
Jaskina Đalovida Pedina jest najdłuższą jaskinią Czarnogóry, liczącą sobie ponad 11km długości 

korytarzy. W minionych latach nasi czescy koledzy, działając systematycznie od 2003r, odkryli prawie 

2 km nowych korytarzy, ukrytych za 1. i 2. syfonem. Ogólny plan jaskini można zobaczyd na 

poniższym rysunku. 

 

 

Sformułowano cele wyprawy: 

 nurkowanie w 3-cim syfonie i eksploracja partii za syfonami – strona czeska 

 dokooczenie kartowania znanej części jaskini – wspólnie 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej wysokiej jakości– strona polska 

Ponieważ zrealizowanie celów w tak rozległej jaskini jest niezmiernie skomplikowane logistycznie, 

wyodrębniliśmy kilka niezależnie działających ekip: 

 ekipa nurków-eksploratorów – miejscem ich działao będą partie za syfonami, a ich zadaniem 

będzie odkrycie dalszej części jaskini, przypuszczalnie znajdującej się za 3. syfonem. 

 ekipa od zadao specjalnych – główne zadanie specjalne to opróżnienie 1. syfonu przy użyciu 

motopompy. Niemniej przydadzą się też podczas innych, nieoczekiwanych zwrotów akcji… 

 dwie ekipy kartografów – będą mierzyd znane części jaskini. Pierwsza ekipa uda się głównym 

ciągiem w kierunku syfonów (ok. 5km jaskini), a druga zmierzy pozostałe partie (ok. 3km). 

 ekipa fotograficzna – całkowicie niezależna grupa, której zadaniem będzie ukazanie piękna 

tej czarnogórskiej jaskini szerszej widowni! 

Jako że najważniejsze zadanie – eksploracja za syfonami – jest najtrudniejsza i najbardziej 

niebezpieczna, a sprzęt nurkowy niezbędny do jej realizacji jest ciężki i nieporęczny, wszyscy 

uczestnicy wyprawy będą brali udział w jego transporcie w jaskini. 



Organizatorzy wyprawy strona polska: 

Adam Pyka – Wiek 27 lat, kierownik polskiej części wyprawy, uczestniczył w wyprawach: 

 2011 - Picos de Europa, wyprawa eksploracyjna, kartowanie w j. G13, transport i 

zaopatrzenie biwaku. 

 2013 - j.w., kartowanie i eksploracja w j. PE001 

 2014 - współorganizator wyprawy Meduza2014, wyprawa do jaskini Đalovida Pedina w 

Czarnogórze. 

 Wiele jaskio na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

Paweł Ruda - Wiek 25 lat, członek Klubu Speleologicznego Politechniki Wrocławskiej, uczestniczył w 

wyprawie Meduza 2014, Laureat międzynarodowego konkursu fotograficznego European Photo 

Competition: Focus on risk prevention 2011. Wspina się w Tatrach i Alpach, uczestniczy w eksploracji 

jaskio oraz kopalo. Na wyprawie będzie działał w ekipie foto. 

Michał Kamioski – Wiek 24 lata Członek Klubu Speleologicznego Politechniki Wrocławskiej, wspina się 

w Tatrach i Alpach. Od lat interesuje się fotografią, laureat m. in. konkursu fotografii jaskiniowej 

Czech Speleo Photo 2015. Podczas wyprawy będzie kierownikiem ekipy foto, uczestniczył w 

wyprawie Meduza 2014. 

Magdalena Piosek – studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się 

problematyką podejmowania ryzyka, aktualnie pisze pracę magisterską dotyczącą jego 

uwarunkowao. Uczestniczy w eksploracji jaskio oraz wspina się w Tatrach i Alpach. Wyprawę 

wspomoże pracą w ekipę foto, uczestniczyła w wyprawie Meduza 2014 

W wyprawie weźmie udział jeszcze osiem osób należących do Klubu Speleologicznego Politechniki 

Wrocławskiej. 

 

Harmonogram wyprawy 2015: 

 16. 08 (niedz.) – przyjazd do Czarnogóry 

 17. 08 (pon.) – przyjazd na Plateau Đalovida, rozłożenie bazy 

 18. 08 (wt.) – zaporęczowanie jaskini, transport pompy 

 19. 08 (śr.) – próba pompowania 1. syfonu 

 20. 08 (czw.) – rezerwa 

 21. 08 (pt.) – transport sprzętu nurkowego do jaskini 

 22. 08 (sob.) – wyjście nurków do jaskini, nurkowie docierają pod 1. syfon, biwak przed 

syfonami 

 23. 08 (niedz.) – przepłynięcie 1. i 2. syfonu, transport sprzętu na biwak, biwak 

 24. 08 (pon.) – próba nurkowania w 3. syfonie, biwak 

 25. 08 (wt.) – eksploracja za 3. syfonem, biwak 

 26. 08 (śr.) –  powrót zza syfonów, wyjście nurków z jaskini 

 27. 08 (czw.) – transport sprzętu nurkowego z jaskini 

 28. 08 (pt.) – pakowanie bazy, impreza pożegnalna 



 29. 08 (sob.) – wyjazd z Czarnogóry 

Przybliżony kosztorys polskiej części wyprawy: 

 Koszty indywidualne na każdego uczestnika to około 1000zł, w tym: 

Ubezpieczenie – 200zł 

Paliwo – 300 zł 

Jedzenie – 225 zł 

Uzupełnienie braków sprzętu biwakowego - 200 

Uzupełnienie brakującego sprzętu jaskiniowego – 100 

Liczba uczestników z Polski wynosi 12 osób, co daje 12 000zł 

 Koszty współdzielone 

Motopompa z osprzętem 1000zł 

Liny, kotwy, wiertła itp. 1000zł 

Sprzęt fotograficzny 10 000 (współdzielone pomiędzy ekipę fotograficzną) 

 W sumie przybliżony budżet polskiej części wyprawy wynosi  24 000 

 

Więcej informacji: 

WWW.speleomeduza.eu 


