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Wstęp

Obszar prowadzonych badań obejmował ogólnie rejon Doliny

Kościeliskiej, razem z Doliną Miętusią, Doliną Mułową i

Wąwozem Kraków. Działalność terenowa polegała na

poszukiwaniu nowych jaskiń, eksploracji w obiektach już

znanych i ich dokumentacji. W trudniejszym terenie stosowano

odpowiednie techniki taternictwa. Wśród 7.

zinwentaryzowanych jaskiń część była już znana, o czym

świadczyły ślady poprzedników, którzy bądź zwiedzali je

przypadkowo, bądź uznawali je za zbyt małe, aby je

dokumentować. Pomiary wykonywano metodą ciągu

azymutalnego. Opis jaskini zawierał: nazwę, wysokość n.p.m.,

wysokość nad dnem doliny, długość, głębokość (deniwelację),

położenie, morfologiczny opis obiektu, opis klimatu, flory,

fauny, historię poznania, plan, przekrój, fotografie. Prace

prowadzono w oparciu o środki własne członków klubu.

Wyniki

Wyniki przedstawia tabela. Obok nazwy podano aktualną długość,

długość odkrytych korytarzy i, jeśli nie było to odkrycie, długość

zmierzonych (zinwentaryzowanych) ciągów.

Podsumowanie

W latach 2010-2014 Krakowski Klub Taternictwa

Jaskiniowego odkrył lub zinwentaryzował 7 niewielkich

obiektów, a w Jaskini Poszukiwaczy Skarbów odkryto 20

m (razem 350 m dł.). W Jaskini Czarnej zmierzono 432 m

ciągów pominiętych podczas pomiarów prowadzonych

przez zespół PTPNoZ w 1995 r. W ten sposób J. Czarna

osiągnęła ok. 6 972 m długości. Ponadto w roku 2015 w

Jaskini Czarnej zmierzono 270 m nowych ciągów, co daje

ponad 7 240 m długości. Na klubowej stronie

www.kktj.pl znajduje się zestawienie jaskiń Tatr oparte o

oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Z

zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest

859 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 132,5 km.

Fragment przekroju  W-E Jaskini Czarnej z wyróżnionymi ciągami zmierzonymi w latach 2012-2014.
wg Grodzickiego (1995) zmienione

Jaskinia Długość (m) Odkryte (m)

Dolina Kościeliska – wsch. zbocze

Schron w Organach 3,7 (3,7)
Komin w Ździarach 4,7 4,7
Kuński Schron 6,5 6,5
Okap w Ździarach 4 (4)
Dziura w Ździarach Wyżnia 5 5
J. Czarna ok. 6972 20 (432)
Okno pod Sikawką 3,5 (3,5)
Wąwóz Kraków

Jaskinia Poszukiwaczy Skarbów   350 20
Dolina Mułowa

Korytarz pod Ciemniakiem 8 8


