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Zarys treści: Artykuł przedstawia wyniki inwentaryzacji oraz waloryzacji jaskiń położonych
w Paśmie Babiogórskim i Paśmie Przedbabiogórskim. Inwentaryzacja jaskiń prowadzona
była przez różnych autorów w latach 1976–2015. W jej rezultacie zinwentaryzowano 104
jaskinie o łącznej długości 1270 m, w tym największą na obszarze badań Jaskinię Oblicę.
Obiekty te poddane zostały waloryzacji w celu wytypowania obiektów wartych objęcia
ochroną przyrody. Wyniki waloryzacji wykazały, iż najcenniejsze jaskinie znajdują się
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głównie w Paśmie Babiogórskim (17), podczas gdy w Paśmie Przedbabiogórskim występują
jedynie dwie takie jaskinie. Spośród obiektów, które zdobyły największą ilość punktów, większość objęta jest ochroną przyrody w ramach Babiogórskiego Parku Narodowego. Niemniej
kilka cennych przyrodniczo jaskiń, położonych w Paśmie Polic oraz Paśmie Jałowieckim,
nie została objęta żadną formą ochrony. Zgrupowania jaskiń położonych na Okrąglicy oraz
Łysinie powinny zostać w przyszłości objęte ochroną jako stanowiska dokumentacyjne,
a najcenniejsze przyrodniczo: Jaskinia Oblica oraz Zbójska Dziura, powinny zostać uznane
za pomniki przyrody.
Słowa kluczowe: jaskinie, speleologia, pseudokras, osuwiska, geoochrona, Karpaty fliszowe
Abstract: This paper refers to the results of taking an inventory and valorization of pseudokarst caves in two mountain areas: the Babia Góra Massif and the Przedbabiogórskie
Range. The inventory of the caves was taken by various authors in 1976–2015. Consequently,
104 caves with a total length of 1,270 m were recorded, including the largest one – Oblica
Cave. The valorization of the caves was made to determine the most valuable structures,
and to select some of them for legal protection. The majority of the most of valuable caves
are located in the Babia Góra Massif (17), and only two of them in the other study area
(the Przedbabiogórskie Range). However, some of most valuable caves in the Babia Góra
Massif (the Polica Range) and the Przedbabiogórskie Range (the Jałowiecki Range) are not
legally protected. The groups of caves located in Okrąglica and Łysina landslides should
be protected as documentation sites, and the most valuable caves, e.g. Oblica and Zbójska
Dziura, should be protected as natural monuments.
Key words: caves, speleology, pseudocarst, landslides, geoconservation, the Carpathians

Wprowadzenie
Jaskinie polskich Karpat fliszowych cechuje ogromne zróżnicowanie typologiczne,
a próby ich klasyfikacji nastręczają do dzisiaj wiele problemów. Pierwszą z nich
opartą na kryterium genetyczno-morfologicznym opracował J. Vitek w 1983 r.
Podzielił on wówczas jaskinie pseudokrasowe na syngenetyczne – powstałe
w trakcie formowania się skały, oraz epigenetyczne – powstałe w istniejącej skale
pod wpływem procesów morfogenetycznych. To właśnie epigenetyczne jaskinie
pseudokrasowe występują najczęściej w polskich Karpatach fliszowych, a wśród
głównych typów wyróżniano: jaskinie szczelinowe (fissure-type) – powstające
w wyniku wietrzeniowego poszerzania szczelin, jaskinie warstwowe (bedding-type)
– powstające w skałach osadowych w wyniku selektywnego wietrzenia warstw mniej
odpornych, jaskinie szparowe (crevice-type) – powstające w wyniku poszerzania się
szczelin ruchami grawitacyjnymi, nisze jaskiniowe (cave niches) – niezbyt głębokie
zagłębienia o zróżnicowanej genezie, jaskinie zboczowe (talus-type) – obiekty
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w blokowiskach skalnych (Vitek 1983; Mochoń, Urban 1989). Powyższa klasyfikacja była także podstawą prowadzonych od lat 90. prac inwentaryzacyjnych jaskiń
w polskich Karpatach fliszowych. W ciągu ponad 25 lat tych prac pojawiły się
liczne analizy morfogenetyczne osuwisk, także z wykorzystywaniem takich jaskiń
(Margielewski, Urban 2000, 2003, 2004; Margielewski 2001; Margielewski i in.
2007). Ze względu na duże ich zróżnicowanie, wynikające ze złożoności procesów
grawitacyjnych na stokach, i wiele niejednoznacznych stwierdzeń klasyfikacyjnych,
autorzy tych prac sformułowali nową klasyfikację uwzględniającą zarówno cechy
morfogenetyczne (m.in. przebieg szczeliny i kształt korytarzy), jak i niebrane do
tej pory pod uwagę cechy geomechaniczne (mechanizm przyczyniający się do
powstania jaskini) (Urban, Margielewski 2010, 2013). Nowy podział tych obiektów
wprowadza zatem dwa kryteria: morfogenetyczne i geomechaniczne. Według kryterium morfogenetycznego wyróżniono: jaskinie inicjalne (initial caves), jaskinie
wtórne (subsequent caves), jaskinie „pośrednie” („intermediate” cave) oraz jaskinie
wielofazowe, powstałe w kilku etapach rozwoju. Dodatkowo również wprowadzono
jaskinie związane genetycznie z różnymi procesami erozji i wietrzenia. Według
drugiego kryterium wyróżniono natomiast: jaskinie dylatacyjne (dilational caves)
i jaskinie z dylatacji (dilatancy caves). Często występującymi jaskiniami są także
te powstałe wśród chaotycznie przemieszczonego koluwium, czyli jaskinie blokowe
(boulder caves) i jaskinie złożone, odpowiadające morfogenetycznie jaskiniom
wielofazowym (Urban, Margielewski 2010, 2013).
Jaskinie występujące w utworach fliszowych coraz częściej pojawiają się w planach ochrony przyrody, opisach przewodnikowych, a także informatorach krajoznawczych. Wzrosła także ilość osób zajmujących się badaniem tego typu obiektów.
Już w latach 90. ubiegłego wieku powstały liczne opracowania dotyczące ochrony
szczególnie cennych pod względem naukowym obszarów osuwiskowych, którym
towarzyszą jaskinie, m.in. pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim,
Mogielicy w Beskidzie Wyspowym, Gorczańskiego Parku Narodowego, Połomy
w Bieszczadach Zachodnich, Chryszczatej w Bieszczadach Zachodnich, Lubania
w Gorcach (Margielewski 1992, 1994, 1997, 1999). Warto przy tym podkreślić,
że jaskinie są ważnym elementem w kształtowaniu zarówno georóżnorodności,
jak i bioróżnorodności, przyczyniając się do tworzenia specyficznych nisz ekologicznych (Alexandrowicz, Margielewski 2010). Niemniej jednak ich wartość
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naukowa, dydaktyczna i turystyczno-krajoznawcza nie jest jeszcze znana, a co
za tym idzie tylko nieliczne obiekty doczekały się rzetelnego i merytorycznie
poprawnego opisu tych wartości. Dopiero w ostatnich latach waloryzacji poddano
jaskinie Wąwozu Homole w Pieninach (Gubała, Urban 2007), Magurskiego Parku
Narodowego (Margielewski i in. 2013), a także kompleksowo jaskinie Beskidu
Niskiego i Bieszczadów (Zatorski i in. 2015). Z myślą o potrzebie tworzenia właśnie
takich kompleksowych dokumentacji i waloryzacji, jaką podjęli wcześniej autorzy
we wschodniej części polskich Karpat fliszowych (Zatorski i in. 2015), niniejszy
artykuł jest niejako kontynuacją tych prac. W perspektywie mogą być one przydatne
przy miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających
potencjalne możliwości ochrony jaskiń jako pomników przyrody lub geostanowisk.

Obszar badań
Obszar badań znajduje się w obrębie Zachodnich Karpat Zewnętrznych (Kondracki
1998). Dzieli się on na dwa pasma górskie różniące się wysokością oraz rzeźbą
terenu: Pasmo Babiogórskie i Pasmo Przedbabiogórskie. W ich obrębie można
wydzielić mniejsze jednostki, tj. Masyw Babiej Góry i Pasmo Polic (Pasmo
Babiogórskie) oraz Pasmo Jałowieckie, Grupę Mędralowej i Pasmo Solnisk
(Pasmo Przedbabiogórskie). Pasmo Jałowieckie znajduje się w północnej części
badanego obszaru i według regionalizacji Kondrackiego zaliczane jest do Beskidu
Makowskiego, podczas gdy nowsze opracowania włączają to pasmo do Beskidu
Żywieckiego (Balon i in. 2015).
Partie szczytowe Masywu Babiej Góry, Pasma Polic, Grupy Mędralowej oraz
Pasma Jałowieckiego budują gruboławicowe piaskowce należące do podjednostki
raczańskiej płaszczowiny magurskiej (ryc.1; Książkiewicz 1971 a,b; 1974 a,b; Lexa
i in. 2000). Dolne partie stoków budują natomiast utwory drobnorytmicznego fliszu
z piaskowcami przewarstwionymi marglami (warstwy hieroglifowe). Na południowych stokach Masywu Babiej Góry oraz Pasma Policy odsłaniają się piaskowce
i łupki należące do warstw beloweskich, margle łąckie oraz warstwy inoceramowe
(Książkiewicz 1971 a,b; 1974 a, b, Lexa i in. 2000). Obszar masywu Babiej Góry
w dużej mierze pokryty jest także utworami czwartorzędowymi (koluwia, osady
stożków napływowych) (Książkiewicz 1971 a,b; 1974 a,b).
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Ryc. 1. Lokalizacja (A) oraz budowa geologiczna obszaru badań (B)
Fig. 1. Location (A) and geology of study area (B)
Objaśnienia: 1 – ogniwo piaskowców z Osielca oraz Pasierbca, 2 – warstwy hieroglifowe, 3 – piaskowce,
iłowce oraz margle łąckie, 4 – warstwy beloweskie, 5 – warstwy inoceramowe, 6 – łupki ze Smereczka
oraz margle z Leluchowa, 7 – uskoki, 8 – nasunięcia
Explanations: 1 – Osielec and Pasierbiec sandstones, 2 – “hieroglyph beds”, 3 – sandstones, claystones
and Łącko Marls, 4 – Beloveza beds, 5 – Inoceramus beds; 6 – Smereczek claystones and Leluchów
marls, 7 – faults, 8 – overthrust
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lexa i in. (2000).
Source: author’s own work based on J. Lexa et al. (2000).

Na rzeźbę badanego obszaru wpłynęły głównie ruchy masowe, przemodelowujące północne stoki Babiej Góry (Ziętara, Ziętara 1958; Ziętara 1962; Alexandrowicz
1978) oraz północne stoki Pasma Policy. W rozległej strefie osuwiskowej na północnych stokach Babiej Góry powstały zagłębienia osuwiskowe z okresowymi
oraz stałymi jeziorami osuwiskowymi. Osuwiska na terenie Pasma Jałowieckiego
są znacznie mniejsze, często obejmując jedynie pokrywy zwietrzelinowe.
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Materiały i metody badań
Dane inwentaryzacyjne dla poszczególnych obiektów pochodzą z lat 1976–2015
i zostały zebrane podczas badań terenowych prowadzonych przez członków
Speleoklubu Bielsko-Biała, Speleoklubu Beskidzkiego, Stowarzyszenia Ochrony
Jaskiń „Grupa Malinka” w Wiśle oraz Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji udokumentowano 104 jaskinie. Dla
każdego obiektu wykonano pomiary długości i deniwelacji oraz opracowano plan
i przekroje (podłużne oraz poprzeczne). Rozciągłość jaskiń i ich plany wykonano
przy użyciu busoli geologicznej Freiberga i taśmy parcianej, natomiast współrzędne geograficzne i wysokość bezwzględną otworów jaskiń określono za pomocą
odbiornika GPS Garmin.
Zinwentaryzowane obiekty poddano waloryzacji w celu wskazania najciekawszych cech przyrodniczych poszczególnych jaskiń oraz określenia, które z nich
należy objąć prawną ochroną. Do tego celu wykorzystano „Wytyczne wykonywania waloryzacji jaskiń” (1996), które zostały zmodyfikowane i dostosowane
do specyfiki niekrasowych jaskiń Karpat fliszowych. Waloryzacja merytoryczna
(naukowa) jaskiń i schronisk skalnych uwzględnia m.in. kryteria morfometryczne,
cechy genetyczne, obecność szaty naciekowej, osadów lub cieków, a także flory
i fauny. W przeprowadzonej waloryzacji uwzględniono zmodyfikowane kryterium
oceniające wartości archeologiczne jaskiń, czego nie robiono w dotychczasowych
opracowaniach (Zatorski i in. 2015). Dokonano również zmian w części faunistycznej tabeli waloryzacyjnej, dostosowując ją do uwarunkowań waloryzowanego
obszaru, podobnie jak autorzy opracowania jaskiń w Pieninach (Gubała, Urban
2007). Za każdą z cech morfometrycznych obiekty jaskiniowe otrzymywały od
1 do 3 punktów, natomiast za pozostałe od 0 do 2 punktów. W sumie obiekt spełniający wszystkie kryteria w stopniu maksymalnym mógł zgromadzić 22 punkty
(tab.1). Waloryzację jaskiń i ich najbliższego otoczenia wykonano w oparciu o dane
pochodzące z inwentaryzacji oraz materiały publikowane i archiwalne (Ganszer
1999; Mleczek 1999; Ganszer, Pukowski 2001; Pukowski 2001; Mleczek, Gubała
2004; Gubała 2005, 2010; Gubała, Mleczek 2005, 2006; Szura, Ganszer 2005;
Kapturkiewicz 2006; Franczak 2010, 2011a, 2012b,c,d, 2013b; Franczak, Buczek
2011). Zwaloryzowane jaskinie graficznie przedstawiono na mapie z naniesioną
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Tabela 1. Kryteria waloryzacji obiektów jaskiniowych
Table 1. Criteria of the caves valorization
Symbol
Symbol

Kryterium / Criterion

A

długość jaskini
the length of the cave

B

deniwelacja jaskini
denivelation of the cave

C

D

E

F

G

H

elementy rzeźby wskazujące
na genezę
the elements indicating the genesis
of the cave

obecność i stan zachowania form
wtórnych („naciekowych”)
the presence and condition
of the speleothems

obecność osadów wewnętrznych
the presence of sediments

obecność wody
the presence of water in the cave

obecność flory
the presence of flora

obecność nietoperzy i innych
kręgowców
the presence of bats
and other vertebrates

Oceniane cechy / The evaluated qualities

Punkty
Points

< 10 m
10–30 m
> 30 m
< 2m
2–10 m
> 10 m

1
2
3
1
2
3

brak czytelnych elementów rzeźby
lack of readable elements

0

pojedyncze formy wskazujące
na genezę
the single forms which indicating
the genesis

1

zespół form wskazujących na genezę
the several forms which indicating the genesis

2

brak form / lack of form
pojedyncze formy / the single form

0
1

większe nagromadzenie
form the several forms

2

rumosz skalny / the rock rubble

0

niewielkie namuliska
the small cave sediments

1

namuliska o dużej powierzchni
a lot of cave sediments

2

brak wody / lack of water
woda kapiąca / dripping water

0
1

występowanie cieków lub zbiorników wodnych
the occurrence of watercourses or water bodies

2

brak   / lack of taxa
pojedyncze taksony / a single taxa

0
1

skupiska złożone z kilku taksonów concentrations
composed of several taxa

2

nie występujed/ not present

0

pojedyncze stwierdzenia nietoperzy z okresu
aktywności i / lub hibernacji; obecność innych
kręgowców
single bats found during hibernation
and non-hibernation periods, or presence
of other vertebrates

1

znaczące regionalnie stanowisko hibernacji
nietoperzy; obecność większej liczby innych
kręgowców
significant bat’s hibernation site for region,
or presence of a larger number of other vertebrates

2
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Symbol
Symbol

I

J

Kryterium / Criterion

obecność fauny bezkręgowej
the presence of invertebrates fauna

obecność zabytków archeologiczntch
the presence of archaeological sites

Oceniane cechy / The evaluated qualities

Punkty
Points

nie występuje/not present

0

pojedyncze zespoły trogloksenów bezkręgowych
single groups of invertebrate trogloxenes

1

bezkręgowce typowe tylko dla środowiska
jaskiniowego lub endemity
troglobiontic organisms or endemites

2

nie występują / not present
pojedyncze ryty naskalne lub ślady dawnej
działalności człowieka
single rock rites or traces of ancient human activity
duże nagromadzenia rytów naskalnych lub / i
liczne ślady dawnej działalności człowieka
large concentration of rock rites and / or
numerous traces of ancient human activity

0
1

2

Źródło: Wytyczne wykonywania waloryzacji jaskiń, 1996 (zmienione).
Source: Criteria for the exercise of caves valorization, 1996 (revised).

siatką kwadratów 500 x 500 m. Cechy jakościowe poszczególnych pól zostały na
niej oznaczone barwami, które różnicowały sumaryczną wartość przyznanych
jaskiniom punktów.

Inwentaryzacja i stan badań jaskiń
Jaskinie występujące w utworach fliszowych początkowo nie były tematem publikacji o charakterze naukowym. Dopiero od lat 80. XX wieku regularnie odbywają się
Międzynarodowe Sympozja Pseudokrasowe poświęcone problematyce tych form
rzeźby (Mochoń, Urban 1989). Podczas jednego z nich, w 1989 r., przedstawiciele
dziedzin nauki oraz speleolodzy zajmujący się jaskiniami zdołali dość precyzyjnie
zdefiniować pojęcie pseudokrasu oraz rodzaje form i ich występowanie. Przyjęto
wówczas, iż pseudokras to „formy morfologiczne podobne do krasowych, a nie
będące genetycznie krasowymi i rozwijające się w skałach niekrasowiejących”
(Mochoń, Urban 1989). Problematyka badań jaskiń występujących na obszarze
Karpat fliszowych jest jednak bardzo szeroka, począwszy od ich roli morfogenetycznej, poprzez analizy wtórnych form naciekowych, stosunki wodne, a kończąc
na aspektach bioróżnorodności. W latach 1951–1952 K. Kowalski opracował
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inwentarz jaskiń Polski, który obejmował opisy i plany wszystkich ówcześnie
znanych jaskiń z Tatr, Pienin, Beskidów, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
Niecki Nidziańskiej i Sudetów. Z obszaru Karpat fliszowych autor ten wymienia jednak jedynie nieliczne obiekty (Kowalski 1954). Szczególny wzrost ilości
zinwentaryzowanych jaskiń nastąpił dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku.
Podczas XVIII Sympozjum Speleologicznego w Dukli w 1994 r. omówiono typologię, rozmieszczenie i wielkość jaskiń polskich Karpat fliszowych (Głazek, Kardaś
1995), a Polskie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi wydało trzytomowy Inwentarz
jaskiń Polskich Karpat fliszowych (Pulina, 1997–1998). Od tego czasu prowadzone
są systematyczne prace eksloracyjno-inwentaryzacyjne, wykonywane przez
członków Speleoklubu Bielsko-Biała, Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń „Grupa
Malinka” w Wiśle, Speleoklubu Beskidzkiego (powstały z połączenia Speleoklubu
Dębickiego i Klubu Grotołazów z Limanowej), a także w mniejszym stopniu przez
członków Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klubu Wysokogórskiego
Bielsko-Biała, Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, Katowickiego Klubu
Speleologicznego, Speleoklubu Dąbrowa Gornicza, SKTJ Nowy Sącz oraz Klubu
Alpinistycznego Grupy Beskidzkiej GOPR (Klassek, Mleczek 2008).
Pierwsze prace dotyczące powstawania jaskiń w utworach fliszowych związane są z wybranymi obiektami z Beskidu Niskiego (Janiga 1974) i Beskidu
Śląskiego (Puchejda 1989). Autorzy tych prac wskazali na związek tych jaskiń
z przemieszczeniami mas skalno-ziemnych w obrębie stoku. Warto również
wspomnieć o pierwszych obserwacjach A. Krzanowskiego (1952), który zwrócił
uwagę na stosunkowo dynamiczne powstanie nowych jaskiń w rejonie Dukli
w Beskidzie Niskim. Aktualnie badania i obserwacje beskidzkich jaskiń pozwalają na precyzyjne rozpoznanie typu przemieszczenia grawitacyjnego, a także
charakterystyki rozwoju głębokich skalnych osuwisk (Margielewski 1998, 2001,
2009; Margielewski, Urban 2000, 2004; Tomaszczyk 2005; Zatorski 2014). Nie
brak również współcześnie prac i badań dotyczących fauny jaskiniowej (Mleczek,
Gubała 2007; Stanik, Gubała 2008; Mysłajek i in. 2008; Gubała i in. 2011; Piksa,
Gubała 2011; Sachanowicz i in. 2012; Piksa i in. 2013), form naciekowych (Urban
i in., 2006, 2013, 2015), a w ostatnich latach zarysowano także problematykę chemizmu wód (Motyka, Zawierucha 2001; Dumnicka 2008) i stosunków wodnych
(Franczak i in. 2013, 2014).
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Pierwsze źródła materialne wskazujące na początki poznania jaskiń na badanym
obszarze pochodzą z I poł. XVII w. Świadczą o tym odnalezione w Zbójnickim
Wąwozie (w bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego otworu Słowikowej Studni)
ryty naskalne, wśród których widniał napis Anas Lachowic Zywca 1643 (Wiśniewski
2012). Ściana skalna, na której znajdował się napis, uległa zawaleniu, jednak umieszczona tam data bezpośrednio wskazywała na wczesne poznawanie pierwszych
jaskiń babiogórskich (Franczak 2015). Tego typu znaki odnalezione zostały również
wśród rowów rozpadlinowych na Cylu, Okrąglicy i Kamionku (Nowalnicki 1982;
Łajczak 1995; Łajczak, Lamorski 2015; Franczak 2011b, 2012a, 2015). Opracowania
dotyczące jaskiń badanego obszaru pojawiły się po raz pierwszy w literaturze krajoznawczej dopiero w pierwszej dekadzie XX w. (Klassek 1985) (w całych polskich
Karpatach fliszowych znanych było wówczas zaledwie 13 jaskiń). Jedną jaskinię na
stokach Babiej Góry wzmiankował nawet w 1914 r. Kazimierz Sosnowski (1914).
Eksplorację tych obiektów rozpoczęto jednak dopiero w roku 1976 r., gdy członkowie powstałego kilka lat wcześniej speleoklubu w Bielsku-Białej zinwentaryzowali
pierwszą jaskinię na Babiej Górze – Zbójnicką Grotę. Cztery lata później (w 1980 r.)
odkryli oni pierwszy obiekt w Okrąglicy, a na kolejne odkrycia trzeba było poczekać
aż do 1996 r. (Franczak 2013a; Franczak, Listwan 2014b). W wyniku intensyfikacji
prac eksploracyjno-inwentaryzacyjnych, w pierwszej dekadzie XXI wieku do
2015 r. odkryto aż 104 jaskinie i schroniska skalne na badanym obszarze (ryc. 2;
Baza… 2015).

Wyniki i dyskusja
Rozmieszczenie oraz cechy morfometryczne jaskiń Pasma
Babiogórskiego i Przedbabiogórskiego
W polskich Karpatach fliszowych zinwentaryzowano dotychczas 1384 jaskinie
o łącznej długości 23 651 m. Jaskinie osuwiskowe w tym regionie Polski wykazują
nierównomierne rozmieszczenie, a ich długość wynosi od kilku metrów do ponad
2000 m (Zatorski i in. 2015). Najwięcej jaskiń (475; o długości 12 491 m) mieści się
na obszarze Beskidu Śląskiego, jednak sporo z nich znajduje się także w północno-wschodniej części Beskidu Żywieckiego (Franczak 2011a, 2012a; Balon, Jodłowski
2014). W obrębie pasm Babiogórskiego i Przedbabiogórskiego zinwentaryzowano
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odpowiednio: 91 jaskiń o łącznej długości 1174,2 m (4,96%) i 13 jaskiń o łącznej
długości 96,7 m (0,41%) .
Najwięcej obiektów jaskiniowych na badanym obszarze zinwentaryzowano
w Paśmie Polic, w którym można wyróżnić kilka rejonów koncentracji jaskiń.
Najwięcej z nich mieści się wśród rowów rozpadlinowych na Okrąglicy oraz na
Łysinie (ryc. 2; Franczak, Buczek 2011; Franczak 2011a, 2012a,e, 2013b, 2014). Z kolei
u północnych podnóży Pasma Polic na zachodnim stoku Śmietarniaka znajduje
się największy obiekt na obszarze badań, a zarazem największa jaskinia Beskidu
Żywieckiego (ósma pod względem długości w polskich Karpatach fliszowych) –
Jaskinia Oblica (tab. 2; o długości 436 m i 21,1 m deniwelacji) (Gubała, Mleczek
2006; Franczak 2009; Gubała 2010). Jest ona zlokalizowana w centralnej części
osuwiska, jednak główne jej partie rozwinięte są na szczelinie poprzecznej w obrębie
spiętrzenia koluwialnego (Gubała, Mleczek 2006; Franczak 2010).
W Masywie Babiej Góry zinwentaryzowano 24 jaskinie (ryc. 2; o długości 414,2 m),
a większość dużych obiektów zlokalizowanych jest na południowych stokach
masywu. Tworzą one pięć zgrupowań, a jedynie kilka jaskiń występuje w rozproszeniu. Nagromadzenie największych obiektów jaskiniowych znajduje się na południowych stokach Cylu, spośród których największa to Jaskinia w Małej Babiej Górze
I (o długości 58,5 m). Znajdujące się tam jaskinie powstały w obrębie głębokich
szczelin, przez co ich deniwelacja dochodzi do 16 m (Trnka 2002). Jaskinie powstałe
w wyniku dylatacyjnego rozwarcia szczelin wykształciły się także w sąsiedztwie
Złotej Przełączki, gdzie wśród rowów rozpadlinowych znajduje się Złota Studnia
(o długości 10,2 m) i mniejsza Złota Studnia II. Największe nagromadzenie jaskiń
po słowackiej stronie Babiej Góry znajduje się w podszczytowych partiach Diablaka,
w miejscu zwanym Orawskimi Piwnicami. Spośród zlokalizowanych tam jaskiń
największa to Orawska Piwnica II (o długości 32 m). Na południowym stoku Babiej
Góry, lecz już po polskiej stronie granicy, mieści się Dymiąca Piwnica (tab. 2;
o długości 86,5 m), będąca najdłuższą jaskinią całego masywu. Jaskinia o rozbudowanej sieci korytarzy powstała w obrębie spiętrzenia koluwialnego, przez co
jej poszczególne części są zróżnicowane morfometrycznie. Obiekty powstałe na
północnych stokach Babiej Góry w większości osiągają znacznie mniejsze rozmiary.
Największa jaskinia w tym rejonie to Jaskinia w Górnym Zapadlisku (o długości
41 m). Jest ona zlokalizowana w obrębie zdezintegrowanych strukturalnie rowów
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Ryc. 2. Rozmieszczenie jaskiń na obszarze Pasma Babiogórskiego i Przedbabiogórskiego
Fig. 2. Distribution of caves in the Babia Góra Range and Przedbabiogórskie Range
Objaśnienia: 1 – jaskinie, 2 – zgrupowania jaskiń
Explanations: 1 – caves, 2 – grouping caves
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own work.
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Tabela 2. Zestawienie najdłuższych jaskiń badanego obszaru
Table 2. The longest caves in the study area

Lp.
No.

Pasmo Polic
Polica Range

Masyw Babiej Góry
Babia Góra Massif

Nazwa
Name:

Dł.
Len.

Den.
Ver.

1

Jaskinia Oblica

436,0

21,1

2

System RI
w Okrąglicy

20,0

3

System
w Łysinie

4

5

Nazwa
Name:

Pasmo Jałowieckie
Jałowieckie Range

Dł.
Len.

Den.
Ver.

Nazwa
Name:

Dł.
Len.

Den.
Ver.

Dymiąca
Piwnica

86,5

10,5

Jaskinia
w Surmiaków
Groniu

32,0

4,7

3,5

Jaskinia
w Małej
Babiej Górze I

58,5

12,0

Zbójska Dziura

19,0

8,0

19,0

4,0

Jaskinia
w Małej
Babiej Górze II

53,5

16,2

Szczelina
w Surmaików
Groniu

10,2

2,9

Jaskinia
Mechowa

18,0

1,5

Jaskinia
w Górnym
Zapadlisku

41,0

5,0

Schron pod
Uporowym
Wodospadem

7,0

0,5

Jaskinia
Krupowa
na Okrąglicy

18,0

3,0

Zbójnicka
Grota
w Babiej Górze

7,0

0,0

Jaskinia
Dolne Bębny

5,0

2,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baza… 2015.
Source: author’s own work based on Baza… 2015.

rozpadlinowych w Izdebczyskach, co wpływa na jej zawaliskowe wykształcenie
(Szura, Ganszer 2005). W jej sąsiedztwie odnaleziono także pięć mniejszych jaskiń
mierzących po kilka metrów długości (Ganszer 2001). W obrębie kopuły szczytowej
Babiej Góry, na wysokości 1710 m n.p.m. zinwentaryzowano także niewielki obiekt
jaskiniowy o nazwie Diabla Koleba (o długości 4 m). Jest to najwyżej położona
jaskinia w Beskidach Zachodnich (Mleczek 1999).
Największą liczbę jaskiń badanego obszaru zinwentaryzowano w Paśmie Polic
(ryc. 2; 67 obiektów, o łącznej długości 760 m). W większości są to jednak obiekty
małe, o długości nieprzekraczającej kilkunastu metrów. Koncentrują się one w kilku
rejonach, z czego najwięcej, bo aż 20 obiektów, znajduje się w obrębie dużego
osuwiska na północnych stokach Łysiny, poniżej Przełęczy Kucałowej (ryc.3).
Większość powstałych w obrębie tego osuwiska jaskiń wykształciła się wewnątrz
wypełnionego przemieszczonymi blokami skalnymi rowu wewnątrzosuwiskowego
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Ryc. 3. Rozmieszczenie jaskiń
w obrębie osuwisk Okrąglica (A)
oraz Łysina (B)
Fig . 3. Distribution of the caves in
landslides Okrąglica (A)
and Łysina (B)
Objaśnienia: 1 – nabrzmienia koluwialne, 2 – skarpy skaliste, 3 – skarpy
ziemne, 4 – rowy rozpadlinowe,
5 – blokowiska, 6 – jaskinie
Explanations: 1 – colluvial swell,
2 – rocky scarps, 3 – soil scarps,
4 – trenches, 5 – block fields, 6 – caves
Źródło: opracowanie własne .
Source: author’s own work.
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oraz w spiętrzeniu koluwialnym. Największymi spośród powstałych tam obiektów
są System w Łysinie i Jaskinia Mechowa, mierzące odpowiednio 19 i 18 m (Franczak,
Buczek 2011; Franczak 2012c). U podstawy skarpy wtórnej, wśród bloków skalnych,
powstało kilka niewielkich jaskiń, z których największa to Jaskinia Baczyńskiego
(o łącznej długości 18 m). Jedynie jeden obiekt w tym rejonie powstał w obrębie
wychodni skalnych skarpy głównej tego osuwiska (Ucho Igielne o łącznej długości
7,5 m) (Franczak 2012b). Kolejna duża koncentracja jaskiń w Paśmie Polic znajduje
się wśród rowów rozpadlinowych na Okrąglicy (ryc.3; Franczak, Buczek 2011;
Franczak 2012b), gdzie zinwentaryzowano dotychczas 18 obiektów. Najbardziej
interesującymi spośród nich są dwie jaskinie, wykształcone w kopule szczytowej
Okrąglicy. Największa z nich to System RI na Okrąglicy (o długości 20 m), powstały
w obrębie szczeliny, która swoim przebiegiem nawiązuje do sąsiadujących z nią
rowów rozpadlinowych (Franczak 2010, 2014). Drugim interesującym obiektem
zlokalizowanym w tym rejonie jest Jaskinia Krupowa na Okrąglicy (18 m długości),
która stanowi przedłużenie jednego z rowów rozpadlinowych w głąb masywu.
Pozostałe obiekty w Paśmie Polic występują w dużym rozproszeniu, a jedynie
nieliczne tworzą koncentracje liczące do kilku obiektów. Zaliczamy do nich stoki
góry Kopiste (6 obiektów) oraz góry Hujdy (5 obiektów) (Ganszer, Pukowski 2005;
Franczak 2012b).
Na obszarze Pasma Przedbabiogórskiego każda z 13 jaskiń zlokalizowanych jest
w Paśmie Jałowieckim. Największe ich skupisko znajduje się na stoku Surmiaków
Gronia, gdzie wśród 7 obiektów jest największa jaskinia tego pasma – Jaskinia
w Surmiaków Groniu (tab. 2; o długości 32 m) (Franczak 2012b,d). Pozostałych
5 jaskiń to niewielkie obiekty, spośród których najciekawszy to Zbójska Dziura
(o łącznej długości 19 m), zlokalizowany na północnym stoku Sitkowej Grapy
(Franczak 2009).

Waloryzacja
Ogółem waloryzacji poddano 104 jaskinie, gdzie poszczególne obiekty otrzymały
od 2 do 18 punktów. Największą grupę stanowiły schroniska skalne i niewielkie
jaskinie, którym przyznano do 5 punktów. W Paśmie Babiogórskim zaliczono do
tej grupy 38 obiektów (42%), natomiast w Paśmie Przedbabiogórskim 4 obiekty
(31%). Średnia liczba przyznanych punktów wśród jaskiń, które otrzymały co
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najmniej 6 punktów, wyniosła 8,6 punktów dla Pasma Babiogórskiego i 7,8 punktów
dla Pasma Przedbabiogórskiego. Największą liczbę punktów otrzymały: Jaskinia
Oblica (18 punktów), Dymiąca Piwnica (17 pkt.) i jaskinie w Małej Babiej Górze
I i II (po 15 pkt) (tab. 3). Spośród 13 jaskiń w Paśmie Przedbabiogórskim największą
liczbę punktów otrzymała Zbójska Dziura (12 pkt). Obszary z nagromadzeniem
jaskiń o najwyższych walorach przyrody nieożywionej i ożywionej znajdują się
na Okrąglicy i w obrębie Łysiny w Paśmie Polic oraz na południowo-zachodnim
stoku Diablaka w Masywie Babiej Góry (ryc.4). Jaskinie badanego obszaru charakteryzują się mniejszym udziałem obiektów o najmniejszej liczbie przyznanych
punktów (<5 pkt.), niż ma to miejsce wg Zatorskiego i in. (2015) w Beskidzie
Niskim i Bieszczadach (ryc. 5).
Jaskinie badanego obszaru występują w obrębie stoków w znacznej mierze
przemodelowanych przez ruchy masowe. Dobrym przykładem jest duże osuwisko
Łysiny oraz rowy rozpadlinowe Okrąglicy, związane najprawdopodobniej z rozsuwaniem bocznym (lateral spreading). Zlokalizowanych jest w tych dwóch rejonach
kilka waloryzowanych w niniejszym artykule jaskiń.
Dzięki takiemu położeniu oraz reprezentatywności poszczególnych obiektów
względem procesów powierzchniowych otrzymały one większą liczbę punktów.
Jaskinie stanowią czytelny indykator aktywności osuwiskowej, a szczególnym
przykładem jest tu Jaskinia Oblica, najdłuższy i najciekawszy obiekt tego obszaru
pod względem geomorfologicznym. Biorąc pod uwagę cechy morfogenetyczne
i geomechaniczne, jaskinie badanego obszaru mogą również posłużyć do charakterystyki przemieszczeń grawitacyjnych, bo reprezentują efekty różnych ich typów,
a także etapów ich rozwoju.
Jaskinia Oblica według kryterium morfogenetycznego (Urban, Margielewski,
2013) stanowi typ jaskini pośredniej („intermediate” cave), której przebieg częściowo nawiązuje do strefy oderwania i powstania przyszłej skarpy osuwiska.
Korytarze reprezentują więc typ jaskini inicjalnej (initial caves), warto jednak
nadmienić, iż niektóre partie wykazują wtórne przemieszczenia bloków skalnych
(subsequent caves). System RI w Okrąglicy to przykład jaskini w inicjalnym
stadium rozwoju (initial caves). Bloki skalne, odseparowane od siebie płaszczyznami ciosowymi, pod wpływem własnego ciężaru i braku stabilnej podstawy
rozsuwają się tworząc szczeliny, a następnie rowy rozpadlinowe dostępne do
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Kod / Code

Kryterium / Criterion
A
B
C
D
E
F
G
Jaskinie Pasma Babiogórskiego / Caves in the Babia Góra Range
Jaskinia Oblica
K.Bż-05.09
3
3
2
1
2
1
2
Dymiąca Piwnica
K.Bż-04.14
3
3
2
1
2
1
2
Jaskinia w Małej Babiej Górze II
X
3
3
2
0
2
1
2
Jaskinia w Małej Babiej Górze I
X
3
2
2
0
2
1
2
Złota Studnia
X
2
2
2
0
1
1
2
Jaskinia Krupowa na Okrąglicy
K.Bż-05.33
2
2
2
1
1
1
2
Orawska Piwnica 2
X
3
2
2
0
1
1
2
System R I w Okrąglicy
K.Bż-05.05
2
2
1
0
1
0
2
Jaskinia w Górnym Zapadlisku
K.Bż-04.11
3
2
1
0
1
0
2
Jaskinia Mechowa
K.Bż-05.27
2
2
1
0
1
1
2
Orawska Piwnica 1
X
2
2
1
0
1
0
2
Orawska Piwnica 3
X
2
2
1
0
1
0
2
Orawska Piwnica 4
X
2
2
1
0
1
0
2
Jaskinia Lodowych Stalaktytów
K.Bż-05.23
1
2
1
0
1
1
2
Jaskinia Hieroglifowa w Łysinie
K.Bż-05.24
1
2
1
0
1
1
2
System w Łysinie
K.Bż-05.26
2
2
1
0
1
0
2
Grota Baczyńskiego
K.Bż-05.34
2
1
1
0
1
1
2
Jaskinia w Okrąglicy Dolna
K.Bż-05.53
1
2
1
0
1
1
2
Jaskinia w Małej Babiej Górze III
X
2
2
1
0
1
0
2
Jaskinie Pasma Przedbabiogórskiego / Caves in the Przedbabiogórskie Range
Zbójska Dziura
K.Bmk-02.10
2
2
2
0
1
1
2
Jaskinia w Surmiaków Groniu
K.Bmk-02.13
3
2
1
0
1
1
1

Nazwa / Name

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own work.

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lp.
No.

1
0

2
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H

I

1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

J

0
0

1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
10

18
17
15
15
13
13
12
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Suma / Sum

Tabela. 3. Wyniki waloryzacji jaskiń Pasma Babiogórskiego i Pasma Przedbabiogórskiego (dla obiektów, które otrzymały co najmniej 9 punktów)
Table 3. Results of caves valorization in the Babia Góra Range and the Przedbabiogórskie Range (objects that have recived at least 9 points)
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Ryc. 4. Wynik waloryzacji jaskiń na badanym obszarze w kwadratach 500 x 500 m
Fig. 4. Result of the adjustment of caves in the study area into squares of 500 x 500 m
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own work.

eksploracji. Inne jaskinie reprezentujące ten typ to: Zbójska Dziura, Jaskinia
Krupowa na Okrąglicy, Złota Studnia oraz Zbójska Grota na Babiej Górze. Na
badanym obszarze występuje jednak najwięcej jaskiń wielofazowych wg klasyfikacji Urbana i Margielewskiego (2013). Są to m.in. Dymiąca Piwnica, Jaskinia
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Ryc. 5. Procentowy udział jaskiń Pasma Babiogórskiego (A) i Przedbabiogórskiego (B)
o określonej liczbie przyznanych punktów
Fig. 5. Percentage of caves in the Babiogórskie Range (A) and Przedbabiogórskie Range (B)
according to a specified number of points granted
Objaśnienia: liczba punktów: 1 – 2–5; 2 – 6–10; 3 – 11–15; 4 – 16–22
Explanations: number of points: 1 – 2–5; 2 – 6–10; 3 – 11–15; 4 – 16–22
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own work.

w Surmiaków Groniu czy też zlokalizowane na Łysinie Jaskinia Mechowa oraz
System w Łysinie. Jaskinie te reprezentują obiekty powstałe wśród chaotycznie
przemieszczonego koluwium lub pomiędzy oderwanymi blokami skalnymi. Ich
przebieg jest niejako mniej lub bardziej przypadkowo związany z parametrami
morfometrycznymi stoku. Zróżnicowanie morfometryczne tych jaskiń można
raczej utożsamiać z wieloma etapami transformacji stoku. Z tego powodu jaskinie na badanym obszarze pod względem geomechanicznym reprezentują przede
wszystkim jaskinie blokowe (boulder caves) i jaskinie złożone (Urban, Margielewski
2010, 2013). Odstępstwem są tu Jaskinia Krupowa na Okrąglicy oraz opisywany
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wcześniej System RI w Okrąglicy, stanowiące typowe przykłady jaskiń związanych
z dylatacją (dilational caves). Jaskinia Oblica posiada natomiast korytarze zarówno
z dylatacji (dilational caves) w strefie oderwania i strefie marginalnej osuwiska,
jak też z dylatancji (dilatancy caves), związanej ze zwiększeniem objętości ośrodka
skalnego w głębszych partiach korytarzy, bliżej poślizgu mas skalnych. Jaskinia
ta stanowi czytelny przykład strukturalnych uwarunkowań rozwoju rzeźby, a także
aktywności osuwiskowej w fazie narastania naprężeń w obrębie zachodniego stoku
Śmietarniaka.
W Jaskini Oblica znajdują się niewielkie niewęglanowe formy szaty naciekowej
w postaci polew i niewielkich stalaktytów, jednak największy z nich (mierzący ok.
5 cm) został w 2007 r. urwany (Gubała, Mleczek 2006). Formy naciekowe w tego
typu jaskiniach są z reguły efektem reakcji spoiwa węglanowego piaskowców
z kwasem węglowym lub procesów rekrystalizacji, czyli przemiany aragonitu
w kalcyt (Urban i in. 2006, 2013, 2015). W wyniku rozpuszczania spoiwa przez
kwas węglowy i ponownego wytrącenia kalcytu z kwaśnego węglanu wapnia na
powierzchniach skalnych pojawiają się różnego rodzaju nacieki. Na badanym
obszarze mamy jednak do czynienia z formami niewęglanowymi, które rozwijają
się głównie w piaskowcach o spoiwie krzemionkowo-ilastym. Formy te dzielimy
na: niewielkie stalaktyty (amorficzne draperie lub nacieki wełniaste) i guzkowate
lub grzybkowate koraloidy. Duże żelaziste naskorupienie znajduje się w Jaskini
Krupowej na Okrąglicy (Franczak 2012b, 2013b, 2014). Osady występujące w jaskiniach to przede wszystkim zwietrzelina skalna, niekiedy przemieszana z glebą.
Wyjątek stanowią jaskinie okresowo zalewane przez niewielkie potoki, w których
spąg pokrywa żwir (Zalewowy Schron, Schronisko w Przełomie Skawicy) bądź
piasek i muł (Schroniska pod Uporowym Wodospadem).
Ślady występowania wody zostały zaobserwowane w kilku obiektach badanego
obszaru. Należą tu mające niewielkie rozmiary Zalewowy Schron oraz Schronisko
w Przełomie Skawicy – są one wypełniane wodą podczas wysokich przepływów
w sąsiednich potokach (Franczak i in. 2013, 2014). Ciekawym przykładem jest
Schronisko pod Uporowym Wodospadem, którego większość spągu wypełnia
woda (Franczak i in. 2014). Ślady okresowego przepływu wody obserwowane
są także w Jaskini w Okrąglicy Dolnej. Ponadto w dwóch jaskiniach w obrębie
Łysiny, ze względu na sprzyjający mikroklimat, przez długi okres w roku występuje
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pokrywa lodowa (Jaskinia Lodowych Stalaktytów, Jaskinia Hieroglifowa w Łysinie)
(Franczak i in. 2013, 2014).
Flora większości jaskiń badanego obszaru ogranicza się do różnego rodzaju
mchów i paproci występujących w partiach przyotworowych. Ponadto w kilku
obiektach stwierdzono wyrastanie ze stropu włośnikowych korzeni drzew (m.in.
Jaskinia Oblica, Jaskinia Między Świerkami na Okrąglicy, Jaskinia w Surmiaków
Groniu). Na ściankach Jaskini Oblica znajdują się niebieskie, żółte oraz białe zarodniki (prawdopodobnie) grzybów. Ponadto w strefie półmroku w Jaskini Oblica
stwierdzono występowanie kiełkujących siewek drzew iglastych oraz odnaleziono
grzyba czubajkę kanię (Macrolepioda procera) (Gubała, Mleczek 2006; Franczak
2012b).
Fauna bezkręgowa jaskiń Pasma Babiogórskiego i Przedbabiogórskiego jest dość
skąpa. Do tej pory zaobserwowano skoczogonki (Collembola), pająki z rodzaju
Meta, pojedyncze chruściki (Trichoptera), ćmy jaskiniowe: szczerbówkę ksieni
(Scoliopteryx libatrix), sporadycznie miernika jaskiniowca (Triphosa dubitata),
a w jednej z jaskiń Babiej Góry stwierdzono paśnika (Chloroclysta miata/literata), rzadko spotykanego w jaskiniach polskich Karpat (Gubała, Urban 2007).
Przypadkowo do jaskiń wpadają także chrząszcze z rodziny Geometridae.
W waloryzowanym rejonie znajdują się dwa ważne regionalnie zimowiska
nietoperzy: Jaskinia Oblica i Jaskinia Dymiąca Piwnica. W Dymiącej Piwnicy
stwierdzono podczas hibernacji 5 gatunków nietoperzy, w tym nocka orzęsionego (Myotis emarginatus) i nocka dużego (M. myotis) – gatunki istotne z punktu
widzenia tworzenia obszarów ochronnych siedlisk i gatunków Natura 2000 (Gubała
i in. 2011). Jaskinia jest też ważnym miejscem swarmingu (jesiennego rojenia),
gdyż w tym okresie stwierdzono tutaj występowanie 8 gatunków nietoperzy
(Piksa, Gubała 2011). Oblica jest z kolei jednym z ważniejszych zimowisk nocka
orzęsionego w polskiej części Karpat (Mleczek, Gubała 2007, 2008), liczniejsze są
obecnie tylko kolonie zimowe w jaskiniach Beskidu Śląskiego (Mysłajek i in. 2008,
Mysłajek, Szura 2008). Oprócz tego gatunku, w Oblicy stwierdzono zimowanie
4 gatunków nietoperzy, z których najliczniejsze były nocki duże i małe nocki z grupy
wąsatków (M. mystacinus complex). Jaskinia i jej otoczenie jest również istotnym
miejscem jesiennego rojenia (Stanik, Gubała 2008). W pozostałych jaskiniach
rejonu nietoperze były stwierdzane pojedynczo w okresie hibernacji (najczęściej
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małe nocki i gacki brunatne; Plecotus auritus) (Gubała i in. 2011) oraz w okresie
ich aktywności letniej i jesiennej. Sporadycznie w jaskiniach spotykano także inne
kręgowce lub obserwowano pozostawiane przez nie ślady: salamandry plamiste
(Salamandra salamandra), bądź pożywienie i odchody pozostawione przez lisy.
W trzech jaskiniach badanego obszaru odnaleziono także nieliczne ślady archeologiczne wskazujące na długą historię eksploracji tych obiektów. Największa ich ilość
znajduje się w sąsiedztwie Złotej Studni, przy otworze której mieści się kilkanaście tzw.
znaków poszukiwaczy skarbów. Ponadto w najniższej części jaskini znaleźć można
pozostałości po drewnianych stęplowaniach, dodatkowo świadczące o eksploracji
jaskini (Stieber 1924; Miodowicz 1930; Fleszerowa-Danysz 1933; Nowalnicki, Łajczak
1981; Łajczak 1995). Tego typu ryty naskalne, przedstawiające m.in. narzędzia górnicze,
mieszczą się także nad otworem wejściowym do Systemu RI w Okrąglicy (Franczak
2011b, 2015). Ponadto znacznie młodsze ryty naskalne znajdują się w Jaskini Oblica
– na jednej ze ścian mieści się petroglif przedstawiający swastykę (Franczak 2015).
Występowanie tego typu form antropogenicznych w sąsiedztwie jaskiń wyróżnia ten
rejon na tle innych części Karpat fliszowych (Midowicz, Nowalnicki 1978; Nowalnicki
1982; Franczak 2012a). Poza obszarzem badań inwentaryzację tego typu form wykonano jedynie w Beskidzie Niskim (Margielweski i in. 2013).
Większość jaskiń na badanym terenie charakteryzuje się niezmienionym
przez działalność człowieka środowiskiem przyrodniczym. Wyjątek stanowią
obiekty w rejonie Surmiaków Gronia (Jaskinia w Surmiaków Groniu, Szczelina
w Surmiaków Groniu i Zaśmiecony Schron w Surmiaków Groniu), gdzie przez
otwory wejściowe do wnętrza wyrzucono duże ilości szklanych odpadów komunalnych (Franczak 2012d). W 2007 r. chwilowej dewastacji uległa także Jaskinia Oblica,
w której ściany sal i korytarzy zostały pokryte inicjałami i rysunkami wykonanymi
farbą (Gubała 2010; Franczak, Listwan 2014a; Listwan, Franczak 2014).

Geoochrona jaskiń w Polsce i na badanym obszarze
Różnorodność cech biotycznych i abiotycznych środowiska jaskiń, a także ich
lokalizacja w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich sprawiają, że są one narażone na
oddziaływanie antropogeniczne. Ze względu na tworzenie przestrzeni krajobrazowej na powierzchni (otwory jaskiń, zagłębienia i rowy rozpadlinowe związane
z jaskiniami), jak i pod powierzchnią, mogą być one zagrożone przez czynniki
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związane z obecnością człowieka zarówno z zewnątrz, jak i w ich wnętrzu. Jest tak,
ponieważ intensywne oddziaływanie człowieka wpływa na bezpośrednie otoczenie
jaskini (Cave conservation..., 1995; Urban, 2013). Dlatego w celu zachowania ich
otoczenia oraz samych jaskiń w niezmienionym stanie dąży się do obejmowania
ich ochroną prawną.
Jaskinie w Polsce podlegają prawnej ochronie na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z jej zapisami celem ochrony
przyrody jest m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego,
ochrona walorów geologicznych czy też utrzymanie właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych. Zgodnie z zapisami ustawy występuje 10 form ochrony
przyrody, spośród których kilka mniej lub bardziej umożliwia ochronę jaskiń
(Franczak, Listwan 2014a; Listwan, Franczak 2014). Ponadto w mniejszym stopniu
ich ochronę umożliwia Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r.
Najwyższą formą ochrony są parki narodowe, na obszarze których, w wyniku
zapisów ustawy, zabroniony jest dostęp do jaskiń za wyjątkiem tych, które zostały
udostępnione dla ruchu turystycznego. W czterech parkach narodowych utworzonych w polskich Karpatach fliszowych ochronie podlega 81 jaskiń (jednak
w większości są to obiekty małe). Znacznie większe jaskinie mieszczą się na
obszarze rezerwatów przyrody, a najwięcej ochronie podlega na obszarach parków
krajobrazowych (87 jaskiń). Oprócz ochrony obszarowej, jaskinie obejmowane są
ochroną indywidualną. Najpopularniejszą, a zarazem i najstarszą formą ochrony
obiektów tego typu są pomniki przyrody. W ten sposób w Karpatach fliszowych
objęto ochroną 28 obiektów (największe i zarazem najwartościowsze przyrodniczo).
Z kolei najrzadziej stosowaną do ochrony jaskiń formą są stanowiska dokumentacyjne, w ramach której podlegają ochronie 4 jaskinie (w tym Jaskinia Miecharska).
Łącznie ochronie prawnej w Polsce podlega 30,1% łącznej długości jaskiń (tab. 4).
Część z chronionych jaskiń znajduje się na badanym obszarze. W Babiogórskim
Parku Narodowym ochronie podlega 18 jaskiń, a 12 zlokalizowanych jest w położonym na terytorium Słowacji rezerwacie przyrody „Babia Hora”. Na badanym
obszarze nie ustanowiono natomiast żadnej ochrony indywidualnej jaskiń. Pomimo
wyższego stopnia ochrony (34,4% ich łącznej długości), niż ma to miejsce w całych
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Tabela 4. Stan prawnej ochrony jaskiń w polskich Karpatach fliszowych w 2015 r.
Table 4. Status of legal protection of caves in the Polish Carpathians in 2015

Liczba jaskiń  
Number of caves

Łączna długość jaskiń [m]
The total length of the cave [m]

Udział łącznej
długości jaskiń [%]
The share of the total
length of caves [%]

Parki narodowe
National Park

81

646

2,7

Rezerwaty przyrody
Nature Reserve

79

2 178

9,2

Parki krajobrazowe
Landscape Park

87

694

2,9

Pomniki przyrody
Natura monument

28*

3 422*

14,5*

4

1859

7,9

277

7 122

30,1

Formy ochrony przyrody
Forms of nature protection

Stanowiska dokumentacyje
Documentation site
Suma
Sum

Uwagi: * Dwie jaskinie o łącznej długości 1677 m położone są na obszarze rezerwatów przyrody
Comments: * Two caves with the total length is 1677 m are located in a Nature Reserve
Źródło: opracowanie własne na podstawie Jaskinie Polski … 2015.
Source: Source: author’s own work based on Jaskinie Polski … 2015.

Karpatach fliszowych, na badanym obszarze występuje kilka obiektów wartych
objęcia dodatkowo ochroną indywidualną. W tym celu proponuje się ustanowienie
stanowiska dokumentacyjnego dla obszaru rowów rozpadlinowych na Okrąglicy
(z 18 jaskiniami). Natomiast w formie pomników przyrody proponuje się objęcie
ochroną dwóch najwyżej zwaloryzowanych jaskiń obu pasm – Jaskini Oblica (436 m)
i Zbójskiej Dziury (19 m). Takie działania przyczynią się do zabezpieczenia wszystkich najcenniejszych jaskiń badanego obszaru.

Podsumowanie
Pasmo Babiogórskie oraz przylegające do niego od północnego zachodu Pasmo
Przedbabiogórskie to obszary o jednej z największych koncentracji jaskiń
w polskich Karpatach fliszowych. Duża ilość zróżnicowanych jaskiń wpłynęła na
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potrzebę waloryzacji wartości przyrodniczych tych obiektów. Określenie wartości
przyrodniczej jaskiń pozwoli na wytypowanie najcenniejszych obiektów, mogących
w przyszłości zostać objętych ochroną. Zróżnicowanie morfogenetyczne, a także
geomechaniczne obiektów jaskiniowych w tym rejonie skłania do ich dokładnego
rozpoznania pod względem wartości przyrodniczych Zarówno cechy abiotyczne
(ich wykształcenie morfologiczne, osady, stosunki wodne), jak i biotyczne (występowanie fauny typowo jaskiniowej, w tym nietoperzy i innych kręgowców) wskazują
na duże znaczenie jaskiń badanego obszaru. Podczas przeprowadzonej waloryzacji
spośród zinwentaryzowanych 104 obiektów tego typu największą liczbę punktów
otrzymały jaskinie położone na południowych stokach Masywu Babiej Góry oraz
pojedyncze obiekty w Paśmie Polic. Spośród 21 obiektów, które otrzymały co najmniej 9 punktów, aż 19 położonych jest na obszarze Pasma Babiogórskiego, a dwa
znajdują się w Paśmie Przedbabiogórskim. Największą liczbę punktów na całym
badanym obszarze otrzymała Jaskinia Oblica (18 pkt.) położona w Paśmie Polic.
Jest to obiekt od dużej rozciągłości zarówno poziomej, jak i pionowej. Położenie
w obrębie aktywnego osuwiska daje perspektywy do szerszych badań neotektonicznych, a stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna (położenie otworu jaskini
w niewielkiej odległości od szlaków turystycznych i dróg) skłania do wykorzystania
geoedukacyjnego. Pozwala to zaklasyfikować ten obiekt do grona najcenniejszych
jaskiń w całych polskich Karpatach fliszowych. Pozostałe obiekty jaskiniowe
występują w większych skupiskach, m.in. na Okrąglicy i Łysinie (w Paśmie Polic)
oraz wśród rowów rozpadlinowych w Masywie Babiej Góry (Cyl, tzw. Orawskie
Piwnice). Na badanym obszarze brakuje jednak jak na razie skutecznych narzędzi
ochrony prawnej. O ile wszystkie spośród najbardziej wartościowych obiektów
położonych na stokach Masywu Babiej Góry podlegają ochronie obszarowej
(Babiogórski Park Narodowy), objęcie ochroną prawną pozostałych cennych
obiektów wymaga utworzenia stanowiska dokumentacyjnego (na Okrąglicy, a także
na Łysinie), a w przypadku dwóch najwyżej zwaloryzowanych obiektów obu pasm
(Jaskinia Oblica i Zbójska Dziura) władze samorządowe powinny dołożyć wszelkich starań o objęcie ich ochroną w formie pomników przyrody nieożywionej
i przyczynić się do rozwijania świadomości społeczeństwa dotyczącej abiotycznych
elementów środowiska. Jak pokazuje rzeczywistość, są one niedocenione pomimo
ich dużej atrakcyjności krajoznawczej.
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