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Abstract. The paper describes all known caves of the Pieniny National Park in
Poland. Twenty-two caves are situated in the Park, two more in its close vicinity.
The cave descriptions include: location, morphology, basic geological data, results of a single floristic and faunistic observation. Every cave was surveyed.
Although all caves are situated in limestones, only few of them were formed
by karst processes. The majority is of non-karst origin. The caves are generally
small and they rock shelters. Ociemne cave is the largest cave in the Polish part
of the Pieniny Mountains (length 196 m, depth 47.5 m).

WSTE˛P
Pieniński Park Narodowy jest jednym z niewielu
polskich parków narodowych na których terenie
znajduja˛ sie˛ jaskinie. Nie jest ich tutaj wprawdzie
zbyt dużo i maja˛ na ogół małe rozmiary, ale pod
wzgle˛dem przyrodniczym sa˛ dość ciekawe i warte
opracowania.
Po raz pierwszy jaskinie Pienin zostały zinwentaryzowane przed ponad czterdziestu laty
(Kowalski 1954). Od tego czasu odnaleziono na
tym obszarze dalsze obiekty, które w wie˛kszości
nie zostały odpowiednio udokumentowane. W tej
sytuacji ponowne, szczegółowe opracowanie dotycza˛ce jaskiń pienińskich było celowe. Praca ta
została zlecona przez Dyrekcje˛ PPN firmie GEOKRAK. Inwentaryzacje˛ wykonano na wiosne˛ i w
lecie 1993 r.
Prace inwentaryzacyjne skoncentrowano na jaskiniach uprzednio opisanych lub wzmiankowanych w piśmiennictwie oraz na takich, o których

istnieniu wiedzieli pracownicy PPN. Nie prowadzono natomiast specjalnych poszukiwań terenowych, maja˛cych na celu odnalezienie obiektów
dotychczas w ogóle nie znanych. Pomimo to zlokalizowano i zinwentaryzowano 6 jaskiń nie
wzmiankowanych dota˛d w piśmiennictwie. Pie˛ć z
nich zauważono w trakcie poszukiwań otworów
jaskiń już znanych, natomiast szósta (Borsucza
Jama) została wskazana przez pracowników PPN.
Z jaskiń opisanych wcześniej nie udało sie˛
odnaleźć jednej – jaskini w Czerteziku.
Pomiary jaskiń wykonywano przy użyciu taśmy mierniczej z włókna szklanego i busol geologicznych Freiberg 65. Stosowano dwustronne pomiary azymutów i upadów. Cia˛gi szkieletowe jaskiń zestawiono metoda˛ trygonometryczna˛. Plany
jaskiń wykreślono stosuja˛c przyje˛te w Polsce znaki konwencjonalne (Napierała 1988) – zob. aneks
1. Parametry otworów jaskiń (wysokość nad poziomem morza i nad dnem doliny) odczytano z
mapy topograficznej w skali 1:20 000. Jako dłu-
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gość jaskini podano sumaryczna˛ długość cia˛gu
szkieletowego.
W inwentarzu przyje˛to istnieja˛ce nazwy jaskiń,
dokonuja˛c zmian wyła˛cznie w uzasadnionych
przypadkach. Przy nazwach niektórych obiektów
podano w nawiasach nazwy synonimiczne używane w podstawowych pozycjach literatury. Parokrotnie jako równoznaczne z terminem jaskinia
zastosowano inne określenia. Sa˛ to: schronisko
i szczelina opisuja˛ce charakter jaskini oraz tradycyjne nazwy – dziura, jama i piec. Zrezygnowano natomiast z użycia anachronicznego słowa
grota.
Przy opisie każdego obiektu podana jest nazwa
jednostki litostratygraficznej (wg Birkenmajera
1977), w skałach której rozwinie˛ta jest jaskinia, a
także nazwa jednostki tektonicznej, do której te
skały należa˛. Wie˛kszość zinwentaryzowanych jaskiń należy zakwalifikować do jaskiń pseudokrasowych. Ich typ określono posługuja˛c sie˛ klasyfikacja˛ Vitka (1983), przedstawiona˛ w polskoje˛zycznym uje˛ciu przez Urbana i Mochonia (1991).
ZARYS DZIEJÓW
PIENIŃSKICH

POZNANIA

JASKIŃ

Obszar Pienińskiego Parku Narodowego był od
dawna penetrowany przez ludzi. Bez wa˛tpienia
wie˛kszość jaskiń opisanych w inwentarzu została
zauważona i odwiedzona przez mieszkańców
okolicznych miejscowości wykorzystuja˛cych Pieniny w celach gospodarczych. Jaskinie położone
w turystycznie atrakcyjnych rejonach (np. wzdłuż
trasy spływu przełomem Dunajca) były również
cze˛sto odwiedzane.
W jaskiniach Pienińskiego Parku Narodowego
były prowadzone prace inwentaryzacyjne i badania naukowe. Pierwszy inwentarz jaskiń pienińskich sporza˛dził Kowalski (1954). Opisał on 10
obiektów, z czego dziewie˛ć usytuowanych na terenie PPN. W tym samym okresie jaskinie pienińskie eksplorowali również członkowie Sekcji Taternictwa Jaskiniowego z Zakopanego (Zwoliński
1954). W naste˛pnych latach działalność inwentaryzacyjna˛ i eksploracyjna˛ prowadzono sporadycznie. Jedynym istotnym odkryciem było poznanie jaskini w Ociemnem w 1976 r. (Wito
1976). W 1981 r. w jaskini w Wa˛wozie Sobczań-

skim (dolnej) zostały wykonane prace wykopaliskowe (Alexandrowicz i in. 1985).
Jaskinie pienińskie sa˛ również wzmiankowane
w literaturze turystycznej (np. Gustawicz 1881,
Sosnowski 1930). Najwie˛cej informacji na ten temat podaje Nyka w kolejnych wydaniach swojego
przewodnika (1963, 1966, 1975).
ZJAWISKA

KRASOWE NA TLE BUDOWY
GEOLOGICZNEJ PIENIN

Pieniński Park Narodowy niemal w całości położony jest na terenie należa˛cym do pienińskiego
pasa skałkowego. Pas ten cia˛gnie sie˛ łukiem, o
długości ok. 600 km, od Wiednia po Ruś Zakarpacka˛; pomimo znacznej długości ma on niewielka˛ szerokość, rze˛du kilku kilometrów (Birkenmajer 1979, 1982).
Polska cze˛ść pienińskiego pasa skałkowego
zbudowana jest z osadów wieku jurajskiego, kredowego i paleogeńskiego. Sa˛ to wapienie, margle,
osady klastyczne oraz podrze˛dnie radiolaryty.
Pieniński pas skałkowy podlegał kilkakrotnym ruchom tektonicznym w późnej kredzie i trzeciorze˛dzie (Birkenmajer 1992). Rezultatem tych ruchów
jest niezwykle skomplikowana tektonika pasa
skałkowego.
Najbardziej charakterystyczna˛ cecha˛ budowy
geologicznej pienińskiego pasa skałkowego jest
wyste˛powanie łusek i brył tektonicznych. Łuski te
sa˛ zbudowane z wapieni jurajskich i dolnokredowych, które sa˛ otoczone bardziej mie˛kkimi utworami – marglami i osadami klastycznymi. Tego typu budowa geologiczna jest wyraźnie zaznaczona
w rzeźbie pienińskiego pasa skałkowego. Szczyty,
skałki i strome urwiska sa˛ zbudowane zazwyczaj
ze skał twardszych (zwłaszcza wapieni), zaś obniżenia mie˛dzy skałkami ze skał bardziej podatnych
na erozje˛ (Birkenmajer 1958, 1979).
Rozwój zjawisk krasowych wymaga istnienia
kompleksów skał podlegaja˛cych rozpuszczaniu.
W przypadku Pienin sa˛ to kompleksy wapienne.
Spośród wydzielonych przez Birkenmajera
(1977) trzydziestu formacji, dla rozwoju krasu
wydaje sie˛ być istotne 10. Wśród nich wyróżnia
sie˛ formacja wapienia pienińskiego. Jest ona złożona z białych lub szarych, uławiconych wapieni
z rogowcami. Osady te powstały na przełomie ju-
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Ryc. 1. Otwór Borsuczej Jamy z fragmentem inicjalnej rury w stropie (fot. J. Baryła).
Entrance of Borsucza Jama cave with a fragment of ceiling tube (phot. J. Baryła).

ry i kredy (tyton – barrem; Birkenmajer 1977).
Mia˛ższość formacji wynosi do 180 m. Wapienie
pienińskie buduja˛ wie˛kszość dużych ścian skalnych w przełomowym odcinku Dunajca pomie˛dzy Sromowcami a Krościenkiem. Ponadto należy wymienić formacje˛ wapieni z Flaków i formacje˛ wapienia ze Smolegowej, o mia˛ższości do kilkudziesie˛ciu metrów oraz formacje˛ wapienia
czorsztyńskiego i formacje˛ wapieni dursztyńskich, o mia˛ższości do kilkunastu metrów.
Na rozwój zjawisk krasowych, a zwłaszcza systemów podziemnego odwodnienia, decyduja˛cy
wpływ maja˛ budowa geologiczna i sytuacja morfologiczna. Jak już wspomniano, budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego jest niezwykle skomplikowana. Pierwotnie cia˛głe kompleksy
wapienne zostały rozdzielone i tworza˛ struktury
typu łusek lub bloków, cze˛sto o tektonicznie zredukowanej mia˛ższości. Poszczególne łuski sa˛ rozdzielone osadami niekrasowieja˛cymi lub słabo-

krasowieja˛cymi. W zwia˛zku z tym izolowane ciała wapienne maja˛ zazwyczaj indywidualne poziomy odwodnienia, co ogranicza wielkość potencjalnych systemów krasowych w Pieninach (Birkenmajer 1952, 1958, 1979). Znaczne uszczelinienie utworów wapiennych także nie sprzyja powstaniu skoncentrowanych przepływów krasowych tworza˛cych wie˛ksze próżnie podziemne.
Sytuacja taka, pomimo istnieja˛cych w Pieninach
korzystnych warunków morfologicznych (znacznych deniwelacji) nie pozwala na rozwój dużych
systemów krasowych.
Spośród 24 zinwentaryzowanych jaskiń tylko
cztery (jaskinia w Świniej Skale, jaskinia w Facimiechu, Zbójecka Dziura i Borsucza Jama) nosza˛
wyraźne ślady modelowania przez płyna˛ca˛ wode˛.
Formami zwia˛zanymi z freatycznymi warunkami
przepływu sa˛ m.in. kotły wirowe i rynna stropowa
(fragment inicjalnego korytarza) w Borsuczej Jamie (Ryc. 1). Natomiast do form zwia˛zanych z
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Ryc. 2. Jaskinia Nad Polana˛ Sosnówka˛. Szczelinowy korytarz
z blokami zaklinowanymi w stropie (fot. J. Baryła).
Nad Polana˛ Sosnówka˛ cave. A crevice passage with blocks
wedged between walls forming the ceiling (phot. J. Baryła).

Ryc. 3. Jaskinia Pienińska. Kryształy kalcytu na ścianie bocznego korytarzyka (fot. J. Baryła).
Pienińska cave. Calcite crystals on the wall of a side passage
(phot. J. Baryła).

wadycznymi warunkami należy rynna denna w jaskini w Świniej Skale.
Powstanie jaskini Piec Majki i schroniska przy
Piecu Majki można również wia˛zać z przepływem
krasowym. Prawdopodobnie jaskinie te sa˛ fragmentem dawnego przepływu Dunajca, równoległego do osi doliny, powstałego w jej przełomowym odcinku. Należy tu dodać, że współczesne
przepływy o tym charakterze sa˛ znane z Przełomu
Białki (przepływy pod Kramnica˛ i Obłazowa˛) –
Birkenmajer (1952, 1958, 1979); Kowalski (1954).
Najwie˛ksze jaskinie Pienin sa˛ jaskiniami pseudokrasowymi. Powstały one w uławiconych wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego (jaskinia w Ociemnem i jaskinia Nad Polana˛ Sosnówka˛) lub w wapieniach należa˛cych do

formacji wapieni z Flaków (jaskinia Pienińska).
Dla rozwoju tych jaskiń decyduja˛ce znaczenie
miały procesy rozwierania powierzchni mie˛dzyławicowych, a podrze˛dnie także powierzchni ciosowych i uskokowych (Jaskinia w Ociemnem).
Rozwieranie to zachodziło na skutek obsuwania
sie˛ poszczególnych pakietów skalnych pod wpływem grawitacji. Ruchom tym towarzyszyła dezintegracja poszczególnych ławic. Jej efektem jest
powstanie licznych i charakterystycznych dla
tych jaskiń zawalisk i zaklinowanych w szczelinach bloków (Ryc. 2). Wymienione powyżej jaskinie można, wg klasyfikacji Vitka (1983), zaliczyć do kategorii jaskiń szparowych (crevice type) lub szczelinowych (fissure type).
Należy jednak dodać, że w rozwoju wymienio-
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nych powyżej jaskiń miały pewien udział także
procesy rozpuszczania. Dowodem na to sa˛ ślady
korozji (m.in. struktury boxwork) wyste˛puja˛ce
głównie na nachylonych ścianach. Istnienie różnego typu form naciekowych także dowodzi obecności we˛glanu wapnia w roztworze, co z kolei
świadczy o zachodza˛cych procesach rozpuszczania. Trzeba dodać, że wyste˛puja˛ce w jaskini Pienińskiej (Ryc. 3) i jaskini w Ociemnem kryształy kalcytu powstały najpewniej w warunkach
subakwalnych we wczesnym etapie rozwierania
szczelin i sa˛ prawdopodobnie starsze od samych
jaskiń.
Kilka jaskiń (Rybacka Dziura, schronisko w
Klejowej Górze, schronisko Pod Orłem) zawdzie˛cza swoje powstanie erozyjnej działalności Dunajca. Należa˛ one, wg klasyfikacji Vitka (1983),
do grupy nisz jaskiniowych (cave niches). Nie
można jednak wykluczyć wpływu procesów rozpuszczania na ich powstanie.
Geneza innych jaskiń nie jest jasna. Ich kształt
jest uwarunkowany powierzchniami uławicenia
ba˛dź powierzchniami tektonicznymi. Nie można
całkowicie wykluczyć krasowej genezy tych
obiektów. Należy dodać, że sa˛ to jaskinie niewielkie (schroniska podskalne) wymarzaja˛ce w okresie zimy i w zwia˛zku z tym formy korozyjne lub
erozyjne, moga˛ce świadczyć o ich genezie, mogły
ulec zniszczeniu na skutek oddziaływania wietrzenia mechanicznego.
FLORA

I FAUNA JASKIŃ

Informacje o organizmach żywych zasiedlaja˛cych
jaskinie pienińskie w literaturze do roku 1993 sa˛
nieliczne i rozproszone. Pierwsze wzmianki dotycza˛ nietoperzy (Sitowski 1922, 1933), ale odnosza˛
sie˛ do jaskini Aksamitka, położonej w słowackiej
cze˛ści Pienin. Natomiast fotografia kolonii podkowców małych, zamieszczona w publikacji tego
autora z roku 1933, została wykonana w Krościenku, najprawdopdobniej w piwnicach kościelnych.
Naste˛pne, już dokładniejsze informacje, podaje Kowalski (1954) w inwentarzu jaskiń pienińskich, wymieniaja˛c troglokseny: 2 gatunki motyli
(Triphosa dubitata i Scoliopteryx libatrix), chruścika Stenophylax permistus, ogólnie paja˛ki i mu-
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chówki, a z nietoperzy – podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), przebywaja˛cego dość licznie latem w jaskini Pienińskiej (jaskinia w Dolinie Pienińskiego Potoku). Autor ten stwierdził
także przebywanie lisów w jaskini w Skałce Gumionek (jaskinia przy Cyrlowej Skałce).
Wito (1976) w notatce poświe˛conej odnalezieniu i eksploracji jaskini w Ociemnem, wymienia z
niej podkowca małego (pojedyncze okazy obserwowane w okresie letnim) i paja˛ka Meta menardi.
O wyste˛powaniu owadów trogloksenicznych w
inwentaryzowanych przez siebie schroniskach
skalnych wspominaja˛ Kleszyński i Siarzewski
(1978). W schronisku w Bajków Groniu (schronisko w Białych Skałach), autorzy ci obserwowali
także kości i czaszke˛ lisa.
Wanda Weiner (1981), w pracy poświe˛conej
skoczogonkom (Collembola) Pienińskiego Parku
Narodowego, z dwóch jaskiń podała 14 gatunków
tych zwierza˛t. Stwierdzony w jaskini w Ociemnem Mesachorutes ojcoviensis, jest jak dotychczas w ogóle jedynym gatunkiem troglobiontycznym napotkanym w jaskiniach pienińskich.
Riedel (1982) wymienia paja˛ka troglofilnego
Meta menardi, wyste˛puja˛cego m.in. w Walusiowej Jamie.
W lutym 1993 r. przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzacje˛ nietoperzy zimuja˛cych w jaskinich PPN. W jaskini w Ociemnem przebywały
ła˛cznie 23 sztuki tych ssaków: 13 podkowców
małych (Rhinolophus hipposideros), 9 nocków
dużych (Myotis myotis) i 1 gacek brunatny (Plecotus auritus). W jaskini tej obserwowano także paja˛ka Meta menardi, motyle – Triphosa dubitata i
Scoliopteryx libatrix oraz ślimaka Bielzia coerulans. Po jednym okazie i gatunku nietoperzy
stwierdzono jeszcze w Walusiowej Jamie – nocek
duży i Borsuczej Jamie – gacek brunatny (Paszkiewicz i Szkudlarek 1993).
W ramach prac inwentaryzacyjnych prowadzonych wiosna˛ 1993 r. w jaskiniach PPN przez
autorów niniejszego opracowania, zwracano także uwage˛ na organizmy żywe wyste˛puja˛ce w jaskiniach. Były to obserwacje jednorazowe i obejmowały tylko rośliny i zwierze˛ta, a także ich
zgrupowania, widoczne gołym okiem. W ich wyniku, w przyotworowych partiach jaskiń stwierdzono: 3 gatunki zielenic, 5 gatunków porostów,
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Ryc. 4. Kolonie porostów w pobliżu północnego otworu jaskini
Pienińskiej (fot. J. Baryła).
Lichens near the northern entrance of Pienińska cave (phot. J.
Baryła).

Ryc. 5. Kokon paja˛ka Meta menardi oraz rusałka pawik (Vanessa io) w jaskini Nad Polana˛ Sosnówka˛ (fot. J. Baryła).
A cocoon of spider (Meta menardi) and butterfly (Vanessa io)
in Nad Polana˛ Sosnówka˛ cave (phot. J. Baryła).

22 gatunki mchów, 6 gatunków wa˛trobowców, 5
gatunków paproci oraz 21 gatunków roślin kwiatowych, z których 5 – ze wzgle˛du na wczesny
okres obserwacji i brak wykształconych organów
generatywnych – oznaczono tylko do rodzaju
(Ryc. 4).
Ze zwierza˛t obserwowano: licznie wyste˛puja˛cy w wie˛kszości jaskiń gatunek paja˛ka – Meta menardi, 3 gatunki motyli, 4 gatunki ślimaków oraz
2 gatunki nietoperzy (Ryc. 5).
Wszystkie stwierdzone wówczas rośliny i
zwierze˛ta sa˛ wymienione w dalszej cze˛ści opracowania w opisach poszczególnych jaskiń, a ponadto, w wykazie zbiorczym – zob. aneks 2.
Aktualnie, w miare˛ pełne informacje posiadamy o zasiedlaja˛cych jaskinie mszakach (mchy i
wa˛trobowce) i roślinach naczyniowych (paprotni-

ki i kwiatowe), a także – o zimuja˛cych w jaskiniach motylach i nietoperzach oraz – dzie˛ki opracowaniu W. Weiner – skoczogonkach. Natomiast
inne grupy taksonomiczne, w tym także tutaj sygnalizowane, wymagaja˛ dopiero opracowania
przez specjalistów. Dotyczy to szczególnie organizmów o niewielkich rozmiarach, takich jak glony i drobne bezkre˛gowce oraz mikroorganizmów
– bakterii i grzybów, głównie tych, które biora˛
udział w procesie powstawania mleka wapiennego – osadu tworza˛cego nacieki, cze˛sto wyste˛puja˛cego w jaskiniach pienińskich. Prawdopodobnie
mikroorganizmy maja˛ także swój udział w powstawaniu nacieku grzybkowego.
Dotychczas tylko w jaskini w Wa˛wozie Sobczańskim (dolnej) prowadzono w 1981 r. prace
wykopaliskowe. Stwierdzono tam wyste˛powanie
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fauny subfosylnej obejmuja˛cej: 52 gatunki mie˛czaków, przedstawicieli 2 rodzajów płazów, 1 gatunek ptaka, 27 gatunków ssaków, w tym 14 gatunków nietoperzy. Wykazy, opisy oraz omówienie wyników zawiera praca Alexandrowicza i in.
(1985).
Podsumowuja˛c ten rozdział można stwierdzić,
że flora przyotworowa jaskiń pienińskich jest w
swym zre˛bie typowa dla tego rodzaju siedlisk. Jedynie wyste˛powanie w otworach kilku schronisk
smagliczki Arduina (Alyssum saxatile), rosna˛cej u
nas tylko w Pieninach, pozwala już z wykazu gatunków wnioskować, że mamy do czynienia z jaskiniami pienińskimi. Z kolei obecność ekspansywnego antropofita – niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) w schronisku Piec
Majki wskazuje, że gatunek ten wchodzi również
na siedliska nietypowe dla roślin wyższych.
Fauna jaskiń pienińskich jest jakościowo uboga, co w znacznej mierze wynika z braku jaskiniowych siedlisk wodnych. Dotychczas stwierdzono
tylko 1 gatunek troglobionta (Mesachorutes ojcoviensis) i 1 – troglofila (Meta menardi). Pozostałe
gatunki reprezentuja˛ grupe˛ zwierza˛t tylko okresowo lub przypadkowo przebywaja˛cych w jaskiniach – troglokseny. Na uwage˛ zasługuje tu podkowiec mały, jeden z najbardziej zagrożonych
wyniszczeniem polskich nietoperzy.
Na koniec wypada dodać, że kilkakrotnie sygnalizowany w piśmiennictwie gatunek nietoperza
– podkasaniec Schreibersa (Miniopterus schreibersi), jako możliwy do stwierdzenia w jaskiniach
polskiej cze˛ści Pienin, nie został i tym razem w
nich potwierdzony.
INWENTARZ

JASKIŃ

Wykaz zinwentaryzowanych obiektów (Ryc. 6)

1. Szczelina w Czubatej Skale
2. Zbójecka Dziura
3. Jaskinia w Skałce Gumionek
4. Jaskinia w Wa˛wozie Sobczańskim dolna
5. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 1.
6. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 2.
7. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 3.
*
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8. Rybacka Dziura
9. Jaskinia w Świniej Skale
10. Schronisko w Klejowej Górze
11. Schronisko pod Orłem
12. Jaskinia w Facimiechu
13. Schronisko Zakonnicy
14. Jaskinia Pienińska
15. Schronisko w Bajków Groniu
16. Walusiowa Jama
17. Jaskinia nad Polana˛ Sosnówka˛
18. Schronisko pod Burzyna˛ 1.
19. Schronisko pod Burzyna˛ 2.
20. Schronisko pod Burzyna˛ 3.
21. Jaskinia w Ociemnem
22. Borsucza Jama
23. Piec Majki
24. Schronisko przy Piecu Majki

OPISY

MONOGRAFICZNE

1. Szczelina w Czubatej Skale*

Pieniński Park Narodowy
Pieniny Czorsztyńskie
Wysokość otworu (O 1): ok. 645 m n.p.m.
Wysokość otworu (O 1) nad dnem doliny Dunajca: ok. 165 m
Ekspozycja otworów: SE
Długość: 6 m
Deniwelacja: 5 m
Schronisko tworzy wa˛ska, stroma szczelina przykryta u góry zaklinowanymi głazami, prowadza˛ca
kilka metrów w gła˛b skały. Na ścianach wyste˛puje
słabo rozwinie˛ty naciek grzybkowy. Namulisko
płytkie, pokryte gruzem wapiennym. Schronisko
suche, widne.
Schronisko rozwinie˛te jest w wapieniach należa˛cych do formacji wapienia ze Smolegowej jednostki czorsztyńskiej.
Żywych organizmów nie zauważono, natomiast na dnie szczeliny znajdowały sie˛ kości oraz
uszkodzona czaszka sarny (Capreolus capreolus).
Dotychczas nie wzmiankowane w literaturze.
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i K. Dziubka 15.05.1993 r. (Ryc. 7).

Na prośbe˛ Dyrekcji PPN opisy dojścia do jaskiń zostały usunie˛te w celu ograniczenia niekontrolowanej penetracji tych obiektów.
Pełna dokumentacja inwentaryzacyjna znajduje sie˛ w Dyrekcji PPN.

Ryc. 6. Mapa rozmieszczenia jaskiń na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.
Map showing cave location in the Pieniny National Park.
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Ryc. 7. Szczelina w Czubatej Skale – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ S – N (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, plan:
A. Amirowicz).
Czubata Skała cave – plan and section projected on to plane S – N (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, plan: A. Amirowicz).

2. Zbójecka Dziura

Pieniński Park Narodowy
Pieniny Czorsztyńskie
Wysokość otworu dolnego (O 1): ok. 625 m
n.p.m.
Wysokość otworu dolnego (O 1) nad dnem doliny Dunajca: ok. 140 m
Ekspozycja otworów: O 1 – SW; O 2 – pionowy
Długość: 21 m
Deniwelacja: 10 m
Jaskinie˛ tworzy pionowa szczelina o biegu WSW
– ENE. Wschodnia˛ ściane˛ jaskini stanowi powierzchnia uskokowa, wzdłuż której rozwinie˛ty jest
pionowy cia˛g prowadza˛cy do górnego otworu. Na
ścianach wyste˛puja˛ skonsolidowane nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Ich pokruszone fragmenty leża˛ na spa˛gu. Namulisko gliniaste z gruzem wapiennym, w pobliżu dolnego
otworu nosi wyraźne ślady rozkopywania. Dolny

otwór przegradza nasyp zbudowany z kamieni.
Otwór ten był do niedawna zasłonie˛ty (zamaskowany) gałe˛ziami. Jaskinia sucha, widna, jedynie
w końcowej komórce silnie zacieniona.
Jaskinia rozwinie˛ta jest w wapieniach należa˛cych do formacji wapieni dursztyńskich, zaś jej
wschodnia˛ ściane˛ buduja˛ wapienie należa˛ce do
formacji wapienia czorsztyńskiego jednostki
czorsztyńskiej. Kształt jaskini jest uzależniony od
przebiegu powierzchni ciosowej i kontaktuja˛cej z
nia˛ powierzchni uskokowej. Obie powierzchnie
zostały poszerzone na skutek procesów krasowych, o czym świadcza˛ charakterystyczne formy
wymyć erozyjnych.
W rejonie dolnego otworu nielicznie wyste˛puja˛: porost Lepraria incana, mech Orthotrichum
cupulatum oraz zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria. Wewna˛trz jaskini zauważono paja˛ki
Meta menardi, komary oraz nieliczne motyle –
Scoliopteryx libatrix i Vanessa io.
Jaskinia znana od dawna; wzmiankowana w li-
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Ryc. 8. Zbójecka Dziura – plan (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Zbójecka Dziura cave – plan (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

teraturze turystycznej. Nyka (1963 s. 223, 262,
1966 s. 270, 1975 s. 220) zamieszcza krótki opis
jaskini.
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
19.09.1993 r. (Ryc. 8, 9).
Literatura: Nyka (1963, 1966, 1975).
3. Jaskinia w Skałce Gumionek (Jaskinia
przy Cyrlowej Skałce)

Pieniński Park Narodowy
Pieniny Czorsztyńskie
Wysokość otworu: ok. 790 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 320 m

Ekspozycja otworu: S
Długość: 9 m
Jaskinie˛ tworzy niewielka próżnia skalna ze zwe˛żeniem pośrodku. Namulisko gliniaste z gruzem
wapiennym, przy otworze humusowe. Nosi ślady
rozkopywania. Szaty naciekowej brak. Jaskinia
sucha, za przewe˛żeniem silnie zacieniona.
Jaskinia rozwinie˛ta jest w wychylonych tektonicznie (82/40) wapieniach należa˛cych do formacji wapieni dursztyńskich jednostki czorsztyńskiej. Kształt jaskini jest uzależniony od przebiegu powierzchni mie˛dzyławicowych. Jaskinia powstała na skutek wietrzenia mechanicznego i procesów krasowych. Nie wyste˛puja˛ w niej formy
erozyjne i korozyjne.
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1966 s. 194, 1975 s. 151) jako “mało ciekawa jaskinia” w skałce Gumionek.
Zinwentaryzowana przez A.Amirowicza, J.
Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 15.05.1993 r. (Ryc. 10).
Literatura: Kronika (1953), Kowalski (1954),
Nyka (1963, 1966, 1975).
4. Jaskinia w Wa˛wozie Sobczańskim
dolna

Ryc. 9. Zbójecka Dziura – przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛
W – E (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Zbójecka Dziura cave – section projected onto plane W – E
(survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A.
Amirowicz).

W rejonie otworu wyste˛puja˛ porosty: Caloplaca xantholyta, Lepraria crassissima i L. incana
oraz mchy: Bryoerythrophyllum recurvirostre i
Bryum capillare. Na ścianach rośnie zanokcica
murowa (Asplenium ruta-muraria), a na dnie –
Campanula sp., Melica nutans, Senecio sp. i Urtica dioica. Wewna˛trz jaskini spotyka sie˛ nieliczne
paja˛ki (Meta menardi).
Jaskinia najprawdopodobniej znana od dawna.
Opisana przez Kowalskiego, który odnalazł ja˛ i
zinwentaryzował 4.08.1953 r. kieruja˛c sie˛ wskazówkami uzyskanymi od Tadeusza Fischera (Kronika 1953 s. 40, Kowalski 1954 s. 14–15, 17).
Wzmiankowana przez Nyke˛ (1963 s. 160–161,

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 625 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem Wa˛wozu Sobczańskiego: ok. 20 m
Ekspozycja otworu: NW
Długość: 8 m
Jaskinie˛ stanowi korytarz o długości 8 m. Namulisko gliniaste z gruzem wapiennym, o mia˛ższości
do 75 cm (Alexandrowicz i in. 1985). Szaty naciekowej brak. Jaskinia widna, sucha.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w wychylonych tektonicznie (88/75) wapieniach z rogowcami należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki
pienińskiej. Powstała prawdopodobnie przy
współudziale procesów krasowych i wietrzenia
mechanicznego.
Partie przyotworowe zasiedlaja˛: zielenice
(Chlorophyta), porost Lepraria crassissima, mchy
– Neckera complanta i N. webbiana oraz paprocie
– Asplenium trichomanes i Cystopteris fragilis. W
jaskini wyste˛puja˛ paja˛ki (Meta menardi).
Weiner (1981) podaje z tej jaskini 3 gatunki
skoczogonków (Collembola): Ceratophysella
granulata, Onychiurus paradoxus i Neelus murinus.
Podczas prac wykopaliskowych stwierdzono
w namulisku jaskini 52 gatunki mie˛czaków (Mollusca), przedstawicieli dwóch rodzajów płazów
(Amphibia), 1 ptaka i 27 gatunków ssaków, w tym
14 gatunków nietoperzy (Chiroptera) – Alexandrowicz i in. (1985).
Jaskinia znana od dawna. Opisana przez Kowalskiego, który zinwentaryzował ja˛ 4.08.1953 r.
(Kronika 1953 s. 40, Kowalski 1954 s. 15, 17);
wzmiankowana przez Nyke˛ (1963 s. 183, 254,
1966 s. 221, 311, 1975 s. 176, 252). Była przedmiotem osobnego opracowania (Alexandrowicz i
in. 1985).
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Ryc. 10. Jaskinia w Skałce Gumionek – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ S – N (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Gumionek cave – plan and section projected onto plane S – N (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
15.05.1993 r. (Ryc. 11).
Literatura: Alexandrowicz i in. (1985), Kronika (1953), Kowalski (1954), Nyka (1963, 1966,
1975), Weiner (1981).
5. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim
górne 1. (jaskinia w Wa˛wozie Sobczańskim
górna)

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 690 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem Wa˛wozu Sobczańskiego: ok. 70 m
Ekspozycja otworu: SW
Długość: 6 m
Schronisko stanowi obszerna nisza, której lewa

cze˛ść jest oddzielona od reszty obniżeniem stropu. Dalsza kontynuacja próżni w gła˛b masywu
jest zablokowana namuliskiem. Szaty naciekowej
brak. Schronisko suche, widne.
Schronisko jest wykształcone w wychylonych
tektonicznie (82/50) wapieniach należa˛cych do
formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Kształt schroniska jest uzależniony od przebiegu powierzchni mie˛dzyławicowych. Powstało
ono na skutek procesów krasowych i wietrzenia
mechanicznego.
W otworze nielicznie wyste˛puja˛ zielenice
(Chlorophyta), porost Lepraria incana, mech
Rhynchostegiella tenella oraz zanokcica skalna
(Asplenium trichomanes).
Schronisko znane od dawna. Opisane przez
Kowalskiego,
który
zinwentaryzował
je
6.08.1951 r. (Kronika 1951 s. 32, Kowalski 1954
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Ryc. 11. Jaskinia w Wa˛wozie Sobczańskim dolna – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ W – E (pomiary: A. Amirowicz,
K. Dziubek, plan: A. Amirowicz).
Wa˛wóz Sobczański lower cave– plan and section projected on to plane W – E (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, plan: A.
Amirowicz).

s. 15–17). Wzmiankowane przez Nyke˛ (1963 s.
183, 254, 1966 s. 221, 311, 1975 s. 176, 252).
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
15.05.1993 r. (Ryc. 12).
Literatura: Kronika (1951), Kowalski (1954);
Nyka (1963, 1966, 1975).
6. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim
górne 2.

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 690 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem Wa˛wozu Sobczańskiego: ok. 70 m
Ekspozycja otworu: SW
Długość: 6 m
Schronisko stanowi obszerna nisza. Namulisko
humusowo-gliniaste z gruzem wapiennym. Szaty
naciekowej brak. Schronisko suche, widne.
Schronisko jest rozwinie˛te w wychylonych tektonicznie (80/50) wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pieniń-

skiej. Kształt schroniska jest uzależniony od
przebiegu powierzchni mie˛dzyławicowych. Powstało na skutek procesów krasowych i wietrzenia mechanicznego.
Na dnie, pod okapem wejściowym, nielicznie
rosna˛: Cystopteris fragilis oraz Campanula sp.
Schronisko prawdopodobnie znane od dawna.
Dotychczas nie wzmiankowane w literaturze.
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 15.05.1993 r. (Ryc. 13).
7. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim
górne 3.

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 690 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem Wa˛wozu Sobczańskiego: ok. 70 m
Ekspozycja otworu: SW
Długość: 7 m
Schronisko tworzy niski korytarzyk biegna˛cy
równolegle do krawe˛dzi ściany skalnej i kontaktuja˛cy sie˛ z powierzchnia˛ poprzez zagruzowana˛ po-
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Ryc. 12. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 1. – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Wa˛wóz Sobczański upper cave 1 – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

zioma˛ szczeline˛. Namulisko humusowe z gruzem
wapiennym. Wyste˛puje naciek grzybkowy. Schronisko wilgotne, w głe˛bi silnie zacienione.
Schronisko jest rozwinie˛te w wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Kształt schroniska jest uzależniony od przebiegu powierzchni mie˛dzyławicowych.
Powstało na skutek procesów krasowych i wietrzenia mechanicznego.
Silnie zacieniony rejon otworu nielicznie zasiedlaja˛ tylko glony – zielenice (Chlorophyta) i
porosty (Lepraria sp.).
Schronisko prawdopodobnie znane od dawna.
Dotychczas nie wzmiankowane w literaturze.
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Bary-

łe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego 15.05.1993 r.
(Ryc. 14).
8. Rybacka Dziura (Grota Rybacka)

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 455 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 5 m
Ekspozycja otworu: SW
Długość: 4,5 m
Schronisko stanowi płytka, lecz obszerna i wysoka wne˛ka o silnie okopconych ścianach. Wykorzystywane było przez flisaków i turystów jako
schronienie przed deszczem (Nyka 1963). Szaty
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Ryc. 13. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 2. – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Wa˛wóz Sobczański upper cave 2 – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

naciekowej brak. Namulisko ska˛pe, humusowe z
gruzem wapiennym. Schronisko suche, widne.
Schronisko jest rozwinie˛te w silnie zabużonych tektonicznie średnioławicowych wapieniach
należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego
jednostki pienińskiej. Dominuja˛cy udział w jego
powstaniu miała erozja rzeczna. Schronisko można zaliczyć do grupy nisz jaskiniowych (cave niches).
We wne˛trzu schroniska, gdzie dociera światło
bezpośrednie, rosna˛: Campanula sp. i Taraxacum
officinale, a także smagliczka Arduina (Alyssum
saxatile).
Schronisko znane od dawna, cze˛sto wzmiankowane w literaturze turystycznej. Jest to jedna z
okopconych wne˛k wymienionych przez Kowalskiego (1954 s. 16), z uwagi na niewielkie rozmia-

ry nie uwzgle˛dnione jednak w inwentarzu.
Wzmiankowane przez Nyke˛ (1963 s. 188, 226,
248, 1966 s. 227, 275, 303, 1975 s. 181, 223, 245).
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
16.05.1993 r. (Ryc. 15).
Oprócz opisanego tu schroniska w skale Niżnia
Grabczycha znajduja˛ sie˛ jeszcze dwie płytkie wne˛ki nie zasługuja˛ce na miano obiektu jaskiniowego.
Literatura: Kowalski (1954), Nyka (1963,
1966, 1975).
9. Jaskinia w Świniej Skale

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 460 m n.p.m.
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Ryc. 14. Schronisko w Wa˛wozie Sobczańskim górne 3. – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Wa˛wóz Sobczański upper cave 3 – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 15 m
Ekspozycja otworu: W
Długość: 16,5 m
Wysokość: +14 m
Jaskinie˛ stanowi korytarz wznosza˛cy sie˛ ku górze
i poprzecinany niewielkimi progami. Przy otworze (Ryc. 16) w spa˛gu jest zaznaczona forma rynny dennej, natomiast w stropie wyste˛puja˛ słabo
wykształcone i zniszczone przez wietrzenie kotły
eworsyjne. Namulisko gliniaste, skape, przy
otworze spa˛g skalny. W namulisku nie stwierdzono materiału pochodza˛cego z aluwiów Dunajca.
Wyste˛puje naciek grzybkowy (wielkość poszczególnych grzybków do 1 cm) oraz mie˛kkie nacieki
z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Jaskinia w końcowej cze˛ści ciemna, wilgotna.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w silnie sfałdowanych
średnioławicowych wapieniach należa˛cych do
formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Rozwinie˛cie jaskini jest wyraźnie uzależnione od powierzchni mie˛dzyławicowych i powierzchni uskoku o przebiegu 328/60. Jaskinia
jest prawdopodobnie fragmentem wie˛kszego sy-

stemu odwodnienia krasowego. Rozwój jej nasta˛pił w warunkach freatycznych (kotły eworsyjne),
a naste˛pnie została przemodelowana w warunkach wadycznych (rynna denna).
Partie przyotworowe zasiedlaja˛ porosty – Caloplaca teicholyta i Lepraria sp. oraz mchy – Gymnostomum aeruginosum i Tortella tortuosa. Na
ścianach rosna˛ zanokcice – Asplenium ruta-muraria i A. trichomanes, a pod okapem, w bezpośrednim sa˛siedztwie otworu – Alyssum saxatile, Campanula sp. i Festuca pallens.
Wewna˛trz jaskini wyste˛puja˛ paja˛ki (Meta menardi). Zauważono także 1 okaz podkowca małego (Rhinolophus hipposideros).
Jaskinia znana od dawna; wzmiankowana w literaturze turystycznej. Wymieniona przez Danysz-Fleszarowa˛ (1933 s. 137). Zinwentaryzowana przez Kowalskiego przy współpracy Władysława Danowskiego 11.08.1953 r. (Kronika 1953 s.
40, Kowalski 1954 s. 16–17). Wzmiankowana
przez Nyke˛ pod nazwa˛ Lisia Jama (1963 s. 188,
256, 1966 s. 228, 313, 1975, s. 182, 253).
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 16.05.1993 r. (Ryc. 17, 18).
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Ryc. 15. Rybacka Dziura – plan (pomiary: A. Amirowicz, M.
Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Rybacka Dziura cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Literatura: Danysz-Fleszarowa (1933), Kronika
(1953), Kowalski (1954), Nyka (1963, 1966, 1975).
10. Schronisko w Klejowej Górze

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 445 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 5 m
Ekspozycja otworu: S
Długość: 2,5 m
Schronisko stanowi płytka wne˛ka skalna. Namulisko piaszczysto-gliniaste. Szaty naciekowej brak.
Schronisko suche, widne.
Schronisko jest rozwinie˛te w średnioławicowych silnie sfałdowanych wapieniach należa˛cych
do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Schronisko powstało najprawdopodobniej na skutek erozji rzecznej Dunajca. Można je
zaliczyć do grupy nisz jaskiniowych (cave niches).

Ryc. 16. Jaskinia w Świniej Skale – zarys otworu (fot. J.
Baryła).
Świnia Skała cave– outline of the entrance (phot. J. Baryła).

W widnym wne˛trzu schroniska wyste˛puja˛ zielenice (Chlorophyta), porosty (Caloplaca sp. i Lepraria sp.), mchy – Gymnostomum aeruginosum i
Tortella tortuosa oraz paprocie – Asplenium trichomanes i Cystopteris fragilis. Dno porastaja˛ rośliny kwiatowe: Aegopodium podagraria, Campanula sp. i Urtica dioica.
Schronisko prawdopodobnie znane od dawna.
Dotychczas nie wzmiankowane w literaturze.
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 16.05.1993 r. (Ryc. 19).
11. Schronisko pod Orłem

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 445 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 5 m
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Ryc. 17. Jaskinia w Świniej Skale – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Świnia Skała cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Ekspozycja otworu: E
Długość: 3,5 m
Schronisko stanowi płytka wne˛ka skalna. Namulisko humusowo-piaszczyste z gruzem wapiennym.
Szaty naciekowej brak. Schronisko suche, widne.
Schronisko rozwinie˛te jest w średnioławicowych wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Kształt
schroniska jest uzależniony od położenia powierzchni mie˛dzyławicowych. Powstało ono przy
współudziale erozji rzecznej i wietrzenia mechanicznego. Można je zaliczyć do grupy nisz jaskiniowych (cave niches). Wewna˛trz schroniska nie
zauważono roślin i zwierza˛t.
Schronisko znane od dawna, prawdopodobnie
wzmiankowane w literaturze turystycznej. Danysz-Fleszarowa (1933 s. 137) wymienia jaskinie
w Facimiechu; informacja ta być może odnosi sie˛
do opisywanego schroniska. Obiekt zinwenta-

ryzowany przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M.
Gradzińskiego 16.05.1993 r. (Ryc. 20).
W jego bezpośrednim sa˛siedztwie u podnóża
ściany znajduje sie˛ płytka nisza nie zasługuja˛ca na
miano schroniska. Nie można stwierdzić, do którego z tych obiektów odnosi sie˛ wzmianka Nyki
(1963 s. 189, 224, 1966 s. 229, 1975 s. 183, 221)
o “obszernej niszy poniżej orła”.
Literatura: Danysz-Fleszarowa, (1933), Nyka,
(1963, 1966, 1975).
12. Jaskinia w Facimiechu

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 560 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 120 m
Ekspozycja otworu: SE
Długość: 20 m
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Ryc. 18. Jaskinia w Świniej Skale – przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ W – E (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A.
Amirowicz).
Świnia Skała cave – section projected onto plane W – E (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Głe˛bokość: – 7 m
Jaskinie˛ stanowi prosty, obniżaja˛cy sie˛ od otworu
korytarz, przegrodzony 1,5 m progiem. Ściany jaskini nosza˛ wyraźne ślady modelowania przez
płyna˛ca˛ wode˛. Namulisko przy otworze humusowe, w głe˛bi gliniaste z gruzem wapiennym. W
końcowej cze˛ści jaskini widoczne sa˛ ślady rozkopywania. Wyste˛puja˛ nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Jaskinia wilgotna, w głe˛bi
ciemna.

Jaskinia jest rozwinie˛ta w silnie sfałdowanych
wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Powstała na skutek procesów krasowych i jest prawdopodobnie
cze˛ścia˛ wie˛kszego systemu jaskiniowego.
W silnie ocienionym otworze jaskini stwierdzono: porost – Lepraria incana, mchy – Fissidens dubius i Homomallium incurvatum, wa˛trobowiec – Pedinophyllum interruptum oraz zanokcice˛ skalna˛ (Asplenium trichomanes). Wewna˛trz
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Ryc. 19. Schronisko w Klejowej Górze – plan (pomiary: A.
Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Klejowa Góra cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

jaskini, w cze˛ści przyotworowej, spotyka sie˛ nieliczne paja˛ki (Meta menardi). Z całkowicie ciemnej
partii, znajduja˛cej sie˛ pod skalnym progiem, wydobyto na powierzchnie˛ wychudzony okaz kumaka górskiego (Bombina variegata), który dostał
sie˛ tam zapewne przypadkowo.
Danysz-Fleszarowa (1933 s. 137) wymienia
jaskinie w Facimiechu; informacja ta być może
odnosi sie˛ do opisywanej jaskini. Odnaleziona i
zinwentaryzowana przez Kowalskiego 5.08. 1953 r.
na podstawie informacji uzyskanych od leśniczego Franciszka Koterby, który wykorzystywał ja˛
jako kryjówke˛ w czasie II wojny światowej (informacja ustna – Marek Słowik) (Kronika 1953 s. 40,
Kowalski 1954 s. 6–8). Wzmiankowana przez
Nyke˛ (1963 s. 272, 1966 s. 272, 1975 s. 221).
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego 2.06.1993 r.
(Ryc. 21, 22).
Literatura: Kronika (1953), Danysz-Fleszarowa (1933), Kowalski (1954), Nyka (1963, 1966,
1975).

Ryc. 20. Schronisko Pod Orłem – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Pod Orłem cave– plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).

13. Schronisko Zakonnicy
(Grota Zakonnicy)

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu: ok. 600 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 160 m
Ekspozycja otworu: SE
Długość: 7 m
Otwór schroniska ma kilka metrów wysokości. Za
nim rozcia˛ga sie˛ płytka wne˛ka skalna. Namulisko
humusowe. Szaty naciekowej brak. Schronisko
suche, widne.
Schronisko jest rozwinie˛te w sfałdowanych
wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Powstało prawdopodobnie na skutek wietrzenia mechanicznego i procesów krasowych. Można je zaliczyć do
grupy nisz jaskiniowych (cave niches).
Na ścianach skalnych wewna˛trz schroniska
nielicznie rosna˛: zanokcica skalna (Asplenium trichomanes) i smagliczka Arduina (Alyssum saxatile), natomiast dno, nachylone ku południowemu
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Ryc. 21. Jaskinia w Facimiechu – plan (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Facimiech cave – plan (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

wschodowi i dobrze oświetlone, pokrywaja˛ zwarte zarośla róży (Rosa sp.) i irgi (Cotoneaster
sp.).
Schronisko znane od dawna; wzmiankowane
w literaturze turystycznej. Danysz-Fleszarowa
(1933 s. 137) wymienia jaskinie w Facimiechu;
informacja ta być może odnosi sie˛ do opisywanego schroniska. Schronisko wymienione przez Kowalskiego (1954 s. 18), lecz nie uwzgle˛dnione w
inwentarzu. Wzmiankowane przez Nyke˛ (1963 s.
272, 1966 s. 272, 1975 s. 221).
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego 2.06.1993 r.
(Ryc. 23).

Literatura: Danysz-Fleszarowa (1933), Kowalski (1954), Nyka (1963, 1966, 1975).
14. Jaskinia Pienińska (Jaskinia w Dolinie
Pienińskiego Potoku)

Pieniński Park Narodowy
Masyw Trzech Koron
Wysokość otworu O 1: ok. 560 m n.p.m.
Wysokość otworu O 1 nad dnem Doliny Pienińskiego Potoku: ok. 20 m
Ekspozycja otworów: O 1 –S; O 2 – NE; O 3 –
N; O 4 – N
Długość: 101 m
Głe˛bokość: –18 m
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Ryc. 22. Jaskinia w Facimiechu – przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ 315o – 135o (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, M.
Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Facimiech cave – section projected onto plane 315o – 135o (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Rozcia˛głość: 25 m
Jaskinie˛ stanowi szczelina o przebiegu południe –
północ ła˛cza˛ca ze soba dwa główne otwory. Zaklinowane bloki skalne tworza˛ w południowej cze˛ści
szczeliny kilka niezależnych pie˛ter. Od głównej
szczeliny odgałe˛ziaja˛ sie˛ mniejsze, również szczelinowate korytarze, biegna˛ce ku północnemu
wschodowi i prowadza˛ce do pozostałych otworów. Namulisko przy otworach humusowe, w głe˛bi gruz i wie˛ksze bloki wapienne. W jaskini wyste˛puja˛ nacieki grzybkowe i skonsolidowane nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego.
W rejonie północnego otworu na ścianach szczeliny wyste˛puja˛ duże, prawidłowo wykształcone
kryształy kalcytu. Niektóre z nich nosza˛ ślady korozji. Jaskinia silnie wilgotna. W kwietniu 1993 r.
w rejonie północnych otworów zalegała duża
ilość śniegu, a w głe˛bi korytarzy wyste˛powały polewy i stalagmity lodowe. W głe˛bi jaskinia zupełnie ciemna.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w wapieniach należa˛-

cych do formacji wapieni z Flaków jednostki
czertezickiej. Powstała na skutek grawitacyjnego
obsuwania sie˛ ograniczaja˛cych ja˛ od wschodu pakietów skalnych i rozszerzania istnieja˛cych powierzchni mie˛dzyławicowych. Towarzyszyła temu procesowi dezintegracja poszczególnych ławic i powstanie bloków oraz gruzu skalnego.
Ściany sa˛ cze˛ściowo skorodowane przez spływaja˛ca˛ po nich wode˛. Jaskine˛ można zaliczyć do grupy jaskiń szparowych (crevice type).
W rejonie otworu południowego wyste˛puja˛
agregaty kulistych zielenic z rze˛du Chlorococcales, porost Lepraria incana oraz nielicznie mchy –
Neckera complanata i N. webbiana, a także pojedyncze osobniki Asplenium trichomanes. Pod
stropem jaskini w pobliżu otworu przebywało kilka ślimaków – Chondrina clienta.
W pobliżu obszerniejszego otworu północnego, przechodza˛cego w otwarta˛ ku górze szczeline˛,
obficie wyste˛puja˛ zielenice (Chlorophyta), porosty – Lecanora crenulata i Lepraria crassissima
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Ryc. 23. Schronisko Zakonnicy – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Zakonnica cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

oraz mchy: Atrichum undulatum, Fissidens dubius, Neckera complanata, N. crispa, Plagiomnium undulatum, Thamnobryum alopecurum i
Tortella turtuosa oraz wa˛trobowiec – Conocephalum conicum. Rosna˛ tam również zanokcice –
Asplenium trichomanes i A. viride, a także nieliczne rośliny kwiatowe – Arabis arenosa i Oxalis
acetosella.
Wewna˛trz jaskini cze˛ste sa˛ paja˛ki (Meta menardi). Spotyka sie˛ także ich kokony. W odległości kilku metrów od otworów obserwowano zimuja˛ce motyle: Triphosa dubitata i Vanessa io. W
pobliżu otworu południowego, w nawianej z zewna˛trz ściółce leśnej, stwierdzono pusta˛ muszle˛ ślimaka winniczka (Helix pomatia).
Kowalski (1954) obserwował w tej jaskini nietoperze – podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), przebywaja˛ce tam w okresie letnim.
Jaskinia znana od dawna, cze˛sto wzmiankowana w literaturze turystycznej. Zinwentaryzowana
przez Kowalskiego 5.08.1953 r. (Kronika 1953 s.
40, Kowalski 1954 s. 18–20) pod nazwa˛ jaskinia
w Dolinie Pienińskiego Potoku. Długość zmierzonych wówczas partii wynosiła 50 m. Ponownie
zinwentaryzowana przez grotołazów zakopiańskich 5.09.1954 r. (Zwoliński 1954 s. 230–231);

podana przez nich długość jaskini to ponad 100
m. Do 1976 r. była najdłuższa˛ jaskinia˛ polskich
Pienin. Wymieniana przez Nyke˛ pod nazwa˛ jaskinia Pienińska (1963 s. 296, 298, 1966 s. 234, 244,
1975 s. 240, 241, 243). Miejscowej ludności znana pod nazwa˛ jaskinia Nietoperzy lub Wielka Pustelnica (informacja ustna – Michał Sokołowski).
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
22.04.1993 r. (Ryc. 24, 25).
Literatura: Kronika (1953), Kowalski (1954),
Nyka (1963, 1966, 1975), Zwoliński (1954).
15. Schronisko w Bajków
(schronisko w Białych Skałach)

Groniu

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 700 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Pienińskiego Potoku: ok. 70 m
Ekspozycja otworu: E
Długość: 7 m
Schronisko tworzy niewielki, prosty korytarzyk
rozszerzaja˛cy sie˛ za otworem. W stropie jest zachowany fragment inicjalnego korytarza o okra˛głym przekroju i kotły eworsyjne o średnicy do 25
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Ryc. 26. Schronisko w Bajków Groniu – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ W – E (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Bajków Groń cave – plan and section projected onto plane W – E (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

cm. Namulisko przy otworze humusowe z gruzem
wapiennym, w głe˛bi gliniaste. W schronisku wyste˛puja˛ skonsolidowane nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego i naciek grzybkowy.
Schronisko suche, w głe˛bi silnie zacienione.
Schronisko jest rozwinie˛te w średnioławicowych wapieniach należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki braniskiej. Powstało w
wyniku procesów krasowych. Jego kształt jest
uzależniony od przebiegu powierzchni mie˛dzyławicowych. Pełniły one role˛ szczelin inicjalnych
dla migruja˛cych wód, które doprowadziły do powstania schroniska. Jego rozwój nasta˛pił pierwotnie w warunkach freatycznych (fragmenty inicjalnej rury, kotły wirowe).
W schronisku liczne sa˛ paja˛ki – Meta menardi.
Schronisko prawdopodobnie znane od dawna.
Zinwentaryzowane po raz pierwszy 25.01.1977 r.
przez Kleszyńskiego i Siarzewskiego (1978 s. 17,
19). Błe˛dnie lokalizowane w Białych Skałach

(sta˛d nazwa schronisko w Białych Skałach). Zinwentaryzowane powtórnie 26.06.1993 r. przez A.
Amirowicza i M. Gradzińskiego (Ryc. 26).
Literatura: Kleszyński i Siarzewski (1978).
16. Walusiowa Jama

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 650 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Pienińskiego Potoku: ok. 160 m
Ekspozycja otworu: W
Długość: 32 m
Wysokość: +8 m
Jaskinie˛ stanowi obszerna komora, o wysokości –
przy otworze – sie˛gaja˛cej 8 m, zakończona niewielka˛ salka˛, położona˛ ponad pochyłym progiem
skalnym oraz dwa korytarzyki, znajduja˛ce sie˛ pod
progiem. Wschodnia˛ ściane˛ jaskini tworzy powierzchnia uskokowa. Namulisko przy otworze ska˛-
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pe, humusowe, w głe˛bi gliniaste z gruzem wapiennym, nosi ślady rozkopywania. W centralnej
cze˛ści wne˛ki leża˛ dwa ponad dwumetrowe bloki
skalne oraz murek ułożony z głazów. W jaskini
wyste˛puje naciek grzybkowy oraz skonsolidowane nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Jaskinia sucha, w cze˛ści wste˛pnej widna, w
głe˛bi silnie zacieniona.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w wapieniach należa˛cych do formacji wapieni z Flaków jednostki
czertezickiej. Wapienie te sa˛ ograniczone od północnego wschodu powierzchnia˛ uskokowa˛
(45/80). Wzdłuż niej wapienie kontaktuja˛ z wapieniami marglistymi należa˛cymi do formacji wapieni z Podzamcza. Końcowa salka jest rozwinie˛ta w tych utworach. Jaskinia powstała na skutek
wietrzenia mechanicznego i procesów krasowych. Można ja˛ zaliczyć do grupy nisz jaskiniowych (cave niches).
W obszernej i widnej cze˛ści wste˛pnej stwierdzono zielenice (Chlorophyta) – Bracteacoccus
minor, Klepsormidium flaccidum i Trentepohlia
sp., porosty – Lepraria crassissima i L. incana,
mchy Encalypta streptocarpa, Gymnostomum aeruginosum, Homalothecium sericeum, Neckera
webbiana i Tortella tortuosa, wa˛trobowce – Leiocolea muelleri i Pedinophyllum interruptum, paprocie – Asplenium trichomanes i Cystopteris fragilis. W ścianie pod okapem rośnie jeden okaz jarze˛bu pospolitego (jarze˛biny) – Sorbus aucuparia, a na dnie nielicznie – Campanula sp. i Hieracium sp.
W ciemnych cze˛ściach jaskini liczne sa˛ tryoglofilne paja˛ki Meta menardi, które już wcześniej
wymienia sta˛d Riedel (1982), zaobserwowano
tam także motyle (ćmy) Scoliopteryx libatrix.
Paszkiewicz i Szkudlarek (1993) podaja˛ z tej
jaskini jednego zimuja˛cego nocka dużego (Myotis
myotis).
Jaskinia znana od dawna; licznie wzmiankowana w literaturze turystycznej. Zinwentaryzowana przez Kowalskiego przy współpracy Krzysztofa Birkenmajera, Wacława Szymczakowskiego i
Jerzego Tomaszewskiego 14.08.1952 r. (Kronika
1952 s. 42, Kowalski 1954 s. 20–21). Wzmiankowana przez Nyke˛ (1963 s. 222, 258, 1966 s. 265,
269, 316, 1975 s. 216, 219).
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
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Baryłe˛, K. Dziubka i M. Gradzińskiego
22.04.1993 r. (Ryc. 27).
Literatura: Kronika (1952), Kowalski (1954),
Nyka (1963, 1966, 1975), Riedel (1982), Paszkiewicz i Szkudlarek (1993).
17. Jaskinia nad Polana˛ Sosnówka˛

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu O 2: ok. 595 m n.p.m.
Wysokość otworu O 2 nad dnem doliny Dunajca: ok. 175 m
Ekspozycja otworów: O 1 – N; O 2 – SE; O 3 – N
Długość: 94 m
Głe˛bokość: –16 m
Rozcia˛głość: 35 m
Jaskinie˛ stanowi system szczelin. Zaklinowane w
nich głazy tworza˛ kilka pie˛ter lokalnie komunikuja˛cych sie˛ ze soba˛. Namulisko przy otworze humusowe, w głe˛bi spa˛g stanowia˛ zaklinowane w
szczelinach głazy i gruz wapienny. Lokalnie namulisko gliniaste.
W jaskini wyste˛puja˛ nacieki grzybkowe oraz
mie˛kkie i skonsolidowane nacieki z kożuchowej
odmiany mleka wapiennego. Jaskinia silnie wilgotna, w głe˛bi zupełnie ciemna.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w wychylonych tektonicznie (279/26) średnioławicowych wapieniach
z rogowcami należacych do formacji wapienia
pienińskiego jednostki pienińskiej. Powstanie jaskini jest zwia˛zane z grawitacyjnym przemieszczaniem sie˛ ograniczaja˛cych ja˛ od wschodu pakietów skalnych i rozszerzaniem istnieja˛cych szczelin oraz powierzchni mie˛dzyławicowych.
Procesy zboczowe, które doprowadziły do
powstania jaskini prawdopodobnie zachodza˛
nadal. Lokalnie szczeliny tworza˛ce jaskinie sa˛
rozszerzane na skutek korozyjnej działalności
spływaja˛cego po nich filmu wodnego. Jaskinie˛
można zaliczyć do grupy jaskiń szparowych (crevice type).
W przyotworowych, ciasnych partiach jaskini,
roślin nie stwierdzono, natomiast obfita flora rozwija sie˛ w pobliżu otworu północnego, na pionowych ściankach rozpadliny, stanowia˛cej przedłużenie tegoż otworu i cze˛ściowo pozostaja˛cej pod
wpływem mikroklimatu jaskiniowego. Dominuja˛
mchy, m.in. Neckera complanata i Thamnobryum
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Ryc. 27. Walusiowa Jama – plan (pomiary: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Walusiowa Jama cave – plan (survey: A. Amirowicz, K. Dziubek, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
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alopecurum, liczna jest zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), a ponadto rosna˛ tam jeszcze:
Dryopteris filix-mas, Chrysosplenium alternifolium i Oxalis acetosella. Wśród kobierców
mchów wyste˛puja˛ skupienia porostów (Lepraria
sp.) i glonów.
W jaskini liczne sa˛ paja˛ki (Meta menardi), obserwowano tam także ich kokony. W partiach w
pobliżu otworów przebywaja˛ troglokseniczne
motyle: Scoliopteryx libatrix i Triphosa dubitata
oraz rusałka pawik (Vanessa io). Widziano tam
także pojedyncze muchówki i komary.
Jaskinia znana od dawna; licznie wzmiankowana w literaturze turystycznej. Zinwentaryzowana 6.08.1953 r. przez Kowalskiego (Kronika 1953
s. 40, Kowalski 1954 s. 21–22). Długość zmierzonych wówczas partii wynosiła 45 m. Jaskinia
ponownie zinwentaryzowana przez grotołazów
zakopiańskich w lipcu 1954 r. (Zwoliński 1954).
Jaskinia wzmiankowana przez Nyke˛ (1963 s. 168,
170, 227, 1966 s. 204, 206, 1975 s. 161, 163).
Zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 23.04.1993 r. (Ryc. 28,
29).

29

Literatura: Kronika (1953), Kowalski (1954),
Zwoliński (1954).
18. Schronisko Pod Burzyna˛ 1.

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 625 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 205 m
Ekspozycja otworu: N
Długość: 7 m
Schronisko tworzy położona za ciasnym otworem
niezbyt obszerna salka. Namulisko przy otworze
humusowe, w głe˛bi spa˛g skalny pokryty gruzem
wapiennym. Wyste˛puje naciek grzybkowy. W
schronisku wyczuwalny jest przewiew powietrza.
W kwietniu 1993 r. otwór zablokowany był naciekami lodowymi, a ściany w salce oszronione.
Schronisko powstało w średnioławicowych
wapieniach z rogowcami należa˛cych do formacji
wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej.
Rozwinie˛te jest na pionowej szczelinie rozszerzonej grawitacyjnie. Należy do typu jaskiń szparowych (crevice type).

Ryc. 30. Schronisko Pod Burzyna˛ 1. – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ N – S (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Pod Burzyna˛ cave 1 – plan and section projected onto plane N – S (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
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Za linia˛ otworu, do około 1 m w gła˛b schroniska, wyste˛puja˛ płone osobniki Chrysosplenium
altrenifolium i Oxalis acetosella, a na ścianach liczny jest wa˛trobowiec Conocephalum conicum.
Schronisko zinwentaryzowane przez Kleszyńskiego i Siarzewskiego 28.01.1977 r. (Kleszyński
i Siarzewski 1978). Prawdopodobnie do niego odnosi sie˛ wzmianka Nyki (1966 s. 206, 1975 s. 163)
o “leża˛cej pod skałka˛ małej jaskińce rumoszowej
odsłonie˛tej w 1965 r.”.
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 23.04.1993 r. (Ryc. 30).
Literatura: Kleszyński i Siarzewski (1978),
Nyka (1966, 1975).
19. Schronisko Pod Burzyna˛ 2.

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 625 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 210 m
Otwór pionowy
Długość: 7 m
Głe˛bokość: –5 m
Schronisko tworzy pionowa studnia wejściowa i

odchodza˛cy z jej dna, stromo opadaja˛cy korytarzyk przegrodzony zaciskiem Z-1. Namulisko na
dnie studni humusowe z gruzem wapiennym, pokryte liśćmi, natomiast w głe˛bi spa˛g skalny z gruzem wapiennym. Szaty naciekowej brak. Schronisko widne i suche.
Schronisko powstało w wychylonych (333/35)
średnioławicowych wapieniach z rogowcami należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego jednostki pienińskiej. Powstało bez udziału procesów krasowych, na skutek rozszerzania sie˛ szczelin podczas ruchów zboczowych. Można je zaliczyć do typu jaskiń szparowych (crevice type).
Na ścianach studzienki wejściowej liczne sa˛
mchy: Homalothecium sericeum, Neckera complanata, N. webbiana, Plagiothecium denticulatum, P. laetum, Thamnobryum alopecurum i Thuidium erectum. Rosna˛ tam również wa˛trobowce:
Metzgeria pubescenes i Plagiochila porelloides
oraz paprocie: Asplenium trichomanes i Polypodium vulgare. Do dna studzienki sie˛gaja˛ korzenie
rosna˛cej obok jodły (Abies alba).
Schronisko zinwentaryzowane 29.01.1977 r.
przez Kleszyńskiego i Siarzewskiego (1978). Zinwentaryzowane ponownie 23.04.1993 r. przez A.

Ryc. 31. Schronisko Pod Burzyna˛ 2. – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ N – S (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Pod Burzyna˛ cave 2 – plan and section projected onto plane N – S (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
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Ryc. 32. Schronisko Pod Burzyna˛ 3. – plan i przekrój zrzutowany na płaszczyzne˛ N – S (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński,
plan: A. Amirowicz).
Pod Burzyna˛ cave 3 – plan and section projected onto plane N – S (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego (Ryc.
31).
Literatura: Kleszyński i Siarzewski (1978).
20. Schronisko Pod Burzyna˛ 3.

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 630 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 215 m
Ekspozycja otworu: N
Długość: 3 m
Schronisko tworzy niewielka próżnia rozwinie˛ta
na pe˛knie˛ciu o przebiegu północ – południe, wytworzona pomie˛dzy blokami osuwiska. Namulisko humusowe z gruzem wapiennym. Na ścianach wyste˛puja˛ mie˛kkie nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Schronisko wilgotne,
silnie zacienione.
Schronisko powstało bez udziału procesów
krasowych. Ograniczone jest oderwanymi od calizny blokami średnioławicowego wapienia należa˛cego do formacji wapienia pienińskiego jednostki

pienińskiej. Można je zaliczyć do typu jaskiń zboczowych (talus type).
Do około 1,5 m w gła˛b dochodza˛ mchy –
Rhynchostegiella tenella i Thamnobryum alopecurum oraz wa˛trobowiec – Metzgeria conjugata.
Wewna˛trz spotyka sie˛ paja˛ki – Meta menardi.
Zinwentaryzowane przez Kleszyńskiego i Siarzewskiego 29.01.1977 r. (Kleszyński i Siarzewski 1978). Ponownie zinwentaryzowane przez
A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego
23.04.1993 r. (Ryc. 32).
Literatura: Kleszyński i Siarzewski (1978).
21. Jaskinia w Ociemnem

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 590 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem Wa˛wozu Ociemne: ok. 40 m
Ekspozycja otworu: SW
Długość: 196 m
Głe˛bokość: –47,5 m
Rozcia˛głość: 90 m
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Jaskinie˛ stanowi szczelina o szerokości od 0,4 m
do 3 m i wysokości od 0,5 m do kilkunastu metrów. Zaklinowane w szczelinie głazy o różnej
wielkości dziela˛ ja˛, zwłaszcza w końcowej cze˛ści,
na kilka niezależnych, lokalnie kontaktuja˛cych sie˛
ze soba˛, pie˛ter. W środkowej cze˛ści jaskini, na
głe˛bokości około –15 m znajduje sie˛ 7 m prożek,
przy pokonywaniu którego przydatna jest lina.
Nad progiem, na prawej ścianie jest umieszczony
spit. Dno jaskini stanowi zagruzowana szczelina
niemożliwa do przejścia. Namulisko przy otworze
ska˛pe, humusowe, w głe˛bi stanowia˛ je zaklinowane bloki skalne i gruz wapienny.
W strefie przyotworowej wyste˛puja˛ nacieki z
kożuchowej odmiany mleka wapiennego, natomiast w głe˛bszych partiach, zwłaszcza na południowo-wschodniej ścianie, skonsolidowane nacieki ze spilśnionej odmiany mleka wapiennego
(głównie pola ryżowe i naciek wełnisty). W partiach położonych na głe˛bokości 7 – 15 m na ścianach szczeliny wyste˛puja˛ kryształy kalcytu o
wielkości do 2 cm nosza˛ce wyraźne ślady korozji.
Jaskinia wilgotna. Ściany lokalnie pokryte filmem spływaja˛cej wody. W głe˛bi jaskinia ciemna.
Jaskinia powstała w wychylonych tektonicznie
średnioławicowych wapieniach należa˛cych do
formacji wapienia pienińskiego jednostki braniskiej. W końcowej cze˛ści jaskini południowowschodnia ściana jest zbudowana z margli należa˛cych do formacji margli z Jaworek jednostki braniskiej. Kontakt pomie˛dzy wapieniami a marglami jest niewidoczny. Strop końcowej cze˛ści jaskini jest wychylona˛ powierzchnia˛ uskokowa˛.
Wzdłuż niej kompleks wapieni, w których rozwinie˛ta jest jaskinia, kontaktuje z sa˛siednim kompleksem skalnym, również zbudowanym z wapieni
należa˛cych do formacji wapienia pienińskiego.
Powierzchnia uskokowa ogranicza jaskinie˛ od
północy.
Jaskinia powstała na skutek grawitacyjnego
obsuwania sie˛ pakietów skalnych ograniczaja˛cych
ja˛ od południowego wschodu i rozwierania istnieja˛cych szczelin mie˛dzyławicowych. Towarzyszyła temu dezintegracja poszczególnych ławic i powstanie bloków i gruzu wapiennego. Ściany jaskini zostały przemodelowane wskutek korozyjnej
działalności spływaja˛cego po ścianach filmu wodnego. Nie stwierdzono śladów przepływów wod-

nych istotnych dla genezy jaskini. Jaskinie˛ należy
zaliczyć do jaskiń szparowych (crevice type).
W niewielkim otworze ska˛po rosna˛ tylko
mchy: Bryum capillare, Fissidens dubius, Thamnobryum alopecurum i Tortella tortuosa, sie˛gaja˛c do około 1 m w gła˛b jaskini. W partiach przyotworowych, ze ścian i stropu w kilku miejscach
wystaja˛ lub zwisaja˛ korzenie drzew. Również w
pobliżu otworu obserwowano paja˛ki (Meta menardi), pojedyncze muchówki i komary oraz zimuja˛ce tu motyle – Triphosa dubitata.
Weiner (1981) podaje z tej jaskini 13 gatunków
skoczogonków: Anurida granulata, Arrhopalites
pygmaeus, Ceratophysella granulata, Folsomia
fimetaria, Lathriopyga phlegrea, Megalothorax
incertus, Mesachorutes ojcoviensis, Micranurida
pygmaea, Oncopodura crassicornis, Onychiurus
paradoxus, O. silvarius, Willemia anophthalma,
W. intermedia.
Mesachorutes ojcoviensis jest jedynym troglobiontem znanym obecnie z jaskiń pienińskich.
W głe˛bszych partiach jaskini obserwowano w
kwietniu 1993 r. 5 sztuk podkowców małych
(Rhinolophus hipposideros) i jednego przedstawiciela rodziny mroczkowatych (Vespertilionidae).
Natomiast w lutym 1993 roku podczas inwentaryzacji nietoperzy w jaskiniach Pienin, stwierdzono
tam zimowanie 13 sztuk podkowca małego, 9
sztuk nocka dużego (Myotis myotis) oraz 1 osobnika gacka brunatnego (Plecotus auritus) – Paszkiewicz i Szkudlarek (1993).
Wste˛pne partie jaskini prawdopodobnie znane
od dawna. Jaskinia została wyeksplorowana przez
Andrzeja i Zygmunta Białków oraz Andrzeja Wito
i Marka Saletnika 3.07 i 10.07.1976 r. (Wito 1976).
Pierwszy schematyczny przekrój i opis przedstawił Wito (1976) podaja˛c głe˛bokość 60 m. Podawana przez Wiśniewskiego (1989) głe˛bokość 54 m jest
oparta na pomiarach Tadeusza Fajhlauera i Wojciecha Wiśniewskiego przeprowadzonych 15.10.
1978 r. (informacja ustna W. Wiśniewskiego).
Różnica z obecnie podawana˛ głe˛bokościa˛ wynika
zapewne z zasypania rumoszem wejścia do najgłe˛bszych partii jaskini. Jaskinia w Ociemnem
jest najdłuższa˛ jaskinia˛ polskiej cze˛ści Pienin.
Jaskinia zinwentaryzowana przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 24.04.1993 r.
(Ryc. 33, 34).
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Ryc. 35. Borsucza Jama – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Borsucza Jama cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

Literatura: Paszkiewicz i Szkudlarek (1993),
Weiner (1981), Wiśniewski (1989), Wito (1976).
22. Borsucza Jama

Pieniński Park Narodowy
Pieninki
Wysokość otworu: ok. 690 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Krośnicy:
ok. 260 m
Ekspozycja otworu: NW

Długość: 13 m
Jaskinie˛ stanowi obszerna, lecz niska salka leża˛ca
za otworem i odchodza˛cy od niej ciasny korytarz
kończa˛cy sie˛ salka˛ z dwoma, niemożliwymi do
przejścia odnogami. Namulisko humusowe, w
cze˛ści przyotworowej pokryte liśćmi, sprawia
wrażenie obfitego. Nosi ślady rozkopywania. Na
stropie zaznaczony fragment rury inicjalnej o kolistym kształcie i kotły wirowe. W końcowej salce
dobrze wykształcone formy naciekowe: kolumny
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i stalagmity oraz skonsolidowane nacieki z kożuchowej odmiany mleka wapiennego. Jaskinia w
głe˛bi ciemna i bardzo wilgotna.
Jaskinia powstała w wyniku procesów krasowych. Jest prawdopodobnie fragmentem wie˛kszego systemu jaskiniowego. Obecność inicjalnej
rynny i kotłów wirowych w stropie świadczy o
modelowaniu próżni w warunkach freatycznych.
Jaskinia jest rozwinie˛ta w drobno i średnioławicowych wapieniach należa˛cych do formacji
wapienia pienińskiego jednostki braniskiej.
W niskim lecz szerokim otworze, pod okapem
wyste˛puja˛: porost Lepraria incana, mchy – Neckera complanata, N. crispa, N. webbiana, Mnium
stellare i Thamnobryum alopecurum, wa˛trobowiec – Pedinophyllum interruptum oraz paprocie
– Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis i
Polypodium vulgare.
Dość liczne sa˛ tu także ślimaki: Ena montana,
Macrogastra plicatula i Trichia sp. Wewna˛trz jaskini spotyka sie˛ paja˛ki (Meta menardi). Prawdopodobnie przebywaja˛ tam borsuki (Meles meles).
Paszkiewicz i Szkudlarek (1993) stwierdzili zimowanie w jaskini jednego osobnika gacka brunatnego (Plecotus auritus).
Jaskinia znana od dawna. Wymieniona w sprawozdaniu Paszkiewicz i Szkudlarka (1993). Zinwentaryzowana 18.05.1993 r. przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego (Ryc. 35).
Literatura: Paszkiewicz i Szkudlarek (1993).
23. Piec Majki (Grota Zyblikiewicza)

Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego
Wysokość otworu: ok. 435 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 5 m
Ekspozycja otworu: W
Długość: 13 m
Schronisko znajduje sie˛ na prawym orograficznie
brzegu Dunajca pod skałka˛, na której stoi schronisko PTTK “Orlica”. Duży otwór jest położony tuż
przy drodze biegna˛cej wzdłuż Dunajca, w bezpośrednim sa˛siedztwie granicy PPN.
Schronisko tworzy obszerna nisza o równym
dnie z półka˛ skalna˛ oraz mniejsza nisza usytuowana ponad stromym progiem.
Namulisko humusowo-gliniaste z gruzem wa-

piennym. W otworze leży głaz o rozmiarach 2 x
2,5 m. Wyste˛puje zwietrzała szata naciekowa: kolumny, polewy oraz naciek grzybkowy. Schronisko suche, widne.
Schronisko jest rozwinie˛te w wapieniach należa˛cych do formacji wapieni z Flaków w pobliżu
ich kontaktu z formacja˛ wapieni z Podzamcza.
Oba te kompleksy sa˛ zaliczane do jednostki pienińskiej. Rozwinie˛cie jest wyraźnie uzależnione
od powierzchni uławicenia i lokalnych uskoków.
Schronisko powstało w wyniku procesów krasowych, a naste˛pnie zostało przemodelowane przez
erozje˛ rzeczna˛ Dunajca i wietrzenie mechaniczne.
Wne˛trze schroniska znajduje sie˛ w zasie˛gu padaja˛cego z zachodu światła bezpośredniego i w
zwia˛zku z tym posiada dość bogata˛ roślinność. Na
ścianach wyste˛puja˛ glony – zielenice (Chlorophyta) i porosty, głównie Lepraria sp., mchy – Amblystegium serpens, Gymnostomum aeruginosum i
Trichostomum crispulum oraz paprocie – Asplenium trichomanes i Cystopteris fragilis. Dno w
miejscach mniej zdeptanych porastaja˛ rośliny
kwiatowe: Campanula sp., Geranium robertianum, Impatiens parviflora, Mycelis muralis, Plantago maior, Sambucus nigra, Stellaria media, Taraxacum officinale i Urtica dioica.
Schronisko znane od dawna; licznie wzmiankowane w literaturze turystycznej. Wzmiankowane przez Kowalskiego (1954 s. 22), lecz nie uwzgle˛dnione w inwentarzu. Zilustrowane przez Birkenmajera (1958 ryc. 100, 1979 ryc. 82). Wymienione przez Nyke˛ (1963 s. 171, 241, 1966 s. 209,
293, 1975 s. 165, 238).
Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J.
Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 18.05.1993 r. (Ryc. 36)
Literatura: Kowalski (1954), Birkenmajer
(1958, 1979), Nyka (1963, 1966, 1975).
24. Schronisko przy Piecu Majki

Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego
Wysokość otworu: ok. 440 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca:
ok. 10 m
Ekspozycja otworu: NW
Długość: 3.5 m
Schronisko stanowi płytka nisza o dnie stromo
wznosza˛cym sie˛ ku górze. Namulisko gliniaste z
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Ryc. 36. Piec Majki – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Piec Majki cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

gruzem skalnym. Wyste˛puje zwietrzała szata naciekowa: kolumny i stalagmity. Schronisko zacienione, suche.
Schronisko jest rozwinie˛te w wapieniach należa˛cych do formacji wapieni z Flaków jednostki
pienińskiej. W namulisku wyste˛puja˛ luźne bloki
łupków żelazistych należa˛ce prawdopodobnie do
formacji łupków ze Skrzypnego. Geneza schroniska jest zwia˛zana z wietrzeniem mechanicznym,
erozja˛ rzeczna˛ Dunajca i procesami krasowymi.
Należy zaliczyć je do grupy nisz jaskiniowych
(cave niches).
W pobliżu otworu nielicznie wyste˛puje mech
Rhynchostegiella tenella.
Schronisko znane od dawna. Zinwentaryzowane przez A. Amirowicza, J. Baryłe˛ i M. Gradzińskiego 18.05.1993 r. (Ryc. 37).

INFORMACJE

UZUPEŁNIAJA˛CE

W czasie prowadzenia prac terenowych nie udało
sie˛ odszukać opisanej już uprzednio (Kowalski
1954) jaskini w Czerteziku. Nie można wykluczyć, że otwór tej jaskini uległ zasypaniu na skutek ruchów masowych. Opis jaskini w Czerteziku
przytoczono poniżej za Kowalskim (1954 s. 22),
który zinwentaryzował ja˛ dn. 6.VIII.1953 r. (Ryc 38).
“Jaskinia w Czerteziku

Krościenko, pow. Nowy Targ.
Wysokość otworu n. p. m. około 725 m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Dunajca
około 300 m.
Ekspozycja otworu ku SE.
Długość 6 m.
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Ryc. 37. Schronisko Przy Piecu Majki – plan (pomiary: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).
Przy Piecu Majki cave – plan (survey: A. Amirowicz, M. Gradziński, plan: A. Amirowicz).

[...]
Za obszernym otworem cia˛gnie sie˛ dwumetrowy
korytarzyk zwe˛żony leża˛cymi na dnie głazami.
Dalej opada on dwumetrowym progiem w dół do
niewielkiej komórki.
Dno pokryte głazami z domieszka˛ próchnicy.
Cała grota jest widna, dość sucha. Nie ma roślinności poza otworem.
Nie była dota˛d wymieniana w literaturze.”
Nie udalo sie˛ również zlokalizować w terenie
dwóch obiektów, o których istnieniu uzyskano informacje ustne: jaskini “Walusiówka” w Czerteziku (informacja – Marek Słowik) i jaskini w Pieckach (informacja od nadleśniczego Michała Sokołowskiego).
W trakcie prac inwentaryzacyjnych zlokalizowano i rozpoznano 6 obiektów, które ze wzgle˛du
na zbyt małe rozmiary, nie zostały zakwalifi-

kowane jako obiekty jaskiniowe. Sa˛ to: dwie nisze
w skale Grabczycha Niżnia, nisza położona u
podnóża Facimiechu w pobliżu Schroniska pod
Orłem, mała nisza w górnej cze˛ści Facimiechowego Żlebu, Borsucza Jama w Łupiskach i płytka
wne˛ka w skałach nad Polana˛ Stolarzówka˛.
PODSUMOWANIE

I UWAGI KOŃCOWE

W wyniku przeprowadzonej w 1993 r. inwentaryzacji pomierzono i opisano – w kilku przypadkach
po raz pierwszy – 22 jaskinie usytuowane na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego oraz dwie
leża˛ce w pobliżu jego wschodniej granicy. Nie sa˛
to prawdopodobnie wszystkie obiekty jaskiniowe
znajduja˛ce sie˛ na tym terenie.
Opisy jaskiń, przedstawione według jednolitego, zoptymalizowanego schematu zawieraja˛ pod-
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Ryc. 38. Jaskinia w Czerteziku – plan (wg Kowalskiego, 1954).
Czertezik cave – plan (after Kowalski, 1954)

stawowe dane indentyfikacyjne: wysokość otworu nad poziomem morza i nad dnem doliny, ekspozycje˛ otworu, długość obiektu i głe˛bokość lub
deniwelacje˛ oraz zwie˛złe informacje dotycza˛ce
położenia jaskini w terenie, jej morfologii i genezy, formacji litostratygraficznej, w której sie˛
znajduje, flory przyotworowej i fauny jaskiniowej, a także zwie˛zły zarys historii poznania i
(lub) eksploracji. Szereg dalszych informacji
można uzyskać z zamieszczonych planów jaskiń, wykonanych zgodnie z przyje˛ ta˛ w Polsce
konwencja˛.
Wszystkie opisane jaskinie znajduja˛ sie˛ w wapieniach, ale tylko nieliczne zawdzie˛czaja˛ swe
powstanie procesom krasowym (np. Borsucza Jama, Jaskinia w Świniej Skale). Przeważaja˛ jaskinie o charakterze pseudokrasowym. Należa˛ do
nich najwie˛ksze jaskinie PPN: jaskinia w Ociemnem, o długości korytarzy wynosza˛cej 196 m i
głe˛bokości 47,5 m, jaskinia Pienińska (101 m dłu-
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gości korytarzy) i jaskinia nad Polana˛ Sosnówka˛
(długość 94 m). Na opisywanym terenie przeważaja˛ obiekty niewielkich rozmiarów, określone jako schroniska skalne.
Na zinwentaryzowanie czekaja˛ nadal jaskinie
tych cze˛ści pienińskiego pasa skałkowego, które
znajduja˛ sie˛ poza obre˛bem PPN – na terenie skalic
nowotarskich i spiskich, pasma Braniska i Małych
Pienin. Z piśmiennictwa i innych informacji wynika, że jest tam usytuowanych przynajmniej kilkanaście obiektów, z których tylko nieliczne zostały dotychczas lepiej rozpoznane i przebadane,
np. schronisko (jaskinia) w Obłazowej. Warte
opracowania wydaja˛ sie˛ być także usytuowane na
omawianym terenie obiekty sztuczne, posiadaja˛ce
już wartość zabytkowa˛, a także zawieraja˛ce interesuja˛ce elementy przyrodnicze, np. sztolnie w
Jarmucie (próżnie podziemne w cze˛ści stale wypełnione woda˛), czy piwnice koło kasztelu we
Frydmanie, gdzie powstaja˛ twarde nacieki kalcytowe i gdzie okresowo przebywaja˛ nietoperze (we
wrześniu 1993 r. obserwowano tam podkowca
małego). Opracowanie takie, wykonane według
jednolitego, zaprezentowanego powyżej schematu, pozwoliłoby zamkna˛ć piewszy etap działań –
inwentaryzacje˛ wszystkich obecnie znanych obiektów podziemnych pienińskiego pasa skałkowego, przygotowuja˛c podstawy do ich waloryzacji i
racjonalnej ochrony.
PODZIE˛KOWANIA
Autorzy dzie˛kuja˛ pracownikom Dyrekcji PPN za
owocna˛ współprace˛ w realizacji przedsie˛wzie˛cia,
a szczególnie za udoste˛pnienie materiałów kartograficznych i pomoc w lokalizacji kilku jaskiń.
Dzie˛kujemy specjalistom, którzy zechcieli oznaczyć materiały botaniczne i zoologiczne: prof.
Teresie Mrozińskiej, prof. Ryszardowi Ochyrze i
mgr Halinie Bednarek-Ochyra, dr Urszuli Bielczyk, dr Ewie Stworzewicz i mgr. Grzegorzowi
Lipeckiemu oraz dr. Michałowi Krobickiemu za
pomoc w identyfikacji prób geologicznych.
Dzie˛kujemy także recenzentom, profesorom –
Krzysztofowi Birkenmajerowi, Kazimierzowi
Kowalskiemu i Kazimierzowi Zarzyckiemu za
konstruktywne uwagi pomocne w przygotowaniu
końcowej wersji opracowania.
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pasie skałkowym. — Wydawn. Geol. Warszawa, ss.
336+mapy.
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SUMMARY
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A survey of caves of the Pieniny National Park
was carried out in 1993. Twenty-four caves were
described. Six of them were not previously mentioned in the literature. Two caves are situated just
outside the National Park borders.
The caves are generally small, with length not
exceeding 20 m. At present the Ociemne cave
(length 196 m, depth –47,5 m) is the largest cave
in the Pieniny Mountains.
The cave descriptions include: basic data, location, morphology, geological information, results

Nyka J. 1966. Pieniny. Przewodnik turystyczny. Wyd. 2. —
Wydawn. Sport i Turystyka. Warszawa, ss. 336+mapa.
Nyka J. 1975. Pieniny. Przewodnik turystyczny. Wyd. 3. —
Wydawn. Sport i Turystyka. Warszawa, ss. 274+mapa.
Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1993, msk. Sprawozdanie z zimowej inwentaryzacji nietoperzy w jaskiniach Pienińskiego Parku Narodowego. — Arch. Dyr. PPN, ss. 4.
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of single floristic and faunistic observations. Introductory chapters present: short outline of the
history of cave exploration, the development of
karst phenomena with relation to the geological
structure of the Pieniny Mts. and the characteristics of flora and fauna.
All caves are formed in limestones but only
few of them (e.g. Świnia Skała, Facimiech and
Borsucza Jama caves) were formed by karst processes. Pseudo-karst caves are typical. They usually developed due to slope slip along bedding
planes (e.g. Ociemne, Pienińska, Nad Polana˛ Sosnówka˛ caves).
The flora of the cave threshold zone is, on the
whole, typical for such a habitat. Only a limited
number of fauna species was found, due to the
lack of water habitats. So far only one troglobitic
species – Mesachorutes ojcoviensis and one representative of troglophiles – Meta menardi were
encountered in the Pieniny Mts. Other taxons belong to the group of trogloxenes (compare the list
of species).
ANEKS 1
Znaki konwencjonalne stosowane na planach i przekrojach jaskiń (Ryc. 39).
Conventional symbols used on cave plans and
sections (Ryc. 39).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Linie konturowe ścian, dna lub stropu.
Otwór i zasie˛g okapu nad nim.
Partie niesplanowane.
Partie nie penetrowane (miejsce z możliwościa˛ kontynuacji cia˛gu).
Szczelina zwe˛żaja˛ca sie˛, nie do przejścia.
Pokrywaja˛ce sie˛ korytarze – linia˛ przerywana˛ zaznaczono fragmenty biegna˛ce poniżej (na planie) lub zasłonie˛te przebiegaja˛cymi bliżej korytarzami (na przekroju).
Zacisk punktowy.
Lokalizacja poprzecznego przekroju korytarza (strzałka wskazuje kierunek obserwacji).
Pionowy lub przewieszony próg.
Próg nachylony.
Kierunek nachylenia dna korytarza (A),
dno stromo nachylone (B).
Półka o nachylonych ścianach.
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13. Półka o pionowych ścianach z podana˛ wysokościa˛.
14. Humus, nagromadzenie szcza˛tków roślinnych.
15. Namulisko ilasto-gliniaste.
16. Namulisko piaszczyste
17. Rumosz skalny.
18. Duże bloki skalne.
19. Bieg i upad warstw.
20. Bieg i upad szczelin.
21. Sztuczne wyrobiska, ślady urabiania skał.
22. Szcza˛tki kostne.
ANEKS 2
Wykaz roślin i zwierza˛t stwierdzonych w jaskiniach i schroniskach skalnych Pienińskiego
Parku Narodowego.
List of plants and animals found in caves and
rock shelters of the Pieniny National Park.
Zielenice (Chlorophyta)
Bracteacoccus minor Nägeli
Klebsormidium (Hormidium) flaccidum (Kütz.)
Silva
Trentepohlia sp.
Porosty (Lichenes)
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta
Lecanora crenulata (Dicks.) Hook
Lepraria crassissima (Hue) Lett.
Lepraria incana (L.) Ach.
Mchy (Musci)
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G.
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen
Bryum capillare Hedw.
Encalypta streptocarpa Hedw.
Fissidens dubius P. Beauv. (F. cristatus Wils.
ex Mitt.)
Gymnostomum aeruginosum Sm.
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G.
Homomalium incurvatum (Brid) Loeske
Mnium stellare Hedw.
Neckera complanta (Hedw.) Hueb
Neckera crispa Hedw.
Neckera webbiana (Mont.) Duell
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Ryc. 39. Znaki konwencjonalne.
Conventional symbols.
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Orthotrichum cupulatum Brid.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.
Plagiothecium laetum B.S.G.
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl.
Thuidium erectum Duby
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Trichostomum crispulum Bruch

Sambucus nigra L.
Senecio sp.
Sorbus aucuparia L.
Stellaria media Vill.
Taraxacum officinale Web.
Urtica dioica L.

Wa˛trobowce (Hepaticae)
Conocephalum conicum (L.) Dum.
Leiocolea muelleri (Nees) Jrgensen
Metzgeria conjugata Lindb.
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi
Pedinophyllum interruptum (Nees) Lindb.
Plagiochila porelloides (Tor. ex Nees) Lindb.

Skoczogonki (Collembola)
Anurida granulata Agrell, 1943
Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1861)
Ceratophysella granulata Stach, 1949
Folsomia fimetaria (Linnaeus, 1758)
Lathriopyga phlegrea (Caroli, 1912)
Megalothorax incertus Börner, 1903
Mesachorutes ojcoviensis Stach, 1919
Micranurida pygmaea Börner, 1901
Neelus murinus Folsom, 1896
Oncopodura crassicornis Schoebotham, 1911
Onychiurus paradoxus (Schäffer, 1900)
Onychiurus silvarius Gisin, 1952
Willemia anophthalma Börner, 1901
Willemia intermedia Mills, 1934

Paprocie (Filicinae)
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Polypodium vulgare L.
Rośliny kwiatowe (Anthophyta)
Aegopodium podagraria L.
Alyssum saxatile L. (A. arduini Fritsch)
Arabis arenosa (L.) Scop. (Cardaminopsis
arenosa (L.) Hay.)
Campanula sp.
Chrysosplenium alternifolium L.
Cotoneaster sp.
Festuca pallens Host.
Geranium robertianum L.
Hieracium sp.
Impatiens parviflora DC.
Melica nutans L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Oxalis acetosella L.
Plantago maior L.
Rosa sp.
Wymienione powyżej taksony z poszczególnych grup systematycznych oznaczyli: zielenice –
prof. dr hab. Teresa Mrozińska, porosty – dr Urszula Bielczyk, mchy i wa˛trobowce – prof. dr hab.
Ryszard Ochyra oraz mgr Halina Bednarek-Ochyra, ślimaki – dr Ewa Stworzewicz.

Paja˛ki (Araneidea)
Meta menardi (Latr.)

Motyle (Lepidoptera)
Scoliopteryx libatrix L.
Triphosa dubitata L.
Vanessa (Nymphalis) io L.
Ślimaki (Gastropoda)
Chondrina clienta (Westerlund, 1883)
Ena montana (Draparnaud, 1801)
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
Trichia sp.
Nietoperze (Chiroptera)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Informacje dotycza˛ce skoczogonków i cze˛ściowo nietoperzy zaczerpnie˛to z opracowania
Wandy Weiner (1981) i sprawozdania Paszkiewicz i Szkudlarka (1993), a pozostałe taksony oznaczył J. Baryła.

