Ta udostêpniona dla zorganizowanego ruchu turystycznego spora jaskinia, zachwyca piêknem swoich bogato urzebionych korytarzy.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
w Polsce
Jaskinie tzw. Fliszu Karpackiego i Pienin to przewa¿nie ma³e, ciasne szczelinowe obiekty, doæ
trudne do odnalezienia. Z tych te¿ powodów nie
ciesz¹ siê specjaln¹ estym¹. Z najwiêkszych znane
s¹: jaskinia w Trzech Kopcach (-25m i 942m), jaskinia w Malinowskiej Skale (-23m i 230m), Niedzwiedzia (-28m i 611m), Diabla Dziura w Bukowcu (42m i 365m) czy w Ociemnem (-48m i 206m). Jaskinie znajduj¹ sie tak¿e na Ni¿u Polskim, lecz
uczciwie mówi¹c z jaskiniami to maj¹ one niewiele wspólnego i tylko koneserzy maj¹ siê czym zachwycaæ. Najwieksz¹ jest znana turystyczna jaskinia w Mechowie (61m).
Z pozosta³ych regionów wymieniæ nale¿y Nieckê Nidy. Najbardziej znana jest jaskinia Skorocicka
z malutkim strumyczkiem oraz Góry wiêtokrzyskie z najwiêkszym systemem jaskiniowym usytuowanym poza Tatrami: Chelosiowa Jama  Jaskinia
Jaworznicka (- 61m i 3670m) i tu¿ obok le¿¹ca Pajêcza (985 m). Mamy te¿ niedaleko Kielc le¿¹c¹,
najbardziej sztandarow¹ turystyczn¹ jaskiniê Polski
 Raj.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
w Polsce
Tatry to podstawa polskiego alpinizmu jaskiniowego. To co jest dostêpne dla amatora to jaskinie
po³o¿one w Dolinie Kocieliskiej. Jaskinia Mrona
(570m)  jedyna owietlona i udostêpniona do ruchu
turystycznego z towarzystwem przewodnika. Po
wyjciu z niej stajemy w odleg³oci 20 metrów od
Zimnej (-176 i >4,2km)  jednej z najwiêkszych polskich jaskiñ, rozbudowanych na kilku poziomach,
jej najwiêksza ciekawostk¹ jest tzw. ponor usytuowany w odleg³oci ok. 700 metrów od wejcia.
Kolejna, tym razem grupa jaskiñ, usytuowana
jest w masywie Raptawickiej Turni. Mylna to najwiêkszy dostêpny obiekt o d³ugoci ponad 1,3 km 
wyznaczono w niej szlak turystyczny d³ugosci nie
wiêcej ni¿ 400 m. W trakcie podziemnej wycieczki
docieramy do otworów w skale  Okien Pawlikowskiego, sk¹d roztacza siê wspania³y widok na g³ówny grzbiet Tatr. Nazwa nie jest przypadkowa  jest to
skomplikowana sieæ korytarzy, w której nad wyraz
³atwo siê zgubiæ, o czym wiadczy chocia¿by mieræ
turysty który pod koniec lat 40-tych zagubi³ siê
w niej. Tu¿ obok mamy jaskinie Oblazkow¹  to niewatpliwie obiekt genetycznie zwi¹zany z Myln¹.
Sk³ada siê z dwóch doæ sporych sal. Kolejna jaskinia z tego systemu to Raptawicka  praktycznie jedna du¿a sala do której schodzi sie po drabince.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
w Polsce
Poza Dolin¹ Kocielisk¹ mo¿emy udaæ siê do
Doliny ku Dziurze  gdzie jak sama nazwa mówi
mamy jaskiniê Dziura  bardzo du¿¹ salê z oknem
w stropie.
Pozosta³e jaskinie s¹ dostêpne tylko za specjalnymi pozwoleniami, dla posiadaczy karty taternika,
lub w towarzystwie instruktora. W Tatrach jest ponad 450 jaskiñ w tym 90 % najwiêkszych polskich
obiektów z Wielk¹ Jaskini¹ nie¿n¹ (-814 m i >22
km) na czele. Inne nad wyraz interesujace obiekty
do odwiedzenia na kursie lub w towarzystwie instruktora to: Czarna (-303 i >6,5 km), Marmurowa (150 i 680 m), czy Kasprowa Ni¿nia (-50 i >3 km).
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
S³owacja  znana jaskinia Bielanska  tak odmienna od tego co znamy z naszej czêci Tatr. System jaskiñ Demianowskich (>28 km) w Masywie
Wy¿nich Tatr  olbrzymie, z wod¹ i lodem, nacieki
jakie mamy w Polsce tylko w nielicznych obiektach.
Na granicy z Wêgrami znajduje siê Domica-Baradla
(-116 m i > 23 km)  nacieki, d³ugie korytarze, modelowane przez wodê, w jednym z korytarzy znajduje siê krata graniczna. Po drodze za mo¿na zajrzeæ do Jaskini Dobszyñskiej Lodowej i zachwyciæ
siê ró¿nymi odcieniami lodu. Dla specjalistów wart¹ polecenia s¹ Wy¿nie Tatry  niedostepne dla turystów partie jaskiñ Demianowskich i najg³êbsza na
S³owacji  Stary Hrad (-432 m i >5 km) lub te¿ Jaworowa Priepast (-305 m) oraz S³owacki Kras z takimi
obiektami jak Barazdalas  spora jaskinia o ciekawym przebiegu, czy g³êboka na ponad 140 metrów
studnia Mala Zomboj.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
Czechy  kilka du¿ych jaskiñ  w tym wielka
przepaæ Macocha i jaskinie Punkvy. Dla zawodowców ciekawych jest kilkanacie morawskich jaskiñ
(dostêpnych najczêciej z morawskimi groto³azami):
Amaterskie Jaskinie, Rudickie Propodani, Byci Skala.
Najwiêkszym systemem Czech s¹ Amaterskie + Punkvy + Macocha (-497 m i >32 km).
Wêgry  Góry Bukowe  Istvan Lapari Barlang (253 m i >6 km)  dostêpna dla wytrawnych groto³azów i Kras Aggtelecki z turystyczn¹ Baradla-Domica. S³awne s¹ te¿ drobne jaskinie w Miskolcu-Topolca.
Rumunia  Karpaty Wschodnie i Bihor z najbardziej znan¹ olbrzymi¹  Sura Mare (-405 m i >6 km)
i najg³êbsz¹ Pestera de la Iznorul Tausore (-415 m
i >16 km), a tak¿e Pestera Vintuli (-170 m i >42 km).
Bu³garia  Stara Planina z Bezden Pczelin i najg³êbszym obiektem kraju: Rajczowa Dupka (-387 m)
oraz masyw Rodopów.
S³owenia  tutaj najwa¿niejszy jest graniczny teren Alp Julijskich. Najistotniejszy region to Notranjska Karst  tam znajduj¹ siê s³ynne Groty Postojny
z rzeczk¹ Pivka oraz Skocjanska Jama z funkcjonuj¹c¹ w rodku kolejk¹  obydwie mo¿na zwiedzaæ
w towarzystwie przewodnika. Najg³êbsz¹ jaskini¹
jest Ceki 2 (-1480 m).
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
Chorwacja  to g³ównie masyw Velebit, najg³êbsz¹
jaskini¹ jest Lukina Jama (-1392 m). Z bardziej znanych obiektów turystycznych nale¿y wymieniæ Vjetrenice  z olbrzymim przewiewem i kilkoma jeziorkami.
Austria  dla turystów  Lamprechtsofen (- 1632
m i >44 km). Znane w Austrii s¹ olbrzymie jaskinie
lodowe, w tym czêciowo udostêpniona Eisriesenwelt (-407 m i >42 km). Masyw Hagengebirge to
Tantalhöhle (-435 m i >33 km) i Jagerbrunntrogsystem (-1078 m i >28 km), pora¿aj¹ce wrêcz swoimi
parametrami. Hoher Goll to Jubilaummschacht (1173 m) i Hochschwarte Höhlensystem (- 1031m).
W Tennengebirge: CosaNostra-Lochsystem (-1291 m
i >30 km), Schneeloch (-1101 m) i Meanderhöhle (1028 m). Na koniec warto wspomnieæ o atrakcyjnym masywie Dachstain z czêciowo udostêpnion¹
turystycznie Dachstain Mamuthöhle (-1199 m i >52
km) oraz Hirlatzhöhle (-1041 m i >85 km).
Szwajcaria  najwiêksz¹ jest Holloch (-941 m
i >175 km), a zaraz potem SiebenhengstenhohgantHöhlensystem (-1340 m i >140 km). Inn¹ wart¹ uwagi jaskini¹ jest Muttseehöhle (-1070 m) znajduj¹ca
siê w masywie Mutt.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
Niemcy  najg³êbszym tworem jest Geburtstagsschacht (-698 m). Z jaskiñ turystycznych mo¿na wymieniæ przepiêkne naciekowo obiekty w Górach
Harzu: Hermannshöhle i Baumannshöhle.
Hiszpania  dla zawodowców najciekawszy jest
Masyw Picos z najg³êbszymi jaskiniami Torca del
Cerro (-1589 m) i Sima del Trave (-1441 m). Amatorzy maj¹ tak¿e wiele mo¿liwoci zwiedzania jaskiñ
zaczynaj¹c od s³awnej z prehistorycznych odkryæ
Altamiry w Górach Kantabryjskich, a koñcz¹c na jaskiniach Majorki: Smoczych czy Pirackiej.
Francja  groto³azi wzrok swój kieruj¹ ku Centralnym Pirenejom gdzie króluje Pierre Saint Martin
(-1342 m) czy Alpom Sabaudzkim z Gouffre Mirolda
(-1610 m) i Reseau Jean Bernard (-1602 m). Z obiektów turystycznych nie mo¿na nie wymieniæ Lascaux
czy Grottes de Betharram.
W³ochy  tutaj zawodowcy udaj¹ siê w Alpy Julijskie i w popularne Alpy Apuañskie z najg³êbszymi
jaskiniami Complesso del Monte Corchia (-1190 m
i >52 km) i Abisso Paolo Roversi (-1249 m).
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
Ukraina  bogate w jaskinie Podole ze specyficznym krasem gipsowym  jaskinie Optymistyczna
(>200 km)  drugi co do d³ugoci obiekt na wiecie
i Jeziorna (>111 km), to wielesetkilometrowe molochy o spl¹tanych korytarzach.
Rosja  Kaukaz z Masywem Bzybskim i Masywem Arabiki  z aktualnie najg³ebsz¹ jaskini¹ wiata. Ural i masyw Gurgur Ata z g³êbokimi jaskiniami
siêgaj¹cymi 1000 m.
Turcja  Evren Gunay Dudeni (-1377 m). Wiêksze odkrycia w Taurusie Zachodnim.
Chiny  prowincje Quantse i Yunan obfituj¹ w twory krasowe. Tybet daje wielkie mo¿liwoci. Na razie
najg³ebsz¹ jaskinia jest Xio Zhai Tien Ken (-964 m).
Tajlandia  intensywnie o ile to mo¿liwe na terytoriach zamorskich eksplorowany masyw Ciang
Dao.
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Gdzie uprawiaæ
alpinizm jaskiniowy
na wiecie
Papua Nowa Gwinea  jaskinie na wyspie Nowa
Brytania to przede wszystkim Reseau Neide-Muruk
(-1141 m).
Maroko  ciekawy masyw Rif z najg³êbsz¹ jaskini¹ Kef Toghobeit (-722 m). Na wschodzie kraju
w okolicy Tazzy znajduje siê region z otwart¹ dla ruchu turystycznego jaskini¹ Gouffre du Friuato.
Algieria  ciekawy masyw Djurdura z jaskini¹
Anou Ifflis (-1170 m).
USA  to potentat w najd³u¿szych jaskiniach
wiata. Pierwsza z nich to Mammoth Cave System (116 m i >563 km), udostêpniona czêciowo dla ruchu turystycznego. Inna wspania³a jaskinia to Jevel
Cave (-181 m i >193 km). Jest tam tak¿e s³awna Lechugilla (-478 m i >161 km)  uznawana powszechnie za najpiêkniejsz¹ na wiecie. Dziesi¹tki wiêkszych i mniejszych jaskiñ. Najg³êbsz¹ jaskini¹ jest
Kazumura-Olaa Cave System (-1102 m i >61 km).
Meksyk  najg³êbsze jaskinie znajduj¹ siê w stanie Oahaca  Sistema Huautla (-1475 m) i Sistema
Cheve (-1386 m).
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Adresy  telefony
ä Polski Zwiazek Alpinizmu i Komisja Taternictwa
Jaskiniowego  Warszawa, ul. Cio³ka 17, tel/fax
022/836.36.90, e-mail: biuro@pza. org. pl
ä TOPR  Zakopane, tel. alarmowy 0 603 100 100,
tel. 018/ 206.34.44, e-mail: naczelnik@topr. zakopane. pl
ä GOPR  Grupa Jurajska  Kroczyce, tel. 034
/315.20.99, 034/ 315.20.00, e-mail: jopr@cz.
onet. pl
ä Oficjalna strona internetowa KTJ PZA  http: //bg.
univ. gda. pl/~dbart
ä Prywatna szko³a alpinizmu jaskiniowego nie¿na"  Tomasz Pryjma tel. 0 609 804 661  szko³a
zaprasza na kompleksowe kursy szkoleniowe,
doskonalenia umiejêtnoci, wycieczki i miniwyprawy, posiada komercyjn¹ stronê www o jaskiniach  http: //jaskinie. fm. interia. pl e-mail: jaskinie@poczta. fm
ä Amatorska strona o jaskiniach  www. jaskinie.
cad. pl
Wiêksze Kluby:
ä Speleoklub Warszawski  http: //speleo. icm. edu.
pl e-mail: speleo@pingwin. icm. edu. pl
ä Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego 
www. kktj. pl e-mail: kktj@poczta. fm
ä Speleoklub ¯agañ  www. bobry. prv. pl e-mail:
bobry@skrzynka. getin. pl
ä Informacje o pozosta³ych klubach mo¿na znaleæ
na oficjalnej stronie internetowej KTJ PZA.
ä Wiêksze sklepy: Alpin Sport  Zakopane ul. Krupówki 14; W. i. P  Warszawa ul. Garbarska 5
ä Wa¿niejsi hurtownicy: AMC Kraków ul. Halicka
9  Petlz, Beal; Alpinus  wiêtoch³owice ul, Ceramiczna 2  odzie¿; Euromark  Warszawa ul.
Modliñka 244a  odzie¿, dodatki.
ä Wa¿niejsi polscy producenci: Alpinus  wiêtoch³owice ul, Ceramiczna 2  odzie¿, Duo-Sport 
D¹browa Górnicza ul. £¹czna 39, Euromark 
Warszawa ul. Modliñska 244a  odzie¿ Lhotse 
Sosnowiec ul. Staszica  uprzê¿e
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Prasa i literatura
specjalistyczna
ä Taternik  jedno z najstarszych bran¿wych pism
w Polsce, periodyk Polskiego Zwi¹ku Alpinizmu,
aktualnie wychodzi jako kwartalnik, zwykle zawiera krótki dzia³ omawiaj¹cy dokonania alpinistów jaskiniowych,
ä Wierchy  jedno z najstarszych bran¿owych pism
w Polsce, rocznik, zwykle zawiera sporo omówien dotyczacych dzia³alnosci jaskiniowej i artyku³y podsumowuj¹ce,
ä Jaskinie  biuletyn KTJ PZA, wydawany jako dwumiesiêcznik, zawieraj¹cy zarówno materia³y historyczne jak i bie¿¹ce, sprawy techniki i sprzêtu,
zdjêcia,
ä Góry  magazyn powiêcony sportom górskim,
ä Góry i Alpinizm  w niewielkim stopniu mo¿na
tutaj znaleæ co o jaskiniach,
ä Beletrystyka opisuj¹ca wra¿enia z podziemnych
wypraw. Polska klasyka to: Burchard Operacja
Kret", Kuczyñski Czeluæ", Rudolf Meander na 
1000", Pryjma Wspinaczka w ciemnoci".
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