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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 



172 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

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
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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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