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Wstęp

Przewodnik zawiera przyrodniczą charakterystykę miejsc sesji terenowych propono-
wanych uczestnikom 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie. 
Są to tereny wybrane spośród najbardziej interesujących na obszarze szeroko ujętej 
Małopolski, od Karpat Zachodnich i polskiej części Wschodnich Karpat po Kotlinę 
Sandomierską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Chcemy pokazać współczesne 
zróżnicowanie szaty roślinnej tego obszaru oraz scharakteryzować czynniki i procesy, 
które je kształtują. Zamierzamy również przedstawić i przedyskutować problemy zwią-
zane z zachowaniem bogactwa biotycznego. W tym celu zaplanowano trasy przede 
wszystkim w niektórych parkach narodowych, rezerwatach przyrody i na terenach obję-
tych inną formą ochrony.

Program każdej sesji został opracowany przez doświadczonych botaników tere-
nowych – geobotaników różnych specjalności, którzy od wielu lat prowadzą badania 
w prezentowanych miejscach. Są oni znawcami lokalnej i regionalnej flory oraz roślin-
ności, a także mykobioty i lichenobioty, jak również przyrody nieożywionej, historii 
gospodarki człowieka i przemian szaty roślinnej. Przedstawiane w przewodniku opisy 
miejsc i tras są z konieczności zwięzłe i niekiedy ogólne. W terenie wymieniona pro-
blematyka będzie omawiana i dyskutowana bardziej szczegółowo. Pragniemy gorąco 
zachęcić uczestników sesji do aktywnego udziału w tych dyskusjach i rozmowach 
oraz do zadawania prowadzącym pytań, także np. takich, jak po polsku nazywa się 
Dentaria glandulosa czy Fagus sylvatica, lub na odwrót. Większość prowadzących 
to doświadczeni nauczyciele akademiccy, więc lubią odpowiadać na pytania i mało 
co może ich zaskoczyć, a na pewno zdziwić.

Stefania Loster
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Wstęp

Babia Góra jest górskim masywem należącym do Beskidu Żywieckiego, najwyższym 
w Beskidach Zachodnich (1725 m n.p.m.) Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe 
tego masywu były powodem utworzenia tu w 1954 roku Babiogórskiego Parku Narodo-
wego (BgPN).

Celem utworzenia Parku było „zachowanie w stanie nienaruszonym całości przyrody, 
a w szczególności utrzymanie naturalnego składu lasu, jego poszycia i runa oraz wszystkich 
elementów przyrody żywej należących do świata roślinnego i zwierzęcego oraz elemen-
tów przyrody nieożywionej” (Anonymus 1955). Powierzchnia Parku, powiększona w roku 
1997, wynosi obecnie 3392 ha. W 1976 roku Babiogórski Park Narodowy zyskał status 
rezerwatu biosfery UNESCO. W 2001 wyznaczono jego otulinę, zgodnie z zaleceniami 
UNESCO (Lamorski 2005). Babia Góra jest także obszarem specjalnej ochrony ptaków 
(PLB 120011) oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk (PLH 120001).

Historia naukowego poznawania przyrody Babiej Góry sięga początków XIX wieku, 
czyli 1804 roku i wyprawy Stanisława Staszica. Do najważniejszych przyrodników, których 
starania doprowadziły do objęcia ochroną tego obszaru, a także do popularyzacji wiedzy 
o jego wyjątkowości należą: Władysław Szafer, Walery Goetel, Kazimierz Sosnowski i Wła-
dysław Midowicz (Fujak 2004; Lamorski 2004; Midowicz 1928; Pawłowski 2004; Szafer 
1963). Istnieje ogromna liczba artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęco-
nych zagadnieniom ogólnym lub szczegółowym tego obszaru. Dotychczas ukazały się trzy 
monografie podsumowujące kolejne dziesięciolecia badań na terenie Parku, wydane w rocz-
nice jego powstania, redagowane przez Szafera (1963), Zabierowskiego (1983) i Wołoszyna 
i in. (2004). W ramach działalności wydawniczej Parku w roku 2016 rozpoczęto wydawa-
nie serii Monografie Babiogórskie. Jako pierwsza ukazała się pozycja Wody Babiej Góry 
(Łajczak 2016). W 2019 roku planowane jest wydanie drukiem dwóch kolejnych tomów, 
dostępnych już w wersji elektronicznej - „Monografii roślin” (red. J. Holeksa, J. Szwagrzyk) 
oraz „Monografii grzybów” (red. W. Mułenko, J. Holeksa). Wiele informacji o przyrodzie 
Babiej Góry i zagadnieniach ochrony w BgPN można znaleźć także na stronie internetowej 
Parku (www.bgpn.pl). 

Charakterystyka przyrody nieożywionej

Masyw babiogórski uformowany jest w postaci potężnego wału o przebiegu równoleżniko-
wym, o długości blisko 11 km i szerokości 4,5 km (Ryc. 1). Od sąsiednich pasm i grup gór-
skich Babią Górę oddziela na zachodzie przełęcz Jałowiecka (1017 m n.p.m.), na wschodzie 
przełęcz Lipnicka (Krowiarki; 1012 m n.p.m.), od strony północnej szeroka dolina Skawicy, 
a od południa Kotlina Orawska. Oprócz najwyższego szczytu, Diablaka o wysokości 1725 m 
n.p.m., do głównych kulminacji masywu należą: Gówniak – 1617 m n.p.m., Kępa – 1521 m 
n.p.m., Cyl (Mała Babia Góra) – 1517 m n.p.m. i Sokolica – 1367 m n.p.m. Przełęcz Brona, 
leżąca na wysokości 1408 m n.p.m., dzieli Babią Górę na dwie nierówne części: większą 
wschodnią, z wypiętrzeniem Diablaka i mniejszą zachodnią, z Cylem. Wysokość względna 

http://www.bgpn.pl
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masywu wynosi ok. 1100 m i jest, po Tatrach, największa w Polsce. Wzdłuż grzbietu prze-
biega europejski dział wodny rozdzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. 
Potoki spływające po stoku północnym należą do zlewni Skawicy, dopływu Skawy będącej 
prawym dopływem Wisły. Potoki spływające po stoku południowym należą do zlewni Czar-
nej i Białej Orawy, dopływów Orawy, a dalej Wagu i Dunaju.

Masyw Babiej Góry cechuje wyraźna asymetria stoków wynikająca z ukośnego upadu 
warstw w kierunku południowym. Stok północny o nachyleniu 35–65° jest obszarem o uroz-
maiconej współcześnie rzeźbie, tworzącej różnorodne formy w postaci urwistych ścian, osu-
wisk, półek skalnych czy płytkich zagłębień z jeziorkami. Górna część stoku południowego 
o nachyleniu 15–25° charakteryzuje się monotonną rzeźbą, dolną część (25–35°) przecinają 
zaś liczne doliny wciosowe o znacznej głębokości. Wierzchowinę pokrywają rumowiska 
skalne składające się z ogromnej ilości ostrokrawędzistych bloków piaskowca magurskiego 
(Denisiuk, Mielnicka 1990; Ziętara 2004) (Ryc. 2). Pasmo Babiej Góry zbudowane jest 
z utworów należących do płaszczowiny magurskiej. Seria osadów fliszowych występująca 
w jej obrębie określana jest jako seria magurska i w obszarze Babiej Góry reprezentowana 
jest przez strefę raczańską (północne stoki) z wydzieleniami: warstwy hieroglifowe, pia-
skowce pasierbieckie, piaskowce osieleckie, wkładki margli łąckich i piaskowce magurskie 
oraz strefę bystrzycką (południowe stoki) – piaskowce ze Szczawiny, warstwy ropianieckie, 
pstre łupki z Łabowej, warstwy beloweskie, warstwy łąckie i piaskowce magurskie (Ale-
xandrowicz 2004). W dolinach rzek i potoków występują utwory czwartorzędowe w postaci 
serii żwirowych oraz glin i koluwiów przykrywających znaczną część stoków.

Klimat masywu Babiej Góry uwarunkowany jest z jednej strony zmieniającą się 
wysokością, z drugiej kontrastem stosunków cyrkulacyjnych, radiacyjnych, opadowych 

Ryc. 1. Widok na grzbiet masywu Babiej Góry z Sokolicy (fot. A. Stachurska-Swakoń).
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i termicznych pomiędzy stokami północnymi i południowymi (Obrębska-Starkel 2004). 
Stoki południowe charakteryzują się silnie zaznaczonym kontynentalizmem termicznym 
i pluwialnym, a stoki północne cechuje klimat bardziej oceaniczny. Gradient średniej rocz-
nej temperatury powietrza wynosi tu 0,52°C na 100 m wysokości n.p.m. Sumy roczne opa-
dów są zróżnicowane i mieszczą się w granicach 700–1490 mm (1490 mm dla Markowych 
Szczawin). Warto zaznaczyć, że Kotlina Orawska znajduje się w cieniu opadowym.

Na omawianym obszarze wyróżnia się pięć pięter klimatycznych: umiarkowanie ciepłe 
(średnia temperatura roku od 6 do 8°C), umiarkowanie chłodne (od 4 do 6°C), chłodne (od 
2 do 4°C), bardzo chłodne (od 0 do 2°C) i umiarkowanie zimne (od –2 do 0°C). Zaznaczają 
się jednak istotne różnice w ich zasięgu na wypukłych i wklęsłych formach terenowych. 
Ze średnimi rocznymi temperaturami wiąże się różny czas trwania termicznych pór roku. 
U podnóży Babiej Góry okres zimy trwa przeciętnie 3,5 miesiąca na wypukłych formach 
rzeźby i prawie 4 miesiące w formach wklęsłych. Przy górnej granicy piętra umiarkowa-
nie chłodnego wydłuża się on odpowiednio do 4,5 i 5 miesięcy, a na szczycie Diablaka 
dochodzi do 6 miesięcy. Region Babiej Góry i jej podnóża charakteryzuje się wydłużonym 
okresem wegetacyjnym, co jest świadectwem wpływów klimatu morskiego (Obrębska- 
Starkel 2004).

W masywie Babiej Góry zaznacza się bardzo wyraźnie zróżnicowanie gleb, na które 
istotny wpływ oprócz podłoża skalnego mają czynniki klimatyczne, rzeźba terenu i roślin-
ność. Strefowość gleb nawiązuje do układu pięter klimatycznych i pięter roślinności (Mie-
chówka i in. 2004). W reglu dolnym dominują gleby brunatne, wśród których przeważają 
gleby wyługowane, mniejszą powierzchnię zajmują gleby brunatne właściwe. W reglu gór-
nym występują gleby bielicowe i brunatne kwaśne. W piętrze subalpejskim przeważają 
bielice, a towarzyszą im regosole i rankery. W piętrze alpejskim największy obszar zajmują 
regosole, którym towarzyszą litosole, rankery oraz bielice.

Ryc. 2. Szczytowa kopuła Diablaka z rumoszem piaskowca magurskiego (fot. A. Stachurska-Swakoń)
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Szata roślinna

Flora roślin naczyniowych

Informacje o gatunkach roślin naczyniowych występujących w masywie Babiej Góry 
pochodzą z licznych prac florystycznych, fitogeograficznych, ekologicznych oraz fitosocjo-
logicznych. Należy tu wymienić opracowanie Walasa z 1933 roku, a z późniejszego okresu 
opracowanie Celińskiego i Wojterskiego (1963, 1983). Szczegółową bibliografię oraz wykaz 
gatunków znanych z obszaru Parku do roku 2004 zawiera praca Borysiak i Stachnowicz 
(2004). Na wyjątkowość flory masywu Babiej Góry wskazują noty o gatunkach zamiesz-
czone w kolejnych wydaniach Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001 
[niecytowane w Literaturze]; Kaźmierczakowa i in. 2014), w Czerwonej Księdze Karpat 
Polskich (Mirek, Piękoś-Mirkowa 2008), a także liczne artykuły (np. Balcerkiewicz i in. 
1998; Borysiak i in. 1989; Mirek, Piękoś-Mirkowa 2009; Parusel 1993; Pawlus 1979; Paw-
łowski i in. 2004; Piękoś-Mirkowa, Mirek 2009, 2010; Szwed 1993). Wyjątkowość tę pod-
kreślają także badania zmienności genetycznej niektórych gatunków występujących w tym 
masywie (np. Stachurska-Swakoń i in. 2012, 2013, 2017).

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego rośnie 626 taksonów roślin naczynio-
wych (Borysiak, Stachnowicz 2004), w tym jeden gatunek endemiczny, Poa babiogoren-
sis, ale są tu także dwa taksony, które przez dłuższy czas były uważane za endemiczne: 
przywrotnik babiogórski Alchemilla babiogorensis oraz babiogórski podgatunek rogownicy 
alpejskiej Cerastium alpinum subsp. babiogorensis. Występuje tu także grupa gatunków 
endemicznych i subendemicznych dla Karpat, a także taksony, które mają tylko nieliczne 
stanowiska w Polsce.

Wiechlina babiogórska Poa babiogorensis jest mikrochorycznym gatunkiem z poli-
morficznego i szeroko rozmieszczonego kompleksu Poa nemoralis (Mirek, Piękoś- 
Mirkowa 2009).

Przywrotnik babiogórski Alchemilla babiogorensis ma w masywie Babiej Góry jedyne 
stanowiska w Polsce (Pawlus 1979). Nieliczne jego stanowiska są znane poza tym z Karpat 
Wschodnich. Jest zaliczany do grupy endemitów zachodnio-wschodnio-karpackich (Mirek, 
Piękoś-Mirkowa 2009).

Również rogownica alpejska Cerastium alpinum subsp. babiogorense ma na Babiej 
Górze swoje jedyne stanowiska w Polsce. Występuje na bardzo ograniczonym obsza-
rze wzdłuż północnej krawędzi między Pośrednim Grzbietem a Gówniakiem (Parusel 
2014a). Rośnie w murawach wysokogórskich oraz tworzy jednogatunkowe agregacje 
na półkach skalnych, w szczelinach skał i na kamienistym rumoszu. Łączna powierzch-
nia płatów tego gatunku oceniana jest na zaledwie 10 m2. Należy do gatunków krytycz-
nie zagrożonych. Status taksonomiczny babiogórskiej rogownicy nie jest jednoznaczny, 
niektórzy badacze włączają ją do podgatunku Cerastium alpinum subsp. alpinum (Parusel 
2014a; Ryc. 3).

Bardzo rzadkim, krytycznie zagrożonym gatunkiem jest okrzyn jeleni Laserpitium 
archangelica – symbol Babiogórskiego Parku Narodowego (Ryc. 4). Masyw Babiej Góry 
jest jego głównym miejscem występowania w Polsce (Parusel 1992, 2014b). Znane są 
stąd zaledwie cztery stanowiska tego gatunku na północnych zboczach w rejonie Soko-
licy i Kępy, w zasięgu wysokościowym 1250–1400 m n.p.m. (Parusel 2014b). Okrzyn 
jeleni rośnie w laskach jarzębinowych Athyrio-Sorbetum oraz w zbiorowiskach roślinności 
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Ryc. 3. Rogownica alpejska Cerastium alpinum subsp. alpinum (fot. J. Parusel).

Ryc. 4. Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica (fot. J. Parusel).
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Ryc. 5. Tojad morawski Aconitum firmum subsp. moravicum (fot. J. Mitka).

Ryc. 6. Goryczka kropkowana Gentiana punctata (fot. A. Stachurska-Swakoń).
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subalpejskiej, głównie w miejscach stromych, kamienistych i wilgotnych. Jego populacja, 
licząca łącznie ok. 3 tys. osobników, zajmowała w latach 2001–2002 powierzchnię ok. 
3100 m2. Poza Babią Górą mała populacja L. archangelica została znaleziona w 2003 roku 
w Beskidzie Śląskim (Wilczek 2004). Okrzyn jeleni jest gatunkiem górskim, jego zasięg 
ogólny obejmuje środkową i południowo-zachodnią Europę: od Jesioników i Karpat po Pół-
wysep Bałkański.

Do ważnych składników flory BgPN należą również: tojad morawski Aconitum firmum 
subsp. moravicum oraz tocja alpejska Tozzia alpina subsp. carpatica (taksony wymienione 
w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej). Aconitum firmum subsp. moravicum jest ende-
mitem Karpat Zachodnich (Ryc. 5). Rośnie głównie w zbiorowiskach ziołoroślowych piętra 
subalpejskiego (Aconitetum firmi) oraz wzdłuż potoków w piętrach reglowych. W masy-
wie Babiej Góry został stwierdzony wzdłuż potoków Cylowy i Markowy, na Hali Czar-
nej i Perci Akademików (Mitka 2014). Rośnie w rozproszeniu w mieszanych populacjach 
z Aconitum firmum subsp. firmum (Mitka 2008).

Tozzia alpina subsp. carpatica jest taksonem rzadkim w Polsce, z dwoma ośrodkami 
występowania – Beskidy Zachodnie oraz Bieszczady Zachodnie. Rośnie w miejscach pół-
cienistych, przeważnie w obszarach źródliskowych, nad potokami i na młakach śródleśnych. 
W BgPN występuje na kilku stanowiskach, np. nad potokami Krzywa Rzeka i Dejakowy 
(Piękoś-Mirkowa i in. 2008; Piękoś-Mirkowa, Mitka 2014). Poza Polską tocja karpacka 
występuje w Karpatach Wschodnich i górach Półwyspu Bałkańskiego.

Najbardziej interesującą grupę ze względu na rozmieszczenie wysokościowe stanowią 
gatunki górskie, a w szczególności wysokogórskie, z których wiele ma tu swoje jedyne 
miejsce występowania poza Tatrami. We florze BgPN 125 taksonów (20%) to gatunki gór-
skie. Najliczniejsze są gatunki reglowe (47), m.in.: czosnek niedźwiedzi Alium ursinum, 
ostrożeń lepki Cirsium erisithales, żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, listera jajo-
wata Listera ovata, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, róża alpejska Rosa pendu-
lina, liczydło górskie Streptopus amplexifolius. Większość gatunków z tej grupy związana 
jest ze zbiorowiskami leśnymi z rzędu Fagetalia. Dziewiętnaście gatunków, to gatunki 
subalpejskie: m.in. miłosna górska Adenostyles alliariae, goryczka kropkowana Gentiana 
punctata (Ryc. 6), szarota norweska Gnaphalium norvegicum czy jaskier platanolistny 
Ranunculus platanifolius. Gatunków alpejskich jest 25; należą do nich m.in.: mietlica skalna 
Agrostis rupestris, kostrzewa niska Festuca airoides, jastrzębiec alpejski Hieracium alpinum, 
rosnące w acidofilnych murawach wysokogórskich i gatunki wapiennych muraw wysoko-
górskich, takie jak: przywrotnik siwy Alchemilla flabellata, bartsja alpejska Bartsia alpina 
czy kostrzewa pstra Festuca versicolor. Do tej grupy należą także gatunki piargowe, np. 
szczawiór alpejski Oxyria digyna, wiechlina wiotka Poa laxa, rozchodnik alpejski Sedum alpe-
stre (Ryc. 7) oraz rośliny związane z wyleżyskami śnieżnymi – szarota drobna Gnaphalium 
supinum, wierzba zielna Salix herbacea czy wierzba wykrojona S. retusa. Warto wymienić 
także grupę gatunków wysokogórskich, których optimum wysokościowe obejmuje piętro 
subalpejskie i alpejskie. W tej grupie znajdują się m.in.: zawilec narcyzowy Anemone nar-
cissiflora (Ryc. 8), tomka alpejska Anthoxanthum alpinum, przytulia nierównolistna Galium 
anisophyllon i marchwica pospolita Mutellina purpurea. Większość roślin wysokogórskich 
reprezentuje podelement geograficzny arktyczno-alpijski i środkowoeuropejski. Dla wielu 
gatunków z grupy wysokogórskich masyw Babiej Góry jest jedynym miejscem występo-
wania w Beskidach.
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Dużą część flory (59%) stanowią gatunki niżowo-górskie, czyli równie częste w górach 
(głównie w piętrach reglowych), jak i na niżu. Są to gatunki występujące w zbiorowiskach 
leśnych z rzędu Fagetalia (np. piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina, turzyca orzęsiona 
Carex pilosa, gnieźnik leśny Neotia nidus-avis) oraz łąkowe z klasy Molinio-Arrhenathe-
retea, np. rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, dla którego maksimum wysokościowe 
w BgPN wynosi 1090 m n.p.m., czy dzwonek rozpierzchły Campanula patula, której naj-
wyżej położone stanowiska notowano na wysokości 1560 m n.p.m.

Wątrobowce

Początek badań nad wątrobowcami masywu Babiej Góry przypada na drugą połowę XIX 
wieku. Spośród badaczy, którzy wnieśli zasadniczy wkład w poznanie występowania i roz-
mieszczenia tej grupy roślin wymienić należy Antoniego Rehmanna, Karla. G. Limprichta, 
Friedricha A. Hazslinszky’ego, Teofila Wojterskiego, Jerzego Szweykowskiego i Henryka 
Klamę. Według ostatnich badań flora wątrobowców liczy 106 taksonów, w tym 102 gatunki, 
jeden podgatunek, trzy odmiany i jedna forma (Klama 2004, 2016).

Głównymi składnikami flory wątrobowców są gatunki górskie (64,4%), są wśród nich 
np. Anastrepta orcadensis, Calypogea suecica i Riccardia multifida. Najwięcej gatunków 

Ryc. 7. Rozchodnik alpejski Sedum alpestre (fot. A. Stachurska-Swakoń).
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związanych jest z piętrem subalpejskim (63), w piętrach reglowych jest ich nieco mniej 
(w reglu górnym 59, a w dolnym 56 gatunków); najmniej gatunków górskich (20) wystę-
puje w piętrze alpejskim. Szczególnym rysem flory wątrobowców BgPN jest obecność naj-
rzadszych w Polsce gatunków, mających poza tym tylko nieliczne stanowiska w Tatrach. Do 
takich gatunków należą Eremonotus myriocarpus, Marsupella boeckii czy M. sparsiflora. 
Interesującym gatunkiem jest Haplomitrum hookeri, relikt glacjalny o północno-oceanicz-
nym typie rozmieszczenia. Występuje on na północy Polski na brzegach oligotroficznych 
jezior oraz powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. 
Rośnie tu także wątrobowiec Cephaloziella spinigera, którego obecność na terenie Polski 
przez długi czas nie była potwierdzona. Współczesne stanowiska gatunku znane są tylko z 
Tatr i Babiej Góry, gdzie rośnie w piętrze subalpejskim na kępach torfowcowo-płonniko-
wych (Klama 2016).

Wątrobowce w masywie Babiej Góry tworzą samodzielne zbiorowiska bądź wchodzą 
w skład warstwy naziemnej fitocenoz roślin naczyniowych. Rosną na humusie naskalnym, 
wychodniach skalnych, butwiejącym drewnie lub odkrytej glebie na skarpach. Są wśród 
nich także gatunki epifityczne.

Spośród wątrobowców występujących w masywie Babiej Góry 13 gatunków uważanych 
jest za krytycznie zagrożone. Należą do nich np.: Apometzgeria pubescens, Eremonotus 
myriocarpus i Frullania tamariscini. Według obowiązującego rozporządzenia o ochronie 
gatunkowej, we florze wątrobowców Babiej Góry znajduje sześć gatunków pod ochroną 
prawną: ścisłą – Barbilophozia kunzeana, Geocalyx graveolens i Nowellia curvifolia oraz 
częściową – Bazzania trilobata, Plagiochila asplenioides, Ptilidium ciliare.

Ryc. 8. Zawilec narcyzowy Anemone narcissiflora (fot. M. Węgrzyn).
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Mchy

Babia Góra należy do najlepiej poznanych części polskich Karpat w odniesieniu do mchów. 
Począwszy od drugiej połowy XIX w. tą grupą roślin zajmowali się liczni badacze, m.in. 
Antoni Rechmann, Carl A. J. Milde, Karl G. Limpricht, Tytus Chałubiński, Bronisław Sza-
fran, Teofil Wojterski, Halina Bednarek-Ochyra, Adam Stebel oraz Jan Żarnowiec (Stebel 
2004). Z masywu Babiej Góry zostało podanych 280 gatunków, 1 podgatunek i 6 odmian 
mchów, należących do 46 rodzin (Stebel 2004). Na uwagę zasługuje obecna tu liczna grupa 
mchów niewystępujących w innych częściach regionu. Są to przede wszystkim gatunki 
wysokogórskie, poza Babią Górą znane z Tatr, Sudetów i Bieszczadów Zachodnich (np. 
Bryum alpinum, Dicranum elongatum, D. flexicaule, Dryoptodon funalis i Ptychodium pli-
catum). Szczególnie interesujący jest nowy dla brioflory Polski takson – Pohlia nutans 
subsp. schimperi, znaleziony w 1997 r. Mech ten rośnie głównie w szczelinach piaskowców, 
zwłaszcza na gołoborzach. Innym interesującym gatunkiem mchu jest Campylostelium saxi-
cola, uznany za rzadki w skali Europy, a spotykany często na ocienionych głazach, głównie 
w piętrach reglowych Babiej Góry.

Wiele gatunków mchów przywiązanych jest do poszczególnych pięter roślinnych. Naj-
więcej z nich występuje w piętrze regla dolnego; są to głównie taksony epifityczne i epiksy-
liczne częste w lasach liściastych, takie jak: Anomodon longifolius, Brachythecium geheebii, 
Buxbaumia viridis czy Neckera pennata. Optimum występowania w reglu górnym mają 
Dicranum fuscescens i Hylocomiastrum umbratum. Do gatunków subalpejsko-alpejskich 
mających stanowiska powyżej górnej granicy lasu należą światłożądne Andreaea rupestris, 
Bucklandiella microcarpa, Kiaeria starkei czy Tetraplodon angustatus.

Dziesięć gatunków mchów obecnych na Babiej Górze podlega ochronie ścisłej, a 67 
ochronie częściowej. Pod ścisłą ochroną są m.in. Buxbaumia viridis, Antitrichia curtipen-
dula, Hypnum pratense i Neckera pennata.

Porosty (grzyby zlichenizowane)

Masyw Babiej Góry był jednym z pierwszych obszarów na terenie Karpat Zachodnich, 
na którym prowadzono badania nad biotą porostów (Stein 1872). W latach 60. XX wieku 
badania prowadził Zygmunt Tobolewski (1964, 1978), później Janusz Nowak (1972, 1998), 
a w latach 80. XX w. Urszula Bielczyk (1986) prowadziła obserwacje nad zbiorowiskami 
porostów epifitycznych rosnących na świerkach w reglu górnym na południowych stokach 
masywu. W ostatnich latach były prowadzone badania zarówno w piętrze kosodrzewiny 
(Węgrzyn 2002, 2004), jak i w całym masywie (Czarnota, Węgrzyn 2012). Duże zain-
teresowanie lichenologów Babią Górą wynika prawdopodobnie stąd, że na stosunkowo 
niewielkim obszarze występuje tu znaczne zróżnicowanie siedlisk, z czym wiąże się duże 
bogactwo gatunkowe tej grupy organizmów.

Regiel dolny i górny to kraina porostów epifitycznych tworzących na korze starych świer-
ków, jaworów, buków i jodeł specyficzne zbiorowiska. Do najciekawszych epifitów, jakie 
można zobaczyć w obrębie tych pięter należą gatunki rodzaju Bryoria i Usnea, tworzące 
na gałęziach świerków włosowate plechy, czy też Ochrolechia androgyna, Mycoblastus 
sanguinarius i Lecanactis abietina porastające pnie jodeł i świerków dużymi skorupiastymi 
plechami. Zarówno na drzewach liściastych, jak i iglastych występują licznie gatunki repre-
zentujące rodzinę Caliciaceae, wśród których najczęściej można spotkać: Chaenotheca 
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chrysocephala, Ch. furfuracea, Calicium viride i C. brunneola. W miarę wznoszenia się nad 
poziom morza drzewostan świerkowy się rozrzedza, a w lukach rozwijają się płaty koso-
drzewiny. Wraz z kosówką pojawiają się gatunki porostów epifitycznych lubiące więcej 
światła. Całe konary kosodrzewiny porastają kolorowe porosty krzaczkowate, wśród któ-
rych są np.: Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, Imshaugia aleurites, Cetraria sepincola, 
Vulpicida pinastri, Pseudevernia furfuracea oraz skorupiaste, jak Lecanora symmicta, L. 
chlarotera i in. Wraz z ustępowaniem roślinności krzewiastej, w miarę dalszego wznoszenia 
się i pojawiania się coraz większych płatów muraw wysokogórskich, zaczynają domino-
wać porosty naziemne. Są to najczęściej gatunki z rodzajów Cetraria s.l. oraz Cladonia. 
Do najciekawszych i najbardziej charakterystycznych porostów naziemnych należą: Fla-
vocetraria nivalis (Ryc. 9), F. cucullata, Cetraria islandica, C. acueleta, Cladonia bellidi-
flora, C. amaurocrocea, Cladonia mitis. Większość z nich to gatunki arktyczno-alpijskie, 
które dzięki zimnemu klimatowi Babiej Góry występują na jej zboczach od końca epoki 
lodowcowej. Licznie reprezentowane są tu również naziemne porosty skorupiaste, takie jak 
Ochrolechia androgyna i Trapeliopsis granulosa, a co pewien czas można spotkać owocni-
kujące w postaci niewielkich grzybków Lichenomphalia hudsoniana i L. alpina (Ryc. 10). 
W piętrach kosodrzewiny i alpejskim duże powierzchnie zajmują rumowiska skalne pia-
skowca magurskiego, które są siedliskiem dużej liczby gatunków naskalnych porostów, 
preferujących podłoże o odczynie kwaśnym. Najliczniej reprezentowane są porosty sko-
rupiaste z rodzajów: Rhizocarpon, Lecidea i Lecanora. Obficie występują również porosty 
o plechach rozetkowych: Melanelia stygia, M. hepatizon, Pseudephebe pubescens, Brodoa 
intestiniformis i Protoparmelia badia. Interesującą grupę stanowią naskalne porosty listko-
wate porastające bloki skalne w części szczytowej zwanej Diablakiem. Są to Umbilicaria 
cylindrica, U. polyphylla i ciemnobrunatna U. deusta.

Ryc. 9. Oskrzelka niwalna Flavocetraria nivalis (fot. M. Węgrzyn).
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Zbiorowiska roślinne i piętra roślinności

Pionierami badań nad zbiorowiskami roślinnymi Babiej Góry byli Bogumił Pawłowski 
i Konstanty Stecki, którzy w 1923 r. wykonali pięć zdjęć fitosocjologicznych w płatach 
kosodrzewiny (Szafer i in. 1927) oraz Jan Walas, autor opublikowanej w 1933 r. monografii 
Roślinność Babiej Góry, w której po raz pierwszy opisał m.in. buczynę karpacką i świer-
czynę górnoreglową. W późniejszych latach intensywne badania nad roślinnością prowa-
dzili Celiński i Wojterski (1978); zaowocowały one, między innymi, opublikowaną w 1961 
roku mapą zbiorowisk roślinnych. Szczegółową bibliografię badań fitosocjologicznych pro-
wadzonych na terenie Babiej Góry do roku 2004 podają Balcerkiewicz i Pawlak (2004), 
Parusel i in. (2004) oraz Zarzycki (2004). Autorami prac dotyczących klasyfikacji bądź 
dynamiki zbiorowisk, a opublikowanych po tym okresie, są m.in.: Bednarz i in. (2009), 
Górski (2004), Holeksa, Woźniak (2005), Holeksa, Zielonka (2005), Holeksa i in. (2008, 
2017), Stachurska-Swakoń (2009), Szwagrzyk (2015), Uziębło, Ciapała (2006) Uziębło i in. 
(2018) oraz Żywiec i Ledwoń (2008).

Masyw Babiej Góry nazywany jest czasem modelowym ze względu na wykształce-
nie na jednym stoku wszystkich pięter klimatycznych i pięter roślinności, i możliwość ich 
poznania podczas jednego dnia wędrówki (Ryc. 11).

Ryc. 10. Pęporostek alpejski Lichenomphalia alpina (fot. M. Węgrzyn)

Ryc. 11. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w masywie Babiej Góry na terenie Babiogórskiego Parku Naro-
dowego. Opracowano z wykorzystaniem map cyfrowych znajdujących się w zasobach Babiogórskiego Parku 
Narodowego.
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Najniższym piętrem jest piętro pogórza, rozciągające się u stóp masywu Babiej Góry, 
ale znajdujące się poza obszarem chronionym. Jest ono silnie przekształcone w wyniku 
działalności człowieka, w związku z czym, w znacznym stopniu zatraciło swój pierwotnie 
leśny charakter.

Pierwszym piętrem objętym ochroną jest regiel dolny, który rozciąga się od 700 do 
1150 m n.p.m., z dominującymi lasami bukowymi, mieszanymi bukowo-jodłowo-świerko-
wymi oraz jedlinami. Wyżej znajduje się regiel górny w przedziale 1150–1360 m n.p.m, 
z bezwzględnie dominującym w drzewostanie świerkiem. Powyżej górnej granicy lasu od 
ok. 1390 do 1650 m n.p.m. rozciąga się piętro subalpejskie, zwane też piętrem kosodrze-
winy, a powyżej jego zasięgu aż po kulminację (1650–1725 m n.p.m.) rozciąga się piętro 
alpejskie (Ryc. 12). Układ pięter roślinności na Babiej Górze jest typowy dla gór wysokich, 
przy czym ich granice są obniżone w stosunku do Tatr o ok. 150–200 m. W samym masy-
wie różnica wysokości dla pięter roślinności pomiędzy stokiem południowym i północnym 
wynosi średnio 50 m; na północnym stoku regiel dolny rozciąga się do 1200 m n.p.m., 
a na południowym do 1150 m n.p.m. Obydwa stoki znacznie różnią się liczbą zbiorowisk 
oraz zajmowaną przez nie powierzchnią (Bednarz i in. 2009).

Zbiorowiska leśne zajmują około 85% (2856,56 ha) powierzchni Babiogórskiego Parku 
Narodowego, natomiast nieleśne rozwijają się na obszarze 495,45 ha. Łącznie stwierdzono 
obecność 17 zespołów leśnych i zaroślowych (Parusel i in. 2004), 11 zespołów nieleśnych 
na polanach reglowych (Zarzycki 2004) oraz 34 zbiorowiska w piętrach subalpejskim 
i alpejskim (Balcerkiewicz, Pawlak 2004).

Ryc. 12. Subalpejskie zarośla wierzby śląskiej i ziołorośla pomiędzy kosówką na zboczu Diablaka (fot. 
A. Stachurska-Swakoń).
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W reglu dolnym wykształcają się przede wszystkim buczyna karpacka Dentario glan-
dulosae-Fagetum oraz dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy Abieti-Piceetum montanum. 
Pozostałe zbiorowiska (kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum, dolnoreglowy 
las jodłowy Galio-Abietetum, dolnoreglowy świerkowy bór na torfie Bazzanio-Piceetum, 
jaworzyna z miesiącznicą trwałą Lunario-Aceretum i jaworzyna zaroślowa Aceri-Fagetum) 
występują na niewielkim obszarze. Wzdłuż potoków spotyka się także bagienną olszynkę 
górską Caltho-Alnetum oraz nadrzeczną olszynę górską Alnetum incanae.

Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum rozwija się głównie na stoku północ-
nym w zasięgu pionowym 750–1160 m n.p.m. Rośnie na powierzchni ok. 1100 ha. W drze-
wostanie dominuje buk Fagus sylvatica z udziałem świerka Picea abies oraz jodły Abies 
alba, rzadziej rośnie jawor Acer pseudoplatanus. W słabo rozwiniętym podszycie spoty-
kany jest bez koralowy Sambucus racemosa, wiciokrzew czarny Lonicera nigra oraz jarząb 
pospolity Sorbus aucuparia. W runie wśród gatunków charakterystycznych wyróżniają się 
żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, żywiec cebulkowy D. bulbifera, paprotnik 
kolczysty Polystichum aculeatum i czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Duże zróżnico-
wanie siedliskowe decyduje o wykształceniu kilku podzespołów. Wyróżniane podzespoły 
to: buczyna karpacka z czosnkiem niedźwiedzim D. g-F. allietosum ursini na wilgotnych 
żyznych glebach, buczyna karpacka w podzespole typowym D. g.-F. typicum na umiarko-
wanie wilgotnej glebie, buczyna karpacka z kostrzewą leśną D. g.-F. festucetosum sylvaticae 
na glebach brunatnych kwaśnych, buczyna karpacka z wietlicą alpejską D. g.-F. athyrieto-
sum alpestris oraz buczyna karpacka z narecznicą szerokolistną D. g.-F. dryopteridetosum 
dilatatae (Parusel i in. 2004).

Dolnoreglowy bór mieszany Abieti-Piceetum montanum występuje na obu stokach 
na znacznie mniejszym obszarze niż buczyna karpacka (ok. 350 ha na stoku północnym 
i 450 ha na stoku południowym). Drzewostan tworzy świerk ze współdominującą jodłą 
i bukiem. W warstwie krzewów rośnie wiciokrzew czarny Lonicera nigra, jarząb pospolity 
Sorbus aucuparia, rzadziej róża alpejska Rosa pendulina. W runie natomiast rosną głównie: 
borówka czarna Vaccinium myrtillus, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, trzcinnik 
leśny Calamagrostis arundinacea oraz liczne mszaki w warstwie mszystej. Dolnoreglowy 
bór mieszany rozwija się między 700 a 1200 m n.p.m., a w pasie między 1000 a 1150 m 
n.p.m. jest panującym zbiorowiskiem leśnym. Gatunkami regionalnie charakterystycznymi 
zespołu są podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, widłak jałowcowaty Lycopodium annoti-
num i płonnik Polytrichum alpinum. W lukach powstałych w wyniku obumierania starych 
jodeł lub na stromych stokach o zwiększonym dopływie światła często rozwija się facja 
z Calamagrostis arundinacea.

W reglu górnym dominuje acidofilna świerczyna górnoreglowa Plagiothecio-Piceetum 
(tatricum) (Ryc. 13). Jest to zespół ubogi florystycznie, drzewostan buduje wyłącznie 
świerk. W runie dominują wietlica alpejska Athyrium distentifolium, trzcinnik owłosiony 
Calamagrostis villosa i borówka czarna Vaccinium myrtillus. Ponadto rosną tutaj kosmatka 
olbrzymia Luzula sylvatica i podbiałek alpejski Homogyne alpina. W zbiorowisku dużą rolę 
odgrywają mchy i wątrobowce. Wyróżniane są podzespoły P.-P. typicum, P.-P. athyrietosum 
oraz P.-P. sphagnetosum.

W reglu górnym rozwija się także jaworzyna karpacka Sorbo aucupariae-Aceretum 
pseudoplatani, zespół opisany z masywu Babiej Góry (Celiński, Wojterski 1978). Wystę-
puje ona bardzo stromych stokach. Fitocenozy zespołu są bogate florystycznie, drzewostan 
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buduje jawor Acer pseudoplatanus, z domieszką jarzębu pospolitego Sorbus aucuparia. 
W warstwie krzewów rośnie karpacka odmiana porzeczki skalnej Ribes petraeum var. car-
paticum, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, wiciokrzew czarny Lonicera nigra i róża alpej-
ska Rosa pendulina. W bogatym runie rosną gatunki leśne i ziołoroślowe.

W strefie górnej granicy lasu występują zarośla jarzębiny Athyrio-Sorbetum. Są one 
trwałym zbiorowiskiem uwarunkowanym specyficzną topografią, sprzyjającą gromadzeniu 
się śniegu i jego długiemu zaleganiu.

W piętrach reglowych rozwijają się również zbiorowiska nieleśne. Do naturalnych 
należą nieliczne płaty zbiorowisk torfowisk niskich Carici-Agrostietum caninae i Valeriano-
-Caricetum flavae. Półnaturalne łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea, zarówno wilgotne 
jak i świeże, tworzą obecnie zbiorowiska w różnych stadiach sukcesyjnych, wynikają-
cych z zaniechania użytkowania. Pozostałością po koszarzeniu owiec są niezwykle trwałe 
szczawiny Rumicetum alpini (Zarzycki 2004); mogą one reprezentować różne podzespoły 
związane z żyznością siedliska. Opisana przez Walasa z Babiej Góry facja ziołoro ślowa 
reprezentuje podzespół Rumicetum alpini senecionetosum nemorensis (Stachurska- 
Swakoń 2009).

W piętrze subalpejskim głównym zbiorowiskiem są zarośla kosówki Pinetum mugo 
carpaticum. Najważniejszym składnikiem zespołu jest kosówka Pinus mugo występująca 
w postaci dużych oderwanych kęp, większych porozrywanych płatów lub w formie zwar-
tych rozległych łanów. Wysokość kosówki dochodzi do 3–5 m w pobliżu górnej granicy 
lasu i zmniejsza się do około pół metra przy granicy piętra alpejskiego. W niektórych miej-
scach w dużych kępach rośnie jałowiec halny Juniperus communis subsp. alpina.

Ryc. 13. Karpacki bór górnoreglowy Plagiothecio-Piceetum pod Sokolicą (fot. A. Stachurska-Swakoń).
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W wyższych partiach piętra subalpejskiego rozwijają się borówczyska czernicowe Vac-
cinietum myrtilli. Na żyźniejszych glebach rośnie borówczysko bażynowe Empetro-Vacci-
nietum. Pomiędzy borówczyskami wykształca się murawa bliźniczkowa Hieracio-Nardetum 
(Ryc. 14). W miejscach żyznych i wilgotnych rozwijają się ziołorośla, m.in. Adenostyletum 
alliariae. Zbocza żlebów i dolinek oraz usypiska u stóp półek skalnych porastają traworośla 
Calamagrostietum villosae.

Endemicznym zespołem babiogórskim rozwijającym się na stromych urwiskach 
i wąskich półkach skalnych jest zespół skalnicy gronkowej i kostrzewy pstrej Saxifrago-
-Festucetum versicoloris. Wyróżnia go udział wysokogórskich gatunków kalcyfilnych, 
jak również przywiązanych do rumowisk i szczelin skalnych. Rosną tu: bartsja alpejska 
Bartsia alpina, goździk okazały Dianthus speciosus, kostrzewa pstra Festuca versicolor, 
zerwa kulista Phyteuma orbiculare, jaskier skalny Ranunculus oreophilus, skalnica gron-
kowa Saxifraga paniculata, fiołek dwukwiatowy Viola biflora i inne gatunki. Płaty zespołu 
występują pomiędzy 1450 a 1600 m n.p.m. (Balcerkiewicz, Pawlak 2004).

Zespołem opisanym z Babiej Góry z piętra subalpejskiego są zarośla wierzby śląskiej 
Salicetum silesiacae (Parusel 1991). Płaty tego zespołu zostały w ostatnich latach opisane 
także z Tatr (Parusel 2010). W warstwie krzewów dominuje wierzba śląska Salix silesiaca, 
obok której występują m.in. świerk pospolity Picea abies, kosodrzewina Pinus mugo 
i jarzębina Sorbus aucuparia, a w warstwie zielnej śmiałek pogięty Deschampsia flexu-
osa, borówka czarna Vaccinium myrtillus, kosmatka brunatna Luzula alpino-pilosa (Parusel 
i in. 2004).

Ryc. 14. Mozaika zbiorowisk roślinnych w wysokich partiach piętra subalpejskiego: borówczyska bażynowe, 
murawa bliźniczkowa, płaty kosówki i jałowca halnego (fot. A. Stachurska-Swakoń).
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Babia Góra jest poza Tatrami jedynym w Karpatach polskich masywem z dość dobrze 
wykształconym piętrem alpejskim. Rozciąga się ono powyżej 1650 m n.p.m. W krajobra-
zie dominują tu murawy wysokogórskie i zbiorowiska wyleżysk śnieżnych. Najbardziej 
charakterystycznym zbiorowiskiem jest acidofilna murawa wysokogórska z sitem skuciną 
Junco trifidi-Festucetum airoidis – uznawana za endemiczny zespół babiogórski. Składem 
florystycznym nawiązuje do tatrzańskiego zespołu Oreochloo distichae-Juncetum trifidi, 
jest jednak uboższa w gatunki. Występuje na przyszczytowych wypłaszczeniach na wschód 
od Diablaka, w miejscach wydeptywanych przez turystów. Obok Juncus trifidus i Festuca 
airoides w murawie rosną m.in. mietlica skalna Agrostis rupestris, jastrzębiec alpejski Hie-
racium alpinum i sasanka alpejska Pulsatilla alba (Balcerkiewicz, Pawlak 2004).

W piętrze alpejskim rozwija się także Hieracio alpini-Vaccinietum vitis-idaeae – zbio-
rowisko krzewinkowe ze znacznym udziałem gatunków wysokogórskich. Wykształca się 
na terenach przylegających do szczytu, na wyniesieniach oraz na stokach południowych. 
Rosną tu m.in. jastrzębiec alpejski Hieracium alpinum, sasanka alpejska Pulsatilla alba, 
rojnik górski Sempervivum montanum, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea.

W miejscach długiego zalegania pokrywy śnieżnej oraz o małej stabilności podłoża 
występują płaty zespołu kosmatki brunatnej Luzuletum alpino-pilosae. Rozwijają się w gór-
nych partiach piętra subalpejskiego i w piętrze alpejskim, na stokach północnych oraz w nie-
wielkich zagłębieniach przy grani. Oprócz Luzula alpino-pilosa rośnie w nim także śmiałek 
pogięty Deschampsia flexuosa, podbiałek alpejski Homogyne alpina, marchwica pospolita 
Mutellina purpurea, a na skałach otaczających płaty tego zespołu rogownica alpejska Cera-
stium alpinum subsp. alpinum (Balcerkiewicz, Pawlak 2004).

Ochrona przyrody

Aktualnym celem ochrony przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jest „zachowanie 
unikatowych górskich ekosystemów z ich naturalną różnorodnością biologiczną, z kształ-
tującymi je naturalnymi procesami przyrodniczymi oraz przywracanie właściwego stanu 
zniekształconym siedliskom przyrodniczym, siedliskom roślin, zwierząt i grzybów, zacho-
wanie walorów krajobrazowych i kulturowych, a także kształtowanie właściwych postaw 
człowieka wobec przyrody”.

Park prowadzi szereg działań zmierzających do realizacji głównego celu ochrony i roz-
poznania zagrożeń dla przyrody parku (Fujak 2004; Omylak 2004; Pasierbek i in. 2006, 
2009). Są to, między innymi, prace mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływa-
nia ruchu turystycznego, który z roku na rok się zwiększa (Buchwał, Rogowski 2010; Bar-
niak, Banaś 2015). Działania te obejmują prace ograniczające erozję szlaków turystycznych, 
ale także akcje informacyjne i edukacyjne zmierzające do kształtowania odpowiedzialnych 
postaw turystów wobec przyrody. Z punktu widzenia funkcjonowania parku narodowego 
i ochrony zasobów krajobrazowych, istotne są działania podejmowane przez mieszkańców 
i władze samorządowe na terenach sąsiadujących. Sposobem ochrony walorów krajobrazo-
wych jest kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym promocja 
dobrych wzorów formy architektonicznej zabudowy i sposobu zagospodarowania działki. 
W ramach ochrony przyrody ożywionej podejmowane są działania zgodne z założeniami 
przyjętymi w projekcie planu ochrony Parku oraz zadaniach ochronnych. Ochrona populacji 
roślin realizowana jest w ramach ochrony ekosystemów, rozumianej przede wszystkim jako 
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ochrona naturalnych procesów, decydujących o ich funkcjonowaniu. Zapewnia to ochrona 
ścisła, nie wszędzie jednak możliwe jest jej wprowadzenie. Zabiegi w przekształconych 
ekosystemach leśnych są zróżnicowane w zależności od sytuacji, ale ich zakres jest zmini-
malizowany. Ochrona ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk polega przede wszystkim 
na kontynuacji ekstensywnej gospodarki łąkowej i pasterskiej. Tam gdzie nie jest to moż-
liwe, zabiegi ograniczają się do działań mających na celu zahamowanie sukcesji, to jest do 
usuwania drzew i krzewów oraz koszenia i usuwania biomasy.
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Trasa wycieczki

Kraków – Przełęcz Lipnicka (1) – Sokolica (2) – Gówniak (3) – Diablak (4) – Prze-
łęcz Brona (5) – Markowe Szczawiny (6) – Markowa (7) – Kraków

Trasa rozpoczyna się na Przełęczy Lipnickiej (1012 m n.p.m.) i prowadzi czerwonym szla-
kiem na Diablak (1725 m n.p.m.), stamtąd przez Przełęcz Brona (1408 m n.p.m.) schodzi 
na polanę Markowe Szczawiny (1180 m n.p.m.), dalej zielonym szlakiem do Markowej 
(716 m n.p.m.).

1. Przełęcz Lipnicka

Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) jest najczęściej wybieranym przez turystów punktem starto-
wym wędrówki na najwyższy szczyt babiogórskiego masywu. Przez przełęcz biegnie droga 
wojewódzka nr 957, która łączy Zawoję z Zubrzycą Górną, znajduje się tu parking, punkt 
informacyjny Babiogórskiego PN oraz możliwość wyboru szlaków turystycznych. Obniże-
nie przełęczy oddziela masyw Babiej Góry od Pasma Policy.

Szlak wycieczki pokrywa się z turystycznym szlakiem czerwonym. Pierwszy odcinek 
trasy wiedzie przez piękny, cienisty górnoreglowy bór świerkowy Plagiothecio-Piceetum. 
Drzewostan boru świerkowego buduje wyłącznie świerk, sporadycznie spotykana jest jarzę-
bina oraz jodła. Obficie rozwinięta jest warstwa mszysta z dużym udziałem m.in. Plagio-
thecium curvifolium i P. undulatum. Po ok. 1 godz. wymagającego marszu (ok. 1,6 km) 
szlak osiąga platformę widokową na Sokolicy (1367 m n.p.m.). Roztacza się stąd wspaniały 
widok na północne stoki grzbietu Babiej Góry oraz na szczyty Beskidu Śląskiego, Pasmo 
Policy, Beskid Mały i Makowski oraz Zawoję. Platforma Sokolicy podcięta jest skalnym 
urwiskiem od północno-zachodniej strony będącym efektem potężnego obrywu sprzed kil-
kuset lat.

2. Sokolica

Powyżej Sokolicy szlak prowadzi przez piętro subalpejskie porośnięte w dolnej części przez 
zarośla kosodrzewiny Pinus mugo. Kosówce towarzyszy także wierzba śląska Salix sile-
siaca, róża francuska Rosa pendulina czy wiciokrzew czarny Lonicera nigra. W wyższych 
położeniach wśród kosówki pojawia się jałowiec pospolity halny Juniperus communis 
subsp. alpina. Wraz z wysokością n.p.m. gęstość i wysokość zarośli kosówki maleje, roz-
wijają się natomiast inne zbiorowiska roślinne: borówczyska (Vaccinietum myrtilli), borów-
czyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) czy murawy bliźniczkowe (Hieracio-Nardetum). 
Z punktu widokowego na Kępie (1521 m) w całej okazałości ukazuje się Pasmo Policy, 
a także Pasmo Orawsko-Podhalańskie, a w oddali Gorce i Beskid Wyspowy.

3. Gówniak

Szlak prowadzi przez wypiętrzenie Gówniaka (1617 m n.p.m., ok. 2 km od Sokolicy), 
gdzie znajdują się silnie zwietrzałe Wołowe Skałki. Gówniak jest jednym z pięciu szczytów 
grzbietowych Babiej Góry, nazwa szczytu oraz skałek pochodzi od dawnego wypasu wołów 
i ich odchodów. Roztacza się stąd panorama na Pasmo Polic – Police i Czyrniec. Powyżej 
Gówniaka rozwija się piętro alpejskie z charakterystycznymi wyłącznie dla Babiej Góry 
zbiorowiskami murawowymi Junco trifidi-Festucetum airoidis oraz Saxifrago-Festucetum 
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versicoloris. W piętrze alpejskim występuje szereg interesujących gatunków roślin wyso-
kogórskich m.in.: zawilec narcyzowaty Anemone narcissiflora, jastrzębiec alpejski Hiera-
cium alpinum, sasanka alpejska Pulsatilla alpina var. alpicola, jaskier skalny Ranunculus 
oreophilus i różeniec górski Rhodiola rosea. W piętrze alpejskim podłoże mogą również 
pokrywać biało-seledynowe murawki naziemne tworzone przez porosty krzaczkowate 
i listkowate m.in: Alectoria ochroleuca, Flavocetraria nivalis, Thamnolia vernicularis. 
Wędrówkę przez piętro alpejskie wieńczy szczyt Diablaka.

4. Diablak

Diablak, kulminacyjne wyniesienie masywu Babiej Góry, jest ostańcem mrozowym złożo-
nym z tysięcy głazów piaskowca magurskiego, ma charakter rumowiska skalnego, porośnię-
tego jedynie przez porosty i roślinność pionierską pomiędzy głazami. Ze szczytu roztacza 
się rozległa panorama we wszystkich kierunkach. Obejmuje ona Beskid Żywiecki, Mały, 
Śląski, Wyspowy, Makowski, Tatry oraz Orawę, Niżne Tatry, Góry Choczańskie i Małą 
Fatrę. Na szczytowej kopule znajduje się kilka obiektów, w tym kamienny obelisk upamięt-
niający wejście arcyksięcia Józefa Habsburga w 1806 roku, obelisk z tablicą poświęconą 
Janowi Pawłowi II, ołtarz polowy, a także kamienny mur pełniący rolę wiatrochronu.

Strome zejście ze szczytu (szlak czerwony) prowadzone jest rumowiskiem skalnym, 
a następnie wśród muraw i subalpejskich zarośli kosówki do Przełęczy Brona (ok. 45 min, 
ok. 2 km od szczytu). 

5. Przełęcz Brona

Przełęcz Brona dzieli masyw Babiej Góry na część wschodnią (z Diablakiem) i zachodnią 
(z Cylem). Przez przełęcz biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział 
Wodny. Południowo-zachodnie stoki przełęczy (słowackie) są stosunkowo łagodne, nato-
miast północne (polskie) są bardzo strome. Nazwa przełęczy pochodzi od staropolskiego 
słowa „brona” oznaczającego „bramę”. Można stąd kontynuować wędrówkę na Cyl (Małą 
Babią Górę) bądź też zejść do Markowych Szczawin.

Trasa wycieczki kontynuowana jest czerwonym szlakiem do Markowych Szczawin.
Stromemu odcinkowi szlaku prowadzonemu głównie przez piętro subalpejskie, a w dol-

nej części piętro regla górnego, towarzyszą urokliwe ziołorośla z wysokimi bylinami wśród 
których rosną: miłosna górska Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina, 
omieg górski Doronicum austriacum, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum.

6. Markowe Szczawiny

Na niewielkiej polanie Markowe Szczawiny, którą osiąga się po ok. 30 min od Przełęczy 
Brona (ok. 1 km) znajduje się schronisko PTTK. Obecny budynek pochodzący z 2010 r., 
zastąpił schronisko wybudowane tu w roku 1906, które było pierwszym schroniskiem 
turystycznym w tej części Beskidów. Oprócz schroniska na polanie znajduje się również 
budynek Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej mieszczący nowoczesne 
i multimedialne muzeum. Dawniej polana była częścią większej hali o nazwie Markowa 
Hala, należącej do Marka z Zawoi; drugi człon nazwy pochodzi od szczawiu alpejskiego 
(Rumex alpinus), rośliny obficie rosnącej w miejscach bogatych w związki azotowe po daw-
nym koszarowaniu owiec.
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7. Markowa

Zejście zielonym szlakiem z Markowych Szczawin do przysiółka Markowa (716 m n.p.m., 
ok. 1,15 godz.) prowadzi przez regiel dolny, gdzie występuje buczyna karpacka Dentario 
glandulosae-Fagetum oraz olszynka karpacka Alnetum incanae. W Markowej znajduje się 
Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego wraz z Ośrodkiem Edukacyjnym BgPN.
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Dlaczego Gorce?

Gorce są typowym pasmem górskim Karpat Zachodnich. Zarówno rodzima flora roślin 
naczyniowych, jak i zbiorowiska roślinne (tworzące razem szatę roślinną) odpowiadają 
innym, średnio wysokim pasmom zachodniokarpackim. Na uwagę zasługuje fakt, że w Gor-
cach wiele gatunków występuje w naturalnych lub nawet pierwotnych układach siedli-
skowych, w niewielkim stopniu zaburzonych działalnością człowieka (Kozłowska-Kozak 
i in. 2015).

Podobnie jak na innych obszarach górskich, ważnym czynnikiem decydującym o roz-
mieszczeniu organizmów w Gorcach jest wysokość nad poziom morza. Obserwujemy 
tu wyraźny piętrowy układ roślinności, który jest związany z piętrami klimatyczno-wyso-
kościowymi.

Etymologia nazwy Gorce jest dosyć zawikłana. Część badaczy wywodzi ją od słowa 
„gorzeć” lub „goreć” – co we współczesnym języku odpowiada słowom „palić się”, „pło-
nąć”. W bardziej archaicznej formie mielibyśmy zatem „Gorzce”, a potem dzisiejsze 
„Gorce”. Pochodzenie nazwy nawiązuje w sposób oczywisty do występujących w odle-
głej przeszłości epizodów wypalania przez człowieka lasów na tym obszarze i pozyskiwa-
nia („wyrabiania”) w ten sposób otwartych enklaw (polan), które zajęte zostaną z czasem 
przez półnaturalne zbiorowiska nieleśne (głównie łąkowe) o stosunkowo bogatym składzie 
florystycznym.

Charakterystyka fizycznogeograficzna Gorców

Gorce stanowią dobrze wyodrębniony mezoregion w obrębie Zewnętrznych Karpat 
Zachodnich (Kondracki 2000), o powierzchni ok. 578 km2. Od północy graniczą z Beski-
dem Wyspowym (Przełęcz Przysłop), od wschodu z Beskidem Sądeckim, od południa 
z Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim i Pieninami (Przełęcz Snozka), od zachodu z Beski-
dem Orawsko-Podhalańskim i Kotliną Rabczańską (Przełęcz Sieniawska). Granice pasma 
są w większości naturalne i wyznaczone przez duże karpackie rzeki wraz z dopływami, 
tj. Rabę z Mszanką oraz Dunajec z Lepietnicą, Krośnicą i Kamienicą.

Wśród pasm beskidzkich Gorce wyróżniają się swoistym układem orograficznym. 
Najwyższa część pasma – grupa Turbacza, ma kształt rozrogu; od położonego w centrum 
Turbacza (1310 m n.p.m.) grzbiety górskie odchodzą niemal we wszystkich kierunkach 
i oddzielone są głębokimi dolinami (Ryc. 1). Poszczególne kulminacje mają kształt kopuł; 
najwyższe spośród nich to: Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m., Kiczora (1282 m 
n.p.m.), Kudłoń (1276 m n.p.m.), Czoło Turbacza (1259 m n.p.m.), Mostownica (1251 m 
n.p.m.) oraz Gorc Kamienicki (1228 m n.p.m.). Południowo-wschodnie ramię Gorców, 
zwane pasmem Lubania, ma postać masywnego grzbietu o przebiegu ± równoleżnikowym, 
oddzielonego od masywu Turbacza Przełęczą Knurowską oraz doliną Ochotnicy. W pasmie 
Lubania wyróżniają się kumulacje Kotelnicy (946 m n.p.m.), Runka (1005 m n.p.m.), Luba-
nia (1211 m n.p.m.) oraz Marszałka (828 m n.p.m.).
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Budowa geologiczna i rzeźba

Gorce, podobnie jak niemal całe Karpaty Zewnętrzne, zbudowane są z serii skał osado-
wych, zwanej fliszem karpackim (Cieszkowski 2006). Tworzą go powstałe w okresie kredy 
i paleogenu, wzajemnie poprzekładane ławice zlepieńców, piaskowców, mułowców oraz 
iłowców. W czasie mioceńskich ruchów górotwórczych osady te zostały sfałdowane, prze-
mieszczone i nasunięte z południa w postaci płaszczowin. Gorce prawie w całości leżą 
w zasięgu płaszczowiny magurskiej.

Skały w niektórych rejonach Gorców zawierają stosunkowo dużą domieszkę węglanu 
wapnia. Dotyczy to m.in. doliny Ochotnicy oraz południowych i wschodnich stoków pasma 
Lubania, i ma istotne znaczenie dla zróżnicowania flory tych rejonów. Ciekawostką geo-
logiczną są mioceńskie intruzje skał magmowych (andezytów) w rejonie góry Wdżar koło 
Kluszkowiec.

Rzeźba Gorców jest typowa dla gór średnich. Najwyższe szczyty i grzbiety górskie zbu-
dowane są z odpornych piaskowców i zlepieńców; kulminacje mają zwykle kształt kopuł. 
Obniżenia i wyraźne przełęcze budują stosunkowo miękkie warstwy piaskowcowo-łup-
kowe. Doliny potoków wcięte są zwykle głęboko, często mają strome zbocza z osuwiskami 
i wychodniami skalnymi. U północnych i zachodnich podnóży pasma (okolice Mszany 
Dolnej i Rabki) krajobraz ma raczej podgórski charakter.

Gleby i klimat

Gleby Gorców są słabo zróżnicowane i dość silnie zakwaszone. Wynika to z właściwości 
dominujących tu skał, z których większość to bezwęglanowe kwarcowo-krzemianowe skały 

Ryc. 1. Górna część doliny potoku Jamne (fot. M. Kozak).
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fliszowe. W partiach grzbietowych oraz na stromych stokach i zboczach dolin spotykamy 
powszechnie rankery (rankiers). W najniższych położeniach (piętro pogórza) i w reglu 
dolnym dość rozpowszechnione są gleby brunatne kwaśne (cambisols). Na glebach tych 
rozwijają się przede wszystkim zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 
a w miejscach o najniższym pH również ubogie murawy z klasy Nardo-Callunetea. Gleby 
bielicowe (cambic podzols) występują przeważnie w reglu górnym oraz w wyższej części 
regla dolnego, najczęściej w płatach muraw z bliźniaczką psią trawką (psiar) i borówczysk 
(Kozak 2007b). W miejscach wysięków wodnych rozwijają się gleby hydrogeniczne – gle-
jowe (gleysols) i torfowe (histosols). Niekiedy odczyn tych gleb jest zbliżony do obojęt-
nego, lub nawet lekko zasadowy (Kornaś 1955). Z glebami tymi związane są liczne na tym 
terenie młaki (Valeriano-Caricetum flavae) oraz inne zbiorowiska higrofilne (np. łąki ostro-
żeniowe Cirsietum rivularis, zbiorowisko Caltho-Alnetum). W dolinach rzek i większych 
potoków wykształciły się różne postacie mad (fluvisols).

Według Hessa (1965) obszar Gorców położony jest w obrębie trzech pięter klimatycz-
nych: umiarkowanie ciepłego, umiarkowanie chłodnego i chłodnego. Do piętra umiarkowa-
nie ciepłego, ze średnią roczną temperaturą powietrza wyższą od 6°C należą podnóża pasma 
i dolne partie regla dolnego, po ok. 750 m n.p.m. W strefie od około 750 do 1100 m n.p.m. 
rozciąga się piętro umiarkowanie chłodne (6°C > Tśr 4°C), które na terenie Gorców zajmuje 
zdecydowanie największą powierzchnię. Najwyższe szczyty sięgają w piętro umiarkowanie 
chłodne ze średnią temperaturą roczną niższą od 4°C. Według ostatnich badań dotyczących 
współczesnych zmian klimatu, wzrost średnich temperatur powietrza spowodował podnie-
sienie się granic pięter klimatycznych. W Gorcach zmiany te spowodowały „zniknięcie” 
klimatycznego piętra chłodnego (Miczyński 2015). Na obszarze tym mamy więc współ-
cześnie dwa piętra klimatyczne:

– umiarkowanie ciepłe; do wysokości ok. 950 m n.p.m. ze średnią temperaturą roczną 
6–8°C i roczną sumą opadów do 800 mm,

– umiarkowanie chłodne; od 950 do 1300 m n.p.m. ze średnią temperaturą roczną 4–6°C 
i roczną sumą opadów ok. 1000 mm.

Wydaje się, że obserwowane zmiany klimatu już wpływają na kształt pięter roślinnych, 
zwłaszcza piętra górnoreglowego (P. Czarnota, inf. ustna).

Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień, najzimniejszymi styczeń i luty; częstym 
zjawiskiem są inwersje temperatury.

Opady atmosferyczne w Gorcach są częste i obfite; najbardziej intensywne deszcze 
występują od czerwca do sierpnia i powodują niekiedy gwałtowne, lokalne wezbrania. 
Najwyższe wartości sum opadów notuje się w zachodniej i centralnej części pasma (grupa 
Turbacza), które stanowi barierę dla napływających przeważnie z zachodu i północnego 
zachodu wilgotnych mas powietrza. Położone w tzw. cieniu opadowym dolina Ochotnicy 
oraz pasmo Lubania charakteryzują się wyraźnie mniejszymi opadami. Grubość i trwa-
łość pokrywy śnieżnej zależy w głównej mierze od wysokości nad poziom morza oraz 
ekspozycji.

Obszar Gorców leży w zlewiskach dwóch prawobrzeżnych dopływów Wisły – Raby 
i Dunajca. Z powodu wysolich opadów prawie cały teren jest silnie nawodniony. Odpływ 
wody jest utrudniony ze względu na stosunkowo małą przepuszczalność podłoża i ± na ogół 
zwartą szatę roślinną (Kornaś 1955). Liczne źródła występują przede wszystkim w wyż-
szych położeniach, zwykle powyżej 800 m n.p.m. (Niemirowska, Niemirowski 1968). Silne 
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nawodnienie terenu przejawia się obecnością licznych młak. Do rzadkości należą natomiast 
zbiorniki wód stojących (Pucołowski Stawek, Jeziora Zawadowskie).

Charakterystyka geobotaniczna

Gorce leżą w obrębie podprowincji karpackiej, działu Karpat Zachodnich oraz okręgu 
Beskidów (Kornaś 1955; Pawłowski 1977). Przez teren ten przebiega granica między 
dwoma podokręgami – Śląsko-Babiogórskim i Sądeckim. Północno-zachodnia część 
pasma, z masywami Turbacza, Gorca i Kudłonia (odcinek Turbacza w ujęciu Korna-
sia 1955) należy do podokręgu Śląsko-Babiogórskiego; pasmo Lubania wraz z doliną 
 Ochotnicy (odcinek Lubania w ujęciu Kornasia 1955) wchodzą w skład podokręgu 
Sądeckiego.

Historia badań botanicznych w Gorcach

Pod względem botanicznym Gorce należą do najlepiej poznanych części polskich Karpat. 
Prekursorem badań przyrodniczych w Gorcach był leśnik, Stefan Jarosz; jego studium doty-
czące lasów zawiera także istotne informacje dotyczące warunków przyrodniczych i gospo-
darki człowieka na tym terenie (Jarosz 1935 i cytowana tam literatura). Około połowy 
lat 50. XX wieku badania botaniczne podjęli Jan Kornaś i Anna Medwecka-Kornaś, suk-
cesorzy tzw. krakowskiej szkoły geobotanicznej. Pierwszą ważną monografią przyrodni-
czą dotyczącą Gorców było opracowanie zróżnicowania roślinności leśnej wraz z ogólną 
charakterystyką warunków przyrodniczych (Medwecka-Kornaś 1955). W tym samym roku 
ukazało się opracowanie Kornasia obejmujące charakterystykę geobotaniczną Gorców 
(Kornaś 1955); praca ta stała się wzorem dla opracowań podobnego typu powstających 
w późniejszych latach dla innych obszarów w polskich Karpatach. Kolejne lata przynoszą 
opracowania dotyczące flory naczyniowej Gorców (pierwsze – Kornaś 1957; uzupełnienia 
– Kornaś 1963, 1966, 1975, 1987). Następna ważna praca to opis zbiorowisk nieleśnych, 
wraz z danymi glebowymi i pełnymi tabelami fitosocjologicznymi (Kornaś, Medwecka-
-Kornaś 1967). Ta publikacja stanowi bezcenne źródło danych porównawczych i umożliwia 
śledzenie tempa i kierunków przemian tych zbiorowisk na przestrzeni ostatnich 50 lat (por. 
Kozak 2007b).

Opublikowano także wyniki wielokierunkowych studiów w dolinach potoków Jamne 
i Jaszcze w Ochotnicy Górnej oraz szczegółową mapę rozmieszczenia zbiorowisk roślin-
nych na tym obszarze (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963–1964; Medwecka-Kornaś 1968, 
1970). Mniej więcej w tym samym czasie wykonano mapę fitosocjologiczną rezerwatu Tur-
bacz (Michalik 1967). Na obszarze Gorców prowadzono także obserwacje dotyczące suk-
cesji roślinności na stałych powierzchniach (Michalik 1990) oraz sukcesji i zmian składu 
gatunkowego pod wpływem nawożenia (Kotańska 1977, 1983). Opracowano ponadto florę 
mchów (m. in. Lisowski, Kornaś 1966; Stebel, Czarnota 2012) i wątrobowców (Mierzeń-
ska 1994) oraz biotę porostów (m. in. Czarnota 2000, 2002) i grzybów (Chlebicki 2008; 
Wojewoda i in. 2016).

Intensywność badań przyrodniczych znacząco wzrosła po utworzeniu w 1981 r. Gor-
czańskiego Parku Narodowego, a zwłaszcza jego Pracowni Naukowej (1993 r.), prze-
mianowanej późnej na Pracownię Naukowo-Edukacyjną. Zestawienie najważniejszych 
publikacji dotyczących Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz aktualne wyniki 



 Gorczański Park Narodowy 45

prowadzonych tu ostatnio badań przyrodniczych, znaleźć można w publikacjach jubileuszo-
wych, powstałych z okazji 25- i 35- lecia utworzenia Parku (Różański i in. 2006; Czarnota, 
Stefanik 2015).

Charakterystyka flory Gorców

Flora naczyniowa Gorców (w granicach opisanych przez Kornasia 1955, 1957, nieznacznie 
zmodyfikowanych) liczy ok. 900 gatunków. Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego 
stwierdzono 624 gatunki roślin naczyniowych (paprotników i roślin kwiatowych), a 586 
gatunków stanowi trwały składnik jego flory (Kozłowska-Kozak, Kozak 2015a, b). Jest to 
flora uboga, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki wysokogórskie, w porównaniu z wyższymi 
pasmami Beskidów – Babią Górą i Pilskiem, w których są wykształcone piętra wysoko-
górskie – subalpejskie i alpejskie (Babia Góra). Monotonia oraz ubóstwo flory i roślinności 
wynikają także z jednorodnej budowy geologicznej pasma (dominują kwaśne, kwarcowo-
-krzemianowe utwory fliszowe; zupełnie brak wapieni) oraz słabo urozmaiconej rzeźby 
terenu (brak większych wychodni skalnych tak charakterystycznych dla pobliskich Pienin). 
Ponieważ pasmo leży niemal w całości w piętrach reglowych, brak tu niemal zupełnie tzw. 
gatunków niżowych występujących np. w dolinach dużych rzek, zbiornikach wód stojących 
czy związanych z silnie i trwale przekształconymi przez człowieka siedliskami.

Zrąb flory Gorców tworzą gatunki niegórskie (niżowo-górskie) rosnące pospolicie 
na niżu i w górach, sięgające niekiedy w najwyższe położenia. Wśród gatunków górskich, 
stanowiących ok. 17,8% całej flory, występują przedstawiciele wszystkich wyróżnianych 
grup (gatunki ogólnogórskie, reglowe oraz wysokogórskie – subalpejskie i alpejskie). 
Gatunki ogólnogórskie, z centrum występowania w górach, spotykane są w różnych piętrach 
roślinnych, np. goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea i podbiałek alpejski Homogyne 
alpina. Gatunki reglowe, np. jodła pospolita Abies alba, żywiec gruczołowaty Dentaria 
glandulosa, szafran spiski Crocus scepusiensis, liczydło górskie Streptopus amplexifolius, 
rozpowszechnione są w jednym lub obu piętrach reglowych. Grupę gatunków wysoko-
górskich, subalpejskich – mających poza Gorcami główny ośrodek występowania w pię-
trze kosodrzewiny (lub w kosówce i reglu górnym) tworzą np. wietlica alpejska Athyrium 
distentifolium, zarzyczka górska Corthusa matthioli, miłosna górska Adenostyles aliariae. 
Gatunki wysokogórskie, alpejskie mają poza Gorcami główny ośrodek występowania 
w piętrze halnym. Należą do nich np. widłak alpejski Diphasium alpinum, tymotka alpej-
ska Phleum commutatum, wiechlina alpejska w formie żyworodnej Poa alpina f. vivipara 
czy spotykane na wysoko położonych polanach – pięciornik złoty Potentilla aurea i kuklik 
górski Geum montanum.

Gorce nie mają własnych endemitów; występuje tutaj natomiast endemit zachodniokar-
packi – urdzik karpacki Soldanella carpatica (Ryc. 2), bardzo rzadki endemit ogólnokar-
packi chaber miękkowłosy Centaurea mollis oraz nie potwierdzony od wielu lat endemit 
ogólnokarpacki, dzwonek piłkowany Campanula serrata – podany z jednego tylko sta-
nowiska (Kornaś 1957). Liczniejsze są subendemity; do grupy tej należy skrajnie rzadki 
dzwonek wąskolistny Campanula polymorpha (rosnący na wychodniach skalnych w masy-
wie Kudłonia – Granoszewski 1987) oraz szereg gatunków szeroko rozpowszechnionych 
– żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa (Ryc. 3), żywokost sercowaty Symphytum 
cordatum, złocień okrągłolistny Leucanthemum waldsteinii, lepiężnik wyłysiały Petasi-
tes kablikianus i szafran spiski Crocus scepusiensis. Problematyczny jest status ostatniego 
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spośród wymienionych gatunków (Piękoś-Mirkowa i in. 1996). Jeśli przyjąć, że stanowiska 
niżowe tego gatunku w Kotlinie Sandomierskiej (Frey 1972; Bartoszek 2007) mają antro-
pogeniczne pochodzenie, Crocus scepusiensis powinien się znaleźć w grupie endemitów. 
Roślina ta w całym zasięgu występuje niemal wyłącznie w półnaturalnych zbiorowiskach 
roślinnych, zawdzięczających swoje pochodzenie działalności człowieka. Jako naturalne 
siedlisko szafrana wskazywano zespół olszyny karpackiej Alnetum incanae, w którym 
występuje on także w Gorcach (Kornaś 1955, 1957). Należy jednak pamiętać, że zbioro-
wisko olszyny pozostawało od wieków i nadal pozostaje pod ogromną presją działalności 
człowieka (wypas). Siedliska olszyn na terasach nadzalewowych dolin potoków były także 
jednymi z pierwszych zajmowanych przez osadnictwo.

Osobliwości florystyczne

Na obszarze Gorców stwierdzono występowanie dwóch unikatowych w Polsce gatunków 
paprotników. Pierwszy z nich, podejźrzon lancetowaty Botrychium lanceolatum, najpraw-
dopodobniej wyginął na swoim jedynym stanowisku. Drugi, rozrzutka brunatna Woodsia 
ilvensis, utrzymuje się tu nadal, choć jego stanowisko jest silnie zagrożone.

Podejźrzon lancetowaty Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.

Gatunek wymarły w kraju (Michalik 2008); znany tylko z jednego stanowiska w Polsce 
i (!) całych Karpatach (Kornaś 1953). Stwierdzony przez Kornasia w 1950 r. na Hali Tur-
bacz, na wysokości 1220 m n.p.m., w płacie łąki Gladiolo-Agrostietum deschampsietosum. 
Łąka była wykorzystywana w sposób tradycyjny (kośno-pasterski) do 1997 (Kornaś 1953; 

Ryc. 2. Urdzik karpacki Soldanella carpatica (fot. 
P. Czarnota).

Ryc. 3. Żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa 
(fot. P. Czarnota).
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Michalik 2001). W 1950 r. populacja tego gatunku składała się, co najwyżej, z kilkunastu 
do kilkudziesięciu osobników (Michalik 2008 na podstawie inf. ustnej J. Kornasia); póź-
niej paproć nigdy nie została odnaleziona. Gatunek o zasięgu borealno-circumpolarnym, 
obejmującym wszystkie trzy kontynenty półkuli północnej. W Europie występuje głównie 
na Półwyspie Skandynawskim oraz na Islandii, a na oderwanych stanowiskach również 
w Alpach (Hultén, Fries 1986).

Rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

W Karpatach polskich gatunek krytycznie zagrożony (Zarzycki 2008); w Polsce trak-
towany jako krytycznie zagrożony, lub wymierający – krytycznie zagrożony (Fabiszewski, 
Zarzycki 2001). Gatunek arktyczno-alpejski-subatlantycko-cyrkumpolarny (Dostál 1984). 
Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Rozpowszechniony w Skandynawii; ku 
południowi sięga na rozproszonych stanowiskach górskich po 44° szerokości geograficznej 
północnej.

W Polsce rozrzutka brunatna podawana była z Gór Sowich w Sudetach oraz z Pomo-
rza Zachodniego (na siedlisku synantropijnym – kamiennym murku); na obu stanowiskach 
obecnie wymarła. W Gorcach rośnie pod szczytem góry Wdżar (Wżar) w Kluszkowcach, 
na pograniczu Pienińskiego Pasa Skałkowego. Niewielka populacja, licząca obecnie kil-
kadziesiąt kęp, występuje na skałach andezytowych pod szczytem w towarzystwie rojnika 
pospolitego Jovibarba hirta subsp. sobolifera. Stanowisko jest silnie zagrożone przez inten-
sywny ruch turystyczny związany z pobliskim wyciągiem narciarskim, punktem widoko-
wym i ścieżką rowerową.

Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i interesujące 
z fitogeograficznego punktu widzenia

Turzyca dwupienna Carex dioica L.

Gatunek o zasięgu cyrkumborealnym, występujący w Europie, Azji i Ameryce Północ-
nej. Zróżnicowany na dwa podgatunki, z których w Europie występuje C. dioica subsp. 
dioica. Zwarty zasięg w Europie obejmuje Skandynawię, Wyspy Brytyjskie oraz centralną 
i wschodnią część kontynentu (Hultén, Fries 1986). Występuje niemal na całym polskim 
niżu, a w Karpatach na rozproszonych stanowiskach na Pogórzu Gubałowskim, Działach 
Orawskich, Podtatrzu, w Tatrach, na Pogórzu Spiskim i w Gorcach (Koczur i in. 2008). 
Turzyca dwupienna jest gatunkiem narażonym na wyginięcie zarówno w Karpatach pol-
skich, jak i w całej Polsce.

W Gorcach rośnie na młakach Valeriano-Caricetum flavae; pojawia się również w zbio-
rowiskach uboższych, nawiązujących do młak z rzędu Caricetalia nigrae. Populacje liczą 
od kilkunastu do kilkudziesięciu (wyjątkowo kilkuset) pędów i zajmują zwykle niewielkie 
powierzchnie. Głównym zagrożeniem dla gatunku w GPN jest sukcesja roślinności w nie-
użytkowanych płatach, a poza terenem Parku – osuszanie i rozwój zabudowy.

Ostrożeń różnobarwny Cirsium helenioides (L.) Hill

Gatunek subalpejski, reprezentuje arktyczno-alpejski podelement geograficzny (Zając 
1996). Odkryty w Gorcach dopiero w 2000 r. w górnych partiach doliny potoku Jaszcze, 
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gdzie rośnie na skraju polany w borówczysku (Kozak 2001). Później obserwowany także 
na polanie Gorc Kamienicki i pod szczytem Lubania (Kozak 2007a). Populacje są dość 
liczne, od kilkunastu do ponad 100 osobników. Być może takson ten rozprzestrzenia się 
w ostatnich latach.

Zarzyczka górska Corthusa matthioli L.

Podelement arktyczno-alpijski, grupy arktyczno-alpijsko-eurosyberyjskiej (Zając, 
Zając 2009). Zasadniczo takson ograniczony jest do obszarów górskich Europy. Wystę-
puje w Alpach, Karpatach, górach Półwyspu Bałkańskiego i na Uralu (Meusel i in. 1978); 
poza górami ma stanowiska w północno-wschodniej Europie. Aktualnie w Polsce występuje 
wyłącznie na obszarze Tatr, na Pilsku, Policy i w Gorcach. Populacje gorczańskie znajdują 
się w strefach ochrony ścisłej GPN, z dala od szlaków turystycznych i należą do najliczniej-
szych w Polsce. Zarzyczka górska związana jest z dolinami potoków; szczególnie licznie 
występuje w mszarnikach źródliskowych, a także bezpośrednio w korytach potoków. Naj-
większa populacja gorczańska zlokalizowana jest w górnej części doliny Łopusznej (kilka-
naście tysięcy osobników), ponadto zarzyczka rośnie w dolinie potoku Olszowego oraz nad 
niewielkimi dopływami potoków Jaworzyna i Kamienica (Kornaś 1957; Kozłowska-Kozak 
i in. 2015). Gatunek zamieszczony w Czerwonej Księdze Karpat Polskich w grupie roślin 
niższego ryzyka, LR (Piękoś-Mirkowa i in. 2008).

Paprotnica górska Cystopteris montana (Lam.) Desv.

Gatunek arktyczno-alpijski (Zając, Zając 2009) o interesującym typie rozmieszczenia 
w Polsce; występuje w Gorcach i w Tatrach, gdzie jest miejscami gatunkiem pospolitym 
na skałach wapiennych. Paproć wybitnie wapieniolubna. W Gorcach rośnie w miejscach 
zacienionych, głównie w mszarnikach źródliskowych, a także na wilgotnych i mszystych 
kamieńcach nad śródleśnymi potokami (Kornaś 1957; Kozłowska-Kozak i in. 2015). 
W obrębie GPN gatunek występuje w dolinie potoku Olszowego, Rosochy, Jaworzynki 
oraz Kamienicy.

Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

W Karpatach polskich gatunek zagrożony (EN); w Polsce narażony na wyginięcie (Ber-
nacki i in. 2008; Bernacki, Mróz 2014). Gatunek europejski (podelement środkowoeuro-
pejski); ponadto rośnie na Kaukazie i w Afryce północnej (Meusel i in. 1965). W Polsce 
występuje (lub występował) głównie na południu, w Sudetach oraz w Karpatach. Populacje 
gorczańskie należą, obok pienińskich, do najliczniejszych występujących aktualnie w Pol-
sce. Centrum występowania gatunku jest pasmo Lubania.

Widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub.

Takson mieszańcowego pochodzenia (Pacyna 1972; Wagner, Beitel 1993) znaleziony 
pod szczytem Jaworzynki Gorcowskiej (Piorunowca) na wrzosowisku (Kozak 2007a). 
Jest to jedno z dwóch stanowisk stwierdzonych na obszarze Karpat polskich (Kozak, 
Pacyna 2008).
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Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Podany z Gorca (800 m n.p.m.) przez Wołoszczaka (1897) i z Krościenka przez Zapało-
wicza (1906–1911); przez J. Kornasia notowany w połowie lat 60. ubiegłego wieku (Kor-
naś 1966); później nie notowany. W ostatnich latach odnaleziono kilka nowych stanowisk, 
głównie na obszarze GPN (Kozłowska-Kozak i in. 2015). Trudno jednoznacznie stwierdzić 
czy gatunek się rozprzestrzenia, czy też jako roślina niepozorna nie był zauważany. Popu-
lacje liczą zwykle od kilku do kilkudziesięciu osobników.

Gołek białawy Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve

Gatunek arktyczno-alpijski, subalpejski. W Gorcach nigdy nie był często spotykany 
(Kornaś 1957), jednak obecnie należy do grupy roślin zanikających. Związany głównie 
z ekstensywnie użytkowanymi zbiorowiskami z klasy Nardo-Callunetea. Obecnie stwier-
dzony na pojedynczych stanowiskach (np. Kozak 2007a).

Storczyk samczy Orchis morio L.

Gatunek ginący (Bernacki i in. 2008), związany z ekstensywnie użytkowanymi łąkami. 
W Gorcach notowany na odcinku Lubania (Kornaś 1957); potwierdzony w tym rejonie 
po roku 2000 (M. Kozak, npbl.).

Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata L.

Gatunek podany przez Kornasia (1957) oraz Kornasia i Medwecką-Kornaś (1967); przez 
kilka dziesięcioleci nie obserwowany. Powtórnie odnaleziony przez Kozłowską-Kozak i in. 
(2014) w dolinie potoku Jaszcze w Ochotnicy Górnej. Storczyk rośnie w płatach bogatych 
florystycznie łąk, w tym ciepłolubnego podzespołu łąki mieczykowo-mietlicowej Gladiolo-
-Agrostietum anthyllidetosum.

Tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris L. 
subsp. bicolor (Woł.) Á. Löve & D. Löve

Takson o niepewnej randze taksonomicznej (Heslop-Harrison 2004); przez Żukow-
skiego (1967) uznawany za podgatunek Pinguicula vulgaris L., we Flora Europaea nie 
wyróżniany (Casper 1972). Takson stwierdzony na bardzo rozproszonych stanowiskach 
w Polsce oraz na Litwie i Ukrainie. Występuje zarówno na niżu, jak i w górach. Wiele sta-
nowisk podawanych w literaturze ma jedynie historyczne znaczenie; w polskich Karpatach 
jest rośliną krytycznie zagrożoną (Bodziarczyk, Gazda 2008). W Gorcach podany przez 
Kornasia (1957) z jedynego stanowiska na Turbaczu (1235 m n.p.m.), później nie został 
potwierdzony.

Pełnik alpejski Trollius altissimus Crantz

Gatunek utrzymuje się nadal na dwóch stanowiskach – w południowo-wschodniej części 
Hali Turbacz (poza obszarem GPN) oraz na Hali Długiej w pobliżu szlaku turystycznego 
(Kozłowska-Kozak i in. 2015). Stanowisko na Hali Długiej liczyło kilka lat temu co naj-
mniej kilkaset sporych kęp. W ostatnim czasie liczebność pełnika alpejskiego systematycz-
nie spada (P. Czarnota, inf. ustna).
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Trollius altissimus jest składnikiem muraw wysokogórskich, łąk oraz ziołorośli. Jego 
zasięg w Europie obejmuje Karpaty, Sudety, wschodnie Alpy oraz Góry Dynarskie.

Piętrowy układ zbiorowisk roślinnych

Piętro pogórza (od podnóży pasma do ok. 550–600 m n.p.m.) zajmuje stosunkowo niewielką 
powierzchnię u podnóża pasma i jest silnie przekształcone przez człowieka. Zbiorowisko 
roślinne charakterystyczne dla tego piętra, grąd (Tilio cordatae-Carpinetum betuli), prak-
tycznie się nie zachowało. Najniżej położone obszary zostały wykorzystane pod zabudowę 
lub były od wieków użytkowane rolniczo. Skrawki lasów grądowych obserwować można 
jeszcze tylko w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (na północnej granicy pasma) oraz 
na zboczach doliny Dunajca poniżej Krościenka. Częściej spotykane są lasy przedstawia-
jące fragmenty zespołu. Zachowały się one m. in. na stromych zboczach dolin niewielkich 
potoków, które ze względu na niedostępność nie zostały wykarczowane i wykorzystane 
rolniczo.

Największą część powierzchni pasma (ok. 60%) zajmuje piętro regla dolnego. Jego 
przedział wysokościowy to 550(600)–1150(1200) m n.p.m. Najniższa część regla dolnego 
z licznymi przysiółkami i użytkami zielonymi bardzo przypomina piętro pogórza; wyżej 
dominują lasy, które zajmują w tym piętrze ponad 90% powierzchni (Różański 2015). 
Lokalnie w obrębie regla dolnego wyróżnić można część niższą (do ok. 800 m n.p.m.) oraz 
wyższą (800–1150 m n.p.m.) (Kornaś 1955; Medwecka-Kornaś 2006). W dolnej części 
regla dolnego najważniejszą rolę odgrywają drzewostany jodłowo-świerkowe reprezen-
tujące bór dolnoreglowy Abieti-Piceetum. Jest to stosunkowo ubogie zbiorowisko leśne 
z panującymi jodłą i świerkiem w drzewostanie, z przewagą pospolitych gatunków acydo-
filnych w runie. W górnej części regla dolnego panują niepodzielnie lasy bukowo-jodłowe 
należące do zespołu buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. Najpiękniejsze ich 
płaty spotkać można na stokach o wystawie północnej.

Piętro regla górnego obejmuje najwyższe partie terenu, zbiorowiskiem przewodnim jest 
tu bór świerkowy Plagiothecio-Piceetum. Regiel górny zajmuje maleńkie skrawki na naj-
wyższych wzniesieniach pasma od Jaworzyny i Kiczory poprzez Turbacz i Czoło Turbacza 
po Mostownicę oraz na odosobnionych szczytach Kudłonia, Gorca i Lubania. W zależności 
od ekspozycji stoków oraz lokalnych warunków orograficznych zmienia się pionowy zasięg 
zespołu. W strefie przejściowej między reglami obserwować można płaty o charakterze 
pośrednim z udziałem jodły i/lub buka, i o wyraźnie bogatszym runie.

Najważniejsze zbiorowiska leśne

Gorce stanowią obszar wyjątkowy, na którym zachowały się liczne naturalne, a nawet pier-
wotne fragmenty puszczy karpackiej, która pokrywała niemal cały obszar pasma przed 
pojawieniem się człowieka. Stosunkowo najlepiej zachowały się lasy w centralnej części 
pasma, w obrębie masywu Turbacza, objęte obecnie ochroną w GPN. Poza granicami Parku 
naturalne lasy z fragmentami o charakterze puszczańskim znajdują się m.in. w źródliskach 
potoku Poniczanka, w górnym biegu potoków Lepietnica i Kowaniec, w masywie Wiel-
kiego Wierchu i Kiczory oraz w pasmie Lubania – w źródliskowej i górnej części dolin 
potoków: Piekiełko, Mizerna, Lubań, Czarna Krośnica oraz Rolnickiego, Ochotnickiego, 
Kudowskiego i Jurkowskiego (Tomasiewicz 2015b).
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Buczyna karpacka

Najważniejsze zbiorowisko leśne Gorców (Medwecka-Kornaś 1955; Różański 2015). Drze-
wostan buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum tworzy przede wszystkim buk 
Fagus sylvatica z mniejszą lub większą domieszką jodły Abies alba (Ryc. 4). W Gorcach 
występują wszystkie trzy gatunki charakterystyczne dla zespołu. Najczęściej spotykanym 
i występującym zwykle masowo jest żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, geofit wio-
senny. Nieco rzadziej spotykanym gatunkiem, preferującym najżyźniejsze siedliska, jest 
żywokost sercowaty Symphytum cordatum. Trzecim, stosunkowo najrzadszym, jest paprot-
nik Brauna Polystichum braunii, który występuje zwykle wraz z paprotnikiem kolczystym 
Polystichum aculeatum. W runie buczyny spotykamy bardzo wiele gatunków charakte-
rystycznych dla cienistych i żyznych lasów liściastych, reprezentujących rząd Fagetalia 
sylvaticae. Rzadkim gatunkiem spotykanym w buczynach jest rzeżucha trójlistkowa Car-
damine trifolia (Ryc. 5), osiągająca w Gorcach wschodnią granicę swego ogólnego zasięgu.

Zespół buczyny karpackiej wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od stopnia wil-
gotności i żyzności siedliska. Wyróżnić można cztery podzespoły:

– typowy (Dentario glandulosae-Fagetum typicum)
– wilgotny z czosnkiem niedźwiedzim (D.g.-F. allietosum)
– wilgotny z miesiącznicą trwałą (D.g.-F. lunarietosum)
– jodłowy (jedlina karpacka) (D.g.-F. abietetosum)
Najbardziej rozpowszechniony jest podzespół typowy.

Ryc. 4. Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum (fot. P. Czarnota).
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Kwaśna buczyna

W Gorcach spotkać można także lasy bukowe z ubogim, trawiasto-krzewinkowym runem. 
Porastają one zwykle kamieniste grzbiety i zbocza, na glebach silnie szkieletowych i prze-
suszonych. Należą one do acydofilnego zespołu Luzulo luzuloidis-Fagetum (Medwecka- 
Kornaś 1955; Różański 2015). Runo kwaśnej buczyny jest ubogie; zwykle największe 
pokrycie osiąga kosmatka gajowa Luzula luzuloides, a towarzyszą jej takie rośliny, jak: 
borówka czernica Vaccinium myrtillus, jastrzębiec leśny Hieracium murorum, konwalijka 
dwulistna Maianthemum bifolium, wiechlina gajowa Poa nemoralis, a w wyższych położe-
niach – podbiałek alpejski Homogyne alpina i kosmatka olbrzymia Luzula sylvatica. Częsty 
jest także mech płonnik strojny Polytrichum formosum.

Bór jodłowo-świerkowy

Po żyznych buczynach, zespół ten jest drugim, najbardziej rozpowszechnionym zbiorowi-
skiem leśnym w reglu dolnym Gorców (Medwecka-Kornaś 1955; Różański 2015). Jest to 
zbiorowisko acydofilne, którego drzewostan tworzą, występujące w różnych proporcjach, 
jodła i świerk. Występowanie borów jodłowo-świerkowych (Abieti-Piceetum) uwarunko-
wane jest zarówno względami edaficznymi, jak i klimatycznymi. Zajmują one zwykle dolne 

Ryc. 5. Rzeżucha trójlistkowa Cardamine trifolia (fot. P. Czarnota).
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położenia regla dolnego (600–800 m n.p.m.), rozwijając się na kamienistych grzbietach 
i stokach oraz w chłodnych dnach dolin. Omawiany zespół zdominowany jest w runie 
przez pospolite gatunki acydofilne, a także wilgociolubne. Do najczęściej spotykanych 
należą: borówka czernica Vaccinium myrtillus, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata 
i wietlica samicza Athyrium filix-femina. Nieco rzadziej spotykane są: podrzeń żebrowiec 
Blechnum spicant, podbiałek alpejski Homogyne alpina i widłak jałowcowaty Lycopodium 
annotinum. Bardzo dobrze rozwinięta jest zwykle warstwa mszysta utworzona przez takie 
gatunki, jak płonnik strojny Polytrichum formosum, widłoząb miotłowy Dicranum scopa-
rium i dwustronek (płaszczeniec) zgiętolistny Plagiothecium curvifolium.

Górnoreglowy bór świerkowy

Plagiothecio-Piceetum tatricum jest zbiorowiskiem przewodnim regla górnego (Medwecka- 
Kornaś 1955; Tomasiewicz 2015a). W drzewostanach tego zespołu niepodzielnie panuje 
świerk, który tworzy z reguły drzewostany jednopiętrowe, o wyrównanym pułapie koron 
(Ryc. 6). W podszycie oraz lukach drzewostanu z rzadka występuje jarzębina Sorbus aucu-
paria, a w runie głównie oligotroficzne gatunki acydofilne. Pospolicie występującym gatun-
kiem runa jest borówka czernica, osiągająca tutaj nawet do 70 cm wysokości. W płatach 
boru górnoreglowego rozwiniętych na stromych, północnych stokach, w pobliżu źródlisk 
pojawia się masowo górski gatunek paproci, wietlica alpejska Athyrium distentifolium 
(podzespół paprociowy Plagiothecio-Piccetum athyrietosum). W podzespole obserwować 
można najczęściej liczydło górskie Streptopus amplexifolius. Bardzo pospolitym gatunkiem 

Ryc. 6. Górnoreglowy bór świerkowy Plagiothecio-Piceetum tatricum (fot. P. Czarnota).
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w runie borów górnoreglowych jest także nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata 
(i blisko z nią spokrewniona, trudna do odróżnienia, nerecznica górska D. expansa). Wśród 
gatunków runa często spotkać można także szczawik zajęczy Oxalis acetosella, podbia-
łek alpejski Homogyne alpina, kosmatkę olbrzymią Luzula sylvatica i żółtawą L. luzulina, 
podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, trzcinnik 
owłosiony C. villosa i śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Bardzo dobrze rozwinięta 
jest warstwa mszysta z płonnikiem strojnym Polytrichum formosum, widłozębem miotło-
wym Dicranum scoparium, płonnikiem pospolitym Polytrichum commune i płaszczyńcem 
marszczonym Buckiella undulata.

Najbardziej rozpowszechniony na obszarze GPN jest podzespół typowy Plagiothecio- 
Piceetum typicum.

Grzbietowe partie wzniesień, zwykle w miejscach dobrze naświetlonych, zajmują płaty 
podzespołu trawiastego z masowo występującym trzcinnikiem owłosionym Calamagrostis 
villosa (Plagiothecio-Piceetum calamagrostietosum).

Przed około czterdziestu laty gorczańskie bory były miejscem gradacji zasnui wysoko-
górskiej Cephalcia alpina, a następnie kambiofagów, głównie kornika drukarza Ips typo-
graphus. Gradacje te spowodowały znaczne zniszczenia w drzewostanach górnoreglowych 
na rozległych obszarach. Obserwowane współcześnie zmiany klimatyczne (wzrost średnich 
temperatur, deficyt opadów) także powodują przyśpieszony proces rozpadu dojrzałych drze-
wostanów świerkowych. W zachodzących obecnie procesach regeneracji boru górnoreglo-
wego pionierską rolę odgrywa jarzębina (Tomasiewicz 2015a).

Olszyna karpacka

Nad rzekami i większymi potokami w piętrze pogórza i (rzadziej) w reglu dolnym spo-
tykamy górskie zbiorowisko łęgowe – nadrzeczną olszynę Alnetum incanae (Medwecka- 
Kornaś 1955; Różański 2015).

Olszyny zajmują siedliska okresowo zalewane na terasach rzek i potoków, gdzie wystę-
pują najżyźniejsze gleby typu mad górskich. Gatunkiem lasotwórczym jest olsza szara, 
z dużą domieszką jaworu i niewielką (ale stałą) świerka. Spotkać tu można także okazy 
wiązu górskiego Ulmus glabra, gatunku dostarczającego cennego drewna, obecnie niemal 
zupełnie wytępionego przez człowieka. W bujnym, ziołoroślowym runie dominują lepięż-
niki – wyłysiały (Petasites kablikianus), biały (P. albus) i różowy (P. hybridus). Stałymi 
składnikami są także: świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, czyściec leśny Sta-
chys sylvatica, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, jasnota plamista 
Lamium maculatum, wilczomlecz migdałolistny Euphorbia amygdaloides i pierwiosnek 
wyniosły Primula elatior. Najpiękniejsze i duże płaty olszyny karpackiej obserwować 
można w dolinie Kamienicy.

Bagienna olszyna górska

Zacienione zabagnienia śródleśne na wypłaszczeniach terenu (np. na szerokich terasach 
większych potoków) w piętrach reglowych to miejsce występowania interesującego zbio-
rowiska higrofilnego z kniecią górską Caltha laeta i świerząbkiem orzęsionym Cha-
erophyllum hirsutum – bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum). Zespół ten można 
obserwować tylko na obszarze GPN w dolinie Kamienicy i Olszowego Potoku (Różański 
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2015). Drzewostan zbiorowiska tworzy olsza szara z domieszką świerka i jaworu. Runo jest 
bardzo bujne, wielowarstwowe i bogate florystycznie. Tworzą je okazałe, higrofilne byliny 
(stąd niekiedy w literaturze zbiorowisko jest określane jako śródleśna młaka ziołoroślowa): 
knieć górska Caltha laeta (tworząca złocisty aspekt wiosenny), świerząbek orzęsiony, wią-
zówka błotna Filipendula ulmaria, pępawa błotna Crepis paludosa, kuklik zwisły Geum 
rivale, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum i inne. Spotyka się tu także szereg gatunków 
górskich związanych z ziołoroślami, np. tojad dzióbaty Aconitum variegatum, złocień okrą-
głolistny Leucanthemum waldsteinii i ciemiężycę zieloną Veratrum lobelianum. Warstwa 
mszysta jest wspaniale rozwinięta; najliczniejsze są dwa gatunki – krótkosz strumieniowy 
Brachythecium rivulare oraz płaskomerzyk falisty Plagiomnium undulatum.

Zbiorowiska nieleśne

Oprócz zbiorowisk charakteryzujących poszczególne piętra roślinne (przewodnich) oraz 
innych (omówionych wyżej) naturalnych zespołów leśnych, spotykamy w Gorcach wiele 
innych zbiorowisk, które nie są ściśle związane z piętrami. Ich występowanie wynika ze 
szczególnych lokalnych warunków siedliskowych, np. zbiorowiska młak rozwijające się 
w otoczeniu wysięków wodnych. Poniżej przedstawiono krótki przegląd najważniejszych 
zbiorowisk nieleśnych, które stanowią urozmaicenie monotonnych obszarów leśnych 
i ostoję najbardziej interesujących składników flory.

Zbiorowiskami nie związanymi z piętrami są w Gorcach, podobnie jak w innych wyż-
szych pasmach górskich, mszarniki (Cardamino-Cratoneuretum) i ziołorośla (np. Arunco-
-Doronicetum). Pierwsze z nich rozwijają się w obrębie źródlisk, drugie wzdłuż cieków 
wodnych. Mszarniki źródliskowe budują głównie darnie mchów, np. źródliskowce z rodzaju 
Palustriella (= Cratoneuron) i bagnik wapienny Philonotis calcarea. Rośliny naczyniowe 
występują tu nielicznie, w Gorcach są to m. in. rzeżucha gorzka Cardamine amara, wierz-
bownica mokrzycowa Epilobium alsinifolium i fiołek dwukwiatowy Viola biflora (Ryc. 7).

Zacienione, wilgotne zbocza dolin potoków, zwłaszcza w miejscach występowania 
kamienistych osuwisk, zasiedlają zbiorowiska ziołoroślowe z omiegiem górskim (Arunco-
-Doronicetum austriaci). Ważną rolę odgrywają w nich okazałe byliny; obok omiegu 
górskiego, są to: parzydło leśne Aruncus sylvestris, rutewka orlikolistna Thalictrum aqu-
ilegiifolium, modrzyk górski Cicerbita alpina, a w wyższych położeniach miłosna górska 
Adenostyles aliariae.

Do bardzo interesujących i współcześnie zagrożonych należą zbiorowiska żwirowiskowe 
(rząd Myricarietalia) rozwijające się na kamieńcach rzek i potoków. Tworzą je gatunki pre-
ferujące przepuszczalne podłoże i pełne oświetlenie, m. in. września pobrzeżna Myricaria 
germanica i wierzbówka błotna Chamaenerion palustre.

Warto też wspomnieć o fragmentach roślinności wysokotorfowiskowej (klasa Oxy-
cocco-Sphagnetea). Zbiorowiska te, rzadkie w polskiej części Karpat, zajmują w Gorcach 
co prawda bardzo niewielkie powierzchnie, ale stanowią niezwykłe urozmaicenie flory 
i szaty roślinnej, są także miejscem występowania bardzo rzadkich gatunków. Na wymie-
nienie zasługują: żurawina błotna Oxycoccus palustris, borówka bagienna (pijanica) Vac-
cinium uliginosum, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz kilka torfowców Sphagnum 
spp. Zbiorowiska te obserwować można pod szczytem Kiczory w pasmie Turbacza oraz 
pod Lubaniem (Jeziorne).
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Wśród półnaturalnych zbiorowisk łąkowych, dominujących na polanach gorczańskich, 
do najważniejszych należy zespół mieczyka i mietlicy Gladiolo-Agrostietum capillaris, 
o charakterze trawiastej łąki kwietnej z dużym udziałem roślin dwuliściennych. Zespół 
ten cechuje się dużym zróżnicowaniem (podzespoły, warianty) wynikającym z lokalnych 
warunków siedliskowych (głównie żyzności gleby), nachylenia, ekspozycji i sposobu użyt-
kowania (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967; Kozak 2007b; Pierścińska 2015). Najczęściej 
spotykany jest podzespół typowy (Gladiolo-Agrostietum typicum). Typowa postać łąki 
mieczykowo-mietlicowej występuje głównie w reglu dolnym, na wysokości 600–1000 
m n.p.m. na glebach świeżych, brunatnych. Siedliska uboższe, ale ciepłe i suche zajmuje 
zbiorowisko opisywane jako wariant z brodawnikiem zwyczajnym Leontodon hispidus, 
nadającym w okresie kwitnienia żółte zabarwienie płatom łąk. Najuboższą postać łąki mie-
tlicowej reprezentuje wariant z kostrzewą czerwoną Festuca rubra. Na najwyżej położo-
nych polanach (powyżej 1000 m n.p.m.) spotykany jest podzespół ze śmiałkiem darniowym 
(Gladiolo-Agrostietum deschampsietosum), którego płaty wyraźnie uboższe florystycznie 
poddane były długotrwałej presji intensywnego wypasu (np. na Hali Długiej). Łąki mie-
tlicowe są miejscem najliczniejszego występowania interesującego gatunku endemicznego 
(lub subendemicznego) Karpat Zachodnich, szafrana spiskiego Crocus scepusiensis (Ryc. 8). 
Najbardziej interesujące pod względem składu florystycznego są płaty ciepłolubnych łąk 

Ryc. 7. Fiołek dwukwiatowy Viola biflora (fot. P. Czarnota).
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mietlicowo-mieczykowych Gladiolo-Agrostietum anthyllidetosum, rozwijające się m. in. 
w dolinach potoków Jaszcze i Jamne oraz na południowych stokach Marszałka (poza obsza-
rem GPN). Zbiorowiska te nawiązują do ciepłolubnych łąk rozwijających się w pobliskich 
Pieninach (zespół Anthylli-Trifolietum montani).

Łąki mietlicowe należą do zbiorowisk podlegających największym zmianom wśród eko-
systemów nieleśnych w Gorcach (Kozak 2007b; Pierścińska 2015). Ich zachowanie jest 
możliwe wyłącznie poprzez przemyślane i regularnie stosowane zabiegi czynnej ochrony 
(koszenie, wypas).

Do zespołów ustępujących w Gorcach należą kośne traworośla Poo-Veratretum lobeliani. 
Zespół ten występuje na polanach, zwykle powyżej 1000 m n.p.m., zajmując ubogie, lecz 
stosunkowo wilgotne siedliska położone zazwyczaj w pobliżu lasu (Kornaś, Medwecka-
-Kornaś 1967; Medwecka-Kornaś 2006). W płatach traworośli zwracają uwagę okazałe 
byliny: wiechlina Chaixa Poa chaixii, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, goryczka 
trojeściowa Gentiana asclepiadea oraz biało kwitnący jaskier platanolistny Ranunculus pla-
tanifolius. Wszystkie wymienione gatunki to rośliny górskie.

Dość rozpowszechnionym zbiorowiskiem traworoślowym na ubogich siedliskach, 
zwłaszcza w reglu górnym, jest traworośle z trzcinnikiem owłosionym Calamagrostis 
villosa.

Ważnym zespołem roślinnym spotykanym na ubogich polanach reglowych jest murawa 
z bliźniczką psią trawką (bliźniczysko albo psiara) Hieracio (vulgati)-Nardetum (Kornaś, 

Ryc. 8. Polana z kwitnącymi krokusami Crocus scepusiensis (fot. P. Czarnota).
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Medwecka-Kornaś 1967; Medwecka-Kornaś 2006; Pierścińska 2015). Jest to siedlisko 
o znaczeniu priorytetowym w sieci ochrony Natura 2000. Rozwija się na ubogich i płytkich 
glebach, zarówno na stokach silnie nachylonych, jak i w połogich, podszczytowych partiach 
wzniesień. W płatach psiar dominuje zwykle kępkowa trawa – bliźniczka Nardus stricta, 
a towarzyszą jej z wyraźnie mniejszym pokryciem takie rośliny, jak: turzyca pigułkowata 
Carex pilulifera, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, ukwap dwupienny Antennaria 
dioica (ustępujący), jastrzębiec Lachenala Hieracium vulgatum czy izgrzyca przyziemna 
Danthonia decumbens. Rosną tu także bardzo rzadkie lub ginące w Gorcach rośliny: stor-
czyk – gołek białawy Pseudorchis albida, pięciornik złoty Potentilla aurea, kuklik gór-
ski Geum montanum i prosienicznik jednogłówkowy Hypochoeris uniflora. Psiary należą 
w Gorcach, podobnie jak w innych częściach Beskidów, do zbiorowisk ustępujących wsku-
tek zmian w użytkowaniu polan. Porzucone płaty ubożeją i są w szybkim tempie zarastane 
przez borówkę Vaccinium myrtillus, a w miejscach żyźniejszych i wilgotniejszych prze-
kształcają się w uboższe postacie łąki mietlicowej.

Łopuszyny (Petasitetum kablikiani) są ważnym zbiorowiskiem inicjalnym w sukcesji 
na żwirowiskach potoków (Ryc. 9). W typowej postaci i na dużych powierzchniach spoty-
kamy je w dolinie Kamienicy. Gatunkiem niepodzielnie tu panującym, jest subendemiczny 
dla Karpat lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus; masowo pojawia się także pasożytu-
jąca na lepiężniku zaraza żółta Orobanche flava.

Ryc. 9. Płat łopuszyn Petasitetum kablikiani wczesną wiosną (fot. P. Czarnota).
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Eutroficzne młaki kozłkowo-turzycowe (Valeriano-Caricetum flavae) są wielkim uroz-
maiceniem polan gorczańskich (głównie w reglu dolnym) i miejscem występowania wielu 
rzadkich gatunków (Medwecka-Kornaś 2006; Kozak 2007b). Rozwijają się one w miejscach 
wysięków wodnych na tyle mało wydajnych, że nie tworzą wyraźnego cieku, a rozlewają 
się na mniejszej lub większej powierzchni (holokreny). Owocujące wełnianki (głównie weł-
nianka szerokolistna – Eriophorum latifolium) nadają tym zbiorowiskom niepowtarzalny 
wygląd (Ryc. 10). W przeszłości młaki eutroficzne były szeroko użytkowane (tzw. kośne 
młaki); siano służyło za ściółkę dla zwierząt gospodarskich. Na młakach, które można 
uznać za typ torfowiska niskiego, duży udział mają gatunki roślin jednoliściennych, zwłasz-
cza przedstawiciele rodzaju turzyca Carex; m.in. charakterystyczna dla zespołu turzyca 
żółta C. flava, a także turzyca gwiazdkowata C. echinata i turzyca prosowata C. panicea. 
Z roślin dwuliściennych spotykamy kozłka całolistnego Valeriana simplicifolia, który jest 
gatunkiem charakterystycznym zespołu, oraz dziewięciornika błotnego Parnassia palustris. 
Interesującą rośliną, spotykaną niemal wyłącznie w tym zbiorowisku, jest tłustosz zwy-
czajny Pinguicula vulgaris. Mamy tu także duże bogactwo storczyków, takich jak kukułka 
szerokolistna Dactylorhiza majalis, kruszczyk błotny Epipactis palustris czy listera jajo-
wata Listera ovata. Młaki charakteryzują się także dużym udziałem mchów; spotkać tu 
można m. in. drabika drzewkowatego Climacium dendroides.

Obok młak eutroficznych, rozwijających się na siedliskach węglanowych, nadzwyczaj 
rzadko spotyka się tzw. „kwaśne” młaki (zespół Carici canescentis-Agrostietum caninae). 
Rozwijają się one na siedliskach stale podmokłych, ale na „kwaśnym” podłożu i zajmują 
zazwyczaj niewielkie powierzchnie. Zbiorowisko to jest siedliskiem rzadkiej w Gorcach 
rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia.

Ryc. 10. Eutroficzna młaka z owocującą wełnianką Eriophorum latifolium (fot. M. Kozak).
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Interesującym i bardzo rozpowszechnionym zbiorowiskiem higrofilnym w Gorcach jest 
łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis (Kozak 2007b). Zbiorowisko rozwija się głównie 
na wilgotnych miejscach w reglu dolnym, gdzie tworzy niekiedy zwarte, rozległe płaty. 
W reglu górnym jego występowanie jest ograniczone do niewielkich powierzchni sąsia-
dujących z młakami. Gatunkiem panującym jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare; jego 
wysokie łodygi zwieńczone kwiatostanami, nadają zbiorowisku charakterystyczną, purpu-
rową barwę.

Historia osadnictwa i powstanie gorczańskich polan

Przed pojawieniem się człowieka obszar Gorców, podobnie jak innych pasm Karpat 
Zachodnich, pokrywały lasy. Mimo że pierwsze ślady obecności człowieka na tym tere-
nie pochodzą z neolitu (Kurzeja 2006), to rozwój trwałego osadnictwa przypada dopiero 
na XIII i XIV w. Mniej więcej w tym samym czasie na obszar Gorców zaczęły wkraczać 
koczownicze plemiona wołoskie, wędrujące z południa wzdłuż łuku Karpat. Okres ten 
można uważać za początek gospodarki pasterskiej w Gorcach (Jarosz 1935). Począwszy 
od XV w. koczownictwo pasterskie stopniowo zanikało, przekształcając się w pasterstwo 
sezonowe, które największe natężenie osiągnęło w XVIII i XIX w. Większość gorczańskich 
polan powstała w XV i XVI w., a ostatnie utworzono jeszcze w XIX i na początku XX w. 
(Ruciński 2015).

Gorce stanowiły obok Tatr największy ośrodek pasterstwa w polskiej części Karpat 
mniej więcej do połowy lat 50. XX wieku (Kornaś 1955). Było to pasterstwo nader prymi-
tywne, podobne do tego sprzed wielu wieków. Zwierzęta (głównie owce) wypasane były 
w lasach, a na noc i czas dojenia spędzano je na polany do prymitywnych, przenośnych 
zagród zwanych koszarami. Łąki na polanach były regularnie koszone, a siano zwożono do 
okolicznych wsi i wykorzystywano jako paszę zimową. Wypas na polanach prowadzony był 
sporadycznie, zwykle dopiero po sianokosach (Kornaś 1955; Kornaś, Medwecka-Kornaś 
1967). Ponieważ koszary regularnie przesuwano w obrębie polany, cała jej powierzchnia 
była corocznie nawożona.

Regularne powtarzanie zabiegów (koszenia, koszarowania) w okresie sezonu wegetacyj-
nego przez okres co najmniej dwóch wieków, doprowadziło do uformowania się na pola-
nach reglowych półnaturalnych zbiorowisk łąkowych o bogatym i powtarzalnym składzie 
florystycznym. Zanik pasterstwa w okresie powojennym związany był m.in. z zakazami 
wypasu zwierząt na obszarach leśnych oraz względami ekonomicznymi (spadek popytu 
na mięso, skóry i wełnę owczą).

Obecnie prowadzony ekstensywny wypas ma charakter kulturowy i został wprowadzony 
głównie dzięki staraniom Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego zasięg ograniczony jest 
do kilku polan w obrębie geobotanicznego odcinka Turbacza.

Grzyby makroskopijne w Gorcach

Historia badań

Pierwsze informacje dotyczące grzybów występujących w Gorcach pochodzą z drugiej 
połowy XIX w. i dotyczą zaledwie sześciu gatunków grzybów makroskopijnych (Krupa 
1888). Następne doniesienia ukazały się dopiero kilkadziesiąt lat później, kiedy to Zabłocka 
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(1948) stwierdziła w okolicach Krościenka nad Dunajcem kolejne kilkanaście gatunków. 
W latach 1955–1961 Zbigniew Domański prowadził obserwacje mykologiczne w górnej 
części doliny potoku Kowaniec, skąd podał 213 gatunków grzybów makroskopijnych, 
głównie podstawkowych (Domański 1965). Największe zasługi dla poznania różnorodności 
grzybów wielkoowocnikowych Gorców położył Władysław Wojewoda, który prowadził tu 
ekstensywne obserwacje mykologiczne, dokumentowane bogatymi zbiorami zielnikowymi, 
przez ponad 50 lat (1957–2008). Długi czas obserwacji ma w przypadku bioty grzybów 
istotne znaczenie, pozwala bowiem na stwierdzenie wielu rzadkich gatunków pojawiają-
cych się nieregularnie, lub wykształcających efemeryczne owocniki. Część wyników badań 
została opublikowana (Wojewoda 1964, 1973, 1979, 2003). Najwięcej informacji o makro-
skopijnych grzybach workowych występujących w Gorcach, głównie związanych z wypa-
leniskami, pochodzi z badań prowadzonych na tym terenie przez Katarzynę Turnau (Turnau 
1983, 1984a, b). Ich rezultatem było m.in. opisanie nowego dla nauki gatunku Geopyxis 
rehmii. Informacje o pojedynczych gatunkach znalezionych w Gorcach można znaleźć także 
w kilkunastu pracach powstałych w latach 1966–2012; niektóre z nich dotyczą grzybów 
po raz pierwszy stwierdzonych w Polsce właśnie tutaj (np. Russula medullata – Mleczko 
i in. 2010b). Dane o gorczańskich grzybach nadrewnowych zebrał Chlebicki (2008).

Podsumowanie wcześniejszych informacji o grzybach makroskopijnych Gorców, ale 
przede wszystkim cały szereg nowych, niepublikowanych dotąd danych zarówno W. Woje-
wody, jak i innych badaczy, zawiera opublikowana w 2016 roku monografia, będąca pod-
stawowym źródłem informacji o różnorodności tej grupy gorczańskich grzybów (Wojewoda 
i in. 2016).

Podstawowe informacje o mykobiocie Gorców

W Gorcach stwierdzono do tej pory 1042 gatunki grzybów makroskopijnych, z czego 748 
występuje lub występowało w Gorczańskim Parku Narodowym (Wojewoda i in. 2016).

Mykobiota Gorców nie wyróżnia się szczególnymi cechami na tle innych obszarów 
w Beskidach Zachodnich. Na jej skład gatunkowy oraz rozmieszczenie wpływa przede 
wszystkim zróżnicowanie gorczańskich lasów oraz, w mniejszym stopniu, zbiorowisk łąko-
wych, a także ukształtowanie pięter klimatyczno-roślinnych. Wśród gorczańskich grzybów 
brak typowych grzybów wysokogórskich o rozmieszczeniu arktyczno-alpejskim, dominują 
grzyby o charakterze ogólnogórskim oraz gatunki o szerokim rozprzestrzenieniu.

W piętrze regla dolnego występują gatunki związane z głównymi gatunkami drzew 
budujących lasy tego piętra: bukiem, jodłą i świerkiem, zarówno jako ich symbionty myko-
ryzowe, jak i grzyby saprotroficzne rozkładające ich drewno czy ściółkę, rzadziej pasożyty 
tych drzew. Do grzybów, które w tych lasach znajdują optimum swojego występowania 
w Gorcach, należy szereg grzybów ektomykoryzowych, takich jak: Clavulina spp., Can-
tharellus amethysteus, Cortinarius bolaris, Craterellus cornucopioides, Inocybe geophylla, 
I. petiginosa, Laccaria amethystina, Lactarius blennius, L. piperatus, L. vellereus, Rus-
sula cyanoxantha, R. fellea, R. nigricans, Tricholoma saponaceum i T. sulphureum, a także 
wiele gatunków występujących również w reglu górnym, na przykład: Amanita rubescens, 
A. muscaria, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Chalciporus piperatus, Laccaria lac-
cata, Russula ochroleuca. Duża grupa saprotrofów, wśród nich Clitocybe connata, C. gibba, 
Clitopilus prunulus, Cyathus striatus, Gymnopus peronatus, Leotia lubrica, Lycoperdon 
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perlatum, Megacollybia platyphylla, Mycena epipterygia var. epipterygia, M. haematopus, 
M. pura, M. renati i Mycetinis alliaceus, kolonizuje w dolnoreglowych lasach ściółkę. Żywe 
i obumierające buki zasiedlane są tutaj przez bardzo częste w Gorcach Fomes fomentarius 
i Ganoderma lipsiense, natomiast martwe drewno bukowe rozkładane jest miedzy innymi 
przez Bjerkandera adusta, Cerrena unicolor, Datronia mollis, Hypholoma fasciculare, 
Hypholoma spp., Kuehneromyces mutabilis, Laxitextum bicolor, Lentinellus cochleatus, 
Mycena galericulata, Oudemansiella mucida, Oxyporus populinus, Panellus serotinus, 
P. stipticus, Phanerochaete laevis, Phlebia tremellosa, Pholiota astragalina, Picaturopsis 
crispa, Pluteus cervinus, Polyporus varius, Schizophyllum commune, Skeletocutis nivea, 
Steccherinum ochraceum czy Xerula radicata, a także grzyby workowe Ascocoryne sarco-
ides, Bulgaria inquinans, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta i Neobulgaria pura. 
Na kłodach buka spotkać można również owocniki rzadszych gatunków, takich jak: Heri-
cium cirrhatum, H. coralloides, Dentipellis fragilis, Inonotus hastifer i Ischnoderma resi-
nosum. W lasach z dużym udziałem jodły i świerka optimum występowania mają gatunki 
nadrewnowe, takie jak: Amylostereum areolatum, Antrodia serialis, Aphanobasidium 
pseudotsugae, Climatocystis borealis, Dacrymyces stillatus, Exidiopsis calcea, Fomitop-
sis piniola, Gloeophyllum odoratum, Ischnoderma benzoinum, Onnia tomentosa, Phelli-
nus viticola, Pholiota flammans, Pleurocybella porrigens, Postia stiptica, Pseudohydnum 
gelatinosum, Pycnoporellus fulgens (Ryc. 11), Trichaptum abietinum, Tricholomopsis spp. 
i Xeromphalina campanella, a także rozkładające ściółkę iglastą, m.in. Gymnopus andro-
saceus, G. perforans i Mycena galopus. Do najczęstszych grzybów ektomykoryzowych 
w tych lasach należą: Boletus luridiformis, Hygrophorus olivaceoalbus, Lactarius ligny-
otus, Lactarius picinus, L. rufus, L. scrobiculatus, Russula mustelina, R. vinosa, Thelephora 

Ryc. 11. Pycnoporellus fulgens (fot. P. Czarnota).
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palmata i Xerocomus badius, a także pospolicie występujący w Gorcach symbiont jodły – 
Lactarius salmonicolor. Typowym dla górnoreglowych lasów świerkowych gatunkiem jest 
Amanita regalis (Ryc. 12), nieczęsty grzyb, blisko spokrewniony z szerzej znanym Amanita 
muscaria.

W wilgotnych zaroślach z udziałem olszy, wierzb i topoli pospolicie występują grzyby 
nadrewnowe drzew liściastych. Są to na przykład: Chondrostereum purpureum, Daedaleop-
sis confragosa, a także Antrodiella serpula, Bulbillomyces farinosus, Byssomerulius corium, 
Coriolopsis gallica, Corticium roseum, Inonotus radiatus, Mycoacia fuscoatra, Peniophora 
erikssonii, P. limitata i Pseudochaete tabacina. Interesującymi grzybami symbiotycznymi, 
związanymi jedynie z olszą, są stwierdzone w Gorcach: Gyrodon lividus, Lactarius lilaci-
nus i Paxillus filamentosus.

Drzewa pochodzące z nasadzeń i często spotykane w niższych położeniach Gorców 
(sosna zwyczajna i modrzew europejski), wzbogacają biotę grzybów o gatunki z nimi zwią-
zane. W przypadku modrzewia są to jego symbionty mykoryzowe: Gomphidius macula-
tus, Hygrophorus lucorum, Lactarius porninsis, Suillus grevillei i S. viscidus; symbiontami 
sosny są natomiast: Chroogomphus rutilus, Gomphidius roseus, Hygrophorus hypothejus, 
Suillus granulatus, S. luteus, Scleroderma citrinum. Pasożytem żyjącym na korzeniach 
sosny jest Sparassis crispa (Ryc. 13), saprobami żyjącymi na jej szyszkach Auriscalpium 
vulgare i Strobilurus stephanocystis, a grzybami rozkładającymi drewno – Hyphodontia 
subalutacea, Peniophora pini i Trichaptum hollii.

Ryc. 12. Amanita regalis (fot. P. Czarnota).
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Najsłabiej zbadaną grupą grzybów są gatunki łąkowe. W grupie tej do najczęściej spoty-
kanych należą m.in. Bolbitius titubans, Bovista nigrescens, B. plumbea, Marasmius oreades, 
Panaeolus papilionaceus, Psilocybe semilanceata, a także grzyby z rodzaju Hygrocybe, 
takie jak np. H. conica, H. virginea. Stosunkowo wiele stanowisk ma w Gorcach rozprze-
strzeniający się w Polsce grzyb pochodzący z Australii – Clathrus archeri.

Grzyby rzadkie, chronione i zagrożone

Gorce są miejscem występowania wielu rzadkich w Polsce, chronionych oraz zagrożonych 
gatunków grzybów. W rezultacie dotychczasowych badań stwierdzono występowanie 33 
gatunków chronionych (Anonymus 2014). Spośród gatunków objętych ochroną ścisłą odno-
towano jeden grzyb workowy – Sarcosphaera coronaria, oraz 8 grzybów podstawkowych: 
Catathelasma imperiale, Fomitopsis officinalis, Hydnellum caeruleum, H. concrescens, 
H. geogenium, H. peckii, H. suaveolens i Hygrocybe calyptriformis (Ryc. 14). Pozostałe 
gatunki objęte są ochroną częściową; z grupy grzybów workowych są to: Microglossum 
viride, Mitrophora semilibera, Morchella elata, M. esculenta, M. conica, Ptychoverpa 
bohemia, Verpa conica, a z grupy grzybów podstawkowych: Bondarzewia mesenterica 
(Ryc. 15), Bovista paludosa, Clavariadelphus ligula, C. pistillaris, Ganoderma lucidum, 
Geastrum quadrifidum, Gomphus clavatus, Hericium alpestre, H. coralloides, Hygrocybe 
citrinovirens, H. fornicata, Lactarius repraesentaneus, L. zonarioides, Sparassis brevipes 
(Ryc. 16), Strobilomyces strobilaceus (Ryc. 17), Tremiscus helvelloides i Xerocomus pelle-
tierieri (Wojewoda i in. 2016).

Ryc. 13. Pasożyt sosny zwyczajnej Sparassis crispa (fot. P. Czarnota).
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Ryc. 15. Bondarzewia mesenterica (fot. P. Czarnota).

Ryc. 14. Hygrocybe calyptriformis (fot. P. Czarnota).
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Ryc. 17. Strobilomyces strobilaceus (fot. P. Czarnota).

Ryc. 16. Sparassis brevipes (fot. P. Czarnota).
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Łącznie 276 gatunków grzybów znanych obecnie z Gorców, w tym 19 grzybów worko-
wych i 257 grzybów podstawkowych, to gatunki znajdujące się na czerwonej liście grzybów 
wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (Wojewoda, Ławrynowicz 2006). Spośród 
nich 5, to grzyby umieszczone na liście z kategorią Ex (uznane w Polsce za wymarłe), 71 
gatunków z kategorią E (zagrożone), 57 gatunków z kategorią V (narażone), 129 gatunków 
z kategorią R (rzadkie) i 14 z kategorią I (o nieokreślonym stopniu zagrożenia).

Interesującą grupą ekologiczną są grzyby hypogeiczne. Do tej pory odnotowano w Gor-
cach obecność 25 gatunków z tej grupy, z rodzajów: Elaphomyces, Choiromyces, Genea, 
Hydnobolites, Hydnotrya, Pachyphloeus, Tuber (grzyby workowe), oraz Chamonixia, Gau-
tieria, Hysterangium, Melanogaster, Octaviania, Rhizopogon i Sclerogaster (grzyby pod-
stawkowe) (Mleczko i in. 2010a; Wojewoda i in. 2016).

Biota grzybów Gorców, podobnie jak flora roślin naczyniowych, podlega ciągłym zmia-
nom spowodowanym zarówno przez czynniki naturalne, jak i związane z działalnością 
człowieka. Zmiany te wyrażają się, z jednej strony, ustępowaniem pewnych wrażliwych 
i wyspecjalizowanych gatunków grzybów, z drugiej strony, współczesnymi migracjami 
i rozprzestrzenianiem się innych. Gatunkiem, który w ostatnich latach znacznie powiększył 
swój areał występowania jest Pleurotus abieticola (Ryc. 18) Grzyb ten atakuje świerki 
obumierające w wyniku gradacji owadów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwować 
można także wzrost liczby stanowisk grzybów hydnoidalnych (o hymenoforze kolczastym) 
z rodzajów Bankera, Hydnellum, Phellodon i Sarcodon, uważanych do niedawna za wymie-
rające w związku z oddziaływaniem pochodzących z dalekiego transportu zanieczyszczeń 
powietrza (Wojewoda i in. 2016). Fakt ten wiązać można z poprawą stanu środowiska 
na skutek ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych, a być może także z zachodzącymi 
równolegle zmianami klimatycznymi.

Ryc. 18. Pleurotus abieticola (fot. P. Czarnota).
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Wiele rzadkich gatunków grzybów ustępuje w wyniku intensywnej gospodarki czło-
wieka. Dotyczy to przede wszystkim obszarów leśnych położonych poza obszarem Gor-
czańskiego Parku Narodowego, na których prowadzi się intensywną gospodarkę leśną. 
Także rozwój budownictwa i infrastruktury, nasilony w ostatnich latach, nie pozostaje bez 
wpływu na biotę grzybów. Wiele gatunków grzybów związanych z siedliskami nieleśnymi 
(głównie różnymi typami łąk) może ustępować w wyniku zaniechania tradycyjnego kośno-
-pasterskiego użytkowania.

Gorce w europejskim systemie ochrony przyrody

Gorce to jedna z bardziej znaczących ostoi dzikiej przyrody w Europie, ponieważ na ich 
obszarze zachowały się fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, prezentujące niemal 
wszystkie postacie leśnych fitocenoz górskich, jakie wykształciły się w Beskidach Zachod-
nich (Tomasiewicz 2015c).

Na terenie Gorców istnieją dwa obszary specjalnej ochrony o randze europejskiej. Pierw-
szy z nich, to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce” (PLB 120001) o powierzchni 
6825 ha, powołany w 2004 r. w granicach GPN. Podstawą jego powołania było występo-
wanie na tym obszarze 18 gatunków ptaków figurujących na liście Dyrektywy Ptasiej.

Drugi obszar, to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Gorczańska” (PLH 120018), 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2008 r. Zajmuje powierzchnię 17998 ha, a jego 
centralną część stanowi GPN. Na terenie Ostoi Gorczańskiej stwierdzono 15 typów siedlisk 
Natura 2000.

Ich zestawienie, osobno dla siedlisk nieleśnych i leśnych, zawierają Tabele 1 i 2.
Spośród zbiorowisk nieleśnych, priorytetowe znaczenie mają występujące na gorczań-

skich polanach reglowe łąki mieczykowo-mietlicowe Gladiolo-Agrostietum capillaris oraz 
murawy bliźniczkowe Hieracio (vulgati)-Nardetum. Zbiorowiska te należą do chronionych 

Tabela 1. Lista siedlisk przyrodniczych (nieleśnych) w obszarze Ostoja Gorczańska PLH120018 (wg Loch 2015).

Kod siedliska Nazwa siedliska Powierzchnia 
(ha)

Liczba 
płatów

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 0,15 2

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
(Nardion – płaty bogate florystycznie) 205,20 318

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nad-
rzeczne (Convolvuletalia sepium) 27, 92 66

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhe-
natherion elatioris) 18,61 31

6520 Górskie łąki mietlicowe i konietlicowe użytkowane ekstensywnie 
(Polygono-Trisetion) 512,40 598

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 0,04 3

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 
z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 0,51 5

7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 0,08 5

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzy-
cowisk i mechowisk 17,60 213

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Andro-
sacetalia vandellii 0,20 21

Suma 782,56 1262
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typów siedlisk przyrodniczych, wpisanych do Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Pier-
ścińska 2015).

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1981 r. jako czternasty w Pol-
sce i piąty w Karpatach park narodowy. Głównym celem GPN jest ochrona i dążenie do 
zachowania reprezentatywnego dla Beskidów Zachodnich układu ekosystemów z ich róż-
norodnością biologiczną, walorami krajobrazowymi i kulturowymi oraz kształtującymi je 
procesami przyrodniczymi (Tomasiewicz 2015c). Aktualnie powierzchnia Parku wynosi 
7029 ha i obejmuje najwyższe położenia Gorców (masywu Turbacza) oraz kilkanaście 
enklaw.

Zachowaniu wartości przyrodniczych Gorców, zarówno przyrody nieożywionej, jak 
i ożywionej, służą trzy kategorie (formy) ochrony: ścisła, czynna i krajobrazowa. Ochro-
nie ścisłej podlegają najcenniejsze fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowiące 
pozostałości pierwotnej puszczy karpackiej. Aktualnie strefa ochrony ścisłej obejmuje 
obszar 3611,07 ha (Tomasiewicz 2015c). Zabiegi ochrony czynnej stosowane są na szeroką 
skalę w celu zachowania charakterystycznych półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych (głów-
nie łąkowych), ukształtowanych w wyniku wielowiekowej gospodarki pasterskiej na tym 
terenie. Obecnie takie zabiegi ochrony czynnej obejmują areał 2882,51 ha. Liczne polany 
oraz lasy stanowiące własność prywatną objęte są ochroną krajobrazową, której celem jest 
zachowanie niepowtarzalnych walorów krajobrazu beskidzkiego z mozaiką lasów i polan 
oraz obiektami dziedzictwa kulturowego (nieliczne już szałasy pasterskie, kapliczki).

Pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego prowadzą regularne, własne badania 
naukowe w różnych dziedzinach (obejmujących m.in. zagadnienia dotyczące dynamiki 
i ekologii lasu, florystyki, lichenologii, entomologii, herpetologii, teriologii) oraz prowadzą 
intensywny monitoring przyrodniczy. Uczestniczą także w szeroko zakrojonych badaniach 
naukowych prowadzonych na terenie GPN przez różne jednostki naukowe (Czarnota 2015). 

Tabela 2. Lista siedlisk przyrodniczych (leśnych) w obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” (wg Loch 2015).

Kod 
siedliska

Nazwa siedliska
(Typ siedliska)

Nazwa zbiorowiska
(Podtyp siedliska)

Powierzchnia 
(ha)

Liczba 
płatów

9110 Kwaśne buczyny
kwaśna buczyna górska (9110-2)

255,41 55
dolnoreglowy las jodłowy (9110-3)

9130 Żyzne buczyny żyzna buczyna karpacka (9130-3) 7692,56 60

9410 Górskie bory świerkowe

acydofilny bór górnoreglowy 
(9410-1)

6650,34 207
dolnoreglowy bór mieszany 
(9410-3)

91D0 Bory i lasy bagienne podmokła świerczyna górska 
(91D0-4) 1,1 1

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe 
i jesionowe

nadrzeczna olszyna górska (91E0-6)
14,61 28

bagienna olszyna górska (91E0-7)

Suma 14614,02 351
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Koordynatorem tych badań jest Pracownia Naukowo-Edukacyjna. Ogromne znaczenie dla 
popularyzacji wiedzy przyrodniczej ma także stale rozwijana oferta edukacyjna, adreso-
wana do różnych grup odbiorców (Strauchmann 2015).

Dyrektorem GPN jest obecnie dr inż. Janusz Tomasiewicz, a kierownikiem Pracowni 
Naukowo-Edukacyjnej dr hab. inż. Paweł Czarnota.
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Trasa wycieczki

Kraków – Dolina potoku Łopuszna (1) – Gajówka Mikołaja (2) – polana Chłop-
skie Skole (3) – polana Pańskie Skole (4) – polana Jędrasowe Skole (5) – Buczyna 
karpacka (6) – polana Kułachowa (7) – polana Jankówki (8) – góra Wysznia (9) – 
polana Srokówki i Pucołowski Stawek (10) – polana Chłapkowa (11) – Dębno (12) 
– Kraków

1. Dolina potoku Łopuszna (Łopuszna – Gajówka Mikołaja)

Dolina potoku Łopuszna jest jedną z najważniejszych i najbardziej interesujących pod wzglę-
dem wartości przyrodniczych dolin gorczańskich. Potok Łopuszna bierze bowiem swój 
początek na stokach najwyższego szczytu pasma – Turbacza (1310 m n.p.m.). Dolną i środ-
kową część doliny zajmuje stara wieś Łopuszna z kilkoma wyżej położonymi przysiółkami. 
Na skutek wielowiekowej gospodarki człowieka szata roślinna doliny została bardzo silnie 
przekształcona. Miejsce panujących tu pierwotnie lasów zajęły pola uprawne oraz zbiorowi-
ska nieleśne łąk i pastwisk. Charakterystyczne dla obszarów górskich zbiorowisko łęgowe, 
olszyna karpacka (Alnetum incanae), zachowało się do dziś w postaci niewielkich, często 
silnie przekształconych płatów. Siedliska olszyny zajęte zostały w większości przez domy 
i zabudowania gospodarcze.

Początek trasy pieszej zlokalizowany jest na wysokości przysiółka Zarębek Średni 
(652 m n.p.m.). Wyżej, od granicy Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN), wchodzimy 
w zwarte obszary leśne. W tej części doliny potoku Łopuszanka panują lasy jodłowo-świer-
kowe z domieszką buka. Spotkać tu można wiele gatunków górskich (głównie reglowych), 
takich jak parzydło leśne Aruncus sylvestris, goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea, 
podbiałek alpejski Homogyne alpina, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, kokoryczka okół-
kowa Polygonatum verticillatum, róża alpejska Rosa pendulina (Ryc. 19). W miejscach 
wilgotniejszych i żyźniejszych masowo występuje także subendemit karpacki – żywiec gru-
czołowaty Dentaria glandulosa, gatunek charakterystyczny dla buczyny karpackiej, rozwi-
jającej się w górnej części doliny na stokach Turbacza.

2. Gajówka Mikołaja

Gajówka Mikołaja to baza edukacyjno-wystawiennicza zlokalizowana przy południowej 
granicy GPN. Jest to stara osada leśna wybudowana przed II Wojną Światową przez Stefana 
Lgockiego, współwłaściciela majątku w Łopusznej. Na wystawie zaprezentowano przyrodę 
oraz wydarzenia historyczne związane z regionem. Nazwa obiektu pochodzi od imienia 
pierwszego mieszkańca osady Mikołaja Kostkina, Rosjanina który trafił do Łopusznej jako 
jeniec w czasie I Wojny Światowej i pełnił obowiązki gajowego.

3. Polana „Chłopskie Skole”

Po niedługim, ale dość stromym podejściu osiągamy pierwszy ważny punkt trasy – polanę 
„Chłopskie Skole”. W obrębie tej stosunkowo niewielkiej polany obserwować można naj-
ważniejsze zbiorowisko łąkowe Gorców, łąkę mieczykowo-mietlicową (Gladiolo-Agrostie-
tum capillaris). O genezie zbiorowisk łąkowych w Gorcach szczegółowo traktuje rozdział 
w ogólnej części niniejszego opracowania.
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Łąkę na polanie „Chłopskie Skole” można zaliczyć do typowej postaci Gladiolo-Agro-
stietum capillaris. Grupę gatunków górskich (subalpejskich), reprezentuje starzec górski 
Senecio subalpinus, roślina szeroko rozpowszechniona w Karpatach Zachodnich, często 
spotykana także w Gorcach nie tylko na łąkach, ale przede wszystkim w ziołoroślach i olszy-
nach. Mamy tu także liczną populację mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus, 
gatunku z grupy „specjalnej troski”, objętego w GPN regularnym monitoringiem. Polana 
obfituje w przedstawicieli rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Spotkać tu można pod-
kolana białego Platanthera bifolia, gółkę długoostrogową Gymnadenia conopsea (Ryc. 20), 
storczycę kulistą Traunsteinera globosa, listerę jajowatą Listera ovata, a w buczynie tuż 
obok polany, gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis.

4. Polana „Pańskie Skole”

Z polany tej (910–990 m n.p.m.) rozciąga się widok na grzbiet Turbacza oraz rozległe 
kompleksy dolnoreglowych buczyn i górnoreglowych świerczyn. Także tutaj spotykamy 
rozległe płaty łąk mieczykowo-mietlicowych. W miejscach wysięków wodnych rozwijają 
się eutroficzne młaki (Valeriano-Caricetum flavae) z masowo występującą i tworzącą swo-
isty aspekt wełnianką szerokolistną Eriophorum latifolium. Występują tu gatunki charakte-
rystyczne dla zespołu: kozłek całolistny Valeriana simplicifolia, turzyca żółta Carex flava 
oraz turzyca gwiazdkowata Carex echinata. Spośród gatunków wilgociolubnych na uwagę 
zasługuje także owadożerny tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris.

5. Polana „Jędrasowe Skole”

Niewielka, silnie zawilgocona i zarastająca polana. Tutaj masowo występuje skrzyp leśny 
Equisetum sylvaticum.

6. Buczyna karpacka

Na niewielkim odcinku trasa wycieczki przebiega przez płat typowej buczyny karpackiej 
(Dentario glandulosae-Fagetum) – zbiorowiska przewodniego dla piętra regla dolnego. 
Drzewostan tworzy buk, najczęściej z domieszką jodły; podszyt jest słabo wykształcony 
i tworzą go głównie podrosty drzew. W runie rozwijającym się bardzo bujnie wiosną spo-
tykamy liczne gatunki geofitów. Spośród gatunków charakterystycznych zespołu buczyny 
karpackiej obserwować możemy żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa i żywokost 
sercowaty Symphytum cordatum.

7. Polana Kułachowa

Polana (1020–1040 m n.p.m.) znajduje się na wypłaszczeniu terenu i zdominowana jest 
przez murawę bliźniczkową (Hieracio (vulgati)-Nardetum). Obok bliźniczki psiej trawki 
Nardus stricta, spotykamy tu niezmiernie rozpowszechnione w wyższych położeniach Gor-
ców gatunki górskie – wiechlinę Chaixa Poa chaixii i tymotkę alpejską Phleum commutatum.

8. Polana Jankówki (Jonkówki)

Polana położona na grzbiecie (1070–1090 m n.p.m.), na wschód od doliny potoku Łopuszna, 
nieopodal głównego szlaku (czerwonego) biegnącego przez Gorce oraz szlaku czarnego, 
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schodzącego do Łopusznej. Widoczne są pozostałości prowadzonej tu niegdyś gospodarki 
szałaśniczej w postaci dwóch zrujnowanych szałasów.

Polana Jankówki należy do najbardziej interesujących na obszarze GPN, zarówno 
pod względem bogactwa flory, jak i występujących zbiorowisk roślinnych. Największe 
powierzchnie zajmują płaty łąki mieczykowo-mietlicowej (Gladiolo-Agrostietum capil-
laris), młak (Valeriano-Caricetum flavae; Ryc. 21), łąk ostrożeniowych (Cirsietum rivu-
laris) oraz muraw bliźniczkowych (Hieracio (vulgati)-Nardetum). Spośród osobliwości 
florystycznych na wymienienie zasługuje turzyca Davalla Carex davalliana, występująca 
tu na wyjątkowo wysoko położonym stanowisku (ponad 1000 m n.p.m.), w obrębie młaki 
kozłkowo-turzycowej. Gatunek ten znany jest przede wszystkim z niżu, gdzie tworzy wła-
sne zbiorowisko niskiej młaki turzycowej (Caricetum davallianae) lub stanowi typowy 
składnik zmiennowilgotnych łąk ze związku Molinion (Matuszkiewicz 2005). W górach 
pojawia się sporadycznie, w najniższych położeniach.

Godne odnotowania jest także występowanie w obrębie wilgotniejszych fragmentów 
muraw bliźniczkowych gnidosza rozesłanego Pedicularis sylvatica. Ten dość rozpowszech-
niony w Polsce gatunek oligotroficzny, należy dziś do grupy ustępujących w związku 
z szybko postępującą eutrofizacją i osuszaniem siedlisk. Także flora storczykowatych jest 
bardzo bogata. Obok gatunków wymienionych już na poprzednich stanowiskach, rośnie tu 
ozorka zielona Coeloglossum viride, storczyk coraz rzadziej spotykany w Beskidach, ustę-
pujący w wyniku zmian sukcesyjnych zbiorowisk łąkowych.

Grupę gatunków górskich reprezentują: pięciornik złoty Potentilla aurea, kuklik górski 
Geum montanum oraz koniczyna kasztanowata Trifolium spadiceum.

Ryc. 19. Róża alpejska Rosa pendulina (fot. 
P. Czarnota).

Ryc. 20. Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea 
(fot. P. Czarnota).
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Zwracają uwagę gatunki charakterystyczne dla niższych położeń górskich, tutaj spoty-
kane wyjątkowo wysoko: przytulia północna Galium boreale, koniczyna pagórkowa Trifo-
lium montanum czy wiązówka błotna Filipendula ulmaria.

9. Wysznia

Wysznia to mało wybitny szczyt (1107 m n.p.m.) w pasmie Turbacza między kulminacją 
Kiczory a doliną Łopusznej.

Spotykamy tu ubogie płaty buczyn, w tym także reprezentujące zespół, tzw. „kwaśnej” 
buczyny (Luzulo luzuloidis-Fagetum). Pod Wysznią znajduje się imponująca wychodnia 
skalna zbudowana z piaskowca magurskiego; jest ona jedną z wielu osobliwych form skał-
kowych w GPN. Na skałkach jest stanowisko paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare.

10. Polana Srokówki i Pucołowski Stawek

Pucołowski Stawek to jedno z najwyżej położonych jezior beskidzkich (875 m n.p.m.). 
Znajduje się on w górnej części polany Srokówki w niszy osuwiskowej (już poza gra-
nicami GPN) i zasilany jest wyłącznie wodami opadowymi i roztopowymi. W ostatnich 
dziesięcioleciach, w związku z dużymi niedoborami opadów, intensywnie zarasta. Podjęto 
próby przeciwdziałania naturalnej sukcesji, która doprowadziłaby z czasem do całkowitego 
zamknięcia lustra wody przez narastające pło (torfowce Sphagnum spp.) i rozwój gatun-
ków szuwarowych (głównie pałki szerokolistnej Typha latifolia i sitów Juncus spp.). Znad 
jeziorka rozciąga się obszerna panorama widokowa obejmująca Tatry, Jezioro Czorsztyń-
skie i Kotlinę Nowotarską.

Ryc. 21. Młaka na polanie Jankówki z udziałem Trifolium spadiceum (fot. M. Kozak).
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11. Polana Chłapkowa

Polana w dolinie Chłapkowego potoku w Łopusznej; znajduje się już poza obszarem parku 
narodowego i jest użytkowana rolniczo. Przedstawia mozaikę łąk, agrocenoz łąkowych 
i zarośli. Na miedzach i skarpach przydrożnych licznie występuje chroniona naparstnica 
zwyczajna Digitalis grandiflora. W okolicy znajduje się stanowisko rzadkiego gatunku 
przywrotnika Alchemilla gorcensis.

12. Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie

Kościół w Dębnie jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych kościołów 
w Polsce. W 2003 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierw-
szy kościół w Dębnie wzniesiono prawdopodobnie w XIII w., obecny został wybudowany 
w II połowie XV w. na miejscu starszej świątyni. Z tego okresu pochodzą nawa i prezbi-
terium. Jest to świątynia z drewna modrzewiowego, orientowana, o konstrukcji zrębowej. 
Wieżę, w konstrukcji słupowo-ramowej, z izbicą, wzniesiono w 1601 r. W środku znajduje 
się unikatowa polichromia z ok. 1500 r. wykonana w drewnie oraz cenne zabytki rzeźby 
i malarstwa gotyckiego. Ołtarz główny jest tryptykiem z początku XVI w.; w jego polu 
środkowym znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Michała Archanioła 
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na skrzydle lewym – św. Jana Ewangelisty oraz św. Sta-
nisława, zaś na skrzydle prawym – św. Jana Chrzciciela oraz św. Mikołaja. Dwa boczne 
ołtarze zostały wykonane w stylu barokowym. Zawierają cenne figury (Matka Boża z Dzie-
ciątkiem oraz święte: Cecylia, Katarzyna, Barbara i Dorota) datowane na ok. 1440 rok. 
Na północnej ścianie znajduje się malowane gotyckie tabernakulum drewniane z XIV w. 
Najstarszym zabytkiem w kościele jest prawdopodobnie umieszczony na belce tęczowej 
drewniany krucyfiks (tzw. Krzyż naturalny – drzewo życia) z około 1380 r., pochodzący 
być może z pierwotnej dębniańskiej świątyni. Nad belką tęczową widnieje wizerunek orła 
jagiellońskiego. Na wymienienie zasługuje także kopia malowidła sztalugowego pocho-
dzącego z 1280 r., przedstawiającego św. Agnieszkę i św. Katarzynę z palmami (orygi-
nał w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie) oraz cenne elementy wyposażenia, m.in. 
zabytkowe cymbały i szesnastowieczna, haftowana chorągiew z wizerunkiem św. Stani-
sława ze Szczepanowa (Milian, Spiechowicz-Jędrys 2007; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kościół_św._Michała_Archanioła_w_Dębnie)

Podziękowania. Autorzy składają serdeczne podziękowania dr. hab. inż. Pawłowi Czarnocie (GPN) 
za korektę tekstu, udostępnione fotografie i udzielone informacje oraz dr. Maciejowi Kozakowi za dostęp-
nione fotografie i cenne informacje.
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Wstęp

Bieszczady to pasmo średniej wysokości położone w południowo wschodniej Polsce przy 
granicy ze Słowacją i Ukrainą. Jest to jedyny w granicach naszego kraju fragment Karpat 
Wschodnich (Ryc. 1). Rozciąga się on od Przełęczy Łupkowskiej (640 m n.p.m.) na zacho-
dzie, oddzielającej Bieszczady od Beskidu Niskiego i jednocześnie Karpaty Wschodnie od 
Zachodnich, do wschodniej granicy państwa. Bieszczady charakteryzują się, podobnie jak 
całe Karpaty Wschodnie, rusztowym układem grzbietów górskich, które biegną równole-
gle do siebie z północnego zachodu na południowy wschód oraz kratowym układem dolin 
rzecznych. Wysokość grzbietów stopniowo wzrasta ku wschodowi. Najwyższym szczytem 
w polskiej części Bieszczadów jest Tarnica (1346 m n.p.m.). 

Osobliwą cechą tych gór jest brak piętra lasów świerkowych (regla górnego), w miejsce 
którego wykształciły się rozległe łąki wysokogórskie, zwane połoninami. Szata roślinna 
Bieszczadów różni się od innych polskich pasm karpackich dużym udziałem gatunków 
i zbiorowisk wschodniokarpackich. Roślinność charakteryzuje się wysokim stopniem natu-
ralności, należy jednak pamiętać, że jej aktualny stan jest efektem obniżenia presji czło-
wieka na przyrodę tych gór. W wyniku tragicznych wydarzeń historycznych z Bieszczadów 

Ryc. 1. Położenie Bieszczadów na tle łuku Karpat.
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zniknęły wsie wraz z mieszkańcami oraz kulturą tego regionu. Od ponad pół wieku postę-
puje proces renaturalizacji ekosystemów połoninowych i leśnych, zaś w miejsce dawnych 
osad ludzkich wykształciła się tzw. „kraina dolin” – swoisty dla tego terenu fenomen histo-
ryczno-przyrodniczy z zachowanymi fragmentami łąk, pastwisk, sadów czy pojedynczymi 
drzewami przydrożnymi (Winnicki, Zemanek 2009; Górecki, Zemanek 2016).

Krótka historia badań szaty roślinnej

Pierwsze, bardzo ogólne informacje o szacie roślinnej pojawiły się w opracowaniu poświę-
conym florze Galicji autorstwa Wilibalda Bessera (1809). Nieco pełniejszych danych 
dostarczyły późniejsze badania Josefa A. Knappa (1869, 1872), Bolesława Kotuli (1881, 
1883) i Eustachego Wołoszczaka (1894). Stały się one podstawą do wysunięcia propozycji 
przeprowadzenia granicy fitogeograficznej między Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi 
od przełęczy Łupkowskiej na północ, wzdłuż Osławy i Sanu (Wołoszczak 1908).

Po okresie stagnacji w latach międzywojennych, zainteresowanie Bieszczadami wzro-
sło ponownie we wczesnych latach 50. XX w. Rozpoczęły się systematyczne prace nad 
roślinnością, prowadzono poszukiwania florystyczne w różnych grupach roślin i grzybów. 
Zaowocowało to wieloma fundamentalnymi pracami dotyczącymi flory mchów (Lisowski 
1956), porostów (Glanc, Tobolewski 1960), roślin naczyniowych (Jasiewicz 1965) oraz 
grzybów (Domański 1964; Domański i in. 1960, 1963, 1967, 1970). Badania fitosocjolo-
giczne łąk, lasów i torfowisk prowadzili Pałczyński (1962), Zarzycki (1963) oraz Marek 
i Pałczyński (1964). W latach późniejszych zwrócono uwagę na niższe pasma leżące na 
północ od Sanu, czyli tzw. Bieszczady Niskie (Zemanek 1989a, b). Historię szaty roślinnej 
tej części Karpat badała Ralska-Jasiewiczowa (1980), a zagadnienia fitogeograficzne m.in. 
Pawłowski (1972) oraz Zemanek (1991a, b, c, 1992).

W związku z opracowaniem planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN) 
w latach 1993–1996 prowadzono intensywną inwentaryzację szaty roślinnej, która zaowo-
cowała wieloma pracami dotyczącymi flory naczyniowej (Zemanek i in. 1995; Zemanek, 
Winnicki 1999) oraz zbiorowisk leśnych (Michalik, Szary 1997), połoninowych (Winnicki 
1999, 2016) i łąkowych (Denisiuk, Korzeniak 1999; Korzeniak 2016). Pojawiło się też 
kilka prac taksonomicznych dotyczących krytycznych rodzajów Aconitum czy Delphinium 
(Mitka, Jodłowski 1998; Mitka, Nowosad, 2002; Mitka 2003) oraz wiele notatek florystycz-
nych (np. Kucharzyk 1994, 1998).

Kontynuowane są prace nad florą roślin naczyniowych poza BdPN (np. Kozłowska- 
Kozak 2017 – południowa część zlewni Solinki; Kowalczyk 2016 – Pogórze Leskie; Pió-
recki 2013, Wolanin 2014 – Pogórze Przemyskie), a także uzupełniane szczegółowe dane 
dotyczące szaty roślinnej obszarów ostatnio przyłączonych do parku (w dolinie górnego 
Sanu i w Caryńskiem).

Dzięki tym pracom południowo-wschodnia część Polski ma wyjątkowo pełny obraz 
szaty roślinnej, a zebrane dane posłużyły do objęcia tego regionu różnymi formami ochrony.

Pozycja fitogeograficzna Bieszczadów

Odmienność szaty roślinnej omawianego regionu od dawna zwracała uwagę biogeografów, 
którzy właśnie tutaj lokowali granicę pomiędzy obiema częściami Karpat (por. Zemanek 
1991b). Obecnie Bieszczady Zachodnie pod względem fitogeograficznym zaliczane są do 
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prowincji środkowoeuropejskiej górskiej, podprowincji karpackiej, działu Karpat Wschod-
nich i okręgu Karpat Lesistych (nazywanych niekiedy Beskidami Wschodnimi) (Ryc. 2). 
Za takim umiejscowieniem przemawia duży udział gatunków i zbiorowisk o charakterze 
wschodnim, wybitnie odróżniający te góry od sąsiedniego Beskidu Niskiego. Dodatkowo 
odrębność wysokich pasm bieszczadzkich podkreśla obecność w szacie roślinnej elementu 
górskiego i wysokogórskiego, dlatego wyróżnia się je jako podokręg Bieszczadów Wyso-
kich. Niższe pasma na północ od Otrytu zaliczane są natomiast do podokręgu Bieszczadów 
Niskich, które charakteryzują się dużym udziałem lasów grądowych z elementami ciepło-
lubnymi i niżowymi. Od północy Bieszczady Niskie sąsiadują z Pogórzem Przemyskim.

Ogólna charakterystyka flory

Najlepiej poznaną grupą roślin na omawianym terenie są rośliny naczyniowe. W Biesz-
czadzkim Parku Narodowym stwierdzono obecność ponad 800 gatunków, zaś w całych 
Bieszczadach Zachodnich występuje ok. 850 gatunków, a w całych polskich Karpatach 
Wschodnich – ok. 1100 (Zemanek 1991a, 2016).

Gatunki wschodnie

Flora „bieszczadzka” wyróżnia się na tle flory Polski obecnością grupy gatunków wschod-
nich. Poniżej wymieniono te najbardziej charakterystyczne (Ryc. 3).

Endemity wschodniokarpackie i wschodnio-południowokarpackie:
tojad bukowiński Aconitum bucovinense Zapał.,
tojad wiechowaty Aconitum degenii Gayer subsp. degenii (= A. paniculatum Lam.),
tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gayer subsp. lasiocarpum,
tojad czarnohorski Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka (A. firmum × A. nanum),
tojad Gayera Aconitum × gayerii Starmuhl. (A. degenii × A. lasiocarpum),

Ryc. 2. Podział fitogeograficzny Karpat polskich (wg Pawłowskiego 1972, zmienione): 1 – granica Karpat, 
2 – granice okręgów, 3 – granice podokręgów, 4 – granica między Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi; 
Beskidy: B1 – podokręg śląsko-babiogórski, B2 – podokręg Borów Nowotarskich, B3 – podokręg sądecki, 
B4 – podokręg Beskidu Niskiego; Pogórze: P1 – podokręg Pogórza Cieszyńskiego, P2 – podokręg Pogórza Wie-
lickiego, P3 – podokręg Pogórza Ciężkowickiego, P4 – podokręg Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego; Biesz-
czady: Bw – podokręg Bieszczadów Wysokich, Bn – podokręg Bieszczadów Niskich.
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tojad karłowaty Aconitum × nanum (Baumg.) Simonk. (A. bucovinense × A. firmum),
goździk kartuzek skalny Dianthus carthusianorum L. subsp. saxigenus (Schur) Javorka 
et Soó (D. carthusianorum var. saxigenus Schur),
pszeniec biały Melampyrum saxosum Baumg.,
szczaw górski karpacki Rumex alpestris Jacq. subsp. carpaticus Zapał. (R. carpaticus Zapał.),
lepnica karpacka Silene dubia Herbich (S. nutans L. subsp. dubia Herbich),
wilczomlecz karpacki Euphorbia carpatica Woł. (gatunek krytyczny),
śnieżyca wiosenna karpacka Leucoium vernum L. subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz 
(takson krytyczny).

Subendemity wschodniokarpackie:
ostróżka wyniosła wschodniokarpacka Delphinium elatum L. subsp. nacladense (Zapał.) 
Holub (D. nacladense Zapał.),
tojad mołdawski Hosta Aconitum moldavicum Hacq. subsp. hosteanum (Schur) Graebn. 
& P. Graebn.,
przywrotnik turkulski Alchemilla turkulensis Pawł.

Gatunki wschodniokarpacko-bałkańskie:
dzwonek rozłogowy Campanula abietina Griseb. et Schenk,
chaber Kotschy’ego Centaurea kotschyana Heuffel ex W.D.J. Koch,
goździk skupiony Dianthus compactus Kit.,
starzec długolistny Senecio papposus (Rchb.) Less.,
sesleria Bielza Sesleria bielzii Schur,
fiołek dacki Viola dacica Borb. 

Przedstawiciele elementu kierunkowego wschodniego (gatunki z granicą zachodnią 
w Bieszczadach):
tojad kosmatoowockowy Aconitum × hebegynum DC.,
olsza zielona Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC.,
turzyca dacka Carex dacica Heuff.,
ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii Rouy,
groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus Waldst. et Kit., 
wężymord górski Scorzonera rosea Waldst. et Kit.,
ciemiężyca biała Veratrum album L. subsp. album.

Przedstawiciele elementu kierunkowego wschodniego (gatunki z granicą zachodnią poza 
Bieszczadami):
sałatnica leśna Aposeris foetida (L.) Less.,
turzyca siedmiogrodzka Carex depressa Link in Schrad. subsp. transsilvanica (Schur) 
Egorova,
lulecznica kraińska Scopolia carniolica Jacq.

Szereg innych gatunków, zaliczanych niegdyś do grupy wschodnio karpackiej, wymaga 
szczegółowych badań ich rozmieszczenia, lecz są to nadal taksony bardzo interesujące 
i podkreślające wyjątkowość flory omawianego terenu. Należą do nich m.in. arnika gór-
ska Arnica montana L., ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., 
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Ryc. 3. Wybrane gatunki wschodniokarpackie: A – tojad bukowiński Aconitum bukovinense, B – ostróżka 
wschodniokarpacka Delphinium elatum subsp. nacladense, C – fiołek dacki Viola dacica, D – goździk skupiony 
Dianthus compactus, E – wilczomlecz karpacki Euphorbia carpatica, F – wężymord górski Scorzonera rosea.

A B

C D

E F
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łoczyga pośrednia Lapsana intermedia M. Bieb. (L. communis L. subsp. intermedia 
(M. Bieb.) Hayek), cebulica trójlistna Scilla kladnii Schur i smotrawa okazała Telekia spe-
ciosa (Schreb.) Baumg.

Gatunki górskie

Występowanie, struktura i liczebność tej grupy gatunków podkreśla górski charakter 
regionu. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie prawie 200 taksonów górskich, 
w tym: 65 wysokogórskich (30 alpejskich i 35 subalpejskich), ok. 40 ogólnogórskich i ok. 
95 reglowych (w tym 6 podgórskich). Ogólnie taksony górskie stanowią ok. 20% całej flory 
(Ryc. 4).

Bardzo interesującą grupą są gatunki wysokogórskie. Ich występowanie świadczy o tym, 
że szczyty Bieszczadów zawsze pozostawały bezleśne, choć zapewne zasięg połonin był 
znacznie mniejszy. Wśród gatunków alpejskich, zajmujących najwyższe położenia na 
grzbietach, warto wymienić takie rzadkości, jak zawilec narcyzowaty Anemone narcissi-
flora (Ryc. 4C), rdest żyworodny Polygonum viviparum i różeniec górski Rhodiola rosea, 
czy gatunki nieco częstsze – driakiew lśniąca Scabiosa lucida, kostrzewa niska Festuca 
airoides, turzyca dacka Carex dacica, rojnik górski Sempervivum montanum, skalnica 

Ryc. 4. Wybrane gatunki górskie: A – widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum, B – tocja alpejska Tozzia alpina 
subsp. carpatica, C – zawilec narcyzowy Anemone narcissiflora, D – turzyca skalna Carex rupestris.

A B

C D
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gronkowa Saxifraga paniculata, prosienicznik jednogłówkowy Hypochoeris uniflora i pię-
ciornik złoty Potentilla aurea.

Gatunki subalpejskie lokują się nieco niżej, na zboczach połonin, a czasem schodzą 
nawet na łąki w dolinach. Do tej grupy należą m.in.: czosnek siatkowaty Allium victorialis, 
pełnik europejski Trollius altissimus, ciemiężyca biała Veratrum album subsp. album i fiołek 
dwukwiatowy Viola biflora.

Spośród gatunków reglowych i ogólnogórskich wymienić trzeba rzadko spotykaną tocję 
alpejską Tozzia alpina subsp. carpatica (Ryc. 4B) – roślinę o charakterze półpasożytniczym, 
której następne stanowiska na zachód od Bieszczadów znajdują się dopiero na Babiej Górze.

Rośliny chronione i rzadkie

Na omawianym terenie spotkać można wiele taksonów znajdujących się na liście gatun-
ków prawnie chronionych, zarówno pośród roślin naczyniowych (np. goryczki, storczyki, 
widłaki, wiele roślin górskich), jak i roślin niższych oraz grzybów. Jednak znacznie bardziej 
interesujące jest występowanie gatunków niezwykle rzadkich, mających tutaj swe jedyne 
w Polsce stanowiska. Do takich roślin należy wiele gatunków wschodniokarpackich, np. 
wymieniane wcześniej: tojad bukowiński, lepnica karpacka (Ryc. 3A i B) czy ostróżka 
wschodniokarpacka. Wszystkie te taksony rosną w znacznej izolacji od sąsiednich populacji 
– odległość do następnych stanowisk wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. 
Dlatego też stanowiska te są niezwykle cenne i bardzo interesujące z naukowego punktu 
widzenia, m.in. ze względu na możliwość zachodzenia w izolowanych populacjach pewnych 
procesów ewolucyjnych (Mitka 1994; Mitka, Zemanek 1997). Wiele roślin bieszczadzkich 
włączono do Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001; Kaźmierczkowa 
i in. 2014) oraz do Czerwonej Księgi Karpat Polskich (Mirek, Piękoś-Mirkowa 2008).

Dysjunkcja śródkarpacka

Bezleśne szczyty Bieszczadów stanowią dla roślin wysokogórskich znakomite siedlisko do 
bytowania. Jest to jednocześnie najbardziej na zachód wysunięte miejsce w Karpatach Wschod-
nich, gdzie spotkać można piętro subalpejskie. W Karpatach Zachodnich pierwsze tego typu 
siedliska znajdują się na terenie Beskidu Sądeckiego (głównie pochodzenia antropogenicz-
nego), dalej w Pieninach (skaliste ściany) i w Tatrach. Brak odpowiednich siedlisk na terenie 
niskich pasm bieszczadzkich i w Beskidzie Niskim powoduje, że wiele gatunków wykazuje 
przerwę w rozmieszczeniu na terenie Karpat pomiędzy Bieszczadami, a np. Tatrami czy Pieni-
nami. Przerwa ta nosi nazwę dysjunkcji śródkarpackiej i jest bardzo interesującym zjawiskiem 
biogeograficznym, związanym ze zmianami klimatycznymi po ostatnim zlodowaceniu. Taki 
typ rozmieszczenia wykazuje ponad 70 taksonów (Jasiewicz 1965; Zemanek, Towpasz 1995).

Inne grupy roślin i grzybów

Intensywne badania botaniczne prowadzone w latach 90. XX w. i późniejszych pozwoliły 
na zweryfikowanie oraz uzupełnienie wcześniejszych danych. Dzięki temu liczba gatunków 
porostów (grzybów zlichenizowanych) notowanych w Bieszczadach Lichenes przekroczyła 
600 (Kościelniak, Kiszka 2005; Kościelniak 2013, 2016), wątrobowców Hepaticop-
sida – ponad 100 (Klama 2016), zaś mchów i torfowców – ponad 300 (Stebel, Żarno-
wiec 2010; Żarnowiec 2010; Żarnowiec, Stebel 2014, 2016). Liczba gatunków grzybów 
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wielkoowocnikowych szacowana jest na ponad 1300 (Gierczyk i in. 2009; Kujawa i in. 
2016), a śluzowców na ok. 75 (Drozdowicz, Bochynek 2016). We wszystkich tych grupach 
stwierdzono występowanie wielu niezwykle rzadkich taksonów, w tym endemicznych dla 
Karpat lub Karpat Wschodnich, jednak przy obecnym poziomie wiedzy o rozmieszczeniu 
w Polsce precyzyjne określenie ich znaczenia jest niemożliwe.

Ogólna charakterystyka roślinności

Piętra roślinności

Na omawianym terenie występuje piętro pogórza, regla dolnego i piętro połonin wraz typo-
wymi dla nich zbiorowiskami roślinnymi (Ryc. 5). Piętro pogórza rozciąga się do ok. 500–
550 m n.p.m. Piętro regla dolnego zajmuje największą powierzchnię, sięgając od 500–550 
do 1150–1250 m n.p.m. Znaczna część ekosystemów występujących w jego obrębie ma 
charakter naturalny. Górna granica lasu przebiega na wysokości 1100–1250 m n.p.m. Powy-
żej rozciąga się piętro połonin (łąk subalpejskich), gdzie na wychodniach skalnych można 
spotkać fragmenty roślinności alpejskiej. Ten osobliwy układ pięter roślinności w Bieszcza-
dach, charakteryzujący się brakiem regla górnego (piętra borów świerkowych), od dawna 
wzbudzał dyskusje na temat przyczyn tego zjawiska. Ścierały się poglądy o zniszczeniu 
pasa lasów świerkowych wskutek zabiegów gospodarczych lub naturalności górnej gra-
nicy lasu utworzonej przez lasy bukowe. Szczegółowy opis tej polemiki podaje Kucharzyk 
(2006; tam bogata literatura). Obecnie większość autorów (np. Zarzycki 1963; Malicki i in. 
1967/1968) skłania się do uznania górnej granicy lasu tworzonej przez buka za zjawi-
sko naturalne, uwarunkowane klimatycznie (wpływy wysuszających wiatrów znad Niziny 
Pannońskiej; por. Michna, Paczos 1972), tym bardziej, że podobna sytuacja obserwowana 
jest w kilku innych grupach górskich Karpat (np. Połonina Równa, Połonina Borżawa), 
a także w Alpach (tzw. insubryjski typ piętrowości), Apeninach i na Bałkanach (Walter 
1979). Mimo to poglądy, że w Bieszczadach piętro świerkowe, przynajmniej szczątkowe, 
istniało w przeszłości powracają co jakiś czas, wspierane nowymi danymi (np. Szweykow-
ski, Buczkowska 1996).

Ryc. 5. Piętra roślinno-klimatyczne w Bieszczadach Wysokich oraz ich współczesna szata roślinna: 1 – zarośla 
połoninowe, 2 – połoninowe zbiorowiska zielne, 3 – buczyna krzywulcowa, 4a – lasy bukowe i jaworowe, 4b – 
lasy bukowe z udziałem jodły, 5 – łąki i pastwiska, 6 – lasy łęgowe.
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Źródła historyczne potwierdzają istnienie połonin w Bieszczadach w okresie wcześniej-
szym, niż pojawiło się osadnictwo (Augustyn 1993). Piętro łąk alpejskich ukształtowane 
zostało przez czynniki naturalne, jednak trwające przez kilka stuleci gospodarcze oddzia-
ływanie człowieka (wypas, koszarowanie bydła i owiec, wycinanie zarośli jarzębinowych, 
olszowych i krzywulców bukowych w celu poszerzenia pastwisk, wypalanie lasu w strefie 
górnej granicy i zakładanie łąk kośnych) miało istotny wpływ na aktualny zasięg, skład 
i strukturę zbiorowisk roślinnych tych najwyższych partii omawianego regionu. Uważa 
się, że wskutek działalności człowieka górna granica lasu uległa obniżeniu o 100–200 m 
(Zarzycki 1963). Po ustaniu działalności gospodarczej i objęciu najwyższych partii Biesz-
czadów ochroną, połoniny zmieniły nieco swój charakter – zanikły wysokogórskie zbioro-
wiska pastwiskowe, a rozprzestrzeniły się traworośla i borówczyska. Zaobserwowano też 
regenerację roślinności krzewiastej (zarośli jarzębinowych i kosej olchy) powyżej górnej 
granicy lasu (Winnicki 1999). Górna granica lasu, wbrew przewidywaniom, nie wykazuje 
tendencji do gwałtownego podwyższania się. Badania Kucharzyka (2004) wykazały, że 
tempo regeneracji lasu bukowego przy górnej granicy jest bardzo wolne, stąd też granica ta 
jest stosunkowo stabilna i nie wykazuje nagłych zmian. Jednakże długoterminowe prognozy 
mówią o znacznym ograniczeniu powierzchni właściwych połonin na rzecz wysokogór-
skich zbiorowisk zaroślowych, zwłaszcza na zboczach o ekspozycji północnej, a to może 
sprzyjać lepszemu rozwojowi buczyn i stopniowemu, choć wolnemu, podwyższaniu się 
górnej granicy lasu (Winnicki 1999).

Zbiorowiska leśne

Podstawy współczesnej wiedzy o zbiorowiskach leśnych Bieszczadów dostarczyły prace 
Zarzyckiego (1963), Michalika (1993) oraz Michalika i Szarego (1998). Większość lasów 
bieszczadzkich ma charakter naturalny – mimo długotrwałej gospodarki w przeszłości 
zmiany nie były na tyle silne, by całkowicie zmienił się skład i struktura drzewostanów. 
Niektóre fragmenty lasów, szczególnie położone w niedostępnych miejscach, określane są 
nawet jako lasy o charakterze pierwotnym.

Najbardziej rozpowszechnionym na omawianym terenie zespołem leśnym jest buczyna 
karpacka Dentario glandulosae-Fagetum. Typowymi dla niej gatunkami są żywiec gruczo-
łowaty Dentaria glandulosa (subendemit karpacki) oraz żywokost sercowaty Symphytum 
cordatum i sałatnica leśna Aposeris foetida. W zależności od lokalnych warunków siedli-
skowych buczyna karpacka zróżnicowana jest na kilka podzespołów. Najczęściej spotykany 
jest podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum typicum. Siedliska zdecydowanie 
wilgotne zajmują podzespoły: D. g.-F. allietosum (z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursi-
num) i D. g.-F. lunarietosum (z miesiącznicą trwałą Lunaria rediviva). Podzespół D. g.-F. 
festucetosum drymejae (z kostrzewą górską Festuca drymeja), czyli buczyna trawiasto- 
turzycowa, zajmuje stanowiska suche, na stromych, kamienistych zboczach. Buczyna 
karpacka tworzy w Bieszczadach górną granicę lasu, co jest ewenementem w tej części 
Karpat. Przy górnej granicy lasu występuje podzespół ziołoroślowy D. g.-F. athyrietosum 
distentifoliae, z dużym udziałem w runie gatunków subalpejskich (np. miłosna górska 
Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina). Drzewostan ma pokrój skarlały, 
drzewa są pokrzywione, stąd ta postać lasu bukowego nosi nazwę buczyny krzywulcowej 
(Ryc. 6A–D).
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Ryc. 6A, B. Lasy bukowe Bieszczadów: A – żyzna buczyna typowa Dentario glandulosae-Fagetum typicum, 
B – buczyna z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum – Dentario glandulosae-Fagetum allietosum.

A

B
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Ryc. 6C, D. Lasy bukowe Bieszczadów: C – kwaśna buczyna Luzulo nemorosae-Fagetum, D – krzywulcowa 
forma buczyny u górnej granicy lasu.

C

D
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Drugim pospolitym typem lasów bukowych jest kwaśna buczyna Luzulo nemorosae- 
Fagetum. Jest to zbiorowisko znacznie uboższe, zajmuje stanowiska na stromych stokach, 
grzbietach, w miejscach gdzie zachodzą procesy przemywania i zakwaszania gleb. Kwa-
śna buczyna wykazuje wewnętrzne zróżnicowanie na kilka podzespołów, z których naj-
bardziej rozpowszechnione są: podzespół typowy L. n.-F. typicum (z kosmatką gajową 
Luzula nemorosa) oraz podzespół trzcinnikowy L. n.-F. calamagrostietosum (z trzcinnikiem 
leśnym Calamagrostis arundinacea).

Niewielkie powierzchnie zajmuje zespół dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego 
Abieti-Piceetum montanum. Spotykany jest raczej w niższych położeniach i niewykluczone, 
że częściowo został ukształtowany przez człowieka.

Na pochyłych, kamienistych i eksponowanych ku północy zboczach pojawiają się nie-
wielkie płaty jaworzyny górskiej Lunario-Aceretum. Na rumowiskach skalnych zasobnych 
w węglan wapnia spotkać można jaworzynę górską Phyllitido-Aceretum (z języcznikiem 
zwyczajnym Phyllitis scolopendrium) (Ryc. 7A). Przy górnej granicy, na nasłonecznionych 
obrywach i ściankach skalnych, występuje jaworzyna karpacka Sorbo-Aceretum carpati-
cum z panującą w drzewostanie wysokogórską odmianą jarzębiny Sorbus aucuparia var. 
glabrata.

Zbiorowiskiem dość rozpowszechnionym w wysokich partiach Bieszczadów, lecz 
rzadkim w skali Karpat, jest wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa Aceri-Fagetum. 
Charakteryzuje się krzywulcowym drzewostanem oraz runem, w którym duży udział mają 
subalpejskie gatunki ziołoroślowe (np. szczaw górski Rumex alpestris, wietlica alpejska 
Athyrium distentifolium).

Niewielkie powierzchnie na terenach zabagnionych, u podnóży zboczy lub wzdłuż 
wolno płynących wód, zajmuje zespół olszyny bagiennej Caltho-Alnetum. Natomiast nad 
potokami i rzekami, na terasach zalewowych pospolicie wykształca się bardzo bogate zbio-
rowisko olszynki karpackiej Alnetum incanae (Ryc. 7B).

W niższych partiach Bieszczadów Wysokich oraz w Bieszczadach Niskich spotkać można 
dobrze wykształcone płaty lasu grądowego, reprezentowanego przez zespół grądu subkon-
tynentalnego Tilio-Carpinetum, występującego w kilku odmianach uzależnionych siedli-
skowo (Ryc. 7). Najczęściej spotykany jest podzespół typowy Tilio-Carpinetum typicum. 
Są to bogate, wielogatunkowe lasy liściaste ze zróżnicowanym runem o charakterze mezo-
filnym. W dolinach rzek, na siedliskach wilgotnych, spotyka się podzespół grądu niskiego 
T.-C. stachyetosum, zaś na stromych zboczach o wystawie południowej – ciepłolubną 
odmianę T.-C. melittetosum. Wzdłuż rzek występują fragmenty lasów łęgowych (olszynki 
karpackiej, olszyny bagiennej) lub zarośli wiklinowych Salicetum triandro-viminalis.

Zbiorowiska leśne wyróżniające Bieszczady na tle innych pasm Karpat Polskich (Micha-
lik, 1993; Zemanek, 2005), to:

Alnetum incanae – olszynka karpacka w odmianie wschodniokarpackiej, charakteryzu-
jąca się występowaniem kilku gatunków wschodnich,

Caltho-Alnetum – bagienna olszyna górska w odmianie wschodniokarpackiej,
Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny z udziałem kilku gatunków wschodnich,
Denatario glandulosae-Fagetum athyrietosum distentifoliae – podzespół ziołoroślowy 

buczyny karpackiej,
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Ryc. 7A, B. Inne zbiorowiska leśne Bieszczadów: A – jaworzyna górska Phyllitido-Aceretum, B – olszynka 
karpacka Alnetum incanae.

A

B
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Ryc. 7C, D. Inne zbiorowiska leśne Bieszczadów: C – grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum z kwitnącą śnie-
życą wiosenną Leucoium vernum subsp. carpaticum, D – bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum.

C

D
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Dentario glandulosae-Fagetum festucetosum drymejae – podzespół trawiasto-turzy-
cowy buczyny karpackiej,

Aceri-Fagetum – jaworzyna ziołoroślowa w odmianie wschodniokarpackiej z dużym 
udziałem gatunków wschodnich.

Zbiorowiska roślinne połonin
Z Bieszczadów podano ok. 40 zbiorowisk połoninowych (Ryc. 8), których rozmieszczenie 
zależy od czynników naturalnych, historycznych i antropogenicznych. Można je połączyć 
w trzy grupy: 

zbiorowiska zaroślowe,
zbiorowiska traworoślowe, ziołoroślowe i krzewinkowe,
zbiorowiska alpejskie: murawy, bażyniska, borówczyska, torfowiska i zbiorowiska 

szczelin i półek skalnych. 
Połoniny opanowane są obecnie przez traworośla. Największe powierzchnie zajmuje 

zespół z trzcinnikiem leśnym Calamagrostietum arundinaceae, występujący na zboczach 
o większym nachyleniu. Na zboczach o niewielkim nachyleniu i na wypłaszczeniach rozle-
głe łany tworzą traworośla wiechlinowo-śmiałkowe Poo-Deschampsietum. Wśród tego typu 
zbiorowisk występują borówczyska z goryczką trojeściową Vaccinietum myrtilli gentianeto-
sum, a wokół rumowisk skalnych borówczyska z różą alpejską Vaccinietum myrtilli rosetosum 
pendulinae. Na glebach wilgotniejszych i żyźniejszych wykształca się wschodniokarpacki 
zespół ziołoroślowy z pełnikiem alpejskim Astrantio-Knautietum. Zespół wschodniokar-
packiej psiary Hypocheridi uniflorae-Nardetum stricte, niegdyś bardzo rozpowszechniony, 
zmniejszył zajmowaną powierzchnię do niewielkich, rozproszonych fragmentów. W niższej 
strefie połonin często pojawiają się płaty z panującym szczawiem alpejskim zaliczane do 
zespołu Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini. 

Na zboczach eksponowanych ku północy występują zarośla jarzębinowe z wietlicą 
alpejską Athyrio distentifoliae-Sorbetum, a na zacienionych rumowiskach u podnóży skal-
nych grzebieni – rzadki zespół zarośli jarzębinowych z borówką Vaccinio myrtilli-Sorbe-
tum. Na zboczach południowych odtwarzają się zarośla jarzębinowe z trzcinnikiem leśnym 
Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia. Strome zbocze Tarnicy zajmuje płat zespołu 
zarośli wierzbowo-olszowych Salici silesiaceae-Alnetum viridis. Przy potoczkach i źródeł-
kach oraz w miejscach wysięków wód śródpokrywowych, wykształcają się płaty zespołu 
zarośli olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis.

Zbiorowiska alpejskie zajmują niewielkie powierzchnie w najwyżej położonych, przy-
szczytowych częściach połonin i w nich głównie zlokalizowane są stanowiska rzadkich 
gatunków wysokogórskich, w tym wielu wschodniokarpackich. Spośród tej grupy zbioro-
wisk, zlokalizowanych na płytkich inicjalnych glebach (litosolach), można wymienić natu-
ralne zbiorowiska szczelin i półek skalnych, murawy Potentillo aureae-Festucetum airoides 
z kostrzewą niską i pięciornikiem złotym, borówczyska bażynowe Empetro-Vaccinietum 
i połoninowe Vaccinietum myrtilli festucetosum z kostrzewą niską, a także alpejskie torfo-
wiska Empetro-Sphagnetum z bażyną obupłciową (Ryc. 9).

Wśród zbiorowisk połoninowych charakter wschodni mają:
Potentillo aureae-Festucetum airoides – lokalny zespół wysokogórski z panującą 

kostrzewą niską Festuca airoides; podobne zespoły spotkać można w innych masywach 
o charakterze wysokogórskim,
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Ryc. 8A, B. Zbiorowiska połoninowe: A – traworośla Tanaceto-Calamagrostietum arundinaceae, B – ziołorośla 
Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae.

A

B
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Ryc. 8C, D. Zbiorowiska połoninowe: C – zarośla olszy zielonej Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viridis, 
D – ziołorośla z chabrem miękkowłosym Centaurea mollis.

C

D



102 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

Ryc. 9A, B. Zbiorowiska wysokogórskie: A – dzwonek wąskolistny Campanula polymorpha w szczelinach 
skalnych, B – murawa z kostrzewą niską Potentillo aureae-Festucetum airoides.

A

B
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Ryc. 9C, D. Zbiorowiska wysokogórskie: C – borówczysko Vaccinietum myrtilli, D – torfowisko połoninowe 
Empetrum hermaphroditum-Sphagnum nemoreum.

C

D
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Hypocheridi uniflorae-Nardetum stricte – zespół wschodniokarpackiej psiary opisany 
przez Pałczyńskiego (1962) jako Nardetum carpaticum orientale,

Athyrio distentifoliae-Sorbetum alnetosum viridis – wschodniokarpacki podzespół zbio-
rowiska opisanego z Babiej Góry (Celiński, Wojterski 1978),

Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viride – zespół opisany z Karpat Wschodnich (Góry 
Czywczyńskie) (Pawłowski, Walas 1949); w Bieszczadach występuje jego zubożała forma 
(Ryc. 8C),

Trollio altissimi-Knautietum dipsacifoliae – kwieciste ziołorośla połoninowe (Ryc. 8B), 
podawane już przez A. Jasiewicza (1965) jako Trollio-Centaureetum, ale bez dokładnego 
opisu i tabel; aktualną nazwę nadał T. Winnicki (1999),

Diantho compacti-Hypericetum maculati – wschodniokarpackie ziołorośla 
goździkowo-dziurawcowe,

Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini – subalpejski zespół szczawiu alpejskiego opi-
sany z Gór Czywczyńskich jako Rumicetum alpini pocuticum (Pawłowski, Walas 1949),

Tanaceti-Calamagrostietum arundinaceae – najbardziej rozpowszechniony zespół tra-
worośli bieszczadzkich, z dużym udziałem gatunków wschodnich (Ryc. 8A),

Poo chaixii-Deschampsietum caespitosae – traworośla wiechlinowo-śmiałkowe, opi-
sane z Gór Czywczyńskich (Pawłowski, Walas 1949),

Dryopteridi dilatatae-Sorbetum aucupariae – zespół zarośli jarzębinowych podawany 
dotychczas tylko z Bieszczadów (rozmieszczenie wymaga badań),

Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli – połoninowe borówczysko bażynowe, 
lokalny zespół zastępczy dla podobnych zbiorowisk w Karpatach Zachodnich.

Zbiorowiska nieleśne „krainy dolin”

W najniższych położeniach, wokół istniejących siedzib ludzkich lub tam, gdzie działalność 
człowieka odcisnęła swe najsilniejsze piętno, spotkać można szczególny typ krajobrazu 
półnaturalnego (Ryc. 10). Ślady działalności ludzkiej przejawiają się w postaci resztek zdzi-
czałych sadów, drzew wyznaczających miejsca po domach czy szlakach komunikacyjnych, 
ale również zbiorowisk roślinnych, które powstały dzięki człowiekowi – różnego typu łąk, 
pastwisk i ziołorośli. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie ponad 80 różno-
rodnych zespołów i zbiorowisk nieleśnych.

Zbiorowiska siedlisk podmokłych występują lokalnie, w miejscach o wysokim poziomie 
wód lub wzdłuż cieków – są to m.in. zbiorowiska szuwarów turzycowo-trzcinowych Phrag-
mitetalia. Dość powszechnie występują młaki niskoturzycowe, zwłaszcza młaka kozłkowo-
-turzycowa Valeriano-Caricetum flavae.

Rzadkim typem roślinności są torfowiska wysokie. Pojawiają się na małych powierzch-
niach w dolinie Górnego Sanu (torfowiska „Tarnawa”, „Litmirz”, „Łokieć”, „Dźwiniacz”, 
„Sokoliki”) oraz Wołosatego (torfowisko „Wołosate”) i są szczególnie chronione jako 
obiekty o wysokiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Torfowiska wysokie, zbudo-
wane przez mchy torfowce Sphagnum, tworzą bardzo ubogie siedliska zasilane głównie 
przez wody opadowe. Spotkać tam można kilka bardzo rzadkich w tej części Karpat roślin, 
jak np. bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, 
wełniankę pochwowatą Eriophorum vaginatum, żurawinę błotną Oxycoccus quadripetalus 
i rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia.
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Wilgotne łąki i pastwiska oraz ziołorośla, zaliczane do rzędu Molinietalia, są częste 
w niższych partiach terenu. Do najpiękniejszych i najbujniejszych zbiorowisk należą łąki 
ziołoroślowe Filipendulo-Geranietum i ostrożeniowe Cirsietum rivularis. Największą 
powierzchnię zajmują natomiast mezofilne łąki i pastwiska (rząd Arrhenatheretalia). Są to 
typowe, wielogatunkowe łąki kośne na siedliskach świeżych, użytkowane w sposób eksten-
sywny, czyli przeważnie koszone jeden raz w roku. W wyższych położeniach częste są łąki 
mietlicowe Campanulo serratae-Agrostietum, zaś nieco niżej – rajgrasowe Arrhenathere-
tum elatioris. Spotkać można również zbiorowiska z panującą kupkówką pospolitą Dactylis 
glomerata lub kłosówką miękką Holcus mollis, użytkowane podobnie jak łąki mietlicowe. 
Nierzadkie są też fragmenty pastwisk życicowo-grzebienicowych Lolio-Cynosuretum, które 
w warunkach intensywnego użytkowania terenu musiały zajmować większe powierzchnie, 
a obecnie rozwijają się tylko tam, gdzie jeszcze prowadzony jest wypas. Często na siedli-
skach mezofilnych łąk spotkać można monokultury traw, powstałe wskutek podsiewania np. 
kostrzewą łąkową Festuca pratensis.

Fragmenty psiar, czyli ubogich łąk bliźniczkowych Nardetum strictae z panującą bliź-
niczką psią trawką Nardus stricta, nie są obecnie użytkowane i zaznaczają się na nich 
silnie zjawiska sukcesyjne – pojawiają się krzewy, głównie jałowce oraz wierzby. Jedynym 
wyróżniającym się zbiorowiskiem łąkowym o charakterze wschodnim jest łąka mietlicowa 
Campanulo serratae-Agrostietum capillaris – bieszczadzki odpowiednik zespołu Gladiolo- 
Agrostietum z Karpat Zachodnich.

Ryc. 10. Krajobraz „krainy dolin”.
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Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej

Jakkolwiek obecnie omawiany region jest słabo zaludniony, to w okresie przedwojennym 
był to obszar intensywnie użytkowany. Przemiany historyczne spowodowały zaprzestanie 
gospodarki na pewien czas, a potem jej odnowienie, choć już z mniejszym natężeniem 
i w innej formie. Uległa ograniczeniu, a następnie zanikła gospodarka pasterska, uprawa roli 
również istnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Ostatnio pojawiają się nowe formy użyt-
kowania, np. wypas danieli, tereny przeznaczone dla uprawiania różnych dziedzin sportu 
i rekreacji (narciarstwo, jeździectwo) czy stawy rybne. Duże obszary są koszone w związku 
z dopłatami unijnymi. Jak trwała jest to tendencja i jakie będą skutki dla przyrody, okaże 
się po pewnym czasie.

Synantropizacji szaty roślinnej poświęcono kilka prac (Jędrzejko, Stebel, 1998; Zema-
nek 2000) lub rozdziałów w pracach ogólniejszych (np. Zemanek, Winnicki 1999). Na 
ich podstawie można stwierdzić, że obecnie udział gatunków synantropijnych we florze 
wynosi 10–15%, co jest wartością przeciętną dla Karpat, natomiast ich rola w zbiorowi-
skach jest generalnie niewielka. Rośliny synantropijne koncentrują się wokół siedzib ludz-
kich, szlaków komunikacyjnych i terenów uprawianych. W związku z intensyfikacją ruchu 
turystycznego i ogólnym rozwojem regionu notuje się też pewne zmiany w składzie flory 
synantropijnej – zanikają chwasty upraw, zaś rozprzestrzeniają się gatunki ruderalne lub 
związane z człowiekiem, np. niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera czy szczaw 
omszony Rumex confertus.

Typowe zbiorowiska synantropijne można podzielić na dwie grupy – segetalne (polne) 
i ruderalne. Te pierwsze zaliczyć można do rzędu Secali-Violetalia. Do niedawna były one 
dość rozpowszechnione, obecnie zaś są coraz rzadsze ze względu na ograniczanie upraw 
i stosowanie nowych technik uprawy, eliminujących występowanie chwastów. Wokół sie-
dzib ludzkich oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych powstają natomiast zbiorowiska 
roślin ruderalnych z rzędu Onopordetalia. Najczęściej są to nitrofilne chwasty, np. jedno-
gatunkowe łany pokrzywy Urtica dioica czy szczawiu alpejskiego Rumex alpinus w miej-
scach silnie nawożonych (wokół koszarów czy stajni). Takie zbiorowiska, utworzone przez 
rośliny ekspansywne i silne konkurencyjnie, mogą przetrwać w krajobrazie przez wiele 
lat. Przykładowo w czasie kwitnienia rzucają się w oczy łany rudbekii nagiej Rudbeckia 
laciniata – północno amerykańskiej rośliny ozdobnej, uprawianej niegdyś w ogródkach, 
a obecnie rozrastającej się i zajmującej znaczne powierzchnie na miejscu dawnych wsi.

Na omawianym terenie spotkać można również fragmenty lasów silnie zmienionych 
przez gospodarkę ludzką czy wręcz lasów sztucznych, np. monokultury sosnowe lub 
modrzewiowe. Takie zbiorowiska, o zaburzonej strukturze i składzie gatunkowym, powinny 
być w przyszłości stopniowo przebudowywane w kierunku lasów naturalnych. Pamiątką po 
innym sposobie użytkowania gruntów są rozległe porolne lasy olszy szarej, które zarosły 
porzucone pola, łąki i pastwiska. Są to zbiorowiska pionierskie, więc nawet jeśli nie są 
w sposób intensywny przebudowywane, to ulegają stopniowej przemianie ku zbiorowiskom 
typowym dla regionu – grądom lub buczynom.

Intensyfikacja turystyki, powstawanie nowych osad, wprowadzenie nowych sposobów 
użytkowania i gospodarowania zwiększy niestety presję antropogeniczną na zbiorowiska 
naturalne – można się więc spodziewać pewnych przemian, ale ich kierunek jest w chwili 
obecnej trudny do określenia.
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Trasa wycieczki

Kraków – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (1) – Rezerwat „Góra Sobień” 
(2) – Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego w Ustrzykach Dolnych (3) – Bieszczadzki Park Narodowy (4) – Rezerwat 
„Turnica” (5) – Góra Filipa koło Makowej (6) – Kalwaria Pacławska (7) – Kraków

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Ryc. 11)

Skansen w Sanoku to jeden z największych i najbogatszych obiektów tego typu w Polsce. 
Prezentuje pamiątki po różnych grupach etnicznych zamieszkujących płd.-wsch. krańce 
naszego kraju. Położony u podnóża pasma Orlego Kamienia w Górach Słonnych obejmuje 
swoim terenem fragmenty bogatego w gatunki grądu – niektóre obiekty znajdują się w lesie. 
Część skansenu zaaranżowana jest w postaci małego miasteczka małopolskiego z przełomu 
XIX i XX wieku.

2. Rezerwat „Góra Sobień” (Ryc. 12, 13)

Rezerwat leży u podnóża Gór Słonnych, nad Sanem i zajmuje powierzchnię 5,4 ha. Obej-
muje wzgórze zwieńczone ruinami zamku rodziny Kmitów (XV w.). Głównym zbiorowi-
skiem leśnym jest grąd, występujący w różnych odmianach, w zależności od ekspozycji. 
Fragmenty łęgu u stóp wzgórza zostały zniszczone wskutek działalności bobrów.

3. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w Ustrzykach Dolnych

Ośrodek jest „bramą” do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tutaj mieści się Muzeum 
oraz główne centrum edukacji przyrodniczej (oprócz tego Park posiada stacje edukacyjne 
w Lutowiskach, Wołosatem i Zatwarnicy) oraz zaplecze naukowe i dokumentacyjne.

Ryc. 11A, B.  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. A – chałupa pogórzańska, B –  cerkiew greckokatolicka.

A B

Zaloguj się
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Ryc. 13. Rezerwat „Góra Sobień”. Widok na dolinę Sanu i Pogórze Leskie ze szczytu Góry Sobień.

Ryc. 12. Rezerwat „Góra Sobień”. Las grądowy na zboczu.
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Ryc. 14. Krzemień na wiosnę – widoczne nie przysłonięte roślinnością osypiska skalne na płd.-zach. zboczu.

Ryc. 15. Tarnica i Szeroki Wierch – widoczna sztucznie ukształtowana górna granica lasu.
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Ryc. 16. Widok z Kińczyka Bukowskiego na najwyższe szczyty Bieszczadów – od lewej: Rawka, Tarnica, Sze-
roki Wierch, Rozsypaniec i Halicz.

Ryc. 17. Krajobraz Pogórza Przemyskiego.
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4. Bieszczadzki Park Narodowy (Ryc. 14–16)

Trasa na terenie Parku będzie prowadzić z Wołosatego (750 m n.p.m.) na Tarnicę (1346 m 
n.p.m.), a następnie przez Krzemień (1335 m n.p.m.) i Bukowe Berdo (1313 m n.p.m.) 
do Mucznego. Będzie można zobaczyć różne typy lasów, połoniny, a także zbiorowiska 
antropogeniczne – łąki, polany śródleśne oraz uszkodzenia spowodowane przez turystykę 
– obrazujące wpływ człowieka na przyrodę parku narodowego.

5. Rezerwat „Turnica” (Bieszczady Niskie)

Rezerwat znajduje się w Nadleśnictwie Bircza (Lasy Birczańskie) i obejmuje fragment 
puszczy bukowo-jodłowej, zbiorowiska o charakterze buczyny karpackiej w formie pod-
górskiej. Powierzchnia rezerwatu liczy 151,8 ha.

Ryc. 18. Murawa kserotermiczna na Górze Filipa k. Makowej (Pogórze Przemyskie). A – oman wierzbolistny 
Inula salicina, B – goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, C – murawa z pszeńcem różowym Melampyrum 
arvense i cieciorką pstrą Coronilla varia, D – poziomka twardawa Fragaria viridis.

A B

C D
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6. Murawa kserotermiczna na Górze Filipa k. Makowej (Pogórze Przemyskie) (Ryc. 17 i 18)

Na Pogórzu Przemyskim, zwłaszcza w dolinie Wiaru, występuje wiele płatów roślinności 
kserotermicznej. Bogate i interesujące stanowisko znajduje się na Górze Filipa (339 m 
n.p.m.) w miejscowości Makowa. Murawa ma charakter zbiorowiska Origano-Brachypo-
dietum z elementami zaroślowymi. Występują m.in. Brachypodium pinnatum, Centaurea 
scabiosa, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Gallium boreale, Inula hirta, Inula sali-
cina, Melampyrum arvense, Origanum vulgare, Peucedanum oreoselinum, Phleum boeh-
merii, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum, Trifolium montanum. 
Proponuje się objąć wzgórze ochroną rezerwatową.

7. Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Maryjne i rezerwat przyrody (Ryc. 19)

Jedno z najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych zostało założone w r.1665 przez 
rodzinę Fredrów, natomiast obecny kościół pochodzi z lat 1770–1775. Prowadzone przez 
zakon Franciszkanów jest ważnym centrum pielgrzymkowym dla płd.-wsch. Polski. Klasz-
tor i kościół usytuowane są na wzniesieniu, którego zbocza porasta las grądowy oraz pod-
górska forma buczyny karpackiej. W rezerwacie znajduje się kilka pomnikowych dębów, 
a także elementy kulturowe w postaci kapliczek kalwaryjskich. Powierzchnia rezerwatu 
liczy 173 ha.

Ryc. 19. Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Pacławskiej.
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Położenie, rzeźba terenu, hydrologia, klimat

Ojcowski Park Narodowy (OPN – 50°12′24″N, 19°49′45″E) położony jest w południo-
wej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, makroregionu zaliczanego do prowincji 
Wyżyny Polskie, wchodzącego w skład megaregionu Pohercyńskiej Europy Zachodniej 
(Kondracki 1998). Park został utworzony w 1956 roku. Jego powierzchnia według stanu na 
1 stycznia 2014 roku wynosi 2163,21 ha, w tym 1411,61 ha w zarządzie Parku; reszta terenu 
pozostaje w rękach prywatnych właścicieli. Wokół OPN ustanowiono strefę ochronną (otu-
linę) o powierzchni 6777 ha.

Ojcowski PN obejmuje dwie głębokie krasowe doliny: Prądnika oraz Sąspówki (Ryc. 1 
i 2), wyżłobione w skałach wapiennych wieku górnojurajskiego i towarzyszące im wznie-
sienia, m.in. Koronną Górę, Chełmową Górę, Złotą Górę i inne. Do głównych dolin, o głę-
bokości od 40 do 100 m, uchodzą liczne boczne jary i wąwozy. Na zboczach dolin często 
widoczne są spłaszczenia, będące fragmentami teras skalnych, związanych z kolejnymi 
etapami ich rozwoju. W Ojcowie znajdują się one na wysokości około 30–40 do 80 m nad 
dnem Doliny Prądnika, a w górnym odcinku Doliny, koło Pieskowej Skały, ich wysokość 
wynosi od 12 do 40 m. W dolinach obserwuje się wspaniałe formy krasowe – iglice, bramy, 

Ryc. 1. Widok na Dolinę Prądnika (fot. A. Sołtys-Lelek, 2014).
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maczugi oraz typowe dla obszarów krasowych wywierzyska, ponory i jaskinie (których 
naliczono ponad 700; Ryc. 3).

Na obszarze Parku występują zasadniczo dwa typy wapieni – skaliste i ławicowe. Skały 
utworzone są głównie z wapieni skalistych, wyróżniających się dużą twardością, spęka-
niami ciosowymi i brakiem krzemieni. Tereny położone między skałkami zbudowane są 
z wapieni ławicowych o różnej grubości ławic, litologicznie zbliżonych do skalistych, róż-
niących się od nich obecnością buł krzemiennych i warstwowaniem (Partyka, Klasa 2008).

Ryc. 2. Granice Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (z zasobów OPN).
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Podstawowe typy gleb w OPN to: mady występujące w strefach zalewowych dolin, 
gleby leśne brunatne i rędziny spotykane na zboczach oraz gleby płowe (wyługowane), 
związane z wierzchowinami (Medwecka-Kornaś, Loster 1995).

Głównymi dolinami OPN płyną dwa stałe cieki – Prądnik (12 km dł. w granicach Parku) 
i Sąspówka (4,5 km dł. w granicach Parku) (Ryc. 4). Obydwa potoki są zasilane w wodę 
przez około 30–50 źródeł szczelinowo-krasowych. Rozmieszczenie źródeł związane jest 

Ryc. 3. Wejście do Jaskini Maszyckiej, znanej z licznych znalezisk archeologicznych (fot. A. Sołtys-Lelek, 2014).

Ryc. 4. Granice zlewni potoków w Ojcowskim Parku Narodowym (z zasobów OPN).
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z budową geologiczną i morfologią terenu. Występują one w szczelinowo-krasowo-poro-
wym poziomie wodonośnym górnej jury, o charakterze odkrytym. Zbiornik ten jest dre-
nowany przez lokalne i pośrednie systemy przepływu, ukształtowane dzięki urozmaiconej 
rzeźbie terenu, a w szczególności głęboko wciętym dolinom Prądnika i Sąspówki. Przepływ 
wód w zbiorniku odbywa się systemem szczelin ciosowych i międzyławicowych, kanałami 
krasowymi oraz porami masywu skalnego. Dominującymi kierunkami ekspozycji źródeł, 
zgodnymi z kierunkami spękań ciosowych górotworu, są: NE–SW i NW–SE (Sołtys-Lelek 
i in. 2014a). Ogółem łączna długość stałych cieków wodnych w Parku wynosi ponad 17 km 
(Partyka 2012).

Klimat Parku wykazuje cechy klimatu górskiego. Średnie roczne temperatury wahają się 
tutaj od 7,5–8°C w części wierzchowinowej, do 6,2°C na dnie Doliny Sąspowskiej. W lipcu 
średnia temperatura dochodzi do 18°C, a w styczniu do –3°C. Średnia roczna suma opadów 
w Dolinie Prądnika wynosi 731,7 mm. Znaczne zróżnicowanie rzeźby, ekspozycji i deniwe-
lacja wpływają również na warunki mikroklimatyczne, nawet na bardzo małym obszarze. 
Występowanie inwersji termicznych, sprzyjających intensywnemu schładzaniu dna dolin, 
jest zjawiskiem powszechnym w Parku, szczególnie jesienią. Sezon wegetacyjny trwa tu 
około 203 dni (Klein 1973; Partyka, Klasa 2008).

Szata roślinna, biota

Flora Ojcowskiego Parku Narodowego liczy około 970 roślin naczyniowych (Michalik 
1978; Partyka, Klasa 2008), z czego 84 należy do gatunków prawnie chronionych, w tym 
67 objętych ścisłą ochroną i 17 objętych ochroną częściową (Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. 16 
październik 2014, Poz. 1409). Spośród roślin naczyniowych notuje się tu stosunkowo duży 
udział gatunków rzadkich w skali regionalnej i ogólnopolskiej, np.: aster gawędka Aster 
amellus L., obrazki alpejskie Arum alpinum Schott et Kotschy (= A. orientale M. Bieb. 
subsp. orientale), turzyca stopowata Carex pediformis C. A. Mey (Ryc. 5), wiśnia stepowa 
Cerasus fruticosa Pall., perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica Schur., ułudka 
leśna Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank (Ryc. 6), zaraza Bartlinga Orobanche 
bartlingii Griseb., ostnica Jana Stipa joannis Čelak. s.str. (= S. pennata L.), macierzanka 
wczesna Thymus praecox Opiz, dziewanna austriacka Verbascum chaixii subsp. austriacum 
(Schott ex Roem, & Schult) Hayek, czy też liczne gatunki storczyków (buławnik wielko-
kwiatowy Cephalanthera damasonium (Mill) Druce, storzan bezlistny Epipogium aphyllum 
Sw. – Ryc. 7, i inne). Świadczy to o wysokich walorach florystycznych Parku i jego zna-
czeniu dla ochrony zasobów genowych.

Niektóre z wymienionych gatunków (Aster amellus, Arum alpinum, Carex pediformis, 
Melica transsilvanica, Omphalodes scorpiodes, Stipa joannis, Thymus praecox) osiągają 
w OPN granice swojego zasięgu; nierzadko rosną tu na nielicznych izolowanych stano-
wiskach (Ryc. 8). Na przykład, Thymus praecox jest gatunkiem o zasięgu submediterrań-
sko-subatlantyckim i w OPN występuje na jedynym w Polsce stanowisku – w Dolinie 
Prądnika, między Ojcowem a Prądnikiem Korzkiewskim oraz w środkowej części Doliny 
Sąspowskiej (Biderman, Bąba 2001). Najbliższe jego stanowiska podawane są ze Spiszu na 
Słowacji (w odległości około 150 kilometrów i oddzielone pasmem Karpat) oraz z Moraw 
w Czechach (oddalone o ponad 200 km) (Pawłowski 1967).
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Ryc. 5. Turzyca stopowata Carex pediformis C. A. Mey; Skały Wdowie (fot. A. Sołtys-Lelek, 2010).

Ryc. 6. Ułudka leśna Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank; Dolina Sąspowska (fot. A. Sołtys-Lelek, 2010).
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Roślinność OPN charakteryzuje się dużą różnorodnością i mozaikowym układem zbio-
rowisk (Ryc. 9). Stwierdzono tu dotychczas około 40 zbiorowisk roślinnych (Medwecka-
-Kornaś, Kornaś 1963a, b; Michalik 2008). Zbiorowiska te są, m.in. najbogatszą poza 
górami ostoją roślin górskich (5% flory) oraz cenną ostoją gatunków kserotermicznych 
(25% flory). Największy udział powierzchniowy mają tutaj lasy (około 1611,61 ha) pora-
stające zarówno wierzchowiny, jak i strome zbocza, a w niektórych miejscach nawet dna 
dolin. Płaty boru mieszanego Querco roboris-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988 (dawne 
Pino-Quercetum Mat. et Polak. 1955 s.l.) występują w OPN na wierzchowinach. Jeszcze 
w latach 60. ubiegłego wieku bory były dominującym zbiorowiskiem leśnym; zajmowały 
38% ogólnej powierzchni leśnej Parku. W okresie 1960–1990 powierzchnia borów zmniej-
szyła się i obecnie stanowi mniej niż 5% (Medwecka-Kornaś 2006). Jednocześnie zwięk-
szył się udział lasów liściastych: grądu Tilio-Carpinetum Tracz. 1962, porastającego stoki 
o różnej ekspozycji, ale o glebach stosunkowo żyznych (do 40%) oraz ciepłolubnej buczyny 
storczykowej Fagus sylvatica-Cruciata glabra (= Carici-Fagetum convallarietosum Micha-
lik 1972 etc. auct. polon. według Michalika 2008), rosnącej na stokach południowych, 
nierzadko w towarzystwie zarośli kserotermicznych (Peucedano cervariae-Coryletum Kozł. 
1925 em. Medw.-Korn. 1952), a także buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum 
W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969, występującej na stokach północnych (do 31%), 
wraz z niewielkimi fragmentami lasu jaworowego Phyllitido-Aceretum Moor 1952 (0,01%) 
(Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963b; Partyka 2005). Dna dolin nadal zajmują silnie zabu-
rzone aluwialne lasy łęgowe nawiązujące do zespołów Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 oraz 
Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955 (Sołtys-Lelek i in. 2016).

Ważnym składnikiem roślinności nieleśnej OPN są murawy ciepłolubne. Występują one 
na zboczach dolin o ekspozycji południowej; szczególnie bogate i zróżnicowane zasie-
dlają strome stoki Doliny Prądnika. Są niezwykle istotne ze względu na duże bogactwo 

Ryc. 7. Storzan bezlistny Epipogium aphyllum Sw; Wąwóz Korytania (fot. A. Sołtys-Lelek, 2015).
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Ryc. 8. Rozmieszczenie wybranych rzadkich roślin w Polsce i Ojcowskim Parku Narodowym (według Klasa, 
Sołtys-Lelek 2013): 1 – Thymus praecox (Bąba, Biderman 2001a), 2 – Carex pediformis (Bąba, Biderman 
2001b); 3 – Stipa joannis (Zając, Zając 2001); a – stanowiska w Polsce, b – stanowiska w OPN (Michalik 1978, 
dane OPN).



128 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

gatunkowe – zarówno flory, jak i fauny. Wśród zbiorowisk muraw, na ogół wtórnych, naj-
częściej spotyka się fitocenozy Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś et Kornaś 
1963, rzadziej Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952. Występuje tutaj również pio-
nierska murawa z kostrzewą bladą Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś, związana ze 
stromymi półkami skalnymi, częsta na skałach wapiennych na Wyżynie Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Może ona mieć postacie – suchą, porastającą zbocza o ekspozycji południo-
wej, obfitującą w gatunki kserotermiczne i wilgotną, zasiedlającą stoki północne, porośnięte 
przez mchy oraz inne gatunki higrofilne. Wśród zbiorowisk nieleśnych bardzo pięknym, 
barwnym elementem krajobrazowym ojcowskich dolin są łąki kośne Arrhenatheretum ela-
tioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925. Zajmują one płaskie powierzchnie na samym dnie dolin, 
znajdujące się w strefie zalewowej Prądnika i Sąspówki (Partyka, Klasa 2008).

Na terenie OPN oraz jego najbliższych okolic w uprawach roślin okopowych stwier-
dzono fitocenozy jasnoty i przetacznika lśniącego Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 
w dwóch podzespołach: fumarietosum i scleranthetosum oraz fitocenozy sporka i chwast-
nicy jednostronnej Echinochloo-Setarietum Krusem. et Vlieg. 1939 (1940). Fitocenozy 
L.-V. p. fumarietosum występują w Dolinie Prądnika oraz na wierzchowinie, natomiast 
płaty L.-V. p. scleranthetosum spotyka się na wierzchowinie, na glebach wytworzonych 
z lessów mniej lub bardziej odwapnionych (Stachurska-Swakoń, Trzcińska-Tacik 2014). 
Z upraw zbożowych notuje się tutaj również fitocenozy zaliczane do zespołu wyki czterona-
siennej Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950 (Medwecka-Kornaś, 
Loster 1995).

Udział roślin zarodnikowych jest w OPN również znaczny – mszaki Bryophyta są repre-
zentowane przez 311 gatunków, glony Algae przez 325 gatunków (Partyka, Klasa 2008). 
Miejscem licznego występowania glonów są główne potoki oraz ich dopływy (Siemińska 

Ryc. 9. Rozmieszczenie pionowe zbiorowisk roślinnych w środkowej części Doliny Prądnika w Ojcowskim 
Parku Narodowym: 1 – Tilio-Carpinetum, 2 – Alno-Ulmion/Salicion albae, 3 – Dentario glandulosae-Fagetum, 
4 – Peucedano cervariae-Coryletum, 5 – Festucetum pallentis, 6 – Arrhenatheretum elatioris, 7 – zbiorowisko 
nitrofilne z Cirsium oleraceum i Urtica dioica.
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i in. 2008). Obecne są tu m.in. okrzemki 
i sinice typowe dla siedlisk wapiennych. 
W zimie można obserwować masowe 
pojawy wodolubka Hydrurus foetidus (Vill.) 
Trev., a latem gatunków z rodzaju woszeria 
Vaucheria DC. i gałęzatki kłębiastej Cla-
dophora glomerata (L.) Kütz. W pobliżu 
wywierzysk rosną, np. krasnorosty: żabirośl 
Batrachospermum ectocarpum Sirodot, czy 
gatunki rodzaju szantransja – Chantransia 
chalybea (Roth) Fries, Ch. pygmaea Kütz 
(Siemińska, Wołowski 1991).

W tutejszej biocie występują grzyby zli-
chenizowane (porosty) Lichenes (196 gatun-
ków), wielkoowocnikowe Macromycetes 
(około 800 gatunków), mikroskopijne Micro-
mycetes (około 420 gatunków) oraz protisty 
grzybopodobne (śluzowce) Myxomycota (97 
gatunków) (Partyka, Klasa 2008). Z grupy 
śluzowców przeważają gatunki jesienne, np. z rodzaju kędziorek Trichia sp., zasiedlające 
martwe drewno drzew liściastych, zwłaszcza bukowe (Drozdowicz 1992). Wśród grzy-
bów spotyka się tu takie gatunki, których dotychczas nie znaleziono w kraju nigdzie poza 
Ojcowem, np. białogrzybówkę trawową Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer, czuba-
jeczkę brązowożółtą Lepiota boudieri Bres., pieczarkę płaską Agaricus placomyces Peck, 
czy stożkówkę bladawą Conocybe subpallida Enderle (Wojewoda 2008). Występują tutaj 
również rzadkie i zagrożone w skali kraju smardze (Ryc. 10). Z Doliny Prądnika w 1959 
roku opisany został nowy dla nauki gatunek porostu – brodawnica polska Verrucaria polo-
nica J. Nowak (Kiszka 2008).

Przemiany biotopów OPN i formy ich ochrony

Do zasobów przyrody Parku należą, m.in.: zbiorowiska roślinne, rośliny naczyniowe, 
mszaki, glony, porosty, grzyby, śluzowce oraz zwierzęta (łącznie około 7260 gatunków). 
W skład zasobów przyrodniczych OPN wchodzą również twory przyrody nieożywionej 
i krajobraz (Partyka, Klasa 2008).

Po utworzeniu OPN w 1956 roku, 225 ha (14%) powierzchni Parku objęte zostało 
ochroną ścisłą, tzw. ochroną konserwatorską – bierną (Partyka i in. 1996/1997). W latach 
70. XX w. powierzchnia ochrony ścisłej została powiększona do 22%. Objęto nią także 
liczne masywy skalne z roślinnością kserotermiczną, występujące wzdłuż lewego zbocza 
Doliny Prądnika. W pierwszych 25 latach istnienia Paku nie prowadzono żadnych zabiegów 
ochronnych, ani interwencji w naturalne procesy przyrodnicze, poza zabiegami hodowla-
nymi, wykonywanymi w niektórych częściach lasów (Medwecka-Kornaś 2008). Połączenie 
biernej formy ochrony z zaprzestaniem użytkowania rolniczego oraz zalesianiem (zgod-
nym z ówczesnym zarządzeniem Rady Ministrów) spowodowało, iż całkowita powierzch-
nia ekosystemów nieleśnych w OPN zmniejszyła się w latach 90. XX w. o około 70% 

Ryc. 10. Smardz jadalny Morchella esculenta (L.) 
Pers.; Wąwóz Smardzowicki (fot. J. Baran, 2016).
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(Bąba 1999). Zarastanie skałek i muraw kserotermicznych spowodowało nie tylko utratę 
walorów przyrodniczych, ale również walorów widokowych i krajobrazowych ojcowskich 
dolin (Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2007; Bąba 2013).

Szacuje się, że w latach 1960–1996 na obszarze Parku wyginęło około 60 gatunków 
roślin, związanych z ekosystemami nieleśnymi. Spośród roślin łąkowych i zaroślowych 
wyginęły, np.: kruszczyk błotny Epipactis palustris (L.) Crantz, skrzyp pstry Equisetum 
variegatum Schleich., trzęślica modra Molinia caerulea (L.) Moench s.s., wiechlina błotna 
Poa palustris L., kozłek dwupienny Valeriana dioica L. s.str. (Michalik 1985, 1991b). Zaob-
serwowano także obniżenie liczebności stanowisk rzadkich roślin górskich, np. przywrot-
nika Walasa Alchemilla walasii Pawł. W latach 60. XX w. gatunek ten miał 21 stanowisk 
w OPN, a w 1990 roku już tylko 6 (Michalik 1996). Od końca lat 60. XX w., w związku 
z zaniechaniem gospodarowania rolniczego w Parku, nastąpiło drastyczne zubożenie składu 
gatunkowego runi łąk i pastwisk. Ustąpiły wtedy charakterystyczne gatunki łąkowe, a roz-
przestrzeniły się wysokie, nitrofilne byliny, m.in. Cirsium oleraceum (L.) Scop., Rumex 
obtusifolius L. i Urtica dioica L., które utworzyły nowe, nie notowane wcześniej w Parku 
zbiorowisko (por. Ryc. 9) (Kornaś, Dubiel 1990, 1991a, b).

Ekologiczną grupą flory, która w tym okresie poniosła największe straty były rośliny 
kserotermiczne i ciepłolubne. Wyginęły m.in.: dzwonek boloński Campanula bononiensis 
L., turzyca wczesna Carex praecox Schreb., goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L., gory-
czuszka gorzkawa Gentianella amarella (L.) Börner, jastrzębiec żmijowcowaty Hieracium 
echioides Lumn., sparceta piaskowa Onobrychis arenaria (Kit.) DC., storczyk samiczy 
Orchis morio L., s. drobnokwiatowy O. ustulata L., zaraza macierzankowa Orobanche alba 
Stephan ex Willd., z. czerwonawa O. lutea Baumg., róża francuska Rosa gallica L., szałwia 
omszona Salvia nemorosa L. (Michalik 1990a, 1996, 2006; Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 
2008). Inne gatunki, jak np. aster gawętka Aster amellus czy oman wąskolistny Inula ensi-
folia L. zmniejszyły areał występowania i znalazły się na granicy wyginięcia. Proces zani-
kania gatunków światłolubnych obserwowano także w innych grupach systematycznych, 
np. wśród kseromorficznych mszaków. Wskutek zarastania skał i muraw zniknęły z obszaru 
Parku: strzechwa bezząb Grimmia anodon Bruch & Schimp. oraz potłumek Weissia con-
densa (Voit) Lindb. (Stebel i in. 2008).

Pod koniec lat 70. XX w. dostrzeżono konieczność wprowadzenia korekt w ochronie 
przyrody prowadzonej na terenie OPN. Ochronę bierną – ścisłą, nadal uważano za skuteczne 
zabezpieczenie zbiorowisk roślinnych. Jednak w 1985 roku wypłynął postulat ochrony róż-
norodności przyrodniczej, w kontekście zachowania bogatych pul genowych, w zmienia-
jących się warunkach środowiska (Biderman 1990; Michalik 1991a, b; Medwecka-Kornaś 
2008). W tym czasie zrodziła się propozycja ochrony czynnej (aktywnej) dla zachowania 
wartości przyrodniczych ekosystemów nieleśnych, zwłaszcza na małych obszarach (Micha-
lik 1985).

W OPN pierwsze próby ochrony czynnej przeprowadzono w 1982 roku, w niewielkim 
płacie murawy na Skale Jonaszówka, u wylotu Doliny Sąspowskiej. Odsłonięto wówczas 
nieduży ostaniec wapienny ze stanowiskiem cennego dla flory OPN gatunku – ostnicy Jana 
Stipa joannis. Rozszerzenie tych działań możliwe było dopiero w 1985 roku, po wyłącze-
niu spod ochrony ścisłej 8,4 ha obszaru Parku (Biderman 1990; Partyka 2001). Od tego 
czasu realizowane są planowane zabiegi ochrony czynnej ekosystemów nieleśnych, obej-
mujące większe masywy skalne wzdłuż Doliny Prądnika (Bąba 1999). W latach 2003–2010 
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zabiegami ochronnymi objęto większość dużych kompleksów skalnych Doliny Prądnika, 
o powierzchni około 16 ha (24 ostoje). Łącznie od 1982 do 2013 roku zabiegi ochronne 
zastosowano w 28 ostojach dużych kompleksów skalnych Doliny Prądnika (Ryc. 11).

W 2018 roku, dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 
pojawiła się możliwość rozszerzenia działań ochronnych w murawach OPN. Wybrano 26 
masywów skalnych, a w ich obrębie 29 powierzchni (łącznie ok. 8,5 ha), na których do tej 
pory nie prowadzono zabiegów ochrony czynnej.

Ponadto, na podstawie dyrektywy siedliskowej Rady Europy z dnia 21 maja 1992 roku, 
OPN włączono w sieć Natura 2000 (PLH 120004 „Dolina Prądnika”) (Tabela 1). Jednak 
nie wszystkie płaty zbiorowisk zalicza się tu do obszarów objętych tego rodzaju ochroną.

Ochrona biotopów nieleśnych

Od lat 70. XX w. rolnictwo na obszarze OPN jest nieopłacalne, dlatego ochrona biotopów 
nieleśnych odnosi się tylko do zabiegów konserwatorskich, wykonywanych przez Park. 
W przypadku muraw kserotermicznych zabiegi te polegają w pierwszej fazie na wycinaniu 
drzew i krzewów, a następnie w kolejnych latach na usuwaniu ich odrośli. Jednocześnie 
murawy co roku są mechaniczne koszone. Skoszona ruń jest usuwana i wywożona z odsła-
nianej powierzchni. Zabiegi przeprowadzane są późnym latem lub jesienią, po wysianiu 
dojrzałych nasion przez rosnące tu rośliny.

Tabela 1. Typy siedlisk przyrodniczych (zbiorowisk), które w Ojcowskim Parku Narodowym podlegają ochronie 
w formie obszarów Natura 2000 (wg Załącznika nr 1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
6 listopada 2013 r. poz. 1302).

Lp. Kod siedliska1 Nazwa siedliska

1 6210
Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea ciepłolubne murawy z Asplenion sep-
tentrionalis, Festucion pallentis; Subtyp: 6210-1 Murawa naskalna, Subtyp: 6210-2 
Murawy ostnicowe (Stipa sp.), Subtyp: 6210-3 Kwietne murawy kserotermiczne

2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris; 
Subtyp: 6510-1 Arrhenatheretum elatioris

3 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

4 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
– Cirsietum rivularis

5 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami Stipion calamagrostis; 
Subtyp: 8160-1 Rumowiska z Gymnocarpium robertianum

6 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
7 8310 Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania
8 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum
9 9130 Żyzne buczyny Dentario glandulosae Fagenion

10 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalanthero-Fagenion
11 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum

12 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach oraz zboczach Tilio plathyphyllis- 
Acerion pseudoplatani

13 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe

1 Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej – Interpretation Manual 
of European Union Habitats – EUR28 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2013 roku.
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Na łąkach OPN przeprowadza się, w ramach czynnej ochrony, jedno- lub dwukrotne 
koszenie wraz ze zbiorem biomasy. Koszenie wykonywane jest przy użyciu kosiarki, jed-
nak należy zdawać sobie sprawę z faktu, że koszenie mechaniczne z pewnością nie zastąpi 
koszenia kosą. Do pojedynczych przypadków ogranicza się tzw. koszenie etapowe, które 
umożliwia dojrzewanie i rozsiewanie diaspor roślin łąkowych. Biomasa jest zbierana, 
a siano suszone w pokosach niezależnie od pogody, co powoduje, że do przenawożonej 

Ryc. 11. Ostoje roślinności kserotermicznej objęte zabiegami ochrony czynnej w Ojcowskim Parku Narodowym 
w latach 1982−2013 (Sołtys-Lelek i in. 2014b): 1 – Skała Kocica, 2 – Pieskowa Skała, 3 – Skały Wernyhory, 4 – 
Skały Wdowie, 5 – skały między Pilnym Dołem a Skałami Wdowimi, B – Pilny Dół, 7 – między Pilnym Dołem 
a Grodziskiem, 8 – Grodzisko, 9 – stary kamieniołom Skała, 10 – skałki naprzeciw Skały Łamańce, 11 – Skały 
Łamańce, Pochylce, Ciche, 12 – Górkowa Skała, 13 – Górczyna Skała, 14 – Skały Prałatki, 15 – Skały Dziura-
wiec i skałki zamkowe, 16 – Skały nad Trzaską, 17 – Góra Zamkowa w Ojcowie, 18 – Skały Figowa, Ostrogi, 
Bystra, 19 – Skała Jonaszówka, 20 – Skały Panieńskie, 21 – Skały Kawalerskie, 22 – Skała Krukowskiego, Góra 
Koronna, 23 – Góra Okopy, 24 – Skała Puchacza, 25 – Skała Krzyżowa, 26 – Skała Baszta, 27 – Węzie Skałki, 
28 – Zabugaje.
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gleby dostarczane są nadal związki azotu, sprzyjające bylinom nitrofilnym. Pomimo błę-
dów, zabiegi ochrony czynnej prowadzone na łąkach OPN dają pozytywne rezultaty (Par-
tyka i in. 1996/1997; Michalik 1990b; Partyka i in. 2014).

W OPN nie stosowano dotychczas wypasu, poza nielicznymi wyjątkami. W 2014 roku 
pojęto próbę wypasu na murawach powierzchni badawczych: „Grodzisko” (Ryc. 12) oraz 
„Góra Koronna” w Ojcowie. Stado około 40 owiec lokalnej rasy olkuskiej wypasano od 
maja do sierpnia na powierzchni 2 ha, przez około 6–8 godzin dziennie. Po jednym sezonie 
wypasu nie dało się stwierdzić pozytywnych efektów zmian w składzie gatunkowym zanie-
dbanej murawy, ale widoczne było sprowokowanie erozji zbocza, co sprzyja wkraczaniu 
roślin murawowych. Ze zjawisk niekorzystnych zaobserwowano pozostawianie przez owce 
odrośli drzew i krzewów, które po zakończeniu wypasu musiały być usunięte mechanicznie. 
W przyszłości planuje się kontynuowanie wypasu na większą skalę, także w innych osto-
jach muraw kserotermicznych (Janicka i in. 2018).

Od roku 1996, równolegle z zabiegami ochronnymi prowadzony jest monitoring zmian 
w biotopach muraw. W tym celu założono sieć stałych powierzchni badawczych, na któ-
rych corocznie lub w odstępach 2–5 letnich wykonuje się szczegółowe spisy florystyczne 
i zdjęcia fitosocjologiczne. Wyniki badań wskazują na jednoznacznie pozytywny efekt 
zastosowanych zabiegów czynnych na skład florystyczny i strukturę dobrze zachowanych 
muraw kserotermicznych, tzw. „starych muraw” lub niezbyt silnie zdegradowanych (Bąba 
2002/2003, 2013; Bąba, Kompała-Bąba 2011; Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2011b; Baran 
i in. 2018; Janicka i in. 2018). Murawy na płytkiej glebie szkieletowej łatwiej się regenerują 

Ryc. 12. Wypas owiec w murawie na „Grodzisku” (fot. A. Sołtys-Lelek, 21.06.2014).
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niż zarastające murawy na głębszej glebie. Na powierzchniach, gdzie przed zastosowaniem 
zabiegów wykształciły się zwarte zarośla, odtworzenie murawy w krótkim czasie, tylko 
przy pomocy koszenia, jest praktycznie niemożliwe (Bąba 2002/2003, 2007). Wiele badań 
dowodzi, że nasiona roślin kserotermicznych żyją nie dłużej niż 5 lat, dlatego możliwość 
odtworzenia mocno zdegradowanej murawy z nasion zalegających w glebie jest znikoma 
(Loster 2013). W procesie odtwarzania murawy ważna jest obecność w sąsiedztwie frag-
mentu „starych muraw” z bogatą florą kserotermiczną, który stanowiłby źródło nasion 
(Bąba 2002/2003, 2012, 2013).

Na powierzchniach silnie przekształconych, mimo corocznego usuwania odrośli drzew 
i krzewów, odnotowano wzrost roślin leśnych i zaroślowych, z którymi gatunki murawowe 
przegrywają konkurencję. Zbyt częste koszenie prowadzi do ustępowania drobnych roślin 
dwuliściennych  i dominacji traw, m.in. kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum (L.) 
P. Beauv. (Bąba 2002/2003, 2013; Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2009b, 2011b). Często 

Tabela 2. Zmiany ilościowości gatunków na powierzchni badawczej „Grodzisko”, w latach 2005−2008; SK – 
stopnie kserotermiczności (wg Michalik 1979): I – silnie kserotermiczne, II – kserotermiczne, III – umiarkowanie 
kserotermiczne, IV – słabo kserotermiczne, V – bardzo słabo kserotermiczne, VI – ciepłolubne (Sołtys-Lelek, 
Barabasz-Krasny 2009b).

Wykaz gatunków
Lata

SK
2005 2006 2008

Ch. Cl. Festuco-Brometea
Brachypodium pinnatum + 1.2 1.2 III
Verbascum chaixii subsp. austriacum + + II
Melica transsilvanica + + I
Centaurea scabiosa + III
Poa compressa + III

Ch. Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei
Clinopodium vulgare + 2.3 2.3 IV
Coronilla varia + + 1.2 III
Inula conyza + + III
Agrimonia eupatoria + + III

Ch. Cl. Rhamno-Prunetea
Cornus sanguinea + + 1.2 VI
Prunus spinosa + + 1.2 V
Euonymus europaea + + 1.1 –
Rosa sherardii + –

Ch. Cl. Epilobietea angustifolii
Calamagrostis epigejos + 2.2 –

Ch. Cl. Querco-Fagetea
Carpinus betulus + 1.1 1.1 –

Ch. Cl. Molinio-Arrhenatheretea
Galium mollugo 1.2 2.2 2.2 –
Deschampsia caespitosa + –

Inne
Medicago lupulina 3.2 2.2 1.2 –
Pimpinella saxifraga 1.2 1.2 + IV
Arabis glabra + + 1.1 III
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pojawiają się także gatunki związane z siedliskami zaburzonymi, np. trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth i nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L., co może być 
sygnałem, że stosowany sposób ochrony aktywnej jest niewystarczający. Na powierzch-
niach silnie zarośniętych przez liściaste drzewa i krzewy, pomimo powtarzania zabiegów 
ochronnych, zaobserwowano znaczny wzrost pokrycia przez krzewy, np.: dereń świdwę 
Cornus sanguinea L, trzmielinę pospolitą Euonymus europaea L., czy śliwę tarninę Prunus 
spinosa L (Tabela 2). Świadczy to o zachodzącej tu nadal sukcesji w kierunku ciepłolub-
nych zarośli (Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2011b).

Aby ochrona biotopów nieleśnych była skuteczna i zabezpieczała związane z nimi popu-
lacje musi być prowadzona kompleksowo. Dlatego w OPN chroni się nie tylko fragmenty 
muraw kserotermicznych i łąk najlepiej zachowanych, ale zabiegami objęte są nawet płaty 
zubożone i zdegenerowane, które nie mają dużej wartości przyrodniczej, lecz tworzą ważny 
pomost pomiędzy poszczególnymi ostojami.

Ochrona biotopów leśnych

W przypadku ekosystemów leśnych OPN stosuje się ochronę częściową i ścisłą. Celem 
ochrony częściowej jest przywrócenie właściwego stanu ekosystemów zaburzonych, 
poprzez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane, natomiast ochrona ścisła ma zacho-
wać naturalny przebieg procesów zachodzących w lasach. Obszar leśny objęty ochroną 
częściową (czynną) wynosi obecnie w OPN 960,20 ha. Natomiast powierzchnia obszaru 
ochrony ścisłej na początku lat 60. XX w. wynosiła 225,73 ha (14% powierzchni OPN), 
a w 1971 roku została powiększona do 344,08 ha (22% całkowitej powierzchni OPN). 
W latach 1985–1995 dokonano niewielkich korekt wielkości tej strefy, w związku z wyłą-
czeniem z jej obrębu masywów skalnych z murawami kserotermicznymi (Partyka, Sta-
nowski 1974, Partyka 2005). Obecnie strefa ta zajmuje 281,43 ha. Obszar ochrony ścisłej 
położony jest wyłącznie po zachodniej stronie Doliny Prądnika i obejmuje drzewostany na 
południe od Złotej Góry aż do Wąwozu Korytania.

Proces czynnej przebudowy drzewostanów Parku, prowadzony na obszarach ochrony 
częściowej, polega na ich przerzedzaniu i usuwaniu gatunków niewłaściwych dla danego 
typu siedliska. Nazywany jest naturalizacją drzewostanów i od samego początku istnie-
nia Parku stanowił jedno z głównych zadań ochronnych (Chwistek 2008). W ramach tzw. 
cięć sanitarnych z obszaru ochrony częściowej pozyskuje się posusz takich gatunków jak: 
modrzew europejski Larix decidua Mill., Picea abies (L.) H. Karst., sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris L. W miejsce usuwanych drzew iglastych wprowadza się gatunki liściaste, np.: 
klon zwyczajny Acer platanoides L. i jawor A. pseudoplatanus L., grab pospolity Carpinus 
betulus L., buk zwyczajny Fagus sylvatica L., jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., lipy 
Tilia sp. (Partyka 2005). Usuwane są także gatunki obcego pochodzenia, jak np. wprowa-
dzony w latach 60. XX w. dąb czerwony Quercus rubra L. Warto jednak zaznaczyć, że 
w OPN w większości przypadków przywracanie naturalnego drzewostanu przebiegało na 
drodze spontanicznej regeneracji, co jest korzystniejsze od sztucznej przebudowy drzewo-
stanów, uniemożliwiającej przebieg naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemie 
leśnym (Buchholz 2001; Chwistek 2008).

Aby skutecznie zachować bogactwo flory leśnej Parku, ochroną ścisłą objęto starodrze-
wia i lasy najbardziej zbliżone do naturalnych, np. buczyny Dentario glandulosae-Fagetum 
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Ryc. 13. Parzydło leśne Aruncus sylvestris Kostel.; Dolina Prądnika (fot. A. Sołtys-Lelek, 2018).

Ryc. 14. Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.) Newman; Chełmowa Góra (fot. R. Cieślik, 2005).
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i w mniejszym stopniu grądy Tilio-Carpinetum oraz jaworzyny Phyllitido-Aceretum 
(Michalik 1991c; Chwistek 2008). Obszary te są wolne od świadomej presji człowieka, 
poza nielicznymi wyjątkami, kiedy wycina się pojedyncze drzewa rosnące przy szlakach 
turystycznych, które mogą  zagrażać bezpieczeństwu turystów. W lasach OPN objętych 
ochroną ścisłą można zaobserwować wiele cech lasów naturalnych, jak np.: spontaniczny 
przebieg procesów fluktuacyjnych w drzewostanie, mozaikowość siedlisk runa, występo-
wanie naturalnych luk w drzewostanie, czy obecność znacznej ilości martwego drewna 
w różnym stadium rozkładu (Buchholz 2001).

Wzrost wielkości powierzchni lasów liściastych (z 25,91% w latach 60. XX w. do 
72,27% w latach 90. XX w.) i objęcie ich ochroną ścisłą umożliwiły powrót, a nawet 
znaczną ekspansję gatunków związanych z biotopami leśnymi, w tym wielu rzadkich 
w Parku. W trakcie monitoringu flory odnotowano wzrost liczby stanowisk, m. in.: tojadu 
mołdawskiego Aconitum moldavicum Hacq., parzydła leśnego Aruncus sylvestris Kostel. 
(Ryc. 13), marzanki wonnej Galium odoratum (L.) Scop., języcznika zwyczajnego Phyllitis 
scolopendrium (L.) Newman (Ryc. 14), barwinka pospolitego Vinca minor L., czy gatunku 
górskiego – miesiącznicy trwałej Lunaria rediviva L. (Bodziarczyk i in. 2006; Sołtys-Lelek, 
Barabasz-Krasny 2009a). Pojawił się również w lasach Ojcowa nie notowany od 135 lat 
czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L., uznany za wymarły na terenie Parku. W 2006 roku 
populacja tego gatunku zajmowała powierzchnię 0,9 m2 i liczyła 22 osobniki, a w 2008 roku 
liczba roślin zwiększyła się do 48 osobników (Sołtys-Lelek 2007; Sołtys-Lelek, Barabasz- 
Krasny 2011a).

Obszary leśne ochrony ścisłej OPN są biotopem o najwyższych walorach przyrodni-
czych i wymagają szczególnej troski.
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Trasa wycieczki

Ojców Złota Góra (1) – Ojców „Park Zamkowy” (2) – Wieś Ojców i Dolina Prąd-
nika (3) – Jaskinia Ciemna (4) – Góra Koronna (5) – Wapiennik (6) – Góra Okopy (7) 
– Wąwóz Smardzowicki (8) – Krakowska Brama (9) – Stawy hodowlane (10) – osada 
młynarska „Boroniówka” (11)

Trasa średnio trudna; do przejścia jest około 6 km oraz krótki przejazd z Ojcowa do osady 
„Boroniówka”. Wiedzie ona głównie przez środkową i najbardziej zróżnicowaną krajobra-
zowo część Doliny Prądnika.

1. Ojców Złota Góra

Drugie co do wysokości wzniesienie w OPN (458 m n.p.m.). Stoki wschodnie schodzą do 
Doliny Prądnika, a południowe i zachodnie do Doliny Sąspowskiej, zaś północne przecho-
dzą w wierzchowinę Wyżyny Olkuskiej. Wschodnie krańce Złotej Góry przechodzą w Górę 
Zamkową. Całe wzniesienie zbudowane jest z górnojurajskich wapieni przykrytych miej-
scami lessem i całkowicie porośnięte lasami mieszanymi (Partyka 2006). Od czasu objęcia 
tego terenu ochroną następuje tu naturalna przebudowa drzewostanu. Zwiększa się udział 
buka Fagus sylvatica, a występujący kiedyś bór Querco roboris-Pinetum stopniowo ustę-
puje. Towarzyszy temu zmiana składu runa leśnego, w którym wyraźnie ubywa gatunków 
borowych.

2. Ojców „Park Zamkowy”

Park został założony w latach 80. XIX wieku przez ówczesnego właściciela Ojcowa Jana 
Zawiszę; zajmuje płaskie dno Doliny Prądnika wraz z Górą Zamkową. Jest to park typu 
krajobrazowego, skupiający elementy naturalne i kulturowe. Może stanowić przykład łącze-
nia komponowanych układów zieleni z roślinnością naturalną (Partyka 2006). Występują 
tu wielogatunkowe lasy grądowe Tilio-Carpinetum. Na szczycie Góry Zamkowej z daw-
nego zamku pozostały malownicze ruiny. U jej podnóża znajdują się stanowiska rzadkiego 
gatunku – obrazków alpejskich Arum alpinum, który jest reliktem holoceńskiego optimum 
klimatycznego.

3. Wieś Ojców i Dolina Prądnika

Wieś położona jest 25 km na północny zachód od Krakowa. Stanowi „serce” OPN. Gra-
nice wsi obejmują fragment malowniczej krasowej Doliny Prądnika, z licznymi głębokimi 
kanionami i wapiennymi skałami. Przez niektórych krajoznawców Ojców nazywany był 
polską Szwajcarią, ponieważ na niewielkim obszarze skupione jest tu niezwykłe bogactwo 
elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (Partyka, Tyc 2004).

Pierwsze wzmianki o Ojcowie pochodzą z 1370 roku. Rozwinął się on z osady powsta-
łej przy zamku. Działalność uzdrowiskową datuje się od roku 1855. Powstały tu wów-
czas liczne obiekty uzdrowiskowe, jak np.: hotele – Pod Łokietkiem (obecnie Pracownia 
Naukowa oraz Muzeum przyrodnicze OPN im. W. Szafera) i Pod Kazimierzem (aktualnie 
Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN), zakład wodoleczniczy Goplana – Ryc. 15 (roze-
brany przed II wojną światową) oraz Park Zdrojowy (obecnie Zamkowy).
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W 1924 roku Ojców został uznany za uzdrowisko użyteczności publicznej. Zachowały 
się również do dzisiejszych czasów dawne pensjonaty uzdrowiskowe, takie jak: Zawi-
szówki (w remoncie), Bazar Warszawski (w podziemiu „Piwnica pod nietoperzem”), czy 
willa Maciejówka. W willi Jadwiga znajduje się obecnie Dyrekcja OPN.

Kierując się na południe Doliny Prądnika w stronę Jaskini Ciemnej i Góry Koronnej 
można zaobserwować wiele interesujących kompleksów skalnych, np. skały Panieńskie 
i Kawalerskie, a także ostaniec zwany Igłą Deotymy – nazwa pochodzi od pseudonimu 

Ryc. 15. Zakład wodoleczniczy Goplana w okresie międzywojennym (z zasobów OPN).

Ryc. 16. Widok na skały Panieńskie; w dolnej części Igła Deotymy i willa Pod Koroną (fot. A. Sołtys-Lelek, 2016).
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literackiego poetki i pisarki Jadwigi Łuszczewskiej (Ryc. 16). W sąsiedztwie znajduje się 
willa Pod Koroną oraz plantacja brzozy ojcowskiej Betula ×oycoviensis Besser. Jest to 
mieszaniec brzozy brodawkowatej B. pendula Roth. z brzozą Szafera B. szaferi Jentys-Sza-
ferowa et Staszk., który kiedyś uznawano za gatunek endemiczny dla OPN (Partyka 2006).

4. Jaskinia Ciemna

Jaskinia ta zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Zna-
leziska pochodzące z tej jaskini, datowane na schyłek zlodowacenia środkowopolskiego 
(ok. 120–115 tys. lat p.n.e.), należą do najstarszych w rejonie Ojcowa i jednych z najstar-
szych w Polsce. W 2015 roku odkryto tu najstarsze szczątki człowieka na terenie Polski 
datowane na około 115 tys. lat.

Jaskinia stanowi fragment dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej 
długości 209 m, na który składają się: dzisiejsza właściwa jaskinia, zamknięta żelazną kratą 
(150 m), na prawo od niej Tunel, a za nim tzw. Ogrojec – rodzaj dziedzińca otoczonego 
z trzech stron skałami, który przechodzi w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim. W Ogrojcu 
znajduje się rekonstrukcja obozowiska paleolitycznych myśliwych. Zarówno dziedziniec 
przed jaskinią, jak i Ogrojec, powstały wskutek zawalenia się stropu jaskini, prawdopo-
dobnie jeszcze przed epoką lodowcową. Wnętrze jaskini jest wilgotne, a temperatura przez 
cały rok wynosi około 7–8°C. Szata naciekowa jest tu uboga, gdyż została zniszczona 
w XIX w. i później, kiedy to jaskinię udostępniono do szerszego zwiedzania (Partyka 2006). 
W otoczeniu jaskini występuje ciepłolubna jurajska buczyna storczykowa Fagus sylvatica- 
Cruciata glabra.

5. Góra Koronna

Góra Koronna (436 m n.p.m.) jest jednym z największych i najbardziej interesujących 
masywów skalnych w OPN. Cechuje się zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, 
które sprzyjają rozwojowi roślinności ciepłolubnej. Jest to najbogatsza ostoja gatunków 
kserotermicznych i termofilnych (108 gatunków) w OPN (Ryc. 17). Występują tu płaty 
muraw naskalnych Festucetum pallentis semperviretosum, muraw kserotermicznych Ori-
gano-Brachypodietum vincetoxicetosum i O-B. agrimonietosum oraz jedne z najlepiej 
wykształconych płatów zarosili kserotermicznych Peucedano cervariae-Coryletum. W gór-
nej części masywu spotyka się fragmenty ciepłolubnego grądu Tilio-Carpinetum melitte-
tosum oraz buczyny storczykowej Fagus sylvatica-Cruciata glabra (Bąba, Janicka 2014). 
Podnóża Góry Koronnej znajdują się w zimnym i wilgotnym mikroklimatycznym regio-
nie den dolin. Dominują tu łąki świeże zaliczane do podzespołu Arrhenatheretum elatioris 
alchemilletosum oraz łopuszyny Phalarido-Petasitetum hybridi.

Od 2014 roku w masywie Góry Koronnej prowadzony jest wypas w ramach projektu 
„Ochrona ekosystemów nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego”, a objęte zabiegami 
ochronnymi murawy są monitorowane pod kątem stanu zachowania zbiorowisk (Ryc. 18, 
Tabela 3). Zanotowano tu zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty wypasu. Zmniejszyło 
się pokrycie krzewów, zmniejszyła się wysokość runi oraz pokrycie mszaków, a wzrosła 
liczba i pokrycie gatunków murawowych. Ponadto pojawiły się „terasy zwierzęce” i została 
uruchomiona erozja. Wśród skutków negatywnych można wymienić wzrost pokrycia roślin 
ruderalnych i potencjalnie inwazyjnych.
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Ryc. 18. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na zboczu w masywie Góry Koronnej w latach 1959−1961 (wg 
Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963a) i w 2017 roku (wg Janicka i in. 2018): A – lata 1959–1961: 1 – łąka raj-
grasowa Arrhenatheretum elatioris, 2 – inicjalne stadia kwiecistej murawy Origano-Brachypodietum, 3 – grąd 
Tilio-Carpinetum; B – rok 2017, po zabiegach ochronnych: 1 – kwiecista murawa Origano-Brachypodietum, 
2 i 3 – stadia O.-B. ze znacznym udziałem gatunków ruderalnych, 4 – płat murawy O.-B z dużym udziałem 
krzewów, 5 – płat nawiązujący do Arrhenatheretum elatioris, 6 – płat z dominacją Carduus crispus i Urtica 
dioica, 7 – łopuszyny Phalarido-Petasitetum hybridi, 8 – płat z Chelidonium majus, 9 – płat z Chelidonium majus 
i Urtica dioica, 10 – płat Urtica dioica, 11 – płat z Galium aparine.

Ryc. 17. Góra Koronna – stanowisko zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris L. (fot. A. Sołtys-Lelek, 
2018).
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6. Wapiennik

Zwany także Baranią Skałką – jest to skała, której pionowa ściana wznosi się w bardzo stro-
mym, porośniętym drzewami masywie Góry Okopy, położonym na lewym zboczu Doliny 
Prądnika.

Wierzchołek jest płaski i skalisty, dzięki czemu Wapiennik jest doskonałym punktem 
widokowym na Dolinę Prądnika i wznoszące się po przeciwnej stronie góry: Rusztową oraz 
Chełmową (Partyka 2006). W wierzchowinowej części, między Wapiennikiem a Okopami, 
występuje bór mieszany Querco roboris-Pinetum, ze znacznym udziałem buka. W runie 
widoczne jest ustępowanie gatunków borowych, a rozprzestrzenianie się tych związanych 
z lasami liściastymi (Medwecka-Kornaś, Loster 1995).

7. Góra Okopy

Jest to wzgórze (około 460 m n.p.m.) górujące nad Doliną Prądnika. Od wschodniej strony 
łagodnie przechodzi w bezleśną wierzchowinę pokrytą polami uprawnymi, od północy 
w Górę Koronną, a od południa opada do Wąwozu Smardzowickiego. Stoki zachodnie 
Góry, naprzeciwko wylotu wąwozu Korytania, są bardzo strome i w niektórych miejscach 
podcięte pionowymi ścianami. Należy do nich również grupa skał, zwana Okopami, w któ-
rych odkryto dwie jaskinie: Okopy Wielka Dolna i Okopy Wielka Górna. Na szczycie 

Tabela 3. Skład gatunkowy murawy Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś et Kornaś 1963 w  masy-
wie Góry Koronnej (wg Janickiej i in. 2018).

Ekspozycja – SW, Nachylenie [°] – 45, Powierzchnia zdjęcia [m2] – 100; 17.05.2017
Pokrycie roślin zielnych [%] – 99, Średnia wysokość runi [cm] – 40, Liczba gatunków – 59;

Drzewa i krzewy
Acer pseudoplatanus +, Carpinus betulus +, Fraxinus excelsior +, Corylus avellana +, Euonymus europaeus +, 
Ribes uva-crispa +, Sambucus nigra +, Rosa canina (b) +
Rośliny zielne
D. Ass. Origano-Brachypodietum pinnati, Ch. O. Festucetalia valesiaceae*

Origanum vulgare 2.2, Clinopodium vulgare +.2, *Verbascum chaixii subsp. austriacum 1.1
Ch. Cl. Festuco-Brometea 
Galium album s.l. 2.2, Potentilla arenaria +.2, Dianthus carthusianorum +, Euphorbia cyparissias +
Ch. Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei
Coronilla varia 1.1, Astragalus glycyphyllos +.2, Viola hirta +.2, Libanotis pyrenaica +, Silene nutans +
Ch. Cl. Molinio-Arrhenatheretea
Arrhenatherum elatius +, Lathyrus pratensis +, Taraxacum officinale +
Ch. Cl. Artemisietea vulgaris
Urtica dioica 2.3, Chelidonium majus 2.2, Galium aparine 1.2, Lamium maculatum 1.2, Carduus acanthoides 
1.1, Chaerophyllum temulum +, Geum urbanum +, Solidago canadensis +
Ch. Cl. Stellarietea mediae
Veronica hederifolia 2.1, Stellaria media 1.1, Geranium dissectum 1.1, Viola arvensis +
Ch. Cl. Querco-Fagetea
Stellaria holostea 2.3, Poa nemoralis 2.2, Melica nutans 2.1, Cruciata glabra +.2, Pulmonaria obscura +.2, 
Aegopodium podagraria +, Galeobdolon luteum +, Geranium phaeum +
Inne
Carex sp. 3.2(3), Veronica chamaedrys 2.2, Arabis glabra 2.1, Ajuga reptans 1.2, Primula veris 1.2, Trifolium 
campestre 1.2, Erigeron annuus 1.1, Fragaria vesca 1.1, Sedum maximum 1.1, Cerinthe minor +.2, Myosotis sp. 
+.2, Cardaminopsis arenosa +, Cirsium sp. +, Hypericum perforatum +, Laserpitium latifolium +, Vicia sp. +
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wzgórza archeolodzy znaleźli pozostałości dawnego grodziska Okopy. Porośnięta lasem 
część wzgórza nad Doliną Prądnika znajduje się w granicach OPN (Partyka 2006).

8. Wąwóz Smardzowicki

Znajduje się on w lewym zboczu Doliny Prądnika, a zaczyna poza granicami Parku, jako 
depresja na pokrytej polami uprawnymi wierzchowinie w miejscowości Smardzowice. 
W granicach OPN przecina on zbudowane z wapieni i porośnięte lasem zbocze Doliny 
Prądnika. Jest to wąwóz suchy; woda spływa jego dnem tylko po większych opadach. Na 
terenie wąwozu (orograficznie prawych zboczach) występuje kilka znanych skał: Lusikowa 
(w górnej części wąwozu), Podwójna i Skała Puchacza z Jaskinią Puchacza (poniżej). Wylot 
wąwozu obramowują Skały Kawalerskie. Z dna Wąwozu Smardzowickiego widoczny jest 
wylot Jaskini Borsuczej (Partyka 2006). Zejście z Góry Okopy do Wąwozu Smardzewic-
kiego jest strome (około 300 m).

9. Krakowska Brama

Jest to interesująca forma skalna, której nazwa wywodzi się od rzekomo biegnącego tu 
średniowiecznego szlaku handlowego (brak wiarygodnych źródeł historycznych). Wycięta 
jest ona w odpornym na wietrzenie wapieniu skalistym. Stanowi klasyczny przykład bram 
skalistych występujących w okolicach Ojcowa. Wysokość jej bastionów dochodzi do 15 m. 
Bastiony wskutek erozji i wietrzenia mają zaokrąglone kształty, a ich dolne partie są pod-
cięte (Partyka 2006). Porośnięte są one luźną murawą z kostrzewą bladą Festuca pallens, 
której towarzyszą liczne gatunki porostów. W okresie międzywojennym w okolicach Bramy 
Krakowskiej rosły lasy jodłowe; obecnie występują tu lasy liściaste (Medwecka-Kornaś, 
Loster 1995).

10. Stawy hodowlane

Na terenie Parku znajdują się stawy Gospodarstwa Rybackiego, będące od 1986 roku wła-
snością Parku. Obiekt ten założono w latach 1934–1935. Bazuje on na czystych wodach 
Potoku „Sąspówka”, doprowadzanych do pstrągarni potokiem Młynówki. Młynówkę 
wykopano pod koniec XIX wieku na potrzeby ówczesnego tartaku. W obrębie pstrągarni 
znajduje się budynek „Rybakówki”, który częściowo przeznaczono na mieszkania pracow-
ników Parku. Obecnie Park oddał stawy wraz z niektórymi pomieszczeniami „Rybakówki” 
w dzierżawę prywatnemu właścicielowi – firmie „Pstrąg ojcowski” (http://pstragojcowski.
pl). Hodowany jest tu głównie rodzimy pstrąg potokowy Salmo trutta morpha fario L. 
(Partyka 2006).

11. Osada młynarska „Boroniówka”

Obejmuje ona młyn wodny i tartak (Ryc. 19). Osada położona jest w Grodzisku, u podnóża 
skał Cichych nad potokiem Prądnik. Domniemane istnienie młyna w tym miejscu datuje 
się na wiek XV. Pierwszym właścicielem tego młyna był Zakon Sióstr Klarysek z Grodzi-
ska, który w 1816 roku przekazał młyn oraz tartak wodny w ręce prywatne. Istniejący dziś 
zespół z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi pochodzi z 1850 roku. Jest to najstar-
szy i najcenniejszy zespół młynarski w Dolinie Prądnika, a zarazem interesujący przykład 

http://pstragojcowski.pl
http://pstragojcowski.pl
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drewnianej architektury przemysłowej – jeden z niewielu zachowanych tego typu obiektów 
na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (http://www.boroniowka.pl/pl).

Opracowania przyrodnicze

Od początku XIX wieku do chwili powołania Ojcowskiego Parku Narodowego ogłoszono 
drukiem prawie 800 publikacji dotyczących Doliny Prądnika, w tym 400 zawierało wyniki 
badań naukowych z terenu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (m.in. 
także Doliny Prądnika) z zakresu: geologii, rzeźby, flory, fauny, pradziejów i innych zagad-
nień. W 1956 roku ukazała się pierwsza pełna monografia nowo utworzonego OPN (Got-
kiewicz, Szafer 1956). Przez ponad 20 lat stanowiła ona główne źródło wiedzy o tym 
terenie, do czasu wydania w 1977 roku kolejnej monografii przyrodniczej (Zabierowski 
1977). Pierwsze obszerne opracowanie zbiorowisk roślinnych opublikowane zostało w 1963 
roku (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963a, b). W roku 2004 ukazało się trzytomowe dzieło 
dotyczące złożonej problematyki przyrodniczo-kulturowej całej Jury Krakowsko-Często-
chowskiej (Partyka 2004). Najnowsze opracowanie monograficzne z OPN, będące pod-
sumowaniem 50 lat badań naukowych prowadzonych na obszarze Parku, wydano w 2008 
roku (Klasa, Partyka 2008).
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Wstęp

Wyżyna Miechowska i Ponidzie położone są na Wyżynie Małopolskiej, w pasie Wyżyn 
Polskich. W ich zachodniej części mamy do czynienia z trzema obszarami występowania 
muraw kserotermicznych, głównie półnaturalnych.

Pierwszym obszarem jest mezoregion Wyżyny Olkuskiej, należący do Wyżyny Śląsko-
-Krakowskiej (Kondracki 2011). Budują go dość odporne na wietrzenie jurajskie wapienie 
pokryte w większości lessami. Odsłonięte spod lessu wapienne skałki występują na wierz-
chowinie wyżyny, jako pojedyncze ostańce skalne, a w miejscach przełomowych dolin 
rzek i potoków tworzą głębokie kaniony o pionowych ścianach. Murawy kserotermiczne 
Wyżyny Olkuskiej mają charakter zbiorowisk naturalnych, jak i półnaturalnych. Bardzo 
nieliczne płaty naturalnych muraw występują na szczytach skałek i ich pionowych ścia-
nach, nieocienionych przez rosnące u ich podstawy drzewa. Dla takich miejsc charaktery-
stycznym zbiorowiskiem roślinnym jest Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś 1950. 
Półnaturalne murawy kserotermiczne zajmowały na Wyżynie Olkuskiej stosunkowo dużą 
powierzchnię jeszcze do końca lat sześćdziesiątych XX w. Roślinność tych muraw pora-
stała odlesione łagodne zbocza i piargi, w większości użytkowane jako pastwiska. Teren 
Wyżyny Olkuskiej był penetrowany przez kultury neolityczne, które traktowały go jako 
zaplecze surowca krzemiennego do wyrobu narzędzi, bez trwałego osadnictwa na nim (Cze-
kaj-Zastawny 2000, 2001).

Drugim obszarem większych skupisk siedlisk kserotermicznych jest Wyżyna Miechow-
ska. Występują one na dość stromych zboczach wzgórz pokrytych płytką marglistą rędziną. 
Na takich siedliskach najczęściej spotyka się tu zespół Inuletum ensifoliae Kozł. 1925. 
Należy podkreślić, że wszystkie murawy Wyżyny Miechowskiej mają charakter półnatu-
ralny; miejsca ich występowania pierwotnie porośnięte były lasami z gęstym podszytem 
krzewów. Zaniechanie użytkowania półnaturalnych muraw, głównie wypasu, jest powo-
dem ich ustępowania i degradacji. W wyniku naturalnej sukcesji zarastają one drzewami 
i krzewami. Żyzne gleby tego obszaru sprzyjają użytkowaniu rolniczemu – pierwsi rolnicy 
naddunajskich kultur ceramiki wstęgowej rytej zasiedlili te ziemie już około 7500 lat temu 
(Kruk, Milisauskas 1999).

Trzeci obszar występowania muraw obejmuje mezoregiony Niecki Połanieckiej oraz 
Garbu Pińczowskiego. Obszar ten penetrowany był od neolitu głównie w poszukiwaniu 
źródeł solankowych. Kamieniste rędziny wapienne, a szczególnie płytkie gleby na wychod-
niach gipsów, nie sprzyjały wczesnemu osadnictwu neolitycznemu. Pojedyncze wzgórza 
zbudowane z wapieni i gipsów pokryte płytkimi rędzinami, położone na skraju szerokiej 
i zabagnionej doliny Nidy i jej dopływów, mogły być ostoją dla gatunków miejsc otwartych 
i kserotermicznych. Dla omawianego obszaru charakterystyczne jest występowanie murawy 
Sisymbrio-Stipetum capillatae (Dziub. 1925) Med.-Korn. 1959. 

Mamy więc na terenie Wyżyn południowej Polski niezwykle bogate zbiorowiska roślinne, 
które powstały w większości pod wpływem ekstensywnej rolniczej gospodarki człowieka. 
Murawy, rozrzucone w krajobrazie na zboczach wzgórz, skarp nadrzecznych i wąwozów, 
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tworzą charakterystyczne „wyspy siedliskowe”, otoczone rozległymi obszarami upraw oraz 
resztkami lasów grądowych i ciepłolubnych zarośli. Ten szczególny krajobraz przypomina 
miejscami leśno-stepowy krajobraz południowo-wschodniej Europy. Jego trwanie jest jed-
nak uwarunkowane edaficznie i antropogenicznie, a nie klimatycznie, jak ma to miejsce 
w przypadku właściwego lasostepu.

Na siedliskach muraw kserotermicznych do połowy XX w. masowo wypasano krowy, 
owce, kozy, gęsi, wycinano też sierpem rośliny zielne dla hodowanego drobiu i królików. 
W miejscach mniej stromych murawy były co kilka lub kilkanaście lat orane, a w bardziej 
stromych miejscach nawet ręcznie przekopywane. Wysiewano na nich zboża – jare żyto, 
owies i jęczmień, rośliny oleiste – lnicznik siewny Camelina sativa i len zwyczajny Linum 
usitatissimum, rośliny paszowe dla bydła i owiec – komonicę pospolitą Lotus cornicula-
tus, przelot pospolity Anthylis vulneraria, lucernę sierpowatą Medicago falcata czy spar-
cetę siewną Onobrichis viciifolia, a nawet sadzono w zaprawionych obornikiem dołkach 
ziemniaki. Można sądzić, że efektem takiego ekstensywnego użytkowania siedlisk ksero-
termicznych była mozaika miejsc w różnym stopniu zaburzonych, z roślinnością w różnych 
stadiach sukcesji, co sprzyjało dużemu lokalnemu bogactwu gatunkowemu. Na znaczenie 
wymienionych czynników dla utrzymania bogactwa florystycznego wskazują współczesne 
obserwacje nad sukcesją roślinności w miejscach porzuconych i odłogowanych pól przy-
legających do starych muraw, które są kolonizowane i zasiedlane przez wiele gatunków 
muraw kserotermicznych. Wielu informacji o użytkowaniu roślinności siedlisk kseroter-
micznych na obszarze Wyżyny Olkuskiej i Wyżyny Miechowskiej dostarczyły wywiady 
z rolnikami z 10 wsi, m.in.: Biskupic, Iwanowic, Uliny, Imbramowic, Kaliny Lisiniec i Klo-
nowa, przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wiadomo z nich, że murawy 
kserotermiczne były wypalane, a kolczaste krzewy głogów i róż wycinano na ogrodzenia, 
na przydomowe kojce dla drobiu chroniące je przed drapieżnymi ptakami; wycinane drzewa 
i krzewy składowano także w sterty i palono z nich ogniska w noc świętojańską. Rosnące 
w murawach zioła zbierano do celów leczniczych i obrzędowych; z roślin tych wito m.in. 
wianki do święcenia na oktawę Bożego Ciała i układano bukiety święcone 15 sierpnia 
w święto Matki Boskiej Zielnej. W końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku takie 
użytkowanie muraw i zarośli całkowicie zanikło.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną według Kondrackiego (2011) zarówno 
Wyżyna Miechowska, jak i Ponidzie, są częściami makroregionu Niecki Nidziańskiej, 
będącej częścią podprowincji Wyżyny Małopolskiej, zaliczanej do prowincji Wyżyn Pol-
skich. O ile Wyżyna Miechowska jest mezoregionem względnie jednolitym, o tyle Ponidzie 
to obszar różnorodny pod względem budowy geologicznej, a przez to różnie traktowany. 
W niniejszym opracowaniu przyjęto definicję Jureckiego (2009), według której Poni-
dzie to rejon przyrodniczo–historyczny położony nad środkową i dolna Nidą, od Chęcin 
po Nowy Korczyn. W takim ujęciu w skład Ponidzia wchodzą następujące mezoregiony: 
cała Dolina Nidy oraz fragmenty Płaskowyżu Jędrzejowskiego, Niecki Połanieckiej, Garbu 
Pińczowskiego, Garbu Wodzisławskiego, Niecki Soleckiej oraz Płaskowyżu Proszowic-
kiego (Ryc. 1). Niewielki fragment Ponidzia został zaliczony do Pogórza Szydłowskiego, 
będącego częścią Wyżyny Kieleckiej (Kondracki 2011).
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Wyżyna Miechowska jest krainą typowo rolniczą z niewielkimi płatami lasów. Cechuje 
ją dość urozmaicona rzeźba terenu, której typowym elementem są rozległe wzniesienia 
zbudowane z płytko zalęgających margli wieku kredowego (Ryc. 2), przykrytych warstwą 
lessu, rozdzielone obniżeniami zwanymi padołami. Padoły, których długość waha się od 
2 do 8 km, mają przeważnie około 1–2 km szerokości oraz do 50 m głębokości, a ich dna 
wypełniają mioceńskie iły. Najwyższym wzniesieniem Wyżyny, a zarazem całej Niecki 
Nidziańskiej, jest Biała Góra koło Tunelu mierząca 415 m n.p.m.

Dolina Nidy jest mezoregionem stanowiącym główną oś Ponidzia (Ryc. 3). Ma około 
65 km długości i 2–6 km szerokości. Dno doliny jest płaskie, miejscami podmokłe, wysłane 
madami oraz torfami i piaskami. Obszar ten zajmują przeważnie łąki i pastwiska, spotyka 
się tu również starorzecza.

Płaskowyż Jędrzejowski, przylegający do Doliny Nidy od zachodu, zbudowany jest 
z margli kredowych, przykrytych piaskami i glinami. W krajobrazie dominują łagodne 
wzniesienia o układzie równoleżnikowym dochodzące do 326 m n.p.m. Teren ten jest 
w znacznym stopniu odlesiony i zajęty pod uprawy rolne. Leżący bardziej na południe 
Garb Wodzisławski, to obszar usiany niewielkimi, rozległymi wzniesieniami dochodzącymi 
do 368 m n.p.m. Opoka kredowa budująca wzniesienia najczęściej przykryta jest warstwą 
lessu, a jej wychodnie zlokalizowane są na stromych zboczach oraz w licznych jarach 
i wąwozach. Garb Wodzisławski jest również krainą rolniczą (Ryc. 4), a większe kompleksy 
leśne leżą przy granicy z Wyżyną Miechowską.

Ryc. 1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna Niecki Nidziańskiej (Kondracki 2011, zmienione).
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Ryc. 2. Typowy krajobraz Wyżyny Miechowskiej. Wzgórze kredowe w okolicy Smrokowa (fot. B. Binkiewicz).

Ryc. 3. Dolina Nidy koło Młodzaw. W tle widoczny rezerwat Krzyżanowice (fot. B. Binkiewicz).
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Ryc. 4. Typowy krajobraz Garbu Wodzisławskiego. Pola uprawne oraz wzgórza z murawami w sąsiedztwie 
miejscowości Mozgawa (fot. B. Binkiewicz).

Ryc. 5. Garb Pińczowski na północ od Pińczowa. Widoczne zarastające murawy, w głębi dolina Nidy (fot. 
B. Binkiewicz).
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Płaskowyż Proszowicki tylko w niewielkim stopniu wchodzi w skład regionu Ponidzia. 
Zbudowany jest z osadów mioceńskich przykrytych lessem, a jego powierzchnia jest roz-
członkowana na kopulaste, rozległe wzgórza osiągające do 280 m n.p.m. Jest to kraina rolni-
cza niemal pozbawiona lasów. Od strony wschodniej do Doliny Nidy przylega mezoregion 
Niecki Połanieckiej, będący rozległym zapadliskiem tektonicznym, nachylonym w kierunku 
południowo-wschodnim. Teren wznosi się na 180–230 m n.p.m., występują tu wychodnie 
mioceńskich gipsów z rozwiniętymi zjawiskami krasowymi oraz iły i piaski. Przylegający 
od południowego-wschodu Garb Pińczowski stanowi z kolei wypiętrzenie (Ryc. 5) osiąga-
jące 330 m n.p.m. Garb budują głównie margle wieku kredowego, a w mniejszym stopniu 
również mioceńskie gipsy (Ryc. 6) oraz wapienie litotamniowe.

Przylegająca do doliny Wisły Niecka Solecka to falista równina wzniesiona na 170–
250 m n.p.m. Nieckę budują margle kredowe, przykryte płaszczem gipsów oraz wapieni 
litotamniowych. Rozpowszechnione są w tym rejonie zjawiska krasowe, spotyka się m.in. 
lejki krasowe i zapadliska; znajduje się tu także największa w makroregionie Niecki Nidziań-
skiej Jaskinia Skorocicka, o długości 352 m. Interesująca jest również obecność słonych 
i siarczanych źródeł wykorzystywanych w celach leczniczych. Przylegające do Doliny Nidy 
od północnego-wschodu Pogórze Szydłowskie ma natomiast charakter przejściowy między 
Górami Świętokrzyskimi a nizinną Niecką Połaniecką. Występują tu paleozoiczne i mezo-
zoiczne skały osadowe przykryte przez młodsze osady z okresu mioceńskiego, notowane 
są także zjawiska krasowe.

Według podziału geobotanicznego Polski Szafera (1959), Wyżyna Miechowska i Poni-
dzie zaliczane są do krainy Miechowsko-Sandomierskiej, leżącej w Pasie Wyżyn Środko-
wych (Dział Bałtycki). Kraina Miechowsko-Sandomierska ma charakter wyżyny lessowej, 

Ryc. 6. Wychodnie gipsów – tak zwane „jaskółcze ogony” w Łagiewnikach koło Buska (fot. B. Binkiewicz).
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a jej granice wyznaczają: od południowego-wschodu dolina Wisły, od zachodu dolina rzeki 
Dłubni, natomiast od północy kres zwartego zasięgu pokrywy lessowej. W jej obrębie 
wyróżnia się dwa okręgi: Miechowsko-Pińczowski oraz Staszowski. Niniejsze opracowanie 
i trasa sesji dotyczy wyłącznie okręgu Miechowsko-Pińczowskiego i tylko do tego okręgu 
odnosi się dalsza charakterystyka.

Okręg Miechowsko-Pińczowski obejmuje pasma łagodnych wzniesień na działach 
wodnych między rzekami: Nidą, Nidzicą, Dłubnią, Szreniawą i Pilicą. Szata roślinna tego 
okręgu jest bardzo urozmaicona, a o jej wyjątkowym charakterze w skali kraju, decyduje 
bogactwo zbiorowisk roślinności kserotermicznej. Zbiorowiska te rozwijające się na gip-
sach, marglach, a częściowo również na lessach, tworzą mozaikę z ciepłolubnymi zaroślami, 
lasami a także z rozległymi obszarami upraw rolnych. Kluczowe znaczenie dla rozwoju 
zbiorowisk stepowych miała działalność człowieka. Tereny te, ze względu na korzystne 
dla osadnictwa warunki klimatyczne i siedliskowe, były zasiedlone przez człowieka juz 
od neolitu i podlegały intensywnemu użytkowaniu, a działalność rolnicza była tu prowa-
dzona nieprzerwanie od około 6000 lat (Kruk 1973). Dodatkowym zjawiskiem korzystnym 
dla rozwoju i rozprzestrzeniania się roślinności ciepłolubnej było karczowanie i wypalanie 
lasów i zarośli pod pastwiska dla zwierząt. Jednak wskutek stopniowego powiększania 
areału upraw, „stepy” okolic Miechowa i Pińczowa zmniejszały swój zasięg, aż do mocno 
okrojonej postaci; obecnie – zajmują jedynie miejsca nieprzydatne dla rolnictwa, zwykle 
na stromych stokach lub w wąwozach (Bednarz 1987).

Zbiorowiska ciepłolubnych muraw z klasy Festuco-Brometea charakteryzują się w oma-
wianym okręgu wyjątkową różnorodnością (Ryc. 7 i 8). Do najważniejszych, dobrze 

Ryc. 7. Zespół omanu wąskolistnego Inuletum ensifoliae w Grzymałowie na Wyżynie Miechowskiej (fot. 
B. Binkiewicz).
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wykształconych zespołów roślinności stepowej, należą: murawa ostnicowa Sisymbrio-Sti-
petum capillatae, zespół omanu wąskolistnego Inuletum ensifoliae, zespół seslerii błotnej 
i wężymordu stepowego Seslerio-Scorzoneretum purpureae, zespół lebiodki pospolitej i kło-
sownicy pierzastej Origano-Brachypodietum, zespół rutewki mniejszej i szałwi łąkowej – 
tzw. „step kwietny” Thalictro-Salvietum pratensis, zespół strzęplicy nadobnej i kostrzewy 
bruzdkowanej Koelerio-Festucetum rupicolae oraz zbiorowisko turzycy siwej i komonicy 
skrzydlastostrąkowej Carex galuca-Lotus siliquosus (Kobak, Koczwańska 1987; Solon 
1994b, 1994c; Roo-Zielińska 1994).

Na florę muraw kserotermicznych składają się między innymi gatunki reprezentujące 
elementy geograficzne: euroazjatycki i pontyjsko-pannoński. Przedstawicielami elementu 
euroazjatyckiego są np.: ostnica włosowata Stipa capillata, ostnica piórkowata S. pennata, 
krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea, czy palczatka kosmata Bothriochloa ischa-
emum. Grupa gatunków zaliczanych do elementu pontyjsko-pannońskiego jest bogatsza, 
należą tu między innymi: aster gawędka Aster amellus, len złocisty Linum flavum, len 
włochaty L. hirsutum, miłek wiosenny Adonis vernalis, wiśnia karłowata Cerasus fruti-
cosa, ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum, szczodrzeniec ruski Cytisus ruthenicus oraz 
kosaciec bezlistny Iris aphylla. Stosunkowo niewielka grupa gatunków reprezentuje ele-
ment południowo-zachodni: róża francuska Rosa gallica, ożanka właściwa Teucrium cha-
maedrys, ortanta żółta Odontites lutea czy storczyk purpurowy Orchis purpurea (Bednarz 
1987). Większość z tych roślin to gatunki bardzo rzadkie, reliktowe i chronione (Filkowa 
1987). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż kilka gatunków roślin kserotermicz-
nych ma na obszarze omawianego okręgu jedyne stanowiska w Polsce (np. jaskier illiryjski 

Ryc. 8. Murawa z dominacją ostnicy piórkowatej Stipa pennata w rezerwacie Skorocice (fot. B. Binkiewicz).
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Ranunculus illyricus, stulisz miotłowy Sisymbrium polymorphum, gęsiówka uszkowata Ara-
bis recta, rezeda mała Reseda phyteuma, groszek panoński Lathyrus pannonicus, szyplin 
jedwabisty Dorycnium germanicum, bylica pontyjska Artemisia pontica, sierpik różnolistny 
Serratula lycopifolia czy czosnek kulisty Allium rotundum).

Cennym pod względem florstycznym zbiorowiskiem są również ciepłolubne zarośla. 
Wyróżniane były one do niedawna jako zespół zarośli leszczynowych Peucedano cervariae- 
Coryletum, obecnie zbiorowisko to traktuje się jako kompleks stadiów sukcesyjnych zbio-
rowisk leśnych, okrajkowych i murawowych (Matuszkiewicz 2006). Najbujniej rozwinięta 
jest warstwa krzewów – oprócz leszczyny Corylus avellana rośnie tu także dereń świdwa 
Cornus sanguinea, śliwa tarnina Prunus spinosa, szakłak pospolity Rhamnus cathartica 
i rzadka wiśnia karłowata Cerasus fruticosa. Spośród roślin zielnych na uwagę zasługują: 
gorysz siny Peucedanum cervaria, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, Cytisus 
ruthenicus, wrotycz baldachogroniasty Tanacetum corymbosum, koniczyna długokłosowa 
Trifolium rubens, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, a także zawilec wielkokwia-
towy Anemone sylvestris.

Lasy w krajobrazie Okręgu Miechowsko-Pińczowskiego nie odgrywają obecnie dużej 
roli. Dominującym zbiorowiskiem, zwłaszcza na zasobnym gliniastym podłożu i w miej-
scach wilgotniejszych, są grądy Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Ryc. 9). Oprócz obydwu 
gatunków dębów (szypułkowego Quercus robur i bezszypułkowego Q. petraea), rosną tu 
lipy (drobnolistna Tilia cordata, szerokolistna T. platyphyllos), grab zwyczajny Carpinus 
betulus, buk zwyczajny Fagus sylvatica, klon zwyczajny Acer platanoides i jawor A. pseu-
doplatanus. W lasach w północnej części Wyżyny Miechowskiej buk bywa tak częstym 

Ryc. 9. Grąd z okolic Tunelu na Wyżynie Miechowskiej z kwitnącym zawilcem gajowym Anemone nemorosa 
(fot. B. Binkiewicz).
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drzewem, że może tworzyć płaty czysto bukowych drzewostanów, jak w okolicach Tunelu 
i Antolki. Bory sosnowe są rzadkie i występują głównie na piaskach dyluwialnych, wciśnię-
tych tu i ówdzie w płaszcz lessowy (np. w okolicach Pińczowa czy Żarnowca). Lasy łęgowe 
zachowały się do dziś jedynie w szczątkowej postaci nad Nidą; w tym rejonie spotyka się 
również wąskie nadrzeczne pasy olszyn (Szafer 1959).

Niezwykle interesującym zjawiskiem jest występowanie nad dolną Nidą, w sąsiedztwie 
wychodni gipsowych, siarczano-słonych źródeł będących siedliskiem dla licznych halo-
fitów (Trzcińska-Tacik 1988). Spośród kilkunastu stanowisk wyróżniają się słone źródła 
w Owczarach koło Buska-Zdroju, chronione jako rezerwat. W tym miejscu odnotowano 
jedyne śródlądowe stanowisko rupii morskiej Ruppia maritima, a także rzadką zamętnicę 
trzoneczkowatą Zannichellia pedicellata, sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus, 
muchotrzew solniskowy Spergularia salina, komonicę skrzydlastostrąkową Lotus siliqu-
osus, mannicę odstającą Puccinelia distans i inne. Gatunki te współtworzą halofilny zespół 
Puccinellio-Spergularietum salinae (Feekes 1936) R. Tx. et Volk 1937, znany w Polsce 
jeszcze tylko z pobrzeży Bałtyku, Kujaw i okolic Wieliczki (Trzcińska-Tacik 1988).

Dominującym w krajobrazie okręgu uprawom rolnym towarzyszą liczne zespoły sege-
talne. Najcenniejszym spośród nich jest zespół włóczydła i czechrzycy grzebieniowej 
Caucalido-Scandicetum, obecnie gwałtownie zanikający wskutek masowego stosowania 
herbicydów. W jego płatach notowano wiele rzadkich archeofitów (Kornaś 1949–1950, 
1950), jak np.: czosnek kulisty Allium rotundum, czechrzycę grzebieniową Scandix pecten-
-veneris, dąbrówkę żółtokwiatową Ajuga chamaepitys, dymnicę drobnokwiatową Fumaria 
vaillantii, kurzyślad błękitny Anagallis foemina, miłki: letni Adonis aestivalis oraz szkar-
łatny A. flammea, przytulię trójrożną Galium tricornutum, pszonacznik wschodni Con-
ringia orientalis, wilczomlecz drobny Euphorbia exigua oraz włóczydło polne Caucalis 
platycarpos.

Z geobotanicznego punktu widzenia bardzo interesującym zjawiskiem obserwowanym 
w Okręgu Miechowsko-Pińczowskim jest dość obfite występowanie gatunków górskich. 
Do tej pory odnotowano tu 23 takie gatunki (Zając 1996; Szeląg 1997; Kaźmierczakowa 
2003; Mitka, Kozioł 2009). Szczególnie licznie występują one na Wyżynie Miechowskiej, 
gdzie zachowało się nieco więcej lasów. Dominującą grupą są gatunki reglowe (14 takso-
nów), poza tym są gatunki ogólnogórskie (8) i jeden subalpejski. Pod względem wymagań 
siedliskowych najwięcej jest gatunków związanych z lasami i zaroślami (tojad mołdawski 
Aconitum moldavicum, olsza szara Alnus incana, trybula lśniąca Anthriscus nitida, parzy-
dło leśne Aruncus sylvestris, wroniec widlasty Huperzia selago, lepiężnik biały Petasites 
albus, kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, paprotnik kolczysty Polystichum 
aculeatum, bez koralowy Sambucus racemosa, starzec Fuchsa Senecio fuchsii, ciemiężyca 
zielona Veratrum lobelianum oraz przetacznik górski Veronica montana). Nieco mniejszą 
grupę stanowią gatunki rosnące na murawach kserotermicznych, szczególnie w ich inicjal-
nych postaciach (wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre, gółka długoostrogowa 
gęstokwiatowa Gymnadenia conopsea subsp. densiflora, świerzbnica karpacka Knautia 
kitaibelii, wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, storczyk blady Orchis pallens, jaskier 
skalny Ranunculus oreophilus, jaskier gajowy Ranunculus serpens subsp. nemorosus, sta-
rzec pomarańczowy Senecio aurantiacus i kosatka kielichowa Tofieldia calyculata). Naj-
mniej gatunków górskich spotykanych jest na łąkach i w miejscach podmokłych – należą 
do nich tylko zerwa kulista Phyteuma orbiculare i starzec kędzierzawy Senecio rivularis.
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Zarys historii badań szaty roślinnej

Historia badań botanicznych na obszarze Niecki Nidziańskiej liczy prawie 150 lat, jed-
nak intensyfikacja prac nastąpiła około 100 lat temu. Początkowo koncentrowały się one 
na florze, później, w miarę rozwoju innych kierunków badań, zwłaszcza fitosocjologii, 
dotyczyły poznania zbiorowisk roślinnych, w szczególności zbiorowisk kserotermicznych 
(Towpasz 2011). Do fundamentalnych prac botanicznych poświęconych omawianym tere-
nom należą opracowania Seweryna Dzibuałtowskiego (1916) – Stosunki geo-botaniczne 
nad dolną Nidą, oraz Anieli Kozłowskiej (1923) – Stosunki geobotaniczne Ziemi Miechow-
skiej. Oprócz opracowania flor (autorzy wymieniają odpowiednio po 642 i 603 gatunki), 
wymienione prace zawierają szczegółowe opisy fizjograficzne oraz charakterystyki najważ-
niejszych zbiorowisk roślinnych, zarys historii roślinności oraz uwagi o jej pochodzeniu. 
Wykaz niektórych rzadszych gatunków stepowych z doliny Nidy zawarł w swym spra-
wozdaniu Wóycicki (1915), a krytyczne uwagi i uzupełnienia do listy Dziubałtowskiego 
opublikował Szafer (1918). W latach 20. XX w. ukazały się kolejne prace charakteryzujące 
roślinność kserotermiczną Wyżyny Miechowskiej i Ponidzia (Dziubałtowski 1923, 1925; 
Kozłowska 1925, 1928; Kaznowski 1929).

W latach powojennych uwaga badaczy koncentrowała się na ochronie rezerwatowej 
najcenniejszych miejsc (Grabińska 1994). Publikowane materiały dotyczyły głównie szaty 
roślinnej obszarów chronionych lub przemian w niej zachodzących (Medwecka-Kornaś 
1947, 1952, 1959; Gawłowska 1960; Stachurski, Stachurska 1979; Głazek 1984; Bróż 
1985; Stachurski 1996). Intensyfikacja prac terenowych w okresie powojennym przyniosła 
również szereg odkryć nowych stanowisk rzadkich gatunków dla omawianego obszaru (np. 
Medwecka-Kornaś 1948; Medwecka-Kornaś, Kornaś 1953; Jasiewicz, Pawłowski 1956; 
Tacik 1959). Opracowane zostało również zagadnienie występowania flory i zbiorowisk 
halofilnych nad Dolną Nidą (Trzcińska-Tacik 1988).

W 1987 r. opublikowano w Studiach Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej pierwsze 
kompleksowe opracowanie szaty roślinnej całej Niecki Nidziańskiej. Zawiera ono zarówno 
florę roślin naczyniowych (Szwagrzyk 1987), mchów (Olech 1987), biotę porostów (Kiszka 
1987), a także charakterystykę zbiorowisk leśnych (Różański 1987) i nieleśnych (Kobak, 
Koczwańska 1987). Kolejnym opracowaniem jest Studium geobotaniczno-krajobrazowe 
okolic Pińczowa, zawierające m.in. ocenę stanu zbadania szaty roślinnej (Grabińska 1994; 
Solon 1994a), charakterystykę roślinności potencjalnej i rzeczywistej (Plit, Solon 1994; 
Solon 1994b, 1994c; Roo-Zielińska 1994) oraz analizę przemian roślinności pod wpływem 
działalności człowieka (Plit 1994; Roo-Zielińska, Solon 1994).

Publikowane w ostatnich latach prace, poza doniesieniami o nowych stanowiskach rzad-
kich roślin (np. Kaźmierczakowa 2003; Binkiewicz 2010; Nobis, Nobis 2010, 2012; Bin-
kiewicz, Binkiewicz 2011a, b; Simka, Wilczek 2017), przyniosły również dane dotyczące 
stanu oraz tempa przemian nawapiennych muraw na Wyżynie Miechowskiej (Loster, Gaw-
roński 2004, 2005) i dynamiki ich glebowego banku nasion (Grzybowska, Loster 2009). 
W ramach projektu czynnej ochrony „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicz-
nych w Małopolsce” ukazał się również Przewodnik przyrodniczy zawierający, między 
innymi, charakterystykę flory i roślinności rezerwatów stepowych na Wyżynie Miechow-
skiej (Loster 2012).
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Ochrona przyrody

Najcenniejsze obiekty przyrodnicze Wyżyny Miechowskiej i Ponidzia chroni sieć rezer-
watów, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajo-
brazu. Na Wyżynie Miechowskiej są to:

– Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej (utworzony w 2012 r., pow. 
57 078 ha),

– 7 rezerwatów przyrody: Biała Góra (1955 r., pow. 11,25 ha), Dąbie (1955 r., pow. 
2,61 ha), Kępie na Wyżynie Miechowskiej (1960 r., pow. 45,52 ha), Opalonki (1955 r., pow. 
2,23 ha), Sterczów-Ścianka (1955 r., pow. 3,04 ha), Wały (1957 r., pow. 5,82 ha) oraz Złota 
Góra (1955 r., pow. 4,14 ha),

– 20 obszarów Natura 2000: Biała Góra (pow. 12,9 ha), Chodów-Falniów (pow. 7,27 ha), 
Cybowa Góra (pow. 18,15 ha), Dąbie (pow. 4 ha), Dolina Górnej Mierzawy (pow. 912,4 ha), 
Giebułtów (pow. 6,38 ha), Grzymałów (pow. 15,23 ha), Kaczmarowe Doły (pow. 12,62 ha), 
Kalina Mała (pow. 25,6 ha), Kalina-Lisiniec (pow. 5,7 ha), Kępie na Wyżynie Miechowskiej 
(pow. 54,2 ha), Komorów (pow. 4,91 ha), Opalonki (pow. 2,4 ha), Poradów (pow. 11,3 ha), 
Pstroszyce (pow. 19,44 ha), Sławice Duchowne (pow. 4,41 ha), Sterczów-Ścianka (pow. 
10,96 ha), Uniejów Parcele (pow. 3,7 ha), Wały (pow. 9,25 ha) oraz Widnica (pow. 7,86 ha).

Na Ponidziu:
– 4 parki krajobrazowe: Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy (1996 r., pow. 197,816 

km2, Kozubowski P. K. (1986 r., pow. 61,69 km2), Nadnidziański P. K. (1986 r., pow. 
228,886 km2), Szaniecki P. K. (1986 r., pow. 112,896 km2).

– 11 rezerwatów przyrody: Góry Wschodnie (1959 r., pow. 1,65 ha), Grabowiec (1956 
r., pow. 21,46 ha), Krzyżanowice (1954 r., pow. 14,61 ha), Owczary (1959 r., pow. 0,52 ha), 
Polana Polichno (1974 r., pow. 9,45 ha), Przęślin (1960 r., pow. 0,9 ha), Skorocice (1960 r., 
pow. 7,15 ha), Skotniki Górne (1962 r., pow. 1,90 ha), Skowronno (1960 r., pow. 2,06 ha), 
Winiary Zagojskie (1960 r., pow. 4,75 ha), Wzgórza Sobkowskie (2005 r., pow. 37,18 ha).

– 7 obszarów Natura 2000: Dolina Białej Nidy (pow. 5162,83 ha), Ostoja Kozubowska 
(pow. 4256,8 ha), Ostoja Nidziańska (pow. 30633,9 ha), Ostoja Sobkowsko-Korytnicka 
(pow. 2206,1 ha), Ostoja Stawiany (pow. 1194,49 ha), Ostoja Szaniecko-Solecka (pow. 
8394,7 ha), Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (pow. 8693 ha).

Problemy ochrony muraw kserotermicznych

Intensywna eksploatacja muraw kserotermicznych trwająca do połowy XX w. oraz 
powszechne przekonanie o ich naturalnym charakterze i reliktowości sprawiły, że resztki tej 
roślinności zaczęto chronić w rezerwatach przyrody o statusie ochrony ścisłej. Początkowo 
efektem tych działań było odrodzenie się zbiorowisk kserotermicznych z ich bogactwem 
florystycznym, co zdawało się potwierdzać słuszność tej formy ochrony. Niestety w ciągu 
lat chronione murawy zarastały krzewami i drzewami wskutek braku ekstensywnego 
użytkowania rolniczego. Obecnie powszechnie uznaje się, że roślinność kserotermiczna 
w Polsce to w zdecydowanej większości zbiorowiska półnaturalne, a więc ich zachowanie 
uzależnione jest od zastosowania czynnej ochrony.

Od ostatnich kilkunastu lat czynna ochrona muraw w Polsce prowadzona jest dzięki 
środkom finansowym pozyskiwanym w ramach unijnych dopłat rolno-środowiskowych, 
programów operacyjnych czy programu LIFE+. Ich finansowanie realizowane było też ze 
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środków Ekofunduszu oraz Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska. Na terenie Wyżyny Miechowskiej i Ponidzia przeprowadzono kilka 
działań zmierzających do ochrony siedlisk kserotermicznych (Ryc. 10). Na Wyżynie Mie-
chowskiej były to realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie 
projekty: „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce” (prowa-
dzony w latach 2010–2013), „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 
na Wyżynie Miechowskiej” (w latach 2013–2017) oraz „Ochrona zagrożonych gatunków 
i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (w latach 2017–2020). 
Na Ponidziu był to natomiast projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poni-
dziu”, realizowany w latach 2014–2018 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Wszystkie te programy, których celem jest wsparcie ochrony czynnej półnaturalnych 
zbiorowisk roślinnych w Polsce, mają jednak podstawową wadę – są to programy czasowe, 
od rocznych lub trzyletnich, po najwyżej pięcioletnie. Półnaturalne zbiorowiska roślinne 
tworzące swoiste ekosystemy, kształtowane były przez ekstensywne użytkowanie rolnicze 
trwające przez stulecia. Z tego względu wspomniane powyżej okresowe dotacje w postaci 
grantów, czy dopłat rolno-środowiskowych nie rozwiązują problemu zachowania muraw. 
Sytuację pogarsza fakt, że obecnie dla prywatnych właścicieli tych gruntów ich użytkowa-
nie jest zupełnie nieuzasadnione ekonomicznie. Dlatego też konieczne jest wypracowanie 
innych rozwiązań. Idealne byłoby wprowadzenie stałych dopłat, płaconych właścicielom 
gruntów za właściwie wykonane zabiegi ochrony czynnej. Zachowanie tradycyjnych, 
rodzimych – prawdziwie kulturowych – rolniczych krajobrazów z ich różnorodnością bio-
logiczną, powinno być obecnie priorytetem w ekologicznym spojrzeniu na gospodarkę 
przestrzenną kraju i ochronę ekosystemów półnaturalnych.

Ryc. 10. Wypas owiec na murawie w rezerwacie Dąbie na Wyżynie Miechowskiej (fot. B. Binkiewicz).
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Trasa wycieczki

Kraków – Pińczów – Stawiany (1) – Gartatowice – Kalina-Lisiniec (2) – Grzymałów 
– Rezerwat Wały (3) – Bukowska Wola – Kraków

1. Stawiany

Pomiędzy miejscowościami: Stawiany, Samostrzałów, Gartatowice i Sędziejowice (gm. 
Stawiany, pow. Pińczowski, woj. świętokrzyskie) znajduje się stanowisko roślinności kse-
rotermicznej porastającej wapienno-gipsowe wzgórza (Ryc. 11). Teren leży w obrębie Sza-
nieckiego Parku Krajobrazowego i jest częścią obszaru Natura 2000 – PLH260033 Ostoja 
Stawiany.

Spośród kilku wyróżniających się w krajobrazie wzgórz najwyższym wzniesieniem jest 
tzw. Góra Sobótczana (263,9 m n.p.m.); sąsiadujące garby są nieco niższe i mierzą 259,6 m, 
261,3 m oraz 253,3 m. W częściach przyszczytowych niektórych wzniesień znajdują się 
trzeciorzędowe wychodnie mułowców wapnistych i zlepieńców wapiennych, i opuszczone 
kamieniołomy. Obniżenia i dolinki między wzgórzami zajmują pola uprawne i wilgotne 
łąki, a także kilka stawów oraz oczek wodnych połączonych siecią drobnych cieków. Inte-
resujące jest również występowanie form krasowych rozwijających się w mioceńskich gip-
sach – spotyka się tu zapadliska oraz lejki krasowe.

Murawy na wzgórzach oraz niektóre fragmenty łąk były dawniej ekstensywnie wypa-
sane (Trzcińska-Tacik i in. 1998), obecnie nie są one użytkowane, co negatywnie wpływa 
na stan zachowania cennych fitocenoz.
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Ryc. 11. Murawy na wzgórzach w sąsiedztwie miejscowości Stawiany (fot. B. Binkiewicz).
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Na wzgórzach występują dobrze zachowane płaty zespołów stepowych: Sisymbrio- 
Stipetum capillatae, Koelerio-Festucetum rupicolae, Thalictro-Salvietum pretensis oraz 
Seslerio-Scorzoneretum purpureae (Trzcińska-Tacik i in. 1998). Zespół Sisymbrio-Stipetum 
capillatae rozwija się głównie w podszczytowych częściach wzniesień, na płytkiej rędzi-
nie w miejscach stromych i skalistych, o ekspozycji południowej lub zbliżonej. Wyróżnia 
go obfite występowanie Stipa capillata. Zespół Koelerio-Festucetum sulcatae spotykany 
jest przeważnie na wypłaszczeniach wierzchowiny. Budują go kępkowe trawy: strzęplica 
nadobna Koeleria macrantha i kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola oraz byliny, m.in. 
traganek duński Astragalus danicus, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria czy pospolity 
posłonek kutnerowaty Helianthemum nummularium subsp. obscurum. Na zboczach o eks-
pozycji południowo-zachodniej i zachodniej rozwinęła się bardziej bujna murawa ksero-
termiczna Thalictro-Salvietum, w której rosną m.in.: Adonis vernalis, turzyca niska Carex 
humilis i leniec pospolity Thesium linophyllon. Zespół Seslerio-Scorzoneretum purpureae 
na omawianym terenie występuje w kadłubowej postaci i zajmuje miejsca o ekspozycji pół-
nocnej. Oprócz seslerii błotnej Seseleria uliginosa, rosną tu również koniczyna pagórkowa 

Tabela 1. Chronione i zagrożone rośliny muraw w okolicy wsi Stawiany. Legenda: Cz. L. – Czerwona lista 
( Kaźmierczakowa i in. 2016), Cz. K. – Czerwona księga (Kaźmierczakowa i in. 2014); EN – zagrożony, 
VU – narażony, NT – bliski zagrożenia, DD – stopień zagrożenia nieokreślony z powodu braku informacji.

Nazwa gatunku Ochrona 
gatunkowa Cz. L. Cz. K.

Dzwonek syberyjski Campanula sibirica ścisła – –
Gęsiówka uszkowata Arabis recta – EN EN
Goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica ścisła DD –
Leniec pospolity Thesium linophyllon – NT –
Marzanka barwierska Asperula tinctoria – VU –
Miłek wiosenny Adonis vernalis ścisła VU –
Naradka północna Androsace septentrionalis – VU –
Ostnica piórkowata Stipa pennata ścisła VU VU
Ostnica włosowata Stipa capillata ścisła VU –
Ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa ścisła VU –
Rezeda mała Reseda phyteuma – VU VU
Rojownik pospolity Jovibarba sobolifera – VU –
Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis ścisła VU –
Sesleria błotna Sesleria uliginosa częściowa VU –
Smagliczka pagórkowa Alyssum montanum – NT –
Starzec polny Senecio integrifolius – VU –
Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata ścisła EN EN
Storczyk kukawka Orchis militaris ścisła VU –
Traganek duński Astragalus danicus – VU –
Turzyca delikatna Carex supina ścisła EN EN
Turzyca niska Carex humilis – NT –
Wężymord stepowy Scorzonera purpurea ścisła EN –
Wilżyna ciernista Ononis spinosa częściowa – –
Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris częściowa – –
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Trifolium montanum i marzanka barwierska 
Asperula tinctoria (Trzcińska-Tacik i in. 
1998).

Opisywane murawy obfitują w zagro-
żone i chronione gatunki roślin. Dotych-
czasowe badania (Trzcińska-Tacik i in. 
1998; Łuszczyńska 2000; Nobis, Nobis 
2012) wykazały występowanie w nich 5 
gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi 
(Kaźmierczakowa i in. 2014) oraz 21 gatun-
ków uwzględnionych na Czerwonej Liście 
(Kaźmierczakowa i in. 2016), a także 14 
gatunków prawnie chronionych (Anonymus 
2014), z czego 11 podlega ochronie ścisłej, 
a 3 – częściowej (Tabela 1). Do szczególnie 
cennych gatunków należy zaliczyć Reseda 
phyteuma, Arabis recta oraz storczyka 
drobnokwiatowego Orchis ustulata.

Reseda phyteuma jest gatunkiem 
o zasięgu submediterańskim, bardzo rzad-
kim w naszym kraju, znanym z kilkuna-
stu stanowisk zgrupowanych na obszarze 
Niecki Nidziańskiej (Kaźmierczakowa 
2014b). Zasiedla inicjalne murawy na sto-
kach wzgórz gipsowych i wapiennych, skąd 
może też wnikać na siedliska wtórne: 
odsłonięcia gleby, pola uprawne czy pobo-
cza dróg.

Arabis recta (Ryc. 12) jest jednym z najrzadszych przedstawicieli krajowej flory, jej 
naturalne stanowiska podane były wyłącznie z obszaru Niecki Nidziańskiej i koncentrują 
się w okolicach Pińczowa i Buska-Zdroju. Rośnie na murawach, w miejscach suchych i sil-
nie nasłonecznionych, zwykle w płatach zespołu Sisymbrio-Stipetum capillatae. Na oma-
wianym terenie, głównie między Stawianami a Samostrzałowem oraz koło Gartatowic, 
populacja tego gatunku liczy do kilkunastu tysięcy pędów rosnących w kilkunastu skupie-
niach (Nobis, Nobis 2012).

Orchis ustulata był dawniej rozpowszechniony w południowej i zachodniej części 
kraju, ale z około 140 znanych wcześniej stanowisk potwierdzono ostatnio tylko około 20. 
Najbogatsze zlokalizowane są w okolicach Kielc i Chęcin oraz Pińczowa i Buska Zdroju 
(Bernacki i in. 2014). Na opisywanym stanowisku, w końcu XX w. notowano kilkanaście 
pędów, w późniejszych latach jego populacja jednak znacząco się powiększyła (około 200 
okazów w 2007 r. i blisko 500 w 2013 r.) i należy obecnie do największych w Polsce.

Na wilgotnych łąkach pomiędzy wzgórzami odnotowano także liczną populację staro-
duba łąkowego Ostericum palustre, liczącą około 1000 okazów (Bróż, Podgórska 2006).

Kompleks wzgórz koło miejscowości Stawiany odznacza się również interesującą fauną. 
Łąki są ostoją rzadkiego gatunku motyla – modraszka Telejusa Phengaris telesiu oraz 

Ryc. 12. Arabis recta w murawie na wzgórzu koło Sta-
wian (fot. B. Binkiewicz).
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ślimaka – poczwarówki zwężonej Vertigo angustior (gatunki wymienione w załączniku 
II Dyrektywy Siedliskowej). Oczka wodne oraz zalane lejki krasowe stanowią dogodne 
miejsca rozrodu płazów, w tym traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego 
Bombina bombina (SDF 2009). Na omawianym terenie gniazduje ponadto kilka interesu-
jących gatunków ptaków: przepiórka Coturnix coturnix, dudek Upupa epops i gąsiorek 
Lanius collurio.

2. Kalina-Lisiniec

Murawy i zarośla kserotermiczne w Kalinie-Lisińcu (w sąsiedztwie miejscowości Kalina 
Wielka, gm. Racławice, pow. miechowski, woj. małopolskie) podlegają ochronie w ramach 
sieci Natura 2000, jako obszar Kalina-Lisiniec PLH120007, w obrębie Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. W krajowej literaturze botanicznej miejsce to figu-
ruje również pod nazwą Feflówka.

Murawy w Kalinie-Lisińcu (Ryc. 13) zajmują nachylony pod kątem 5–30° południowo-
-zachodni stok wzniesienia (382,3 m n.p.m.), w przedziale wysokości 330–360 m. W oto-
czeniu występują pola uprawne. Na płytko zalęgających marglach górnej kredy wykształciły 
się gleby typu rędziny (inicjalne, właściwe i czarnoziemne).

Dawniej obszar ten był ekstensywnie użytkowany jako pastwisko oraz jako grunty orne. 
W latach 70. XX w. wypasano tu owce, a część gruntów obsiewano zbożami lub komonicą. 
W niewielkim stopniu pozyskiwano również margiel do celów budowlanych. Obecnie teren 
nie jest użytkowany. Ze względu na postępujący proces sukcesji, w 2011 r. przeprowadzono 
zabiegi czynnej ochrony, w ramach których przycięto drzewa i krzewy oraz wykoszono 

Ryc. 13. Murawy kserotermiczne w Kalinie-Lisińcu (fot. B. Binkiewicz).
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murawy, a w 2012 r. po raz pierwszy przeprowadzono eksperymentalny, kontrolowany 
wypas owiec ginącej rasy olkuskiej (Gawroński 2012).

W Kalinie-Lisińcu można obserwować pełne spektrum stadiów sukcesji roślinności: 
od inicjalnych, słabo zwartych muraw kserotermicznych, poprzez ciepłolubne zarośla, do 
zbiorowisk leśnych. Największą powierzchnię zajmuje kwiecista murawa z panującym 
omanem wąskolistnym reprezentująca zespół Inuletum ensifoliae. Coraz większy obszar 
zajęty jest przez ciepłolubne zarośla Peucedano cervariae-Coryletum, natomiast niewielką 
powierzchnię zajmuje kadłubowa postać grądu Tilio-Carpinetum betuli (Matyjaszkiewicz 
1990; Gawroński 2012). Warto podkreślić, że na polach poniżej murawy przynajmniej do 
połowy XX w. występował zespół Caucalido-Scandicetum z wieloma cennymi archeofitami 
(Kornaś 1953). Niestety to interesujące zbiorowisko zostało już niemal doszczętnie znisz-
czone wskutek stosowania herbicydów.

Flora tego terenu liczy około 220 gatunków roślin naczyniowych (Gawroński 2012), 
w tym wiele roślin rzadkich i chronionych (Tabela 2), szczególnie z rodziny storczyko-
watych Orchidaceae. Stwierdzono tu występowanie 11 gatunków wpisanych do Czerwo-
nej Księgi, 28 gatunków ujętych na Czerwonej Liście oraz 29 roślin prawnie chronionych 
(w tym 16 podlegających ochronie ścisłej, a 13 częściowej). Spośród roślin naczyniowych 
omawianego obszaru do najcenniejszych należą: przytulia stepowa Galium valdepilosum 
oraz kilka gatunków z rodziny storczykowatych: obuwik pospolity Cypripedium calceolus, 
dwulistnik muszy Ophrys insectifera oraz Orchis pallens.

Galium valdepilosum jest w naszym kraju gatunkiem skrajnie rzadkim i ginącym, jego 
stanowiska znane są tylko z Wyżyny Miechowskiej oraz Sudetów. Rośnie w murawach 
na glebach inicjalnych, często w rumoszu skalnym. Populacje z Kaliny-Lisińca oraz nieod-
ległego rezerwatu Dąbie składają się z setek osobników i są obecnie najbogatszymi w Pol-
sce (Szczęśniak, Kaźmierczakowa 2014).

Murawy i ciepłolubne zarośla są również optymalnym siedliskiem dla Cypripedium 
calceolus (Ryc. 14), gatunku bardzo rzadkiego w Polsce, który na Wyżynie Miechowskiej 
występuje jeszcze stosunkowo często – notowany jest tu obecnie na 15 stanowiskach. Naj-
bogatsze, składające się z przeszło 500 pędów populacje odnotowano w Kalinie-Lisińcu 
oraz w rezerwacie Sterczów-Ścianka. Niestety, ze względu na okazałe i dekoracyjne kwiaty, 
obuwiki dość często są zrywane, stwierdzono również przypadki wykopywania całych kęp.

Ophrys insectifera to kolejny gatunek z rodziny storczykowatych, bardzo rzadko noto-
wany w kraju. Podany był z około 30 stanowisk zgrupowanych w rejonie Niecki Nidziań-
skiej, Polesia Wołyńskiego oraz Karpat. Na terenie Wyżyny Miechowskiej odnotowano go 
dotychczas na sześciu stanowiskach: oprócz opisywanej murawy, gdzie po raz pierwszy 
podał go Jasiewicz (1953), rośnie także w rezerwatach: „Dąbie”, „Opalonki” i „Wały”, 
na obszarze Natura 2000 Giebułtów oraz w Boczkowicach. Populacja z Kaliny-Lisińca jest 
największą w kraju, w 2001 r. kwitło tu ponad 200 pędów (Kaźmierczakowa, Poznańska 
1982; Binkiewicz, Binkiewicz 2011b; Kaźmierczakowa, Zarzycki 2014). Warto zaznaczyć, 
że kwiaty tego gatunku swym kształtem oraz zapachem upodabniają się do samic niektó-
rych błonkówek i mogą być zapylone przez samce w drodze tzw. pseudokopulacji (Kaź-
mierczakowa, Zarzycki 2014), choć częściej zachodzi proces samozapylenia.

Stanowisko Orchis pallens na omawianym obszarze zostało odkryte stosunkowo późno, 
bo dopiero w 1987 r. (Matyjaszkiewicz 1990). Storczyk ten rośnie zarówno na murawach, 
jak i w ciepłolubnych zaroślach, a w sprzyjających latach obserwowano ponad 500 pędów 
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Tabela 2. Chronione i zagrożone rośliny obszaru Natura 2000 Kalina-Lisiniec PLH120007. † – gatunek wymarły 
na omawianym terenie; Cz. L. – Czerwona lista (Kaźmierczakowa i in. 2016), Cz. K. – Czerwona księga (Kaź-
mierczakowa i in. 2014); CR – krytycznie zagrożony; EN – zagrożony, VU – narażony, NT – bliski zagrożenia.

Nazwa gatunku Ochrona 
gatunkowa Cz. L. Cz. K.

Murawy i zarośla ciepłolubne
Aster gawędka Aster amellus ścisła NT –
Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium ścisła NT –
Dwulistnik muszy Ophrys insectifera ścisła VU VU
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis częściowa – –
Dzwonek syberyjski Campanula sibirica ścisła – –
Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora – NT –
Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata ścisła VU –
Gółka długoostrogowa gęstokwiatowa Gymnadenia 
conopsea subsp. densiflora ścisła EN –

Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens częściowa NT –
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine częściowa – –
Len włochaty Linum hirsutum ścisła VU VU
Len złocisty Linum flavum ścisła VU –
Lilia złotogłów Lilium martagon częściowa – –
Listera jajowata Listera ovata częściowa – –
Marzanka pagórkowa Asperula cynanchica – NT –
Miłek wiosenny Adonis vernalis ścisła VU –
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus ścisła VU VU
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris częściowa – –
Ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum częściowa NT –
Pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa – NT –
Podkolan biały Platanthera bifolia częściowa – –
Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha częściowa NT –
Przytulia stepowa Galium valdepilosum ścisła CR CR
Róża francuska Rosa gallica ścisła VU VU
Storczyk blady Orchis pallens ścisła VU VU
Storczyk kukawka Orchis militaris ścisła VU –
Storczyk męski nakrapiany Orchis mascula subsp. signifera ścisła NT –
Storczyk purpurowy Orchis purpurea ścisła VU VU
Turzyca niska Carex humilis – NT –
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum częściowa – –
Wiśnia karłowata Cerasus fruticosa częściowa VU VU
Zaraza wielka Orobanche elatior częściowa EN –
Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris częściowa – –
Pola uprawne w sąsiedztwie muraw
Miłek szkarłatny Adonis flammea † – CR CR
Przytulia trójrożna Galium tricornutum † – EN –
Pszonacznik wschodni Conringia orientalia † – CR CR
Włóczydło polne Caucalis platycarpos † – CR EN
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kwitnących. Jest to gatunek górski grupy reglowej (Zając 1996), znany w Polsce z około 
30 stanowisk zgrupowanych w zachodniej części Karpat. Stanowiska w Kalinie-Lisińcu 
oraz Podleśnej Woli koło Tunelu, jako jedyne niżowe w Polsce, wyznaczają jednocześnie 
północną granicę jego zasięgu (Binkiewicz 2010).

Bardzo interesującym gatunkiem notowanym w opisywanej murawie jest również 
Ranunculus oreophilus (Jasiewicz, Kucowa 1985; Szeląg 1997). Jest on składnikiem wyso-
kogórskich muraw, rośnie głównie w piętrze subalpejskim w Tatrach, spotykany jest rów-
nież na Babiej Górze i w Pieninach (Zając, Zając 2001). Na Wyżynie Miechowskiej rośnie 
w inicjalnych murawach na marglu kredowym; oprócz Kaliny-Lisińca odnaleziony został 
jeszcze w Giebułtowie koło Kaliny Wielkiej oraz w Zagajach Smrokowskich, gdzie jego 
populacja składa się z kilku tysięcy pędów (Binkiewicz, Binkiewicz 2012).

Murawy i zarośla na zboczu w Kalinie-Lisińcu stanowią również siedlisko dla interesu-
jącej fauny. Notowany był tu zagrożony w Polsce pająk – gryziel stepowy Atypus muralis. 
Dość często obserwowana jest jaszczurka zwinka Lacerta agilis, a w zaroślach gniazduje 
gąsiorek Lanius collurio (Gawroński 2012).

3. Rezerwat Wały

Rezerwat murawowo-leśny Wały położony jest pomiędzy miejscowościami Dale i Dosłońce 
w pobliżu Racławic (gm. Racławice, pow. miechowski, woj. małopolskie). Rezerwat został 
utworzony w 1957 r. i zajmuje powierzchnię 5,82 ha. W 2009 r. teren ten został włączony 
do sieci Natura 2000 jako obszar Wały PLH120017 (Ryc. 15). W 2011 r. powiększono 
jego areał o działki przyległe od wschodniej strony, na których zaprzestano użytkowania 
rolnego. Aktualna powierzchnia obszaru wynosi 9,3 ha (Dzwonko 2012).

Ryc. 14. Cypripedium calceolus w obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec (fot. B. Binkiewicz).
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Ryc. 15. Mapa sytuacyjna rezerwatu i obszaru Natura 2000 Wały. (źródło mapy: http://natura2000.gdos.gov.pl/)

Ryc. 16. Widok na rezerwat Wały (fot. B. Binkiewicz).
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Rezerwat obejmuje południowo-zachodnie i zachodnie zbocza wzgórza wznoszą-
cego się ponad Padołem Kościejowskim, o wysokości 305–350 m n.p.m. Strome zbocze 
o nachyleniu dochodzącym do 30° pokryte jest rędziną rozwijającą się na płytko zalegają-
cych marglach kredowych (Ryc. 16). W otoczeniu rezerwatu występują pola uprawne oraz 
gospodarczy drzewostan sosnowy.

Murawy na wzgórzu Wały były w przeszłości użytkowane jako pastwisko, funkcjonował 
tu także niewielki kamieniołom (Dąbrowski 1967).

Najcenniejszym zbiorowiskiem na omawianym terenie jest bogata w gatunki nawa-
pienna murawa Inuletum ensifoliae, pokrywająca cały południowo-zachodni stok wzniesie-
nia. W północnej, środkowej i zachodniej części zbocza dominuje natomiast zbiorowisko 
zarośli kserotermicznych Peucedano cervariae-Coryletum, którego płaty przylegają do tere-
nów leśnych. Na polach poniżej rezerwatu utrzymują się jeszcze niewielkie płaty zespołu 
Caucalido-Scandicetum, obfitujące w rzadkie gatunki ciepłolubnych chwastów polnych 
(Medwecka-Kornaś, Kornaś 1992).

Rezerwat Wały wraz z otoczeniem stanowi cenną ostoję dla wielu zagrożonych i chro-
nionych roślin naczyniowych. Odnotowano tu 10 gatunków z Czerwonej Księgi, 25 gatun-
ków z Czerwonej Listy oraz 23 gatunki chronione; 12 z nich podlega ochronie ścisłej a 11 
– częściowej (Tabela 3).

Szczególnym elementem flory rezerwatu jest najbogatsze krajowe stanowisko dziewięć-
siła popłocholistnego Carlina onopordifolia – gatunku herbowego Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego (Ryc. 17). Odkryte zostało w trakcie wycieczki studentów botaniki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w 1954 roku (Jasiewicz, Pawłowski 1956). Carlina onopordifolia 

Ryc. 17. Skupienie pędów Carlina onopordifolia w murawie w rezerwacie Wały (fot. B. Binkiewicz).
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Tabela 3. Chronione i zagrożone rośliny rezerwatu Wały i jego najbliższego otoczenia. Cz. L. – Czerwona lista 
(Kaźmierczakowa i in. 2016), Cz. K. – Czerwona księga (Kaźmierczakowa i in. 2014); CR – krytycznie zagro-
żony; EN – zagrożony, VU – narażony, NT – bliski zagrożenia.

Nazwa gatunku Ochrona 
gatunkowa Cz. L. Cz. K.

Murawy i zarośla ciepłolubne
Aster gawędka Aster amellus ścisła NT –
Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia ścisła VU –
Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium ścisła NT –
Dwulistnik muszy Ophrys insectifera ścisła VU VU
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis częściowa – –
Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia ścisła VU VU
Dzwonek syberyjski Campanula sibirica ścisła – –
Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora – NT –
Goryczka krzyżowa ścisła VU –
Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata częściowa – –
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine częściowa – –
Len włochaty Linum hirsutum ścisła VU VU
Len złocisty Linum flavum ścisła VU –
Lilia złotogłów Lilium martagon częściowa – –
Listera jajowata Listera ovata częściowa – –
Miłek wiosenny Adonis vernalis ścisła VU
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus ścisła VU VU
Ostnica włosowata Stipa capillata – – –
Ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum częściowa NT –
Pluskwica europejska Cimicifuga europaea częściowa VU –
Podkolan biały Platanthera bifolia częściowa – –
Przytulia stepowa Galium valdepilosum ścisła CR CR
Storczyk kukawka Orchis militaris ścisła VU –
Turzyca niska Carex humilis NT –
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum częściowa – –
Wiśnia karłowata Cerasus fruticosa częściowa VU VU
Wrotycz baldachogroniasty typowy Tanacetum corym-
bosum subsp. corymbosum – VU –

Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris częściowa – –
Pola uprawne w sąsiedztwie muraw
Czosnek kulisty Allium rotundum – CR CR
Dąbrówka żółtokwiatowa Ajuga chamaepitys – CR CR
Dymnica drobnokwiatowa Fumaria vaillantii – VU –
Kurzyślad błękitny Anagallis foemina – NT –
Miłek letni Adonis aestivalis – VU –
Pszonacznik wschodni Conringia orientalis – CR CR
Wilczomlecz drobny Euphorbia exigua – NT –
Włóczydło polne Caucalis platycarpos – CR EN



 Wyżyna Miechowska i Ponidzie 177

to gatunek wieloletni, semelparyczny (roślina obumiera po zakwitnięciu i wydaniu owo-
ców). Jego nasiona cechuje bardzo wysoka zdolność kiełkowania, ale wymagają one do 
rozwoju odsłoniętej gleby, stąd najwyższe zagęszczenia osiąga dziewięćsił w miejscach, 
gdzie murawy są słabo zwarte. Liczebność C. onopordifolia zmienia się z roku na rok 
i waha się w granicach od ok. 10 do 25 tys. okazów (Poznańska 1991; Denisiuk i in. 2009). 
Na Wyżynie Miechowskiej gatunek ten został reintrodukowany na dwa stanowiska zastęp-
cze: w rezerwacie „Dąbie” oraz na wzgórzu koło wsi Racławice (Kaźmierczakowa 2004). 
W 2010 r. odnaleziono niewielkie jego stanowisko w Rzeżuśni (Binkiewicz, Binkiewicz 
2011a). Warto podkreślić, że teren rezerwatu to również locus classicus dla naturalnego 
mieszańca międzygatunkowego między C. acaulis i C. onopordifolia – Carlina ×szaferi 
(Medwecka-Kornaś, Kornaś 1992).

Kolejnym cennym gatunkiem jest Linum hirsutum. W Polsce większość jego stano-
wisk skupia się w Niecce Nidziańskiej, populacje z Wyżyny Lubelskiej i doliny Wisły 
zanikły (Kaźmierczakowa 2014a). Na Wyżynie Miechowskiej odnotowano go na 12 sta-
nowiskach; najliczniejsza populacja składająca się z tysięcy osobników występuje właśnie 
w opisywanej murawie (Kaźmierczakowa 1991, 2014a), bardzo licznie len rośnie rów-
nież na Cybowej Górze koło Ilkowic oraz w Boczkowicach (Mirek 1984; Binkiewicz, 
Binkiewicz 2012). W rezerwacie gatunek rośnie w inicjalnej postaci murawy, stąd często 
wkracza na sąsiadujące odłogi powstałe po zaniechaniu użytkowania. W miarę zwiększania 
się zwarcia murawy jego liczebność gwałtownie maleje (Kaźmierczakowa 2014a).

Murawy na terenie rezerwatu stanowią ponadto siedlisko dla licznej populacji pająka 
Atypus muralis (Dzwonko 2012). Podane stąd były również ciepłolubne gatunki płazów 
i gadów, w tym: ropucha zielona Bufo viridis, Lacerta agilis i rzadki na Wyżynie Miechow-
skiej gniewosz plamisty Coronella austriaca (Ichniowska 1980).
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Wstęp

Kompleks leśny Puszcza Niepołomicka położony jest w zachodniej części Kotliny San-
domierskiej, w widłach rzeki Wisły i Raby (49°59′–50°07′N, 20°13′–20°28′E) (Ryc. 1). 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki 2001) obszar ten obejmuje dwa 
mezoregiony: Nizinę Nadwiślańską i Pogórze Bocheńskie. Administracyjnie Puszcza poło-
żona jest w dwóch powiatach: wielickim (gminy: Niepołomice, Kłaj) oraz bocheńskim 
(gminy: Drwinia, Bochnia).

Puszcza Niepołomicka składa się z kilku oddzielnych kompleksów, z których najwięk-
szy, południowy, zajmuje powierzchnię 8500,05 ha. Jego granicę północną stanowi rzeka 
Drwinka, a południową wyznacza w przybliżeniu linia kolejowa Kraków – Przemyśl. 
W skład północnej części wchodzą uroczyska Grobla (1526,36 ha), Grobelczyk (256,71 ha) 
i Koło (217,21 ha). Łączna powierzchnia tych czterech kompleksów wchodzących w skład 
Nadleśnictwa Niepołomice wynosi 10924,6 ha. Dawniej Puszcza obejmowała znacznie 
większy obszar rozciągający się od zachodniej strony Kotliny Sandomierskiej aż po dolinę 
Sanu na wschodzie.

Teren, na którym rozciąga się Puszcza jest słabo zróżnicowany pod względem rzeźby. 
Łagodne pagórki powstały w wyniku ustąpienia południowopolskiego zlodowacenia, a naj-
niżej położone tereny związane są z dolinami rzecznymi. Najwyższe ostańce morenowe 
to Wężowa Góra (212 m n.p.m.) w Niepołomicach (na niej usypano w latach 1910–1915 
Kopiec Grunwaldzki) oraz Kobyla Głowa (212 m n.p.m.) położona 4 km na północ od 
Kłaja. Południowa część kompleksu południowego charakteryzuje się równoleżnikowym 
występowaniem piaszczystych wydm, których wysokość dochodzi do 209 m n.p.m.

Klimat

Teren Puszczy zalicza się według Hessa (1965) do regionu klimatu umiarkowanie ciepłego, 
a według podziału Okołowicza (1965) Nadleśnictwo Niepołomice leży w zasięgu regionu 
klimatycznego podkarpackiego (krainy klimatyczne 45 i 46), który kształtowany jest słabo 
dominującym wpływem wyżyn i słabo modyfikującym wpływem gór.

Średnia temperatura stycznia wynosi –2,8°C dla krainy 45, a dla krainy 46 ma wartość 
–2,5°C. Czas trwania zimy waha się od 85 do 80 dni. Średnia temperatura lipca wynosi 
odpowiednio dla wyróżnionych krain 18,3°C i 18,5°C; czas trwania lata waha się od 95 do 
100 dni.

Średnie opady atmosferyczne wynoszą 560 mm dla krainy 45; dla krainy 46 są wyższe 
i osiągają 700 mm rocznie. Średnia liczba dni z opadami to 160–170, w tym z opadami 
śnieżnymi 45 dni. Potencjalny okres zalegania pokrywy śnieżnej to 110 do 120 dni.

Geologia i gleby

Kotlina Sandomierska, w obrębie której znajduje się Puszcza Niepołomicka, wypełniona 
jest mioceńskimi osadami morskimi (głównie iłami), które przykryte są czwartorzędowymi 
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utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi (Starkel 1972). Żwiry i piaski pochodzą z okresu 
zlodowacenia krakowskiego i środkowopolskiego, a utwory piaszczyste i piaszczysto-gli-
niaste z okresu zlodowacenia bałtyckiego, w mniejszym stopniu występują utwory pylaste 
powstałe w warunkach peryglacjalnych (Suliński 1981). W szerokich dolinach dopływów 
Wisły występują mady, różnego rodzaju piaski rzeczne i gliny morenowe. Na terenie Nadle-
śnictwa Niepołomice dominującą rolę odgrywają osady czwartorzędowe, jedynie miejscami 
ukazują się wychodnie zalegających niżej osadów mioceńskich (Suliński 1981).

Zróżnicowane podłoże geologiczne, stosunki wodne (położenie w obrębie wideł Wisły 
i Raby) i roślinność wpłynęły na wykształcenie kilkunastu typów i kilkudziesięciu podty-
pów gleb (Gruszczyk 1981). Według inwentaryzacji glebowo-siedliskowej przeprowadzo-
nej w 2008 roku, na obszarze Puszczy Niepołomickiej występuje 12 typów i 37 podtypów 
gleb leśnych. Pięć typów zajmuje blisko 90% powierzchni; dominują gleby bielicowe 
(26,8%), gruntowoglejowe (17,8%), opadowoglejowe (17,5%), rdzawe (13,8%), murszo-
wate (13,2%) i brunatne (5,5%) (Ryc. 2).

Wody powierzchniowe

Północną granicę Puszczy Niepołomickiej stanowi rzeka Wisła, dolina rzeki Raby ogra-
nicza kompleks od południowego wschodu i wschodu. Część południową od północnej 
oddziela rzeka Drwinka. Puszcza dzisiaj poprzecinana jest licznymi rowami melioracyj-
nymi, które wykopane były głównie w XX wieku. Prawdopodobnie Młynówka z dopły-
wem Bieda-Krzyżanowice, odwadniająca południowy skraj głównego kompleksu, jest 
sztucznego pochodzenia. Nieliczne natomiast są w pełni naturalne cieki, jak Grobelczyk 
i Chobot, które odwadniają uroczysko Grobla, Długa Woda odprowadzająca wody z uro-
czyska Wielkie Błoto oraz Traczówka, która odwadnia centralny i północny obszar połu-
dniowego kompleksu. Mniejsze potoki w większości nie mają nazw, z wyjątkiem Maślanki 
(północno-wschodni rejon południowego kompleksu), Lanego Bagna (na polanie Błoto) 
i Rudna (zachodni skraj głównego kompleksu). W Puszczy, szczególnie w jej części północ-
nej, blisko Wisły, jak też na terasie zalewowej w dolinie Raby, występują liczne starorzecza, 
mokradła i bagna.

Ryc. 2. Typy gleb opisane na obszarze Nadleśnictwa Niepołomice (wg operatu siedliskowego, 2008).
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Historia gospodarki leśnej

Nazwa omawianego kompleksu leśnego prawdopodobnie nie pochodzi, jak się powszechnie 
uważa, od położonej na zachodnim skraju Puszczy miejscowości Niepołomice. Etymologii 
tej nazwy upatruje się raczej w staropolskim określeniu „niepołomny” oznaczający kogoś 
lub coś bardzo trudnego, niemożliwego do zniszczenia, czy poskromienia. Prawdopodobnie 
może chodzić o to, że Puszcza była niegdyś obszarem niedostępnym, niełatwym do zago-
spodarowania, do korzystania z jej zasobów. Rozciągała się wśród trudnych do przebycia 
bagien, zakoli i starorzeczy dwóch dużych rzek (Wisły i Raby), a obszar w znacznej mierze 
pokryty był podmokłymi borami i dąbrowami. Ich karczunek prymitywnymi narzędziami 
w ówczesnych czasach wymagał zaangażowania sił i czasu, a osadnicy szukali w pierwszej 
kolejności łatwiejszych miejsc do uprawy. Pierwsza pisana informacja o Puszczy Niepoło-
mickiej pochodzi z roku 1242, ale wówczas użyto nazwy Las Kłaj. W 1393 roku pojawia 
się określenie Las Niepołomicki, a w 1441 roku Puszcza Niepołomicka. 

Puszcza przez wieki należała do korony. Królowie tzw. „drogą królewską” udawali się 
na polowania na niedźwiedzie, tury, żubry, jelenie i inną zwierzynę. Polowali w Pusz-
czy: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary z królową Boną, Zygmunt II 
August, Stefan Batory, Jan III Sobieski, August II Mocny. Po przejściu na własność staro-
stwa niepołomickiego (XVIII w.) opiekę nad lasem sprawowali wyznaczeni przez starostwo 
łowczy i leśniczy. Największe zmiany w Puszczy zaszły w czasie zaborów (1772–1918), gdy 
Austriacy wycięli stary drzewostan, a w to miejsce posadzili szybko rosnący las sosnowy. 
Resztki starej Puszczy przetrwały gdzieniegdzie w postaci niewielkich ostoi leśnych lub też 
okazałych, wiekowych drzew. Po II Wojnie Światowej niektórym najlepiej zachowanym 
drzewostanom nadano status rezerwatów leśnych. Obecnie gospodarka leśna w Puszczy 
sprawowana jest przez utworzone w 1972 roku Nadleśnictwo Niepołomice. Obejmuje ono 
9 leśnictw: Ispina, Chobot, Dziewin, Kłaj, Gawłówek, Hysne, Baczków, Przyborów i Sito-
wiec. W roku 2015 Nadleśnictwo Niepołomice wyznaczyło sieć tak zwanych powierzchni 
referencyjnych (Ryc. 3). Na obszarach tych nie jest prowadzone użytkowanie lasu.

Współczesne drzewostany Puszczy Niepołomickiej ukształtowane zostały przez gospo-
darkę człowieka (Gazda, Szlaga 2008). Naturalne, przeważnie liściaste drzewostany Puszczy 
były intensywnie eksploatowane i z czasem w dużej części zostały zastąpione drzewosta-
nami odnawianymi sztucznie, z dużym udziałem sosny, która pierwotnie była związana 
przede wszystkim z rozległymi obszarami borów mieszanych (ze związku Dicrano-Pinion). 
Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi są tu obecnie: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), 
dąb szypułkowy (Quercus robur), olsza czarna (Alnus glutinosa) i brzoza brodawkowata 
(Betula pendula). W ostatniej dekadzie XX wieku, na zmeliorowanych obszarach Puszczy 
(głównie kompleks południowy) rozpoczęto intensywne wprowadzanie sztucznych odno-
wień buka zwyczajnego (Fagus sylvatica). Udział gatunków obcych w dendroflorze Pusz-
czy Niepołomickiej jest stosunkowo niewielki (np. Gazda, Fijała 2010). W kilku oddziałach 
(Ispina i kompleks południowy) występują drzewostany z udziałem dębu czerwonego 
(Quercus rubra), zdecydowanie rzadziej spotykana jest robinia akacjowa (Robinia pseu-
doacacia) – głównie na południowym skraju południowego kompleksu (okolice Szarowa 
i Niepołomic). Z kolei inwazyjna czeremcha amerykańska (Prunus serotina) występuje 
w pięciu wyraźnych skupiskach w południowym kompleksie Puszczy (pozostałości po celo-
wym jej podsadzaniu w latach 80. XX wieku). Jako o ciekawostce dendrologicznej warto 
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wspomnieć o pozostałościach eksperymentalnych nasadzeń w dwóch oddziałach w leśnic-
twie Ispina. Wśród typowo grądowych gatunków drzew można spotkać tam tak egzotyczne, 
jak korkowiec amurski (Phellodendron amurense), orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata) 
i orzech czarny (Juglans nigra).

Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne

Dziewiętnastowieczne doniesienia florystyczne z rejonu Puszczy Niepołomickiej obejmo-
wały nie tylko sam obszar Puszczy, ale też przyległe tereny położone poza lasami. Pierwsi 
badacze podawali zazwyczaj stanowiska roślin rzadkich, czy oderwanych od głównego 
zasięgu ich występowania, np. informacja Willibalda Bessera (1809) o stanowisku arniki 
górskiej Arnica montana w okolicach Bochni i mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-
-ursi z lasów koło Niepołomic, czy Stanisława Dembosza (1841), który podał stanowi-
sko gorysza lekarskiego Peucedanum officinale i dzięgiela litworu Angelica archangelica 
z Niepołomic (1841). Feliks Berdau (1859) w dziele Flora cracoviensis … wymienia 65 
gatunków z Puszczy Niepołomickiej. Podobnie jak w późniejszych publikacjach Józefa 
Krupy (1877, 1882), stanowiska opisane są bardzo ogólnie, z rzadka pojawiają się nazwy 
miejscowości (np. Wola Batorska, Niepołomice, Staniątki), częściej są używane określe-
nia, jak „na łąkach i w roli, wszędzie”, „po lasach cienistych”, „wszędzie w lasach”, etc. 
Dzisiaj trudno o potwierdzenie występowania szeregu podanych wówczas gatunków, tym 
bardziej, że obecnie wiele z nich należy do rzadko spotykanych. Kolejni badacze uzupeł-
niali listę gatunków roślin; Marian Raciborski (1884) wymienia z Puszczy 82 gatunki, Hugo 
Zapałowicz (1906, 1908, 1911) podaje szereg gatunków opierając się na zbiorach i dzie-
łach poprzedników i wymienia dodatkowo trzy gatunki; po kilka gatunków dodają Antoni 
Żmuda (1920) i Bogumił Pawłowski (1925).

Szersze, całościowe opracowania flory i zbiorowisk roślinnych Puszczy Niepołomickiej 
pochodzą dopiero z lat 70. XX wieku, gdy badania prowadzono w ramach kilku między-
narodowych i krajowych programów badawczych, jak „Międzynarodowy Program Bio-
logiczny”, realizowany głównie w północnej części Puszczy (Medwecka-Kornaś 1971). 
Wynikiem tych badań było opracowanie flory (Dubiel 1971) i zbiorowisk roślinnych (Dubiel 
1973; Denisiuk 1976; Ferchmin 1976; Ferchmin, Medwecka-Kornaś 1976) tej części lasów 
niepołomickich.

Badania prowadzone na całym obszarze Puszczy w ramach programu „Przyrodnicze 
podstawy gospodarki środowiskiem” (pod kierunkiem Stefana Myczkowskiego) przyniosły 
kolejne opracowania szaty roślinnej (Bednarz 1981; Ćwikowa 1981; Ćwikowa, Lesiński 
1981; Feliksik 1981). Informacje o florze znalazły się też w opracowaniu wyników projektu 
kierowanego przez Władysława Grodzińskiego „Funkcjonowanie ekosystemów leśnych 
w warunkach skażeń przemysłowych” (Grodziński i in. 1984).

Wartościowych danych dostarczają szczegółowe opracowania rezerwatów przyrody 
„Lipówka” (Denisiuk 1978) „Długosz Królewski” (Mazur 1991; Michalik, Michalik 1997; 
Dubiel 2003). Fabijanowski i in. (1987) opracowali rozmieszczenie 20 gatunków roślin 
ginących i rzadkich w Puszczy. Z kolei Dzwonko i Płazińska (1977) oraz Barabasz (1998) 
przedstawiły zagadnienia zanikania gatunków roślin, odpowiednio, wodnych i łąkowych.

Najbardziej kompletnym, jak dotychczas, źródłem wiedzy o florze Puszczy Niepołomic-
kiej jest praca Dubiela z roku 2003. Od doniesienia Bessera opublikowanego w 1809 roku, 
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do czasu ukazania się tej publikacji, w Puszczy Niepołomickiej stwierdzono występowanie 
917 gatunków należących do 100 rodzin i 432 rodzajów. Ponad połowę flory (62%) repre-
zentuje 12 najbogatszych w gatunki rodzin (ogółem 570 gatunków). Dwanaście najbogat-
szych w gatunki rodzajów zawiera ponad 17% flory Puszczy, a najliczniejszy w gatunki 
(41) jest rodzaj Carex. Godny uwagi jest znaczny udział we florze Puszczy Niepołomickiej 
gatunków uznawanych za rzadkie (ponad 36%).

W badaniach przeprowadzonych w latach 2012–2015 w Puszczy Niepołomickiej wyka-
zano obecność kolejnych 20 gatunków; są to tomka wonna Anthoxanthum aristatum, przelot 
pospolity Anthyllis vulneraria, dzwonek skupiony Campanula glomerata, turzyca filcowata 
Carex tomentosa, rogownica murawowa Cerastium glutinosum, ostrożeń siwy Cirsium 
canum, przegorzan kulisty Echinops sphaerocephalus, erechtites jastrzębcowaty Erechtites 
hieracifolia, poziomka twardawa Fragaria viridis, janowiec barwierski Genista tinctoria, 
oman wierzbolistny Inula salicina, niezapominajka pagórkowa Myosotis ramosissima i pia-
skowa M. stricta, pięciornik wiosenny Potentilla neumanniana, macierzanka Marschalla 
Thymus marschallianus, roszpunka warzywna Valerianella locusta, dziewanna rdzawa Ver-
bascum blattaria, przetacznik trójlistkowy Veronica triphyllos, fiołek kosmaty Viola hirta 
i mokradłowy V. stagnina (Zarzyka-Ryszka 2015; Zarzyka-Ryszka, Ryszka 2014, 2016), 
co zwiększa liczbę gatunków roślin naczyniowych do 937. W cytowanych publikacjach 
podano również szereg nowych stanowisk gatunków rzadkich i bardzo rzadkich, a także 
informacje o odnalezionym po 141 latach stanowisku łyszczca polnego Gypsophila muralis, 
gatunku podanego przez Zapałowicza (1911) na podstawie zbiorów J. Krupy z Woli Bator-
skiej (Zarzyka-Ryszka, Ryszka 2016).

Na podstawie szczegółowych badań Dubiel (2003) określił liczebność gatunków roślin 
naczyniowych występujących w Puszczy Niepołomickiej w siatce kwadratów ATPOL 
(Zając, Zając 2001) 2 × 2 km. Według tej analizy w północnej części Puszczy występuje 
znacznie większe zróżnicowanie liczby gatunków roślin w poszczególnych kwadratach niż 
w części południowej (Ryc. 4). Najwyższa liczba gatunków (474) została jednak zanotowana 
w kwadracie położonym w południowym kompleksie Puszczy, obejmującym znaczną część 
torfowiska „Błoto” i przyległe do niego lasy. Ponad 400 gatunków zanotowano również 

 

Ryc. 4 
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214 248 223 222

175 174320 384 320 330 227

407 371 224 214 152 170

299 246 313 330 247 207 204 168

253 217 204 171 269 313 222 137 157 151

287 209 172 281 255 140 119 149 96 184

361 278 285 227 191134 110 124 111

293 249 474 192 146 132 127 187 218

246 268 291 240 242 224

225 200

Ryc. 4. Liczba gatunków w puszczy Niepołomickiej w kwadratach 2 × 2 km (wg Dubiel 2003).
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w kwadracie w północnym kompleksie z „Uroczyskiem Grobla”. W obu przypadkach tak 
wysoka liczba roślin związana jest ze znacznym zróżnicowaniem siedlisk. Najuboższe 
w gatunki (110–150) są kwadraty, w których występują zbiorowiska borowe (w samym 
lesie notowanych było nie więcej niż 40 gatunków; pozostałe notowano na przydrożach 
i liniach oddziałowych) (Dubiel 2003).

Blisko 80% występujących w Puszczy Niepołomickiej roślin stanowią gatunki rodzime. 
W grupie roślin obcego pochodzenia dominują archeofity (8%) związane ze zbiorowiskami 
polnymi i kenofity (6,1%) zadomowione w zbiorowiskach antropogenicznych i półnatural-
nych (Dubiel 2003).

Na uwagę zasługuje obecność we florze Puszczy Niepołomickiej 29 gatunków górskich 
(ok. 3% flory), w tym jednego uważanego za alpejski (owsica spłaszczona Avenula plani-
culmis), 17 gatunków reglowych (np. tojad mołdawski Aconitum moldavicum, przetacznik 
górski Veronica montana, smotrawa okazała Telekia speciosa), 11 ogólnogórskich (np. przy-
wrotnik prawie nagi Alchemilla glabra, rzeżusznik Hallera Cardaminopsis halleri, ciemię-
życa zielona Veratrum lobelianum) i jednego podgórskiego (skrzyp olbrzymi Equisetum 
telmateia), podawanego przez Krupę z Wężowej Góry w 1876 roku. Występują one głównie 
w cienistych lasach liściastych (np. olsza szara Alnus incana, starzec Fuchsa Senecio fuchsii 
(= S. ovatus), kozłek bzowy Valeriana sambucifolia). Trzy gatunki notowane w XIX wieku 
(arnika górska Arnica montana, podbiałek alpejski Homogyne alpina i zaproć górska Ore-
opteris limbosperma) nie zostały odnalezione (Dubiel 2003).

Około 20% flory Puszczy Niepołomickiej stanowią gatunki związane ze zbiorowiskami 
łąkowymi. Najbardziej bogate pod względem liczby gatunków są żyzne łąki rajgrasowe 
(Arrhenateretum elatioris). Na łąkach, które wykształciły się na wałach przeciwpowodzio-
wych Wisły i Raby notowano do 150 gatunków roślin. Ponad 100 gatunków spotkać można 
na łąkach trzęślicowych (Molinietum caeruleae). Drugą, najliczniejszą grupą są rośliny 
przywiązane do mezofilnych lasów liściastych, w tym łęgów olszowych (Circaeo-Alnetum) 
(w północnej części Puszczy do 120 gatunków), w grądach (Tilio-Carpinetum) notowano 
do 100 gatunków. Chwasty ruderalne mają udział we florze Puszczy na poziomie 8,3%, 
a chwasty segetalne 7,6%. Gatunki przywiązane do zrębów, polan, skrajów lasów, gatunki 
zbiorowisk szuwarowych lub związane z borami sosnowymi i mieszanymi są mniej licznie 
reprezentowane w Puszczy (po ok. 5%). Ze względu na prowadzone od kilkudziesięciu lat 
prace odwadniające, regulację potoków i rzek, co skutkuje brakiem rozlewisk i osuszeniem 
starorzeczy, w Puszczy rzadko spotyka się torfowiska mszysto-turzycowe, uboga jest też 
flora związana z namuliskami rzecznymi czy bagiennymi lasami olszowymi. Brak tu także 
typowych siedlisk kserotermicznych. Grupy gatunków wymienionych siedlisk są najmniej 
licznie reprezentowane we florze Puszczy Niepołomickiej (Dubiel 2003).

Utrata wielu gatunków roślin lub zanikanie ich stanowisk związane jest z kilkoma czyn-
nikami, jak: wprowadzenie monokultur sosnowych w południowej części Puszczy i połą-
czone z tym prace melioracyjne (na początku XIX wieku), budowa obwałowań Wisły, 
Raby i Drwinki (na początku XX w.), eksploatacja torfu na polanie Błoto (od końca XIX 
do połowy XX w.), intensyfikacja produkcji rolniczej na lepszych glebach i jednocześnie 
zaprzestanie gospodarki rolnej na glebach słabszych (w drugiej połowie XX w.), wpływ 
emisji przemysłowych (głównie w latach 70. i 80. XX w.), budowa dróg i intensywna zabu-
dowa terenów (na przełomie XX i XXI wieku). Z Puszczy Niepołomickiej Dubiel (2003) 
wymienił 59 gatunków podlegających ochronie, w tym 46 ścisłej i 13 częściowej. Kilka 
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gatunków podlegających obecnie ochronie ścisłej, a notowanych w XIX w. (mącznica lekar-
ska Arctostaphylos uva-ursi, tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris, skalnica torfowiskowa 
Saxifraga hirculus, arnika górska Arnica montana) lub chronionych częściowo i podawa-
nych w pierwszej połowie XX wieku (goździk piaskowy Dianthus arenarius, pomocnik 
baldaszkowy Chimaphila umbellata, podrzeń żebrowiec Blechnum spicant), później nie 
zostało odnalezionych.

Zbiorowiska roślinne Puszczy Niepołomickiej zostały dokładnie przebadane w latach 
70. i na początku lat 80. ubiegłego wieku. Główne zbiorowiska, jak lasy grądowe zostały 
opracowane przez Ferchmina i Medwecką-Kornaś (1976) oraz Myczkowskiego (1981), 
bory przez Bednarza (1981), lasy łęgowe przez Ferchmina (1976) i Ćwikową (1981), olesy 
przez Ferchmina (1976) i Feliksika (1981), natomiast zbiorowiska łąkowe przez Denisiuka 
(1976), a rzadziej występujące na terenie Puszczy zbiorowiska roślinności wodnej i bagien-
nej przez Dubiela (1973). Mapę fitosocjologiczną dla zbiorowisk roślinnych północnej czę-
ści Puszczy Niepołomickiej opracował Denisiuk i współpracownicy (Denisiuk i in. 1976). 
Na terenie Puszczy Niepołomickiej Dubiel (1995) wyróżnił 60 zbiorowisk roślinnych, a ich 
rozmieszczenie przedstawili Ćwikowa i Lesiński (1981).

Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes)

W przeszłości mykobiota Puszczy Niepołomickiej nie cieszyła się zainteresowaniem myko-
logów – obszar ten do lat 70. XX wieku należał do niemal zupełnie niezbadanych. Pierwsze 
doniesienia Roupperta (1909), Krupy czy Namysłowskiego dotyczyły pojedynczych gatun-
ków grzybów mikroskopijnych (Komorowska 1995). W 1935 roku Orłoś po raz pierwszy 
podał informację o występowaniu jednego z gatunków grzybów wielkoowocnikowych – 
Armillaria mellea. Kolejne dane o nielicznych gatunkach (w sumie podano ich 10) pochodzą 
z prac Miłkowskiej (1964), Skirgiełło (1970), Domańskiego i Orlicz (1969) oraz Domań-
skiego (1969) z lat 60. i początku 70. XX w. Znacznie więcej informacji zostało opubliko-
wanych w latach 70., gdy rozpoczęły się w Puszczy Niepołomickiej programy badawcze 
prowadzone przez ekologów. Wojewoda (1978) podał z rezerwatu „Lipówka” 101 gatun-
ków grzybów wielkoowocnikowych, Kućmierz (1980) opracował grzyby mikroskopijne 
pasożytujące na roślinach (ok. 30 gatunków), a Komorowska (1980) grzyby wielkoowoc-
nikowe (120 gatunków) z 10 powierzchni, na których prowadzono badania w ramach mię-
dzynarodowego programu MAB. W krytycznym opracowaniu rodziny Tricholomataceae 
Komorowska (1991a, b) odnotowała 170 gatunków grzybów z tej grupy występujących 
w Puszczy. W latach 1994–1996 w ramach międzynarodowego programu „Mycological 
monitoring in European oak forests” badano grzyby Puszczy Niepołomickiej na czterech 
powierzchniach w grądzie niskim (Tilio-Carpinetum stachyetosum). Odnotowano łącznie 
274 gatunki grzybów wielkoowocnikowych, w tym 16 nowych dla mykobioty Polski oraz 
15 związanych wyłącznie lub głównie z dębem (Wojewoda i in. 1999).

Według ostatnich wyników badań, z obszaru Puszczy Niepołomickiej znanych jest około 
350 gatunków grzybów wielkoowocnikowych (Komorowska 1995). Z innych obszarów 
Polski podawanych jest znacznie więcej gatunków (np. z Puszczy Białowieskiej – ok. 1800, 
Kampinoskiego Parku Narodowego – ok. 1500, Babiej Góry – ok. 1000, Ojcowskiego 
Parku Narodowego – ok. 800), co zdaje się sugerować, że mykobiota Puszczy jest stosun-
kowo uboga; nie można jednak wykluczyć, iż wynika to ze słabego poznania jej zasobów.
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Wiele gatunków grzybów występujących w Puszczy charakteryzuje się szeroką ampli-
tudą ekologiczną, jednak występują rzadko, zwykle na pojedynczych stanowiskach. 
Dotyczy to także grzybów jadalnych z rodzajów Boletus, Xerocomus czy Suillus. Należy 
jednak podkreślić, że w miejscach, gdzie zachował się starodrzew lub typowo wykształ-
cone zespoły leśne, stwierdzono występowanie gatunków nowych dla Europy (Marasmius 
glabellus, Mycena subsanguinolenta) i nowych dla Polski (Boletus junquilleus, Clitocybe 
anisata, C. pseudoirina, Exidia cartilaginea, Gloiocephala caricis, Laccaria tetraspora, 
Marasmius minutus, Mycena alba, M. bulbosa, M. pullata, M. tubarioides, Urnobasidium 
sernanderi). W rezerwacie „Lipówka” odnotowano także wiele gatunków rzadkich, zwią-
zanych ze starymi dębami, bądź z martwym drewnem, jak Xylobolus frustulatus, Fistulina 
hepatica, Stereum gausapatum, Inonotus dryophilus, Buchwaldoboletus lignicola, Irpex 
lacteus, Tubulicrinis subulatus, Phellinus pini, Phleogena faginea (Komorowska 1983; 
Wojewoda 1978; Wojewoda i in. 1999). W tym rezerwacie Komorowska (1995) stwier-
dziła występowanie 54 gatunków z rodziny Tricholomataceae, podczas gdy w większości 
oddziałów leśnych w Puszczy notowano tylko po jednym, czy zaledwie kilka gatunków.

Grzyby zlichenizowane (porosty)

Pierwsze badania porostów obejmujące cały obszar Puszczy Niepołomickiej przeprowa-
dził Kiszka w latach 1959–1960 (Kiszka 1964), tj. jeszcze w okresie przed najwyższymi 
emisjami zanieczyszczeń i zauważalnymi gołym okiem uszkodzeniami spowodowanymi 
antropogenicznymi emisjami w okresie późniejszym. Materiały te służyły w następnych 
latach do porównań danych florystycznych i określania zmian morfologicznych plech. 
Badania wykazały obecność w Puszczy 150 gatunków porostów; 43,3% stanowiły gatunki 
nadrzewne (epifity), 17,4% porosty naziemne (gatunki epigeiczne), 11,3% gatunki naskalne 
(epility), 4% porosty związane z martwym drewnem (epiksylity), a 24% gatunki znajdy-
wane na różnych podłożach (Kiszka, Grodzińska 2004).

W latach 1970–1975, stwierdzono w Puszczy 140 gatunków, z których 46% to 
gatunki nadrzewne, 12,8% porosty naziemne, 13% gatunki naskalne, 4,3% gatunki żyjące 
na martwym drewnie i 23,7 występujące na różnych podłożach (Kiszka, Grodzińska 2004). 
W porównaniu do badań przeprowadzonych w latach 1959–1960 odnotowano ubytek 
10% lichenobioty, z czego prawie 4% stanowiły porosty nadrzewne, a blisko 6% poro-
sty naziemne (Kiszka 1964, 1980a, b, 1981). Związane to było z coraz wyższymi emi-
sjami zanieczyszczeń, które w latach 70. powodowały już widoczne uszkodzenia porostów 
lub wręcz zanik wrażliwych gatunków. Kiszka (1977, 1980a, b) stwierdził, że zanikają 
notowane wcześniej w zachodniej części Puszczy (najbliższej źródeł zanieczyszczenia): 
Imshaugia aleurites, Pseudevernia furfuracea, Cetraria islandica. Na stanowiskach odda-
lonych od źródeł zanieczyszczenia porosty te występowały, okazy były jednak mniej liczne 
i o słabszej kondycji. Stwierdzono również, że w miejsce ustępujących gatunków wrażli-
wych wchodziły porosty mniej wrażliwe na zanieczyszczenia lub pnie drzew pokrywały 
się glonami. W latach 70., spośród gatunków podawanych wcześniej przez Kiszkę (1964), 
nie odnaleziono m.in. Cladonia parasitica, C. uncialis, Diploschistes muscorum, Peltigera 
canina, P. polydactyla, Pertusaria amara i Xanthomendoza fallax (Kiszka 1980a, 1981; 
Kiszka, Grodzińska 2004). Ponadto stwierdzono, że znacząca część gatunków występowała 
na ograniczonej liczbie stanowisk, a inne okazywały swoją wrażliwość na zanieczyszczenia 
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widocznymi uszkodzeniami czy wręcz degeneracją całych plech. Do najlepiej zachowa-
nych pod względem lichenobioty stanowisk w Puszczy Niepołomickiej należał rezerwat 
„Lipówka” (Kiszka 1978).

W latach 1999–2000 odnotowano w Puszczy Niepołomickiej 154 gatunki porostów, 
w tym 39,6% stanowiły gatunki nadrzewne, 9,1% porosty naziemne, 22,1% gatunki 
naskalne, 4,6% gatunki żyjące na martwym drewnie, 24,7% występujące na różnych pod-
łożach (Kiszka, Grodzińska 2004). Osiem gatunków było znalezionych tylko w latach 60. 
i pod koniec lat 90., 28 tylko w latach 60. i 70., a podczas ostatniej inwentaryzacji odno-
towano 35 gatunków nie notowanych wcześniej w Puszczy (w tym 17 gatunków epili-
tycznych – głównie na podłożu sztucznym, 16 epifitycznych i po jednym na martwym 
drewnie i glebie). W całym, 40-letnim okresie badań stale występowało w Puszczy 107 
gatunków porostów (Kiszka, Grodzińska 2004). Wśród 35 gatunków porostów, których nie 
stwierdzono w latach 1960–2000, znalazło się 13 gatunków naziemnych (Cladonia arbu-
scula subsp. squarrosa, C. arbuscula subsp. mitis, C. rangiferina, C. crispata var. crispata, 
C. parasitica, C. pleurota, C. uncialis, Dibaeis baeomyces, Diploschistes muscorum, Pelti-
gera canina, P. neckeri, P. polydactylon, P. rufescens), 20 gatunków nadrzewnych (Bryoria 
sp., Cetraria sepincola, Lecanora albella, L. cadubriae, L. impudens, Lecidella eupho-
rea, Melanohalea elegantula, Melanelixia subargentifera, Parmotrema chinense, Pertusa-
ria, P. amara, P. pertusa var. pertusa, Physconia distorta, Ramalina farinacea, Rinodina 
sophodes, Tuckermannopsis chlorophylla, Usnea filipendula, U. subfloridana, Xanthomen-
doza fallax) i dwa związane z martwym drewnem (Calicium salicinum, Cladonia botrytes) 
(Kiszka, Grodzińska 2004).

W czasie 40-letnich badań obszaru Puszczy stwierdzono ogółem 190 gatunków poro-
stów. Dla niektórych z nich zmieniała się istotnie liczba stanowisk i obfitość występowania. 
Gatunki szczególnie wrażliwe i wrażliwe na zanieczyszczenia w latach 70. ustępowały, 
a odporne na oddziaływanie emisji poszerzały obszar swojego występowania. Przykładem 
wyraźnego zmniejszania areału jest Imshaugia aleurites (gatunek wrażliwy) i przeciwnie, 
zwiększania liczby stanowisk Lecanora conizaeoides (gatunek odporny) (Kiszka, Grodziń-
ska 2004). Podczas ostatniej inwentaryzacji (1999–2000) obserwowano wzrost liczby sta-
nowisk obu gatunków.

Wśród 154 gatunków notowanych w Puszczy w roku 2000 znajduje się 18 porostów ści-
śle chronionych (Cetrelia olivetorum, Flavoparmelia caperata, Parmelina tiliacea, Punctelia 
subrudecta, Evernia prunstri, Hypogymnia tubulosa, Platismatia glauca, Ramalina pollina-
ria, Usnea hirta, Vulpicida pinastri, Imshaugia aleurites, Melanohalea exasperatula, Mela-
nelixia fuliginosa, M. subaurifera, Parmelia saxatilis, Parmeliopsis ambigua, Pseudoevernia 
furfuracea) i jeden częściowo chroniony (Cetraria islandica) (Kiszka, Grodzińska 2004).

Formy ochrony przyrody na obszarze Puszczy Niepołomickiej

Rezerwaty przyrody

Na terenie Puszczy Niepołomickiej zostało utworzonych sześć rezerwatów przyrody podle-
gających ochronie ścisłej („Gibiel”, „Lipówka”, „Długosz Królewski”, „Dębina”, „Wiślisko 
Kobyle” oraz „Koło”), które łącznie zajmują powierzchnię 101,41 hektara (0,93% gruntów 
Nadleśnictwa Niepołomice) (Ryc. 3 i 5).
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Rezerwat „Gibiel”, utworzony w 1961 r., jest największym rezerwatem przyrody 
(29,79 ha). Położony jest blisko północnej granicy kompleksu południowego, na północ 
od Poszyny. W rezerwacie chronione są fragmenty pierwotnego łęgu jesionowo-olszowego 
(Circaeo-Alnetum), łęgu wiązowo-jesionowego (Fraxino-Ulmetum), łozowiska (Salici-
-Franguletum) i grądu (Tilio-Carpinetum). Znajduje się tu również wiele drzew o roz-
miarach pomnikowych oraz siedliska takich ptaków, jak np. bocian czarny Ciconia nigra, 
puszczyk uralski Strix uralensis, dzięcioł czarny Dryocopus martius, grubodziób zwyczajny 
Coccothraustes coccothraustes i myszołów zwyczajny Buteo buteo.

Rezerwat „Lipówka” jest najstarszym rezerwatem przyrody w Puszczy Niepołomickiej 
(Ryc. 6). Utworzony został w 1957 r. i obecnie zajmuje powierzchnię 25,73 hektara. Poło-
żony jest w centralnej części Uroczyska Grobla (północny kompleks). W rezerwacie chro-
nione są pozostałości naturalnych drzewostanów dawnej Puszczy Niepołomickiej, głównie 
typowy grąd (Tilio-Carpinetum), w którym zachował się drzewostan puszczański, a także 
łęg olszowy (Circaeo-Alnetum) oraz oles (Carici elongatae-Alnetum). Występują tu nie-
które spośród reliktowych gatunków roślin górskich obecne w Puszczy, jak starzec Fuchsa 
Senecio fuchsii, gęsiówka Hallera Arabidopsis hallerii, czy przetacznik górski Veronica 
montana.

W rezerwacie „Lipówka” prowadzono wiele badań, których wyniki opublikowane 
zostały w bardzo licznych publikacjach szczegółowych, a także w opracowaniu zbiorowym 
o charakterze monograficznym – „Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej” 
(Studia Naturae, Ser. A, 1978).
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Ryc. 5. Rezerwaty przyrody na obszarze Puszczy Niepołomickiej: 1 – „Koło”, 2 – „Wiślisko Kobyle”, 3 – 
„Lipówka”, 4 – „Gibiel”, 5 – „Dębina”, 6 – „Długosz Królewski”.
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„Długosz Królewski” to rezerwat o powierzchni 24,14 hektara, utworzony w 1962 r., 
położony przy południowej granicy południowego kompleksu Puszczy, blisko Stanisławic 
(Ryc. 7). Główny cel ochrony rezerwatu stanowi rzadki gatunek paproci – długosz królew-
ski Osmunda regalis, występujący głównie w zachowanym tu fragmencie boru bagiennego 
(Vaccinio uliginosi-Pinetum).

„Dębina” jest rezerwatem o powierzchni 13,14 hektara, utworzonym w 1957 r. na terenie 
leśnictwa Baczków w południowo-wschodniej części południowego kompleksu Puszczy. 
Podobnie jak rezerwat „Lipówka”, obejmuje fragmenty naturalnego grądu (Tilio-Carpine-
tum) ze starodrzewem dębowym w wieku około 200 lat.

Rezerwat „Wiślisko Kobyle”, położony w północnej części Uroczyska Grobla (Ryc. 8), 
jest najmłodszym rezerwatem w Puszczy Niepołomickiej (rok utworzenia 1970), a jedno-
cześnie jednym z mniejszych rezerwatów (6,7 ha). Obejmuje około półtorakilometrowy 
odcinek starorzecza Wisły, które powstało pod koniec XIX wieku. W rezerwacie chronione 
są bogate zbiorowiska roślinności wodnej i błotnej, których przemiany badane są od 1969 
roku (Dubiel 1973, 1995).

Rezerwat „Koło” jest najmniejszym rezerwatem przyrody w Puszczy Niepołomickiej 
(3,49 ha), utworzonym w 1962 r. w obrębie Uroczyska Koło (Ryc. 9) w celu ochrony 
fragmentów naturalnego grądu (Tilio-Carpinetum) z wyjątkowo wysokim udziałem lipy 
drobnolistnej (Tilia cordata) i ochrony fragmentu starorzecza Wisły.

Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000

Na obszarze Puszczy Niepołomickiej ustanowiono dwie grupy Specjalnych Obszarów 
Ochrony (SOO) objęte ochroną na mocy prawa Unii Europejskiej: Dyrektywy Nr 79/409/

Ryc. 6. Puszcza Niepołomicka – Rezerwat „Lipówka” (fot. P. Kapusta).
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Ryc. 7. Puszcza Niepołomicka – Rezerwat Długosz Królewski (fot. Ł. Piechnik).

Ryc. 8. Kompleks północny – Uroczysko Grobla (fot. P. Kapusta).
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EEC o ochronie dziko żyjących ptaków (Dyrektywa ptasia) i Dyrektywy Nr 92/43/EEC 
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa).

Dyrektywa ptasia obejmuje ochroną całą Puszczę o powierzchni 11 762,3 ha (SOO PLB 
120002 Puszcza Niepołomicka).

Dyrektywa siedliskowa obejmuje ochroną trzy obszary:
1 – SOO PLH 120008 Koło Grobli – zatwierdzony jako Obszar o Znaczeniu Wspól-

notowym, utworzony na powierzchni 599,63 ha. Obejmuje Uroczyska „Koło” i „Grobla”. 
Przedmiotem ochrony są głównie siedliska leśne, z dominującym grądem środkowoeuropej-
skim (Galio-Carpinetum) i subkontynentalnym (Tilio-Carpinetum), łęgami wierzbowymi 
(Salicetum alba-fragilis), topolowymi (Populetum albae) oraz olszowymi i jesionowymi 
z podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae, a także zajmujące niewielki obszar starorzecza, 
bagna i łąki.

2 – SOO PLH 120010 Lipówka – zatwierdzony jako Obszar o Znaczeniu Wspólnoto-
wym, zajmuje całą powierzchnię rezerwatu „Lipówka” (25,73 ha). Chroni m.in. najlepiej 
zachowany w pasie dolin podkarpackich grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum) 
i subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) o charakterze naturalnym, który pod względem struk-
tury drzewostanu jest porównywalny z występującym w Puszczy Białowieskiej. Chronione 
siedlisko stanowi również ostoję dziewięciu gatunków ptaków wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Ptasiej i kilku gatunków zwierząt i roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedlisko-
wej, np. nocka dużego (Myotis myotis) czy kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo).

3 – SOO PLH 120080 Torfowisko Wielkie Błoto o powierzchni 347,89 ha (w tym 
własność lasów Państwowych stanowi 108,68 ha, pozostały obszar należy do gminy 
i osób prywatnych). Jest to polana położona w zachodniej części Puszczy Niepołomickiej, 

Ryc. 9. Kompleks północny – Uroczysko Koło (fot. P. Kapusta).
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w północnej części użytkowana rolniczo, pozostałe fragmenty to torfowiska niskie podle-
gające sukcesji w kierunku łąk, zarośli i zbiorowisk leśnych (Ryc. 10). Obszar chroni sie-
dliska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku Molinion oraz niżowych i górskich 
łąk świeżych użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Na całym torfowisku 
występują zwarte populacje trzech gatunków motyli – modraszka teleiusa Maculinea teleius 
(= Phengaris teleius) i nausithiosa M. nausithous (= Ph. nausithous) oraz czerwończyka 
nieparka Lycaena dispar wymienionych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. W przy-
padku motyli z rodzaju modraszek Maculinea są to prawdopodobnie największe tak zwarte 
populacje w Europie. W największym zagęszczeniu motyle występują w północnej części 
torfowiska, gdzie zachowana jest bogata mozaika siedlisk.

Pomniki przyrody ożywionej

Na obszarze Nadleśnictwa Niepołomice według stanu na rok 2018 istnieje 35 pojedynczych 
lub tworzących grupy drzew, które uznane są za pomniki przyrody, w tym 26 dębów (słynny 
Dąb Królewski w Leśnictwie Hysne, pozostałe dęby w Leśnictwie Ispina), 5 lip (Leśnictwo 
Sitowiec) oraz 4 sosny w Leśnictwie Ispina (http://krakow.rdos.gov.pl). Ponadto na polanie 
Wielkie Błoto zlokalizowany jest powierzchniowy pomnik przyrody – stanowisko brzozy 
niskiej Betula humilis.

Ochrona gatunkowa

W Puszczy Niepołomickiej występuje wiele roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną 
gatunkową. Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym (Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin) ochronie ścisłej 

Ryc. 10. Kompleks południowy – Torfowisko Błoto (fot. Ł. Piechnik).

http://krakow.rdos.gov.pl
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podlega 21 gatunków rosnących obecnie w Puszczy (tojad mołdawski Aconitum moldavi-
cum, brzoza niska Betula humilis, podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum, kukułka 
plamista Dactylorhiza maculata i szerokolistna D. majalis, goździk kosmaty Dianthus 
armeria i pyszny D. superbus, kruszczyk błotny Epipactis palustris i siny E. purpurata, 
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbrica-
tus, kosaciec syberyjski Iris sibirica, lilia złotogłów Lilium martagon, wiciokrzew pomorski 
Lonicera periclymenum, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, grzybieńczyk wodny 
Nymphoides peltata, storczyk samczy Orchis morio, długosz królewski Osmunda regalis, 
salwinia pływająca Salvinia natans, kotewka orzech wodny Trapa natans, pełnik europejski 
Trollius europaeus), a ochronie częściowej 18 (centuria pospolita Centaurium erythraea, 
pluskwica europejska Cimicifuga europaea, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 
widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helle-
borine, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, bagno zwyczajne Ledum palustre, listera 
jajowata Listera ovata, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i goździsty L. clava-
tum, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, szafirek miękkolistny Muscari comosum, 
grzybienie białe Nymphaea alba, wilżyna ciernista Ononis spinosa, gnidosz rozesłany 
Pedicularis sylvatica, podkolan biały Platanthera bifolia, pierwiosnek wyniosły Primula 
elatior, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum). Większość gatunków ściśle chronionych 
znana jest z pojedynczych bądź kilku stanowisk. Do wyjątków należy Osmunda regalis, 
gatunek występujący na większej liczbie stanowisk. Należy także zwrócić uwagę na to, 
że zmieniające się szybko warunki siedliskowe w Puszczy stanowią istotne zagrożenie dla 
gatunków podlegających ochronie częściowej, jak np. Menyanthes trifoliata, czy Ledum 
palustre (Dubiel 2003).

Grzyby objęte ochroną ścisłą lub częściową to, np. smardz jadalny Morchella esculenta, 
żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus, a porosty (grzyby zlichenizowane) – nibypłucnik 
dyskretny Cetrelia cetrarioides, mąkla odmienna Evernia mesomorpha i chrobotek leśny 
Cladonia arbuscula.

Objęte ochroną ścisłą zwierzęta żyjące w Puszczy, to m.in. kilka gatunków chrząszczy 
biegaczowatych Carabidae, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, ropucha zielona Bufo 
viridis, kumak nizinny Bombina bombina, myszołów zwyczajny Buteo buteo i włochaty 
B. lagopus, trzmielojad Pernis apivorus, puszczyk uralski Strix uralensis, włochatka zwy-
czajna Aegolius funereus), bocian czarny Ciconia nigra, dzięcioły Picidae, muchołówka 
białoszyja Ficedula albicollis i nietoperze Chiroptera, a ochronie częściowej podlega np. 
ropucha szara Bufo bufo, jaszczurka zwinka Lacerta agilis i jaszczurka żyworodna Zootoca 
vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, żmija zygzakowata Vipera berus, ryjówka 
aksamitna Sorex araneus i malutka S. minutus, mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus, kar-
czownik ziemnowodny (Arvicola amphibius) i wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris).

Zachowawczy Ośrodek Hodowli Żubrów „Żubrowisko”

Obiekt powstał przed II wojną światową, jako jedno z miejsc przetrwania żubra europej-
skiego Bison bonasus, objętego obecnie częściową ochroną gatunkową. Pierwsza para tych 
zwierząt została przywieziona do ośrodka w 1938 roku, jednak w czasie okupacji została 
wywieziona do Niemiec. Obecnie niepołomickie stado liczy około 30 osobników. Ośrodek 
zajmuje powierzchnię 68,81 ha.
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Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Niepołomicka”

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w 2011 roku ustanowiony 
został Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Niepołomicka” (LKP) obejmujący lasy Nad-
leśnictwa Niepołomice. Celem działania Kompleksu jest ochrona zasobów przyrody, pro-
mocja zrównoważonej gospodarki leśnej, edukacja i wspieranie badań naukowych.

Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska Puszczy Niepołomickiej

Od roku 1965 Puszcza Niepołomicka była obiektem różnorodnych kompleksowych badań przy-
rodniczych. Pierwsze z nich przeprowadzono głównie na wybranych powierzchniach w północ-
nym kompleksie w ramach „Międzynarodowego Programu Biologicznego” (Medwecka-Kornaś 
1971). Od 1970 roku badania prowadzono już na całym obszarze Puszczy. W tym czasie dyrek-
cja ówczesnej Huty im. Lenina zwróciła się do prof. Stefana Myczkowskiego o zorganizowanie 
grupy badawczej w celu określenia stopnia uciążliwości kombinatu dla ekosystemów Puszczy. 
Zadaniem zespołu było opisanie warunków siedliskowych, zebranie pełnych informacji o flo-
rze i faunie Puszczy, a następnie dokonanie oceny wpływu zanieczyszczeń na różne elementy 
ekosystemu i zaproponowanie działań naprawczych. W pracach uczestniczyli pracownicy 
trzech uczelni krakowskich (Akademia Rolnicza, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna) i dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk (Zakład Ochrony Przyrody, Instytut 
Botaniki). Od 1976 r. badania te kontynuowane były w ramach problemu węzłowego „Przy-
rodnicze podstawy gospodarowania środowiskiem”, a uzyskane wyniki zostały opublikowane 
w 1981 roku w czasopiśmie Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej.

Szeroko zakrojone badania dotyczące problematyki zanieczyszczenia Puszczy Nie-
połomickiej prowadzono w latach 70. pod kierunkiem prof. Władysława Grodzińskiego 
w ramach programu „Funkcjonowanie ekosystemów leśnych w warunkach skażeń prze-
mysłowych”. Rezultaty tych badań ukazały się w książce Forest Ecosystems in industrial 
regions (Grodziński, Weiner i Mycock 1984) i czasopismach naukowych: Ekologia Polska 
35(2) (1987), Prace Mineralogiczne 78 (1988) i Acta Agraria et Silverstria ser. Silvestris 
26 (1987) i 28 (1989). Wyniki przeprowadzonego w Puszczy eksperymentu z wprowadze-
niem do dna lasu pyłów pochodzących z różnych procesów technologicznych, opubliko-
wano w czasopismach: Ekologia Polska 27(3) (1979) i 35(2) (1987), Leśnictwo 18 (1988), 
Acta Hydrobiologica 31(3/4) (1989), Fragmenta Floristica et Geobotanica 28(1) (1982) 
i Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 226 (1979).

W latach 70. prowadzono wiele badań przy użyciu wskaźników roślinnych lub zwie-
rzęcych. Stwierdzono, na przykład, że dominujący gatunek w drzewostanie kompleksu 
południowego Puszczy – sosna zwyczajna wykazywała uszkodzenia morfologiczne, jak 
zniekształcenia igieł, ubytek roczników, deformacje koron (Grabowski 1981a, b). Za ten 
efekt odpowiedzialne było zanieczyszczenie powietrza siarką, która akumulowana była 
w aparacie asymilacyjnym i w korze drzew (Grodzińska 1981a, b; 1984). Efektem nad-
miernej akumulacji siarki było też obniżenie aktywności fotosyntetycznej przekładające się 
na mniejsze przyrosty roczne (Weiner, Grodziński 1984).

Badania Grodzińskiej i in. (1987) prowadzone na początku lat 80. nad poziomem metali 
ciężkich w roślinach runa, wybranych gatunkach bezkręgowców, w ściółce i glebie Puszczy 
Niepołomickiej wskazały na znacząco wyższe stężenia ksenobiotyków w materiałach z tego 
obszaru w porównaniu z pochodzącymi z terenu kontrolnego (Puszcza Białowieska).
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Część badań rejestrująca w latach 70. stan zanieczyszczenia środowiska (okres najwyż-
szych emisji) miała swój ciąg dalszy w kolejnych dekadach. Najdłuższy okres pomiarowy 
dotyczy wykorzystania mchów jako biowskaźników poziomu metali ciężkich. W roku 1975 
zebrano w Puszczy Niepołomickiej próby mchu Pleurozium schreberi. Określono wówczas 
stężenia sześciu metali (Zn, Pb, Cd, Cu, Mn i Fe) i na tej podstawie wyznaczono strefy zanie-
czyszczenia – od najbardziej obciążonej zachodniej części Puszczy (najbliższej Krakowa) 
po najbardziej czystą południowo-wschodnią (Makomaska 1978). Badania te powtórzono 
w 1992 roku (Godzik, Szarek 1993). Po blisko 20 latach stwierdzono 2–4-krotne obniżenie 
poziomu metali (z wyjątkiem Fe). Nadal najbardziej zanieczyszczona była zachodnia część 
Puszczy, ale obszar o niskich stężeniach metali był większy niż poprzednio. Badania te 
kontynuowano w roku 2000 i 2014 (Szarek-Łukaszewska i in. 2002; Grodzińska i in. 2005; 
Kapusta i in. 2019).

Do badań obciążenia środowiska Puszczy metalami ciężkimi w 1984 r. zastosowano 
również jedną z roślin kwiatowych pospolicie występującą w tym obszarze – możylinek 
trójnerwowy (Moehringia trinervia) (Godzik 1992). Powtórzono je w roku 1999 (Godzik, 
Szarek 2005; Kapusta i in. 2006). Otrzymane wyniki potwierdziły stopniowy spadek 
poziomu metali w środowisku, jak też zbieżność przestrzennego obrazu z tym, jaki poka-
zały dla Puszczy mchy.

Na początku lat 90. w Puszczy Niepołomickiej zostały wykonane pierwsze pomiary 
wysokości stężeń ozonu przygruntowego za pomocą mierników ciągłych, próbników 
pasywnych i ekspozycji roślin (tytoń szlachetny Nicotiana tabacum), jako wskaźnika 
poziomu ozonu. W porównaniu z innymi obszarami Polski monitorowanymi w tym czasie 
(transekt z południa ku północnemu wschodowi kraju), najwyższe stężenia ozonu notowano 
w południowej części kraju (Bytnerowicz i in. 1993). Pomiary te zapoczątkowały ponad 
10. letnie badania nad wpływem ozonu na ekosystemy leśne w Polsce i całym łuku Karpat 
(programy: „Effects of Atmospheric Deposition and Climate Change on Forest Ecosystems 
in Central and Eastern Europe and the United States” oraz „Evaluation of Ozone Phytotoxic 
Potential in the Carpathian Mountains Forests”).

Wpływ emisji przemysłowych na porosty (grzyby zlichenizowane) w Puszczy Niepo-
łomickiej był obserwowany w latach 70., a następnie porównywany pod koniec lat 90. 
(Kiszka 1974, 1977, 1990; Kapusta i in. 2004; Kiszka, Grodzińska 2004). Określano liczbę 
gatunków na poszczególnych stanowiskach oraz skład gatunkowy i wielkość powierzchni 
zajmowanej przez porosty na pniach drzew, głównie przez gatunki epifityczne – najbardziej 
wrażliwe na zanieczyszczenia. Badania te były podstawą do wyznaczania stref zanieczysz-
czenia (strefy bioekologiczne). W latach 60. cały obszar Puszczy zaliczony został do strefy 
średnio zanieczyszczonej, z wyjątkiem niewielkiego skrawka położonego w zachodniej czę-
ści południowego kompleksu. W latach 70. znacząco zmniejszył się obszar określany jako 
średnio zanieczyszczony. Część zachodnia, północny skraj i część wschodnia południowego 
kompleksu, a także północny kompleks zaliczone zostały do silnie zanieczyszczonej strefy, 
natomiast w końcu lat 90. część zachodnia znalazła się w strefie bardzo silnie zanieczysz-
czonej; zwiększył się jednak obszar strefy średnio zanieczyszczonej przy jednoczesnym 
zmniejszeniu obszaru silnie zanieczyszczonego (Kiszka 1974, 1990; Kiszka, Grodzińska 
2004). Na poszczególnych stanowiskach w części zachodniej Puszczy notowano średnio 
7 gatunków porostów, podczas gdy w części centralnej i wschodniej występowało średnio 
15 gatunków (Kapusta i in. 2004).
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Trasa wycieczki

Kraków – Puszcza Niepołomicka – Rezerwat „Lipówka” (1) – Rezerwat „Długosz 
Królewski” (2) – Stacja Terenowa Instytutu Botaniki PAN w Szarowie (3) – Nie-
połomice (4) – Kraków

1. Rezerwat „Lipówka”

Rezerwat „Lipówka” przedstawia największą wartość przyrodniczą ze wszystkich pusz-
czańskich rezerwatów. Jego unikatowa wartość związana jest wielogatunkowym składem, 
licznymi około 200-letnimi lipami i dębami o pierśnicy ponad 100 cm (Dziewolski 1978). 
Rezerwat chroni pozostałości naturalnych drzewostanów dawnej Puszczy Niepołomickiej. 
Występuje tu typowy grąd Tilio-Carpinetum (90% powierzchni), w którym zachowało się 
naturalne zadrzewienie puszczańskie (Ryc. 6). Jest to najlepiej zachowany w Puszczy Nie-
połomickiej przykład tego zbiorowiska leśnego, typowego dla obszaru zachodniej części 
Kotliny Sandomierskiej. Niewielkie powierzchnie zajmują łęg olszowy oraz ols; notowane 
są też niektóre z reliktowych gatunków roślin górskich, jak m.in. starzec Fuchsa Senecio 
fuchsii, gęsiówka Hallera Arabidopsis hallerii, przetacznik górski Veronica montana, try-
bula lśniąca Antriscus nitida i kozłek bzowy Valeriana sambucifolia. Jedynym chronionym 
gatunkiem stwierdzonym w rezerwacie jest kruszczyk siny Epipactis purpurata. Z gatun-
ków rzadszych rośnie tu miodunka miękkowłosa Pulmonaria mollis.

Lista roślin rezerwatu obejmuje blisko 30% gatunków zanotowanych w całym kom-
pleksie północnym (około 6% flory Polski). Położenie rezerwatu pośrodku większego 
kompleksu leśnego jest zabezpieczeniem przed wnikaniem nowych gatunków, dzięki temu 
zrównoważony ekosystem nie poddaje się procesowi synantropizacji. Wyłączenie rezerwatu 
spod gospodarki rębnej powoduje, że zalegają tutaj licznie murszejące kłody i pnie, czego 
nie ma w gospodarczej części lasu. W związku z tym znacząca większość grzybów rezer-
watu to saprofity.

Lipówka jest jednym z najlepiej poznanych rezerwatów, poświęcono mu wiele publika-
cji. Wyniki badań opisano w pracach zebranych w specjalnym tomie Studia Naturae (1978). 
Według Denisiuka (1978) flora roślin naczyniowych liczy 134 gatunki, ponadto opisano 
z omawianego obszaru 39 gatunków porostów (Kiszka 1978) i 101 grzybów wielkoowocni-
kowych (Wojewoda 1978). Stwierdzono też występowanie 57 gatunków ptaków, 5 gadów, 
8 płazów (Głowaciński 1978; Witkowski 1978).

Ponieważ rezerwat Lipówka jest całkowicie wyjęty spod gospodarki leśnej, stanowi on 
doskonały punkt odniesienia dla drzewostanów gospodarczych.

W związku z objęciem całej Puszczy ochroną Natura 2000 zaistniała konieczność 
wypełniania zobowiązań wynikających z przystąpienia Polski do tego programu, który 
realizowany jest w krajach Unii Europejskiej. W jego ramach wyznaczane są specjalne 
obszary dedykowane ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
które uznano za cenne z punktu widzenia zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego 
kontynentu, a które są jednocześnie zagrożone zanikiem w skali całej Europy. Wymogiem 
obszarów Natura 2000 jest przede wszystkim określenie optymalnej ilości i jakości, a także 
optymalnego rozmieszczenia starych i zamierających drzew oraz martwego drewna, które 
należy pozostawiać w lesie gospodarczym w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej, 
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aby jednocześnie jak najpełniej mogły być realizowane wymagania gospodarki leśnej oraz 
jak najlepiej spełniane były potrzeby ochrony bogactwa przyrodniczego lasów. Wymagania 
gospodarki leśnej wiążą się z minimalizacją strat ekonomicznych związanych z pozosta-
wianiem pewnej części drewna użytkowego w lesie oraz z organizacją wszelkich zabiegów 
związanych z użytkowaniem lasu, w którym zalegają pozostawione martwe pnie. Z kolei 
potrzeby ochrony przyrody dotyczą zapewnienia warunków sprzyjających organizmom 
żywym uzależnionym od wspomnianych elementów lasu. W związku z tymi potrzebami 
w Puszczy wyznaczono sieć stałych powierzchni badawczych, na których inwentaryzuje się 
martwe drewno leżące i stojące1. Porównanie bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych, 
mszaków, grzybów w rezerwatach i na powierzchniach podlegających gospodarce leśnej 
pozwoli na (1) opracowanie prostej metody dokładnego szacowania drewna przyrodniczo 
cennego (DPC) w lesie gospodarczym z uwzględnieniem jego zróżnicowania siedlisko-
wego, (2) weryfikację dotychczasowych propozycji stanu ilościowego DPC dla obszarów 
Natura 2000 z uwzględnieniem tempa dekompozycji drewna oraz kosztów ponoszonych 
przez gospodarkę leśną, (3) określenie optymalnego stanu DPC i związanej z tym ilości 
DPC, którą należałoby pozostawiać w lesie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego – z jed-
nej strony ilości akceptowalnej dla gospodarki leśnej, a z drugiej strony zapewniającej 
zachowanie różnorodności biologicznej biocenozy lasu, (4) oszacowanie kosztów utraco-
nych korzyści związanych z koniecznością pozostawiania DPC w lesie (w zależności od 
ilości, sortymentów, gatunku itp.), (5) oszacowanie kosztów finansowych związanych ze 
zmianami organizacji wszelkich prac terenowych na skutek zwiększenia ilości DPC w lesie, 
a zwłaszcza pozostawiania większej ilości leżaniny. 

2. Rezerwat „Długosz Królewski”

Rezerwat „Długosz Królewski” został utworzony na terenie oddziału nr 267 Nadleśnic-
twa Niepołomice jako rezerwat o częściowym reżimie ochronnym (Ryc. 7). Głównym 
motywem powołania rezerwatu było położone najdalej na południu Polski stanowisko 
długosza królewskiego (Osmunda regalis). Według Centralnego Rejestru Form Ochrony 
Przyrody „Długosz Królewski” zaliczony jest do typu rezerwatu florystycznego i podtypu 
roślin zarodnikowych. Z kolei pod względem typu ekosystemu zaliczony został do leśno-
-borowego w podtypie borów nizinnych. Rezerwat aktualnie (2019) nie ma Planu Ochrony 
i Planu Zadań Ochronnych (http://crfop.gdos.gov.pl). W ukształtowaniu terenu rezerwatu 
wyróżnia się wał wydmowy oraz obniżenia między wydmami. W obrębie wału wydmo-
wego znajdują się dwie wydmy paraboliczne. Około połowę powierzchni rezerwatu zajmuje 
płaska, zabagniona równina piaszczysta. Najwyższy punkt rezerwatu (południowo zachodni 
narożnik) osiąga 211,3 m n.p.m., a najniższy (północno wschodni narożnik) 201,5 m n.p.m. 
Do walorów przyrodniczych rezerwatu należy zaliczyć mozaikowy układ siedlisk. Wystę-
puje tu zarówno bór mieszany na wydmach, jak i bór wilgotny oraz roślinność torfowi-
skowa. Najstarsze drzewostany rezerwatu (około 150-letnie sośniny) rosną na wydmach 
w mozaice z drzewostanami z dominacją dębu szypułkowego (wiek ok. 60 lat). Najmłodsze 
drzewostany rezerwatu rosną na dawnych torfowiskach i turzycowiskach w zagłębieniach 
terenu – drzewostan sosnowy w wieku 70 lat i olchowy w wieku 45 lat (Anonymus 2011). 

1 Patrz opracowanie Jan Holeksa – Kształtowanie się zasobów martwego drewna a zrównoważona gospodarka leśna

https://hdl.handle.net/20.500.12333/255
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Chroniona paproć długosz królewski preferuje siedlisko boru wilgotnego i boru miesza-
nego. Optymalne warunki znajduje jednak na obszarach o średniej głębokości zalegania 
wody gruntowej 0,5–1 m (w okresie wegetacyjnym). Prace melioracyjne prowadzone od lat 
20. XIX wieku doprowadziły do lokalnego osuszenia terenu oraz obniżenia poziomu wód 
gruntowych zwłaszcza w glebach rezerwatu o niskiej pojemności wodnej (Suliński 1981). 
Po 1960 roku przystąpiono do konserwacji i pogłębiania rowów odwadniających w Pusz-
czy Niepołomickiej. Udrożniono wtedy 113 km rowów, co zwiększyło gęstość wszystkich 
cieków na obszarze południowego kompleksu puszczy do 1,41 km/km2 powierzchni leśnej 
(Suliński 1981). Do początku lat 80. XX wieku wartość ta wzrosła jeszcze do 2,41 km/km2 

(Suliński 1981; Mazur 1991). Od tego czasu rowy melioracyjne podlegają jedynie bieżącej 
konserwacji, a tylko sporadycznie wykonywane są nowe odcinki sieci melioracyjnej (Plan 
Urządzenia Lasu 2011). W rezultacie długotrwałych niedoborów wilgoci w glebie zasięg 
występowania Osmunda regalis znacznie się zmniejszył w ostatnich dekadach. Po długo-
trwałych suszach gatunek ten zanika na obszarze podlegającym ochronie, a jego ostoją 
stają się głębokie rowy odwadniające ze stagnująca wodą, także poza granicami rezerwatu 
(Michalik, Michalik 1997; Łajczak 1997). Z bardziej interesujących gatunków reprezentu-
jących florę rezerwatu spotykane są m. in.: Lycopodium clavatum, Listera ovata i Ledum 
palustre (ochrona częściowa), a także Galium odoratum, Frangula alnus, Viburnum opulus 
i Convallaria majalis (ochrona częściowa do 2014 r.). Ponadto na wilgotnych obniżeniach 
terenu oraz na skarpach rowów melioracyjnych rośnie Vaccinium uliginosum.

Ponad 50 lat ochrony tego niewielkiego fragmentu Puszczy skutkuje dziś dużym nagro-
madzeniem martwego drewna i mikrosiedlisk typowych dla lasów nieużytkowanych. 
Rezerwat włączono wraz z sąsiednimi rezerwatami przyrody: Dębina, Gibiel, Lipówka 
i Wiślisko Kobyle do programu Natura 2000 jako element Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków Puszcza Niepołomicka PLB120002. Na terenie rezerwatu swą ostoję znalazło kilka 
gatunków ptaków związanych z martwym drewnem, m.in.: muchołówka białoszyja Fice-
dulla albicollis, strzyżyk euroazjatycki Troglodytes troglodytes, puszczyk uralski Strix ura-
lensis, dzięcioły, w tym dzięcioł średni Dendrocoptes medius i dzięcioł czarny Dryocopus 
martius, a także pełzacze Certhia sp. Podmokłe lasy rezerwatu są ostoją herpetofauny: żab 
moczarowych Rana arvalis, ropuch szarych Bufo bufo i zaskrońca zwyczajnego Natrix 
natrix. W rezerwacie występują gatunki ssaków typowe dla południowego kompleksu Pusz-
czy Niepołomickiej m.in. z drapieżnych: lis Vulpes vulpes, kuna leśna Martes martes, tchórz 
zwyczajny Mustela putorius a wśród ssaków kopytnych dzik Sus scrofa, jeleń szlachetny 
Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus. Gryzonie najliczniej reprezentuje nornica ruda 
Clethrionomys glareolus i myszarka leśna Apodemus flavicollis.

3. Stacja Terenowa Instytutu Botaniki PAN w Szarowie 

Stacja Terenowa Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki PAN mieści się w Szarowie przy 
ul. Spokojnej 144 (Ryc. 11). Miejscowość położona jest 30 km na wschód od Krakowa, 
na południowo-zachodnim obrzeżu Puszczy Niepołomickiej. Od 1972 roku budynek Stacji 
był dzierżawiony wraz z przylegającym ogrodem. W roku 1978 stał się własnością Instytutu.

Stacja w Szarowie początkowo służyła jako baza naukowa dla pracowników wyko-
nujących badania w lasach Puszczy Niepołomickiej oraz prowadzących doświadczenia 
polowe. Stopniowo budynek przekształcany był na laboratorium Zakładu Ekologii IB PAN. 
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Ryc. 11. Stacja Terenowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Szarowie (fot. B. Godzik).

Ryc. 12. Zamek królewski w Niepołomicach od strony „ogrodów królowej Bony” (fot. B. Godzik).
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W latach 2007–2010 wybudowano nowoczesny pawilon, który przejął funkcję laborato-
rium. Wydzielono w nim pomieszczenia do prowadzenia bezkolizyjnych badań specjali-
stycznych (np. laboratorium chromatografi i, spektrofotometrii, analiz siarki, węgla i azotu. 
Najniższe poziomy w obu budynkach zajmują magazyny prób. Podczas ostatniej moder-
nizacji w wydzielonych pomieszczeniach szklarni i piwnicy zainstalowano nowoczesną 
komorę fi totronową typu „walk-in”.

Pełna historia Stacji i jej działalności naukowej przedstawiona została w oddzielnym 
opracowaniu Barbary Godzik i Małgorzaty Stanek – Stacja Terenowa Instytutu Botaniki 
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Szarowie – Laboratorium Ekotoksykologiczne 
Zakładu Ekologii

4. Niepołomice

Niepołomice wraz z Zamkiem Królewskim (1340–1349), postrzeganym jako miniatura 
Wawelu i z pierwotnie gotyckim kościołem parafi alnym ufundowanym przez króla Kazi-
mierza Wielkiego (1350–1358) stanowią perłę architektoniczną wśród mniejszych miast 
Małopolski. Na uwagę zasługuje rekonstrukcja „ogrodów królowej Bony” przy południo-
wej stronie Zamku (Ryc. 12).

Ilustrowana historia i współczesność miasta Niepołomice przygotowania przez Barbarę 
Godzik – Miasto Niepołomice – historia i współczesność przedstawiona została w oddziel-
nym opracowaniu.
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Wstęp

Region olkuski jest jednym z trzech, obok chrzanowskiego i bytomskiego, obszarów wystę-
powania złóż cynkowo-ołowiowych (Zn-Pb) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Molenda 
1963). Zgodnie z podziałem Kondrackiego (2009), ten najzasobniejszy obszar złożowy 
położony jest we wschodniej części mezoregionu zwanego Garbem Tarnogórskim. Wcho-
dzi on w skład makroregionu Wyżyny Śląskiej, oddzielonej od Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej progiem kuesty, biegnącym od Żurady poprzez Olkusz do Klucz (Dziechciarz 
2001) (Ryc. 1). Obszar ten charakteryzuje się łagodną, ale urozmaiconą rzeźbą terenu z naj-
niżej położoną doliną Białej Przemszy (270 m n.p.m.) i wzniesieniami sięgającymi 500 m 
n.p.m. Najwyższe wzniesienie powiatu olkuskiego to Wysokie Przymiarki (482,6 m n.p.m.). 
Wzgórza w okolicach Olkusza (zwane Grzędami Olkuskimi) są spłaszczone i osiągają 
50–100 m n.p.m. W tym terenie spotkać można liczne ostańce skalne, a także jaskinie. Naj-
bliżej Olkusza położona jest jaskinia Wierzchowska Górna. Jednym z ciekawszych miejsc 
jest położona we wschodniej części Wyżyny Śląskiej Pustynia Błędowska. W północno-
-zachodniej części regionu (okolice Krzykawy) zalegają lessy, porozcinane w wyniku pro-
cesów denudacyjnych licznymi wąwozami i parowami (Szczypek i in. 1995; Dziechciarz 
2002; Nowak i in. 2011).

Działalność wydobywcza i przetwórcza rud Zn-Pb pozostawiła wyraźne piętno 
na powierzchni Regionu Olkuskiego. W ciągu wielowiekowej aktywności górniczej natu-
ralna rzeźba terenu ulegała deformacjom. Liczne są tu doły poeksploatacyjne, wyrobiska, 
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Ryc. 1. Obszary występowania złóż cynkowo-ołowiowych (Zn-Pb) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (region 
chrzanowski, bytomski i olkuski).
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leje zapadliskowe; poza nimi dominują sztuczne wyniesienia terenu w postaci hałd odpa-
dów pogórniczych i hutniczych i pagóry powstałe z odrzuconego materiału płonnego 
(Wierzbicka 2002; Godzik, Woch 2015; Woch 2015). Naziemne składowiska odpadów mają 
różną wielkość i kształt – od małych kopczyków i stożków, poprzez długie, często niere-
gularne wały wyniesione na około 25 metrów ponad powierzchnię. Eksploatacja piasków 
podsadzkowych dla górnictwa i kopalnie kruszywa pozostawiły również wiele głębokich, 
rozległych dołów na całym obszarze. Są one zalesiane lub wypełniane wodą i pełnią funkcję 
rekreacyjną (Kotlicka 1978). Wszystkie te obiekty stanowią nieodłączny dzisiaj, ale niena-
turalny element krajobrazu.

Klimat

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Romera (1949), region olkuski położony jest w zasięgu 
klimatu Wyżyn Środkowych, w krainie Śląsko-Krakowskiej. Średnia roczna temperatura 
wynosi 8°C i jest zróżnicowana w zależności od ukształtowania terenu: chłodniejsze są 
dna dolin i wzniesienia. Najniższe temperatury osiągają wartość –31°C, a najwyższe 35°C 
(Szczypek 1997). Na całym obszarze przeważają wiatry zachodnie, głównie słabe i umiar-
kowane. Duży udział jest też wiatrów południowo-zachodnich i północno-zachodnich 
(Jędrzejczyk 2004). Roczne opady w gminie Olkusz wynoszą około 700–800 mm. Najwię-
cej opadów występuje w okresie od czerwca do września, najmniej w lutym, marcu i paź-
dzierniku (Dziechciarz 2002). Sezon wegetacyjny trwa 200–210 dni (Anonymous 2004).

Duża liczba cisz (24% w ciągu roku), które najczęściej notowane są w sierpniu i we 
wrześniu oraz mała prędkość wiatru, sprzyjają utrzymywaniu się zanieczyszczeń powietrza 
wpływając niekorzystnie na mikroklimat. Znaczne zapylenie powoduje osłabienie dopływu 
bezpośredniego promieniowania słonecznego, co przejawia się zwiększeniem liczby dni 
pochmurnych w ciągu roku (Kruczała 2000; Lorenc 2005).

Warunki hydrologiczne

Rejon olkuski położony jest w całości w dorzeczu Wisły. Sieć hydrograficzna jest bar-
dzo uboga, co jest wynikiem specyficznej budowy geologicznej (przepuszczalne piaski 
i lessy czwartorzędowe, liczne spękania wietrzeniowe i tektoniczne skał mezozoicznych) 
i warunków hydrogeologicznych, które sprzyjają przesiąkaniu wody w głąb podłoża. Głów-
nym ciekiem odwadniającym północną część regionu jest Biała Przemsza. Wody z połu-
dnia odprowadza rzeka Sztoła. Gmina Bolesław położona jest w zlewni Białej Przemszy, 
a szczególnie jej lewobrzeżnych dopływów, tj. rzeki Białej i potoków Warwas i Struga. 
Biała obecnie prowadzi wody kopalniane. W rejonie Krzykawki i Lasek tworzy malowni-
cze meandry, rozlewiska i bagna. Nieliczne są oczka wodne lub niewielkie stawy, jak np. 
w Krążku i w Starej Wsi. Wody powierzchniowe zajmują niespełna 1% powierzchni gminy 
Bolesław (Anonymous 2005).

Część mniejszych cieków powierzchniowych jest sztuczna. Są to cieki odwadniające 
kopalnie rud, jak np. uregulowany Kanał Dąbrówka i Kanał Baba oraz częściowo uregulo-
wany Kanał Sztolnia. Antropogenicznym ciekiem była również Sztolnia Ponikowska, obec-
nie prawie w całym swoim biegu wyschnięta. Poszukiwania i eksploatacja górnicza, a także 
pobór wód do wodociągów spowodował głębokie zaburzenia stosunków wodnych (Baic 
i in. 2004; Anonymous 2004). Niektóre cieki powierzchniowe mogą być zanieczyszczone 
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w wyniku procesów wietrzenia i wypłukiwania odpadów metalonośnych przez kwaśne 
wody pokopalniane (Bauerek i in. 2009).

Budowa geologiczna

Region olkuski zaliczany jest do Monokliny Śląsko-Krakowskiej (Sokołowski 1990; Wika, 
Szczypek 1990; Jędrzejczyk 2004). Wyróżnić tu można trzy piętra strukturalne: 1 – sfałdo-
wane utwory paleozoiczne, 2 – mezozoiczne utwory tworzące monoklinę i 3 – pokrywowe 
utwory kenozoiczne (Nowak 1978). Osady paleozoicznego piętra strukturalnego charakte-
ryzuje znaczna miąższość. Wychodzą one na powierzchnię między Bukownem a Sławko-
wem. Są to skały osadowe karbonu górnego złożone z piaskowców i łupków (Stupnicka 
2007). Z utworami triasowymi lokalnie związane są rudy cynkowo-ołowiowe, które wystę-
pują jako żyły w wapieniach muszlowych i dolomitach (Smakowski 1992; Cabała 2009). 
Utwory czwartorzędowe są zróżnicowane litologicznie, nie tworzą ciągłej warstwy, a ich 
miąższość wynosi od kilku do kilkunastu metrów, przekraczając 60 metrów w dorzeczu 
Przemszy (Cabała, Konstantynowicz 1999; Stupnicka 2007). Występują na warstwach 
mezozoicznych jako fluwioglacjalne i eoliczne osady plejstocenu i holocenu (Cabała 2009).

Olkuskie złoża są najbogatszym z trzech obszarów występowania w Polsce rud Zn-Pb. 
Najdalej na zachód położone są złoża pod Bytomiem i Tarnowskimi Górami, na granicy 
Monokliny Śląsko-Krakowskiej występują w rejonie Zawiercia, Olkusza i Chrzanowa (Ney 
1997; Szulc 2008). Będące przedmiotem eksploatacji w rejonie olkuskim pokłady rudne 
są rozprzestrzenione na dużych obszarach. W obrębie dolomitów kruszconośnych tworzą 
ławice, soczewy, wypełniają kieszenie krasowe (Sylwestrzak 1998). Na obrzeżach mają one 
postać soczewkowo-gniazdowych ciał (kopalnia Pomorzany, złoża zawierciańsko-siewier-
skie). Gniazdowe ciała rudne występują też w dolomitach retu na obszarze złoża „Bole-
sław” (Cabała 2009).

Skład mineralny rud Zn-Pb jest w złożu zwykle zróżnicowany. Podstawowe użyteczne 
rudy budują siarczki cynku (sfaleryt, wurcyt β) oraz siarczek ołowiu (galena) z wysoką 
zawartością srebra. Minerałom tym towarzyszą siarczki żelaza (markasyt, piryt) oraz kadmu 
(grenokit), a także kalcyt (węglan wapnia) i baryt (siarczan baru) (Cabała 2009). W strefie 
wietrzeniowej siarczki łatwo ulegają utlenieniu i tworzą wtórne węglany oraz krzemiany 
cynku (galmany) i ołowiu (cerusyt) (Rybak, Wójcik 2009).

Gleby

Do najczęściej spotykanych w gminie Olkusz należą gleby inicjalne luźne, słabo wykształ-
cone kwarcowo-krzemianowe bezwęglanowe, bielicoziemne, hydrogeniczne i napływowe 
oraz industrioziemne (Gruszczyński i in. 1990). Przeważają gleby wytworzone na czwar-
torzędowych piaskach, glinach i lessach (Cabała 2009). Na całym obszarze w niewielkich 
płatach występują też gleby szkieletowe wytworzone ze skał wapiennych (Kiryk, Koło-
dziejczyk 1978). Skład mechaniczny gleb jest bardzo zróżnicowany. Spotykamy tu gleby 
piaszczyste, gliniaste, ilaste i pyłowe (Lazar 1962). Przeważają gleby suche, o niskiej sorp-
cji, ubogie w składniki odżywcze (azot i fosfor), mające niską wartość użytkową (Cabała 
1990; Jędrzejczyk 2004). 

Gleby rejonu olkuskiego charakteryzują się wyjątkowo wysokimi stężeniami metali 
ciężkich, znacząco odbiegającymi od naturalnych zawartości w glebach Polski (m.in. Trafas 



220 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

i in. 2006; Pasieczna, Lis 2008; Kapusta i in. 2015). Ich źródłem są czynniki naturalne 
i antropogeniczne. Gleby wytworzone na zwietrzałych, płytko zalegających dolomitach 
kruszconośnych są z natury wzbogacone w metale, natomiast źródłem antropogenicznym 
jest wielowiekowa eksploatacja i przeróbka rud bogatych w metale. Współczesne prze-
twarzanie rud spowodowało wysokie emisje zanieczyszczeń do atmosfery i skażenie gleb 
na znacznym obszarze. Wtórnym źródłem zanieczyszczenia gleb jest składowanie odpa-
dów poflotacyjnych w stawach osadowych, które w dużej mierze zbudowane są z frakcji 
drobnoziarnistych i w związku z tym są łatwe do przenoszenia przez wiatr (Bauerek i in. 
2009; Cabała 2009). Gleby najbogatsze w cynk, ołów i kadm (gleby galmanowe) występują 
w okolicach Bolesławia, Ujkowa Starego, Bukowna, Starego Olkusza, okolicy huty „Bole-
sław” i kopalni „Pomorzany”, tj. w miejscach historycznego i współczesnego wydobycia 
i przeróbki rud (Pasieczna, Lis 2008).

Szata roślinna Olkuskiego Okręgu Rudnego

Powiat olkuski w dużej mierze użytkowany jest rolniczo, znaczną część powierzchni 
zajmują lasy, a pozostałą stanowią tereny zabudowane i nieużytki gospodarcze (Ryc. 2). 
Na gruntach ornych uprawia się głównie zboża, ziemniaki i rośliny pastewne, znaczną ich 
część zajmują łąki i pastwiska. Obecnie wiele pól uprawnych jest porzuconanych, zalesia-
nanych przez człowieka lub zarośniętych w wyniku spontanicznej sukcesji.

Działalność górnicza i przetwarzanie rud miały ogromny wpływ na ukształtowanie 
współczesnego obrazu szaty roślinnej okolic Olkusza. W rejonie wydobycia rud Zn-Pb 
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Ryc. 2. Teren Olkuskiego Okręgu Rudnego objęty kompleksowymi badaniami w latach 2008–2011 (projekt MF 
EOG PL0265). 1 – stawy osadowe, 2 – tereny przemysłowe, 3 – tereny zabudowane, 4 – lasy, 5 – główne drogi, 
6 – linia kolejowa, 7 – cieki wodne, 8 – huta cynku ZGH „Bolesław”, 9 – zakład flotacji.
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całkowicie został zmieniony krajobraz i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i lądowych 
(Woźniak, Kompała 2001; Zawada 2007). W miejscu starych drzewostanów pojawiły się 
ubogie w gatunki młodniki, których obecność jest związana z rekultywacją niektórych czę-
ści tego terenu.

Gębokie przemiany środowiska naturalnego rejonu olkuskiego, będące wynikiem dzia-
łalności gospodarczej człowieka, miały także pozytywny wpływ na rozwój szaty roślin-
nej tego regionu. Otwarcie nowych siedlisk, zróżnicowanie składu chemicznego podłoża, 
powstawanie sztucznych obiektów (np. hałd) spowodowało wzbogacenie składu gatunków 
w okolicach Olkusza. Mnogość roślin prawnie chronionych jest związana z występowaniem 
dużych połaci nieużytków, gdzie mogą się one bez przeszkód rozprzestrzeniać (Nowak i in. 
2011, 2015). Wtórne miejsca deponowania odpadów galmanowych są obszarami, na któ-
rych rozwijają się jedyne w Polsce murawy galmanowe, z udziałem gatunków tolerujących 
lub przywiązanych do wysokich poziomów metali w podłożu (Szarek-Łukaszewska, Gro-
dzińska 2008, 2011; Kapusta i in. 2010; Kowolik i in. 2010). Ich wartość została dostrze-
żona i dzisiaj dwa z nich, szczególnie bogate w gatunki galmanowe, objęte zostały ochroną 
w postaci obszarów NATURA 2000 (Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2008; Kapusta i in. 
2010; Jędrzejczyk-Korycińska i in. 2015).

Historia górnictwa w Regionie Olkuskim

Barbara Godzik, Marcin W. Woch

Występujące w regionie śląsko-krakowskim złoża srebra, ołowiu i cynku zaliczane były do 
najbogatszych i do jednych z najstarszych obszarów wydobycia w Europie (Liszka, Świć 
2004). Korzystne warunki zalegania złóż i ich duża dostępność mogą sugerować istnienie 
prymitywnego górnictwa w rejonie olkuskim już w okresie halsztackim (700–400 p.n.e.). 
Podwyższona zawartość ołowiu w warstwach torfów datowanych na IX w. przemawiają 
za istnieniem tu górnictwa i metalurgii tego metalu (Rozmus 2010). W Jaskini Okopy 
Wielka Dolna znaleziono naczynie gliniane z ponad stoma srebrnymi monetami i dwoma 
kawałkami srebra pochodzącymi prawdopodobnie z XI–XII w. (Ginter 1978). Wyniki ana-
liz chemicznych składu tzw. „srebra lanego” wykorzystywanego w biżuterii w tym okresie 
potwierdzają, że używano wówczas surowca ze złóż rodzimych (Koziorowska 2002).

Pierwsza pisana wzmianka o złożach śląsko-krakowskich ukazała się dopiero w drugiej 
połowie XII w. Największe znaczenie w eksploatacji rud srebra i ołowiu miał w Małopolsce 
Olkusz i pobliski Sławków (Molenda 1963; Grzechnik 1978; Sass-Gustkiewicz i in. 2001; 
Cabała, Sutkowska 2006). Wiadomo z pewnością, że od średniowiecza olkuskie górnictwo 
cieszyło się szerokim rozgłosem w Polsce i Europie. Wskazują na to m.in. zachowane 
przywileje na wydobywanie kruszców wydawane przez średniowiecznych władców (Jaroś 
1957) czy zachowane dokumenty pióra polskich i zagranicznych autorów (Molenda 1972).

Rozkwit górnictwa odkrywkowego w XII i XIII w., związany z eksploatacją i prze-
twarzaniem rud ołowiowych, skutkował dużą imigracją ludności. Przyczyną osiedlania 
się ludzi w rejonach górniczych były liczne przywileje przyznawane górnikom rudnym, 
specjalistom i osadnikom (Molenda 1963; Cabała, Sutkowska 2006). W 1374 roku Elż-
bieta Łokietkówna nadała Olkuszowi ordynację górniczą, która dawała osadnikom prawo 
swobodnego poszukiwania, wydobycia i przetapiania kruszcu na okres 6 lat, jednocześnie 
zobowiązując górników do oddawania części urobku do skarbca królewskiego. Przywileje 
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te zostały rozszerzone przez Władysława Jagiełłę o regulacje związane z zarządzaniem gór-
nictwem odkrywkowym (Molenda 1963; Liszka, Świć 2004). Kolejni władcy także otaczali 
górnictwo ołowiu i srebra szczególną opieką (Roś 2009).

W historii górnictwa kruszcowego regionu olkuskiego wyróżnić można kilka etapów 
ze względu na rodzaj pozyskiwanego kruszcu, a także różne metody wydobycia, zwłasz-
cza rozwój nowych technik odwadniania, pozwalających na eksploatację coraz głębiej 
zalegających złóż rud metali. Pierwszy, obejmujący okres od XII do XVI w. wiąże się 
z eksploatacją galeny, z której uzyskiwano ołów (86,6% Pb) i srebro. Najstarszy dokument 
mówiący o produkcji ołowiu i odciąganiu z niego srebra w okolicach Olkusza (pierwotna 
osada górnicza „Stary Olkusz”) pochodzi z XIII w. Wykopaliska przeprowadzone na tere-
nie Starego Olkusza wskazują, że w okresie wczesnego średniowiecza funkcjonowała tu 
prawdopodobnie osada produkcyjna, która w późniejszym okresie została zasypana przez 
piaski Pustyni Błędowskiej (Rozmus 2010). Drugim pod względem wielkości ośrodkiem 
górniczym, obok Olkusza, był Sławków wraz z podległymi mu osadami, w tym ówczesną 
wsią Bolesław. W rejonie samego miasta funkcjonowało kilka kopalń jeszcze w XV w. Były 
one niewielkie, przeważnie z jednym szybem, rzadziej dwoma.

W XVI w. surowiec pozyskiwano z ponad 70 kopalni zlokalizowanych w pasie przy-
granicznym od strony Olkusza, na obszarze o powierzchni około 7 ha, a także drogą prze-
kopywania starych hałd. Obszar ten był prężnym ośrodkiem górniczym, dającym 500–700 
ton ołowiu rocznie.

Ryc. 3. Średniowieczne wydobycie rud. Annaberger Bergaltar – “Anagoria” (1521), Deutsches Bergbaumuseum 
Bochum (źródło: Wikimedia Commons).
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Możliwości technologiczne początkowo pozwalały na wybieranie złóż najbogatszych, 
płytko zalegających ponad poziomem wody gruntowej lub leżących wręcz na powierzchni 
gruntu, a głównym celem prac górniczych było uzyskiwanie ołowiu, nieco później także 
srebra (Molenda 1963; Liszka, Świć 2004; Przeniosło i in. 2006; Roś 2009). Najwcześniej-
sze górnictwo polegało na wydobyciu rudy w niewielkich zagłębieniach (Ryc. 3). Przeróbkę 
rud i uzyskiwanie kruszcu przeprowadzano w bezpośredniej bliskości miejsc wydobycia. 
Najstarsze, średniowieczne kopalnie miały z reguły jeden szyb centralny, wokół którego 
w odległości 24 m drążono dwa lub trzy kolejne (Ryc. 4). Od szybu kopano na różnych 
poziomach kręte chodniki poszukiwawcze, które funkcjonowały kilka lat, do czasu wyczer-
pania najbardziej opłacalnego złoża (Krygier i in. 1971; Grodzińska, Szarek-Łukaszewska 
2002; Godzik i in. 2009).

Pod koniec XV w. nastąpiła recesja polskiego i europejskiego górnictwa (Liszka, Świć 
2004). Po wyczerpaniu się bogatych pokładów powierzchniowych zaczęto poszukiwa-
nie rud poniżej poziomu wód gruntowych (Molenda 1963; Krzyżanowski, Wójcik 2008). 
Dużym problemem technicznym było osuszanie złóż. Początkowo wodę wyciągano z szy-
bów wiadrami lub w skórzanych workach, później za pomocą bardziej wydajnych czerpadeł 
i pomp poruszanych kieratami, które obsługiwane były przez konie (Molenda 1963; Kiryk, 
Kołodziejczyk 1978). W drugiej połowie XVI w. zbudowano w okolicach Olkusza i Bole-
sławia pięć sztolni odwadniających (Krygier i in. 1971; Grzechnik 1978; Cabała, Sutkow-
ska 2006). Pozwalały one na funkcjonowanie większych jednostek produkcyjnych, które 
można porównać do współczesnych kopalń. W okresie sztolniowym górnictwo olkuskie 
przeżywało okres największego rozkwitu (Liszka, Świć 2004). Powstawały liczne kopalnie, 

Ryc. 4. Model XVI-wiecznej kopalni wykonany na podstawie ilustracji G. E. von Löhneyss – Bericht vom Berg-
werck, 1690 (źródło: Wikimedia Commons).
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np. w rejonie Sztolni Ponikowskiej działało ich około 300 oraz kilkaset innych na osuszo-
nych przez nią złożach (Nowak i in. 2011). W rejonie powstawały huty, w których z galeny 
produkowano rocznie od 1000 do 3000 ton ołowiu (Krygier i in. 1971). Z najbogatszych 
złóż ołowiu odciągano srebro; w Olkuszu w latach 1578–1601 działała mennica królewska, 
w której wybijano srebrne monety (Roś 2009). Na przełomie XVI i XVII w. wydobycie 
roczne sięgało 2000 ton ołowiu i 200 kg srebra. Ze względu na brak sztolni odwadniających 
w rejonie Sławkowa, Niesułowic i Gorenic, a także wyczerpywanie się złóż, eksploatacja 
w rejonie olkuskim powoli zamierała. Od drugiej połowy XVII w. prace koncentrowały 
się głównie na terenach położonych na wschód od Olkusza oraz na południowym skraju 
rudonośnego obszaru, a pod koniec XVII w. czynne były tylko dwie sztolnie (Molenda 
1963; 1978; Krygier i in. 1971). W XVI i XVII w. powrócono do wybierania kruszcu ze 
starych wyrobisk. Na dużą skalę prowadzono też przebieranie starych hałd, wielokrotnie też 
przekopywano zapadliska starych szybów. Prawdopodobnie wówczas zatarciu uległy ślady 
dawnej eksploatacji górniczej (Molenda 1963; Krygier i in. 1971; Sass-Gustkiewicz i in. 
2001). Po upadku właściwego górnictwa rozpoczęto wzbogacanie leżącej na powierzchni 
galeny, co wiązało się z budową płuczek.

Krótkotrwałe ożywienie działalności górniczej i hutniczej w rejonie Olkusza nastąpiło 
pod koniec XVIII w., co związane było z otrzymaniem metalicznego cynku, a następnie 
opracowaniem metody wytopu cynku z rudy galmanowej (Grzechnik 1978). Założono 
wówczas Kompanię Kruszcową Olkuską, która rozpoczęła budowę ośmiu nowych szybów. 
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807), w okolicy Olkusza, Bolesławia i Sław-
kowa rozpoczęto na masową skalę eksploatację galmanu (Żabiński 1960; Molenda 1963).

W połowie XIX w. górnictwo olkuskie przeżywało kolejne trudności. Najbogatszy gal-
man leżący ponad poziomem wód gruntowych był już wybrany, głębsze złoża były niedo-
stępne. Kopalnie wymagały inwestycji i modernizacji. Na początku lat 70. XIX w., dzięki 
funduszom rządowym, odbudowano roznos (sztolnia Bolesławska), co umożliwiło sięganie 
do niżej położonych złóż w Bolesławiu. Francusko-Rosyjskie Towarzystwo Górnicze, które 
zostało właścicielem kilku kopalń, wybudowało pod Pomorzanami nowoczesną płuczkę 
mechaniczną z flotacją. Rozpoczęto eksploatację blendy, ale nadal podstawą było wydo-
bycie galmanu.

Na początku XX w. istotnym usprawnieniem było wybudowanie linii kolejowej, która 
łączyła Olkusz i Sławków z Zagłębiem Dąbrowskim (Molenda 1963; Krygier i in. 1971). 
W okresie II wojny światowej władze okupacyjne uruchomiły dwie kopalnie i rozbudowały 
płuczkę i flotację w Bolesławiu. Wydobycie było wysokie, rabunkowe, prawie nie prowa-
dzono prac przygotowawczych i rozpoznawczych.

Po II wojnie zakłady wydobywcze i przetwórcze były zdewastowane i wymagały 
modernizacji; władze podjęły decyzję o rozbudowie kopalni. Decydujący wpływ miało 
odkrycie dużych złóż siarczków w tzw. rowie Bolesławia. Prowadzono szeroko zakrojone 
badania geologiczne, które doprowadziły do odkrycia nowych, bogatych pokładów rud 
cynku (Grzechnik 1978; Paulo 2005). Od lat 50. wydobycie rud galmanowych prowadzono 
w kilku kopalniach; obecnie eksploatacja rud prowadzona jest w kopalni „Pomorzany”. 
Bogate zasoby rud cynkowo-ołowiowych powoli wyczerpują się. W najbliższej przyszłości 
planowane jest zamknięcie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie.

W rejonie olkuskim eksploatowano i przetwarzano nie tylko rudy cynkowo-ołowiowe, 
ale także złoża rud żelaza. Górnictwo rud tego metalu, poza miejscami wspólnymi dla 
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górnictwo ołowiowo-cynkowego, skupiało się jeszcze w dwóch rejonach – okolicach Jaro-
szowca i Klucz oraz Rodak (Feliksik 2011). Najbardziej rozwinięte górnictwo i hutnictwo 
żelaza zlokalizowane było w rejonach Pilicy, Niegowonic, Pomorzan, Strzegowej, Wolbro-
mia i Złóżeńca (Kiryk 1978).

Badania botaniczne w rejonie olkuskim

Krystyna Grodzińska, Barbara Godzik

Pierwsze wzmianki o roślinności Olkusza i Bolesławia pochodzą z drugiej połowy XIX 
i początku XX w. (Rostafiński 1872; Uechtritz 1877, 1878, 1879, 1880; Zalewski 1886; 
Rehman 1904; Pax 1918; Piech 1924). Szersze opracowanie przyniosła praca Wóycic-
kiego (1913) zawierająca opis roślinności pokrywającej tereny górnicze okolic Bolesławia 
i Olkusza, listę ponad 100 gatunków roślin naczyniowych tam rosnących oraz fotografie 
terenu. Dzięki nim wiemy obecnie, jak znaczącym zmianom uległ krajobraz w okresie 
ponad 100 lat.

Przez prawie pół wieku botanicy omijali zniszczony górnictwem rejon olkuski. Dopiero 
pod koniec lat 40. XX w. do badań w okolicach Bolesławia i Olkusza przystąpiła Janina 
Dobrzańska. Florystyczno-ekologiczne studium tej autorki (Dobrzańska 1955) stanowiło 
ważny krok w badaniach roślinności tego obszaru. Autorka zwróciła uwagę na wyjątkowość 
flory i zbiorowisk roślinnych – szczególnie murawowych, a także na ich podobieństwo do 
roślinności cynkowo-ołowiowych obszarów w środkowej i zachodniej Europie. Historię 
badań botanicznych prowadzonych w regionie (powiecie) olkuskim w okresie 1850–2002 
opracował Drobnik (2004a, b). W początkach XXI w. ukazało się najobszerniejsze do 
tej pory opracowanie flory roślin naczyniowych Olkuskiego Okręgu Rudnego autorstwa 
Nowak i in. (2011). Nie ogranicza się ono do terenów ściśle górniczych. Obejmuje wszyst-
kie siedliska tego rozległego regionu.

Opisywana była również roślinność OOR, zarówno siedlisk naturalnych, jak i antropo-
genicznych. Kaźmierczakowa (1987) zajęła się przemianami borów sosnowych pozosta-
jących pod wpływem emisji przemysłowych pochodzących z zakładów hutniczych cynku 
i ołowiu w Bukownie. Wika i Szczypek (1990) przeprowadzili podstawowe badania fito-
socjologiczne w regionie, a Drobnik i Stebel (2003) skupili się na rozpoznaniu najcenniej-
szych przyrodniczo fitocenoz łąkowych i torfowiskowych. Szczególną uwagę zwrócono 
na roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud cynkowo-ołowio-
wych, na procesy kolonizacji tych terenów, a także na możliwości wykorzystania spon-
tanicznie rozwijającej się roślinności w zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych 
(Grodzińska i in. 2000; Grodzińska, Szarek-Łukaszewska 2002, 2009; Szarek-Łukaszewska 
2009; Szarek-Łukaszewska i in. 2009; Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2007, 2008, 2011).

Obok badań florystycznych i fitosocjologicznych, w rejonie olkuskim były lub są pro-
wadzone liczne badania ekologiczne, fizjologiczne i genetyczne. Obejmują one studia 
terenowe, a także eksperymentalne, przeprowadzane w laboratoriach. Dotyczą one m.in. 
(a) – poziomu metali ciężkich w roślinach hałd pogórniczych (np. Godzik 1991, 1993; 
Mesjasz-Przybyłowicz i in. 1997, 1999, 2001; Szarek-Łukaszewska, Niklińska 2002); 
(b) – adaptacji wybranych gatunków roślin do bogatych w metale ciężkie, ubogich i suchych 
podłoży pogórniczych (np. Wierzbicka, Panufnik 1998; Wierzbicka 2002; Załęcka, Wierz-
bicka 2002; Szarek-Łukaszewska i in. 2004; Wierzbicka, Pielichowska 2004; Przedpełska, 
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Wierzbicka 2007; Olko i in. 2008; Słomka i in. 2008; Kostecka 2009); (c) – gatunków 
mikoryzowych rosnących na hałdach pogórniczych (Pawłowska, Błaszkowski 1996; Turnau 
1998; Wierzbicka, Zyska 1999; Jurkiewicz i in. 2001; Orłowska i in. 2002; Turnau i in. 
2002; Mleczko 2004); (d) – spontanicznej i wspomagającej kolonizacji obszarów cynkowo-
-ołowiowych przez roślinność (Grodzińska i in. 2000; Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 
2007, 2008).

W rejonie olkuskim było i jest nadal prowadzonych szereg projektów badawczych. Ich 
efektem są liczne artykuły naukowe oraz trzy monografie: Nowak T., Kapusta P., Jędrzej-
czyk-Korycińska M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2011. The vascular plants of the 
Olkusz Ore-bearing Region.2 Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków; 
Godzik B. (red.). 2015. Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.3 
Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków; Stebel A., Ochyra R., Godzik B., 
Bednarek-Ochyra H. 2015. Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland).4 
Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.

Literaturę dotyczącą rejonu olkuskiego znaleźć można w obszernej bibliografii botanicz-
nej Ziemi Olkuskiej za lata 1850–2006 (Drobnik 2008) oraz monografii Olkuskiego Okręgu 
Rudnego (Nowak i in. 2011).

Charakterystyka flory roślin naczyniowych Olkuskiego Okręgu Rudnego

Teresa Nowak, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Paweł Kapusta, 
Grażyna Szarek-Łukaszewska

Specyfikę szaty roślinnej kształtującej się w Olkuskim Okręgu Rudnym (OOR) dostrzegli 
już badacze z końca XIX i początku XX w. (Zalewski 1886; Wóycicki 1913). W drugiej 
połowie XX w. i pierwszej dekadzie wieku XXI opublikowano z tego obszaru wiele opra-
cowań florystycznych (m.in. Dobrzańska 1955; Kwiatkowska 1957; Wika, Szczypek 1990; 
Bernacki, Nowak 1994; Nowak 1997, 1999; Grodzińska i in. 2000; Drobnik 2003; Drob-
nik, Stebel 2003; Babczyńska-Sendek 2005; Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2007, 2008; 
Nowak i in. 2011).

Szczegółowe badania flory przeprowadzone w OOR (48 km2) w latach 2008–2009 
(Ryc. 2) dostarczyły licznych nowych i interesujących danych (Nowak i in. 2015). Stwier-
dzono występowanie ogółem 736 gatunków roślin naczyniowych, należących do 102 
rodzin i 372 rodzajów; 706 gatunków reprezentuje rośliny okrytonasienne (Magnoliophyta), 
7 gatunków – nagonasienne (Pinophyta), a 23 gatunki rośliny zarodnikowe – widłaki (Lyco-
podiophyta), skrzypy (Equisetophyta) i paprocie (Polypodiophyta). Przeważają gatunki 
rodzime (ponad 74%), a gatunki obcego pochodzenia (antropofity) stanowią ponad 24%; 
większość antropofitów to gatunki zadomowione.

Wśród 59 archeofitów tylko 4 (Avena fatua, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila 
i S. viridis) zaliczone zostały do tzw. chwastów inwazyjnych. W tej grupie antropofitów 
obserwuje się również tendencję do ustępowania niektórych gatunków (np. Agrostemma 
githago, Lathyrus tuberosus, Neslia paniculata, Stachys annua i Veronica agrestis). W grupie 

2 https://botany.pl/images/ibwyd/Olkusz/Olkusz1_all_internet.pdf
3 https://botany.pl/images/ibwyd/Olkusz/Olkusz2_przyroda_z_wklejkami_internet_low.pdf
4 https://botany.pl/images/ibwyd/Olkusz/Olkusz3_Mszaki_internet.pdf
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73 gatunków odnotowanych kenofitów, aż 38 reprezentuje grupę gatunków inwazyjnych 
w skali kraju (Tokarska-Guzik i in. 2012). Sześć z nich to inwazyjne chwasty (Amaranthus 
retroflexus, Conyza canadensis, Galinsoga ciliata, G. parviflora, Oxalis fontana, Veronica 
persica). Szczególnie silnie inwazyjnymi w OOR są Aster novi-belgii i Heracleum sosnow-
skyi. Początkowe stadium inwazji wykazuje natomiast obecna na razie na pojedynczych 
stanowiskach Reynoutria sachalinensis. Odnotowano także jedno stanowisko gatunku uwa-
żanego za potencjalnie inwazyjny – Typha laxmanni.

Udział antropofitów zadomowionych, zarówno kenofitów, jak i archeofitów, jest naj-
wyższy w północno-zachodniej części OOR, znacznie zabudowanej i pokrytej dawniej 
polami, a obecnie odłogami. W tej części najwyższy jest też udział gatunków inwazyjnych 
z grupy kenofitów. Najmniejszy udział antropofitów zadomowionych odnotowuje się nato-
miast na południowo-wschodnim krańcu regionu, gdzie dominują bory sosnowe. Nietrwałe 
elementy flory – ergazjofigofity – obserwuje się szczególnie na rekultywowanych terenach 
pogórniczych, a także na terenach zabudowanych. Gatunki zadomowionych antropofitów 
występują w zbiorowiskach roślinnych reprezentujących 24 klasy fitosocjologiczne, przy 
czym najwięcej jest gatunków łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea (143) i gatunków 
upraw polnych z klasy Stellarietea mediae (97). Mniej gatunków zadomowionych antropo-
fitów odnotowuje się w zbiorowiskach leśnych z klasy Querco-Fagetea (72), zbiorowiskach 
ruderalnych z klasy Artemisietea vulgaris (69) i w zbiorowiskach muraw kserotermicznych 
z klasy Festuco-Brometea (68), a tylko pojedyncze reprezentują klasy: Asteretea tripolium 
i Littorelletea uniflorae.

W OOR element górski reprezentują 23 gatunki (3,1%) zaliczane do trzech grup wyso-
kościowych (Tabela 1). Gatunki górskie występują głównie w zbiorowiskach leśnych, 
a niekiedy na siedliskach antropogenicznych, stanowiących dla nich siedliska zastępcze. 
Przykładem może być Chamaenerion palustre rosnący na rumoszu dolomitowym na tere-
nach kolejowych.

Na terenie okręgu występuje 40 gatunków (5,4% flory) objętych ochroną prawną, w tym 
13 ścisłą, a 27 częściową (Tabela 2; Ryc. 5–8). Dziewiętnaście gatunków chronionych 

Tabela 1. Gatunki górskie we florze Olkuskiego Okręgu Rudnego (Nowak i in. 2015).

Gatunki ogólnogórskie Gatunki reglowe Gatunki podgórskie

Alchemilla crinita Centaurea oxylepis Equisetum telmateia
Alchemilla glabra Chamaenerion palustre
Asplenium viridae Equisetum variegatum
Biscutella laevigata Gentianella germanica
Calamagrostis villosa Malaxis monophyllos
Cardaminopsis halleri subsp. halleri Polygonatum verticillatum
Chaerophyllum hirsutum Rosa pendulina
Goodyera repens Sambucus racemosa
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Huperzia selago
Melampyrum sylvaticum
Ranunculus serpens  subsp. nemorosus
Thesium alpinum
Veratrum lobelianum
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Tabela 2. Gatunki prawnie chronione we florze Olkuskiego Okręgu Rudnego (Nowak i in. 2015). * – gatunki 
zagrożone w Polsce (por. Tabela 3); Epi. ang. – Epilobietea angustifolii; Fes. Bro. – Festuco-Brometea; Mol. 
Arr. – Molinio-Arrhenatheretea; Nar. Cal. – Nardo-Callunetea; Potam. – Potametea; Que.Fag. – Querco-Fagetea; 
Rha.Pru. – Rhamno-Prunetea; Sch. Car. – Scheuchzerio-Caricetea nigrae; Vac. Pic. – Vaccinio-Piceetea.

Gatunek Rodzina Częstość występowania Fitocenoza

Ochorona ścisła
*Botrychium lunaria Ophioglossaceae bardzo rzadki Nar. Cal.
*Epipactis palustris  Orchidaceae niezbyt częsty Sch. Car.
*Gentiana pneumonanthe  Gentianaceae bardzo rzadki Mol. Arr.
*Gentianella germanica Gentianaceae rzadki Fes. Bro.
*Gladiolus imbricatus Iridaceae bardzo rzadki Mol. Arr.
*Goodyera repens  Orchidaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
*Gymnadenia conopsea subsp. conopsea Orchidaceae bardzo rzadki Mol. Arr.
*Iris sibirica Iridaceae bardzo rzadki Mol. Arr.
*Jovibarba sobolifera Crassulaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
*Lathyrus latifolius Fabaceae bardzo rzadki Fes. Bro.
Lilium martagon Liliaceae bardzo rzadki Que. Fag.
*Malaxis monophyllos  Orchidaceae częsty Vac. Pic.
*Ophioglossum vulgatum Ophioglossaceae bardzo rzadki Mol. Arr.

Ochrona częściowa
Aguilegia vulgaris Ranunculaceae rzadki Que. Fag.
Batrachium fluitans Ranunculaceae bardzo rzadki Potam.
*Batrachium trichophyllum Ranunculaceae bardzo rzadki Potam.
Carlina acaulis Asteraceae częsty Fes. Bro.
Centaurium erythraea subsp. erythraea Gentianaceae częsty Epi. ang.
*Chimaphila umbellata Pyrolaceae częsty Vac. Pic.
Colchicum autumnale Colchicaceae niezbyt częsty Mol. Arr.
*Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata Orchidaceae bardzo rzadki Sch. Car.
*Dactylorhiza majalis Orchidaceae rzadki Sch. Car.
Dactylorhiza ×aschersoniana Orchidaceae bardzo rzadki Sch. Car.
*Diphasiastrum complanatum Lycopodiaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
*Epipactis atrorubens Orchidaceae częsty Que. Fag.
Epipactis helleborine Orchidaceae częsty Que. Fag.
Epipactis ×schmalhausenii Orchidaceae rzadki Que. Fag.
Gentianella ciliata Gentianaceae rzadki Fes. Bro.
*Huperzia selago Huperziaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
Ledum palustre Ericaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
Listera ovata Orchidaceae rzadki Mol. Arr.
*Lycopodium annotinum Lycopodiaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
*Lycopodium clavatum Lycopodiaceae bardzo rzadki Vac. Pic.
*Moneses uniflora Ericaceae częsty Vac. Pic.
Ononis spinosa Fabaceae niezbyt częsty Fes. Bro.
*Orobanche lutea Orobanchaceae niezbyt częsty Fes. Bro.
Pyrola chlorantha Ericaceae częsty Vac. Pic.
Pyrola minor Ericaceae niezbyt częsty Vac. Pic.
Pyrola rotundifolia Ericaceae niezbyt częsty Vac. Pic.
Veratrum lobelianum Melanthiaceae bardzo rzadki Que. Fag.
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Ryc. 5. Widłak goździsty Lycopodium clavatum L. 
(fot. M. Jędrzejczyk-Korycińska).

Ryc. 6. Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum L. 
(fot. M. Jędrzejczyk-Korycińska).

Ryc. 7. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
(L.) Cranyz (fot. M. Jędrzejczyk-Korycińska).

Ryc. 8. Gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora 
(L.) A. Gray (fot. M. Jędrzejczyk-Korycińska).
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stwierdzono w zbiorowiskach leśnych (kl. Vaccinio-Piceetea i Querco-Fagetea), a 21 
w zbiorowiskach nieleśnych (kl. Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, Scheuchze-
rio-Caricetea nigrae, Potametea, Nardo-Callunetea i Epilobietea angustifolii). W grupie 
roślin częściowo chronionych znajduje się siedem gatunków storczyków (Orchidaceae), 
w większości rzadkich lub bardzo rzadkich w kraju (np. Dactylorhiza majalis); częściej 

Tabela 3. Gatunki zagrożone w Polsce, odnotowane w Olkuskim Okręgu Rudnym (Nowak i in. 2015). * – arche-
ofit, CR – krytycznie zagrożony, VU – narażony, NT – bliski zagrożenia, DD – gatunek trudny do zaklasyfiko-
wania z powodu braku odpowiednich informacji.

Gatunek Kategoria zagrożenia

Antennaria dioica NT
Asperula cynanchica NT
Astragalus danicus VU
Batrachium trichophyllum NT
Botrychium lunaria VU
*Camelina microcarpa subsp. sylvestris DD
Chimaphila umbellata NT
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata NT
Dactylorhiza majalis NT
Diphasiastrum complanatum VU
Epipactis atrorubens NT
Epipactis palustris NT
Erysimum odoratum VU
Gentiana pneumonanthe VU
Gentianella germanica DD
Gladiolus imbricatus NT
Goodyera repens NT
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea NT
Huperzia selago NT
Iris sibirica VU
Jovibarba sobolifera VU
Lathyrus latifolius CR
Lycopodium annotinum NT
Lycopodium clavatum NT
Malaxis monophyllos VU
Moneses uniflora NT
*Neslia paniculata NT
Ophioglossum vulgatum VU
Orobanche lutea NT
Parnassia palustris VU
Prunella grandiflora NT
Ranunculus serpens subsp. nemorosus DD
Silaum silaus NT
*Stachys annua VU
Teucrium botrys NT
*Veronica agrestis DD
Viola rupestris NT
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występują jedynie dwa gatunki kruszczyka (Epipactis atrorubens i E. helleborine). Najwię-
cej gatunków chronionych występuje w niewielkich enklawach najsłabiej przekształconej 
roślinności.

Walor przyrodniczy OOR podnosi obecność 37 gatunków (5% flory roślin naczynio-
wych) uznawanych za zagrożone w skali Polski (Tabela 3). Oprócz gatunków rodzimych 
w grupie tej znajdują się również cztery zadomowione antropofity z grupy archeofitów.

Roślinność Olkuskiego Okręgu Rudnego

Jan Holeksa, Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Gabriela Woźniak, 
Przemysław Kurek, Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska, 

Magdalena Żywiec

Badania nad szatą roślinną Olkuskiego Okręgu Rudnego (OOR) mają długą historię. Roz-
poczęły się one w XIX w. i trwają do dzisiaj, choć ich intensywność była różna w ciągu 
wieków. W latach 2008–2011 w OOR prowadzono badania, których celem stało się określe-
nie aktualnego bogactwa fitocenotycznego – zbiorowisk roślinnych oraz ustalenie czy dłu-
gotrwała działalność człowieka, przede wszystkim eksploatacja rud cynkowo-ołowiowych 
i ich miejscowy przerób, przyczyniły się do powstania nowych zbiorowisk, zwiększających 
różnorodność roślinności regionu.

Olkuski Okręg Rudny, na którym prowadzono badania roślinności, miał kształt pro-
stokąta o wymiarach 6 × 8 km (48 km2). Rozciąga się on od Międzygórza na zachodzie 
do Starego Olkusza na wschodzie oraz od Lasek na północy po Pustynię Starczynowską 
i dolinę rzeki Sztoły na południu.

Około 2,5% całkowitej powierzchni OOR zajmuje infrastruktura zakładów przemysło-
wych. Na północnym obrzeżu OOR czynna jest jeszcze głębinowa kopalnia rud metali 
(„Pomorzany II”), w centrum znajdują się zakłady przetwarzające rudy, w tym największa 
w Polsce huta cynku Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, a na wschodzie, nie-
czynna kopalnia rud „Olkusz” wraz z zakładem wzbogacania rud (ZGH „Bolesław”). Mię-
dzy hutą cynku a zakładami flotacji, ponad 110 ha zajmuje wypiętrzająca się na wysokość 
ponad 30 m hałda odpadów poflotacyjnych (stawy osadowe ZGH „Bolesław”). Tuż obok 
niej znajduje się czynne wyrobisko piasku podsadzkowego.

Wykaz zbiorowisk roślinnych

Na obszarze OOR wyróżniono i skartowano ponad 6000 jednorodnych płatów roślinnych, 
które zostały przyporządkowane do 32 różnych typów roślinności (Godzik 2015). Były to 
jednostki roślinności opisane przez fitosocjologów i wykazane w opracowaniu Matuszkie-
wicza (2002) oraz zbiorowiska bez rangi syntaksonomicznej, związane ze specyficznymi 
lokalnymi warunkami siedliskowymi, wyróżnione przez autorów niniejszego opracowania.

W obrębie roślinności OOR wydzielono w pierwszym rzędzie dwie grupy zbiorowisk 
roślinnych: zbiorowiska rozwijające się na siedliskach wzbogaconych w pozostałości rud 
cynkowo-ołowiowych (galmanowe) i zbiorowiska związane z siedliskami pozbawionymi 
tego dodatku. W obu tych grupach wydzielono następnie zbiorowiska nieleśne oraz zbioro-
wiska leśne i zadrzewienia. Podział ten przedstawiono poniżej i odpowiada on sygnaturom 
znajdującym się w opisie mapy roślinności OOR.
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Poza wymienionymi typami roślinności, w czasie kartowania uwzględniano pola 
uprawne, piaskownie, tereny przemysłowe i zabudowane oraz tereny całkowicie pozba-
wione roślinności.

Zbiorowiska roślinne związane z podłożem galmanowym
Zbiorowiska nieleśne
– Murawy galmanowe ze związku Armerion halleri
– Murawy z panującą Molinia caerulea oraz murawy z panującą Molinia caerulea i licz-
nymi gatunkami ze związku Armerion halleri
– Murawy z panującą Festuca ovina 
– Szuwary z Phragmites australis
– Zbiorowiska nieużytków porolnych 

Zbiorowiska leśne i zadrzewienia
– Zbiorowiska leśne przypominające świeży bór sosnowy
– Różnego typu zadrzewienia, w tym zadrzewienia z dominacją Molinia caerulea
– Zadrzewienia z udziałem drzew typowych dla siedlisk wilgotnych

Zbiorowiska roślinne związane z podłożem pozbawionym galmanu
Zbiorowiska nieleśne
– Murawy psammofilne
– Murawy bliźniczkowe i wrzosowiska
– Murawy kserotermiczne
– Łąki świeże i pastwiska
– Łąki zmiennowilgotne
– Łąki wilgotne
– Łąki ziołoroślowe
– Torfowiska niskie
– Szuwary
– Nieużytki porolne
– Zbiorowiska ruderalne
– Zarośla śródpolne

Zbiorowiska leśne i zadrzewienia
– Bór sosnowy świeży
– Bór sosnowy wilgotny
– Bór sosnowy bagienny
– Bór mieszany
– Las grądowy i leśne zbiorowiska zastępcze na siedlisku grądu
– Lasy łęgowe i leśne zbiorowiska zastępcze na siedlisku łęgów
– Ols i łozowisko
– Zadrzewienia na ugorach
– Zadrzewienia na siedliskach ruderalnych

Mapa roślinności całego terenu badań przedstawia bardzo urozmaiconą mozaikę, w któ-
rej wyraźnie wyodrębniają się trzy obszary (Ryc. 9). We wschodniej i południowej części 
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dominują lasy, które tworzą rozległe jednorodne kompleksy borów sosnowych lub brzezin. 
Tylko na wschód od Bolesławia i miejscowości Hutki oraz na południe od linii kolejowej 
Olkusz – Katowice pojawiają się fragmenty innych typów roślinności. Najczęściej są to 
ubogie w gatunki murawy porastające piaszczyste gleby oraz płaty zbiorowisk roślinnych 
związanych z podłożem galmanowym, które tworzą pasy wzdłuż dróg i linii kolejowej. 
Wśród borów znajduje się też jedna, stosunkowo duża wyspa lasu grądowego. Zupełnie 
inny krajobraz roślinny wykształcił się w części północno-zachodniej. Uwagę zwraca tu 
ogromna liczba płatów roślinności o niewielkiej powierzchni i o regularnych kształtach 
nadanych przez wcześniejsze użytkowanie rolnicze. Niewiele jest tu pól aktualnie upra-
wianych; zdecydowana ich większość została porzucona w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 
W części centralnej obszaru mamy natomiast do czynienia z jeszcze innym układem roślin-
ności. Tu zwraca uwagę różna powierzchnia poszczególnych elementów mozaiki roślinnej 
i brak ich uporządkowania. Jest to najbardziej przekształcona działalnością przemysłową 
część Olkuskiego Okręgu Rudnego, usytuowana między Bolesławiem a Bukownem.

Szczegółowa charakterystyka wyróżnionych zbiorowisk została przedstawiona w opra-
cowaniu zbiorowym Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region 
(Godzik 2015). Poniżej zamieszczono informacje tylko dla dwóch, najbardziej cennych 
i charakterystycznych dla omawianego region zbiorowisk.

Zbiorowiska roślinne związane z podłożem galmanowym

Część centralna OOR, od Bolesławia do Bukowna, jak również fragmenty w jego wschod-
niej części (Stary Olkusz), były ściśle związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem rud cyn-
kowo-ołowiowych. Tereny te zajmują obecnie różne typy zbiorowisk roślinnych (Ryc. 10). 
Na powszechnie występujących tu podłożach galmanowych, w których zanieczyszczające 
je metale pochodzą z odpadów powstających w czasie wydobycia i/lub przetwarzania rud, 
występują zarówno murawy, jak i mniej lub bardziej zwarte zadrzewienia i lasy. Tworzą 
one nieregularną mozaikę różnej wielkości płatów. Na nagich kiedyś powierzchniach skła-
dowisk odpadów i zasypanych wyrobisk górniczych oraz na zanieczyszczonych odpadami 
dawnych polach uprawnych, spontanicznie rozwinęły się murawy; najstarsze mają aktualnie 
ponad 100 lat. Zadrzewienia natomiast pochodzą w większości z nasadzeń prowadzonych 
tu od lat siedemdziesiątych XX w. w ramach rekultywacji zniszczonych terenów.

Zbiorowiska nieleśne

Murawy galmanowe ze związku Armerion halleri
Murawy galmanowe są najbardziej specyficznymi zbiorowiskami OOR i jednocze-

śnie unikatowymi, tak w skali regionalnej, jak i krajowej (Ryc. 10). Są one wschodnimi, 
kresowymi stanowiskami tego typu muraw w Europie (Ernst 1974; Matuszkiewicz 2002; 
Dierschke, Becker 2008; Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2011). Jak większość europej-
skich muraw galmanowych, ich płaty w OOR są pochodzenia wtórnego. Pierwotne murawy 
związane z wychodniami skalnymi zasobnymi w metale, które wcześniej istniały zapewne 
w OOR, obecnie w nim nie występują.

Płaty muraw galmanowych rozrzucone są nieregularnie wśród lasów, zadrzewień i daw-
nych pól, głównie między Bolesławiem i Bukownem oraz w okolicach Starego Olkusza. 
Zajmują 125 ha, co stanowi ok. 2,5% powierzchni OOR. Są one zazwyczaj niskie, a stopień 
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ich zwarcia jest zróżnicowany (od kilkunastu do około 90%). W murawach silnie zwartych 
dominują rośliny naczyniowe, a w tych o luźnej strukturze ważnym składnikiem są porosty. 
Mchy nie odgrywają w nich znaczącej roli. Wspólną cechą wszystkich muraw jest obecność 
kępiastych traw, głównie kostrzewy owczej (Festuca ovina). Duża zmienność właściwo-
ści podłoży (rzeźby, wilgotności, chemizmu), szczególnie zbudowanych z kamienistych 
odpadów górniczych, umożliwia współwystępowanie gatunków o różnych wymaganiach 
życiowych. Obok siebie rosną tu gatunki siedlisk ciepłych i suchych (m.in. goździk kartu-
zek Dianthus carthusianorum, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, biedrzeniec mniej-
szy Pimpinella saxifraga, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, przelot pospolity 
Anthyllis vulneraria), siedlisk słabo i średnio wilgotnych (komonica zwyczajna Lotus cor-
niculatus, jaskier ostry Ranunculus acris, turzyca owłosiona Carex hirta), siedlisk ubogich 
(dzwonek okrągłolistny Campanula rotundifolia, rzeżusznik piaskowy Cardaminopsis are-
nosa, łyszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata), a także zasobnych w pierwiastki 
odżywcze (koniczyna łąkowa Trifolium pratense, wyka ptasia Vicia cracca).

Niektóre z tych gatunków wykształciły dużą odporność na wysokie stężenie metali cięż-
kich w podłożu (metalofity). Wśród nich wyróżnia się metalofity obligatoryjne i fakultatywne 
(pseudometalofity). Metalofity obligatoryjne to te, które występują jedynie na metalono-
śnych podłożach, co najmniej w obrębie danego regionu. Natomiast metalofity fakultatywne 
rosną zarówno na glebach bogatych w metale, jak i na niezanieczyszczonych metalami 
w obrębie tego samego regionu (Baker i in. 2010). W murawach OOR brakuje metalofi-
tów obligatoryjnych, są obecne natomiast metalofity fakultatywne: np. rzeżusznik piaskowy 
Cardaminopsis arenosa, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, lepnica rozdęta Silene 
vulgaris, fiołek trójbarwny Viola tricolor, pleszczotka górska Biscutella laevigata i rzeżusz-
nik Hallera Cardaminopsis halleri (m.in. Wierzbicka, Panufnik 1998; Wierzbicka, Pieli-
chowska 2004; Wierzbicka, Słysz 2005; Słomka i in. 2010, 2011, 2012).

Ryc. 10. Murawa galmanowa z Armeria maritima (fot. P. Kapusta).
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Rośliny naczyniowe, mchy i porosty budujące murawy galmanowe to w większości 
gatunki pospolite. Rośliny naczyniowe są przy tym pospolite zarówno regionalnie (Nowak 
i in. 2011; Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2011), jak i na terenie całej Polski (Zając, 
Zając 2001). Gatunkami rzadkimi są jedynie pleszczotka górska Biscutella laevigata, gory-
czuszka Wettsteina Gentianella germanica oraz pszonak pannoński Erysimum odoratum 
(Grześ 2007; Grodzińska, Szarek-Łukaszewska 2009). Spośród nich na szczególną uwagę 
zasługuje Biscutella laevigata, gatunek podawany z Polski tylko z dwóch obszarów – gór-
skiego w Tatrach Zachodnich i niżowego w Olkuskim Okręgu Rudnym (Wóycicki 1913; 
Szarek-Łukaszewska, Grodzińska 2011). Mszaki muraw reprezentują gatunki związane 
na ogół z siedliskami antropogenicznymi. Niektóre z nich (Brachythecium albicans, Cera-
todon purpureus i Pohlia nutans) bardzo często notowane są na podłożach metalonośnych. 
Porosty należą do gatunków zarówno pospolitych (Cladonia pyxidata, Verrucaria muralis, 
V. nigrescens), jak i rzadkich, zarówno dla badanego terenu (Cladonia rei, Amadina punc-
tata), jak i całej Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Bacidina chloroticula) czy Polski (Agonimia 
vouaxii, Vezdaea leprosa) (Bielczyk i in. 2009).

Murawy galmanowe w OOR pod względem syntaksonomicznym reprezentują zespół 
Armerietum halleri (Grodzińska, Szarek-Łukaszewska 2009; Szarek-Łukaszewska, Gro-
dzińska 2011). Są one uboższe florystycznie od takich muraw w Europie Zachodniej (Ernst 
1974; Dierschke, Becker 2008; Baker i in. 2010). Brak w nich taksonu charakterystycznego 
dla muraw zachodnioeuropejskich – mokrzycy wiosennej Minuartia verna subsp. hercy-
nica; rosną w nich natomiast właściwe dla siedlisk metalonośnych ekotypy lepnicy rozdętej 
Silene vulgaris i zawciągu pospolitego Armeria maritima. Za gatunek lokalnie charaktery-
styczny dla OOR uznaje się Biscutella laevigata. Murawy galmanowe w OOR wyróżnia od 
zachodnioeuropejskich stałe i często obfite występowanie szczawiu rozpierzchłego Rumex 
thyrsiflorus, Cardaminopsis arenosa, Gypsophila fastigiata, Potentilla arenaria, Anthyllis 
vulneraria oraz porostów Vezdaea stipitata i Diploschistes muscorum.

Murawy galmanowe tworzą w pogórniczym terenie OOR wyspy kolorowej, niskiej 
roślinności. Wśród niej pojawiają się pojedyncze okazy sosen, widoczne są także ich 
siewki. Murawy zwiększają różnorodność biologiczną regionu poprzez obecność gatun-
ków typowych dla gleb metalonośnych. Murawy te powinny być objęte ochroną prawną 
i to o aktywnym charakterze (usuwanie rozrastających się drzew). Dwie najstarsze murawy 
galmanowe w OOR w okolicach Bolesławia objęte są ochroną w sieci NATURA 2000.

Murawy z panującą Molinia caerulea oraz z panującą Molinia caerulea i licznymi 
gatunkami ze związku Armerion halleri

Murawy z panującą trzęślicą modrą Molinia caerulea występują głównie w bliskim 
otoczeniu huty ZGH „Bolesław” na powierzchni 41 ha (około 0,9% OOR). Zajmują one 
przede wszystkim obszary, na których przeprowadzano zabiegi rekultywacyjne. Polegały 
one na pokryciu składowisk odpadów lub zniszczonej powierzchni gruntu warstwą obcej, 
z reguły żyznej gleby. Mimo dominacji M. caerulea – trawy wysokiej i kępiastej, zbioro-
wiska te nie są ubogie florystycznie. Trzęślica nie tworzy w nich na ogół zwartej, ciągłej 
warstwy. Wokół jej kęp rozrastają się gatunki siedlisk wilgotniejszych i żyźniejszych (m.in. 
babka lancetowata Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, jaskier ostry Ranunculus acris), 
a między nimi, w miejscach z płytszą glebą, gatunki siedlisk suchszych (m.in. Festuca 
ovina, Silene vulgaris, przytulia biała Galium album, Thymus pulegioides, Campanula 
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rotundifolia). Rzadziej pojawiają się gatunki charakterystyczne dla muraw galmanowych 
ze związku Armerion halleri (Armeria maritima, Biscutella laevigata). Na uwagę zasłu-
guje obecność w części muraw trzęślicowych Cardaminopsis halleri – rośliny uznawanej 
za hiperakumulator cynku i kadmu. Może ona gromadzić w swoich nadziemnych częściach 
ponad 10 000 mg/kg Zn i ponad 100 mg/kg Cd. Mchy i porosty w murawach z Molinia 
caerulea występują nielicznie; z obecnych należy wymienić dwa gatunki mchów – Cerato-
don purpureus i Bryum pallescens oraz kilka gatunków porostów – Cladonia symphycarpia, 
C. monomorpha, C. rei i Vezdaea leprosa.

Waloryzacja przyrodnicza Olkuskiego Okręgu Rudnego

Przeprowadzone badania botaniczne, połączone z wykonaniem mapy roślinności, pozwo-
liły na przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej OOR i wyróżnienie najbardziej cennych 
obszarów (Ryc. 11).

Walor najwyższy uzyskała roślinność muraw rozwijająca się na siedliskach galma-
nowych. W jej składzie gatunkowym obecne są liczne bardzo rzadkie taksony. Ten sam, 
najwyższy walor przyznano także roślinności muraw ciepłolubnych związanych z nielicz-
nymi dolomitowymi wzniesieniami oraz zbiorowiskom roślinnym rozwijającym się na wil-
gotnych, mokrych i bagiennych siedliskach. Do tych ostatnich należą: łąki ziołoroślowe, 
wilgotne i zmiennowilgotne, torfowiska i szuwary oraz płaty boru bagiennego, łęgu, olsu 
i łozowiska. Wszystkie one należą do najrzadszych w szacie roślinnej Polski. Mają w swym 
składzie liczne gatunki, uznane za zagrożone w kraju. Obszary sklasyfikowane jako najcen-
niejsze zajmują 9% terenu OOR. Murawy znajdują się głównie w centralnej części, między 
Bukownem a Bolesławiem, gdzie w przeszłości doszło do największych przekształceń kra-
jobrazu w wyniku działalności górniczej. Płaty zbiorowisk roślinnych siedlisk wilgotnych, 
mokrych i bagiennych występują z kolei na północ i na zachód od Bolesławia; związane są 
z doliną Sztolni Ponikowskiej oraz obniżeniami wśród pól. Na południu siedlisk wilgotnych 
jest zdecydowanie mniej. Występują one wzdłuż Sztoły i w dolinie potoku Sztolnia.

Za reprezentujące przeciętne walory uznano bór świeży, bór wilgotny i bór mieszany, 
z drzewostanami w wieku co najmniej 40 lat. Ponadto do tego waloru zaliczono grąd, 
murawy psammofilne, wrzosowiska, pastwiska i łąki świeże, jako te zbiorowiska, które 
podtrzymują bogactwo lokalnej flory. Przeciętny walor przypisano także płatom roślinności 
na podłożu galmanowym, w których posadzono drzewa, eliminując w ten sposób część 
rzadkich gatunków. Roślinność o przeciętnych walorach pokrywa najwięcej, bo 41% tere-
nów OOR. Jest ona rozproszona po całym obszarze, jednak najwięcej jest jej na wschód od 
Bolesławia i Bukowna.

Najniższy walor nadano zbiorowiskom borowym z drzewostanem młodszym niż 40 
lat, polom uprawnym, roślinności nieużytków porolnych i roślinności ruderalnej, jako tej, 
która nie zawiera cennych elementów flory. Zajmują one 24% terenu, głównie na peryfe-
riach OOR, w północnowschodniej i południowowschodniej części. Największe powierzch-
nie pokrywa tu roślinność borowa z młodymi drzewostanami sosnowymi i brzozowymi. 
W zachodniej części natomiast są to przede wszystkim pola uprawne i ugory.

Poza tą klasyfikacją znalazły się piaskownie, tereny zabudowane i przemysłowe oraz 
tereny czasowo pozbawione roślinności z uwagi na sposób ich zagospodarowania. Łącznie 
zajmują one 25% terenu OOR.
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Mszaki Olkuskiego Okręgu Rudnego

Adam Stebel, Barbara Godzik

Tereny metalonośne okolic Olkusza nie były dotąd przedmiotem kompleksowych badań 
briologicznych, mimo że pierwsze doniesienia na temat mszaków z tego regionu pojawiły 
się już w końcu XIX w. (Steingauz 1887; Błoński 1889, 1890a, b). Flora mchów zachodniej 
części tego terenu, położonego na Wyżynie Śląskiej, jest ujęta w opracowaniu Kuca (1956). 
W międzyczasie informacje o mszakach tego obszaru pojawiały się sporadycznie w różnych 
rozproszonych publikacjach (np. Kuc 1959; Jędrzejko, Wika 1989, 1992; Fojcik 2011). 
Zawarte w nich dane o rozmieszczeniu mszaków zostały zestawione przez Stebla (1998) 
w podsumowaniu brioflory województwa katowickiego (w granicach sprzed 1998 roku).

Wszystkie dotychczasowe doniesienia na temat flory mszaków Olkuskiego Okręgu 
Rudnego (OOR) mają jednak charakter wyrywkowy i nie uwzględniają jego specyfiki. 
W wyniku szczegółowych badań florystycznych przeprowadzonych w latach 2008–2012 
w ramach projektu „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różno-
rodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych” (MF i EOG PL0265), opra-
cowano wyczerpującą listę gatunków wątrobowców i mchów oraz ich rozmieszczenie 
na całym terenie OOR (Ochyra, Godzik 2015; Stebel i in. 2015).

Bogactwo florystyczne mszaków na jednorodnych płatach roślinności

Szczegółowe badania mszaków przeprowadzono na 49 jednorodnych płatach roślinno-
ści sześciu typów siedlisk OOR (lasy sosnowe na piaskach, lasy sosnowe na odpadach 
górniczych, murawy ciepłolubne z dominacją Festuca ovina na piaskach, murawy ciepło-
lubne na odpadach górniczych, murawy z dominacją Molinia caerulea na odpadach gór-
niczych oraz mezofilne murawy na odłogach). Wykazały one, że flora mszaków badanych 
powierzchni, znajdujących się głównie na podłożu bogatym w metale ciężkie (cynk, ołów 
i kadm), jest wyjątkowo uboga i słabo zróżnicowana, nawet jak na obszar bardzo silnie 
zmieniony pod wpływem czynników antropogenicznych. Stwierdzono na nich zaledwie 51 
gatunków, w tym 6 gatunków wątrobowców i 45 mchów. Liczby te pozostają w rażącej dys-
proporcji do brioflory całego OOR, która liczy 19 gatunków i jedną odmianę wątrobowców 
oraz 171 gatunków i dwie odmiany mchów (Stebel i in. 2015).

Wszystkie stwierdzone taksony mszaków reprezentują stosunkowo wąskie spektrum 
taksonów ponadgatunkowych. Wątrobowce zaliczane są do 4 rodzin i 5 rodzajów, podczas 
gdy mchy do 12 rodzin i 29 rodzajów. Zdecydowana większość rodzajów, bo aż 25, repre-
zentowana jest przez jeden gatunek, zaś 4 rodzaje (Cephaloziella, Didymodon, Plagiothe-
cium i Amblystegium) po 2 gatunki, 2 rodzaje (Schistidium i Plagiomnium) po 3 gatunki, 
a 3 rodzaje (Dicranella, Bryum i Brachythecium) po 4 gatunki.

Ubóstwo flory mszaków badanych płatów roślinności widoczne jest szczególnie mocno, 
gdy przeanalizuje się częstość występowania gatunków. Spośród 51 gatunków stwier-
dzonych w badanych płatach ponad połowę stanowią gatunki bardzo rzadkie: notowane 
w jednym płacie – 15 gatunków (29,4%), w dwóch – 10 gatunków (19,6%), w trzech – 
5 gatunków (9,8%). Wszystkie te gatunki nie występują w większej obfitości i stanowią 
niezbyt istotny element biocenotyczny zbiorowisk roślinnych na badanych powierzchniach. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w grupie najrzadszych mszaków znalazły 
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się wszystkie gatunki wątrobowców, które są szczególnie wrażliwe na wszelkie zaburzenia 
naturalnej szaty roślinnej. Zaledwie dwa gatunki mchów (Ceratodon purpureus oraz Bryum 
pallescens), występujących w więcej niż połowie badanych płatów, można uznać za pospo-
lite. Rozpowszechnionymi gatunkami są także Brachytheciastrum velutinum, Pohlia nutans 
i Sciuro-hypnum oedipodium, które występują przede wszystkim w lasach sosnowych.

Przyczyn brioflorystycznego ubóstwa na jednorodnych płatach roślinności w OOR 
należy upatrywać przede wszystkim w niewielkim zróżnicowaniu siedliskowym. Przewa-
żająca większość z nich obejmuje zbiorowiska roślinne wykształcające się na suchych, naj-
częściej piaszczystych glebach, w których w miarę dogodne warunki do rozwoju znajdują 
prawie wyłącznie mszaki naziemne (ok. 75% gatunków). Gatunki należące do innych grup 
siedliskowych są bardzo słabo reprezentowane. Dotyczy to przede wszystkim gatunków 
epifitycznych, które należą do bardzo rzadkich na całym obszarze OOR. Główną przy-
czyną ich nieobecności jest brak starych drzew i stosunkowo duże zanieczyszczenie powie-
trza. Brak starodrzewów i dominacja młodników sosnowych sprawia, że również mszaki 
epiksyliczne, rosnące na obumarłych i murszejących kłodach i pniakach, należą do wiel-
kiej rzadkości. Jednym z najważniejszych substratów zasiedlanym przez mszaki są skały. 
Na całym badanym obszarze OOR wychodnie skalne występują bardzo rzadko, natomiast 
bardzo częste są wtórne siedliska naskalne. Należą do nich murki, obmurowania kanałów, 
mostki, dachówki, fundamenty i podmurówki często opuszczonych i zrujnowanych domów. 
Na badanych powierzchniach mszaki epilityczne występują okazjonalnie, na kamieniach 
polnych, które w nielicznych przypadkach znalazły się na poletkach, a także kamieniach 
dolomitowych, będących odpadami górniczymi.

Bogactwo florystyczne mszaków w regionie olkuskim

Bryoflora regionu olkuskiego jest bardzo zróżnicowania. Ogółem stwierdzono tu 193 tak-
sony (19 gatunków i 1 odmianę wątrobowców oraz 171 gatunków i 2 odmiany mchów). 
Wszystkie reprezentują stosunkowo szerokie spektrum taksonów ponadgatunkowych. 
Mszaki reprezentują 42 rodziny, w tym wątrobowce 11 rodzin, a mchy 31 rodzin. Najbar-
dziej liczne w gatunki są rodziny: Brachytheciaceae (20 gatunków i 1 odmiana), Amblyste-
giaceae (18 gatunków i 1 odmiana), Bryaceae (17 gatunków) oraz Hypnaceae i Pottiaceae 
(po 16 gatunków).

Największą grupę mszaków stanowią gatunki występujące bardzo rzadko (50,9%) lub 
rzadko (18,3%), natomiast tylko 6,5% taksonów można uznać za występujące często (Ryc. 12).
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Liczba gatunków górskich w regionie jest raczej niska (10,7%, jeśli włączyć dane histo-
ryczne liczba ta wynosi 11,9%). Ich występowanie związane jest głównie z lasami sosno-
wymi i mieszanymi.

W regionie występuje 7 gatunków podlegających ścisłej ochronie (dane historyczne; 
w trakcie ostatnich badań nieodnaleziono pięciu gatunków) oraz 37 częściowo chronionych. 
Trzy gatunki należą do grupy zagrożonych w Europie, a 14 do zagrożonych w Polsce. 
Najwięcej gatunków chronionych i zagrożonych występuje w północnej części badanego 
obszaru (Ryc. 8).

Flora mchów regionu jest zdominowana przez gatunki naziemne (118 gat.; 69,8%). 
Pozostałe grupy siedliskowe (gatunki naskalne, epifityczne, siedlisk błotnych i torfowi-
skowych oraz związanych z martwym drewnem) stanowią od 16,6 do 18,3% gatunków. 
Najsłabiej reprezentowane są mchy siedlisk wodnych (4,7%) (Ryc. 13).

Grzyby makroskopijne lasów sosnowych na terenie 
Olkuskiego Okręgu Rudnego

Piotr Mleczko, Monika Beszczyńska

Przeważające w krajobrazie okolic Bolesławia i Olkusza rozległe wyrobiska i zwałowiska 
odpadów (dziś częściowo zrekultywowane) oraz wszechobecna infrastruktura kopalń i hut 
nie zachęcały do podejmowania badań mykologicznych na tym terenie. Być może dlatego 
aktywność mykologów była tutaj znacznie mniejsza niż w innych częściach Wyżyny Ślą-
sko-Krakowskiej (Wojewoda 1973; Kućmierz, Wojewoda 1976).

Pierwsze badania mykologiczne w regionie olkuskim dotyczyły mykoryz. W latach 
dziewięćdziesiątych XX w. badania ektomykoryz wybranych gatunków grzybów oraz 
drzew iglastych na glebach galmanowych, a także wpływu metali ciężkich na ektomyko-
ryzy, przeprowadziła Turnau i współpracownicy (Turnau i in. 1996, 2001, 2002). Pierwszą 
listę grzybów makroskopijnych z rejonu Bolesławia podał Mleczko (2004). Na obszarze 
dawnych wyrobisk górniczych, o powierzchni około 300 m2, obejmującym zarówno teren 
zalesiony sosną, jak i porośnięty roślinnością murawową, odnotował on obecność owocni-
ków 38 gatunków grzybów, w większości agarykoidalnych.

Prace prowadzone w latach 2008–2011 (projekt norweski MF EOG PL0265) na 21 
powierzchniach wyznaczonych w lasach sosnowych rosnących na piaskach i na odpadach 

69,8

18,3

17,8

17,8

16,6

4,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

2

3

4

5

6

Procentowy udział we florze mszaków (%)

S
ie

d
li
s
k
o

Ryc. 13. Procentowy udział mszaków w poszczególnych typach siedliskowych. 1 – gatunki naziemne; 2 – gatunki 
naskalne; 3 – gatunki epifityczne; 4 – gatunki błotne i torfowiskowe; 5 – gatunki związane z martwym drewnem; 
6 – gatunki wodne.



242 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

górniczych położonych w Olkuskim Okręgu Rudnym (OOR) (Ryc. 2), były pierwszymi 
szczegółowymi badaniami mykobioty lasów sosnowych na tym terenie.

Ogólna charakterystyka mykobioty

Na powierzchniach objętych badaniami w OOR (ok. 8000 m2) zanotowano obecność owoc-
ników 206 gatunków i odmian grzybów. Na poszczególnych powierzchniach odnotowano 
od 14 do 42 gatunków. Pod względem liczby taksonów najliczniej reprezentowanymi rodza-
jami były: Cortinarius (19), Mycena (15), Inocybe (10), Clitocybe, Gymnopus (po 7) oraz 
Amanita, Galerina, Russula i Tricholoma (po 6). Największe zróżnicowanie gatunkowe 
charakteryzowało rodziny Tricholomataceae, Cortinariaceae, Mycenaceae, Stropharia-
ceae, Inocybaceae, Marasmiaceae i Russulaceae, wszystkie należące do rzędu Agaricales. 
Za wyjątkiem Boletales, Russulales i Polyporales, pozostałe rzędy reprezentowało mniej 
niż 10 gatunków. Pełny wykaz gatunków odnalezionych w OOR został opublikowany przez 
Mleczkę i Beszczyńską (2015).

Grupy bioekologiczne

Większość, bo blisko 60% spośród zanotowanych gatunków stanowiły grzyby saprobion-
tyczne, w tym fakultatywne pasożyty nekrotroficzne drzew (łącznie 112 gatunków), oraz 
grzyby briofilne (5 gatunków) i związane z owocnikami grzybów (2 gatunki).

Ze względu na charakter drzewostanów i sposób ich użytkowania, martwe drewno (gałę-
zie, pniaki, kłody), obecne było na powierzchniach w niedużej ilości. Rodzaj i dostępność 
substratu ograniczała liczbę gatunków zasiedlających martwe drewno; mimo to grupa sapro-
biontów nadrewnowych była najbardziej zróżnicowana taksonomicznie i reprezentowana 
przez 58 gatunków należących do 40 rodzajów, 27 rodzin i 12 rzędów. Gałęzie i gałązki roz-
kładane były przez liczną grupę grzybów kortycjoidalnych (np. z rodzajów Botryobasidium, 
Ceraceomyces, Coniophora, Peniophora, Trechispora, Xylodon) oraz poliporoidalnych (np. 
Antrodia, Diplomitoporus, Oligoporus, Polyporus, Skeletocutis, Trametes), a także grzyby 
agarykoidalne i pleurotoidalne (np. z rodzajów Galerina, Gymnopilus, Hygrophoropsis, 
Panellus, Pholiota). Trzy gatunki Mycena, M. abramsii, M. galericulata, M. leptocephala, 
a także Galerina marginata, Gymnopilus penetrans oraz Pholiota spumosa były najszerzej 
rozpowszechnione na analizowanych powierzchniach. Na kłodach i na pniakach spotykane 
były przede wszystkim Tricholomopsis rutilans (drewno iglaste), Daedaleopsis confragosa 
(drewno liściaste), a także rzadziej Heterobasidion annosum, Piptoporus betulinus oraz 
gatunki z rozdajów Hypholoma, Lentinellus i Tapinella. Do saprobiontów często spotyka-
nych na powierzchniach należał również Trichaptum fuscoviolaceum, jeden z pierwszych 
kolonizatorów martwego drewna iglastego (Renvall 1995).

Grupa grzybów zasiedlających ściółkę i humus była równie liczna pod względem liczby 
gatunków (54), ale słabiej zróżnicowana taksonomicznie niż grzyby zasiedlające drewno 
(24 rodzaje należące do 11 rodzin i 5 rzędów). Reprezentowana była przede wszystkim 
przez grzyby agarykoidalne (np. Clitocybe, Cystoderma, Entoloma, Galerina, Gymno-
pus, Hemimycena, Infundibulicybe, Mycena, Strobilurus, Stropharia), ale również grzyby 
gasteroidalne (np. Bovista, Disciseda, Geastrum, Lycoperdon), i afylloforoidalne (np. Auri-
scalpium i Ramaria). Najczęściej notowanymi na powierzchniach grzybami zasiedlają-
cymi ściółkę były takie gatunki, jak Gymnopus androsaceus, G. dryophilus, Cystoderma 
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carcharias, Hemimycena lactea, Mycena galopus, M. pura oraz gatunki z rodzaju Stropha-
ria. Spośród grzybów nahumusowych najwyższą frekwencją charakteryzowały się gatunki 
z rodzajów Clitocybe (przede wszystkim C. metachroa, C. marginella i C. diatreta), Infun-
dibulicybe, Lycoperdon i Mycena. Sosnowe szyszki rozkładane były przez Auriscalpium 
vulgare, Baeospora myosura oraz gatunki z rodzaju Strobilurus. Grupa grzybów związa-
nych z mchami (briofilnych) reprezentowana była przez cztery gatunki z rodzaju Galerina 
oraz przez Rickenella fibula.

Różnorodność grzybów mykoryzowych była mniejsza niż grzybów saprobiontycznych. 
Grzyby te reprezentowane były przez 87 gatunków z 27 rodzajów, należących do 25 rodzin 
i 12 rzędów. Większość stanowiły grzyby tworzące owocniki agarykoidalne (np. Amanita, 
Cortinarius, Hebeloma, Inocybe, Laccaria, Lactarius, Russula, Tricholoma, Xerocomus). 
Oprócz nich występowały również grzyby afylloforodalne (Amphinema, Coltricia, The-
lephora i Tomentella), podstawkowe grzyby gasteroidalne (Scleroderma i Rhizopogon), 
a także grzyby workowe (Helvella i Elaphomyces). Najczęściej notowanymi i najszerzej 
rozprzestrzenionymi gatunkami grzybów mykoryzowych na powierzchniach objętych bada-
niami były często spotykane w lasach sosnowych gatunki związane z drzewami iglastymi, 
lub zarówno z iglastymi, jak i liściastymi (Amanita muscaria, A. pantherina, Chalciporus 
piperatus, Chroogomphus rutilus, Cortinarius casimiri, Hebeloma mesophaeum, Inocybe 
sindonia, Laccaria laccata, Lactarius rufus, Paxillus involutus, Russula xerampelina, The-
lephora terrestris, Tricholoma scalpturatum, T. terreum, Xerocomus badius, Tomentella 
lilacinogrisea), a także związane jedynie z sosną (Chroogomphus rutilus, Suillus bovinus 
i S. luteus). Obecność drzew towarzyszących sośnie zaznaczyła się w mykobiocie wystę-
powaniem gatunków, które tworzą symbiozę z tymi drzewami. Do najczęściej notowanych 
należały związane z brzozą Leccinum scabrum, Lactarius torminosus, Russula exalbicans. 
Na powierzchniach, na których obecny był modrzew spotykane były owocniki Suillus visci-
dus (a także notowany poza powierzchniami S. cavipes).

Skład gatunkowy grzybów ektomykoryzowych występujących w lasach sosnowych na tere-
nie OOR jest typowy dla młodszych i średnich stadiów sukcesyjnych. Świadczy o tym duży 
udział i wysoka frekwencja grzybów będących wczesnymi kolonizatorami drzew iglastych we 
wczesnych stadiach sukcesji leśnej (np. Amanita muscaria, Hebeloma mesophaeum, Laccaria 
laccata, Paxillus involutus, Suillus luteus, Thelephora terrestris, Tricholoma scalpturatum), 
jak i występowanie grzybów, które pojawiają się w późniejszych stadiach sukcesji leśnej, np. 
szereg gatunków z rodzaju Cortinarius, Inocybe, Scleroderma, Xerocomus i niektóre gatunki 
Amanita, Lactarius, Tricholoma (por. Shaw, Lankey 1994; Visser 1995; Kałucka 2009).

Gatunki chronione, rzadkie i zagrożone

Zdecydowana większość odnotowanych gatunków, ponad 60%, to grzyby pospolite lub czę-
ste na terenie Polski. Wynika to zarówno z faktu, że lasy sosnowe są najczęściej spotyka-
nymi zbiorowiskami leśnymi w naszym kraju, jak i z wieku i charakteru lasów sosnowych 
objętych badaniami – młodszy wiek drzewostanu i jego użytkowy charakter wykluczają 
obecność grzybów wymagających starych drzewostanów o naturalnym charakterze, które 
z racji wymagań oraz rzadkości zajmowanych siedlisk nie są gatunkami częstymi (Parmasto 
2001; Molina 2008). Tym niemniej, w lasach sosnowych w okolicach Olkusza stwierdzone 
zostały również owocniki gatunków, które w Polsce notowane są nieczęsto lub nawet rzadko.
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Część odnotowanych gatunków rzadkich, znanych w Polsce z niewielu (kilku lub kilku-
nastu) stanowisk, znajduje się na „Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Pol-
sce” (Wojewoda, Ławrynowicz 2006). Do takich należą: Antrodiella pallescens (kategoria 
I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia; jako A. semisupina), Arrhenia acerosa (kategoria 
V – narażone), Bovista tomentosa (V), Ceraceomyces serpens (kategoria E – zagrożone), 
Cortinarius croceus (kategoria R – rzadkie), Dacrymyces estonicus (V), Disciseda can-
dida (E), Helvella ephippium (R), Tricholoma focale (E), a także Antrodia ramentacea 
(E), saprobiont związany z drewnem Pinus sylvestris, znany w Polsce dotychczas jedynie 
z trzech stanowisk, w tym dwóch historycznych (Wojewoda 2003). Na „Czerwonej liście” 
znajduje się również 12 innych gatunków stwierdzonych na terenie OOR, część z nich to 
jednak grzyby nierzadkie: Cortinarius fulvescens (E), Gloeoporus taxicola (R) i Gymnopus 
ocior (E) notowano na ponad 20 stanowiskach, a Atheniella adonis (R), Diplomitoporus 
flavescens (R), Geastrum minimum (E), Helvella lacunosa (R), Mycena viridimarginata 
(V), Phaeomarasmius erinaceus (R), Tricholoma scalpturatum (V), Porphyrellus porphy-
rosporus (R).

Do występujących w OOR, a rzadko notowanych w Polsce, należą również gatunki, 
których brak na „Czerwonej liście”. Takie grzyby, jak Cortinarius pluvius, Entloma 
neglectum, Gymnopus hybridus, Hemimycena pseudolactea, Russula cessans, Tomen-
tella cinerascens i T. lilacinogrisea, podawane były dotychczas jedynie z pojedynczych 
stanowisk, Cortinarius comptulus i C. croceoconus zostały stwierdzone w Polsce nie-
dawno (Ślusarczyk 2015), a obecność Inocybe ochroalba w Polsce została potwierdzona 
(por. Bujakiewicz 2011). Dalszych 26 gatunków notowanych było w kraju na kilku lub 
kilkunastu stanowiskach. W tej grupie znajdują się grzyby o owocnikach kortycjoidal-
nych, takie jak saprobiontyczne, nadrewnowe: Botryobasidium conspersum, Xylodon bre-
visetus, X. spathulatus, Kneiffiella subalutacea, Leptosporomyces galzinii, Trechispora 
candidissima i ektomykoryzowy Tomentella coerulea, a także gatunki o owocnikach 
agarykoidalnych, przede wszystkim saprobiontyczne: Clitocybe diatreta, Galerina atkin-
soniana, G. clavata, Gymnopus impudicus, Hemimycena lactea, Infundibulicybe costata, 
i mykoryzowe: Cortinarius casimiri, Inocybe nitidiuscula, I. sindonia, I. whitei, Russula 
exalbicans. Część z tych gatunków to najprawdopodobniej grzyby nierzadkie lub nawet 
częste w Polsce, ale nieznajdywane ze względu na niepozorne owocniki lub pomijane 
w związku z trudnoścamii z ich identyfikacją.

Interesującym faktem jest odnalezienie w OOR taksonów, które nie były do tej pory 
notowane w Polsce. Należą do nich Clitocybe marginella, Hemimycena lactea var. tetra-
spora, Inocybe leiocephala, Paullicorticium cf. allantosporum.

Porównanie mykobioty lasów sosnowych 
na powierzchniach piaszczystych i galmanowych

Powierzchnie, na których prowadzone były obserwacje grzybów makroskopijnych, znajdo-
wały się na dwóch różnych typach podłoży: piaszczystym oraz tzw. galmanowym, będą-
cym materiałem pozostawionym po wydobyciu rud galmanowych. Powierzchnie na dwóch 
kontrastujących typach podłoża różniły się zarówno pod względem wykształconych na nich 
zbiorowisk roślinnych, jak i warunków edaficznych, a różnice te miały wpływ na zbioro-
wiska grzybów. Drzewostan rozwinięty na powierzchniach piaszczystych cechowało nieco 
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wyższe pokrycie drzew, które były większe i masywniejsze aniżeli sosny na powierzch-
niach galmanowych. Przynajmniej na części powierzchni piaszczystych grubość ściółki, 
a także ilość martwego drewna, była większa niż w przypadku powierzchni galmanowych. 
Na powierzchniach galmanowych zanotowano mniejszą ogólną liczbę gatunków grzybów 
aniżeli na powierzchniach piaszczystych, co w głównej mierze wynika z mniejszej liczby 
tych powierzchni.

Proporcje pomiędzy liczbą gatunków grzybów saprobiontycznych i mykoryzowych były 
na obydwu typach podłoża podobne, różnice zaznaczały się w składzie gatunkowym. Sze-
reg gatunków wyraźnie preferowało powierzchnie piaszczyste lub galmanowe. Grzyby te 
występowały przede wszystkim, lub głównie, na powierzchniach określonego typu i często 
wykształcały tam wyraźnie więcej owocników.

Związek z określonym typem powierzchni szczególnie dobrze widoczny był w przy-
padku grzybów mykoryzowych. Na powierzchniach piaszczystych wystąpiły z wyraźnie 
większą frekwencją np. wszystkie odnotowane gatunki Amanita, Chalciporus piperatus, 
większość gatunków Cortinarius (w tym C. casimiri, C. croceononus), Inocybe sindonia, 
Laccaria laccata, Lactarius rufus, większość gatunków Russula, Suillus bovinus, The-
lephora palmata, Xerocomus badius i X. ferrugineus. Na powierzchniach piaszczystych 
wyraźnie więcej owocników tworzyły: Cortinarius casimiri, C. comptulus, Inocybe leio-
cephala, Russula xerampelina, Scleroderma citrinum, odnotowane również na powierzch-
niach galmanowych. Z kolei podłoże galmanowe wyraźnie preferowały takie grzyby 
mykoryzowe, jak Chroogomphus rutilus, Hebeloma (sect. Denudata), Tricholoma scalp-
turatum, a także Hebeloma mesophaeum, Suillus luteus, Thelephora terrestris, Tricholoma 
imbricatum, T. terreum – gatunki notowane również na powierzchniach piaszczystych, jed-
nak wykształcające wyraźnie więcej owocników na powierzchniach galmanowych. Na tych 
powierzchniach wystąpiło, i tutaj wykształciło więcej owocników, szereg grzybów związa-
nych z brzozą, pomimo tego, że drzewo to występowało również na niektórych powierzch-
niach piaszczystych. Były to przede wszystkim Lactarius torminosus, L. pubescens, Russula 
exalbicans, Leccinum scabrum. Część z wymienionych gatunków to grzyby tzw. wczesnych 
stadiów sukcesji, związane często z siedliskami o słabo wykształconym profilu glebowym 
i niewielkiej ilości ściółki.

Występowanie poszczególnych gatunków grzybów ektomykoryzowych w dużej mierze 
uzależnione było od warunków edaficznych występujących na powierzchniach. Analizy sta-
tystyczne, które obejmowały zestaw czynników edaficznych (skład podłoża, zawartość pier-
wiastków, materii organicznej, pH) i cechy zbiorowisk leśnych (skład gatunkowy, pokrycie 
itp.) oraz występowanie na powierzchniach gatunków o frekwencji równiej lub większej 
niż 20% (występowanie na 4 lub większej liczbie powierzchni) wykazały, że na skład zbio-
rowisk grzybów ektomykoryzowych na powierzchniach objętych badaniami najwiekszy 
wpływ miały takie czynniki, jak zawartość azotu, wapnia i materii organicznej w podłożu 
oraz jego odczyn (Mleczko, Kapusta 2010, 2011, 2012).

Występowanie grzybów saprobiontycznych na powierzchniach galmanowych i piasz-
czystych uzależnione było przede wszystkim od dostępności substratu. Na obydwu typach 
powierzchni występowało szereg gatunków z rodzaju Clitocybe (np. C. marginella, 
C. metachroa, C. cf. candicans), Hemimycena, Strobilurus, Gymnopus (np. G. dryophi-
lus, G. adrosaceus), a także Auriscalpium vulgare, Lycoperdon molle. Preferencje co do 
typu powierzchni były w grupie saprobiontów naściółkowych i nahumusowych widoczne 
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słabiej niż w przypadku grzybów mykoryzowych. Do grzybów z tej grupy, które występo-
wały przede wszystkim na powierzchniach galmanowych, należy Infundibulicybe costata, 
grzyb preferujący gleby o wyższym pH, często wapienne, a także Stropharia caerulea, 
gatunek częsty w siedliskach ruderalnych, antropogenicznych, o wyższym pH podłoża. 
Na powierzchniach galmanowych znacznie częściej tworzył owocniki Lycoperdon molle, 
grzyb preferujący gleby zasobniejsze, raczej alkaliczne. Tu znajdowało się również stano-
wisko Geastrum minimum, gatunku kalcyfilnego, częstego również na murawach ksero-
termicznych (Jaworska i in. 2012; Tomaszewska i in. 2012). Z kolei na powierzchniach 
piaszczystych znacznie częściej obserwowano owocniki Cystoderma carcharias, a także 
odnotowano obecność Disciseda candida i Lycoperdon nigrescens – grzybów acydofilnych, 
a także Clitocybe diatreta, gatunku obojętnego na odczyn podłoża, ale preferujcego podłoże 
piaszczyste. Grubsza warstwa humusu i ściółki iglastej była prawdopodobnie przyczyną 
częstszego notowania na powierzchniach piaszczystych między innymi szeregu grzybów 
z rodzaju Mycena (np. M. galopus, M. epipterygia, M. leptocephala), Clitocybe diatreta 
i Ramaria abietina.

Większa dostępność martwego drewna, przede wszystkim w postaci gałęzi i gałązek, 
rzadziej pniaków, spowodowała, że powierzchnie piaszczyste charakteryzowała duża różno-
rodność gatunkowa saprobiontów nadrewnowych. Powierzchnie galmanowe były pod tym 
względem znacznie uboższe. Do najczęściej spotykanych na powierzchniach piaszczystych 
grzybów z tej grupy troficzno-substratowej należały Galerina marginata, Gymnopilus 
penetrans, Mycena abramsii, M. galericulata, Pholiota spumosa, Tricholomopsis rutilans 
oraz szereg grzybów tworzących kortycjoidalne lub poliporoidalne owocniki z rodzajów 
Coniophora, Leptosporomyces, Oligoporus, Skeletocutis, Trechispora, Xylodon i innych. 
Oligoporus leucomallelus i Trichaptum fuscoviolaceum występowały na obydwu typach 
powierzchni z podobną częstością. Na powierzchniach piaszczystych zanotowano również 
większą różnorodność i liczebność grzybów briofilnych.

Chociaż analizy statystyczne nie wykazały istotnych różnic pomiędzy typami 
powierzchni pod względem liczby oraz masy owocników grzybów (por. Mleczko, Kapusta 
2011, 2012), to jednak można zauważyć pewną tendencję – zarówno liczba, jak i masa 
owocników wszystkich odnotowanych gatunków były większe na powierzchniach galma-
nowych. Znacznie większa dostępność substratu i wyższa różnorodność gatunkowa grzy-
bów saprobiontycznych, zwłaszcza nadrewnowych, powodowała, że na powierzchniach 
piaszczystych grzyby saprobiontyczne wykształcały większą liczbę i masę owocników. 
W przypadku grzybów mykoryzowych różnorodność gatunkowa była również większa 
na powierzchniach piaszczystych, jednak to na powierzchniach galmanowych grzyby te 
występowały wyraźnie liczniej i tworzyły większą masę owocników. Szczególnie duża pro-
dukcja biomasy owocników grzybów mykoryzowych na powierzchniach galmanowych, 
poza różnicami wynikającymi prawdopodobnie z biologii poszczególnych gatunków, może 
również wynikać z faktu, że powierzchnie galmanowe mają charakter młodszych zadrze-
wień i mniejszą ilość zakumulowanej ściółki.
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Specyfika lichenobioty na obszarze Olkuskiego Okręgu Rudnego

Urszula Bielczyk

W Polsce stanowiska porostów związanych z podłożem wzbogaconym metalami skupiają 
się w południowej części kraju i obejmują głównie obszar Dolnego Śląska i Sudetów oraz 
tereny na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Bielczyk, Kossowska 2015). Te ostatnie wynikają 
z wielowiekowej działalności górniczej i hutniczej na tym terenie, a jednym z najcenniej-
szych przyrodniczo, w tym również w odniesieniu do bioty porostów, jest Olkuski Okręg 
Rudny (OOR).

Stosunkowo nieliczne prace lichenologiczne z OOR wskazują na bogactwo porostów 
na tym terenie (Kiszka 2003, 2009; Kiszka, Kościelniak 2006; Bielczyk i in. 2009). Spe-
cyfikę tej bioty cechuje m.in. obecność gatunków o zdolnościach tolerancji lub/i akumu-
lacji metali ciężkich w plechach (Pawlik-Skowrońska i in. 2008; Pawlik-Skowrońska, 
Bačkor 2011).

Ostatnie badania lichenologiczne przeprowadzone w ramach interdyscyplinarnego pro-
jektu „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności bio-
tycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych” (MF EOG PL0265) realizowanego w latach 
2008–2011 dostarczyły kolejnych istotnych danych o porostach OOR. Ogółem w Olkuskim 
Okręgu Rudnym stwierdzono 94 gatunki porostów i 3 gatunki grzybów naporostowych 
(oznaczone gwiazdką – *); pełny wykaz gatunków opublikowała Bielczyk (2015).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie dwóch nowych dla Pol-
ski gatunków porostów: Agonimia vouauxii i Vezdaea leprosa (Ryc. 14). Trzynaście innych 
taksonów nie było znanych dotychczas z Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Bacidina saxenii, 
B. chloroticula, Cladonia conista, C. monomorpha, *Cladoniicola staurospora, *Licheno-
conium erodens, *L. lecanorae, Micarea nigella, Placynthiella dasaea, Ropalospora viridis, 
Scoliciosporum sarothamni, Thelidium fumidum, Violella fucatus). Osiemnaście taksonów 
stwierdzono po raz pierwszy w OOR (Absconditella lignicola, Buellia punctata, Caloplaca 
cerina var. muscorum, Cladonia chlorophaea, C. digitata, C. floerkeana, C. rei, C. sca-
briuscula, Lecanora pulicaris, Lepraria incana, Micarea nitschkeana, Placynthiella oligo-
tropha, P. uliginosa, Pseudevernia furfuracea, Trapeliopsis granulosa, Verrucaria fuscella, 
V. viridula, V. xyloxena).

Taksonomicznie najliczniejszą grupę reprezentowali przedstawiciele rodzajów Cladonia 
(19 gatunków) i Verrucaria (8). Do najczęściej występujących gatunków należały: Vezdaea 
leprosa (26 stanowisk), Lecanora conizaeoides (24), Cladonia monomorpha (23), C. pyxi-
data (20), C. rei, Sarcosagium campestre, Scoliciosporum chlorococcum (18), Agonimia 
vouauxii, Cladonia coniocraea, Micarea micrococca, Verrucaria bryoctona, V. muralis 
(15 stanowisk). Najbogatsze w porosty są powierzchnie muraw ciepłolubnych. Wśród form 
morfologicznych najwięcej jest porostów skorupiastych (70 gatunków). Mniej liczna była 
grupa porostów o plechach krzaczkowatych (23 gatunki), jednak są one spotykane często 
i w dużych populacjach. Zaledwie 8 gatunków tworzą formy listkowate.

Biota porostów OOR ukształtowała się pod dużym wpływem różnorodnych czynników 
antropogenicznych. Ich wyznacznikami są m.in.:

– gatunki pionierskie i efemeryczne o możliwościach szybkiej i skutecznej kolonizacji 
odkrytych powierzchni skalnych i gleby, np.: Sarcosagium campestre, Vezdaea leprosa, 
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V. aestivalis, Steinia geophana, Bacidina saxenii, Leptogium biatorinum, Verrucaria 
bryoctona);

– gatunki, u których udokumentowano zdolność tolerancji i/lub akumulacji metali cięż-
kich w plechach, m.in.: Hypocenomyce scalaris, Lepraria incana, L. elobata, L. jackii, 
Cladonia furcata, C. pocillum, C. fimbriata, Peltigera didactyla, Hypogymnia physodes, 
Stereocaulon incrustatum, Diploschistes muscorum (Ryc. 15);

– gatunki uzależnione od obecności cynku i ołowiu w podłożu, m.in. Vezdaea leprosa, 
V. aestivalis, Bacidina saxenii;

– dominacja gatunków wchodzących w skład zbiorowisk naziemnych (epigeity i epibry-
ofity); niektóre kolonizują plechy innych porostów oraz zasiedlają drobne kamyki i frag-
menty drewna w glebie;

– zdecydowana przewaga form skorupiastych;
– zmiany morfologiczne widoczne u porostów wielkoplechowych (zniekształcenia, kar-

łowacenie, wykruszanie fragmentów plech, wyraźne plamy przebarwień);
– ubóstwo epifitów, z wyjątkiem najbardziej toksytolerancyjnych (np. Scoliciosporum 

chlorococcum i Lecanora conizaeoides);
– niewielki udział epiksyli.
Olkuski Okręg Rudny cechuje znacząca różnorodność porostów uwarunkowana przez 

mozaikę siedlisk występujących na obszarze górniczym – piaski, odpady galmanowe, pod-
łoże o zróżnicowanym odczynie (pH), różnej wilgotności i stopniu nasłonecznienia. Liczba 
stwierdzonych tu taksonów jest porównywalna z podawanymi z podobnych obszarów 
Europy: Belgii, Holandii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (Purvis, Halls 1996; Heibel 
1999). Skład gatunkowy porostów na poszczególnych stanowiskach jest niejednorodny, 
zdeterminowany lokalnymi czynnikami edaficznymi, mikroklimatycznymi i biotycznymi. 
Również stopień rozpowszechnienia poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.

Ryc. 14. Vezdaea leprosa – częsty mikro-porost w terenach pogórniczych (fot. A. Flakus).
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Wyznacznikiem zbiorowisk roślinnych na glebach naturalnie i wtórnie wzbogaconych 
w metale ciężkie są metalofity – gatunki tolerujące lub preferujące ich wysokie stężenia 
w glebie. Porosty poprzez swoją specyficzną budowę i biologię są generalnie organizmami 
przystosowanymi do bytowania w nieprzyjaznym do życia środowisku, w tym skażonym 
metalami ciężkimi. Trudno jednak wskazać, które z gatunków rosnących na terenach gal-
manowych są obligatoryjnymi metalofitami. Można jednak przyjąć, że wszystkie tolerują 
podwyższoną zawartość metali ciężkich w podłożu i powietrzu atmosferycznym. Spośród 
gatunków/taksonów stwierdzonych w OOR, 60 (50%) podano z innych terenów zawie-
rających cynk i/lub ołów w podłożu (Purvis, Halls 1996; Heibel 1999; Cuny i in. 2004; 
Banásová 2006; Smith i in. 2009; Rajakaruna i in. 2011; Bielczyk i Kossowska 2014). 
U wielu udokumentowano zdolność tolerancji i/lub akumulacji tych pierwiastków w ple-
chach (Pawlik-Skowrońska i in. 2008; Pawlik-Skowrońska, Bačkor 2011). Wśród poro-
stów o plechach krzaczkowatych i charakterystycznych dla środowisk z cynkiem i ołowiem 
wymieniane są gatunki z rodzaju Stereocaulon, a zwłaszcza S. nanodes. W OOR stwier-
dzony został dotychczas jedynie S. incrustatum, niepodawany z porównywanych terenów 
w Europie. Gatunek ten w badanym terenie występuje często, tworzy duże populacje i jak 
wykazały badania Pawlik-Skowrońskiej i in. (2008), akumuluje w swoich plechach znaczne 
ilości metali ciężkich. Bardzo częstym gatunkiem w OOR jest także uznany za hiperakumu-
latora cynku – Diploschistes muscorum (Sarret i in. 1998). Wegetacja szeregu innych gatun-
ków o plechach skorupiastych, u których nie wykazano wprawdzie zdolności akumulacji 
metali ciężkich, wydaje się być od nich zależna. Są to np. Vezdaea leprosa i V. aestivalis, 
które poza terenami metalonośnymi, mają również stanowiska wokół galwanicznych barier 
ochronnych przy drogach w Niemczech i Wielkiej Brytanii (Ernst 1995; Gilbert 2000).

Ryc. 15. Diploschistes muscorum – hiperakumulator cynku i ołowiu (fot. R. Kościelniak).
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Z ekologicznego punktu widzenia, na wyróżnienie zasługuje obecność w OOR poro-
stów, których głównym lub dodatkowym komponentem autotroficznym są sinice. Poprzez 
zdolność wiązania wolnego azotu, są one ważnym ogniwem łańcucha troficznego, zwłasz-
cza na glebach galmanowych ubogich w biogeny. Tę grupę na terenach galmanowych repre-
zentują: Peltigera rufescens, P. didactyla, Stereocaulon incrustatum, Collema limosum, 
C. tenax i Leptogium biatorinum.

Lichenobiota OOR zawiera grupę porostów pionierskich o zdolnościach szybkiego kolo-
nizowania odkrytych powierzchni skał i gleby. Do najbardziej typowych dla podłoża ska-
żonego metalami ciężkimi należą krótkotrwałe porosty ruderalne tolerujące stres. Są one 
trudne do odnalezienia ze względu na bardzo małe rozmiary plech. Dodatkowo, niektóre 
z nich mają krótki cykl życiowy i zanikające owocniki, wytwarzane jedynie w wilgotnych 
porach roku. Do tej grupy porostów odnalezionych na terenie OOR należą Sarcosagium 
campestre, Vezdaea leprosa, V. aestivalis, Steinia geophana, Bacidina saxenii i Leptogium 
biatorinum. Możliwe jest również, przy dalszych badaniach, odszukanie kolejnych efe-
merycznych gatunków o drobnych plechach, które występują na podobnie zaburzonych 
siedliskach w różnych miejscach Europy.

Cennymi elementami bioty porostów OOR są gatunki bardzo rzadkie, rzadkie i zagro-
żone, które wskazują na jej unikatowy charakter. Trzy gatunki (Vezdaea leprosa, Agoni-
mia vouauxii, Thelocarpon imperceptum) mają tu dotychczas jedyne stanowiska w Polsce. 
Spośród gatunków bardzo rzadkich w skali kraju występują np. Bacidina saxenii, B. chlo-
roticula, Cladonia conista, Verrucaria xyloxena, czy grzyb naporostowy Cladoniicola 
staurospora. Obecne są taksony podlegające w Polsce ochronie prawnej i/lub zagrożone 
w skali kraju: Arthonia fusca (NT), Caloplaca cerina var. muscorum (VU), Cetraria acu-
leata, C. islandica (VU), Cladonia mitis, Peltigera didactyla, P. rufescens, Pseudevernia 
furfuracea, Stereocaulon incrustatum (EN) i Vezdaea aestivalis (DD) (Cieśliński i in. 2006).

W analizowanej lichenobiocie na wyróżnienie zasługują także gatunki znane dotychczas 
w Polsce z pojedynczych stanowisk, np. Bacidina saxenii (Czarnota, Coppins 2007), Baci-
dina chloroticula, Cladonia conista (Fałtynowicz 2003), Verrucaria xyloxena (Krzewicka 
2012) i grzyb naporostowy Cladoniicola staurospora (Czyżewska, Kukwa 2009). Warto 
również wspomnieć dwa bardzo częste w omawianym terenie mikro-porosty charaktery-
styczne dla miejsc pogórniczych Europy – Sarcosagium campestre i Verrucaria bryoctona 
(Gilbert, Purvis 2009; Orange i in. 2009).

Najcenniejszymi elementami lichenobioty regionu olkuskiego są gatunki występujące 
w obrębie ekologicznie wyspecjalizowanych zbiorowisk niskich muraw na podłożu galma-
nowym z klasy Violetea calaminariae. Budują je, podobnie jak w przypadku roślin, gatunki 
porostów światło- i ciepłolubnych, preferujących gleby o odczynie zasadowym i tolerujące 
metale ciężkie. Formy wielkoplechowe mają tu zagwarantowane właściwe oświetlenie, 
a rośliny zielne nie są dla nich czynnikiem eliminującym. Natomiast mikroporosty charak-
teryzuje szczególna fenologia, która polega na tym, że rozwijają się i wytwarzają owocniki 
po zakończeniu wegetacji roślin – jesienią i wczesną wiosną, a nawet zimą. Zagrożeniem 
dla tej grupy gatunków, podobnie jak dla zbiorowisk niskich muraw galmanowych, jest nie-
przemyślana i chybiona z ekologicznego punktu widzenia rekultywacja (Kapusta i in. 2010).
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Trasa wycieczki

Barbara Godzik, Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska

Kraków – Bolesław, Obszar Natura 2000 „Armeria” (1) – Obszar Natura 2000 
„Pleszczotka” (2) – ZGH Bolesław – wystawa „Kopalnia wiedzy o cynku” (3) – 
Źródliska Centurii (4) – Kraków

1. Obszar Natura 2000 „Armeria”

Obszar Natura 2000 „Armeria” (PLH120091) obejmuje tereny pogórnicze w sąsiedztwie 
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” (7,39 ha), największej w Polsce huty cynku 
w Bukownie ) (Ryc. 16). Na terenach tych prowadzono wydobycie galeny, galmanu i limo-
nitu. Płuczki galeny istniały tu od początku XV w., a galman zaczęto wybierać od końca 
XVII w. Początkowo była to chaotyczna eksploatacja powierzchniowa (do 12 m głęboko-
ści); od końca XIX w. do roku 1924 prowadzono tu już regularne wydobycie głębszych 
pokładów galmanu. Obszar obejmuje pogórnicze tereny nierekultywowane oraz zrekul-
tywowane pod koniec lat 90. XX w. przez ZGH „Bolesław”. W zachodniej, najstarszej 
części znajdują się zapadliska i nierówności po szybach poszukiwawczych. Prawdopodob-
nie obszar ten jest niezmieniony od co najmniej lat 20. XX w. W pobliżu znajdowała się 
działająca w latach 1953–1969 odkrywka „Michalska” o powierzchni 3 ha i głębokości 
10 m. Eksploatowane było w niej złoże pierwotne oraz zasoby rudy pozostałe w odpadach 
po poprzednich pracach wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji rudy odkrywkę zasy-
pano odpadami i żużlami odpadowymi z huty cynku. Po wypełnieniu odkrywki z końcem 
lat 90. XX w. nawieziono 30 cm gleby i posadzono brzozę (Betula pendula), modrzew 
(Larix decidua), sosnę (Pinus sylvestris) oraz rokitnik (Hippochaë rhamnoides) i oliwnik 
(Eleagnus commutata). Gleba najstarszej części terenu zawiera znaczny procent części 
szkieletowych. Warstwa organiczna gleby obejmuje ok. 20 cm miąższości. Zawiera ona 
bardzo wysokie stężenia metali (Zn 8%, Pb 1%). Gleba młodszej, nierekultywowanej części 
jest również szkieletowa, stężenia metali w górnej warstwie (do 10 cm) są także bardzo 
wysokie (Zn 4%, Pb 0,3%). Gleba powierzchni rekultywowanych z nasadzonymi drzewami 
zawiera 1% cynku i 0,3% ołowiu. Gleby mają odczyn zasadowy w granicach pH 7,0 do 7,6.

W kilkudziesięcioletniej murawie powstałej na drodze spontanicznej kolonizacji (naj-
starsza część obszaru Natura 2000 „Armeria”) gatunkami panującymi są: Armeria maritima 
(Ryc. 17) i Festuca ovina. Do stałych gatunków należą Arabidopsis arenosa, Dianthus 
carthusianorum, Silene vulgaris. Liczną grupę stanowią gatunki ciepłolubne (np. Carex 
caryophyllea, Pimpinella saxifraga) i łąkowe (np. Plantago lanceolata, Rumex thyrsiflo-
rus). Często występuje tu Biscutella laevigata. Ważną rolę w murawach odgrywają porosty 
(np. Cladonia pyxidata, C. glauca, Verrucaria muralis, Vezdaea stipitata. Na uwagę zasłu-
guje Diploschistes muscorum gatunek uznawany za hiperakumulator.

Młodsze, nierekultywowane odpady pogórnicze porastają słabo zwarte murawy z Ara-
bidopsis arenosa, Armeria maritima, Dianthus carthusianorum, Festuca ovina, Gyspophila 
fastigiata, Silene vulgaris. Spotykane są również powierzchnie porośnięte trawami (Agro-
stis gigantea, Molinia caerulea) lub łanami Anthericum ramusum. Roślinom naczyniowym 
towarzyszą liczne porosty (np. Cladonia pyxidata, C. glauca, C. pocillum, Sarcosagium 
campestre, Vezdaea stipitata, Verrucaria muralis).
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Na porzuconych przed kilkunastu laty polach rozwinęły się „łąki” z Armeria maritima, 
Festuca ovina i szeregiem gatunków ciepłolubnych i łąkowych, jak na poprzednio omówio-
nych powierzchniach. Powierzchnie rekultywowane w latach 90. XX w. porastają obecnie 
świetliste zadrzewienia brzozowe i modrzewiowe oraz zwarte zadrzewienia sosnowe. W ich 
runie rosną rośliny murawowe (Anthyllis vulneraria, Dianthus carthusianorum, Helianthe-
mum nummularium subsp. obscurum), łąkowe (Achillea millefolium, Carex hirta, Rumex 
thyrsiflorus), siedlisk ubogich (Festuca ovina, Gypsophila fastigiata, Herniaria gabra, 
Silene vulgaris). Liczne są również gatunki siedlisk antropogenicznych (Cirsium arvense, 
Tussilago farfara). Na części powierzchni rekultywowanych rozrastają się trawy (Agrostis 
gigantea, Calamagrostis epigejos). Na uwagę zasługują wnikające do zadrzewień storczyki 
– Epipactis atrorubens, E. helleborine. Licznie reprezentowane są porosty (m.in. Bacidina 
phacodes, Lecanora conizaeoides, Sarcosagium campestre, Scoliciosporum chlorococcum, 
Vezdaea stipitata, Verrucaria muralis).

Na obszarze Natura 2000 „Armeria” występują trzy gatunki roślin objęte ścisłą ochroną 
(Carlina acaulis, Epipactis atrorubens, E. helleborine) i dwa objęte ochroną częściową 
(Ononis spinosa, Frangula alnus).

Wykaz gatunków – Obszar Natura 2000 „Armeria”

Rośliny naczyniowe
Achillea millefolium L. 
Agrostis gigantea Roth 
Anthericum ramosum L. 
Anthyllis vulneraria L. 

Ryc. 16. Obszar Natura 2000 „Armeria” (fot. G. Szarek-Łukaszewska).
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Arabidopsis arenosa (L.) Lawralree
Armeria maritima (Mill.) Willd. 
Carex hirta L. 
Centaurea scabiosa L. 
Convolvulus arvensis L. 
Coronilla varia L. 
Daucus carota L. 
Dianthus carthusianorum L. 
Elymus repens (L.) Gould 
Euphorbia cyparissias L. 
Festuca ovina L. 
Galium album Mill. 
Galium boreale L. 
Gypsophila fastigiata L. 
Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. 
Lotus corniculatus L. 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Pimpinella saxifraga L. 
Plantago lanceolata L. 
Reseda lutea L. 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Taraxacum officinale F. H. Wigg. 

Grzyby zlichenizowane
Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostr.
Bacidina phacodes (Koerb.) Vezda
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Cladonia glauca Floerke

Ryc. 17. Zawciąg pospolity Armeria maritima (fot. G. Szarek-Łukaszewska).
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Cladonia pocillum (Ach.) Grognot
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Lecidella stigmata (Ach.) Hertel & Leuckert
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.
Placynthiella icmaela (Ach.) Coppins & P.James
Polyblastia gothica Th.Fr.
Sarcogyne regularis Koerb.
Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & Schied.
Verrucaria muralis Ach.
Vezdaea stipitata Poelt & Doebbeler

2. Obszar Natura 2000 „Pleszczotka” (PLH120092)

Obszar Natura 2000 „Pleszczotka” (PLH120092) obejmuje ponad 130. letni fragment terenu 
pogórniczego w Bolesławiu koło Olkusza (4,9 ha) (Ryc. 18). Sąsiaduje on z odkrywką 
„Bolesław”, która na skalę przemysłową czynna była od XIX w. do końca lat 80. XX w. 
Na tym terenie deponowane są odpady skalne z nadkładu i skał budujących złoże rud cyn-
kowo-ołowiowych, które pochodzą głównie z odkrywki „Bolesław”. Organiczna warstwa 
gleby jest tutaj bardzo płytka, szkieletowa, o odczynie zasadowym (pH > 7). Stężenia metali 
ciężkich w podłożu są bardzo wysokie (Zn 5%, Pb 0,4%, Cd 0,03%) i znacznie zróżnico-
wane, nawet w małej skali przestrzennej. Jest to związane z heterogenicznością materiału 
górniczego, z którego wykształciły się gleby. Dla roślin jest to teren trudny do zasiedlenia 
ze względu na znaczną zawartość metali ciężkich, ale też ekstremalne warunki siedliskowe 
(silne nasłonecznienie, niska wilgotność podłoża i niska zawartość biogenów).

Teren ten nie był nigdy rekultywowany, pokryty jest naturalną murawą. Roślinność 
wkraczała tu powoli na drodze spontanicznej kolonizacji. Krzewy (Juniperus communis) 

Ryc. 18. Obszar Natura 2000 „Pleszczotka” (fot. G. Szarek-Łukaszewska).
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i drzewa (Pinus sylvestris) były wśród murawy nieliczne, ponieważ rozwój siewek i wzrost 
drzew był bardzo ograniczony – najpierw (do lat 50. XX w.) z powodu wypasu bydła, 
a później (do lat 80. XX w.) na skutek bardzo wysokich emisji zanieczyszczeń pyłowych 
(zawierających metale ciężkie) i gazowych (SO2). Obecnie rozwój drzew (głównie sosny) 
i krzewów znacznie przyspieszył i pokrywają one teren w znacznie większym stopniu. Jest 
to główne zagrożenie dla muraw galmanowych.

Około 100 letnią murawę buduje blisko 100 gatunków roślin naczyniowych, ponad 60 
gatunków porostów i kilkanaście gatunków mchów. Trzon flory muraw stanowią rośliny 
ciepłolubne, gatunki siedlisk ubogich i tolerujące metale ciężkie, a towarzyszą im rośliny 
łąkowe oraz nieliczne gatunki leśne i siedlisk antropogenicznych. Najczęstszymi gatunkami 
w murawie są, m. in. Achillea millefolium, Arabidopsis arenosa, Dianthus carthusianorum, 
Festuca ovina, Galium album, Potentilla arenaria, Scabiosa ochroleuca, Thymus pulegio-
ides. Większość gatunków stanowią rośliny pospolite, szeroko rozprzestrzenione w Polsce; 
wyjątek stanowi jedynie kilka gatunków. Najważniejszym z nich jest Biscutella laevigata 
(Ryc. 19). Kolejnymi interesującymi gatunkami roślin naczyniowych, nieczęsto występują-
cymi w Polsce, są Gentianella germanica, Erysimum odoratum i Alyssum montanum.

Wśród roślin muraw znajdują się gatunki uznane za metalotolerancyjne; część z nich 
m.in. Armeria maritima, Biscutella laevigata, Dianthus carthusianorum, Silene vulgaris 
różni się od występujących na glebach „czystych” pod względem cech morfologicznych 
i fizjologicznych. Liczna jest grupa roślin mikoryzowych. Reprezentują ją m.in. Anthyllis 
vulneraria, Biscutella laevigata, Dianthus carthusianorum, Epipactis atrorubens, Festuca 
ovina, Gentianella germanica, Plantago lanceolata, Viola tricolor. Stopień kolonizacji 
mikoryzowej jest u tych gatunków różny, np. u F. ovina, V. tricolor wysoki, a u B. laevigata 

Ryc. 19. Pleszczotka górska Biscutella laevigata (fot. G. Szarek-Łukaszewska).
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niski. Z gatunków rosnących w murawie ścisłą ochroną objęte są Carlina acaulis, Epipactis 
atrorubens, Gentianella germanica.

W murawie rozwiniętej na starych odpadach górniczych bardzo ważną rolę odgry-
wają porosty. Występują one na glebie, kamieniach, a także na korze sosen rozrastają-
cych się w murawie. Częste są gatunki rodzajów: Cladonia (m.in. C. furcata, C. pocillum, 
C. pyxidata), Lecanora (m.in. L. dispersa, L. sarcopis) i Verrucaria (m.in. V. muralis, V. 
nigrescens). Na szczególną uwagę zasługuje porost Diploschistes muscorum uznawany 
za hiperakumulator cynku.

W murawie występuje ok. 40 gatunków grzybów Macromycetes. Część z nich repre-
zentuje gatunki ektomikoryzowe. Suillus lutens związany jest wyłącznie z sosną (Pinus 
sylvestris), Lactarius pubescens i Russula depallens tworzą symbiozy wyłącznie z brzozą 
(Betula pendula), a Tricholoma scalpturatum z gatunkami drzew zarówno iglastych, jak 
i liściastych. Większość gatunków jest jednak gatunkami saprobiotycznymi (np. Bovista 
plumbea, Entoloma papillatum).

W kilku gatunkach roślin (Armeria maritima, Biscutella laevigata, Daucus carota, Dian-
thus carthusianorum, Gypsophila fastigiata, Plantago lanceolata, Silene vulgaris) występu-
jących w terenie pogórniczym określany był poziom metali ciężkich (Zn, Pb, Cd). Na ogół 
najwyższe stężenia metali występowały w korzeniach, najniższe w nasionach. W obrębie 
samych nasion metale ciężkie znajdowały się z endospermie, która działała jako bariera 
blokująca dostęp pierwiastków do zarodka.

W ostatnich kilku latach liczba drzew w murawie gwałtownie zwiększyła się, co spo-
wodowało jej znaczne zacienienie. Konsekwencją tego procesu może być wycofywanie się 
wielu gatunków światłożądnych i termofilnych.

Wykaz gatunków – Obszar Natura 2000 „Pleszczotka”

Rośliny naczyniowe
Achillea millefolium L. 
Aegopodium podagraria L. 
Agrostis capillaris L. 
Agrostis gigantea Roth 
Agrostis stolonifera L. 
Alyssum montanum L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Anthyllis vulneraria L. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Armeria maritima (Mill.) Willd. 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl 
Astragalus glycyphyllos L. 
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 
Biscutella laevigata L. 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 
Campanula rotundifolia L. 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek 
Carex caryophyllea Latourr. 
Carex ericetorum Pollich 
Carex hirta L. 
Carlina acaulis L. 
Carlina vulgaris L. 
Centaurea scabiosa L. 
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Cerastium holosteoides Fr. emend. Hyl. 
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. 
Coronilla varia L. 
Crepis biennis L. 
Daucus carota L. 
Dianthus carthusianorum L. 
Elymus repens (L.) Gould 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 
Erigeron acris L. 
Erysimum odoratum Ehrh. 
Euphorbia cyparissias L. 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. 
Festuca ovina L. 
Festuca rubra L. 
Fragaria vesca L. 
Galium album Mill. 
Gentianella germanica (Willd.) Börner 
Gypsophila fastigiata L. 
Helianthemum nummularium (L.) MILL. subsp. obscurum (Celak.) Holub
Heracleum sphondylium L. 
Hieracium pilosella L. 
Holcus lanatus L. 
Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. 
Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Rchb.
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus (L.) Rchb.
Linum catharticum L. 
Lotus corniculatus L. 
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
Medicago falcata L. 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Parnassia palustris L. 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 
Pimpinella saxifraga L. 
Plantago lanceolata L. 
Poa compressa L. 
Potentilla arenaria Borkh. 
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (Dc) G.Lopez
Reseda lutea L. 
Rhinanthus minor L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex acetosella L. 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
Scabiosa ochroleuca L. 
Sedum acre L. 
Seseli annuum L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Taraxacum officinale F. H. Wigg. 
Thymus pulegioides L. 
Trifolium arvense L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Valeriana officinalis L. 
Verbascum lychnitis L. 
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Verbascum nigrum L. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica chamaedrys L. 
Vicia cracca L. 
Viola rupestris F. W. Schmidt 
Viola tricolor L. 

Grzyby zlichenizowane
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.
Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rost.
Aspicilia moenium (Vain.) G.Thor & Timdal
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not) Jatta
Bacidina phacodes (Koerb.) Vezda
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia cervicornis (Ch.) Flot. subsp. cervicornis
Cladonia coniocraea (Floerke) Spreng.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
Cladonia glauca Floerke
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladonia rangiformis Hoffm.
Cladonia symphycarpa (Floerke) Fr.
Collema limosum (Ach.) Ach.
Dimerella pineti (Schrad. ex Ach.) Vezda
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M.Choisy
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lecania cyrtella (Ach.) Th.Fr.
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr.
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. 
Lecanora murorum Ach.
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert
Leptogium biatorinum (Nyl.) Leight.
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.
Micarea prasina Fr.
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen
Mycobilimbia fusca (A. Massal.) Hafellener & V. Wirth
Myscobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner
Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Physcia caesia (Hoffm.) Furnr.
Physcia tenella (Scop.) Dc.
Placynthiella icmaela (Ach.) Coppins & P. James
Polyblastia albida Arnold
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner
Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & Schied.
Scoliciosporum chlorococcum (Graeve ex Stenham.) Vezda
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold
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Steinia geophana (Nyl.) Stein
Stereocaulon incrustatum Floerke
Strangospora moriformis (Ach.) Stein.
Thelidium papulare (Fr.) Arnold
Trapelia coarcatata (Sm.) M. Choisy
Trapelia placodioides Coppins & P. James
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James
Verrucaria aethiobola Wahlenb.
Verrucaria bryoctona (Th.Fr.) Orange
Verrucaria dolosa Hepp
Verrucaria muralis Ach.
Verrucaria nigrescens Pers.
Verrucaria obfuscans Nyl.
Verrucaria procopii Servit
Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tscherm.-Woess & Poelt
Vezdaea stipitata Poelt & Doebbeler

Mchy
Amblystegium serpens (Hedw.) B., S. & G.
Bryum caespiticium Hedw.
Bryum pallens Sw.
Campylium calcareum Crundw. & Nyh.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Dicranella varia (Hedw.) Schimp.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

3. ZGH Bolesław – wystawa „Kopalnia wiedzy o cynku”

Interaktywna wystawa przedstawia historię regionu i wydobycia najcenniejszych krusz-
ców, najpierw srebra i ołowiu, później cynku. Podróż po ekspozycji zaczyna się od obej-
rzenia maszyn górniczych zgromadzonych przed budynkiem. Następnie czeka nas krótki 
seans audiowizualny „Żywioły” – na obrazach pojawiają się struktury rud cynku i ołowiu, 
chodniki transportowe, olbrzymich rozmiarów maszyny górnicze oraz fragmenty proce-
sów przeróbki mechanicznej i hutniczej technologii. Na następnej interaktywnej wystawie 
„Skarby Ziemi Olkusko-Bolesławskiej” pokazany jest przekrój geologiczny przez złoże 
„Pomorzany” oraz instalacja „tunel czasu”, który zawiera widoki minerałów z różnych 
okresów geologicznych. Kolejna ekspozycja nazwana „Parageneza minerałów” ma charak-
ter interaktywny i prezentuje trzy grupy minerałów (kruszczowe, żyłowe i skałotwórcze) 
i ich właściwości fizyko-chemiczne. Do obejrzenia są również ciekawe mikrofilmy z histo-
rycznymi mapami geologicznymi. Kolejna strefa zatytułowana „Górnictwo dawniej i dziś” 
przybliża podziemny świat jako miejsce pracy górników. Najstarsze metody pracy można 
obejrzeć na rycinach Jerzego Agricoli, a współczesny świat eksploatacji rud cynku zoba-
czymy w rzeczywistości wirtualnej 3D na filmie „Symulator kopalni „Pomorzany”. [Źródło: 
http://zghboleslaw.pl/pl/kopalniawiedzy].

4. Źródliska Centurii

Źródliska Centurii (prawobrzeżny dopływ Białej Przemszy) w pobliżu wsi Hutki-Kanki, 
to od 1970 r. stanowisko zastępcze dla największej populacji warzuchy polskiej Cochle-
aria polonica E. Fröhlich (Ryc. 20). Obecnie gatunek występuje tylko na stanowiskach 
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Ryc. 20. Cochlearia polonica, źródliska Centurii (fot. W. Paul)

Ryc. 21. Populacja Cochlearia polonica w źródliskach rzeki Centurii (fot. W. Paul).
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zastępczych. Oprócz Centurii są to źródliska Wiercicy koło Złotego Potoku (od 1977) 
i Rajecznicy koło Obłudzy (od 1992). Próby utworzenia nowych stanowisk podejmowano 
w kilkunastu innych miejscach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jednak bez rezultatu 
(Kwiatkowska 2001; Kaźmierczakowa 2004; Baryła 2005).

Populacja naturalna C. polonica występowała w źródliskach strumienia Biała (i jego 
dopływów: Kręta, Mylna, Leśna), który jest lewym dopływem Białej Przemszy. Warzu-
cha polska obserwowana była także w pobliskiej Sztolni Ponikowskiej. Cały obszar jej 
pierwotnego występowania wynosił kilka kilometrów kwadratowych. Ostatnie rośliny 
obserwowano tam w 1994 r. Z powodu działalności górniczej, prowadzonej przez Kopal-
nię Piasku Podsadzkowego Maczki-Bór na polu wydobywczym „Pomorzany”, nastąpiło 
osuszenie tych terenów, w wyniku czego stanowiska naturalne zanikły. Na stanowiskach 
naturalnych warzucha tworzyła własny endemiczny zespół Cochlearietum polonicae 
Kwiatk. 1957 (kl. Montio-Cardaminetea), w którym była gatunkiem panującym (Kwiat-
kowska 1957).

W Centurii C. polonica rośnie na podłożu piaszczystym, w źródliskach z zimną wodą 
(8–15°C) o dużej zawartości węglanów. Kolonizuje miejsca z wodą wolno płynącą, głęboką 
na kilka centymetrów, a także nieznacznie wyniesione i stale wilgotne piaszczyste łachy 
(Ryc. 21). Jest gatunkiem mało ekspansywnym, o niewielkiej sile konkurencyjnej.
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