Zasady uprawiania taternictwa jaskiniowego1
Aby uzyskać zezwolenie na wejście do jaskini na terenie TPN, należy posiadać Kartę
Taternika Jaskiniowego lub uczestniczyć w kursie jaskiniowym. Odwiedzamy jaskinie
udostępnione, tylko w odpowiednich okresach (tabela na odwrocie).
1. Przed wyjściem:
- wpisujemy wyjście do Jaskiniowej Książki Wyjść Taternickich,
- nie przekraczamy limitów wejść (15 osób dziennie w maksymalnie trzech grupach),
- planujemy wyjścia tak, aby unikać poruszania się po zmroku (szczególnie w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada),
- zostawiamy gdzieś informację o wyjściu, planowanej godz. powrotu i godz. alarmowej,
- zabieramy odpowiednie dokumenty (karta taternika, ewentualnie dowód osobisty i
zaświadczenie o uczestnictwie kursie).
2 Przy dojściu/powrocie:
- korzystamy ze szlaków turystycznych i wydeptanych ścieżek,
- w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami: zachowujemy dystans, nie dokarmiamy i nie
płoszymy,
- zgłaszamy nielegalne wyjścia oraz inne przypadki łamania przepisów (tel. 695408097)
3. W jaskini:
- poruszamy się tylko w poznanych partiach jaskiń,
- nie zakładamy (wymieniamy) bez zezwolenia stałych punktów asekuracyjnych,
- nie prowadzimy prac ziemnych, nie przekopujemy dodatkowych otworów,
- nie niszczymy szaty naciekowej,
- nie zostawiamy po sobie śladów ani pamiątek, odchody wynosimy w workach toaletowych
- zabieramy, w miarę możliwości, znalezione śmieci,
- nie używamy otwartego ognia (lampy karbidowe, papierosy),
- nie niepokoimy zwierząt, dla których jaskinie są miejscem życia.
4. Po powrocie:
- wypełniamy Kartę Informacyjną (dokumentacja zanieczyszczeń, stanu punktów
asekuracyjnych).
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na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz Zarządzenia
Dyrektora TPN z dnia 1.06.2010 r. w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie TPN

Lista jaskiń udostępnionych dla taternictwa jaskiniowego
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Jaskinia
Barania
Czarna
Dudnica
Goryczkowa
Kalacka
Kasprowa Niżnia
Kasprowa Średnia
Kasprowa Wyżnia (otwór
III udostępniony tylko od
wnętrza jaskini)
Koprowa Studnia
Małołącka
Marmurowa
Miętusia
Miętusia Wyżnia
Pod Dachem
Pod Wantą
Pomarańczarnia
Przy Przechodzie
Studnia za Murem
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16.06–30.11
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
16.06–31.03
16.06–31.03
16.06–30.11
16.06–31.03
16.06–31.03
cały rok
cały rok
16.06–31.03
cały rok
16.06–30.11
cały rok
16.06–31.03
System Ptasiej:
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Lodowa Litworowa
16.06–31.03
Ptasia Studnia
16.06–31.03
Nad Dachem
16.06–31.03
System Wielka Śnieżna (z wyłączeniem Jaskini Wilczej do połączenia ze Śnieżną):
otwór Wielka Litworowa
cały rok
otwór Śnieżna
cały rok
otwór Jasny Aven
cały rok
otwór Nad Kotlinami
cały rok
Śpiących Rycerzy
cały rok
Śpiących Rycerzy Wyżnia
cały rok
Tunel Małołącki (dolny
16.06–30.11
otwór)
Wodna pod Pisaną
cały rok
Zimna (z wyłączeniem
Jaskini Białej od
cały rok
połączenia z Korytarzem
nad Łukami)

Legenda:

jaskinia udostępniona,

jaskinia nieudostępniona
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