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Przewodnik

Małe Pieniny wraz z Pieninami Właściwymi, Czorsztyńskimi i Spiskimi wchodzą 
w skład pienińskiego pasa skałkowego. Rzeźba terenu jest tu łagodniejsza niż
w Pieninach Właściwych i cechuje się mniejszymi wysokościami względnymi. 
Jednak to właśnie tutaj znajduje się najwyższy szczyt całego pasma Pienin, a zarazem 
pasa skałkowego Karpat – Wysoka (1052m n.p.m.).

Najcenniejsze przyrodniczo obszary w Małych Pieninach zostały objęte ochroną 
rezerwatową. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują Wąwozy Homole i Biała 
Woda, charakteryzujące się ciekawą budową geologiczną. 

Podążając ścieżką, którą tu opisujemy, będziesz miał okazję poznać wiele ciekawych 
zagadnień związanych z przyrodą oraz kulturą tego regionu. 

1. Ścieżka rozpoczyna się w Wąwozie Homole – jednym z najczęściej odwiedzanych 
rezerwatów przyrody w Polsce. Rezerwat Wąwóz Homole, imienia pisarza Jana Wiktora, 
został utworzony w 1963 roku, na powierzchni 58,64 ha. Głównym przedmiotem ochro-
ny w rezerwacie jest cenny, unikatowy krajobraz. Wąwóz ten jest bowiem uważany za 
najpiękniejszy w Pieninach.

Czajakowa Skała (fot. K. Śnigórska)

PIERWSZY ETAP: WĄWÓZ HOMOLE
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Nazwa wąwozu jest najprawdopodobniej zniekształconą łemkowską wersją staropol-
skiej nazwy „Gomola”. Już Jan Długosz w „Liber benei ciorum” użył tej nazwy, wywo-
dzącej się od słowa „gomoła”, które oznacza kształt obły – na przykład „gomółka 
sera”, z tym, że pierwotnie odnosiła się ona do góry, nie zaś wąwozu. Mówiąc do-
kładniej, określała ona najprawdopodobniej kształt Wysokiej, najwyższego szczy-
tu w okolicy, być może obejmowała również Stachurówkę i Durbaszkę. Dopiero
w XIX w. nazwa „Gomoła” przeszła na potok, dziś zwany Koniowskim i na wąwóz, 
którym płynie potok Kamionka, już poniżej ujścia potoku Koniowskiego.

Rezerwat wąwozu Homole powstał na terenie silnie zmienionym działalnością 
człowieka. Do 1945 roku okolicę tę zamieszkiwali Rusini Szlachtowscy. Zajmowali 
się oni przede wszystkim uprawą roli oraz gospodarką hodowlaną, pod którą wy-
korzystywali najmniejsze nawet skrawki ziemi, stąd też tereny obecnego rezerwatu 
zostały niemal kompletnie pozbawione lasu. Od kiedy utworzono tu rezerwat, jego 
obszar uległ stopniowemu zalesieniu. Strome skały w prześwietlonych miejscach 
porosły jałowcem, pojawił się także wielogatunkowy las z dominującym świerkiem 
(Picea abies), bukiem (Fagus silvatica), jaworem (Acer pseudoplatanus), jesionem 
wyniosłym (Fraxinus excelsior), czy jarzębiną (Sorbus aucuparia). Spośród krze-
wów najczęściej można tu spotkać bez koralowy (Sambucus racemosa), porzeczkę 
alpejską (Ribes alpinum), wiciokrzew czarny (Lonicera nigra), śliwę tarninę (Pru-

nus spinosa), czy kruszynę pospolitą (Rhamnus frangula). 

Śliwa tarnina Prunus spinosa (fot. J. Bodziarczyk)
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Lasy zajmują jednak głównie górną część wąwozu oraz leżące ponad nim zbocza, 
w samym zaś wąwozie przeważają zbiorowiska nieleśne, głównie murawy naskalne, 
łąki i pastwiska. Roślinność naskalna tworzy trzy rodzaje zespołów, z dominującymi 
w nich: kostrzewą bladą (Festucetum pallentis), seslerią skalną (Seslerietum variae), 
czy trzcinnikiem pstrym (Calamagrostietum variae). Oprócz wyżej wymienionych, 
można tu również spotkać wiele innych, interesujących gatunków. Aż 9 z nich jest 
chronionych. Są to między innymi: bluszcz pospolity (Hedera helix), cis pospolity 
(Taxus baccata), lilia złotogłów (Lillium martagon), skalnica gronkowa (Saxifraga 

paniculata), czy dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis). Z ciekawszych gatunków 
występują tu również należące do rzadkich storczyk dwulistnik muszy (Ophrys in-

sectifera), czy skalnica dwuletnia (Saxifraga adscendens), zachodniokarpacki ende-
mit – urdzik karpacki (Soldanella carpatica) czy wreszcie rozchodnik wielki (Sedum 

maximum), na którym żerują gąsienice pięknego, choć niestety zagrożonego motyla, 
niepylaka apollo (Parnassius apollo).

Spośród przedstawicieli świata zwierzęcego spotkać tu można między innymi 
występujące w okolicach potoku salamandrę plamistą (Salamandra salamndra), 
żabę trawną (Rana temporaria), pluszcza (Cinclus cinclus), pliszkę górską (Motacil-

la cinerea). W wapiennych skałach wąwozu gniazdują pustułka (Falco tinnunculus) 
i puchacz (Bubo bubo). Ssaki reprezentowane są między innymi przez kunę leśną 
(Martes martes), lisa (Vulpes vulpes), wiewiórkę (Sciurus vulgaris) i wiele innych 
drobnych mieszkańców lasu. 

Urdzik karpacki Soldanella carpatica
(fot. K. Śnigórska)

Żaba trawna Rana temporaria (fot. Bogdan Kiwak)
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2. Wąwóz Homole w pienińskim pasie skałkowym

Wąwóz Homole położony jest na terenie Małych Pienin, które wchodzą w skład pie-
nińskiego pasa skałkowego. Wyznacza on granicę pomiędzy Karpatami Zewnętrznymi, 
a Karpatami Wewnętrznymi. Ma kształt wygiętego w kierunku północy łuku, o długości 
około 600 km i szerokości przeważnie 3-5 km, choć wyjątkowo może osiągać szerokość 
do 20 km. Pas skałkowy w Karpatach rozciąga się od okolic Wiednia w Austrii, aż do 
północno-zachodniej Rumunii. W większości swojego obszaru pokryty jest osadami trze-
cio- i czwartorzędowymi i nie tworzy zwartego masywu górskiego, z wyjątkiem Pienin.

Struktura geologiczna pienińskiego pasa skałkowego jest bardzo złożona. Zbu-
dowany jest on przede wszystkim ze skał osadowych pochodzących z okresu jury 
i kredy, głównie z wapieni, margli i łupków. Skały te różnią się między sobą pod 
względem twardości oraz odporności na wietrzenie. Wynikiem tego jest urozma-
icona rzeźba tego terenu. Osady te utworzyły się w basenie morskim, należącym do 
nieistniejącego dziś Oceany Tetydy. Basen ten podzielony był na kilka podłużnych 
stref o różnej głębokości. Najpłytszy obszar basenu tworzyła strefa czorsztyńska, 
na południe od niej znajdowały się strefy głębsze: czertezicka, niedzicka, braniska 
i pienińska. W wyniku fałdowań mających miejsce w późnej kredzie utwory po-
szczególnych części basenu nasunęły się na siebie. Obecnie najwyżej leży jednostka 
pienińska, pod nią – jednostki braniska i niedzicka, a najniżej – czertezicka i czorsz-
tyńska. W Wąwozie Homole mamy do czynienia z dwiema najniższymi jednostka-
mi: niedzicką i czorsztyńską. 

Na przełomie kredy i paleogenu na górotwór skałkowy ponownie wkroczyło morze, 
osadzając utwory łupków, piaskowców i zlepieńców, tzw. l iszu paleogeńskiego.

Salamandra plamista Salamandra salamandra (fot. G. Baś)
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Na początku neogenu ponownie nastąpiła faza silnych ruchów górotwórczych. Ich 
wynikiem było wypiętrzenie i zgniecenie pasa skałkowego. Plastyczne łupki, margle
i l isze uległy sfałdowaniu, natomiast sztywne wapienie spękały, tworząc bloki i kry.
W neogenie głównymi czynnikami wpływającymi na rzeźbę terenu stały się: erozja 
wodna i denudacja, czyli... Spośród bardziej miękkich utworów margli, łupków i pia-
skowców niszczonych przez te procesy, wyłoniły się strome ściany skalne zbudowane
z twardszych wapieni rogowcowych, bulastych i krynoidowych.

3. Powstanie Wąwozu Homole

Wąwóz Homole, ma niezwykle urozmaiconą rzeźbą i ciekawą budową geologiczną. 
Ściany wąwozu zbudowane są przede wszystkim z białych wapieni krynoidowych, na 
których leżą czerwone wapienie krynoidowe, nadścielone wapieniami bulastymi i ma-
sywnymi oraz łupkami i marglami.

Największą rolę w powstaniu wąwozu odegrały pionowe ruchy wypiętrzające, które 
spowodowały pękanie oraz podział płyty skalnej na bloki. Dużą rolę odegrała erozja 
potoku Kamionka, lewobrzeżnego dopływu Grajcarka, którego źródła znajdują się na 
północnych stokach Wysokiej, na wysokości 910 m n.p.m. 

Przy Dubantowskiej Dolince potok Kamionka łączy się z potokiem Koniowiec i od 
tego miejsca spływa po stromym urwisku skalnym Wąwozu Homole, tworząc malow-
nicze kaskady, pod którymi powstają tzw. baniory, czyli wyżłobione wirowym ruchem 
wody zagłębienia w korycie. Charakterystyczne dla doliny potoku Kamionka są również 
zalegające w jej górnej części ogromne głazy. 

W górnej części Wąwozu Homole znajduje się gruboblokowe rumowisko osuwisko-
we powstałe w plejstocenie, epoce lodowej trwającej od 1,8 milionów lat temu do około 
10 tysięcy lat temu. W tym czasie Pieniny i Małe Pieniny, w przeciwieństwie do Niżu 
Polskiego, nie były zlodowacone.

Pieniński pas skałkowy (fot. S. Michalik)
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Etapy powstania Wąwozu Homole (K. Birkenmajer 1979)
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4. Czajakowa Skała i Kamienne Księgi

Nad Dubantowską Polaną Czajakowa Skała wznosi się niemal nagą, bardzo stromą 
ścianą. Jej budowa geologiczna jest bardzo ciekawa; na płytę jednostki czorsztyńskiej, 
tworzącej Wąwóz Homole, nasunięta jest tu płaszczowina niedzicka w postaci kilku łu-
sek tektonicznych i obalonego ku północy fałdu. Na płaszczowinę niedzicką składają się 
przede wszystkim czerwone i zielone radiolaryty (skały osadowe, w których skład wcho-
dzą przede wszystkim krzemionkowe skorupki promienic (Radiolaria) ) oraz czerwone 
wapienie bulaste. 

Fałd Czajakowej Skały powstał w okresie fałdowań górnokredowych.
Kolejną ciekawostką, którą możemy obejrzeć na Dubantowskiej Polanie, są po-

łożone tuż przy wyjściu z Wąwozu Homole bloki płasko leżących skał, przemiesz-
czone tu przez osuwisko z Czajakowej Skały. Są to, tak zwane, Kamienne Księgi. 
Związana jest z nimi ciekawa legenda. Otóż podobno w skałach tych zapisane są 
losy wszystkich ludzi na Ziemi, tylko nikt nie potrafi tego odczytać. Jak dotąd 
udało się to tylko jednej osobie, pewnemu staremu popowi z Wielkiego Lipnika 
na Słowacji, jednak Bóg, nie chcąc dopuścić do tego, by ludzie poznali swą przy-
szłość, odebrał mu mowę.

Panorama geologiczna Czajakowej Skały w Wąwozie Homole

Jednostka czorsztyńska, formacje: 1. wapienia z Krupniaki, 2. wapienia czorsztyńskiego,

3. wapieni dursztyńskich, 4. - z Pomiedznika, 5. margli z Jaworek; jednostka niedzicka, for-

macje: 6. margli z Krempachów, 7. łupków ze Skrzyżnego, 8. wapienia z Krupniaki, 9. wapie-

nia niedzickiego, 10. radiolarytów z Czajakowej, 11. wapienia czorsztyńskiego, 12. wapieni 

dursztyńskich, 13. wapienia pienińskiego; ogniwa: 14. brodniańskie, 15. rudińskie.
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5. Życie zaklęte w skale 

Choć trudno to sobie wyobrazić, niektóre ze skał powstały ze szczątków roślinnych 
lub zwierzęcych; w przypadku tych ostatnich przede wszystkim z ich szkieletów: sko-
rupek, muszli, kości. Oto przykłady organizmów, których szczątki możemy znaleźć
w skałach budujących pieniński pas skałkowy.

Amonity – plamiste margle i wapienie ze skorupami amonitów należą do najstar-
szych osadów z przełomu środkowej i późnej jury. Szczątki tych zwierząt można również 
znaleźć w wielu młodszych utworach. Amonity - grupa obecnie już wymarła - należą do 
gromady głowonogów. Ich muszle, o średnicy od kilku cm do nawet 2 metrów były prze-
ważnie skręcone i podzielone przegrodami na komory. Ponieważ wiele gatunków amo-
nitów charakteryzowało się rozległym rozmieszczeniem geograi cznym, a jednocześnie 
krótkim czasem trwania, stanowią one ważne skamieniałości przewodnie, na podstawie 
których można oznaczyć wiek względny powstania poszczególnych utworów skalnych.

Liliowce – te delikatne organizmy przyczyniły się do powstania w środkowej jurze 
wapieni krynoidowych o barwie białej lub - w przypadku zabarwienia związkami żelaza 
-czerwonej.

Liliowce to gromada należąca do szkarłupni. Związane są z morzami ciepłymi, o peł-
nym zasoleniu. Należą do najpiękniejszych zwierząt morskich, niektóre gatunki przypo-
minają egzotyczne kwiaty. Kiedyś organizmy te zasiedlały strefy płytkie mórz, obecnie 
są grupą reliktową zamieszkującą głębsze strefy.

Kamienne Księgi (fot. K. Śnigórska)

am
on

it
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W okresach od dewonu do karbonu liliowce przechodziły okres świetności. Czę-
sto tworzyły masowe nagromadzenia, tzw. „łąki liliowcowe”. Ich wapienne szkielety we-
wnętrzne, złożone z systemu płytek, po śmierci rozpadały się i osadzając się na dnie 
tworzyły, nieraz dużej miąższości wapienie krynoidowe.

Promienice – skorupki tych drobnych pierwotniaków budują skały nazywane radio-
larytami (promienice to po łacinie Radiolaria). Skały te powstały raczej w głębszych czę-
ściach basenu sedymentacyjnego, nad utworami środkowej jury. Mają kolor zielony lub 
czerwony. Ponadto z krzemionki, pochodzącej z rozpuszczonych skorupek promienic 
powstały na przełomie jury i kresy niezwykle twarde i odporne na wietrzenie wapienie 
rogowcowe o zabarwieniu białym lub jasnoszarym. Krzemionkowy szkielet promienic 
zbudowany jest z igiełek lub płytek o różnym kształcie; sprawia on, że promienice należą 
chyba do najładniejszych pierwotniaków.

Otwornice – skorupki tych pierwotniaków, zwłaszcza z grupy  globotrunkanidów 
często znajdowane są w tzw. kredowych marglach otwornicowych, powstałych w okresie 
środkowej – późnej  kredy. Margle te charakteryzują się dużą różnorodnością barw – od 
czarnej i zielonej przez czerwoną, ceglastą, do wiśniowej. Otwornice żyją w morzach
i oceanach. Skorupki ich, poprzebijane porami, przez które wydostają się nibynóżki, 
zbudowane są albo ze zlepionych ziarn piasku lub z wydzielanego węglanu wapnia.
Są to organizmy zarówno zamieszkujące dna zbiorników morskich (bentos) lub bytujące
w toni wodnej (plankton). Uchodzą za bardzo dobre mikroskamieniałości przewodnie 
dla okresu kredowego i paleogenu.

Oprócz wymienionych wyżej organizmów do powstania skał przyczyniły się również 
inne skamieniałości należące do belemnitów, aptychów, ramienionogów, ślimaków, czy 
małży.

Przykłady szczątków organizmów budujących skały w Pieninach (fot. K. Pióro)
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Kolonie mszywiołówRatolipora ticinesis, plankton

Tristix excavata
Globigerinelloides 

bentonensis, plankton
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6. Niepylak apollo w Homolach

Na Dubantowskiej Polanie ścieżka zbacza w lewo i prowadzi pod samą Czajakową 
Skałę. Tam, przy odrobinie szczęścia, w miesiącach letnich, można zaobserwować nie-
pylaka apollo. Ten piękny motyl, największy z gatunków zamieszkujących Polskę (roz-
piętość skrzydeł dochodzi do 9 cm) jest bardzo rzadki. Jego liczebność spada już od 
ponad dwóch stuleci. Wynika to przede wszystkim z kurczących się stanowisk roślin, 
na którym żerują larwy niepylaka apollo. Jeszcze pod koniec XVIII wieku notowano 
stanowiska tego motyla pod Warszawą, zaś populacje z Bieszczadów, Beskidu Niskiego, 
Beskidu Sądeckiego i Pogórza Cieszyńskiego zniknęły w pierwszej połowie XX w. Obec-
nie niepylak apollo występuje tylko w Pieninach i prawdopodobnie w Tatrach; został 
również reintrodukowany w Sudetach. 

Niepylaka apollo można spotkać tylko na terenach bezleśnych i silnie nasłonecznio-
nych. Najczęściej występuje on na murawach kserotermicznych i piarżyskach, na których 
jego gąsienice mogą znaleźć swój podstawowy posiłek. W Pieninach jest to rozchodnik 
wielki (Sedum maximum), zaś w Tatrach – rozchodnik karpacki (Sedum fabaria).   

Rozchodnik wielki Sedum maximum
(fot. S. Michalik)

Niepylak apollo Parnassius apollo (fot. S. Michalik)

 W lutym z jaj, które przetrwały zimę, wylęgają się gąsienice. Przechodzą one pięć 
stadiów rozwojowych, a następnie przepoczwarczają się. Po około dwóch tygodniach,
w czerwcu, pojawiają się dorosłe osobniki. Ich skrzydła są białe, przy czym na pierw-
szej parze znajduje się po pięć czarnych plamek, zaś na tylnej po dwie czerwone plamki
w czarnej obwódce. Ubarwienie to doskonale zlewa się z barwą wapiennych skał i bia-
łych kwiatów, na których motyl ten chętnie przesiaduje. Brzegi przednich skrzydeł są 
przeźroczyste i pozbawione łusek, więc nie zostawia na palcach charakterystycznego 
„pyłu”; stąd pochodzi jego nazwa: niepylak.
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Dorosłe osobniki nie są dobrymi wędrownikami, latają powoli i ociężale, jednak po-
trai ą przemieszczać się na odległość kilku kilometrów. Część motyli z populacji pieniń-
skiej jest znakowana i ponownie odławiana, stąd znane są ich wędrówki. Dzięki progra-
mowi restytucji tego gatunku prowadzonemu zarówno w polskiej, jak i słowackiej części 
Pienin, obie populacje mieszają się ze sobą. 

Niepylak Apollo jest jednak ciągle gatunkiem zagrożonym. Jest to wynikiem między 
innymi naturalnego zarastania jego siedlisk, bądź ich sztucznego zalesiania, zanieczysz-
czenia środowiska, naturalnych katastrof klimatycznych, które mają miejsce co jakiś 
czas, czy wreszcie nadmiernego odławiania osobników tego gatunku w celach kolekcjo-
nerskich. 

7. Płazy

Do najbardziej charakterystycznych zwierząt Pienin należą płazy. 
Podążając ścieżką, tuż za wyjściem z Wąwozu Homole można się natknąć na różnego 

rodzaju zbiorniki wodne, w których dość często przebywają żaby trawne Rana tempora-
ria, kumaki górskie Bombina variegata czy też traszki Triturus. 

Wszelkiego rodzaju młaki, tereny podmokłe, zakola rzeki czy zatoczki to potencjalne 
miejsca rozwoju żaby trawnej. W wodzie płazy te odbywają gody, tutaj nowo powsta-
łe zarodki przechodzą cały cykl rozwojowy od jaja przez stadium kijanki aż do formy 
dorosłej. W okresie godów samce płazów bezogonowych wydają charakterystyczne dla 
każdego gatunku odgłosy godowe. Dzięki temu samice mogą bezbłędnie zlokalizować 
partnerów swojego gatunku. 

Każda samica żaby trawnej składa jeden kłąb, w którym znajduje się 900 do 3400 jaj 
(Berger 2000), niestety zaledwie kilka procent osobników dożywa do ostatniego stadium 
rozwoju. 

Na podstawie sposobu składania jaj (kłęby, pakiety itd.) można stwierdzić, jakiego 
gatunku płaz je złożył. 

Żaba trawna Rana temporaria
(fot. K. Śnigórska)

Kłęby skrzeku żab trawnych                   
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W Pieninach występuje również inny dość oryginalny płaz Salamandra plamista
Salamandra salamandra, jest ona największym polskim płazem ogoniastym. Prowadzi lą-
dowy tryb życia i jako jedyny gatunek spośród naszych rodzimych płazów, odbywa gody 
na lądzie. Salamandra plamista jest żyworodna, samica rodzi młode w czystej bieżącej 
wodzie, dlatego w okresie rozrodu można ją spotkać w ujściach źródeł, zatoczkach czy 
zakolach rzeki itd. Dorosłe osobniki zamieszkują wilgotne lasy, w których prowadzą skry-
ty tryb życia. Zarówno samce, jaki i samice mają charakterystyczne kontrastowe, żółto 
czarne ubarwienie. Jest to ubarwienie ostrzegawcze, które służy jako sygnał ostrzegający 
drapieżnika przed próbą pochwycenia tak ubarwionej oi ary. Takie ubarwienie występuje 
u gatunków, które dysponują skuteczną bronią np. tak jak u salamandry, silnym jadem
w skórze, który stanowi zagrożenie dla napastnika (w tym również człowieka). 

Żaba trawna, salamandra plamista jak i wszystkie pozostałe płazy w Polsce są objęte 
ochroną gatunkową. Zwierząt tych nie wolno zabijać, chwytać, płoszyć, niszczyć gniazd
i miejsc ich bytowania, nie wolno również ich fotografować i i lmować w okresie rozrodu.

Kumak górski Bombina variegata (fot. B. Kiwak)

8. Łąki

Po wyjściu z Wąwozu Homole, możemy podziwiać jeden z najbardziej charaktery-
stycznych elementów krajobrazu Pienin, jakim są łąki. Powstają na miejscach wycię-
tego lasu i utrzymują się dzięki gospodarowaniu ludzi – koszeniu lub wypasowi. Jeśli 
gospodarka taka zostanie zaniechana, na łąkę najprawdopodobniej wkroczą krzewy
i drzewa. Na terenie Małych Pienin mamy do czynienia zarówno z tzw. łąką świeżą, jak
i ze zbiorowiskiem roślinnym nazywanym suchą łąką pienińską. Łąka świeża odznacza się 

ETAP DRUGI: PRZEZ ŁĄKI DO WYSOKIEJ
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bogatym składem gatunkowym, na jednym metrze kwadratowym występuje tu zwykle 
30-40 gatunków, a na stu metrach kwadratowych – nawet około 70 gatunków roślin. 
Możemy tu spotkać na przykład rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), mietlicę 
pospolitą (Agrostis capillaris), kostrzewę łąkową (Festuca pratensis), konietlicę łąkową 
(Trisetum l avescens), kminek zwyczajny (Carum carvi), koniczynę łąkową (Trifolium 
pratense), czy jaskra ostrego (Ranunculus acer).

Suche łąki pienińskie, charakteryzujące się równie bogatym składem gatunkowym, 
co łąki świeże, jeszcze nie tak dawno były rozpowszechnione w całych Pieninach Cen-
tralnych, Zachodnich, w pasmach Radziejowej i Lubania. W wyniku zaniechania trady-
cyjnego sposobu gospodarowania, polegającego na nawożeniu i koszeniu łąk każdego 
roku, lub przynajmniej co dwa lata, zbiorowiska te stopniowo zanikają. Należy bowiem 
pamiętać, że większość łąk to ekosystemy półnaturalne, niestabilne, stąd zaprzestanie 
ich użytkowania prowadzi do zmniejszenia się ich bogactwa gatunkowego i zarośnięcia 
krzewami i drzewami. A szkoda, choćby dlatego, że oprócz wielu innych interesujących 
gatunków, na łąkach tych występuje kilka storczyków, między innymi storczyk bzowy 
(Orchis sambucina) o purpurowych kwiatostanach (choć zdarzają się również formy 
kwitnące na żółto), storczyk męski (Orchis mascula), storczyk samiczy (Orchis morio), 
storczyk szerokolistny (Orchis latifolia).

Ciepłolubna łąka w Pieninach (fot. S. Michalik)
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Łąki ze swych bogactwem gatunkowych i specyi cznym mikroklimatem stanowią 
świetną bazę pokarmową i miejsce bytowania dla licznych gatunków bezkręgowców.
W okresie wiosenno-letnim można tu obserwować liczne owady, przede wszystkim
z grupy muchówek i błonkówek. Najbardziej przyciągają jednak wzrok różnobarwne 
motyle: jak choćby różne gatunki modraszków, czy oczenic, których gąsienice żerują na 
roślinach występujących w ekosystemach łąkowych, czy efektowne: paź królowej i paź 
żeglarz, zalatujące tu w poszukiwaniu pokarmu.

Storczyk szerokolistny Orchis latifolia
(fot. S. Michalik)

Paź królowej Papilio machaon (fot. Kamil Bartoń)

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis (fot. K. Śnigórska)
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9. Rezerwat „Wysokie Skałki”

Po wyjściu z wąwozu Homole, idąc dalej ścieżką po około 40 minutach marszu 
dochodzimy do rezerwatu „Wysokie Skałki”, który również leży w Małych Pieninach 
w pienińskim pasie skałkowym. Na szczególną uwagę zasługują tutaj znajdujące się
w najwyższej części rezerwatu, strome skały wapienne, tworzące najwyższy w Pieninach 
szczyt, Wysokie Skałki (1052 m) potocznie zwany Wysoką.

Z geologicznego punktu widzenia rezerwat jest cenny ze względu na podłoże naj-
wyższych partii, które tworzą głównie wapienie:

bulasty – wapień o barwie ciemnoczerwonej z licznymi konkrecjami o gruzłach wa-
piennych zlepionych spoiwem. W wapieniu tym licznie występują skamieniałości amo-
nitów (organizmy należące go grupy głowonogów o symetrycznych, płaskospiralnych 
skorupach).

krynoidowy – wapień składający się głównie ze szkieletów liliowców, zwierząt mor-
skich, których szkielety są zbudowane z łodygi, ramion i kielicha. 

Teren rezerwatu w większości porasta las, w którym gatunkami dominującymi są 
buk i świerk. W najwyższych partiach rezerwatu zachowały się ostatnie w Małych Pieni-
nach fragmenty lasu pochodzenia naturalnego. Do osobliwości należy tutaj nawapienna 
świerczyna górnoreglowa. 

Wśród zbiorowisk nieleśnych szczególnie cenne są murawy kserotermiczne porasta-
jące wyeksponowane na słońce półki skalne. Są to zbiorowiska występujące w suchych, 
ciepłych miejscach, na podłożu wapiennym

Widok na rezerwat „Wysokie Skałki” (fot. Jan Wójcik)
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Natomiast w zacienionych wilgotnych ściankach skalnych można spotkać nawapienne 
zbiorowiska szczelinowe. Na terenie rezerwatu występują cenne gatunki roślin wyższych. Do 
osobliwości rezerwatu należą: lilia złotogłów Lilium martagon, wawrzynek wilczełyko Daphne 
mezereum, jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius, modrzyk górski Cicerbita alpina.

Murawa kserotermiczna (fot. S. Michalik) Lilia złotogłów Lilium martagon (fot. J. Wójcik)

Spośród zwierząt najczęściej pojawiają się tutaj lis pospolity Vulpes vulpes, kuna le-
śna Martes martes, zając szarak Lepus europaeus oraz ptaki, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują myszołów zwyczajny Buteo buteo czy puchacz Bubo bubo. Teren rezer-
watu jest cenny również pod względem krajobrazowym, ze szczytu Wysoka, rozciąga się 
malowniczy widok we wszystkich kierunkach świata.

Widok z rezerwatu „Wysokie Skałki” na Tatry (fot. Jan Wójcik)
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10. Las

Znaczna część Małych Pienin została silnie zniekształcona na skutek działalności 
ludzkiej, zwłaszcza intensywnej gospodarki rolnej i wypasowej. Tylko w najwyższych 
partiach rezerwatu „Wysokie Skałki” zachowały się fragmenty lasu pochodzenia natural-
nego. W części północno-zachodniej występuje osobliwy zespół górnoreglowej świer-
czyny na podłożu wapiennym*, która ma tutaj jedyne poza Tatrami stanowisko w Polsce. 
Jest to zespół związany zdecydowanie z piętrem regla górnego, ale w Małych Pieninach 
występuje nietypowo poniżej górnoreglowej granicy. Obecność tego zespołu w takim 
miejscu, tłumaczy się występowaniem specyi cznych warunków mikroklimatycznych. 
Zespół nawapiennej świerczyny górnoreglowej rozwinął się na północnym zacienionym 
zboczu rezerwatu, gdzie klimat jest wilgotniejszy, chłodniejszy i pokrywa śnieżna dłużej 
zalega. Gatunkiem dominującym jest świerk z domieszką jaworu, buka i jodły. Skład ga-
tunkowy odpowiada docelowemu składowi w takim siedlisku, co dowodzi naturalności 
lasu. W warstwie krzewów występuje m.in. jarząb pospolity Sorbus aucuparia, wicio-
krzew czarny Lonicera nigra, malina Rubus idaeus oraz róża alpejska Rosa pendulina. 
Dno lasu najczęściej porasta gęsta borówka czarna Vaccinium myrtillus.

Nawapienna świerszczyna górnoreglowa (fot. J.Wójcik) 

Borówka czarna Vaccinium myrtillus
(fot. K. Śnigórska)

Buczyna Karpacka (fot. K. Śnigórska)

* nawapienna żwierczyna górnoreglowa Polysticho-Piceetum – to zbiorowisko z naturalnym drzewostanem 
świerkowym z udziałem jarzębiny i krzewinkowo-mszystym runem. Jest to zespół uwarunkowany klima-
tycznie w piętrze regla górnego. W Małych Pieninach występuje wyjątkowo w pietrze regla dolnego.
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Zbiorowiskiem leśnym, które zdecydowanie dominuje w rezerwacie „Wysokie Skał-
ki” jest żyzna buczyna karpacka**. Również to zbiorowisko zachowało w niektórych 
fragmentach swoją naturalność. Drzewostan tworzy głównie buk ze znacznym udziałem 
świerka oraz domieszką jaworu. W warstwie krzewów występuje głównie bez koralowy 
Sambucus racemosa. Dno lasu w większości porasta m. in. żywiec gruczołowaty Denta-
ria Glandulosa, który na wiosnę, tworzy dywan z liliowych kwiatów.

11. Punkt widokowy ze szczytu 

Idąc dalej ścieżką po jakiś 25 minutach wspinaczki dochodzimy do szczytu Wysokie 
Skałki potocznie zwanego Wysoką, który wznosi się w postaci wapiennej skały nad le-
jem źródliskowym potoku Kamionka. Od wschodniej i południowo-wschodniej strony 
kończy się stromym urwiskiem skalnym o wysokości 5-20 m, natomiast w kierunku 
zachodnim na grani znajduje się kilka skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurda-
kowa Skała i Fidrykowa Skała.

Wysoka stanowi wspaniały punkt widokowy, we wszystkich kierunkach świata. 
Od strony północnej na pierwszym planie widoczne są wąwozy i skałki pasma Ma-

łych Pienin. Patrząc nieco dalej widzimy Gorce z Turbaczem i Pasmem Lubania, a na-
stępnie Pasma Radziejowej oraz Jaworzyny Krynickiej.

Żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa (fot. S. Michalik)

** żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae - Fagatum – jest to żyzny las jodłowo- bukowy. 
W runie występują trzy podstawowe gatunki roślin: żywiec gruczołowaty Dentaria Glandulo-
sa, żywokost sercowaty Symphytum cordatum i paprotnik Brauna Ploystichum braunii.
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Po stronie zachodniej rozciągają się Pieniny z charakterystyczną sylwetką Trzech 
Koron (982 m), a za nimi wyłania się samotny szczyt Babiej Góry (1725 m). Patrząc na 
południowy zachód nie sposób nie zauważyć majestatycznych tatrzańskich szczytów na 
czele z Łomnicą, Durnym, Baranimi Rogami i Lodowym Szczytem. Patrząc bardziej na 
prawo, czyli na południowy zachód można dojrzeć Kasprowy Wierch, a tuż obok Czer-
wone Wierchy. Natomiast po stronie południowej i południowo wschodniej widnieje 
część pasma Magury Spiskiej. Jest to charakterystyczny zalesiony wał górski poprzedza-
jący Tatry.

Sromotnik bezwstdny Phallus impudicus 
(f

ot
. K

. S
zc

zu
pa

ł)
Wawrzynek wilcze łyko Daphne mezereum

Czworolist Paris quadrifolia
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SŁAWKOWSKI SZCZYT (2452)

ŁOMNICA (2634)

DURNY (2621)

BARANIE ROGI (2526)

LODOWY SZCZYT (2627)

KOŁOWY (2418)

SZALONY (2061)

PŁACZLIWA SKAŁA (2142)

HAWRAŃ (2152)

NOWY WIERCH (1999)

MURAŃ (1890)

WOŁOSZYN (2155)

KOSZYSTA (2193)

KASPROWY WIERCH (1987)

CZERWONE WIERCHY
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HALIGOWCZYK (840)

PŁAŚNIE (889)

ŻAR (883)

CISÓWKA (777)

MACELOWA GÓRA  (800)

FLAKI (810)

BABIA GÓRA  (1725)

NOWA GÓRA  (902)

TRZY KORONY  (982)

GOLICA (828)

WYSOKI WIERCH (899)

GORCE
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12. Ptaki 

Małe Pieniny są ostoją wielu interesujących gatunków ptaków. Żyje tu, między inny-
mi, kilka gatunków sów. Na pierwszym miejscu należy wymienić puchacza (Bubo bubo), 
którego lęgi stwierdzono między innymi na terenie rezerwatu Zaskalskie – Bodnarówka. 
Wiadomo również o podejmowanych przez niego próbach lęgowych na terenie wąwozu 
Homole, jednak z powodu dużej presji drapieżniczej nie zakończyły się one powodze-
niem. Na terenie Małych Pienin występują również sowa uszata (Asio otus), włochatka 
(Aegolius funereus), puszczyk zwyczajny (Strix aluco), pójdźka (Athene noctua) oraz bar-
dzo rzadka, najmniejsza ze wszystkich – sóweczka (Glaucidium passerinum). Nie dość, 
że tak niewielka – rozmiarami porównywalna do szpaka – to jeszcze, dość nietypowo, 
jak na sowę – jest aktywna w dzień. W skład jej diety wchodzą przede wszystkim drobne 
ptaki śpiewające, a te najłatwiej upolować w ciągu dnia. 

Sowy jednak trudno spotkać, choćby z racji ich nocnego (z wyjątkiem sóweczki) 
trybu życia. Jednak wędrując po tutejszych lasach bez trudu można zaobserwować inne, 
bardziej pospolite gatunki. Nad potokami Białej Wody i Kamionki żyje pluszcz Cinc-
lus cinclus. Na suchych, nasłonecznionych zboczach pojawia się białorzytka Oenanthe 
oenanthe, a na skałach przysiada kopciuszek Phoenicurus ochruros. Wśród gałęzi drzew 
uwijają się między innymi różne dzięcioły i sikory: takie jak bogatka (Parus major)
z żółtym brzuszkiem, czapeczką i czarnym „krawatem”, mniejsza i jaśniejsza od bogatki 
modraszka (Parus caeruleus) z niebieską czapeczką, czy czubatka (Parus cristatus) z cha-
rakterystycznym „czubkiem” utworzonym z piór na głowie. Można też usłyszeć piękny 
śpiew drozda śpiewaka (Turdus philomelos), pogwizdywanie kowalika (Sitta europaea), 
głośne trele malutkiego strzyżyka (Troglodytes troglodytes), czy wreszcie „dzwonienie” 
zięby (Fringilla coelebs), które ponoć zwiastuje deszcz.

Uszatka Asio otus (fot. S.Wójcik) Sóweczka Glaucidium passerinum, (fot. T.Wilk)
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Jednym z najłatwiejszych do zaobserwowania gatunków ptaków w Małych Pie-
ninach jest kruk. Do częstych widoków należy kilka osobników krążących po niebie
w poszukiwaniu pokarmu. 

Rudzik Erithacus rubecula (fot. K. Śnigórska) Kos Turdus merula (fot. S. Wójcik)

Grzywacz Columba palumbus (fot. S. Wójcik) Myszołów Buteo buteo (fot. T. Wilk)
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13. Tropy

Podążając dalej ścieżką, opuszczamy rezerwat Wysokie Skałki i wchodzimy w nieco 
rzadziej odwiedzane obszary rozciągające się wzdłuż granicy polsko- słowackiej. Tutaj 
przy odrobinie szczęścia, można zobaczyć niektórych przedstawicieli ssaczych miesz-
kańców tych terenów, takich jak chociażby kuna leśna, czyli tumak, lis, borsuk, gro-
nostaj, czy wiewiórka, a z większych zwierząt: zachodzący tu regularnie z kompleksów 
leśnych w pobliskich Beskidach wilk oraz kopytne: jeleń, sarna i dzik. Częściej jednak 
możemy obserwować ślady żyjących tu zwierząt, które można nauczyć się odróżniać. 
Mogą to być zarówno tropy, jak i odchody (zobacz na str. 47-48).

  

ETAP TRZECI: DO BIAŁEJ WODY

Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus (fot. Kamil Szczupał)
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14. Mali mieszkańcy lasu

Idąc dalej lasem napotykamy ogrodzone – w celu ochrony – mrowisko. Jest ono dzie-
łem mrówek z rodzaju Formica. Jak wszystkie inne mrówki, są to owady prawdziwie spo-
łeczne. Oznacza to, że tworzą kolonie, w których skład wchodzi kilka pokoleń, opiekują 
się potomstwem, a także istnieje wśród nich podział funkcji, przy czym osobniki o ogra-
niczonych zdolnościach rozrodczych pracują na rzecz osobników płodnych i ich potom-
stwa. Mrówki tworzą społeczeństwa kastowe. Kasta rozrodcza to płodne samice, zwane 
królowymi, a także samce. Kasta robocza, czyli robotnice, to samice, które nie rozmnażają 
się, a ich zadaniem jest dbanie o królową i jej potomstwo. Królowa żyje nawet kilkanaście 
lat i przez ten cały czas składa jaja. Robotnice, by zapewnić im odpowiednią temperaturę 
i wilgotność przenoszą je w różne części mrowiska. Gdy z jaj wylęgną się larwy, robotnice 
karmią je i chronią przed infekcją grzybów. W zależności od tego, jakiego rodzaju pokar-
mem larwa jest karmiona, może przepoczwarzyć się w królową, albo robotnicę.

15. Przełęcz Rozdziele

Znajdujemy się teraz na Przełączy Rozdziele, skąd rozciąga się malowniczy widok między 
innymi na wąwóz Białej Wody. Patrząc w kierunku zachodnim na lewym zboczu wąwozu 
wyraźnie widać wapienną skałę z charakterystyczną zębatą granią, jest to Smolegowa Skała, 
należąca do pienińskiego pasa skałkowego. Nieco na lewo od Smolegowej Skały wyłaniają się 
Pieniny ze szczytem Trzech Koron, a za nimi przy lepszej widoczności widnieje Babia Góra.

Mrowisko mrówek z rodzaju Formica (fot. K. Śnigórska)

Mrówka rudnica

Samica - matka Samiec

Robotnica
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Na Przełęczy Rozdziele można zaobserwować proces sukcesji zachodzący na łąkach 
i pastwiskach. Kiedyś teren Małych Pienin był zamieszkiwany i użytkowany przez Łem-
ków. Tworzenie gospodarstw, sadów, pól, pastwisk i łąk spowodowało, że duża część 
terenów została wylesiona. W rezultacie powstały różnego rodzaju biocenozy łąkowe
i pastwiska, które kształtowały się i zarazem utrzymywały dzięki gospodarce kośnej i pa-
stwiskowej. Do tej pory istnieją ślady działalności ludzkiej na tych terenach. Dość często 
można natrai ć na fragmenty sadów owocowych, pojedyncze śliwy, jabłonki, grusze idt. 
Jak również wyraźnie widoczne granice pól uprawnych na zboczach dolin i wąwozów, 
takie jak widać na przykład na zboczu wąwozu Biała Woda z punktu, w którym obecnie 
się znajdujemy (patrz zdjęcie). Obecnie na terenie Małych Pienin obserwujemy, stopnio-
we zarastanie terenów wcześniej wylesionych. 

Taki proces stopniowego zarastania terenu, który wcześniej uległ zniekształceniu, na 
przykład przez działalność ludzką nazywa się sukcesją wtórną. Na nieużytkowane tereny 
wkraczają coraz to nowsze gatunki roślin, a w etapie końcowym powstaje las. W Ma-
łych Pieninach na tereny popastwiskowe i łąki najczęściej wkracza jałowiec pospolity,
a następnie świerk i inne gatunki drzew, tworzące las zbliżony do tego, który pierwotnie 
tutaj występował.

Na skutek wylesienia na wielu terenach wykształciły się cenne przyrodniczo łąki, 
murawy kserotermiczne, pastwiska, zarośla i zadrzewienia, proces sukcesji nie jest na 
nich korzystny. Aby zapobiec zarastaniu unikatowych zbiorowisk, w wielu miejscach
w Polsce, prowadzi się wypas lub wykaszanie.

  

Wypas owiec w celu powstrzymania procesów zarastania łąk i pastwisk prowadzi się na wielu obszarach chro-
nionych w Polsce (fot. K. Śnigórska)
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16. Rezerwat „Biała woda”

Rezerwat krajobrazowy „Biała Woda” powstał w roku 1961 na powierzchni 33,21 ha 
w Małych Pieninach. Obejmuje on malowniczy wąwóz wydrążony przez potok Biała 
Woda w wapiennych skałach pienińskiego pasa skałkowego. Rezerwat jest szczególnie 
cenny ze względu na geologię terenu. Zarówno dno doliny jak i ściany wąwozu tworzą 
głównie powstałe w jurze (200-145 mln. lat temu) wapienie krynoidowe, czyli wapie-
nie zbudowane ze szkieletów organizmów morskich, liliowców. Najbardziej charak-
terystyczną skałą w wąwozie jest Smolegowa Skała, o nietypowej zębatej grani, która 
znajduje się na południowym zboczu wąwozu.

Ciekawe jest także dno doliny, którym płynie wartki potok Biała Woda, tworzący 
w korycie rozmaite progi, bystrza, baniory oraz malowniczy wodospad w połowie 
wąwozu. Na północnym zboczu doliny tuż obok rezerwatu, znajduje się skała ba-
zaltowa, jedyna na tym obszarze, która została uznana za pomnik przyrody (patrz 
przystanek 21). 

W dolinie dominują zbiorowiska łąkowe oraz murawy naskalne, które porastają 
wyeksponowane na słońce półki i zbocza skalne. Wśród roślin występujących na 
murawach na szczególną uwagą zasługują dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala, 
pępawa Jacquina Crepis jacquinii oraz konietlica alpejska Trisetum alpestre, są to 
reliktowe gatunki wysokogórskie, które w Pieninach występują tylko tutaj, a naj-
bliższe ich stanowiska znajdują się w Tatrach. Osobliwością rezerwatu jest również 
bardzo rzadki w Polsce krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea porastający mu-
rawy kserotermiczne.

Dolina Białej Wody (fot. S. Michalik)
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Do innych roślin charakterystycznych dla rezerwatu należą m.in.: kostrzewa blada 
Festuca pallens, dwulistnik muszy Ophrys insectifera, i ołek skalny Viola rupestris, roz-
chodnik ostry Sedum acre, przytulia nierównolistna Galium anisophyllon czy też sto-
krotnica górska Bellidiastrum michelii.

Smolegowa Skała w Białej Wodzie jest zbudowana głównie z białego wapienia krynoidowego (fot. S. Michalik)

 Rozchodnik ostry Sedum acre (fot. S. Michalik)           Dwulistnik muszy Ophrys insectifera (fot. S. Michalik)
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W rezerwacie można spotkać przedstawicieli drobnych ssaków (gryzonie, owadożerne), 
jak również ptaki (kopciuszek, pluszcz). Jednak najbardziej charakterystycznymi zwie-
rzętami dla całych Pienin są płazy i gady. W rezerwacie dość często pojawiają się żmije 
zygzakowate Vipera berus czy też jaszczurki zwinki Lacerta agilis.

17. Murawy

Jednym z najcenniejszych elementów szaty roślinnej Małych Pienin są murawy. Są to tereny 
bezdrzewne, porośnięte głównie niskimi trawami. Murawy wykształcają się w siedliskach su-
chych, ciepłych (tzw. murawy kserotermiczne), piaszczystych (murawy piaskowe), lub w wyso-
kich górach. W Małych Pieninach zbiorowiska skalne i murawy naskalne występują najczęściej 
w miejscach trudno dostępnych, które nie nadają się do wypasu bydła i trzody chlewnej. Dzięki 
temu, pomimo przeszło pięciuset lat gospodarki ludzkiej na tym terenie, uległy one stosun-
kowo niewielkim zmianom i utrzymał się w nich pierwotny skład l orystyczny. Ponadto na 
terenie Małych Pienin znajdują się też murawy na wpół naturalne, które powstały w miejscach 
wylesień i na których odbywał się wypas. Murawy te są bardzo zbliżone do naturalnych.

Murawy, z którymi mamy tu do czynienia, możemy podzielić na trzy rodzaje, róż-
niące się między sobą składem gatunkowym oraz warunkami, w jakich się wykształciły.

Naskalna murawa górska jest zbiorowiskiem endemicznym dla Pienin Centralnych
i Małych Pienin. Oznacza to, że występuje tylko na tym terenie. W jej skład wchodzą za-
równo gatunki wysokogórskie, jak i kserotermiczne. Najczęściej spotkać tu można seslerię 
skalną (Sesleria varia), a innymi interesującymi gatunkami wchodzącymi w jej skład są, na 
przykład, turzyca sina (Carex l acca), i ołek skalny (Viola rupestris), chryzantema (złocień) 

Czosnek skalny Allium montanum
(fot. S. Michalik)

Cieciorka pstra Coronilla varia (fot. S. Michalik)
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Kostrzewa blada Festuca pallens (fot. J. Bodziarczyk)

Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii), czy też czosnek skalny (Allium montanum). Zbio-
rowisko to występuje na stromych zboczach oraz półkach skalnych ścian wapiennych. 

Naskalna murawa ciepłolubna występuje w dwóch postaciach: w jednej dominuje 
kostrzewa blada (Festuca pallens), w drugiej zaś perłówka siedmiogrodzka (Melica trans-
silvanica). Ten typ murawy występuje w całych Pieninach, zaś najbardziej typowe płaty 
można obserwować w Pieninach Zachodnich. 

Ciepłolubna murawa ziołoroślowa charakteryzuje się gatunkami takimi jak: cie-
ciorka pstra (Coronilla varia), czyścica drobnokwiatowa (Acinos arvensis), czy klinopo-
dium pospolite (Clinopodium vulgare). 

U podnóży skał, na odlesionych stokach rozwijają się wtórne murawy kserotermiczne. 
Stanowią one jedno z ogniw sukcesji i po jakimś czasie pojawiają się na nich krzewy: 
śliwa tarnina (Prunus spinosa), dereń świdwa (Cornus sanguinea), berberys zwyczajny 
(Berberis vulgaris).

18. Biała Woda – budowa geologiczna

Wąwóz Białej Wody znajduje się we wschodniej części pienińskiego pasa skał-
kowego. Budują go głównie skały osadowe wieku jurajskiego i kredowego (180 do 
65 milionów lat temu). Wąwóz Białej Wody wycięty jest przez potok Biała Woda 
w wapieniach krynoidowych, czyli wapieniach zbudowanych głównie z elementów 
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szkieletowych liliowców, najważniejszej pod względem skałotwórczym grupy szkarłup-
ni*. Znaczna część terenu Białej Wody znajduje się w obrębie utworów tzw. jednostki 
czorsztyńskiej. Pieniński pas skałkowy zbudowany jest głównie z warstw skał osado-
wych powstałych w morzu. Osady te tworzyły się w obrębie pienińskiego basenu mor-
skiego i różniły się w zależności od głębokości i warunków sedymentacji. Wyróżnia się 
6 serii osadów powstałych w różnych batymetrycznie strefach pasa, które składają się na 
odmienne jednostki (serie), od północy: czorsztyńska, czertezicka, niedzicka, braniska, 
pienińska i haligowiecka. Jednostka czorsztyńska znana jest z bogactwa skamieniałości, 
głównie jurajskich (Jura to drugi okres ery mezozoicznej. Trwała od 200 do 145 milio-
nów lat temu). 

W Białej Wodzie pas wychodni jednostki czorsztyńskiej jest porozrywany na bloki
i łuski tektoniczne. Przy wodospadzie w Białej Wodzie odsłania się powierzchnia usko-
ku, który powstał w miocenie na skutek przemieszczenia się Karpat Zewnętrznych 
względem pasa. Bardziej wnikliwi obserwatorzy mogą dojrzeć ślady takich przesunięć 
na omawianym uskoku. 

* Liliowce należą do typu szkarłupni. Są to zwierzęta wyłącznie morskie, których szkielety są zbudowane
z łodygi, ramion i kielicha. W kielichu mieszczą się podstawowe narządy ciała. Z boku kielicha wyrasta 
pięć ramion, które mogą rozgałęziać się na większą liczbę (zawsze krotność 5) ramion. Na każdym z nich są 
nóżki ambulakralne, które wraz z ramionami tworzą sieć służącą do chwytania drobnych organizmów.

Uskok przy wodospadzie w Białej Wodzie (fot. M. Eskreys-Wójcik)
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Szczególnie urozmaicona rzeźba geologiczna terenu rezerwatu wynika ze zróżnico-
wania skał pod względem twardości i odporności na erozję oraz wietrzenie. Największe 
wrażenie w rezerwacie sprawiają strome stoki Smolegowej Skały (jest to skałka o cha-
rakterystycznej zębatej grani), skalisty przełom potoku u jej podnóża i prawie pionowe 
ściany Brysztana, które górują nad porośniętą lasem doliną. 

Szkielety szkarłupni zbudowane są z aragonitu (odmiana węglanu wapnia), każdy 
element szkieletu, np. człon łodygi liliowca (trochit) utworzony jest z jednego kryształu 
kalcytu, który powstał przez przekształcenie z aragonitu. 

19. Wieś Biała Woda

Kilkadziesiąt metrów powyżej Kociubylskiej Skały, w widłach potoków Brysztań-
skiego i Białej Wody, na stoku znajduje się bacówka. Wiosną i latem wciąż jeszcze odby-
wa się tu wypas owiec, a w samej bacówce można skosztować tradycyjnego oscypka, czy 
ugasić pragnienie żętycą. 

Dawniej jednak, przed 1947 rokiem, kiedy to przeprowadzono przesiedlenia, teren 
ten, należący obecnie do rezerwatu, stanowił centrum dużej, liczącej ponad 100 gospo-
darstw wsi Biała Woda. Ciągle możemy tu zauważyć pozostałości fundamentów, zdzi-
czałe śliwy i jabłonie, niegdyś rosnące w przydomowych sadach i ogrodach. 

Bacówka w Białej Wodzie (fot. K. Śnigórska)
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Wsie Rusinów Szlachtowskich, położone w wąskiej dolinie, miały charakter tzw. uli-
cówki z domami zwróconymi w kierunku drogi biegnącej środkiem osady. Poszczególne 
zagrody składały się na ogół z wielu drewnianych, krytych gontem budynków. Typowe 
dla tego rejonu były także podpiwniczone spichlerzyki z pięterkiem oraz gankiem na 
froncie.

Charakterystyczne dla tej kultury były przydrożne, drewniane krzyże z postacią 
Chrystusa wyciętą z blachy, a także murowane kapliczki kryte gontem i zwieńczone nie-
wielką banią. Taki krzyż wciąż możemy podziwiać w pobliżu wejścia do rezerwatu Białej 
Wody pod pięknym, starym jesionem, zaś nad potokiem Jasienik stoi kolejna pamiątka 
po dawnej wsi – kryta gontem kapliczka. Tu warto też wspomnieć o pewnej ciągłości 
kultury w łuku Karpat. Od XIV do XVI wieku miała miejsce tzw. wołoska koloniza-
cja całych Karpat na zachód od Rumunii. Pasterze z północy kraju zasiedlili Beskidy 
Wschodnie, aż po Bieszczady i z nich to właśnie wywodzą się Huculi i Bojkowie, zaś
w XV wieku ich potomkowie skolonizowali Beskid Niski, Beskid Sądecki i część Pienin, 
tworząc grupę Łemków. Ślady tej wędrówki można wciąż obserwować zarówno w języ-
ku (w nazwach miejscowych, takich jak Przysłup, Magura, czy Wołosate, w nazwiskach 
– na przykład Wałach, czy wreszcie w potocznym języku – słowa takie jak cap, fujarka, 
baca, bryndza, czy gawra pochodzą z języka rumuńskiego), jak i w kulturze, czy archi-
tekturze. Krzyże i kapliczki takie jak w Białej Wodzie można również znaleźć w Karpa-
tach rumuńskich, ukraińskich, czy we wschodniej Słowacji. 

Pozostałości po gospodarstwach mieszkających tu niegdyś Rusinów Szlachtowskich (fot. K. Śnigórska)
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 20. Gady w Małych Pieninach

Pieniński pas skałkowy na całym swoim obszarze jest zamieszkiwany przez niezwy-
kle interesującą, choć raczej nierzucającą się w oczy grupę zwierząt – gady. Możemy tu 
spotkać przedstawicieli sześciu gatunków węży i jaszczurek.

Żmija zygzakowata Vipera berus – wąż o długości ciała dochodzącej do 75, rzadko 
85 cm. Szeroka i płaska głowa o zaokrąglonym pysku ma kształt sercowaty. Wierzch ciała 
może mieć rozmaite barwy: od żółtawej, oliwkowej, przez srebrzysto- i niebieskoszarą, 
miedzianą, brązową, po jednolicie czarną (ta ostatnia barwa najczęściej spotykana jest 
u osobników zamieszkujących tereny bagniste i góry). Wzdłuż grzbietu biegnie ciemny 
zygzak (stąd nazwa tego gatunku), który jednak niewidoczny jest u żmij czarnych. 

Krzyż w Białej Wodzie i w Alpach Rodniańskich w Rumunii (fot. K. Śnigórska)
Kapliczka z charakterystyczną banią w Białej Wodzie (fot. K. Śnigórska)
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W tyle głowy widnieje ciemny rysunek w kształcie litery U lub X. Żmije zamieszkują 
różnorodne środowiska; można je spotkać na torfowiskach, łąkach, polanach, obrzeżach 
lasów, nieużytkach, nasypach kolejowych, czy brzegach zbiorników wodnych. 

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – tego niegroźnego węża niektórzy mylą ze 
żmiją. Rozmiary osiąga podobne, choć samice mogą być większe, dochodzą nawet do 
150, wyjątkowo do 200 cm długości. Wierzch ciała ma barwę szarą, oliwkową lub prawie 
czarną. Zarówno na grzbiecie, jak i na bokach występują ciemne plamy. Charaktery-
styczne są białawe, żółte lub nawet pomarańczowe plamy półksiężycowatego kształtu 
znajdujące się w tyle głowy po obu jej bokach. Zaskrońce preferują środowiska wilgotne, 
najczęściej można je spotkać na brzegach rzek i zbiorników wodnych, na podmokłych 
łąkach i w lasach łęgowych, ale również w parkach i ogrodach. Zaskrońce doskonale 
pływają i nurkują. Żywią się przede wszystkim żabami, rzadziej rybami i drobnymi gry-
zoniami. 

Gniewosz plamisty Coronella austriaca – to dochodzący do 90 cm, prowadzący 
dzienny tryb życia wąż, niestety często mylony ze żmiją zygzakowatą z powodu 2 lub 4 
rzędów biegnących środkiem grzbietu, niekiedy zygzakowato ułożonych ciemnych plam. 
Również na karku znajduje się ciemna plama w kształcie litery U. Gniewosz występuje 
na terenach otwartych: wrzosowiskach, łąkach, polanach, w zdziczałych ogrodach. Żywi 
się przeważnie jaszczurkami, a co ciekawe – swą zdobycz dusi splotami ciała.

Zaskroniec Natrix natrix (fot. G. Baś)
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Padalec Anguis fragilis – ta beznoga jaszczurka do złudzenia przypomina węża. Po-
rusza się również „wężowym” sposobem. Osiąga długość do 45 cm, z czego prawie 2/3 
stanowi ogon. Ciało padalca pokryte jest lśniącymi, gładkimi, regularnie ułożonymi łu-
skami, o barwie brązowej, miedzianej lub szarej. Zwykle na wierzchniej stronie ciała pa-
dalca można zaobserwować 2, 3, a nawet 5 ciemnych, podłużnych linii. Spód jest ciem-
noszary, szaroniebieski, a u samic prawie czarny. Osobniki młode można rozpoznać po 
jasnozłotym lub srebrnym grzbiecie z ciemną podłużną linią, a bokach i spodniej stronie 
ciała ciemnych. Jak wiele innych jaszczurek, padalec potrai  odrzucić swój ogon, który 
potem odrasta.

Padalce zamieszkują różnorodne środowiska, występują w lasach, zaroślach, na łą-
kach, miedzach, a także w parkach i ogrodach. Nie jest jednak łatwo je spotkać, gdyż 
prowadzą skryty, zmierzchowo-nocny tryb życia. Kryją się w ściółce, pod kamienia-
mi, czy kłodami drzewa. W skład ich diety wchodzą przede wszystkim nagie ślimaki, 
dżdżownice, owady, pająki i wije.

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – jaszczurka ta osiąga 27 cm długości, z czego 
ponad połowa to ogon. Środkiem jej grzbietu biegnie pas wąskich łusek, odróżniają-
cych się od zdecydowanie szerszych łusek leżących po bokach grzbietu. Grzbiet ma 
na ogół barwę szaro- lub rdzawo-brązową, zaś boki ciała - zieloną. Zwinkę najczę-
ściej spotkać można w miejscach suchych i nasłonecznionych. Występuje na brze-
gach lasów, na zakrzaczonych łąkach, polanach, nasypach, piaszczystych wydmach, 
niekiedy również parkach i ogrodach. Prowadzi dzienny tryb życia, a w skład jej 
diety wchodzą przede wszystkim owady, pająki, wije, ślimaki i dżdżownice. W Pol-
sce zwinka jest najpospolitszą jaszczurką, a zarazem najczęściej spotykanym przed-
stawicielem gadów.

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis             (fot. K. Śnigórska) Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
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 Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara – jest nieco mniejsza od zwinki, osiąga 
długość do 16 cm. Wierzch ciała ma brązowy lub szary, czasem czarny,  zaś jego środ-
kiem biegnie ciemna, podłużna pręga. Spodnia część ciała jest u samca koloru żółtego 
lub pomarańczowego, u samicy zaś biaława. Żyworódka preferuje stanowiska wilgotne
i raczej chłodne. Zamieszkuje wilgotne lasy, śródleśne polany, podmokłe łąki i torfo-
wiska, brzegi zbiorników wodnych. Tak jak zwinka, prowadzi dzienny tryb życia, ma 
również podobną dietę.

21. Rezerwat „Biała Woda” tak jak rezerwat „Homole” obejmuje 
część pienińskiego pasa skałkowego – historia powstania pasa została 
opisana przy rezerwacie „Homole”.

22. Skała Bazaltowa – pomnik przyrody 

W zachodniej części północnego zbocza doliny Białej Wody, około 200 metrów od 
wylotu doliny znajduje się niewielka (ok. 8 m podstawy i 3.5 m wysokości), ciemna ska-
ła bazaltowa. Ze względu na swój unikatowy charakter, utwór ten stanowi pomnik przy-
rody (od 1962 r.). Jest to wylewna skała magmowa, która powstała z lawy stygnącej na 
powierzchni litosfery. Na świeżym przełamie ma barwę czarnozieloną, a na powierzch-

Bazalt przy rezerwacie Biała Woda – Pomnik Przyrody (fot. M. Eskreys-Wójcik)
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niach zwietrzałych rdzawoniebieską, żółtawą lub zielonawą. Miejscami w skale wystę-
pują pęcherze pogazowe, wypełnione wtórnymi minerałami, np. kalcytem. Te owalne 
utwory o średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów nazywane są migdałami. 

W bazalcie można również zaobserwować cios kolumnowy, czyli system regular-
nych spękań, dzielących skałę na słupowe bloki, które powstały w wyniku rozprężeń 
termicznych.

Jeszcze do niedawna uważano, że jest to intruzja magmowa, powstała w miocenie*, 
kiedy to po fałdowaniach fazy sawskiej na obszarze pienińskiego pasa skałkowego wy-
stąpiły silne zjawiska wulkaniczne (wulkanizm andezytowy). Jednak badania radiome-
tryczne bazaltu określiły jego wiek na późną kredę (110-120 mln. lat temu). Obecnie 
uważa się tą skałę za duży egzotyczny blok w zlepieńcach górnokredowych.

Na skale łatwo zauważyć skupiska rojnika.

Struktura bazaltu (fot. M. Eskreys-Wójcik)

* Miocen to najstarsza epoka neogenu (od około 23 mln do około 5,3 mln lat temu). Na przełomie oligo-
cenu i miocenu (ok. 23 mln lat temu) nastąpiła faza sawska orogenezy alpejskiej. W wyniku deformacji 
o charakterze kompresyjnym wymuszonym rotacją Karpat Zewnętrznych względem Karpat Wewnętrz-
nych, pieniński pas skałkowy został zgnieciony, poddany fragmentacji i rozciągnięty.
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23. Rusini Szlachtowscy

Wędrując po Małych Pieninach często natykamy się na zdziczałe śliwy, ledwo już 
widoczne fundamenty domów, które kiedyś tu stały, zarysy dawnych miedz. Są to ślady 
po ludności zamieszkującej niegdyś te tereny: Rusinach Szlachtowskich. Przywędrowali 
tu oni jeszcze przed 1420 rokiem, a do 1947 roku Szlachtowa, obecnie dzielnica Szczaw-
nicy, była centrum administracyjnym Rusi Szlachtowskiej, w której skład wchodziły 
również Biała Woda, Czarna Woda oraz Jaworki, leżące na pograniczu Pienin i Beskidu 
Sądeckiego, w dolinie górnego Grajcarka, zwanego niegdyś Ruskim Potokiem.

Rusini Szlachtowscy byli najmniejszą grupą Górali Ruskich zamieszkujących Karpa-
ty, niekiedy byli traktowani jako podgrupa Łemków. W latach 1944-1947 w ramach Ak-
cji Wisła zostali wysiedleni do Związku Radzieckiego oraz na polskie ziemie zachodnie.

Rusini Szlachtowscy zajmowali się przede wszystkim hodowlą owiec i bydła, w znacz-
nie mniejszym stopniu rolnictwem. Teren Małych Pienin słynął także z druciarstwa, a wę-
drowni druciarze sprzedawali swe wyroby nawet w odległych rejonach Polski i Węgier.

W XVIII wieku na stokach Jarmuty prowadzono prace górnicze, wydobywając ni-
skoprocentowe rudy ołowiu oraz srebra i złota, których niewielką domieszkę wykazy-
wały analizy. Do dziś zachowały się w lepszym lub gorszym stanie trzy sztolnie wykute 
w latach 1732-1740. Powstała tu także niewielka huta, w której podjęto próby wytopu 
metali, jednak eksploatacja okazała się nieopłacalna i huta przerwała działalność. 

Dawna cerkiew w Jaworkach (fot. K. Śnigórska)
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Zarówno Jaworki, jak i Szlachtowa – niegdyś samodzielnie funkcjonujące wsie – dziś 
stanowią dzielnice Szczawnicy. Najciekawszym zabytkiem Szachtowej jest pochodząca
z 1909 roku cerkiew wzniesiona na planie krzyża. Obecnie jest to kościół rzymskokato-
licki. W Jaworkach można podziwiać kamienną cerkiew wybudowaną pod koniec XVIII 
wieku. W dobrym stanie zachował się w niej ikonostas i piękne malowidła ścienne. 
Ciekawostką jest fakt, że na strychu cerkwi schronienie znalazła jedna z największych
w Polsce kolonia nietoperza podkowca małego.

Sesleria skalna Sesleria varia (fot. S. Michalik) Aster alpejski (fot. S.Michalik)

24. Rezerwat „Zaskalskie-Bodnarówka”

Rezerwat znajduje się w pienińskim pasie skałkowym, w obrębie wyżłobionego
w wapiennej skale wąwozu. Od strony północnej wąwóz jest zamknięty przez tworzące 
naturalną bramę, malownicze skały wapienne Dziurawą i Czerwoną Skałę. Dalej w głębi 
wąwozu między koronami drzew prześwitują kolejne skały wapienne, wśród których 
najbardziej okazałymi są Opaleńcowa i Wyżna Skała. 

Rezerwat jest interesujący pod względem geologicznym, podłoże tworzą tutaj głów-
nie jurajskie wapienie krynoidowe i bulaste. Dnem doliny płynie malownicza rzeka 
Skalskie urozmaicona licznymi progami skalnymi i wodospadami.

Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych rezerwatu należą łąki mieczykowo-mie-
tlicowe oraz eutroi czne młaki górskie.

ETAP CZWARTY: KU OSTOI PUCHACZA
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Na pólkach skalnych, gdzieniegdzie rosną murawy naskalne z kostrzewą bladą Festuca 
pallens i seslerią skalną Sesleria varia. Natomiast niektóre szczyty porośnięte są przez 
reliktową sośnicę naskalną*. Do szczególnie cennych i rzadkich gatunków roślin wystę-
pujących w rezerwacie należą aster alpejski Aster alpinus, buławnik czerwony Cephalan-
thera rubra, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium. Na tym obszarze 
wyjątkowa jest awifauna. Gatunkiem szczególnie cennym jest puchacz Bubo bubo, który 
gnieździ się tutaj od kilku lat. 

– eutroi czne młaki górskie Valeriano-Caricetum l avae – to zbiorowisko pospolite w dolno-
reglowych pietrach leśnych z dominacją kozłka całolistnego Valeriana simplicifolia turzycy żółtej 
Carex l ava, turzycy prosowatej Carex panicea i wełnianki szerokolistnej Eriophorum latifolium. Wy-
stępuje na glebach stale przepełnionych wodą zawierającą węglan wapnia (gleby torfowe i torfowo-
glejowe).

–  łąki mieczykowo-mietlicowe – Gladiolo-Agrostietum – najpospolitsze i gospodarczo najważ-
niejsze zbiorowisko eutroi cznych łąk kośnych w reglowych piętrach Karpat Zachodnich. Zbiorowi-
sko wykazuje się obi tością mietlicy pospolitej, kostrzewy czerwonej oraz przywrotników Alchemilla. 
Łąki eutroi czne są zbiorowiskiem antropogenicznym powstającym i utrzymującym się wyłącznie 
przez koszenie i nawożenie organiczne w warunkach tradycyjnej gospodarki łąkarskiej. Zaniechanie 
tych zabiegów prowadzi do przekształcenia w ziołorośle typu Filipendulion i dalej poprzez zarastanie 
krzewami do łęgowych lub olsowych zespołów leśnych.

– sośnica naskalna – to las sosnowy porastający wapienne skały w rezerwacie Zaskalskie Bed-
narówka.

* Cenne zbiorowiska w rezerwacie:

Puchacz
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Czytaj tropy i ślady

Trop wilka

Trop psa

Trop lisa

Trop borsuka

Odchody sarny
Odchody zająca

Szyszka świerkowa
objedzona przez
krzyżodzioba

Zając „kicający” i jego tropy Zając biegnący i jego tropy

Tropy wiewiórki
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Trop krowy

Tropy zwierząt kopytnych, które możesz spotkać
w Małych Pieninach

Trop konia

Trop jelenia
Trop dzika

Trop sarny

Trop kozy Trop owcy
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Jakie to ptaki?

Orzeł przedni

Orzeł przedni - młody 

Myszołów włochaty
Myszołów w locie

Trzmielojad

KrogulecJastrząb

Kobuz Pustułka
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Jastrząb, Krogulec
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