
Skąd się wzięły
jaskinie

Powstanie jaskiń tatrzańskich
jest efektem rozpuszczania skał
przez wodę. Oczywiście nie wszyst−
kie skały budujące Tatry są podat−
ne na działanie wody – na przykład
nie rozpuszczają się granity, budu−
jące większość Tatr Wysokich.
Rozpuszczają się za to wapienie
i dolomity, charakterystyczne białe
lub szare skały, z których utworzo−
na jest większość Tatr Zachodnich,
na przykład Giewont, Czerwone
Wierchy, czy duża część Doliny Ko−
ścieliskiej. Oczywiście woda nie
działa na nie tak intensywnie, jak na
sól lub cukier – aby utworzył się ko−
rytarz dostępny dla człowieka trze−
ba setek tysięcy lub nawet milionów
lat. Rozpuszczaniu pomaga obec−
ność szczelin i spękań, którymi
woda przemieszcza się pod wpły−
wem sił grawitacji lub pod dużym
ciśnieniem własnym.
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Jaskinia Mroźna to jedna z największych turystycznych atrak−

cji Doliny Kościeliskiej. Choć bogactwem szaty naciekowej

i rozległością korytarzy zdecydowanie ustępuje Jaskini Biel−

skiej, znajdującej się po słowackiej stronie Tatr, zasługuje

Mroźna na obejrzenie i nie bez przyczyny jest licznie odwie−

dzana przez turystów. Można ją zwiedzać od początku kwiet−

nia do końca października. Wstęp jest płatny.

Woda we wnętrzu skał pochodzi z opadów atmosferycznych prze−
siąkających z powierzchni, bądź z wód roztopowych – na przykład
z lodowców topiących się w zamierzchłych czasach geologicznych.
Często korytarze jaskiniowe tworzy woda z cieków powierzchniowych
– rzek i potoków, które natrafiając na dogodne miejsca wnikają do
wnętrza Ziemi, by w innym miejscu znów wypłynąć na powierzchnię.

Rozpuszczając skały, woda nasyca się jej składnikami – głów−
nie węglanem wapnia. W odpowiednich warunkach następuje wytrą−
canie się jego krystalicznej odmiany – kalcytu, który formuje tzw. nacie−

ki. Mają one rozmaitą formę, w nie−
których jaskiniach tworzą wystrój,
jakiego nie wymyśliłby najzdolniej−
szy dekorator wnętrz. Jaskinie pol−
skich Tatr nie są tak bogate w na−
cieki jak nieodległe słowackie ja−
skinie Tatr Bielskich czy Niżnich
Tatr, tym nie mniej w Mroźnej moż−
na zobaczyć ich najbardziej pod−
stawowe formy. Nacieki w kształ−
cie sopli nazywane są stalaktyta−
mi, te, które wyrastają z dna – sta−
lagmitami. Niekiedy łączą się one
w kalcytowe słupy – stalagnaty. Na
ścianach tworzą się żebra, grzyb−
ki, draperie i polewy. Specyficzną,
plastyczną formą nacieków jest
mleko wapienne.

Procesy związane z rozpusz−
czaniem się skał, z przepływem
w ich wnętrzu wód podziemnych,
z tworzeniem nacieków i z wielo−
ma innymi zjawiskami są bardzo
skomplikowane. Określa się je
wspólną nazwą „zjawiska kraso−
we”. Badaniem jaskiń zajmują się

speleolodzy. Obszarem ich zainteresowania są nie tylko zjawiska kra−
sowe, ale także świat roślin i zwierząt występujących w jaskini oraz
nauki historyczne. Speleolodzy nierzadko są odkrywcami. Wnętrza
jaskiń nadal kryją tajemnice i co pewien czas przy ich penetracji docho−
dzi do wielkich sensacji.

Zwiedzanie większości jaskiń tatrzańskich wymaga specjalnego
wyekwipowania, doświadczenia i umiejętności. Żeby zostać grotoła−
zem najlepiej wstąpić do jednego z klubów taternictwa jaskiniowego,
które co roku organizują specjalne szkolenia.

Życie w jaskiniach
Wydawać by się mogło, że wieczna ciemność, stuprocentowa wil−

gotność i niska temperatura są wystarczającymi powodami, żeby
w jaskiniach nie istniało jakiekolwiek życie. Nic bardziej mylnego! Licz−
ne organizmy dostosowały się do tych trudnych warunków i doskonale
sobie w nich dają radę. Mało tego, niektóre w innym środowisku po
prostu by zginęły.

Świat roślin ogranicza się do partii przyotworowych – nic dziwnego,
przecież większość z nich do życiodajnych procesów fotosyntezy po−
trzebuje choć odrobinę światła – nawet nie bezpośredniego słonecz−
nych promieni, lecz pośredniego, odbitego od jasnych skał. Rośliny
zielone dostosowały się do niskiego natężenia światła przez szereg
zmian morfologicznych i fizjologicznych – na przykład grubość liści
maleje, zmniejsza się ilość szparek na ich powierzchni, a chloroplasty
– organy odpowiedzialne za fotosyntezę – powiększają się. Czasami
zdarza się, że ziarna zawleczone daleko w głąb jaskini wykiełkują
w jałowej, jaskiniowej glebie, ale po wyczerpaniu zapasów pokarmo−
wych zginą. W jaskiniach sztucznie oświetlonych, szczególnie tak in−
tensywnie jak Mroźna, wystarczająco dużo energii do fotosyntezy do−
starczają reflektory. W wielu miejscach na ścianach widać całe „ogród−
ki” rosnących mchów. Oczywiście jest to zjawisko szkodliwe, naru−
szające przyrodnicze, naturalnie jałowe środowisko jaskini. Brak świa−
tła nie jest przeszkodą dla pleśni i grzybów, które substancje niezbędne
do życia czerpią z organicznych szczątków zawleczonych do jaskini
(np. kawałki drewna) lub powstających w jaskini – na przykład guano,
odchodów nietoperzy.

Fauna jaskiniowa również jest pełna niespodzianek. Zoolodzy żyją−
ce tu gatunki podzielili na troglobionty – występujące wyłącznie w śro−
dowisku podziemnym, troglofile, mogące żyć zarówno w jaskiniach, jak
i w innych miejscach o zbliżonych warunkach (np. pod kamieniami,
w glebie itp.), oraz troglokseny, które w jaskiniach spędzają tylko część
cyklu rozwojowego. Większość gatunków przynależy do świata owa−
dów i pajęczaków. Specyficzne warunki wykształciły jedne organy –
np. wydłużone czułki i odnóża, a spowodowały zanik innych – np. na−
rządów wzroku czy pigmentu. Wśród nich znajdują się takie „perełki

zoologiczne” jak gatunki endemiczne – takim jest na przykład niewielki
studniczek Niphargus tatrensis, niegdyś spotykany między innymi
w jeziorkach Jaskini Mroźnej.

Dla zwiedzających Jaskinię Mroźną najciekawszymi zwierzętami są
nietoperze. W jaskiniach spędzają zimę, zapadając w hibernatyczny
sen. Ich budzenie powoduje niepotrzebny, dodatkowy wydatek ener−
getyczny – zgromadzonych zapasów może przed wiosną zabraknąć
i zwierzęta wtedy giną. W Tatrach występuje kilkanaście gatunków
nietoperzy. Szacuje się, że żyje ich od kilku do kilkunastu tysięcy eg−
zemplarzy. Najliczniejszy jest nocek wąsatek. To również najmniejszy
z tatrzańskich nietoperzy, waży 3–6 g. Zauważywszy nietoperza war−
to mu się przyjrzeć. Należy to jednak zrobić ostrożnie, nie szturchać go
i nie głaskać. Nie dmuchajmy na niego i nie świećmy zbyt długo latarką.Plan Jaskini Mroźnej wg Kazimnierza Kowalskiego

Żebro i polewa naciekowa. Część polewy została uszkodzona przez
turystów zwiedzających jaskinię

Mchy rozwijające się w świetle reflektorów oświetlających jaskinię
Drobne formy naciekowe – grzybki. Na krawędzi kropli wody widać
tworzące się kryształy kalcytu
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Przejście przez zwężenia korytarza Sabałowe Jeziorko

Sala Pochyła. W głębi po prawej Piaskowe Stawki

W czasach, gdy Jaskinię Mroźną można było zwiedzać zimą, ilość
przebywających tu nietoperzy spadła do zera. Teraz, gdy zwiedza się
ją od początku maja do końca października te jedne z najmniejszych
polskich ssaków wróciły.

Jaskinia Mroźna
Jednym z bardziej interesujących obszarów krasowych Tatr jest

rejon Czerwonych Wierchów i leżącej u ich stóp Doliny Kościeliskiej.
Istniejące tu jaskinie powstanie zawdzięczają bądź wodom z topnie−
jących lodowców, bądź pogłębianiu systemu doliny. Ich wiek szaco−
wany jest na około 2 mln lat; powstawały na przełomie okresów na−
zwanych przez geologów pliocenem i plejstocenem. Naukowcy nie są
zgodni, co do genezy Jaskini Mroźnej. Jedni uważają, że jest częścią
systemu sąsiedniej Jaskini Zimnej, inni – że utworzył go pra−potok
Kościeliski.

Niektórzy, co dowcipniejsi przewodnicy powstanie Mroźnej tłumaczą
inaczej: – Ta jaskinia, wydrążona w skałach powstały dzięki Jaśkowi
ze Smrekowej Wsi, który kiedyś zgubił tu pięć złotych i powiedział o tym
sąsiadom...

Mroźna to pojedynczy korytarz z kilkoma rozszerzeniami, bez zna−
czących odgałęzień, z wyjątkiem odkrytego w 2000 r. sześćdziesięcio−
metrowego korytarza, który zwiększył długość jaskini do 571 m, a jej
deniwelację (różnicę wysokości między najwyżej i najniżej położonym
punktem) do 42,5 m. Jej otwory (naturalny i sztuczny) znajdują się
w dolnej części grzbietu Organów po wschodniej stronie Doliny Koście−
liskiej, stokilkadziesiąt metrów ponad jej dnem.

Jaskinia jest znana od 1934 r., gdy jej otwór odkryli Stefan Zwoliński
i Jerzy Zahorski. Do 1937 r poznano około 60 m korytarza. Dalsze
badania podjęto dopiero po wojnie: po przekopaniu zamulonego odcin−
ka w 1950 r. przedostano się do dalszej części, która kończyła się
zawaliskiem zaledwie kilka metrów od powierzchni, w Żlebie pod Wy−
sranki, bocznej dolince odchodzącej od Doliny Kościeliskiej. Władze
PTTK, które finansowały dotychczasowe badania z nadzieją na znale−
zienie jaskini, która mogłaby konkurować ze słowackimi, podjęły decy−
zję o przekopaniu tunelu i udostępnieniu Mroźnej dla zwiedzających.
Prace adaptacyjne trwały jeszcze kilka lat. 12 lipca 1953 r. odbyło się
uroczyste otwarcie jaskini – ale wtedy można było ją zwiedzać tylko
przy świetle świec i karbidówek. Kolejnych pięć lat minęło, zanim do obu

otworów doprowadzono wygodne ścieżki, w betonowym bunkrze zain−
stalowano agregat prądotwórczy, a w jaskini lampy elektryczne. Wypo−
sażenie jaskini kilkakrotnie modernizowano. W 2001 r. wymieniono oświe−
tlenie i agregat, w 2008 r. drewniane barierki zastąpiono metalowymi,
ze stali nierdzewnej.

Mimo iż dla grotołazów nigdy nie stanowiła specjalnej atrakcji, na−
ukowcy poświęcali jej sporo uwagi. Wykaz literatury zawiera ponad pół
setki pozycji, badania prowadzone są nadal, a stosunkowo niedawne
odkrycie przez Jakuba Nowaka korytarza biegnącego w stronę są−
siedniej Jaskini Zimnej wskazuje, że Mroźna „nie powiedziała jeszcze
ostatniego słowa”.

Jak trafić do Mroźnej
Zwiedzanie Jaskini Mroźnej, w odróżnieniu od penetracji wielu innych

tatrzańskich jaskiń, nie wymaga ani wyposażenia, ani specjalnych
umiejętności. Jaskinia jest oświetlona lampami elektrycznymi, zwiedza
się ją w towarzystwie przewodnika. Wybierając się do niej należy jed−
nak liczyć się z wilgocią, niską temperaturą i dużym prawdopodobień−
stwem wybrudzenia błotem jaskiniowym. Wyprawę do jaskini można
połączyć ze zwiedzeniem Doliny Kościeliskiej.

Od wylotu doliny w Kirach drogą (zielone znaki) idziemy w jej głąb, aż
do końca polany Stare Kościeliska, tuż przed zwężeniem Bramy Kra−
szewskiego (40 min.). Tu droga zanurza się w skalną gardziel, szlak do
jaskini wiedzie w lewo, przez most na potoku. Minąwszy go, można, po
przejściu kilka kroków w prawo, znaleźć się na podeście widokowym
przy Lodowym Źródle – wywierzysku, w którym wypływa woda z jaskiń
znajdujących się we wnętrzu Czerwonych Wierchów. Ścieżka do Mroź−
nej wznosi się dość stromo, wpierw w górę Żlebu pod Wysranki,
a później zakosami przez las do niewielkiego placyku z ławkami i drew−
nianego budyneczku przy sztucznym otworze jaskini. Tu kupuje się
bilety i czeka na wejście. Trasa przez jaskinię ma ponad 400 m długo−
ści, przechodzi się ją w 30–40 minut.

Przejście przez jaskinię
Po wejściu do betonowego przedsionka sztucznie przekopanym

i wzmocnionym tunelem przechodzimy do wnętrza groty. Po schod−
kach dochodzimy do ukośnej, stosunkowo wąskiej szczeliny, ciągną−
cej się na odcinku około 80 m. Ze stropu kapie woda i spływa po uko−
śnych ścianach. Widoczne są tu pozostałości po zniszczonych nacie−
kach z mleka wapiennego. Ten korytarz nosi nazwę Cmentarzysko
Nacieków – fragmenty odpadłych od ścian i stropu, pokruszonych resz−
tek leżą na dnie szczeliny. W końcowej części korytarza, z jego prawej
strony, widać niewielkie żebra, polewy kalcytowe i resztki poobłamy−
wanych stalaktytów. Korytarz skręca nieco w prawo, ścieżka przez
próg ze zwalonych głazów sprowadza w dół, na dno szerokiego i wy−
godnego korytarza. Droga wiedzie równym, nieco gliniastym dnem nie−
znacznie się obniżając. Na ścianach widoczne są ślady plastycznej
formy nacieków – mleka wapiennego, któremu ludowa medycyna przy−
pisywała właściwości lecznicze. Od jego barwy odkrywcy tej części
jaskini nadali nazwę Biały Chodnik.

Po schodkach dochodzimy do porzecznej szczeliny kończącej się
ślepo w obu kierunkach. Główny ciąg jaskini skręca tu ostro w lewo,

następnie w prawo i dochodzi do stosunkowo dużej, zawaliskowej salki
o ścianach pokrytych polewami naciekowymi o brązowawym odcieniu.
W salce tej mamy do czynienia ze stałym opadem tzw. deszczu pod−
ziemnego. Niskim przełazem przechodzimy do Komory Złomisk, w któ−
rej widać wielkie głazy oderwane od stropu. Z niej po schodach podcho−
dzimy do Wielkiej Komory. To najobszerniejsze miejsce jaskini. Na dnie
komory leżą liczne bloki skalne, oddzielające niższą część sali od wy−
ższej, przez którą biegnie dalsza droga. W sali możemy obejrzeć kilka
niewielkich stalagmitów oraz tzw. makaronów, czyli stalaktytów rurko−
wych. Na ścianach występują polewy i żebra zabarwione tlenkami metali
na brązowo. Przechodząc dalej wzdłuż Zasłony – kalcytowej polewy
tworzącej małe kaskady – dochodzimy do Sabałowego Jeziorka, nie−
wielkiego podziemnego stawu, sztucznie utworzonego w trakcie prac
udostępniających jaskinię. Z dna jeziorka wystają stalagmity. Dalszy

ciąg jaskini prowadzi przez niskie przejście przekopane w namulisku
do korytarza rozwiniętego w wąskiej szczelnie tektonicznej. Na tym
odcinku zachowały się najładniejsze okazy szaty naciekowej – niewiel−
kie stalaktyty i stalagmity oraz blisko półmetrowy stalagnat. To nagro−
madzenie nacieków nosi nazwę Ogródka. Poprzez skośną szczelinę
niskim przejściem dochodzimy do wysokiej Sali Pochyłej. Na ścianach
korytarza widoczne są liczne żłobki krasowe wymyte ściekającą wodą.
Korytarz skręca nieznacznie w prawo i stopniami wzdłuż poręczy spro−
wadza ku dwóm małym, naturalnym jeziorkom. Od piasku i drobnego
żwiru zalegającego ich dna, noszą one nazwę Piaskowe Stawki. Żwir
prawdopodobnie został przyniesiony przez płynące niegdyś przez ja−
skinię wody pra−potoku Kościeliskiego. Z Sali Pochyłej przekopanym
korytarzem dochodzimy do Komory Wstępnej, fragmentu jaskini od−
krytego w 1934 r. Przez poszerzoną szczelinę trójkątnego, naturalne−

go otworu wychodzimy na powierzchnię, na taras usypany w czasie
prac przy udostępnianiu jaskini.

Tu można oczyścić ubranie ze śladów jaskini i chwilę odpocząć
przed zejściem. Warto jeszcze skierować wzrok na pobliski, znajdują−
cy się nieco powyżej tarasu w zagłębieniu skalnej ściany, otwór Jaskini
Zimnej (zamkniętej dla ruchu turystycznego, dostępnej jedynie dla gro−
tołazów), której korytarze mierzą ponad 4,5 km długości.

Ścieżka w dół zbiega stromymi, ale wygodnymi schodami zabezpie−
czonymi barierą. Po kilkunastu minutach stajemy na dnie Doliny Ko−
ścieliskiej, powyżej Bramy Kraszewskiego.
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utworzonego przez płynącą wodę wzdłuż skośnej szczeliny

Hibernujący nietoperz


