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Oddajemy w Twoje ręce przewodnik przyrodniczy po wybranych obszarach 

chronionych województwa małopolskiego, które kryją w swoich granicach 

cenne i rzadkie siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt. Wspólnym elementem 

łączącym wszystkie wybrane przez nas obszary Natura 2000 i rezerwaty przy-

rody, jest występująca tam roślinność kserotermiczna. 

Siedliska ciepłolubne zasługują na szczególną uwagę, gdyż z jednej strony 

stanowią miejsca o najbogatszej różnorodności gatunkowej w naszej ojczystej 

fl orze, zaś z drugiej strony są najbardziej zagrożonymi siedliskami w skali Unii 

Europejskiej. Ich zanikanie jest związane z zaprzestaniem prowadzenia eksten-

sywnej gospodarki na łąkach i pastwiskach oraz z procesem sukcesji ekologicz-

nej prowadzącej do zarastania muraw.

Mając na uwadze bardzo szybko zachodzące zmiany w środowisku, które 

powodują zanikanie siedlisk ciepłolubnych, podjęliśmy się realizacji projektu 

pn. „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce”. 

Dzięki wsparciu funduszy unijnych możliwe było przeprowadzenie szeregu 

działań w 22 obszarach chroniących siedliska ciepłolubne w woj. mało-

polskim. Zachęcenie lokalnej społeczności do prowadzenia wypasu owiec 

olkuskich, coroczne zabiegi ochronne (wycinka drzew i krzewów, koszenie 

murawy), hodowla ex situ zagrożonych roślin, oznakowanie obszarów tabli-

cami informacyjnymi oraz wyposażenie w architekturę turystyczną z pewno-

ścią przyczynią się do ocalenia siedlisk ciepłolubnych.  

Drogi Turysto, zachęcamy do zwiedzania opisanych przez nas obszarów 

i bliższego zapoznania się z ich walorami przyrodniczymi, prosząc jednocze-

śnie o ich uszanowanie, aby przyszłe pokolenia mogły również podziwiać 

ich piękno.

Bożena Kotońska

Regionalny Konserwator Przyrody

w Krakowie
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Pochodzenie, przemiany, znaczenie 
i ochrona nawapiennych muraw, zarośli 
i lasów kserotermicznych 

Uwagi ogólne. Kserotermiczne gatunki roślin, to jest przystosowane do życia w miej-

scach suchych i gorących, można napotkać w różnych częściach Małopolski. Rosną one 

w niektórych lasach i zaroślach oraz dominują w murawach, szczególnie na podłożu 

wapiennym lub lessowym, w miejscach silnie nasłonecznionych. Kserotermiczne lasy, 

zarośla i murawy niegdyś zajmujące znaczne przestrzenie na takich siedliskach, obecnie 

ograniczone są z reguły do niewielkich, izolowanych skrawków (Fot. 1). Główną przy-

czyną ich kurczenia się i zanikania jest przekształcanie krajobrazu w wyniku współcze-

snych zmian w gospodarczym użytkowaniu terenu, zachodzących przede wszystkim 

w XX wieku, a w szczególności po II wojnie światowej. W efekcie zmniejsza się liczba 

Fot. 1. Krajobraz rolniczy Wyżyny Miechowskiej, na pierwszym planie murawa kserotermiczna w rezer-
wacie Wały (fot. ZD)
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i liczebność populacji wielu gatunków kserotermicznych i wymierają one na terenach 

najbardziej przekształconych. 

Murawy powstałe na terenach wcześniej zajętych przez lasy, zawdzięczają swoje 

pochodzenie i długotrwałą obecność w krajobrazie gospodarczej działalności czło-

wieka i jego ciągłej ingerencji związanej z tą działalnością. Określa się je dlatego jako 

półnaturalne, co odróżnia ten typ roślinności od zbiorowisk naturalnych, to jest 

powstałych i utrzymujących się jedynie w wyniku naturalnych procesów i zależności 

przyrodniczych. Takie murawy kserotermiczne zasiedlają obecnie przede wszystkim 

najbardziej suche, nasłonecznione i gorące siedliska, strome, niekiedy prawie pionowe 

wapienne ściany skalne oraz skałki gipsowe. Są to zbiorowiska reliktowe i na tych 

siedliskach pionierskie. Niekiedy murawy kserotermiczne na podłożu wapiennym, 

gipsowym lub lessowym, szczególnie z przewagą lub dużym udziałem kserofi lnych 

traw, jak ostnice Stipa, kostrzewy Festuca, strzęplica Koeleria i inne, bywają określane 

„stepowymi”. Zbiorowiska stepowe w ścisłym znaczeniu związane są z obszarami 

bezleśnymi, o typowym klimacie kontynentalnym, rozciągającymi się w Europie mię-

dzy dolnym Dunajem i środkową Wołgą oraz południowym Uralem. Występujące 

u nas wyspowo zbiorowiska z ostnicą włosowatą Stipa capillata, które najbardziej 

przypominają zubożałą roślinność stepową i mogą być uważane za jej relikt, nie są 

uwarunkowane wyłącznie klimatem jak prawdziwy step, zależą natomiast głównie od 

cech podłoża i po części od działalności człowieka (Szafer 1977; Medwecka-Kornaś, 

Kornaś 1977).

Pochodzenie roślin kserotermicznych. Nawapienne zbiorowiska kserotermiczne 

są z reguły bardzo bogate fl orystycznie, ponieważ tworzą je gatunki różnego pocho-

dzenia (rozmaitych elementów historycznych), które przybyły na teren południowej 

Polski w kolejnych falach migracyjnych, nawarstwiających się w długim okresie. Przy-

wędrowały one z położonych na południowy wschód i południowy zachód terenów 

ostojowych, nie objętych zlodowaceniami, gdzie mogła przetrwać starsza fl ora ste-

powa i naskalna. Główne drogi wędrówek prowadziły z Besarabii i Podola na Wyżyny 

Lubelską i Małopolską oraz z Niziny Węgierskiej przez Morawy i Bramę Morawską 

na Wyżynę Małopolską i Górny Śląsk (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1977). Można 

sądzić, że już pod koniec okresu ostatniego zlodowacenia rozległe tereny bezleśne 

ułatwiły migrację gatunków stepowych z takich rodzajów jak ostnica Stipa, wiechlina 

Poa i kostrzewa Festuca. Panował jeszcze wtedy suchy i zimny klimat kontynentalny. 

Opierając się na analizie ich współczesnego rozmieszczenia można uważać, że naj-

więcej gatunków stepowych przybyło najprawdopodobniej z Podola przez Wyżynę 

Lubelską, wędrując terenami lessowymi oraz wzgórzami wapiennymi i gipsowymi, 

w okresie gdy nie rozwinęła się jeszcze w tej części Polski bardziej zwarta pokrywa 

leśna, utrudniająca ich rozprzestrzenianie (Pawłowska 1977). Były wśród nich takie 

gatunki jak: wiśnia karłowata Cerasus fruticosa (PP), gorycz siny Peucedanum cerva-

ria, dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia (PP). Z południa, przez Bramę 

Morawską przybyły m.in. len włochaty Linum hirsutum (PP) i dziewanna austriacka 

Verbascum austriacum (PP). Z południowego wschodu lub z południa przywędrowały 

także: miłek wiosenny Adonis vernalis (PP), turzyca niska Carex humilis (ES), turzyca 



Pszeniec różowy Melampyrum arvense (fot. ZD)

Oman wąskolistny Inula ensifolia (fot. ZD)



Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum (fot. ZD) 

Głowienka wielokwiatowa Prunella grandifl ora (fot. ZD)
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delikatna C. supina (ES-IR), ostnica włosowata Stipa capillata (ES-IR), ostnica Jana 

S. joannis (ES) i inne. Obecnie głównym ośrodkiem występowania wielu wymienio-

nych gatunków (PP) jest Prowincja Pontyjsko-Pannońska, tj. obszar otaczający od pół-

nocy i zachodu Morze Czarne. Przykładami innych gatunków pontyjsko-pannońskich 

lub pontyjsko-pannońsko-śródziemnomorskich, rosnących w naszych murawach są: 

szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis, ostrożeń panoński Cirsium pan-

nonicum, oman wąskolistny Inula ensifolia, kosaciec bezlistny Iris aphylla, len złocisty 

Linum fl avum, pszeniec różowy Melampyrum arvense, aster gawędka Aster amellus, 

pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, szałwia okręgowa Salvia verticillata, szałwia 

łąkowa S. pratensis, czyściec prosty Stachys recta, macierzanka nagolistna Th ymus gla-

brescens, przetacznik ząbkowany Veronica austriaca i turzyca Michela Carex michelii 

(Zając, Zając 2009). Wśród wcześniej wymienionych są także gatunki euro-syberyjskie 

(ES) i irano-turańskie (IR), te ostatnie związane z rozległymi terenami Azji Centralnej. 

Innymi euro-syberyjskimi gatunkami kserotermicznymi są m.in. dzwonek syberyj-

ski Campanula sibirica, przetacznik kłosowy Veronica spicata, czosnek skalny Allium 

montanum i marzanka barwierska Asperula tinctoria, a irano-turańskimi – dzwonek 

skupiony Campanula glomerata i kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola.

Skład gatunkowy współczesnych lasów liściastych zaczął kształtować się w okresie 

subborealnym (przedostatniej fazie holocenu – okresu ciepłego po ostatnim zlodowa-

ceniu, który rozpoczął się przed około 11 700 latami i trwa do dzisiaj), między 5000 

i 3000 lat temu, po przybyciu na ziemie polskie ostatnich ich składników drzewia-

stych – graba i buka. Inne gatunki drzew zasiedliły te tereny już w okresach wcze-

śniejszych. Uważa się, że warunki sprzyjające ekspansji niektórych gatunków drzew 

zaistniały już ponad 13 000 lat temu. W okresie późno glacjalnym – bezpośrednio 

poprzedzającym holocen, na wyżynach południowej Polski panował krajobraz parkowy 

z luźnymi lasami z sosną, brzozami i modrzewiem, zaroślami jałowca i przęśli oraz 

płatami roślinności stepowej. Żyły tu wówczas koczownicze ludy łowiecko-zbierackich 

kultur paleolitycznych, których wpływ na szatę roślinną był niewielki (Ralska-Jasiewi-

czowa 1999). Można przypuszczać, że w tym czasie na lessach środkowej Polski mogło 

występować zbiorowisko kserotermiczne z ostnicą piórkowatą Stipa capillata i innymi 

luźnodarniowymi trawami, jak perz siny Elymus hispidus i wiechlina cebulkowata Poa 

bulbosa. Byłoby to najstarsze historycznie, pionierskie zbiorowisko stepowe w tym 

regionie, do którego nawiązują w pewnym stopniu współczesne pionierskie murawy 

ostnicowe, spotykane na lessach, wapiennych zboczach i skałkach gipsowych Wyżyny 

Małopolskiej (Szafer 1977). Na początku holocenu, w okresie borealnym – 10 000 

– 9000 lat temu, nastąpiły intensywne przekształcenia zbiorowisk leśnych. Zanikła 

wtedy stopniowo roślinność miejsc otwartych, ustępując w wyniku zacienienia przez 

drzewa liściaste. Jej resztki pozostały jedynie na specyfi cznych, małych i izolowanych 

siedliskach, jak urwiste zbocza, skarpy dolin rzecznych, wychodnie skalne, a nawet 

żwirowiska nadrzeczne. W takich miejscach mogły przetrwać przybyłe już wcześniej 

gatunki stepowe i kserotermiczne.

Historia roślinności kserotermicznej. Zasadnicze zmiany w układzie roślinności 

zaczęły następować wraz z pojawieniem się plemion neolitycznych, których podstawą 
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gospodarki była uprawa roślin i hodowla zwierząt domowych. Początki tych zmian 

na ziemiach polskich można datować na około 7000 lat temu (Ralska-Jasiewiczowa 

1999; Kruk, Milisauskas 1999). Wraz z rozwojem kultur neolitycznych zakres zmian 

środowiska był coraz większy. W okresie późniejszych zasiedleń, w następnych kilku 

tysiącleciach, przez plemiona bardziej rozwiniętych kultur neolitycznych, osadnictwo 

przesuwało się stopniowo na obszary wyżynne. W tym czasie wypas był prowadzony 

zarówno na utworzonych pastwiskach, jak i w lasach. Uważa się, że w szczególności 

wypas w lasach przyczynił się do powstania nowych siedlisk dla gatunków muraw 

nawapiennych. Można zatem sądzić, że już w okresie neolitu na żyznych obszarach 

wyżyn lessowych pierwotna szata leśna została miejscami przekształcona w ciepło-

lubne zarośla z murawami kserotermicznymi. Dominująca rola pasterstwa utrzy-

mywała się także w okresie późniejszym, u plemion z epoki brązu. Ocenia się, że 

sytuacja taka trwała do około trzynastego stulecia przed naszą erą. W ciągu następ-

nego tysiąclecia, gdy zaczęto używać żelaznych narzędzi nastąpiła znaczna intensyfi -

kacja rolnictwa, rozpowszechniły się stałe uprawy rolne i zaczęto masowo uprawiać 

rośliny zbożowe. W czasie największego zagęszczenia sieci osadniczej w południowej 

Polsce, przypadającego na pierwsze wieki nowej ery, w okresie rzymskim, zasiedlone 

zostały także tereny wcześniej słabo eksploatowane z powodu niesprzyjających warun-

ków  przyrodniczych, m.in. na  Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Karpatach 

(Ralska- Jasiewiczowa 1999).

W efekcie tych procesów na obszarze niemal całego kraju, stopniowo został 

ukształtowany krajobraz rolniczy, cechujący się dużym wylesieniem i silnym antro-

pogenicznym przekształceniem zbiorowisk roślinnych. Z analizy danych palinolo-

gicznych i archeologicznych wynika, że podobna była geneza nawapiennych muraw 

kserotermicznych również w innych częściach Europy środkowej. Szczątki niektórych 

gatunków obecne są już w wykopaliskach z okresu neolitu. Liczba znajdowanych 

gatunków kserotermicznych zwiększa się kolejno w okresach brązu i żelaza i znacząco 

rośnie w okresie rzymskim, który był również pierwszym okresem rozprzestrzenia-

nia się w całej Europie środkowej półnaturalnych muraw nawapiennych. Analizy 

historyczne wskazują, że dalszy rozwój i rozprzestrzenianie tych muraw rozpoczęło 

się w wiekach średnich, a najbardziej rozpowszechnione były one między piętnastym 

i dwudziestym wiekiem poprzedniego tysiąclecia. Chociaż nie jest w pełni jasne, 

w jakim stopniu procesy migracyjne i kolonizacyjne zachodzące w różnym czasie zade-

cydowały o współczesnym składzie gatunkowym muraw, można sądzić, że ostatecznie 

został on ukształtowany w wymienionym okresie. Na przykład, dane archeologiczne 

z zachodniej części Europy środkowej sugerują, że takie gatunki jak: szałwia łąkowa 

Salvia pratensis, krwiściąg mniejszy Snaguisorba minor, chaber driakiewnik Centaurea 

scabiosa i dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides pojawiły się w zbiorowi-

skach murawowych dopiero w czasach rzymskich, podczas gdy niektóre gatunki traw 

stały się składnikami muraw dopiero w wiekach średnich (rajgras wyniosły Arrhena-

therum elatius), a nawet w czasach współczesnych (strzęplica nadobna Koeleria macran-
tha i kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola), gdy powstała większość łąk kośnych 

(Poschlod, WallisDeVries 2002).
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Rozwój współczesnych zbiorowisk. Uważa się, że powstanie wielu muraw 

w Europie środkowej miało bezpośredni związek ze sposobem wykorzystania terenu, 

w tym prowadzoną od okresu brązu do wczesnego średniowiecza gospodarką prze-

mienną lub przemienną rolniczo-pasterską, i stosowanym od wczesnego średniowiecza 

do dziewiętnastego, a nawet początku dwudziestego wieku płodozmianem trzypolo-

wym. Każdy z tych systemów obejmował nieuprawiane pola, które były wypasane 

przez dłuższy okres lub co trzy lata. Różni badacze podkreślają, że przemienne użytko-

wanie terenu jako pól ornych i pastwisk ułatwiało migrację wielu gatunków nawapien-

nych muraw, ponieważ do ich obfi tego kiełkowania i szybkiego rozwoju niezbędne są 

 miejsca z odsłoniętą glebą, podczas gdy w zwartej murawie regeneracja tych gatunków 

przez kiełkowanie nasion jest ograniczona.

Tempo rozprzestrzeniania roślin zależy bardzo od sposobu w jaki rozsiewane są 

ich nasiona. Ważnymi czynnikami ułatwiającymi rozsiewanie nasion są wiatr, woda 

i zwierzęta. Podczas gdy w otwartym krajobrazie wiatr może decydować o przeno-

szeniu nasion, w krajobrazie leśnym jego rola jest ograniczona, i może mieć wpływ 

na rozmieszczenie roślin tylko w małej skali. Uważa się, że w okresie holocenu zwie-

rzęta odegrały najważniejszą rolę jako nosiciele nasion, szczególnie na duże odległości. 

Nasiona większości drzew i krzewów mogą być rozprzestrzeniane przez ptaki. Duże 

zwierzęta roślinożerne mogą efektywnie rozsiewać wiele gatunków roślin, szczególnie 

zielnych. Dotyczy to także zwierząt hodowanych przez człowieka, które były prawdo-

podobnie najważniejszymi nosicielami i czynnikami rozsiewającymi nasiona w skali 

lokalnej i regionalnej w tradycyjnym, historycznym już krajobrazie rolniczym. Kra-

jobraz taki tworzyły mniej lub bardziej przestrzennie izolowane płaty różnych typów 

siedlisk: leśnych, łąkowych, polnych, murawowych i innych, oraz terenów wsi lub 

skupisk zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Większość z nich była wzajemnie 

powiązana przez różne procesy umożliwiające rozsiewanie nasion i reprodukcję roślin. 

Wynikało to bezpośrednio ze stosowanych wówczas sposobów prowadzenia upraw 

i hodowli zwierząt, zbierania plonów z pól i ich nawożenia, koszenia łąk, transportu 

i przechowywania plonów z pól i łąk i innych zabiegów gospodarczych, efektem któ-

rych było przenoszenie i rozprzestrzenianie bardzo dużej liczby nasion wielu gatunków 

roślin (Poschlod, Bonn 1998). 

Znaczący udział miały zwierzęta wypasane w lasach, na murawach i odłogowa-

nych polach, które przenosiły między nimi wielkie ilości nasion. Pasące się zwierzęta 

przenosiły nasiona zaczepione w sierści i przyklejone na kopytach, a zjedzone wydalały 

w odchodach. Ponadto wędrując po murawach tworzyły one kopytami i racicami luki 

w darni, w których mogły kiełkować nasiona i rozwijać się siewki roślin. Jak duża była 

rola wypasanych zwierząt w rozsiewaniu roślin, mogą świadczyć współczesne obserwacje 

przeprowadzone w południowo-zachodnich Niemczech, z których wynika, że u jednej 

owcy pasącej się w nawapiennych murawach znaleziono w sierści, w ciągu tylko trzech 

miesięcy, ponad 8500 nasion 85 gatunków. Ponad 380 nasion (47 gatunków) znale-

ziono na racicach, a ponad 270 w odchodach. Autorzy tych badań oceniają, że stado 

400 owiec mogło przenosić i rozsiewać w czasie jednego sezonu wegetacyjnego ponad 

8 mln nasion (Fischer i in. 1996; Poschlod, Bonn 1998). Obserwacje przeprowadzone 
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na pastwiskach w północnej Holandii wykazały z kolei, że w 1 kg suchych odchodów 

krów może znajdować się przeciętnie ponad 4600 zdolnych do kiełkowania nasion, 

a w takiej samej ilości odchodów owiec ponad 1000. W sumie rozsiewanych było 

w ten sposób 61 gatunków z 85 rosnących na badanym terenie. Autorzy tych badań 

oceniają, że w ciągu roku jedna krowa może rozprzestrzenić w ten sposób 2.6 mln 

nasion, podczas gdy jedna owca 40 tys. (Mouissie i in. 2004). Można zatem sądzić, 

że wypas zwierząt prowadzony przez setki lat przyczynił się w ogromnym stopniu do 

powstania tak bardzo bogatych w gatunki murawowych i leśnych zbiorowisk ksero-

termicznych (Fot. 2), a niekiedy kompleksów takich zbiorowisk, utworzonych przez 

płaty luźnych, świetlistych lasów z licznym udziałem zielnych gatunków leśnych, zaro-

ślowych, łąkowych i murawowych, oraz polan z roślinnością typowo murawową.

Różnorodność gatunkowa w krajobrazie środkowej Europy, która wzrastała powoli 

od okresu neolitycznego za sprawą działalności człowieka, osiągnęła najwyższy poziom 

nie dawniej niż 150 –200 lat temu, w czasach bezpośrednio poprzedzających rewolu-

cję przemysłową i rozwój miast. Od dziewiętnastego wieku w wyniku zachodzących 

przemian gospodarczych i wprowadzania intensywnych metod w rolnictwie opisane 

wyżej powiązania między siedliskami były coraz słabsze.

Zróżnicowanie zbiorowisk. Współcześnie typowe murawy kserotermiczne wystę-

pują w Polsce na terenach o bardziej kontynentalnych cechach klimatu – mniejszej 

ilości opadów i bardziej gorących latach. W południowej Polsce przede wszystkim 

Fot. 2. Nawapienna murawa kserotermiczna w rezerwacie Wały, lipiec 1996 (fot. ZD)
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na Wyżynach Małopolskiej i Lubelskiej, gdzie jest największe zróżnicowanie ich 

zbiorowisk, a także na Śląsku, koło Przemyśla i w Karpatach na wapieniach Pasa 

Skałkowego. W północnej Polsce obecne są one głównie na zasobnym w węglan wap-

nia podłożu morenowym, na południowych stokach dolin dolnej Odry i Wisły oraz 

w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1977; Michalik, 

Zarzycki 1995). 

W południowo-zachodniej części Małopolski, objętej zakresem tego przewodnika, 

można oglądać płaty kilku typów nawapiennej roślinności kserotermicznej. Są to natu-

ralne murawy naskalne z kostrzewą bladą Festuca pallens, czosnkiem skalnym Allium 

montanum, oleśnikiem górskim Libanotis pyrenaica, rojownikiem pospolitym Jovi-

barba sobolifera, macierzanką wczesną Th ymus praecox i in. (zespół Festucetum pallen-

tis), porastające wapienne skały w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Skalicach 

Nowotarskich i w Pieninach. W południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

na cienkiej warstwie lessu przykrywającego skały wapienne spotyka się półnaturalne 

murawy z licznym udziałem m.in. strzęplicy nadobnej Koeleria macrantha, kostrzewy 

bruzdkowanej Festuca rupicola i tymotki Boehmera Phleum phleoides (zespół Koelerio-

 -Festucetum rupicolae). Na Wyżynie Miechowskiej, w różnych miejscach, na połu-

dniowych zboczach pagórków zbudowanych z margli kredowych, występuje bogata 

fl orystycznie półnaturalna murawa z omanem wąskolistnym Inula ensifolia, ostroże-

niem pannońskim Cirsium pannonicum, lnem złocistym Linum fl avum, lnem włocha-

tym L. hirsutum, astrem gawędką Aster amellus, turzycą niską Carex humilis i wieloma 

innymi gatunkami. W południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i w Pieni-

nach można obserwować bogate w gatunki wtórne murawy naskalne, z udziałem okaza-

łych ziół kserotermicznych, w tym lebiodką pospolitą Origanum vulgare, klinopodium 

pospolitym Clinopodium vulgare, omanem szlachtawą Inula conyza, szałwią okręgową 

Salvia verticillata (zespół Origano-Brachypodietum). W południowej części Jury Kra-

kowsko-Częstochowskiej na podłożu wapiennym lub kredowym, często przykrytym 

cienką warstwą lessu, w miejscach między murawami i sąsiadującym lasem rozwijają 

się niekiedy kserotermiczne zarośla, w których obok niskich okazów drzew i krzewów 

takich jak leszczyna Corylus avellana, dereń świdwa Cornus sanguinea i szakłak Rham-

nus cathartica, zielnych roślin leśnych i murawowych, rosną gatunki zaroślowe: gorycz 

siny Peucedanum cervaria, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, okrzyn szeroko-

listny Laserpitium latifolium, wrotycz baldachogroniasty Tanacetum corymbosum i inne 

(zespół Peucedano cervariae-Coryletum). Częściej w podobnych miejscach, a także na 

obrzeżach ciepłolubnych lasów, muraw kserotermicznych oraz na zarośniętych mura-

wach spotyka się ciepłolubne zarośla, z reguły uboższe od wymienionego zbiorowiska, 

z tarniną Prunus spinosa, ligustrem Ligustrum vulgare, berberysem Berberis vulgaris, 

głogami Crataegus, różami Rosa i innymi krzewami oraz kserotermicznymi roślinami 

zielnymi, które rosną razem w różnych kombinacjach. 

Jedyne na omawianym obszarze leśne zbiorowisko kserotermiczne, związane jest 

z Wyżyną Miechowską. Zachowały się tam nieliczne płaty świetlistej dąbrowy (zespół 

Potentillo albae-Quercetum), w których warstwę drzew buduje głównie dąb bezszy-

pułkowy Quercus petraea, rzadziej dąb szypułkowy Q. robur, a runo jest szczególnie 
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bujne i bogate. Rosną w nim obok typowych gatunków lasów liściastych, ciepłolubne 

i wapieniolubne gatunki, jak: koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, pięciornik 

biały Potentilla alba, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, dzwonek 

brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora 

i inne, oraz spora grupa roślin typowych dla zmiennowilgotnych łąk, w tym: sierpik 

barwierski Serratula tinctoria, czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, pełnik europejski 

Trollius europaeus i inne. Jest to najbogatsze w gatunki zbiorowisko leśne występujące 

w Polsce. Swój niepowtarzalny, niegdyś parkowy charakter i unikatowy skład gatun-

kowy zawdzięcza ono długookresowemu wypasowi. Obecnie, po zaprzestaniu wypasu, 

obserwuje się w całej Polsce szybkie, daleko idące ubożenie świetlistej dąbrowy i jej 

przemianę w las grądowy, ponieważ wzrasta pokrycie warstwy drzew i rozwija się gęsta 

warstwa krzewów, które silnie zacieniają roślinność runa. W efekcie zanikają gatunki 

światłożądne, a ich miejsce zajmują leśne rośliny cieniolubne (Jakubowska-Gabara 

1993). Częstsze na omawianym terenie są ciepłolubne lasy bukowe. Ich płaty związane 

są z płytkimi glebami na wapieniu i zboczami o południowej ekspozycji. Ciepłolubne 

buczyny (szeroko ujęty zespół Carici-Fagetum) spotykane są na Wyżynie Krakowsko-

 -Częstochowskiej i w Pieninach. W warstwie drzew przeważa buk Fagus sylvatica, a na 

często bogatą warstwę runa składają się zarówno gatunki typowych lasów liściastych, 

jak i zarośli kserotermicznych np.: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, 

dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides, klinopodium pospolite Clinopo-

dium vulgare, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium i in. Charakteryzują je także 

niektóre gatunki storczyków: buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, 

buławnik mieczolistny C. longifolia i buławnik czerwony C. rubra. Na Wyżynie Kra-

kowsko-Częstochowskiej innym typem lasu, w podobnych miejscach, ale na względnie 

suchej glebie, jest ciepłolubny grąd z miodownikiem melisowatym Melittis melisophyl-

lum. Warstwę drzew tworzą najczęściej: dąb bezszypułkowy i dąb szypułkowy, grab 

Carpinus betulus i lipa Tilia cordata, natomiast w runie można znaleźć sporo tych 

samych gatunków, które rosną także w ciepłolubnych lasach bukowych.

Przemiany nieużytkowanych muraw. Po zmianach w stosunkach ekonomicz-

nych i sposobie gospodarowania po II wojnie światowej, w ciągu kilku dziesięcioleci 

prawie wszystkie procesy i powiązania tak charakterystyczne dla tradycyjnego krajo-

brazu rolniczego ostatecznie przestały funkcjonować. Regularny wypas rozrzuconych 

i izolowanych w krajobrazie muraw kserotermicznych przestał być opłacalny. Roślin-

ność nieużytkowanych muraw zaczęła się szybko zmieniać. W wyniku sukcesji wtórnej 

zaczęły je zarastać krzewy i drzewa, a na głębszych glebach także szybko rozrastające się 

wysokie trawy i zioła, ograniczając reprodukcję i rozwój wielu typowo murawowych 

roślin, wymagających otwartych, silniej nasłonecznionych siedlisk. Nie powstrzymany 

proces sukcesji może w ciągu kilkunastu lat doprowadzić do znacznego ograniczenia 

powierzchni zbiorowisk murawowych i zanikania rosnących w nich gatunków. Jest to 

obserwowane już od lat i udokumentowane w wielu przypadkach, np. w rezerwatach 

Kajasówka i Skołczanka koło Krakowa. W końcu roślinność murawowa może być 

prawie zupełnie wyeliminowana, tak jak to stało się już w rezerwacie Złota Góra 

w Jaksicach. Jeżeli dojdzie do zaniku gatunków murawowych, to nie będzie już można 



 Nawapienna roślinność kserotermiczna 19

odtworzyć w danym miejscu ich zbiorowisk, nawet po wycięciu wszystkich drzew 

i krzewów i odsłonięciu terenu, ponieważ nasiona wielu gatunków kserotermicznych 

nie zachowują się dłużej w glebie, a lokalne drogi migracji tych gatunków już nie 

istnieją. W efekcie może dojść do trwałego wyeliminowania z krajobrazu ich populacji 

i zbiorowisk. 

Znaczenie przyrodnicze i kulturowe oraz ochrona. Istniejące jeszcze niewielkie 

na ogół skrawki tej roślinności są jedynymi ostojami dla wielu rzadkich i zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin, przede wszystkim pontyjsko-pannońskich, a także uni-

katowych zbiorowisk. Współczesna fauna siedlisk kserotermicznych, mimo że dużo 

bardziej bogata i zróżnicowana niż fl ora, jest jednak w porównaniu z nią znacznie 

słabiej zbadana. Podczas gdy niewiele gatunków ptaków, gryzoni i gadów jest choćby 

częściowo powiązanych z nawapiennymi murawami i zaroślami kserotermicznymi, są 

one siedliskiem dla wielu grup bezkręgowców, jak: motyle, pszczoły, koniki polne, 

chrząszcze, pluskwiaki, mrówki, pająki, ślimaki. Murawy zasiedla znaczna liczba motyli, 

w tym kraśników Zygaenidae, modraszków Lycaenidae, skalników Satyridae, bielinków 

Pieridae i innych, dla których są one lokalnymi lub regionalnymi ostojami, ze względu 

na duże bogactwo kwiatów dostarczających nektar, wysoką liczbę gatunków roślin 

i gorący mikroklimat. Bogata fauna bezkręgowców muraw kserotermicznych obejmuje 

Fot. 3. Koszenie murawy w rezerwacie Skołczanka (fot. SG)
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niemało gatunków południowoeuropejskich (subpontyjskich i submediterrańskich), 

znanych w Polsce głównie z siedlisk tego typu (Bazylik, Liana 1982). Największym 

zagrożeniem dla tych gatunków, podobnie jak dla wielu innych bezkręgowców, a także 

roślin, jest kurczenie się powierzchni muraw, ich fragmentacja i coraz silniejsza prze-

strzenna izolacja (Dąbrowski 2002/2003; WallisDeVries i in. 2002).

Półnaturalna roślinność kserotermiczna, ukształtowana w rezultacie wielowieko-

wej działalności człowieka ma nie tylko ogromną wartość przyrodniczą, ale jest ona 

również żywym zabytkiem kultury gospodarczej na danym terenie i świadectwem 

historii żyjących tam społeczeństw, zasługuje zatem na zachowanie i ochronę także 

z tych samych powodów, dla których chroni się i konserwuje inne zabytki i świadec-

twa kultury człowieka: historyczne budowle, dzieła architektury, malarstwa, zabytki 

piśmiennictwa itp. Obecnie tylko niewielka część muraw kserotermicznych objęta jest 

ochroną prawną, większość pozostawiona jest swojemu losowi albo nawet zalesiana.

Pozostawione same sobie zbiorowiska półnaturalne nie mogą się dłużej utrzymać 

w krajobrazie. Warunkiem ich przetrwania jest stosowanie zabiegów o takiej samej 

lub podobnej presji na roślinność, jaką wywierały tradycyjne metody użytkowania, 

dzięki którym zbiorowiska te powstały i utrzymywały się. W przypadku muraw ksero-

termicznych jest to przynajmniej okresowe wycinanie drzew i krzewów oraz koszenie 

zarastających je wysokich bylin (Fot. 3) wraz z usuwaniem uzyskanej materii organicz-

nej, a także tworzenie niewielkich luk w zwartej darni, aby mogły kiełkować nasiona 

Fot. 4. Wypas owiec w rezerwacie Wały (fot. ZD)
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i rozwijać się siewki. Jak wynika z różnych obserwacji i eksperymentów, najlepsze 

efekty daje jednak regularny, ekstensywny wypas (Fot. 4). W przypadku zarośli kse-

rotermicznych okresowe wycinanie zbyt wysokich drzew i przycinanie silniej rozro-

śniętych krzewów i drzew pozwoliłoby na zachowanie luk zajmowanych przez rośliny 

zielne. Podobne zabiegi wydają się konieczne także w przypadku świetlistej dąbrowy. 

Aby mieć pewność, że rodzaj podjętych działań, ich natężenie i częstotliwość prowadzą 

do oczekiwanych efektów, niezbędny jest ciągły monitoring naukowy, tj. regularne 

obserwacje i notowanie składu i stanu roślinności na stałych poletkach, założonych 

w miejscach gdzie dokonywane są zabiegi (Fot. 5). Tylko w ten sposób można kon-

trolować dynamikę roślinności, skutki działań konserwatorskich i uzyskać wiarygodne 

dane dla planowania dalszej skutecznej ochrony czynnej.

Zbigniew Dzwonko

Fot. 5. Kontrola stanu roślinności na stałym poletku w rezerwacie Biała Góra (fot. ZD)
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Murawa kserotermiczna w Kalinie-Lisińcu (fot. ZD)



Rezerwat Biała Góra

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

położony jest w zachodniej części 

Wyżyny Miechowskiej, na zboczach 

Białej Góry – najwyższego wzniesie-

nia na Wyżynie (415 m n.p.m.), pomiędzy wsiami Kępie, Pogwizdów i Uniejów-

 -Rędziny. Wzgórze zbudowane jest z margli kredowych i wapieni trzeciorzędowych. 

Na stokach wapienie zalegają bardzo płytko i nierzadko widnieją na powierzchni 

w postaci niewielkich wychodni. To atrakcyjne miejsce, z jego wyjątkową szatą 

roślinną, od dawna wzbudzało zainteresowanie botaników. Pierwsze opisy roślinności 

muraw i dane o występowaniu niektórych roślin pochodzą z lat 20. ubiegłego wieku 

(Kozłowska 1923, 1925).

Ochroną objęto pas zbocza o ekspozycji zachodniej i południowo-zachodniej, na 

wysokości od 385 do 405 m n.p.m. Rezerwat ma nieregularny, wydłużony kształt, 

łączna długość jego granic wynosi około 2270 m. Gleby, jakie się tu wykształciły, 

to rędziny – inicjalne, właściwe, brunatne i czarnoziemne. Rezerwat chroni ksero-

termiczne nawapienne murawy – jedne z najcenniejszych, najlepiej zachowanych na 

Wyżynie Miechowskiej oraz las liściasty (grąd) i ciepłolubne zarośla. Lasy i zarośla 

pokrywają ponad połowę omawianego terenu (6,31 ha), na bezleśną część przypada 

tylko 4,15 ha. Składa się na nią rozległa murawa w południowej części rezerwatu, 

oddzielona od gruntów rolnych polną drogą oraz dwa niewielkie fragmenty przyle-

gające bezpośrednio do pól – wąski skrawek murawy przy zachodniej granicy rezer-

watu oraz oddzielony od niego mały płat na zboczu eksponowanym ku północnemu 

zachodowi. W przeszłości fragmenty te stanowiły prawdopodobnie jedną całość. Do 

lat powojennych murawę użytkowano jako pastwisko. W późnych latach 40. i na 

początku 50. XX w. była ona zalesiana. Ponawiane próby zalesiania dużej murawy, 

m.in. modrzewiem, były niezbyt udane i zostały zaniechane na początku lat 80. 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny 

Rok utworzenia: 1955

Powierzchnia: 11,25 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Kozłów, powiat Miechów

Region geografi czny: Niecka Nidziańska

Mezoregion: Wyżyna Miechowska

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Miechów

Europejska Sieć Natura 2000:
Biała Góra PLH120061
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ubiegłego wieku. W tym okresie karłowate drzewa zajmowały łącznie ok. 20% jej 

powierzchni – poza sadzonymi rosły także inne gatunki, m.in. brzoza oraz grab, które 

spontanicznie wkraczały na obszar murawy (Loster, Gawroński 2005). 

Interesujące jest występowanie w rezerwacie rzadkiego, żyjącego w murawach 

kserotermicznych gatunku pająka – gryziela tapetnika Atypus piceus (Rozwałka, inf. 

ustna). 

Flora i roślinność. W rezerwacie odnaleziono 208 gatunków roślin. Poza rośli-

nami lasów liściastych, które są najliczniejsze, dużą grupę tworzą ciepłolubne gatunki 

muraw kserotermicznych i łąk (łącznie stanowią one ponad 20% fl ory rezerwatu) 

(Binkiewicz rkps). Miejscem ich występowania jest przede wszystkim bogata, kwietna 

murawa nawapienna (Inuletum ensifoliae), dla której charakterystyczny jest m.in. 

oman wąskolistny Inula ensifolia. W pełni kwitnienia roślin murawa przedstawia 

różnokolorową mozaikę utworzoną przez wybitnie wapieniolubne i kserotermiczne 

gatunki, jak: len złocisty Linum fl avum, chaber austriacki Centaurea phrygia, chaber 

driakiewnik C. scabiosa, krwawnik pannoński Achillea pannonica, szałwia okręgowa 

Salvia verticillata i inne. W niższej warstwie runi rosną np.: turzyca Michela Carex 

michelii, leniec pospolity Th esium linophyllon, pszeniec różowy Melampyrum arvense, 

ortanta żółta Orthanta lutea, macierzanki – nagolistna Th ymus glabrescens, Marschalla 

Th . marschallianus i pannońska Th . kosteleckyanus. Oprócz roślin zielnych w murawie 

Murawa Inuletum ensifoliae z omanem wąskolistnym (fot. ZD)
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występują krzewy, np. jałowiec zwyczajny Juniperus communis i róża zwyczajna Rosa 

canina. Walor tej pięknej murawy podnosi obecność w jej składzie kilku gatunków 

storczyków oraz innych rzadkich gatunków. Warto wspomnieć, że jeszcze pod koniec 

ubiegłego wieku na terenie rezerwatu rosły tak interesujące gatunki kserotermiczne, 

jak miłek wiosenny Adonis vernalis, len owłosiony Linum hirsutum i wisienka stepowa 

Cerasus fruticosa. Jednak ostatnio już ich nie odnaleziono. 
Od góry pas kwietnej murawy sąsiaduje z ciepłolubnymi wielogatunkowymi 

zaroślami (Peucedano-Coryletum) złożonymi m.in. z leszczyny Corylus avellana, tar-

niny Prunus spinosa i derenia świdwy Cornus sanguinea. Wśród krzewów rosną m.in. 

gorysz siny Peucedanum cervaria, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos i dzwo-

nek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia. Zarośla przechodzą w las grądowy czyli 

grabowo-lipowy (Tilio-Carpinetum), w którym dużą rolę odgrywa buk. W runie lasu 

rosną m.in. gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, czerniec gronkowy Actaea 

spicata i wiechlina gajowa Poa nemoralis. W zaroślach i na brzegach lasu ma stanowiska 

obuwik pospolity Cypripedium calceolus.

Rezerwat obfi tuje w rośliny prawnie chronione. Rosną na jego obszarze 23 gatunki 

objęte ochroną ścisłą i 9 gatunków mających status częściowo chronionych. Ściśle 

chronione to: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, aster gawędka Aster amel-

lus, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, 

pluskwica europejska Cimicifuga europaea, ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum, 

Graniczący z polami pas murawy w północnej części rezerwatu (fot. ZD)
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wawrzynek wilczełyko Daphne meze-

reum, goryczka krzyżowa Gentiana cru-

ciata, goryczuszka orzęsiona Gentianella 

ciliata, przylaszczka pospolita Hepatica 

noblis, kosaciec bezlistny Iris aphylla, lilia 

złotogłów Lilium martagon, len złocisty 

Linum fl avum, miodownik melisowaty 

Melittis melissophyllum, zaraza czerwo-

nawa Orobanche lutea oraz storczyki – 

buławnik wielkokwiatowy Cephalantera 

alba, obuwik pospolity Cypripedium 

calceolus, kruszczyk szerokolistny Epi-

pactis helleborine, gółka długoostrogowa 

Gymnadenia conopsea, listera jajowata 

Listera ovata, gnieźnik leśny Neottia 

nidus-avis, storczyk kukawka Orchis 

militaris, storczyk purpurowy Orchis 

purpurea oraz podkolan biały Platan-

thera bifolia. Niektóre ze storczyków są 

w rezerwacie skrajnie rzadkie i przez to 

narażone na wyginięcie, jak np. gółka długoostrogowa (znaleziono tylko jeden okaz), 

inne – jak storczyk purpurowy są mocno zagrożone, ponieważ ich kwitnące osob-

niki, których jest co roku zaledwie kilkanaście, bywają wykopywane, niestety, przez 

odwiedzających rezerwat (Binkiewicz 

2009). Spośród roślin częściowo 

chronionych występują: kopytnik 

pospolity Asarum europaeum, kon-

walia majowa Convallaria majalis, 
kruszyna pospolita Frangula alnus, 
przytulia wonna Galium odoratum, 

bluszcz pospolity Hedera helix, 

wilżyna ciernista Ononis spinosa, 
pierwiosnek lekarski Primula veris, 
kalina koralowa Viburnum opulus 
i barwinek pospolity Vinca minor. 

Do najbardziej interesujących 

gatunków w rezerwacie należy kosa-

ciec bezlistny, zaliczany obecnie do 

kategorii roślin narażonych na wygi-

nięcie w Polsce (Kaźmierczakowa, 

Zarzycki 2001). Jego stanowisko 

na Białej Górze, znane od dzie-

więćdziesięciu lat (Kozłowska 1923) 

Kosaciec bezlistny Iris aphylla (fot. SG)

Fragment murawy z lnem złocistym i pszeńcem 
różowym (fot. ZD)
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i opisywane później, m.in. przez Medwecką-Kornaś (1954) i Stachurskiego (1996b), 

utrzymuje się, ale populacja jest niezbyt liczna i jedynie kilka osobników zakwita. 

Pewną poprawę stanu populacji irysa bezlistnego zanotowano po wycięciu krzewów 

i przycięciu gałęzi drzew w miejscu jego występowania.

Zagrożenia i ochrona muraw kserotermicznych. Spontanicznemu zarastaniu 

murawy przez krzewy i drzewa sprzyja bezpośrednie sąsiedztwo lasu i niewielkie, na 

ogół, nachylenie zbocza, ale utrudnia bardzo płytka i kamienista gleba. Mimo że 

planowe zabiegi usuwania krzewów wykonano dopiero pod koniec lat 90., murawa 

jest w dobrym stanie. W ostatnich latach jest koszona. Zagrożeniem dla muraw jest 

bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych i bardzo łatwy dostęp od południowej gra-

nicy. Niestety, w zaroślach i na brzegach lasu są wyrzucane śmieci.

Informacje praktyczne. Rezerwat oddalony jest około 2 km od stacji kolejowej 

Tunel. Od stacji prowadzi droga przez las, potem wzdłuż pól. Północna granica rezer-

watu jest oznakowana zielonymi opaskami wymalowanymi na drzewach (Romańczyk 

i in. 1996). Od strony południowej i południowo-zachodniej są umieszczone tablice. 

Ponadto duża tablica z planem sytuacyjnym rezerwatu i podstawowymi informacjami 

znajduje się od strony gruntów wsi Pogwizdów. 

Stefania Loster



Rezerwat Biała Woda 

Ogólna charakterystyka. Rezerwat położony jest w skalistym wąwozie na obszarze 

Małych Pienin, na wysokości 600 – 800 m n.p.m. Utworzono go dla ochrony frag-

mentu przełomowej doliny potoku Biała Woda, odznaczającej się zróżnicowaną roślin-

nością – półnaturalnymi drzewostanami bukowo-jodłowymi, naturalnymi murawami 

naskalnymi i reliktową roślinnością wysokogórską. Potok toczy swe wody wąskim 

rynnowym korytem w litej skale wapiennej, przez liczne progi i kaskady, usytuowane 

często na uskokach tektonicznych. Jego otoczenie stanowią wyniosłe skały z niemal 

pionowymi ścianami.

Rezerwat, usytuowany po obu stronach potoku Biała Woda i potoku Brysz-

tańskiego, charakteryzuje się bogatą rzeźbą i malowniczym krajobrazem. Sąsiaduje 

z pastwiskami prywatnymi i należącymi do Państwowego Funduszu Ziemi. Prowadzi 

się na nich wypas owiec.

Budowę geologiczną rezerwatu można prześledzić dzięki dobrze odsłoniętym 

 warstwom skalnym. Dominują skały wieku jurajskiego i kredowego, główną rolę 

odgrywają tu wapienie krynoidowe białe, z serii czorsztyńskiej. W podłożu są także 

margle i łupki (Birkenmajer 1979). Zróżnicowanie gleb wynika ze zmienności budowy 

geologicznej i rzeźby terenu. Wyróżniono gleby brunatne, rędziny, mady i gleby grun-

towo glejowe.

Do 1946 roku teren rezerwatu był zamieszkany, a szata roślinna, poza skałkami, 

znajdowała się pod silną presją człowieka. Lasy były wycinane, a ich miejsce zajmo-

wały pola, łąki i pastwiska. Obecnie lasy zajmują jedynie 20% powierzchni rezerwatu. 

Występujące na miejscach trudno dostępnych zbiorowiska skalne i murawy nie pod-

legały takim przekształceniom. Górskie murawy naskalne są tutaj naturalne, a ich 

skład nie ulega większym zmianom. Kolejne procesy zmian zostały uruchomione po 

Typ rezerwatu: krajobrazowy

Rok utworzenia: 1963

Powierzchnia: 33,71 ha

Położenie administracyjne: Szczawnica, 
powiat Nowy Targ

Region geografi czny: Obniżenie 
Orawsko-Podhalańskie

Mezoregion: Pieniny

Własność: Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Krościenko, Agencja 
Nieruchomości Rolnej, Oddział 
Terenowy w Opolu

Europejska Sieć Natura 2000:
Małe Pieniny PLH120025
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opuszczeniu Białej Wody przez jej mieszkańców. Na powierzchniach niegdyś wypasa-

nych lub na polach uprawnych zachodzi wtórna sukcesja. Obserwuje się wkraczanie 

jałowca Juniperus communis, po nim świerka i związaną z tym zmianę składu gatun-

kowego warstwy zielnej. Nieco odmiennie przebiega sukcesja na miejscu dawnych 

zabudowań, gdzie rozsiewają się nasiona drzew, takich jak jawor zwyczajny Acer pseu-

doplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wiąz górski Ulmus scabra i lipa drobno-

listna Tilia cordata, sadzonych przez mieszkających tu wcześniej Rusinów.

Flora i roślinność. W rezerwacie Biała Woda stwierdzono występowanie prawie 

400 gatunków roślin naczyniowych, co jest związane z dużą różnorodnością siedlisk. 

Rosną tu gatunki muraw naskalnych, gatunki leśne i łąkowe. Są wśród nich gatunki 

górskie, np. gołek białawy Leucorchis albida, trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseu-

dophragmites, kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, goryczka trojeściowa 

Gentiana asclepiadea, żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, wroniec widlasty 

Huperzia selago. Bardzo interesujące jest występowanie w rezerwacie gatunków wyso-

kogórskich: dębika ośmiopłatkowego Dryas octopetala, niskiej krzewinki o skórzastych 

liściach wyglądających jak malutkie liście dębu, oraz pępawy Jacquina Crepis jacquinii 

i konietlicy alpejskiej Trisetum alpestre, których stanowisko w murawach naskalnych, 

na wysokości niewiele ponad 600 m n.p.m., odkryto w 1954 roku (Kornaś 1958). 

Górska murawa naskalna z seslerią skalną, widoczne krzewy jałowca (fot. SG)
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Rosną tu także m.in. tojad mołdawski Aconitum moldavicum, macierzanka kar-

packa Th ymus carpaticus, rozchodnik ostry Sedum acre w odmianie pienińskiej i bardzo 

rzadki w Polsce krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea. W rezerwacie znajduje się 

największe w Polsce stanowisko jastrzębca przewiertniowatego Hieracium bupleuroides.

W rezerwacie Biała Woda stwierdzono 25 gatunków prawnie chronionych, z czego 

17 podlega ochronie ścisłej. Są to: dwulistnik muszy Ophrys insectifera, dziewięćsił bez-

łodygowy Carlina acaulis, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, gołek białawy Leucorchis 

albida, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, kruszczyk szerokolistny Epipac-

tis helleborine, listera jajowata Listera ovata, rojownik włochaty Jovibarba hirta, goryczka 

wiosenna Gentiana verna, goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica, goryczuszka 

orzęsiona Gentianella ciliata, kruszczyk błotny Epipactis palustris, tojad mołdawski 

Aconitum moldavicum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, wroniec widlasty Hupe-

rzia selago, zerwa kulista Phyteuma orbiculare i żłobik koralowy Corallorhiza trifi da. 

Ochronie częściowej podlegają: goryczka trojeściowata Gentiana asclepiadea, kalina 

koralowa Viburnum opulus, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kruszyna pospolita 

Frangula alnus, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, bluszcz pospolity Hedera helix, 

przytulia wonna Galium odoratum oraz barwinek pospolity Vinca minor. Barwinek 

pospolity jest bardzo często spotykany na miejscach dawnych domostw i cerkwi daw-

nej wsi Biała Woda. Był on często sadzony przez Łemków przy domostwach, kaplicz-

kach, cmentarzu i w otoczeniu cerkwi 

jako wiecznie zielona roślina ozdobna; 

możliwe zatem, że nie jest tu naturalny.

Z tego terenu zanotowano 104 gatunki 

grzybów, w tym 4 nie publikowane dotąd 

z polskich Karpat oraz 3 gatunki nowe 

dla polskich Karpat Zachodnich. Rów-

nie długa jest lista porostów, spośród 

których ochronie ścisłej podlegają: ciem-

nica łuseczkowata Melanelia exasperatula, 
ciemnica okopcona Melanelia fuliginosa, 

ciemnica złotawa Melanelia subaurifera, 

płaskotka rozlana Parmeliopsis ambi-
gua, pawężnica psia Peltigera canina, 

pawężnica palczasta Peltigera polydactyla, 

pawężnica łuskowata Peltigera praetextata 

i dołczanka torbiasta Solorina saccata 

(Staszkiewicz i in. 1999a).

Na roślinność rezerwatu składają się 

zbiorowiska leśne, naskalne murawy, łąki 

oraz inne zbiorowiska, zajmujące łącznie 

niewielką powierzchnię. 

Spośród zbiorowisk leśnych wymie-

nić należy bór mieszany regla dolnego Rojnik włochaty Jovibarba hirta (fot. SG)
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(Galio-Piceetum carpaticum) z panu-

jącym tu świerkiem Picea abies. Jodła 

Abies alba i buk Fagus sylvatica uzupeł-

niają w różnym stopniu warstwę drzew. 

Warstwa krzewów złożona jest z buka 

i wiciokrzewu czarnego Lonicera nigra. 

W warstwie runa występują: borówka 

czarna Vaccinium myrtillus, szczawik 

zajęczy Oxalis acetosella, nerecznica sze-

rokolistna Dryopteris dilatata, rzadziej 

przytulia okrągłolistna Galium odora-

tum i inne gatunki. W dwóch miejscach 

rozwija się zespół żyznej buczyny kar-

packiej Dentario glandulosae-Fagetum. 

Warstwę drzew buduje buk z domieszką 

świerka i jawora Acer pseudoplatanus. 

W runie występują tu m.in. typowe dla 

buczyny gatunki: żywiec gruczołowaty 

Dentaria glandulosa, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, wilczomlecz migdałolistny 

Euphorbia amygdaloides, żywokost sercolistny Symphytum cordatum i paprotnik kol-

czysty Polystichum aculeatum.

Na niewielkiej powierzchni rozwinął się las liściasty z leszczyną pospolitą Corylus 

avellana w warstwie krzewów, z jaskrem kaszubskim Ranunculus cassubicus i przytu-

lią Schultesa Galium schultesii, uznany za zespół grądu wysokiego Tilio-Carpinetum 

(Staszkiewicz i in. 1999).

Na stromych zboczach i na półkach skalnych ścian wapiennych występuje w pełni 

naturalna naskalna murawa górska (Dendranthemo-Seslerietum variae). Właśnie 

w niej rośnie m.in. dębik ośmiopłatkowy oraz konietlica alpejska Trisetum alpestre, 
sesleria skalna Sesleria varia, koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, jastrzębiec siny 

Hieracium bifi dum i zerwa kulista Phyteuma orbiculare.

Na niewielkich powierzchniach, wyłącznie na skałach o ekspozycji południowej, 

występuje zespół naskalnej murawy ciepłolubnej (Festucetum pallentis). Panują w niej 

kostrzewa blada Festuca pallens i perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica.

W strefi e kontaktowej z murawami naskalnymi oraz na brzegach języków piar-

gowych rozwija się na niewielkich powierzchniach ciepłolubna murawa ziołoroślowa 

(Origano-Brachypodietum pinnatii). Spotyka się w niej: cieciorkę pstrą Coronilla varia, 

czyścicę drobnokwiatową Acinos arvensis, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare.

W obrębie ciepłolubnej murawy ziołoroślowej występują fragmenty cie płolubnej 

łąki pienińskiej (Anthyllidi-Trifolietum montani), z kilkoma ga tunkami storczyków 

i licznym udziałem przelotu pospolitego Anthyllis vulneraria. 

W dolinie potoku Biała Woda występują też łąki świeże (Arrhenatheretalia), 

odznaczające się bogatym składem gatunkowym. Rośnie tu kostrzewa łąkowa Festuca 

pratensis, kostrzewa czerwona Festuca rubra, konietlica łąkowa Trisetum fl avescens, 

Dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala (fot. MS) 
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grzebienica pospolita Cynosurus cristatus, kminek 

zwyczajny Carum carvi, koniczyna łąkowa Trifolium 

pratense, koniczyna biała Trifolium repens, jaskier 

ostry Ranunculus acris i inne gatunki. 

Na niewielkich powierzchniach, w miejscu 

wycieków wodnych wykształca się żyzna młaka 

(Valeriano-Caricetum fl avae) z dominującym kozł-

kiem całolistnym Valeriana simplicifolia i turzycą 

żółtą Carex fl ava. Licznie występują w tym zbio-

rowisku kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 

i tłustosz zwyczajny Pinguicula vulgaris.

Czynna ochrona muraw kserotermicznych. 
Zagrożeniem dla populacji roślin naskalnych są 

wkraczające na murawy drzewa i krzewy. Niebez-

pieczeństwem jest także w przypadku niektórych 

gatunków (np.: widliczki ostrozębnej Selaginella 

selaginoides, krwawnika szczecinkolistnego Achil-

lea setacea i kosatki kielichowej Tofi eldia calyculata) 

mała liczebność ich populacji i związana z tym mała 

zmienność genetyczna.

Informacje praktyczne. Dojazd możliwy jest 

autobusem PKS ze Szczawnicy lub busami linii 

prywatnej do Jaworek. Z Jaworek do rezerwatu 

wiedzie droga asfaltowa, a później utwardzana, 

z której mogą korzystać jedynie mieszkańcy i samo-

chody Lasów Państwowych. Droga służy do wywozu 

drewna i umożliwia dojazd do bacówek. W obrębie 

rezerwatu ma ona długość ok. 3 km i jest główną trasą dla zwiedzających. Na początku 

trasy znajduje się tablica informacyjna, a wzdłuż drogi urządzono miejsca odpoczynku 

i kładki ponad potokiem, co czyni trasę dostępną dla osób niepełnosprawnych. Rezer-

wat jest wymieniany w przewodnikach turystycznych.

Marian Szewczyk

Przelot pospolity Anthyllis vulneraria 
(fot. MS)



Rezerwat Białowodzka Góra
 nad Dunajcem

Ogólna charakterystyka. Rezer wat Białowodzka Góra nad Du najcem położony jest 

w granicach wsi Biała Woda, nieopodal lewego brzegu Dunajca. Obejmuje on wzgórza 

o dość stromych zboczach, szczególnie od wschodu i południa. Najwyższym miejscem 

w rezerwacie jest szczyt Góra Zamczysko o wysokości 607 m n.p.m.

Rezerwat leży na warstwach magurskich złożonych z piaskowców i czarnych łupków 

z rogowcami, o znacznej zawartości węglanu wapnia. U jego podnóża występują naj-

starsze utwory geologiczne Sądecczyzny – łupki cieszyńskie z dolnej kredy. Gleby, jakie 

się wykształciły w rezerwacie, to gleby brunatne kwaśne (na północnych zboczach) oraz 

gleby zaliczane do rędzin (na zboczach południowych) (Staszkiewicz 1964, 1995).

Znajdujący się w odległości 2 km zbiornik zaporowy Jezioro Rożnowskie ma łago-

dzący wpływ na klimat na tym obszarze, a przede wszystkim na temperaturę powietrza. 

Jego wpływ sięga w kierunku poziomym na odległość ok. 5 km (Marzec 1973).

Rezerwat otoczony jest lasami należącymi do Leśnictwa Chełmiec oraz terenami 

prywatnymi, zajętymi w przeważającej większości przez gospodarstwa rolne, prowa-

dzące tradycyjną uprawę i w bardzo niewielkim stopniu hodowlę zwierząt. 

Na terenie rezerwatu występuje rzadki mech widłoząb zielony Dicranum viride, 

który wymieniony jest w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej i I załączniku Kon-

wencji Berneńskiej. Jest to jedyne stanowisko omawianego gatunku w Beskidzie 

Wyspowym i jedno z nielicznych jego stanowisk w zachodniej części polskich Karpat. 

Populacja jest niewielka, rośnie tylko w jednym miejscu na wychodni skalnej.

Na skalistych, ciepłych siedliskach Białowodzkiej Góry żyje gryziel tapetnik Atypus 
piceus, pająk o niezwykłej biologii, bardzo rzadki w Polsce (ma tylko 10 stanowisk) 

(Rozwałka, Szewczyk 2010). 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1961

Powierzchnia: 67,69 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Łososina Dolna, powiat Nowy Sącz

Region geografi czny: Pogórze 
Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Pogórze Rożnowskie

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Stary Sącz

Europejska Sieć Natura 2000:
Białowodzka Góra nad Dunajcem



36 Roślinność kserotermiczna woj. małopolskiego

Na obrzeżach rezerwatu obserwowano na kwiatostanach ostrożenia polnego Cir-

sium arvense, licznie rosnącego na porolnych łąkach, kilkanaście osobników barwnego 

motyla krasopani hera Callimorpha quadripunctaria. Krasopani hera uważana jest za 

gatunek występujący na brzegach lasów. Dla ochrony tego gatunku należy utrzymy-

wać ekstensywną gospodarkę leśną na obszarach, gdzie znajdują się jego stanowiska. 

Aktualnie nie ma konieczności podejmowania szczególnych działań ochronnych 

w stosunku do tego gatunku.

Flora i roślinność. Flora rezerwatu liczy ponad 500 gatunków. Poniżej Białowodz-

kiej Góry, niedaleko od granic rezerwatu, znajdują się stanowiska rzadkich gatunków 

– storczyka bladego Orchis pallens, kłokoczki południowej Staphyllea pinnata, obraz-

ków alpejskich Arum alpinum i języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium.

Pierwsze opisy roślinności Białowodzkiej Góry i postulaty jej ochrony opublikował 

Bogumił Pawłowski (1925). Osobliwością rezerwatu jest ciepłolubna roślinność rozwi-

nięta na skalistych południowych zboczach. Szczególnie bogate fl orystycznie są świe-

tliste lasy i ciepłolubne wielogatunkowe zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum).

W warstwie drzew dominuje w nich dąb bezszypułkowy Quercus petraea, a w 

warstwie krzewów dereń świdwa Cornus sanguinea, oraz mniej częste, będące pod 

ochroną częściową kalina koralowa Viburnum opulus i kruszyna pospolita Frangula 

Białowodzka Góra (fot. MS)
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alnus. W jego runie rosną m.in. kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, okrzyn 

szerokolistny Laserpitium latifolium i ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirun-

dinaria. Występują tu również rzadkie w Karpatach rośliny, takie jak przewiercień 

sierpowaty Bupleurum falcatum, czosnek skalny Allium montanum, kokoryczka wonna 

Polygonatum odoratum oraz kilka gatunków ściśle chronionych: miodownik melisowaty 

Melittis melissophyllum, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandifl ora i irga czarna Cotoneaster niger. Na zboczach południo-

wych obserwuje się nieczęste w Karpatach zbiorowisko ciepłolubnej buczyny (Carici-

 -Fagetum). W warstwie drzew panuje tu buk pospolity Fagus sylvatica, a w runie 

rosną m.in. konwalia majowa Convallaria majalis (gatunek częściowo chroniony) oraz 

ściśle chronione – wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk szerokolistny 

Epipactis helleborine, lilia złotogłów Lilium martagon, orlik pospolity Aquilegia vul-

garis i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis. W lesie spotyka się liczne wychodnie skalne 

porośnięte mszakami i roślinnością runa leśnego, w tym ściśle chronioną paprotką 

zwyczajną Polypodium vulgare (Staszkiewicz 1995).

Na opisywanym obszarze dominuje jednak żyzna buczyna karpacka (Dentario glan-

dulosae-Fagetum). Lasy bukowe, które są znacznie zróżnicowane, porastają zarówno 

zbocza północne, jak i południowe, zajmują powierzchnię około 55 ha. W warstwie 

drzew dominuje buk zwyczajny, lecz często występuje także jawor Acer pseudoplatanus, 

Ciepłolubny las bukowy (fot. SG)
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dąb szypułkowy Quercus robur i sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris. W wielu 

miejscach gatunkiem dominującym 

jest jodła pospolita Abies alba. W runie 

lasów bukowych spotyka się nierzadko 

żywca gruczołowatego Dentaria glandu-

losa, kwitnącego obfi cie wczesną wio-

sną, objętą częściową ochroną przytulię 

(marzankę) wonną Galium odoratum, 

trzcinnika leśnego Calamagrostis arun-

dinacea, gajowca żółtego Galeobdolon 

luteum, kosmatkę gajową Luzula luzu-

loides i turzycę orzęsioną Carex pilosa. 

Do interesujących gatunków wystę-

pujących w lasach bukowych zaliczyć 

należy objęte ścisłą ochroną parzydło 

leśne Aruncus sylvestris i pokrzyk wilczą 

jagodę Atropa belladonna. Podawane 

z tego obszaru kwaśne buczyny (Toma-

siewicz 1996) zdają się przekształcać 

w ubogie płaty buczyny żyznej.

W bukowych lasach, jak również 

w ciepłolubnych zaroślach, rośnie jarząb 

brekinia Sorbus torminalis – gatunek 

rzadki, ściśle chroniony. Jarząb brekinia 

jest średniej wielkości drzewem, o wyso-

kości do 20 m i pierśnicy 50–60 cm. 

Ma ciemnobrązową, łuszczącą się korę, 

jego pojedyncze liście są jajowate, ostro 

klapowane, w młodości owłosione, do 

4 cm długie. Jarząb brekinia jest gatun-

kiem ciepłolubnym, występującym 

na siedliskach świeżych lub suchych. 

W Polsce osiąga północno-wschodnią 

granicę występowania, w Karpatach 

znany jest jedynie z kilku stanowisk 

w dolinie Dunajca. Największe z nich 

znajduje się na terenie rezerwatu Biało-

wodzka Góra.

Lasy grądowe (Tilio-Carpinetum), 

z dominującym grabem zwyczajnym 

Carpinus betulus i domieszką lipy 

Przewiercień sierpowaty Bupleurum falcatum
(fot. MS)

Jarząb brekinia Sorbus torminalis (fot. SG)
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drobnolistnej Tilia cordata występują na dwóch powierzchniach, zajmując łącznie 

około 6 hektarów. Grądy są bardzo ciepłe i suche. W warstwie runa dominuje turzyca 

orzęsiona Carex pilosa i perłówka jednokwiatowa Melica unifl ora oraz dwa częściowo 

chronione gatunki – bluszcz pospolity Hedera helix i kopytnik pospolity Asarum euro-

paeum. We wschodniej części rezerwatu grądy rosną w sąsiedztwie ciepłych zarośli, na 

najbardziej eksponowanym zboczu ze sterczącymi wychodniami skalnymi. Drugi płat 

grądu znajduje się w części zachodniej na górze Zamczysko. Interesujące jest to, że 

lasy grądowe położone są tu ponad lasami bukowymi. 

Czynna ochrona. Z uwagi na ekspansję niektórych gatunków, jak grab pospolity, 

dereń świdwa Cornus sanguinea, odsłonięcia wymagają miejsca zajmowane przez cie-

płolubne zarośla Peucedano cervariae-Coryletum. W obrębie rezerwatu przyrody „Bia-

łowodzka Góra nad Dunajcem” trzeba prowadzić czynności ochronne przewidziane 

w projekcie planu jego ochrony (Tomasiewicz 1996). W szczególności należy usuwać 

naloty i podrost ekspansywnych krzewów i drzew (dereń świdwa, leszczyna, dąb, grab 

i lipa) w zbiorowiskach porastających skały, aby utrzymać mozaikowy charakter roślin-

ności i zachować rzadkie gatunki kserotermiczne. Ze względu na naturalny charakter 

zarówno buczyny karpackiej, jak i grądu, nie należy się spodziewać większych zmian 

w tych zbiorowiskach. W żyznej buczynie i grądzie należy przeprowadzić cięcia pie-

lęgnacyjne i sanitarne. Zagrożeniem jest penetracja turystyczna grzędy skalnej, gdzie 

obecne są najbardziej interesujące gatunki roślin i zwierząt. 

Informacje praktyczne. Rezerwat znajduje się ok. 8 km na północny-wschód od 

Nowego Sącza. Można do niego dojechać drogą nr 75 z Łososiny Dolnej do Nowego 

Sącza i podejść zielonym szlakiem turystycznym z Tęgoborza. Można też dojechać 

prawie pod samą Górę Zamczysko asfaltową drogą z Tęgoborza przez Zawadkę. 

Marian Szewczyk



Rezerwat Dąbie

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

utworzono w celu zachowania ze 

względów naukowych i dydaktycz-

nych stanowiska roślinności „ste-

powej”, występującej na stromym 

zboczu wzgórza kredowego Dąbie. Dąbie należy do pasma Wzgórz Klonowskich; 

osiąga wysokość 357 m n.p.m. Teren chroniony obejmuje część stoków południowych 

i południowo-zachodnich o rozpiętości 290–345 m n.p.m. i ma kształt zbliżony do 

trójkąta. Rezerwat otoczony jest przez las pokrywający wzgórze i występujący w jego 

obrębie zwłaszcza w części południowo-wschodniej. Sprzyja to pojawianiu się drzew 

i krzewów w murawach i stanowi zagrożenie dla ich utrzymania. Jedynie u podstawy 

wzgórza, od południa, przylegają do rezerwatu tereny otwarte – łąki, a po części i pola, 

tu też w jego obręb wcina się rozległy kamieniołom, dziś już nie eksploatowany. Od 

zachodu, u podnóża chronionego terenu, przebiega asfaltowa szosa prowadząca do 

miejscowości Góry Miechowskie; po jej drugiej stronie znajdują się zabudowania wsi 

Klonów. Rezerwat był już przedmiotem osobnych publikacji (Sokulska 1979, Stachur-

ski 1996) oraz krótkich opisów i wzmianek (Kozłowska 1923, 1925; Medwecka-Kor-

naś 1947, 1948; Dąbrowski 1967; Stachurski, Stachurska 1979; Loster, Gawroński 

2004), a także obszerniejszego opracowania pod redakcją M. Stachurskiego (1995c); 

z tych źródeł i własnych obserwacji pochodzą podawane dalej informacje. 

W pierwszej połowie ubiegłego wieku lasy uroczyska Dąbie były własnością pry-

watną; w roku 1945 zostały one włączone do lasów państwowych. Omawiany teren 

podlega ochronie od 1948 r., gdy został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Tworów 

Przyrody – poprzedziło to utworzenie rezerwatu w 1955 r. Na początku zainteresowa-

nia Dąbiem ukazała się informacja „roślinność zbocza nie jest pierwotna, lecz silnie 

zmieniona przez pasienie. Wśród rzadko rozrzuconych jałowców rosną m.in. miłek 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny

Rok utworzenia: 1955

Powierzchnia: 2,61 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Racławice, powiat Miechów

Region geografi czny: Niecka Nidziańska

Mezoregion: Wyżyna Miechowska

Własność: Lasy Państwowe, Nadl. 
Miechów

Europejska Sieć Natura 2000:
Dąbie PLH120064 
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wiosenny Adonis vernalis, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, oman wąsko-

listny Inula ensifolia”. Znalezione też były wtedy ogromnie rzadkie w Polsce: nieza-

pominajka smukła Myosotis stenophylla i starzec pomarańczowy Senecio aurantiacum, 

których później nie udało się odszukać (Medwecka-Kornaś 1948).

Utwory geologiczne w rezerwacie to głównie margle i bardziej zwięzłe skały 

wapienne wieku kredowego. Miejscami (m.in. u podnóża stoku) wychodzą one na 

powierzchnię i dzięki białej barwie widoczne są z daleka. Niektóre dane wskazują na 

obecność młodszych utworów – należą do nich gliny w niskich położeniach. Gleby 

mają w większości charakter rędzin, są kamieniste, bardzo płytkie w stadiach inicjal-

nych przy wychodniach skał; przeważnie mają jednak kilkadziesiąt cm głębokości. 

W podłożu znajdują się wietrzejące, spękane skały wapienne. Gleby głębsze, stwier-

dzone w dolnej części rezerwatu należą prawdopodobnie do brunatnych. Miejsca 

związane z eksploatacją wapienia i wysypywaniem gruzu tworzą podobne warunki 

dla rozwoju roślinności jak typowe rędziny. Na niewielkiej przestrzeni są też swoiste 

gleby gliniaste związane z materiałem wyrzuconym przy budowie szosy. 

Klimat Wyżyny Miechowskiej, w obrębie której położony jest rezerwat, odznacza 

się m.in. małą ilością opadów – 630 mm rocznie (podczas gdy np. w Krakowie jest 

to 720 mm).

Rezerwat Dąbie od strony południowej. Widoczna niewielka przestrzeń otwartych muraw, zarośla i las 
pokrywający m.in. górną część wzgórza oraz kamieniołom (po prawej stronie) (fot. SG) 
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Dane o faunie rezerwatu wynikają głównie z ogólnych obserwacji. Stwierdzono tu 

5 gatunków rodzimych ssaków, m.in. lisa Vulpes vulpes i wiewiórkę Sciurus vulgaris. 

Zaobserwowano 11 gatunków ptaków, m.in.: wilgę Oriolus oriolus, kukułkę Cuculus 

canorus, sójkę Garrulus glandarius, szczygła Carduelis carduelis, sikorkę bogatkę Parus 

major i polującego z wysoka jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis. Znaleziono nale-

żącą do gadów jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis, uważaną za gatunek kserotermiczny 

i 3 gatunki płazów: ropuchę szarą Bufo bufo, żabę trawną Rana temporaria i żabę 

moczarową Rana arvalis. Bliżej badane były ślimaki. Rozpoznano 13 ich gatunków, 

w tym 5 określonych jako kserofi lne; spośród nich najliczniej występowały: poczwa-

rówka malutka Truncatellina cylindrica i błyszczotka połyskliwa Cochlocopa lubrica. 

Flora i roślinność. Dotychczas zanotowano w rezerwacie około 220 gatunków 

roślin kwiatowych (w tym 14 gatunków drzew i 19 krzewów), a także ponad 20 gatun-

ków mchów. Drzewa i krzewy tworzą osobne zbiorowiska lub występują pojedynczo, 

względnie grupowo w murawach. Są to m.in. klon pospolity Acer platanoides i jawor 

Acer pseudoplatanus, grab Carpinus betulus, buk Fagus sylvatica i dęby – bezszypułkowy 

Quercus petraea (Q. sessilis) i szypułkowy Q. robur oraz gatunki szpilkowe, które pocho-

dzą po części, lub wyłącznie z dawnych nasadzeń: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, 

Zachodnia część rezerwatu (2011 r.). Inicjalna murawa, w jej sąsiedztwie widać zarośla i drzewa, m.in. 
sosnę czarną (fot. AMK) 



 Rezerwat Dąbie 43

sosna czarna Pinus nigra, świerk pospolity Picea abies (P. excelsa) i modrzew Larix deci-

dua (L. europea). Wśród krzewów jest kilka interesujących, ciepłolubnych gatunków, 

wymienionych dalej przy opisie zarośli; do szczególnie ekspansywnych, zarastających 

murawy, należy tarnina Prunus spinosa. 

Wśród roślin zielnych najbardziej godne uwagi są gatunki kserotermiczne (siedlisk 

ciepłych i suchych). Niektóre z nich sięgają do Polski ze stepów Podola, a po części 

i terenów położonych na południe od Karpat; są one określane jako pontyjskie (np. 

Szafer, Zarzycki red. 1977). W rezerwacie należą do nich: miłek wiosenny Adonis 

vernalis, aster gawędka Aster amellus, szczodrzeniec główkowaty Chamaecytisus supinus 

(Cytisus capitatus), len złocisty Linum fl avum, len włochaty L. hirsutum, macierzanka 

Marshalla Th ymus marschallianus, przetacznik ząbkowany Veronica austriaca oraz trawa 

kostrzewa Festuca rupicola (sulcata). Rośliny uważane za pontyjsko-śródziemnomorskie 

reprezentuje trawa perz siny Elymus hispidus (Agropyron intermedium) i krzew – róża 

francuska Rosa gallica.

 Niektóre składniki fl ory w rezerwacie Dąbie należą do bardzo rzadkich w Pol-

sce. Część z nich znalazła się na liście 22 gatunków podlegających ochronie ścisłej 

i 7 gatunków chronionych częściowo. W obrębie grupy pierwszej są to: orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, bluszcz pospolity Hedera 

helix, powojnik prosty Clematis recta (ostatnio w rezerwacie Dąbie nie potwierdzony), 

zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, miłek wiosenny Adonis vernalis, len zło-

cisty Linum fl avum i len włochaty L. hirsutum (znajdowany teraz w rezerwacie tylko 

sporadycznie), dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, ostrożeń panoński Cirsium 

pannonicum, lilia złotogłów Lilium martagon, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, 

dwulistnik muszy Ophrys insectifera, storczyk kukawka O. militaris, storczyk drob-

nolistny O. ustulata, storczyk męski O. mascula, gółka długoostrogowa Gymndenia 

conopsea, podkolan biały Platanthera bifolia, kruszczyk szerokolistny Epipactis helle-

borine, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, buławnik mieczolistny 

C. longifolia i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis. Wśród wymienionych roślin znajdują 

się głównie storczyki – 11 gatunków – stanowiące cenny składnik fl ory Dąbia. W ich 

skład wchodzi także podany w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin dwulistnik muszy 

Ophrys insectifera. Rośliny podlegające częściowej prawnej ochronie to w rezerwacie 

krzewy: kruszyna pospolita Frangula alnus i kalina koralowa Viburnum opulus oraz 

rośliny zielne: kopytnik pospolity Asarum europaeum, pierwiosnka lekarska Primula 
veris, marzanka wonna Galium odoratum, centuria pospolita Centaurium erythraea 

i konwalia majowa Convallaria maialis.

Na uwagę, chociaż z innych względów, zasługują rośliny ekspansywne. Należy 

do nich okazała trawa trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, która przez silny 

rozwój może zagrażać innym gatunkom. Z roślin obcego pochodzenia wymienić 

można niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parvifl ora, zanotowanego jako dość 

liczny w lesie oraz orzecha włoskiego Juglans regia, który wyrósł w murawie. Są też 

inne, związane z działalnością ludzką, synantropijne składniki fl ory, które w przy-

padku niszczenia roślinności naturalnej np. przez zaśmiecanie terenu, mogą się 

rozprzestrzenić. 
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Najważniejszym zespołem roślinnym w rezerwacie jest niewysoka murawa (Inule-

tum ensifoliae), występująca w rozmaitych stadiach rozwojowych – inicjalnych (naj-

lepiej się utrzymujących) przy wychodniach skał i na płytkiej rędzinie, rozwinięta 

optymalnie, bogata w gatunki roślin zielnych (takich płatów jest już mało) i jako 

zbiorowisko zarastające krzewami i drzewami. W dalszych stadiach sukcesji murawa 

traci swoje cechy i przechodzi w zarośla. W zespole dominuje oman wąskolistny Inula 

ensifolia, występuje też aster gawędka Aster amellus, ostrożeń panoński Cirsium pan-

nonicum, len złocisty Linum fl avum i len włochaty L. hirsutum, stosunkowo częsta 

pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum oraz tworząca przyziemną warstwę roślin 

turzyca niska Carex humilis.

Miejscami, w dolnych partiach stoku, gdzie gleba jest głębsza, zaznacza się udział 

wyższych, bardziej bujnych muraw, z dzwonkiem syberyjskim Campanula sibirica, 

szałwią łąkową Salvia pratensis (i innymi roślinami występującymi na łąkach) oraz 

ze znacznym udziałem trawy kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum. Płaty te 

można uznać za zbiorowisko pośrednie między Inuletum ensifoliae i innym zespołem 

murawowym – Th alictro-Salvietum, znanym z południowej Polski. 

Obecnie na terenie rezerwatu znaczną rolę odgrywają zarośla i inicjalne stadia 

rozwoju lasu. Sąsiadują one z murawami lub do nich wnikają. W zaroślach spotyka 

się m.in. ciepłolubne gatunki – można uznać, iż reprezentują one zespół Ligustro-

 -Prunetum, z niejakimi nawiązaniami do Peucedano cervariae-Coryletum, zbiorowiska 

opisanego np. z Ojcowa (w Dąbiu wśród wspólnych gatunków jest m.in. gorysz siny 

Peucedanum cervaria, raz tu zanotowany). Głównymi składnikami zarośli w Dąbiu są: 

ligustr pospolity Ligustrum vulgare – krzew stosunkowo rzadki w Polsce, tu prawdo-

podobnie na naturalnym stanowisku, 

berberys zwyczajny Berberis vulgaris, 

irga pospolita Cotoneaster integerrimus, 

dereń świdwa Cornus sanguinea, tar-

nina Prunus spinosa, leszczyna Corylus 
avellana i kilka gatunków róż. W runie 

rośnie m.in. zawilec wielkokwiatowy 

Anemone sylvestris, niektóre rośliny 

utrzymujące się jako pozostałość muraw 

– m.in. trawy: perz siny Elymus hispidus 
(Agropyron intermedium) i kłosownica 

pierzasta  Brachypodium pinnatum. Tam 

gdzie silnie rozwijają się krzewy, zwłasz-

cza tarnina, runo zanika. 

Stosunkowo rozległe płaty leśne 

zajmują południowo-wschodnią część 

rezerwatu. Nawiązują najbardziej 

do ciepłych grądów, zaliczanych do 

zespołu Tilio-Carpinetum. Drzewostan 

jest przeważnie mało zwarty, podszycie Miłek wiosenny Adonis vernalis (fot. AMK)
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złożone z krzewów silnie rozwinięte, 

a runo niejednolite, z udziałem gatun-

ków znanych z rozmaitych zbiorowisk 

leśnych. W skład drzew wchodzą m.in. 

klon i jawor, grab, jesion, sosny – zwy-

kła i czarna, oraz dęby bezszypułkowy 

i szypułkowy; dęby i sosny odgrywają 

ważną rolę w oddziałach leśnych przyle-

gających do rezerwatu. Wśród krzewów 

notowanych w lesie na omawianym 

terenie są m.in. wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum i bez czarny Sambu-

cus nigra, towarzyszący zwykle miejscom 

prześwietlonym. W runie spotykane są 

np.: kopytnik pospolity Asarum euro-

paeum, miodunka ćma Pulmonaria 

obscura, fi ołek kosmaty Viola hirta, 

konwalia majowa Convallaria majalis, 

konwalijka dwulistna Maianthemum 

bifolium i rosnąca głównie w uboższych lasach borówka czarna Vaccinium myrtillus. 

Tu też wnikają niektóre ciepłolubne gatunki murawowe. 

Na skraju rezerwatu, u południowego podnóża wzgórza Dąbie, występuje fragment 

łąki (Arrhenatheretum elatioris) z gatunkami rodzimymi, jak np. trawa – kupkówka 

pospolita Dactylis glomerata i złocień właściwy Leucanthemum vulgare (Chrysanthe-

mum leucanthemum). Jest to zespół półnaturalny, utrzymywany przez koszenie darni. 

Na małej przestrzeni wytworzyły się też zespoły synantropijne (bardziej odbiegające od 

naturalnych): wydeptywane, występujące przy drodze Lolio-Plantaginetum, złożone 

z niskich roślin, jak np. babka zwyczajna Plantago major czy pięciornik gęsi Potentilla 
anserina i zbiorowisko ruderalne z łopianem większym Arctium lappa, które cechuje 

też obecność innych okazałych bylin np. bylicy pospolitej Artemisia vulgaris i wrotycza 

pospolitego Tanacetum vulgare. Zajmuje ono miejsca z nawiezioną ziemią, rumoszem 

i śmieciami.

Ochrona muraw kserotermicznych. Zmiany roślinności, jakie zaszły w rezerwa-

cie Dąbie dokumentują dobrze fotografi e. Dawne, odsłonięte, pokryte w znacznym 

stopniu murawą stoki wzgórza ilustruje zdjęcie z 1964 r. w pracy J. Dąbrowskiego 

(1967) i zdjęcie w pracy M. Stachurskiego i E. Stachurskiej z 1979 r., stan obecny 

fotografi a w niniejszym opisie. Widać, iż powierzchnia otwarta, zajęta przez murawy 

ogromnie się skurczyła (do ok. 30% terenu), a poszerzyły zarośla i fragmenty lasu. Stało 

się tak w wyniku spontanicznej sukcesji, a po części i dawnego nasadzania drzew. Na 

potrzebę prowadzenia zabiegów wskazywało już właściwie rozporządzenie o tworzeniu 

rezerwatu Dąbie zawierające m.in. następujące sformułowanie: „Na obszarze rezer-

watu zabronione jest: wycinanie drzew i krzewów oraz wykonywanie wszelkich czyn-

ności gospodarczo-leśnych z wyjątkiem stosowania na zlecenie konserwatora przyrody 

Irga pospolita Cotoneaster intergerrima (fot. ZD) 
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zabiegów mających na celu ochronę roślinności stepowej”. Zabiegów tych niestety nie 

prowadzono. Zabronione było jednak też „Koszenie trawy i pasanie zwierząt gospo-

darskich”, co z upływem lat okazało się niesłuszne. Podobna sytuacja zaistniała we 

wszystkich rezerwatach opisywanych w niniejszej publikacji, gdyż murawy utrzymy-

wały się pod wpływem dawnej gospodarki. Obecnie podobne działania przywraca 

się w ramach ochrony czynnej także w rezerwacie Dąbie; już widoczne są niektóre, 

pozytywne jej rezultaty. W 2012 roku był tam prowadzony eksperymentalny wypas 

owiec rasy olkuskiej. Zabiegi i wypas na tym obszarze są monitorowane. 

Wskazówki dla ochrony czynnej przedstawione są zwłaszcza w planie ochrony 

rezerwatu (Stachurski red. 1995), wykonanym z myślą o potrzebie zachowania różno-

rodności przyrodniczej tego obiektu. Kamieniołom, do którego spontanicznie wkro-

czyła już roślinność, powinien być uznany za użytek ekologiczny. 

Informacje praktyczne. Rezerwat leży blisko asfaltowej szosy w Klonowie. Do 

Miechowa łatwo dostać się koleją lub busem, dalej w kierunku Racławic, do przy-

stanku w Klonowie. Odległość od niego do rezerwatu wynosi ok. 350 m.

Anna Medwecka-Korna



Rezerwat Dolina Eliaszówki

Ogólna charakterystyka. Dolina Eliaszówki jest jedną z dolinek krasowych poło-

żonych na zachód od Krakowa, objętych granicami Parku Krajobrazowego Dolinki 

Krakowskie. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dolnej części doliny potoku 

Eliaszówka, który wcina się głęboko, na około 100 metrów, w jurajskie skały wapienne 

i tworzy w okolicy miejscowości Czerna, u stóp zabytkowego klasztoru Karmelitów 

Bosych, malowniczy przełom. Rezerwat chroni także lasy, głównie bukowe, o charak-

terze zbliżonym do naturalnego. 

Najwyższy punkt w rezerwacie znajduje się na wysokości 433 m n.p.m., a zróżni-

cowanie wysokości wynosi 119 m. Zbocza głębokiego wąwozu są stromymi ścianami 

skalnymi. Dnem płynie potok Eliaszówka, lewobrzeżny dopływ Krzeszówki, zasilany 

licznymi źródłami krasowymi, z których najbardziej znane jest źródło Św. Eliasza. Od 

głównej doliny odchodzą boczne wąwozy.

Cały obszar rezerwatu stanowi część zwartego kompleksu leśnego Czerna. Od 

południa graniczy on z gruntami kopalni wapienia „Czatkowice” i gruntami Klasz-

toru. Część zachodnia graniczy z gruntami ornymi i lasami prywatnymi wsi Czerna. 

U wylotu doliny, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się działający do tej 

pory, kilkupoziomowy kamieniołom wapienia „Czatkowice”.

Ten teren położony jest w południowej części monokliny śląsko-krakowskiej, 

płyty zbudowanej z dwóch kompleksów skał różnego wieku. Starsze utwory to 

wapienie karbońskie, dewońskie bitumiczne dolomity i czarne wapienie. Przy-

krywają je wapienie górnojurajskie. Wykształciły się na nich gleby o charakterze 

rędzin mieszanych (brunatniejących), rędzin właściwych i gleb płowych. Na dnie 

dolin występują szarobrunatne mady rzeczne. W większości są to gleby płytkie lub 

 średnio głębokie. 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1989

Powierzchnia: 109,57 ha

Położenie administracyjne:
Gmina Krzeszowice, powiat 
Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Krzeszowice

Europejska Sieć Natura 2000:
Dolinki Jurajskie PLH120005
Czerna PLH120034
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Znaczna głębokość doliny powoduje wzajemne ocienianie się zboczy. Stosunkowo 

niskie oświetlenie stoków oraz usytuowanie względem panujących wiatrów wpływają 

na osłabienie ruchów powietrza i zmniejszenie przewiewności. Na skutek tych warun-

ków oraz oddziaływania cieków wodnych, w tym szczególnie potoku Eliaszówka, 

w rezerwacie utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza.

Bogata rzeźba terenu i liczne ostańce skał wapiennych, często z wylotami jaskiń 

i schronisk (jaskinie Pod Bukami, jaskinia „Za siedmioma progami”, schronisko Św. 

Onufrego, schronisko nad źródłem Św. Eliasza) sprawiają, że w rezerwacie spotkać 

można będące pod ochroną nietoperze, które znajdują tu sprzyjające warunki do roz-

woju. Ze względu na występowanie i konieczność ochrony podkowca małego Rhi-

nolophus hipposideros, nocka orzęsionego Myotis emarginatus i nocka dużego Myotis 

myotis, gatunków z załącznika Dyrektywy siedliskowej UE, utworzono ostoję Europej-

skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLH 120034 „Czerna” (76,39 ha) obejmującą 

znaczną część obszaru rezerwatu i teren klasztoru OO. Karmelitów Bosych. W ostoi 

odnotowano rzadki przypadek kolonii rozrodczej podkowca małego, która jest zloka-

lizowana nie w jaskini, a w obiekcie podziemnym – w piwnicach klasztornych. 

Flora i roślinność. W rezerwacie występuje ponad 200 gatunków roślin naczy-

niowych, przeważnie gatunków lasów liściastych. Znamienną cechą tej fl ory jest duży 

Las grądowy (fot. MS)
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udział gatunków górskich, należą do nich m.in. lepiężnik biały Petasites albus i prze-

tacznik górski Veronica montana (Michalik i in. 1998, 2002). Są to głównie gatunki 

związane z lasami bukowymi i grądowymi, które przeważają na tym terenie. 

Rezerwat jest terenem leśnym, nie ma tu odlesionych skał, dlatego we fl orze jest 

niewiele ciepłolubnych roślin. Spośród nich wymienić można m.in. lebiodkę pospolitą 

Origanum vulgare i klinopodium pospolite Clinopodium vulgare. 

Na obszarze rezerwatu rosną 24 gatunki roślin objętych prawną ochroną, w tym 

16 gatunków jest pod ochroną ścisłą. Ściśle chronione są: tojad mołdawski Aconitum 

moldavicum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, parzydło leśne Aruncus sylvestris, śnie-

życzka przebiśnieg Galanthus nivalis, kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, 

storczyki – buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, buławnik mieczo-

listny C. longifolia, buławnik czerwony C. rubra, kruszczyk szerokolistny Epipactis 

helleborine, kruszczyk rdzawoczerwony E. atrorubens, gnieźnik leśny Neottia nidus-

 -avis i podkolan Platanthera bifolia, a także wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, bluszcz pospolity Hedera helix i lilia zło-

togłów Lilium martagon. 

Skaliste, opadające stromo stoki porastają dobrze zachowane lasy, które zajmują 

niemal całą powierzchnię rezerwatu. Zbiorowiska nieleśne nie odgrywają w nim żad-

nej roli. Przeważa buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz grąd (Tilio-

 -Carpinetum). 

Zbocze porośnięte ciepłolubną buczyną (fot. MS)
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Ciepłolubna buczyna (Carici-Fagetum), 

z udziałem licznych ciepłolubnych roślin chro-

nionych, m.in. storczyków, występuje rzadko 

na skalistych zboczach o ekspozycji południo-

wej. W dnie doliny jest wąski pas łęgów (Alno-

 -Padion). 

Drzewostany tworzą: buk pospolity Fagus 

sylvatica, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza 

brodawkowata Betula pendula, grab pospolity 

Carpinus betulus, modrzew europejski Larix 

decidua i inne drzewa.

Runo lasów reprezentują najczęściej takie 

gatunki, jak: kosmatka owłosiona Luzula 

pilosa, marzanka wonna Asperula odorata, 

gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, 

złoć żółta Gagea lutea, bluszcz pospolity Hedera 

helix, jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus, 

kopytnik pospolity Asarum europaeum, kon-

walia majowa Convallaria maialis, konwalijka 

dwulistna Majanthemum bifolium, żywiec 

 gruczołowaty Dentaria glandulosa, zawilec 

gajowy Anemone nemorosa, malina właściwa 

Rubus idaeus.

W podszycie, który występuje tylko miejscami, spotkać można leszczynę pospo-

litą Corylus avellana, bez koralowy Sambucus racemosa i bez czarny Sambucus nigra, 

głogi Crataegus sp., kruszynę pospo-

litą Frangula alnus i jarzębinę Sorbus 

aucuparia.
Najciekawsza pod względem przy-

rodniczo-leśnym, geologicznym i histo-

rycznym jest część południowa rezerwatu 

porośnięta starodrzewiem bukowym 

w wieku 160 lat (buczyną storczykową) 
będącą w stanie naturalnego rozpadu. 

Zabiegi prowadzone w tej części rezer-

watu zmierzają do utrzymania takiego 

jej charakteru.

Informacje praktyczne. Przez 

rezerwat prowadzi żółty szlak „Dolinek 

Jurajskich” oraz „Jurajski Rowerowy 

Szlak Orlich Gniazd”.

Barbara Michalska

Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera 
damasonium (fot. AMK)

Lilia złotogłów Lilium martagon (fot. SG)



Rezerwat Dolina Kluczwody 

Ogólna charakterystyka. Do lina 

Kluczwody, nazywana też Doliną 

Wierzchówki, znajduje się około 

15 km na północny zachód od Krakowa i wchodzi w skład Parku Krajobrazowego 

Dolinki Krakowskie. Położona jest pomiędzy wsiami Wierzchowie i Bolechowice. Ma 

6 km długości, jej szerokość waha się od 0,2 do 1 km, a powierzchnia wynosi 110 ha. 

Dolina w swoim przebiegu wykazuje zróżnicowanie na trzy części – górną, środkową 

i dolną (Gaudyn-Tlałka 1963).

Dolina Kluczwody powstała w trzeciorzędzie w wyniku erozyjnej działalności rzek 

i potoków (Alexandrowicz, Wilk 1962). Współczesna rzeźba wykształciła się w efekcie 

erozji krasowej wód plioceńskich i czwartorzędowych. W górnej części doliny, mającej 

charakter płytkiej i dość płaskiej niecki, powstało kilka jaskiń (Jaskinia Wierzchowska 

Górna, Jaskinia Wierzchowska Dolna). W środkowej części jest ona wąska, głęboka 

i ma charakter wąwozu krasowego, a ściany przybierają często postać iglic i bastio-

nów. W dolnej części dolina znów jest szersza i znacznie płytsza, a jej zbocza są słabo 

nachylone.

 W budowie geologicznej główną rolę odgrywają wapienie górnojurajskie 

wykształcone w postaci wapieni skalistych, które odsłaniają się głównie na zboczach, 

oraz wapieni płytowych. Na wierzchowinie są one przykryte glinami, a głównie les-

sem. Utwory kredowe są rzadsze, wykształciły się w dolnej i środkowej części doliny 

i mają charakter margli. Dno doliny wyścielają młode osady rzeczne złożone ze żwirów 

wapiennych mułów i iłów (Małecki 1959). Gleby, które wykształcają się na zboczach 

lub na wierzchowinie w sąsiedztwie skał, to rędziny. Na płytkich rędzinach rozwinęły 

się murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla, natomiast na głębszych rędzi-

nach oraz na glebach brunatnych rosną lasy liściaste (grądy, buczyny). Na dnie doliny 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1989

Powierzchnia: 35,22 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Zabierzów, powiat Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska

Własność: Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwo Krzeszowice

Europejska Sieć Natura 2000: 
Dolinki Jurajskie PLH120005
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występują mady. Rosną na nich lasy łęgowe oraz łąki i pastwiska. Natomiast na słabo 

nachylonych lub płaskich partiach wierzchowiny pokrytej lessem rozwijają się gleby 

płowe porośnięte przez bory mieszane.

 Stosunki wodne Doliny związane są z występowaniem zjawisk krasowych. 

Wody opadowe z powodu istnienia w podłożu licznych szczelin i jaskiń gromadzą się 

w podziemiu w tzw. zbiornikach wody gruntowej, z których najważniejsze są wapie-

nie jurajskie. Ponieważ poziom wody gruntowej znajduje się głęboko, nie może być 

ona wykorzystywana przez roślinność zasiedlającą wierzchowinę i zbocza. Istotną rolę 

dla rozwoju roślinności na dnie Doliny odgrywa potok Kluczwoda, zwany inaczej 

Wierzchówką. 
Rezerwat Dolina Kluczwody został utworzony w środkowej części doliny potoku, 

na stosunkowo niewielkiej powierzchni, „celem ochrony dobrze zachowanych natu-

ralnych zbiorowisk leśnych takich jak: buczyna karpacka, kwaśna buczyna niżowa, 

buczyna ciepłolubna (storczykowa), grąd, łęg olszowy i bór mieszany oraz muraw 

i zarośli kserotermicznych” (jak głosi tablica umieszczona przy wejściu do niego od 

strony Białego Kościoła). Niestety, wcześniej teren Doliny Kluczwody, który w wielu 

miejscach był prywatną własnością, został już intensywnie zagospodarowany i zabudo-

wany, a tradycyjny sposób użytkowania (wypas i koszenie) zarzucony. Spowodowało 

to zarastanie lub nawet zanik licznych, obecnych jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku 

Środkowa część Doliny Kluczwody (fot. KT)
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płatów ciepłolubnych muraw i łąk, zawierających w swym składzie wiele rzadkich 

roślin, w tym również chronionych. W ich miejsce powstały zbiorowiska złożone 

z wysokich azotolubnych bylin m.in. pokrzywy Urtica dioica (obecnie łąki w dolinie 

na terenie rezerwatu są sporadycznie koszone). Na murawy kserotermiczne zaczęły 

wkraczać drzewa i krzewy, m.in. brzoza brodawkowata Betula pendula, dąb szypuł-

kowy Quercus robur i leszczyna Corylus avellana, a także wprowadzona przez człowieka 

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia (Towpasz 1992).

Flora i roślinność. W rezerwacie stwierdzono występowanie około 500 gatunków 

roślin (Towpasz 1996). Jego fl ora ma urozmaicony charakter ekologiczny. Główny 

zrąb stanowią rośliny siedlisk żyznych odznaczających się najczęściej dużą zawartością 

węglanu wapnia. Rosną na nich rośliny związane z lasami liściastymi, np.: śnieżyczka 

przebiśnieg Galanthus nivalis, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, skrzyp zimowy 

Equisetum hyemale, z ciepłolubnymi zaroślami, np.: gorysz siny Peucedanum cervaria, 

okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, czy szakłak pospolity Rhamnus cathar-

tica, a także z roślinnością nieleśną, przede wszystkim z murawami kserotermicznymi. 

Obecność sporej grupy wapieniolubnych i ciepłolubnych roślin muraw jest znamienną 

cechą rezerwatu. Rośnie tu ponad 130 gatunków kserotermicznych, z czego 1/3 to 

rośliny na tym terenie pospolite, np. rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba soboli-

fera, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, driakiew żółtawa Scabiosa ochro-

leuca, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, a także kostrzewa blada Festuca pallens. 

Zamkowe Skały z murawą kserotermiczną (fot. KT) 
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Do roślin rzadkich lub bardzo rzadkich należą 

m.in. oman wąskolistny Inula ensifolia, per-

łówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica, czy 

często związane z marglami kredowymi – aster 

gawędka Aster amellus (obecnie nie odnaleziony) 

i głowienka wielkokwiatowa Prunella grandi-

fl ora. Rośliny kserotermiczne rosną na ogół na 

eksponowanych na południe nasłonecznionych 

skałkach, a także w murawach kserotermicznych 

na suchych zboczach, rzadziej w ciepłych zaro-

ślach i lasach oraz na miedzach i na przydroż-

nych skarpach.

W rezerwacie można zobaczyć także gatunki 

skał i szczelin skalnych np.: zanokcicę murową 

Asplenium ruta muraria i paprotkę zwyczajną 

Polypodium vulgare. Rzadkie są rośliny zwią-

zane z siedliskami ubogimi, jak na przykład 

spotykany na jałowych łąkach wrzos zwyczajny 

Calluna vulgaris, a także występujące w borach 

mieszanych borówka czarna Vaccinium myrtillus, 

czy gruszyczka mniejsza Pyrola minor. Nieliczne 

rośliny związane są z wodami (np. rzęsa drobna 

Lemna minor), szuwarami (np. skrzyp bagienny 

Equisetum fl uviatile) i łąkami (np. ostrożeń 

łąkowy Cirsium rivulare). 

W Dolinie Kluczwody zarejestrowano 

17 roślin ściśle chronionych, są to: dziewięćsił 

bezłodygowy Carlina acaulis, gnieźnik leśny 

Neottia nidus-avis, goryczka orzęsiona Gentia-
nella ciliata, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, lilia złotogłów Lilium mar-

tagon, perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica, paprotka zwyczajna Polypodium 

vulgare, centuria pospolita Centaurium erythraea, miodownik melisowaty Melittis melis-
sophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, parzydło leśne Aruncus sylvestris, 
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, rojnik pospolity Jovibarba sobolifera, skrzyp 

olbrzymi Equisetum telmateia, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, tojad moł-

dawski Aconitum moldavicum, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Obecnie nie 

odnaleziono obserwowanych jeszcze w latach 60. XX w. storczyków: kukułki szeroko-

listnej Dactylorhiza majalis, podkolana białego Platanthera bifolia, storczyka samiczego 

Orchis morio, storczyka męskiego O. mascula, a także podawanego w XIX w. obuwika 

pospolitego Cypripedium calceolus. Rośnie tu również 8 gatunków częściowo chro-

nionych: bluszcz pospolity Hedera helix (okazy kwitnące), kalina koralowa Viburnum 
opulus, konwalia majowa Convallaria majalis, kopytnik zwyczajny Asarum europaeum, 

kruszyna pospolita Frangula alnus, pierwiosnek lekarski Primula veris, pierwiosnek 

Perłówka siedmiogrodzka Melica transsil-
vanica (fot. MS)
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wyniosły P. elatior i przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum. Aster gawędka, 

notowany w rezerwacie jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, teraz prawdopodobnie 

może być uważany za gatunek wymarły. 

Rośliny synantropijne, czyli związane z działalnością człowieka, nie odgrywają 

w rezerwacie szczególnej roli, ale wśród nich są gatunki uważane za inwazyjne, które 

należy poddawać ścisłej kontroli. Spośród drzew należy do nich robinia akacjowa Robi-

nia pseudoacacia, która ze względu na łatwość rozmnażania zarówno przez nasiona, jak 

i wegetatywnego przez wytwarzanie rozłogów, jest szczególnie niebezpieczna i zagraża 

wszystkim typom zbiorowisk zarówno leśnych, jak i murawowych. Drugi gatunek 

inwazyjnego drzewa to czeremcha amerykańska Padus serotina. Na terenie Doliny 

Kluczwody jak na razie nie jest gatunkiem silnie ekspansywnym, jednak jej stano-

wiska, podobnie jak i robinii, należałoby likwidować. Natomiast wieloletnie byliny, 

pochodzące z kontynentu amerykańskiego, takie jak: nawłoć późna Solidago gigantea 

czy słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus (niegdyś sadzone jako rośliny ozdobne), 

odznaczają znaczną ekspansją. Także ekspansywnym gatunkiem jest niecierpek drob-

nokwiatowy Impatiens parvifl ora. Wymienione rośliny wkroczyły zarówno do lasów, 

na łąki, na nieużytki, jak również na murawy 

kserotermiczne, gdzie są już od wielu lat zado-

mowione. Zabiegi eliminowania ich stanowisk, 

zwłaszcza nawłoci i niecierpka są bardzo praco-

chłonne i skomplikowane. 

W większości aktualnie istniejące płaty 

muraw kserotermicznych na terenie rezerwatu 

wykształcone są jedynie fragmentarycznie lub 

są zniekształcone w wyniku dawniejszej dzia-

łalności człowieka, a obecnie także z powodu 

braku użytkowania, zwłaszcza wypasu (Towpasz 

1992). Pionierskie zbiorowiska muraw ksero-

termicznych na płytkich rędzinach, zasiedlające 

eksponowane na południe i silnie nasłonecz-

nione skałki wapienne, reprezentują trawiasty 

zespół kostrzewy bladej Festuca pallens (Festu-

cetum pallentis), z udziałem także innych cie-

płolubnych traw, m.in. kostrzewy bruzdkowanej 

Festuca rupicola i perłówki siedmiogrodzkiej 

Melica transsilvanica. Przy ekspozycji północnej 

w zespole tym znaczny udział mają mchy. Także 

na rędzinach, ale na miejscach, gdzie warstwa 

gleby jest głębsza, wykształca się kserotermiczne 

zbiorowisko murawowe bogate fl orystycznie, 

złożone zarówno z traw, jak i dwuliściennych 

bylin (Origano-Brachypodietum pinnati). Prócz 

dominującej kłosownicy pierzastej spotyka się 
Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum 
hirundinaria (fot. MS)
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tu kilka innych gatunków traw, m.in. drżączkę średnią Briza media oraz tymotkę 

Boehmera Phleum phleoides. Natomiast z roślin dwuliściennych rosną w tym zbio-

rowisku: lebiodka pospolita Origanum vulgare, marzanka pagórkowa Asperula 

cynanchica, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, ciemiężyk białokwiatowy 

Vincetoxicum hirundinaria i inne. Na rędzinach wytworzonych z margli kredowych 

(które są tylko w jednym miejscu, koło przysiółka Gacki) wytworzył się niewielki 

płat murawy z omanem wąskolistnym Inula ensifolia, reprezentującym fragmenta-

rycznie wykształcony zespół Inuletum ensifoliae. Na przejściu pomiędzy ciepłolubną 

murawą Origano-Brachypodietum a położonym na wierzchowinie borem mieszanym 

Pino-Quercetum (z sosną zwyczajną Pinus sylvestris i dębem bezszypułkowym Quercus 

petraea w drzewostanie), wykształcił się pas ciepłolubnych zarośli Peucedano cervariae-

 -Coryletum z leszczyną Corylus avellana i goryszem sinym Peucedanum cervaria oraz 

ciepłolubne zarośla z tarniną Prunus spinosa i głogami Crataegus spp., natomiast na 

głębszych rędzinach lub na glebach brunatnych rosną lasy liściaste grabowo  -dębowe 

(grądy Tilio-Carpinetum), a w ich obrębie rzadko spotyka się fragmentarycznie 

wykształcony ciepłolubny las z miodownikiem melisowatym Melittis melissophyllum, 

zawierający w runie kilka roślin kserotermicznych m.in. ciemiężyka białokwiatowego 

Vincetoxicum hirundinaria. 

Informacje praktyczne. Dojazd do rezerwatu samochodem osobowym z Kra-

kowa, z Katowic lub z Olkusza drogą nr 94 do wsi Biały Kościół (z Krakowa można 

też dojechać autobusem MPK), a następnie boczną drogą w kierunku Zabierzowa, 

ok. 1 km, do małego placu postojowego, skąd szlakami turystycznymi można dojść 

przez rezerwat do przysiółka Gacki i do Bolechowic.

Szlaki turystyki pieszej to: czarny (z Modlnicy przez Tomaszowice i całą długość 

Doliny Kluczwody do Jaskini Wierzchowskiej) i niebieski (z Bolechowic przez Gacki, 

Dolinę Kluczwody do Prądnika Korzkiewskiego).

Jaskinia Wierzchowska Górna jest największą z jaskiń w Dol. Kluczwody, niżej 

znajduje się Jaskinia Wierzchowska Dolna zwana Mamutową. Żeby dojechać samo-

chodem (lub dojść) do Jaskini Wierzchowskiej, z drogi w kierunku Zabierzowa należy 

skręcić w prawo do Wierzchowia. Do samej jaskini można też dojechać z Krakowa 

autobusem MPK do przystanku Murownia, skąd idzie się ok. 10 min.

W środkowej części Doliny, na grupie skałek zwanych Zamkowe Skały, zachowały 

się pozostałości murów zamku z pierwszej połowy XIV w., który zbudowała rycerska 

rodzina Zaklików. Zamek był niewielką twierdzą zbudowaną z wapienia i otoczony 

był wałem ziemnym i fosą. 

Krystyna Towpasz



Rezerwat Dolina Mnikowska

Ogólna charakterystyka. Re-

zerwat Dolina Mnikowska, 

po łożony 16,5 km na zachód 

od Krakowa, pomiędzy wsiami Czułów i Mników, wchodzi w skład Tenczyńskiego 

Parku Krajobrazowego. Obejmuje malowniczy wąwóz o głębokości do 80 m, w prze-

łomowym odcinku rzeki Sanki. 

Podstawową formację geologiczną stanowią skaliste wapienie górnej jury, które 

odsłaniają się głównie na zboczach. Na szczególną uwagę zasługują jaskinie i schrony 

skalne. Zarówno zbocza, jak i wierzchowiny przykryte są lessem. Dno doliny wyście-

lają młode osady rzeczne złożone ze żwirów wapiennych mułów i iłów. 

Gleby, które wykształciły się na zboczach lub na wierzchowinie w sąsiedztwie skał, 

to rędziny. W miejscach najbardziej podatnych na erozję, a więc na wychodniach 

skał wapiennych, rozwinęły się płytkie rędziny inicjalne. W niższych partiach zboczy 

występują głębsze rędziny. Łagodne stoki oraz partie wierzchowinowe zajmują gleby 

brunatne. Natomiast na wierzchowinie, z lessów o bardzo małej miąższości, wykształ-

ciły się gleby płowe. Na dnie doliny, przez którą przepływa Sanka, występują mady. 

Wody opadowe, wsiąkając w głąb, gromadzą się w tzw. zbiornikach wody podziemnej, 

których największym rezerwuarem są wapienie jurajskie (Gaudyn-Tlałka 1963).

Flora i roślinność. W Dolinie Mnikowskiej stwierdzono obecność 429 gatun-

ków roślin naczyniowych (Michalik 1969, Michalewska, Towpasz 2004). Flora tego 

terenu ma urozmaicony charakter ekologiczny. Największą rolą odgrywają gatunki 

siedlisk żyznych, odznaczających się najczęściej wysoką zawartością węglanu wapnia. 

Są to przede wszystkim rośliny związane z lasami liściastymi (grabowo-dębowymi lub 

bukowymi), np. czworolist pospolity Paris quadrifolia, przylaszczka pospolita Hepatica 

nobilis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, jak i gatunki skał i szczelin skalnych, 

Typ rezerwatu: krajobrazowy

Rok utworzenia: 1963

Powierzchnia: 20,89 ha
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np.: kozłek trójlistny Valeriana tripteris, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, 

zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria, czy zanokcica skalna Asplenium tricho-

manes. Nieliczne rośliny spotyka się na brzegach wód (np. kosaciec żółty Iris pseuda-

corus), w szuwarach (np. skrzyp bagienny Equisetum fl uviatile) i na podmokłych łąkach 

(np. śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare). 
Wśród gatunków siedlisk nieleśnych najbardziej charakterystyczne dla tego terenu 

są rośliny kserotermiczne; najczęściej rosną one na eksponowanych na południe 

nasłonecznionych skałkach i w murawach na suchych zboczach, rzadziej w ciepłych 

zaroślach i w lasach. Jednak w porównaniu z innymi dolinkami jurajskimi rośnie tu 

ich niewiele (zaledwie około 80). Stosunkowo nieliczne z nich, m.in. rozchodnik 

wielki Sedum maximum, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, czy wilczomlecz sosnka 

Euphorbia cyparissias są roślinami często spotykanymi lub pospolitymi. Większość to 

gatunki rzadkie lub bardzo rzadkie w rezerwacie, spośród nich wymienić można np. 

jaskier bulwkowy Ranunculus bulbosus, skalnicę trójpalczastą Saxifraga tridactylites 

i koniczynę długokłosową Trifolium rubens.

Aktualne istniejące w Dolinie Mnikowskiej płaty muraw kserotermicznych w więk-

szości wykształcone są jedynie fragmentarycznie lub są zniekształcone w wyniku daw-

niejszej działalności człowieka, a obecnie także braku użytkowania (zwłaszcza wypasu). 

Pionierskie zbiorowiska muraw kserotermicznych na płytkich rędzinach zasiedlające 

Fragment Doliny Mnikowskiej od strony Mnikowa (fot. KT)
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eksponowane na południe i silnie nasłonecznione skałki reprezentują trawiasty zespół 

kostrzewy bladej Festuca pallens (Festucetum pallentis), w którym spotyka się też 

rośliny dwuliścienne m.in. goździk kartuzek Dianthus carthusianorum i rojnik pospo-

lity Jovibarba sobolifera. Także na rędzinach, ale na miejscach, gdzie warstwa gleby 

jest głębsza wykształca się bogate fl orystycznie, ciepłolubne zbiorowisko kwiecistej 

murawy (Origano-Brachypodietum pinnati). Prócz kłosownicy pierzastej Brachypo-

dium pinnatum rosną w niej inne trawy np.: drżączka średnia Briza media i kostrzewa 

czerwona Festuca rubra. Spośród roślin dwuliściennych występują m.in.: biedrzeniec 

mniejszy Pimpinella saxifraga, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca, lebiodka pospolita 

Origanum vulgare, naparstnica wielkokwiatowa Digitalis grandifl ora i oman szorstki 

Inula hirta. Na przejściu pomiędzy ciepłolubną kwiecistą murawą a położonym na 

wierzchowinie borem mieszanym wykształcił się pas ciepłolubnych zarośli (Peuce-

dano cervariae-Coryletum) z leszczyną Corylus avellana i goryszem sinym Peuceda-

num cervaria. W zaroślach tych rosną też m.in.: berberys zwyczajny Berberis vulgaris, 

dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, irga pospolita Cotoneaster integer-

rimus, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora i okrzyn szerokolistny Laserpitium 

latifolium. Rozwinęły się tu także ciepłolubne zarośla z tarniną Prunus spinosa i gło-

gami Crataegus spp. (Prunetalia spinosae). Natomiast na głębszych rędzinach lub na 

glebach brunatnych rosną lasy liściaste grabowo-dębowe i buczyny. Rzadko spotyka 

się wykształcony fragmentarycznie ciepłolubny grąd z miodownikiem melisowatym 

Wapienne ściany z murawą naskalną Festucetum pallentis (fot. SG)



60 Roślinność kserotermiczna woj. małopolskiego

Melittis melissophyllum i innymi roślinami 

kserotermicznymi w runie, m.in.: buław-

nikiem wielkokwiatowym Cephalanthera 

damasonium, ciemiężykiem białokwiato-

wym Vincetoxicum hirundinaria i konwa-

lia majową Convallaria majalis. 

Na słabo nachylonych lub płaskich 

partiach wierzchowiny pokrytej lessem, 

na bardziej ubogich glebach płowych wy-

kształciły się bory mieszane Pino-Quer-

cetum z dębem szypułkowym Quercus 

robur i sosną zwyczajną Pinus sylvestris 

w drzewostanie. W ich runie spotyka się 

m.in. borówkę czarną Vaccinium myrtil-

lus, siódmaczka leśnego Trientalis euro-

paea i gruszyczkę mniejszą Pyrola minor. 

W rezerwacie Dolina Mnikowska 

zarejestrowano 17 roślin ściśle chronio-

nych, są to: buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium, centuria 

pospolita Centaurium erythraea, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, kruszczyk 

szerokolistny Epipactis helleborine, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, kukułka sze-

rokolistna D. majalis, lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis 

melissophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, paprotka zwyczajna Poly-

podium vulgare, parzydło leśne Aruncus sylvestris, podkolan biały Platanthera bifo-

lia, podkolan zielonawy P. chlorantha, 

przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, 

rojnik pospolity Jovibarba sobolifera, 
śniedek baldaszkowaty Ornithogalum 
umbellatum i wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum. Rośnie tu także 

8 gatunków częściowo chronionych: 

bluszcz pospolity Hedera helix, kalina 

koralowa Viburnum opulus, konwalia 

majowa Convallaria majalis, kopytnik 

zwyczajny Asarum europaeum, kruszyna 

pospolita Frangula alnus, pierwiosnek 

lekarski Primula veris, pierwiosnek 

wyniosły P. elatior, przytulia (marzanka) 

wonna Galium odoratum.

W Dolinie Mnikowskiej rosną 

także rośliny synantropijne, związane 

z działalnością człowieka. Wśród nich Bodziszek czerwony Geranium sanguineum (MS)

Rojnik pospolity Jovibarba sobolifera (fot. SG)
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są gatunki uważane obecnie za inwa-

zyjne. Na pierwszym miejscu trzeba 

wymienić szeroko rozprzestrzeniające 

się w całym kraju nawłocie – nawłoć 

kanadyjską Solidago canadensis i nawłoć 

późną S. gigantea, odznaczajace się 

znaczną ekspansją na obszarze rezer-

watu. Podobnie jest z inną rośliną 

pochodzącą z Ameryki Płn., rudbekią 

nagą Rudbekia laciniata. Niegdyś te 

gatunki były sadzone w ogródkach jako 

rośliny ozdobne. Także ekspansywny 

jest niecierpek drobnokwiatowy Impa-

tiens parvifl ora. Wymienione rośliny od 

dawna są już zadomowione zarówno 

w lasach, murawach kserotermicznych, 

jak i na łąkach. Obecnie, aby choć po 

części zapobiec niekorzystnym przemia-

nom na łąkach, tzn. zarastaniu przez 

krzewy i wkraczaniu na nie niepożąda-

nych roślin obcego pochodzenia, stosuje 

się sporadycznie koszenie.

Informacje praktyczne. Dojazd do 

rezerwatu z Krakowa autobusem MPK 

nr 269 (do Czułówka) lub samochodem 

osobowym. W sąsiedztwie przystanku 

autobusowego Mników Skałka znajduje 

się niewielki parking samochodowy.

Szlaki turystyki pieszej: przez Dolinę prowadzi niebieski szlak z Mnikowa przez 

wąwóz Półrzeczki, Dolinę Brzoskwini do Brzoskwini.

Krystyna Towpasz

Kępy kostrzewy bladej Festuca pallens na skale 
(fot. KT)



Rezerwat Dolina Racławki

Ogólna charakterystyka. Rezerwat położony jest ok. 30 km na zachód od Krakowa, 

w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Obejmuje dolne odcinki dolin poto-

ków Racławka (pomiędzy wsiami Racławice i Dubie) oraz Szklarka (pomiędzy wsiami 

Szklary i Dubie, południowy odcinek), wraz z partiami zboczy i wierzchowinami 

otaczającymi doliny. Jest to wschodnia część kompleksu leśnego Dubie w Leśnictwie 

Dubie. Otoczenie rezerwatu stanowią głównie grunty rolnicze oraz lasy państwowe 

i prywatne, a także okoliczne miejscowości: Racławice, Paczółtowice, Dubie, Dębnik 

i Żary. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, na zachodnich zboczach u wylotu 

doliny, w Wąwozie Zbrza znajduje się czynny kamieniołom dolomitów „Dubie”. 

Rezerwat został utworzony w celu ochrony urozmaiconego geomorfologicznie kra-

jobrazu doliny Racławki, z naturalnymi zespołami roślinnymi, głównie lasów bukowych, 

i wartościowymi odsłonięciami geologicznymi. Jego powierzchnia wynosiła początkowo 

70,68 ha, w 1990 r. została zwiększona do obecnej wielkości. Objęcie doliny Racławki 

ochroną rezerwatową postulowano już w latach 40. XX w. (Kornaś 1947).

Obszar rezerwatu jest szczególnie interesujący pod względem geologicznym. 

W rzeźbie terenu występują formy dolinne i wierzchowinowe oraz formy krasowe, 

wąwozy, szczeliny skalne, jaskinie (Żarska w Wąwozie Żarskim i Beczkowa w wąwozie 

Stradlina), dawne łomy, klasyczne odsłonięcia martwicy wapiennej, źródła o charak-

terze wywierzysk.

Wapienie jurajskie występują wysoko nad dnem dolin. Tylko w dolnej części 

Dubia i dolnej części doliny Szklarki wapienie odsłaniają się u podnóża zboczy. Doliny 

potoków wypełnione są namułami lessu.

Szczególnie wyjątkowe jest tu występowanie odsłonięć starych utworów z paleozo-

iku (trzeciej ery w dziejach Ziemi). Poza odsłonięciami utwory te przykryte są przez 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1962

Powierzchnia: 473,92 ha

Położenie administracyjne: 
Gmina Krzeszowice i Zabierzów, 
powiat Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowska-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Krzeszowice

Europejska Sieć Natura 2000:
Dolinki Jurajskie PLH120005
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osady jurajskie: piaskowce i górnojurajskie wapienie. W dolinie Racławki charaktery-

styczne są martwice wapienne – niezwykłe, miękkie skały, utworzone dzięki wypłu-

kaniu ze skał wapiennych węglanu wapnia. Jedno z odsłonięć martwicy wapiennej 

w korycie potoku Racławka zostało zgłoszone do wpisania na listę obiektów świato-

wego dziedzictwa geologicznego. 

Zróżnicowanie gleb jest znaczne. W rezerwacie występują trzy zasadnicze jed-

nostki: gleby wapniowcowe (rędziny – głównie na zboczach dolin i w rejonie 

wychodni skalnych), gleby brunatnoziemne (gleby płowe – na wierzchowinie i w gór-

nych, łagodnie nachylonych partiach zboczy) oraz gleby deluwialne (mady – zajmują 

dna dolin i wąwozów). Pionowe skały, zmienne spadki zboczy, terasy i wychodnie 

skalne powodują mozaikowaty układ gleb, bardzo zróżnicowany nawet na niewiel-

kich powierzchniach. Procesy erozyjne powodowały i nadal powodują przenoszenie 

materiału lessowego z wierzchowiny na zwietrzelinę wapieni jurajskich na zboczach 

wąwozów, co prowadzi do przenikania się różnych gleb.

Głównym ciekiem wodnym rezerwatu jest potok Racławka – dość obfi ty, płynie 

bystro, tworzy jary, baseniki i niewielkie wodospady lub bystrza. Przez południowo-

 -wschodni narożnik rezerwatu przepływa potok Szklarka, dopływ Racławki. U wylotu 

wąwozu Stradlina, u podnóża skalistego zbocza doliny, znajduje się wywierzysko 

Ciepłolubna buczyna storczykowa (fot MS)
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krasowe znane pod nazwą Źródło Bażana. W rezerwacie obserwowane są cieki okre-

sowe, płynące wąwozami i wciosami. Dawniej wiele z nich miało stały przepływ i zasi-

lane były z niewielkich, ale licznych źródeł położonych w górnych częściach zboczy. 

Sytuację zmieniło wykorzystanie źródeł do ujęcia wody do wodociągów.

Zróżnicowanie lasów na tym obszarze jest dobrze poznane dzięki opracowaniu 

Medweckiej-Kornaś (1952). Dalsze badania nad jego roślinnością prowadzili Micha-

lik i in. (1997) oraz Szary i Michalik (1998). Rezerwat jest zbadany nie tylko pod 

względem botanicznym. Szczegółowo opracowano faunę ptaków (Bocheński, Tomek 

1997) i ślimaków (Stworzewicz 1997). Interesujące jest występowanie na tym terenie 

trzech gatunków nietoperzy, które zimują w jaskiniach – dość częstego nocka dużego 

Myotis myotis i znacznie rzadszych: podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka 

orzęsionego Myotis emarginatus. Inne gatunki nietoperzy pojawiają się w rezerwacie 

sporadycznie.

Flora i roślinność. Flora ma charakter typowy dla wyżynnych obszarów leśnych 

o naturalnie zachowanej szacie roślinnej. Jest bogata, odnaleziono tu 390 gatunków 

roślin naczyniowych, a główny jej zrąb tworzą gatunki leśne, charakterystyczne dla 

żyznych lasów liściastych i mieszanych. Stosunkowo nieliczne są gatunki siedlisk pod-

mokłych i bagiennych. Znamienną cechą jest występowanie sporej grupy gatunków 

górskich.

Otoczona lasem skała wapienna (fot. MS)
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Flora roślin kserotermicznych jest 

w rezerwacie niezbyt bogata, z uwagi 

na brak większych powierzchni nieza-

lesionych. Gatunki tej grupy występują 

na nielicznych masywach skalnych 

w zanikających obecnie fragmentach 

zbiorowisk zaroślowych.

Na obszarze rezerwatu stwierdzono 

27 gatunków roślin chronionych, 

w tym 18 objętych ochroną ścisłą. Są 

to: orlik pospolity Aquilegia vulgaris – 

bardzo rzadki tu gatunek, występuje 

w grądach i buczynach, parzydło leśne 

Aruncus sylvestris – rzadko spotykany 

w dnach cienistych wąwozów, buław-

nik wielkokwiatowy Cephalanthera 

damasonium – rozproszony na całym 

terenie rezerwatu, buławnik czerwony 

Cephalanthera rubra – masowo wystę-

pujący w płatach ciepłolubnych buczyn, obuwik pospolity Cypripedium calceolus – są 

tylko pojedyncze okazy, żłobik koralowy Corallorhiza trifi da – gatunek bardzo rzadki, 

spotykany w kwaśnej buczynie, pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna – miejscami 

występuje w dużych skupieniach, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – dość 

liczny, miejscami występuje obfi cie, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine – czę-

sty w buczynach, występuje pojedynczo, ale na całym obszarze, znacznie rzadsze inne 

kruszczyki – rdzawoczerwony Epipactis atrorubens i siny Epipactis purpurata, oraz lilia 

złotogłów Lilium martagon – częsta w płatach ciepłolubnych buczyn. 

Z grupy roślin objętych ochroną częściową, na całym obszarze rezerwatu stosun-

kowo liczne są: pierwiosnek wyniosły Primula elatior, pierwiosnek lekarski Primula 
veris i kopytnik pospolity Asarum europaeum. Marzanka wonna Galium odoratum 

i konwalia majowa Convalaria majalis występują masowo w płatach buczyn ciepłolub-

nych. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare częsta jest na wychodniach skalnych.

Niemal całą powierzchnię rezerwatu pokrywają lasy. Wyróżniono tutaj 8 zbioro-

wisk leśnych i zaroślowych. 

Jaworzyna górska (Lunario-Aceretum) ograniczona jest do niewielkiego płatu na 

skalistym wzgórzu w okolicach wsi Żary. Jej drzewostan buduje jawor Acer pseudopla-
tanus z domieszką buka Fagus sylvatica. Charakterystyczną cechą runa jest panowanie 

w nim górskiego gatunku, miesięcznicy trwałej Lunaria rediviva oraz występowanie 

gatunków lasów bukowych, takich jak: szczyr trwały Mercurialis perennis, gajowiec 

żółty Galeobdolon luteum, Dryopteris fi lix mas i parzydło leśne Aruncus sylvestris.

Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) występuje w miejscach 

o chłodnym klimacie lokalnym. Charakteryzuje się zmiennością i różnorodnością. 

Typowa buczyna pokrywa zbocza o mniejszy nachyleniu, w jej bogatym runie dominuje 

Pierwiosnek lekarski Primula veris (fot. SG)
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żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa. Znacznie częstsza w rezerwacie jest uboższa 

buczyna, której warstwa runa jest mniej zwarta, miejscami widać odsłoniętą ściółkę. 

Przeważa w tej warstwie marzanka wonna Galium odoratum. 

Ciepłolubna buczyna naskalna (Carici-Fagetum) występuje w postaci niewielkich 

płatów w obrębie skał, w miejscach silnie nasłonecznionych. Z reguły warstwa drzew, 

w której panuje buk Fagus sylvatica, jest silnie prześwietlona. W bujnym runie wystę-

pują między innymi: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buławnik wiel-

kokwiatowy Cephalanthera damasonium, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum, 

klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, miodownik melisowaty Melittis melisso-

phyllum i ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria.

Kwaśna buczyna (Luzulo-Fagetum) w rezerwacie tworzy rozległe powierzchnie, 

głównie w miejscach, gdzie less pokrywa niezbyt grubą warstwą podłoże wapienne. 

Drzewostan tworzy buk Fagus sylvatica z domieszką sosny Pinus silvestris. W dość ubo-

gim runie panuje kosmatka gajowa Luzula pilosa. Często występuje borówka czarna 

Vaccinium myrtillus.

Grąd (Tilio-Carpinetum) zajmuje w rezerwacie dolne części zboczy. W warstwie 

drzew panuje grab Carpinus betulus i jawor Acer pseudoplatanus. Towarzyszą im: klon 

zwyczajny Acer platanoides, buk, dąb szypułkowy Quercus petraea i dąb bezszypułkowy 

Quercus robur oraz lipy: drobnolistna Tilia cordata i szerokolistna Tilia platyphyllos. 

Wielogatunkowy podszyt tworzy wiciokrzew pospolity Lonicera xylosteum, agrest Ribes 

uva-crispa, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa, leszczyna pospolita Corylus 

avellana, dereń świdwa Cornus sanguinea, kalina koralowa Viburnum opulus. Runo 

jest z reguły dobrze wykształcone i charakteryzuje się zmiennością odzwierciedlającą 

różnorodność siedliskową zboczy. 

Bór mieszany (Pino-Quercetum) zaj-

muje obecnie niewielkie powierzchnie na 

wierzchowinie. 30 lat temu był zbiorowi-

skiem rozpowszechnionym (Sza ry, Micha-

lik 1998). W drzewostanie współpanują: 

buk Fagus sylvatica i sosna Pinus sylvestris. 

Duży udział mają: jawor Acer pseudoplata-

nus, brzoza Betula pendula i modrzew Larix 
decidua. Podszyt jest dobrze wykształcony, 

ukształtowany przez podrost gatun-

ków drzew tworzących wyższą warstwę, 

domieszkę jarzębiny Sorbus aucuparia 

i czeremchy Padus avium. Na wygląd runa 

decydujący wpływ mają paprocie – orlica 

Pteridium aquilinum, wietlica samicza 

Athyrium fi lix-femina i narecznica szero-

kolistna Dryopteris dilatata. Pod ich oka-

pem rozwijają się inne gatunki runa, m.in. 

borówka czarna Vaccinium myrtillus.Orlik pospolity Aquilegia vulgaris (fot. SG)
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Łęg olszowy (Alno-Padion) występuje w dnie doliny potoku Racławka na niskiej 

terasie zalewowej. W drzewostanie o niskim zwarciu dominują olsza czarna Alnus 

glutinosa i olsza szara Alnus incana oraz jawor Acer pseudoplatanus. W domieszce wystę-

puje jesion Fraxinus excelsior i inne gatunki. Bujne wielowarstwowe runo osiąga nawet 

metr wysokości. Najwyższy poziom tworzą byliny: pokrzywa Urtica dioica, świerząbek 

korzenny Chaerophyllum aromaticum, bodziszek żałobny Geranium phaeum, poda-

grycznik pospolity Aegopodium podagraria oraz czyściec leśny Stachys sylvatica.

Ciepłolubne zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum) mają zubożały charakter, 

ich małe fragmenty występują w miejscach silnie nasłonecznionych, stromych i skali-

stych. W zaroślach panuje podrost jawora Acer pseudoplatanus i klonu Acer platanoides, 

oprócz tego rosną: leszczyna pospolita Corylus avellana, wiciokrzew suchodrzew Loni-

cera xylosteum i trzmielina pospolita Euonymus europaeus. W runie występują gatunki 

związane z ciepłolubnymi zaroślami, np. dzwonek brzoskwiniolistny Campanula 

persicifolia oraz rośliny runa lasów liściastych. Zarośla stopniowo zarastają drzewami 

rosnącymi w otoczeniu.

Zbiorowiska nieleśne odgrywają znikomą rolę w rezerwacie. Zaliczają się do nich 

łopuszyny (Geranio-Petasitetum), które tworzą małe skupienia w dolinie Racławki. 

Duże liście lepiężnika różowego Petasites hybridus tworzą mocno zwartą warstwę. Pod 

jej okapem rosną niższe gatunki, m.in. czyściec leśny Stachys sylvatica. Są też niewielkie 

fragmenty kośnej łąki świeżej (Arrhenatheretum medioeuropaeum), które znajdują się 

u wejścia do rezerwatu od strony południowej i w części północnej na płaskim dnie 

doliny. Łąka charakteryzuje się niezbyt bogatym składem fl orystycznym. 

Ochrona. W ostatnich latach zastosowano ochronę częściową i wykonano zręby 

gniazdowe w lasach, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia zajmowana przez 

ciepłolubne zbiorowiska, w tym ciepłolubną buczynę storczykową. Obecnie nie ma 

zagrożeń związanych z celami ochrony rezerwatu i zmianami w krajobrazie jako cało-

ści. Jednak dla utrzymania różnorodności zbiorowisk roślinnych i gatunków, konieczne 

jest odpowiednie kształtowanie zwarcia drzewostanów. 

Informacje praktyczne. Rezerwat jest udostępniany dla ruchu turystycznego. Na 

jego terenie wytyczono 3 ścieżki turystyczno-dydaktyczne, częściowo dostępne dla 

niepełnosprawnych turystów. Przez dolinę przebiega rowerowy Szlak Orlich Gniazd 

oraz dwa szlaki turystyczne PTTK (zielony i żółty), które łączą się, a następnie krzy-

żują w rezerwacie. 

Barbara Michalska



Rezerwat Dolina Szklarki

Ogólna charakterystyka. Rezer-

wat obejmuje fragment wschod-

niego zbocza południowej części doliny potoku Szklarka (dopływu Racławki), 

pomiędzy miejscowościami Jerzmanowice i Szklary. Dolina Szklarki, jedna z wielu 

dolinek wyżłobionych przez potoki w utworach jurajskich, tworzy miejscami głęboki 

wąwóz o stromych zboczach, na których znajdują się liczne wychodnie skał wapien-

nych. Rezerwat chroni nieduży kompleks leśny położony pośród pól i zabudowań, 

przylegający do potoku Szklarka na odcinku ok. 200 m. Jego teren znajduje się 

w obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Dolina Szklarki jest położona w południowej części monokliny śląsko-krakow-

skiej, zbudowanej z dwóch kompleksów skał. Niżej tworzą je utwory karbońskie 

i dewońskie, wyżej są osady triasu, jury i kredy. Największe znaczenie mają wapienie 

jurajskie, charakterystyczne skały na tym terenie, decydujące o jego niepowtarzalnym 

charakterze. Wapienie skaliste w czasie procesów wietrzenia uległy wypreparowaniu, 

w wyniku czego powstały ostańce i samotne skałki. Wapienie górnej jury w niektó-

rych miejscach przykryte są cienką warstwą (do 30 cm) czwartorzędowych lessów.

 W rezerwacie występują żyzne gleby – rędziny właściwe, gleby brunatne oraz 

brunatne mieszane, w większości porastają je lasy o naturalnym charakterze. 

Ten nieduży kompleks leśny położony wśród pól i zabudowań ma znaczną wartość 

jako miejsce bytowania niektórych zwierząt – sarny Capreolus capreolus, lisa Vulpes 
vulpes, tchórza Mustela putorius, wiewiórki Sciurus vulgaris oraz łasicy Mustela nivalis. 

Rezerwat jest jedną z bogatszych ostoi ptaków. W czasie inwentaryzacji ornitologicznej 

odnotowano w nim 43 gatunki ptaków, w tym 31 gatunków lęgowych i prawdopo-

dobnie lęgowych. Oprócz drobnych ptaków śpiewających, w rezerwacie mają gniazda: 

kruk Corvus corax, krogulec Accipiter nisus, jastrząb Accipiter gentili, myszołów Buteo 

Typ rezerwatu: leśny
Rok utworzenia: 1989
Powierzchnia: 46,69 ha
Położenie administracyjne: Gmina 

Jerzmanowice-Przeginia, powiat 
Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowska-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska
Własność: Skarb Państwa, Lasy 

Państwowe, Nadl. Krzeszowice
Europejska Sieć Natura 2000:

Dolinki Jurajskie PLH120005
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buteo, puszczyk zwyczajny Strip aluto, sowa uszata Asio otus i dzięcioł zielony Picus 

viridis.

Flora i roślinność. Rezerwat odznacza się wybitną różnorodnością zbiorowisk 

roślinnych, tworzących skomplikowany układ przestrzenny. Zostały one zbadane, po dob-

nie jak fl ora, w trakcie wykonywania planu ochrony rezerwatu (Michalik 1996). 

Grupę zbiorowisk leśnych tworzą: żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-

 -Fagetum), jaworzyna górska (Lunario-Aceretum), ciepłolubna buczyna naskalna (Carici-

 -Fagetum), kwaśna buczyna (Luzulo nemorosae-Fagetum) oraz grąd Tilio-Car pinetum. 

W części terenu rośnie sztuczny las sosnowy, posadzony ponad 60 lat temu.

Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulose-Fagetum) występująca w Dolinie 

Szklarki charakteryzuje się domieszką drzew typowych dla lasów niżowych – dębu 

bezszypułkowego Quercus petraea, grabu zwyczajnego Carpinus betulus, lipy drobno-

listnej Tilia cordata i szerokolistnej T. platyphyllos. Rośnie w miejscach o chłodnym 

mikroklimacie, na zimnym i cienistym zboczu przy potoku. Warstwa krzewów jest 

średnio rozwinięta, tworzą ją podrosty jawora Acer pseudoplatanus, trzmieliny zwyczaj-

nej Euonymus europaea i leszczyny Corylus avellana. W runie największy udział mają 

żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa i szczyr trwały Mercurialis perennis, częstymi 

gatunkami są: gajowiec żółty Galeobdolon luteum, nerecznica samcza Dryopteris fi lix 

Ciepłolubna buczyna storczykowa (fot. MS)
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mas, częściowo chroniony kopytnik pospolity Asarum europaeum i dwa typowo gór-

skie gatunki, ściśle chronione, tojad mołdawski Aconitum moldanicum i parzydło leśne 

Aruncus sylvestris.
Jaworzyna górska (Lunario-Aceretum) należy do bardzo rzadko spotykanych lasów 

na Wyżynie Krakowskiej. W rezerwacie zajmuje ocieniony grzbiet skalny i rumowisko 

u jego podłoża. Warstwę drzew buduje jawor z domieszką buka zwyczajnego Fagus 
sylvatica, lipy drobnolistnej Tilia cordata, wiązu szpułkowego Ulmus laevis i wiązu gór-

skiego U. scabra. Charakterystyczną cechą runa jest łanowe występowanie miesięcz-

nicy trwałej Lunaria rediviva, gatunku górskiego.

Ciepłolubna naskalna buczyna storczykowa (Carici-Fagetum) rośnie na stromych, 

najczęściej skalistych zboczach, na lokalnych grzbietach i wychodniach skalnych. 

Drzewa są często skarlałe, drzewostan z reguły jest dobrze prześwietlony. Runo jest 

bardzo bogate, tworzą je łany konwalii majowej Convallaria majalis, która jest pod 

częściową ochroną, a towarzyszą jej liczne gatunki ciepłolubne: kokoryczka wonna 

Polygonatum odoratum, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, dzwonek 

brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, fi ołek kosmaty Viola hirta. Dno lasu obfi -

tuje w rośliny ściśle chronione – rosną w nim storczyki: buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium, znacznie rzadszy buławnik mieczolistny Cephalanthera 

longifolia i kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, a oprócz nich miodownik 

Murawa z kłosownicą pierzastą (fot. MS)
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melisowaty Melittis melissophyllum oraz liczny, ale występujący pojedynczo wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum. 

Kwaśna buczyna (Luzulo nemorosae-Fagetum) wykształca się głównie w obrę-

bie wierzchowiny, w miejscach gdzie less zalega niezbyt grubą warstwą na podłożu 

wapiennym. Górne poziomy profi lu glebowego mają odczyn kwaśny. Drzewostan 

kwaśnej buczyny buduje buk zwyczajny z domieszką dębu szypułkowego. Słabo roz-

winiętą warstwę podszytu tworzą dereń świdwa Cornus sanguinea, jarząb pospolity 

Sorbus aucuparia oraz częściowo chroniona kruszyna pospolita Frangula alnus. Runo 

tworzą głównie borówka czarna Vaccinium myrtillus, kosmatka gajowa Luzula nemo-

rosa i kosmatka owłosiona L. pilosa.

Grąd (Tilio-Carpinetum) występuje głównie na wierzchowinie i w bocznym 

wąwozie na północnym krańcu rezerwatu. Zajmuje gleby o charakterze płytkich 

rędzin. W drzewostanie panuje grab Carpinus betulus z domieszką buka pospolitego, 

jawora, wiązu szypułkowego, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris oraz lipy drobnolistnej. 

Cechą charakterystyczną grądów w Dolinie Szklarki jest duże zwarcie drzewostanów, 

dochodzące do 95%. Jedynie na skalistych zboczach warstwa drzew jest luźniejsza. 

W warstwie krzewów rośnie trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa, leszczyna 

Corylus avellana, wiciokrzew pospolity Lonicera xylosteum, porzeczka alpejska Ribes 

alpinum i porzeczka agrest R. grossularia, dereń świdwa Cornus sanguinea oraz, czę-

ściowo chroniona – kalina koralowa Viburnum opu-

lus. Runo grądów jest bardzo bogate, często rosną 

w nim gatunki ciepłolubne, np. miodownik meli-

sowaty, ciemiężyk białokwiatowy i cieciorka pstra 

Coronilla varia, obok gatunków typowo leśnych, 

jak np. szczyr trwały Mercurialis perennis. Wśród 

gatunków leśnych wchodzących w skład runa są 

także gatunki chronione. Pod ochrona ścisłą jest 

przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, częściowo 

chronione to: pierwiosnek wyniosły Primula elatior, 
kopytnik pospolity, bluszcz pospolity Hedera helix, 

marzanka wonna Galium odoratum. 

Na grzbietach skalnych o wystawie południo wej 

i południowo zachodniej zachowały się ciepłolubne 

zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum). Najbar-

dziej typowe pokrywają długi grzbiet skalny w połu-

dniowej części rezerwatu. W skład zarośli wchodzą 

karłowate buki, dęby i sosny oraz krzewy – leszczyna 

pospolita, dereń świdwa, trzmielina brodawkowata, 

głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, irga czarna 

Cotoneaster niger oraz kruszyna. Wśród krzewów 

rośnie wiele gatunków roślin zielnych, dominują 

gatunki ciepłolubne: kokoryczka wonna, dzwonek 

brzoskwiniolistny, wilczomlecz sosnka Euphorbia 
Miodownik melisowaty Melittis 
melisso phyllum (fot. ZD)
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cyparissias, ciemiężyk białokwiatowy, miodow-

nik i inne.

Zbiorowiska nieleśne, głównie murawy, pora-

stają szczyty masywów skalnych i skarpy na brze-

gach lasów. Zajmują jedynie ok. 1% powierzchni 

rezerwatu. 

Murawa kserotermiczna (Origano-Brachypo-

dietum) rozwinęła się tylko w dwóch miejscach 

– na osuwającym się zboczu w części północnej 

oraz na skarpie nad drogą stanowiącą południową 

granicę rezerwatu W tym zbiorowisku dominują: 

kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

macierzanka Marschalla Th ymus marschallianus, 

macierzanka zwyczajna T. pulegioides, przelot 

pospolity Anthyllis vulneraria, marzanka pagór-

kowata, Asperula cynanchica, posłonek rozesłany, 

Helianthemum nummularium, goździk kartuzek 

Dianthus carthsianorum, oraz ściśle chroniony 

dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis. 

Zespół murawy naskalnej z kostrzewą bladą 

(Festucetum pallentis) zachował się jedynie 

w północnej części rezerwatu w formie małych 

fragmentów, zajmujących nieocienione przez 

drzewa fragmenty skalnych turniczek. Roślin-

ność, odznaczająca się zubożałym składem 

fl orystycznym, skupia się w szczelinach skalnych, półkach i załomach. Rosną tam: 

kostrzewa blada Festuca pallens, czosnek skalny Allium montanum, jastrzębiec siny 

Hieracium bifi dum i ściśle chroniony rojnik pospolity Jovibarba sobolifera.

Informacje praktyczne. Rezerwat znajduje się przy lokalnej szosie z Krzeszowic 

do Jerzmanowic. Poznanie okolicy ułatwiają szlaki turystyczne. Jednym z nich jest 

szlak czerwony – bardzo atrakcyjny widokowo, okrąża Dolinę Szklarki prowadząc 

przez najciekawsze jej obszary. Wychodząc nim ze Szklar w kierunku wschodnim 

przejdziemy cały leśny rezerwat. Czarny szlak turystyczny z Radwanowic do Szklar 

przebiega fragmentem południowo zachodniej granicy rezerwatu. Zielony szlak rowe-

rowy przecina północno-wschodni fragment rezerwatu.

Nazwa Szklarka związana jest najprawdopodobniej z istnieniem w okolicy huty 

szkła. Osada Szklary wzmiankowana jest w 1329 r. jako Hutnica, a pod obecną nazwą 

znana jest od 1400 r.

Barbara Michalska

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helle-
borine (fot. MS)



Rezerwat Kajasówka

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

stanowi część Rudniańskiego Parku 

Krajobrazowego oraz obszaru Euro-

pejskiej Sieci Natura 2000. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie wąskiego 

zrębu tektonicznego, „będącego unikatem geologicznym i cennym obiektem do 

badań nad tektoniką i budową geologiczną Wyżyny Krakowskiej” (Alexandrowicz 

i in. 1999). Zrąb Kajasówki ma kształt wąskiego garbu o długości około 2,5 km 

i szerokości do 0,7 km. Najwyższym punktem w rezerwacie jest góra Bustryk (320 m 

n.p.m.), a wysokość względna wynosi od 50 do 70 m. Zrąb otaczają dwa zapadliska 

tektoniczne: od północy zapadlisko Rybnej, od południa zapadlisko Cholerzyn-Pół-

wieś. Zachodni grzbiet wzgórza jest łagodny, natomiast wschodni kończy się wąską, 

skalną ostrogą o stromych stokach naruszonych w wielu miejscach przez istniejące tu 

dawniej kamieniołomy. Formacją geologiczną budującą zrębowe wzgórze Kajasówki są 

wapienie górnej jury (Alexandrowicz 1975). Wzgórze zawdzięcza swoją formę głównie 

zjawiskom tektonicznym. Zaznaczają się tu także elementy rzeźby krasowej repre-

zentowane przez lejek krasowy i jaskinię (Jaskinia Przegińska). Antropogenicznymi 

formami rzeźby są opuszczone kamieniołomy i towarzyszące im hałdy. W rezerwacie 

dominują gleby wapniowcowe – rędziny inicjalne i właściwe oraz rędziny brunatne.

Wychodnie skalne i płytkie gleby typu rędzin stwarzają szczególne siedliska dla 

wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt. Przed utworzeniem rezerwatu cały 

grzbiet wzgórza i stoki o ekspozycji południowej podlegały intensywnemu wypa-

sowi. Dominowały tu wtedy murawy kserotermiczne, o bardzo bogatym składzie 

fl orystycznym (Michalik 1975). Po utworzeniu rezerwatu zmniejszyła się intensyw-

ność wypasu, aż do całkowitego zaniku. Zaczęła się stopniowo kurczyć powierzchnia 

Typ rezerwatu: geologiczny

Rok utworzenia: 1962

Powierzchnia: 11,83 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Czernichów, powiat Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Garb Tenczyński

Własność: Gmina Czernichów (10,88 ha) 
oraz Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, Kraków i własność prywatna 

Europejska Sieć Natura 2000:
Rudniańskie Modraszki – Kajasówka 
PLH120077
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muraw kserotermicznych, których miejsce zajmowały zarośla z dominacją tarniny 

Prunus spinosa, pokrywające w 1993 roku około 80% powierzchni południowego 

stoku ( Alexandrowicz i in. 1999). Obecnie otwarte murawy kserotermiczne zajmują 

niewielką powierzchnię.

Z murawami kserotermicznymi związany jest bogaty świat owadów. W rezer-

wacie zachowały się populacje zagrożonych gatunków motyli, mających tu jedne 

z nielicznych stanowisk w kraju. Dotychczas z tego terenu podawano łącznie około 

90 gatunków motyli. Przeprowadzone najnowsze badania wykazały, że 25 taksonów 

prawdopodobnie wymarło, 1 wymiera, a 14 jest zagrożonych. Dość liczny jest skalnik 

driada Minois dryas introdukowany tu z rezerwatu „Skołczanka” (Dąbrowski, Micha-

lik, Kosior 1999). Do interesujących należy również świat owadów trzmielowatych. 

Z 17 wymienianych wcześniej gatunków potwierdzono aktualnie występowanie 16, 

przy czym dwa wymarły, a jeden pojawił się nowy (Michalik, Kosior 1999).

Flora i roślinność. Flora roślin naczyniowych jest dość bogata i typowa dla skałek 

wapiennych Wyżyny Krakowskiej. W wyniku licznych badań fl orystycznych przepro-

wadzonych głównie przez S. Michalika stwierdzono tu 286 gatunków. O charakterze 

fl ory decydują rośliny kserotermiczne, w różnym stopniu ciepłolubne, stanowiące 

ponad 30% ogólnej liczby gatunków. Korzystne warunki edafi czne i klimatyczne, 

Fragment wzgórza Kajasówka (fot. MSZ)
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jakie stwarzają południowe stoki i wapienny grzbiet wzgórza, sprzyjają rozwojowi tej 

grupy gatunków. Do często spotykanych należą: goździk kartuzek Dianthus carthu-

sianorum, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca, przetacznik kłosowy Veronica spicata, 

chaber nadreński Centaurea stoebe i cieciorka pstra Coronilla varia. W wyniku zara-

stania rezerwatu przez krzewy i drzewa wyraźnie maleje udział gatunków wybitnie 

kserotermicznych, takich jak: turzyca Michela Carex michelii, macierzanka austriacka 

Th ymus austriacus, macierzanka nagolistna Th ymus glabrescens i fi ołek pagórkowy Viola 

collina. 

Niezbyt liczna we fl orze rezerwatu jest grupa gatunków leśnych. Oprócz typowych 

dla lasów liściastych drzew i krzewów, do dość często spotykanych w runie niewielkiej 

tu powierzchni leśnej należą: gajowiec żółty Galeobdolon luteum, kłosownica leśna 

Brachypodium sylvaticum, bluszcz pospolity Hedera helix i podagrycznik pospolity 

Aegopodium podagraria.

Poza wszędobylskim niecierpkiem drobnokwiatowym Impatiens parvifl ora i często 

pojawiającą się robinią akacjową Robinia pseudacacia, rośliny synantropijne należą na 

terenie rezerwatu do rzadko spotykanych. Wynika to zapewne z niesprzyjających dla 

tej grupy roślin warunków edafi cznych (skalne podłoże) oraz nieznacznej penetracji 

terenu przez człowieka.

Zarośnięta krzewami murawa kserotermiczna (fot. SG)
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W porównaniu z innymi rezer-

watami na terenie Wyżyny Krakow-

skiej, fl ora Kajasówki nie jest bogata 

w gatunki objęte ochroną prawną. 

Stwierdzono tu występowanie jedynie 

6 gatunków podlegających ochronie 

ścisłej i 6 częściowej. Ścisłej ochronie 

podlegają: dziewięćsił  bezłodygowy 

Carlina acaulis, kruszczyk szerokolistny 

Epipactis helleborine, gory czuszka orzę-

siona Gentianella ciliata, przylaszczka 

pospolita Hepatica nobilis, rojownik 

pospolity Jovibarba sobolifera i miodow-

nik melisowaty Melittis melissophyllum. 

Spośród nich do bardzo rzadko spoty-

kanych należą: dziewięćsił bezłodygowy, 

kruszczyk pospolity i goryczuszka orzę-

siona. Do roślin chronionych częściowo 

należą: kopytnik pospolity Asarum 

europaeum, kruszyna Frangula alnus, 

bluszcz pospolity Hedera helix, kalina koralowa Viburnum opulus, pierwiosnek lekar-

ski Primula veris i pierwiosnek wyniosły P. elatior. Z terenu rezerwatu podawane było 

także stanowisko groszku szerokolistnego Latrhyrus latifolius (Baryła npbl.), jednak 

ostatnio rośliny tej nie odnaleziono.

Podobnie jak fl ora roślin naczyniowych, dość bogata jest również briofl ora, repre-

zentowana przez 78 gatunków i 2 odmiany mchów oraz 6 gatunków wątrobowców 

(Żarnowiec i in. 1994/5). Większość mszaków rośnie na skałach wapiennych i glebie, 

najmniej natomiast spotyka się na murszejącym drewnie i korze żywych drzew.

Na terenie rezerwatu brak typowo wykształconych płatów zbiorowisk roślinnych, 

ponieważ po zaprzestaniu wypasu zaczęła się, trwająca nadal, sukcesja wtórna. Na 

znacznej powierzchni dominują zwarte zarośla, a nawet zaznacza się wkraczanie drzew 

leśnych. Zbiorowiska murawowe zachowały się jedynie w postaci małych płatów 

w miejscach wychodni skalnych.

Na nielicznych półkach skalnych i w szczelinach można zaobserwować fragmen-

tarycznie wykształcone płaty murawy naskalnej z takimi gatunkami, jak: rojownik 

pospolity Jovibarba sobolifera, wiechlina wąskolistna Poa angustifolia, rozchodnik ostry 

Sedum acre, rozchodnik sześciorzędowy S. sexangulare i pięciornik piaskowy Poten-

tilla arenaria. W formie szczątkowej występuje dominująca dawniej kserotermiczna 

murawa trawiasta Koelerio-Festucetum rupicolae. Z gatunków charakterystycznych 

dla tego zespołu jeszcze dość często występuje tymotka Boehmera Phleum phleoides, 

natomiast znacznie rzadsze są: kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola i strzęplica 

nadobna Koeleria macrantha. Licznie pojawiają się gatunki będące częstymi składni-

kami muraw kserotermicznych, takie jak: dziewanna fi rletkowa Verbascum lichnitis, 

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis (fot. SG)
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przetacznik kłosowy Veronica spicata, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, czy-

ściec prosty Stachys recta, krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor i wiele innych.

Do zbiorowisk kserotermicznych zaznaczających się w rezerwacie należą skupienia 

bylin spotykane w strefi e kontaktowej pomiędzy zaroślami i murawami, a zaliczane do 

zespołu Origano-Brachypodietum. W płatach tego zespołu dość obfi cie rosną: rzepik 

pospolity Agrimonia eupatoria, cieciorka pstra Coronilla varia, dziurawiec zwyczajny 

Hypericum perforatum i ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Z roślin 

typowo łąkowych często rośnie tu rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius. 

Około 85% powierzchni rezerwatu zajmują zarośla tarninowo-głogowe, czyli tzw. 

„czyżnie” (Pruno-Crataegetum). Warstwę krzewów tworzą: tarnina, głogi Crataegus 

spp., dereń świdwa Cornus sanguinea, szakłak Rhamnus cathartica i leszczyna Corylus 

avellana. W starszych zaroślach zaczynają pojawiać się pojedynczo drzewa. Warstwa 

zielna jest niezbyt zwarta (około 25%) i budują ją nieliczne gatunki zbiorowisk okraj-

kowych oraz leśne, takie jak: gajowiec żółty Galeobdolon luteum, fi ołek leśny Viola 

reichenbachiana, czyściec leśny Stachys sylvatica i bluszcz Hedera helix.

We wschodniej części rezerwatu znajduje się niewielki płat grądu Tilio-Carpine-

tum, porastający stromy stok wzgórza o wystawie południowej. Drzewostan budują: 

grab Carpinus betulus, dąb szypułkowy Quer-

cus robur i lipa szerokolistna Tilia platyphyl-

los. W warstwie krzewów dominują: leszczyna 

Corylus avellana, trzmielina brodawkowata 

Euonymus verucosus i dereń świdwa Cornus san-

guineus. W zwartym runie rośnie dużo roślin, 

w tym charakterystyczne dla zespołu: przytulia 

Schultesa Galium schultesii, gwiazdnica wielko-

kwiatowa Stellaria holostea i pszeniec gajowy 

Melampyrum nemorosum. Z bardziej interesują-

cych roślin runa warto wymienić jeszcze per-

łówkę jednokwiatową Melica unifl ora – trawę 

bardzo rzadką na Wyżynie Krakowskiej i chro-

nioną przylaszczkę pospolitą Hepatica nobilis.

Tempo zanikania muraw kserotermicznych 

i rozwój zarośli następuje po wycofaniu wypasu 

bardzo szybko. Z wieloletnich obserwacji prze-

prowadzonych przez Michalika (1990, 1999a) 

wynika, że na tym obszarze już po 15 latach 

mogą ginąć prawie zupełnie typowe rośliny kse-

rotermiczne, a po 20 latach rozwijają się zarośla 

Pruno-Crataegetum.

Problemy ochrony muraw kserotermicz-
nych. Od momentu utworzenia rezerwatu 

(1962 r.) przyrodnicy czynili starania i zgłaszali 

propozycje ochrony najcenniejszych walorów Przetacznik kłosowy Veronica spicata (fot. JW)
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tego obiektu. Większość propozycji nie została zrealizowana. Udało się jedynie 

w 10 lat po utworzeniu rezerwatu doprowadzić do zaniechania eksploatacji wapienia. 

Uporządkowano także ścieżkę dydaktyczną i wycięto krzewy na kilku stanowiskach 

geologicznych. Nie można było przeprowadzić zabiegów ochrony czynnej polegają-

cych na usuwaniu krzewów wkraczających w płaty muraw kserotermicznych ponieważ 

rezerwat miał status ochrony ścisłej. W tej sytuacji rezerwat prawie w całości zarósł 

krzewami i lasem. Stwierdzono znaczny spadek liczebności populacji ginących w  Polsce 

gatunków motyli i wyraźne zmniejszenie się liczebności rzadkich gatunków roślin. 

W 1999 roku został opracowany Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody „Kajasówka” 

na lata 2001–2020. Zespół przyrodników pod kierunkiem profesorów – Stefana 

Witolda Alexandrowicza i Stefana Michalika – opracował szczegółową dokumenta-

cję rezerwatu i zaproponował cały szereg zabiegów ochrony czynnej. Autorzy planu 

ochrony proponują objęcie ochroną częściową zachowawczą powierzchnię 2,01 ha 

i ochroną częściową aktywną 9,82 ha. Oczekuje się, że aktywna ochrona umożliwi 

odtworzenie muraw kserotermicznych do takiego prawie stanu, jaki istniał przed 

utwo rzeniem rezerwatu.

Informacje praktyczne. Do rezerwatu można dostać się z Krakowa autobusem 

MPK (linia 269) jadącym z Salwatora do Czułówka. Można także, jadąc innym środ-

kiem transportu, skręcić z drogi Kraków-Alwernia i zatrzymać się na parkingu w Prze-

gini Duchownej. Tam rozpoczyna się okrężny czerwony szlak prowadzący przez rez. 

Kajasówka oraz niebieski szlak do punktu widokowego w zachodniej części rezerwatu. 

Przez wzgórze została wytyczona geologiczna ścieżka dydaktyczna z utrzymanymi 

w dość dobrym stanie punktami widokowymi. Z grzbietu wzgórza roztacza się w kie-

runku południowym rozległy widok na dolinę Wisły, Pogórze Wielickie i Beskidy, 

a przy dobrej widoczności nawet na Tatry. Widok ku północy ukazuje zapadlisko 

Rybnej i wzgórza Garbu Tenczyńskiego.

Eugeniusz Dubiel



Obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec

Ogólna charakterystyka. Obszar Natura 2000 Kalina Lisiniec położony jest na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. Zajmuje połu-

dniowe i zachodnie skłony niewysokiego wzgórza o wysokości bezwzględnej około 

30 m i nachyleniu zboczy od 5 do 30 stopni. Skałą macierzystą obszaru są margle 

górnej kredy. Na podłożu tym wykształciły się rędziny inicjalne, rędziny właściwe 

i czarnoziemne. 

Zbocza wzgórza porastają murawy i zarośla kserotermiczne oraz zwarte zadrzewie-

nia, powstałe w wyniku naturalnej sukcesji i nasadzeń na tych gruntach drzew leśnych. 

Dawniej obszar ten był ekstensywnie użytkowany jako pastwiska lub jako grunty 

orne. W latach siedemdziesiątych XX wieku wypasano tu owce, na części gruntów 

wysiewano komonicę zwyczajną, a na innych wysiewano zboża. Część z tych gruntów 

stanowiły nieużytki, na których pozyskiwano, na małą skalę, marglisty kamień budow-

lany. W tym czasie większe zadrzewienia porastały tylko strome graniczne miedze 

rozdzielające poszczególne działki rolne. Obecnie teren nie jest rolniczo użytkowany. 

Pierwsze informacje o fl orze tego obszaru opublikowała Matyjaszkiewicz (1990). 

Bogactwo występujących tu gatunków storczyków skłoniło już w 2004 r. botaników 

do zaproponowania tego obszaru do ochrony w europejskim systemie Natura 2000 

(Bąba i in. 2004), co formalnie nastąpiło w 2009 roku. 

W murawie występuje rzadki w Polsce pająk, gryziel stepowy Atypus muralis (Roz-

wałka, inf. ustna), a także jaszczurka zwinka Lacerata agilis. Gniazduje tu trznadel 

Emberiza citrinella oraz gąsiorek Lanius collurio. Wymienione gatunki zwierząt są 

ściśle chronione.

Flora i roślinność. Na obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec stwierdzono kilka 

kserotermicznych zbiorowisk roślinnych. Największą powierzchnię zajmuje tu kwie-

cista murawa kserotermiczna z omanem wąskolistnym (Inuletum ensifoliae). Jest to 

szczególnie bogate w gatunki murawowe zbiorowisko roślin światłożądnych i tole-

rujących okresowy brak wody w podłożu. Charakterystyczne dla niego są gatunki: 

Rok utworzenia: 2009

Powierzchnia: 5,7 ha

Położenie administracyjne:
Gmina Racławice, powiat Kraków

Region geografi czny: Niecka
Nidziańska

Mezoregion: Wyżyna Miechowska 

Własność: prywatna, Skarb Państwa

Europejska Sieć Natura 2000:
Kalina-Lisiniec PLH120007
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oman wąskolistny Inula ensifolia (roślina o dużych żółtych kwiatostanach, bardzo czę-

sto dominująca w tym zbiorowisku), sucholubna trawa – perz siny Elymus hispidus, 
turzyca Michela Carex michelii oraz cztery gatunki roślin ściśle chronionych: aster 

gawędka Aster amellus, ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum, len żółty Linum fl a-

vum, len włochaty Linum hirsutum. 

Obok nich rośnie tu cały szereg gatunków typowych dla różnych zbiorowisk 

murawowych, jak: krwawnik pannoński Achillea pannonica, przetacznik ząbkowany 

Veronica austriaca, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis, jastrzębiec 

Bauhina Hieracium bauhinii, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, szałwia okrę-

gowa Salvia verticillata i łąkowa Salvia pratensis, driakiew żółtawa Scabiosa ochro-

leuca, macierzanka panońska Th ymus kosteleckyanus, macierzanka Marschalla Th ymus 

marschallianus, pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, przelot pospolity Anthyllis 

vulneraria, marzanka pagórkowa Asperula cynanchica, owsica łąkowa Avenula praten-

sis, dzwonek skupiony Campanula glomerata, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, 

goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, 

kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, posłonek rozesłany Helianthemum nummu-

larium, lucerna sierpowata Medicago falcata, sparceta siewna Onobrychis viciifolia, 

biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, babka średnia Plantago media, wiechlina 

Murawa z omanem wąskolistnym i z pszeńcem różowym (fot. ZD)
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wąskolistna Poa angustifolia, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandifl ora, krwi-

ściąg mniejszy Sanguisorba minor, czyściec prosty Stachys recta, kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum. 

W murawie rosną też inne gatunki objęte ścisłą ochroną, poza czterema już wymie-

nionymi, są to: miłek wiosenny Adonis vernalis (o okazałych złocistych kwiatach, 

kwitnący wczesną wiosną), goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, dzwonek syberyjski 

Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, zaraza wielka Orobanche 

elatior oraz storczyki – storczyk kukawka Orchis militaria, storczyk męski nakrapiany 

Orchis mascula subs. signifera, gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, dwulistnik 

muszy Ophrys insectifera. 

Obok płatów typowej kwiecistej murawy kserotermicznej z omanem wąskolist-

nym występują tu również uboższe w gatunki inicjalne płaty tej murawy. W tej luźnej 

murawie rośnie rzadki, ściśle chroniony gatunek niewielkiej przytulii stepowej Galium 

valdepilosum. Dość dużą powierzchnię tej murawy zajmują płaty z dużym udziałem 

drzew, posadzonych tu dawniej: modrzewia europejskiego Larix decidua, sosny zwy-

czajnej Pinus sylvestris (odnawiającej się także z samosiewu), świerka pospolitego Picea 

abies, rzadziej klonu jawora Acer pseudoplatanus, oraz naturalnie występujących tu 

krzewów: derenia świdwy Cornus sanguinea, głogu dwuszyjkowego Crataegus laevigata, 

trzmieliny brodawkowatej Euonymus verrucosa, śliwy tarniny Prunus spinosa, szakłaka 

Zarastająca krzewami murawa z okrzynem szerokolistnym (fot. SG)
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pospolitego Rhamnus cathartica, róży polnej Rosa canina, róży rdzawej Rosa rubigi-

nosa, leszczyny pospolitej Corylus avellana, dwóch gatunków krzewów chronionych 

częściowo – kruszyny pospolitej Frangula alnus i kaliny koralowej Viburnum opulus. 

Rośnie tu także wisienka karłowata Cerasus fruticosa – krzew objęty ochroną ścisłą.

Dawne skarpy i miedze rozdzielające poszczególne działki rolne porastały przed-

tem pojedyncze drzewa: dąb bezszypułkowy Quercus petraea, dąb szypułkowy Quercus 

robur, rzadziej grab pospolity Carpinus betulus, czereśnia ptasia Cerasus avium, gru-

sza polna Pyrus pyraster oraz pojedyncze, wymienione już krzewy. Obecnie drzewa 

te, a szczególnie krzewy, rozrosły się znacznie, miejscami są bardzo zwarte, tworzą 

mozaikę ciepłolubnych zarośli tarninowych (Prunetalia spinosae). Rośnie w nich wiele 

roślin zielnych, typowych dla takich zarośli, m.in.: rzepik pospolity Agrimonia eupato-

ria, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos, dzwonek jednostronny Campanula 

rapunculoides, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, cieciorka pstra Coronilla 

varia, poziomka twardawa Fragaria viridis, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, 

pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum (półpasożytnicza roślina o różowych kwia-

tach), lebiodka pospolita Origanum vulgare, gorysz siny Peucedanum cervaria, fi ołek 

kosmaty Viola hirta, rzadki jaskier skalny Ranunculus oreophilus, okrzyn szerokolistny 

Laserpitium latifolium. Zbiorowisko to wyróżnia szereg gatunków roślin ściśle chro-

nionych, są to: róża francuska Rosa gallica, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris 

o dużych, białych kwiatach i bardzo charakterystycznych owockach, orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris, bardzo rzadkie w Polsce storczyki – blady Orchis pallens i purpurowy 

Orchis purpura, inne gatunki storczyków, jak: podkolan zielonawy Platanthera chloran-

tha, podkolan biały Platanthera bifolia, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atroru-

bens, kruszczyk szerokolistny Epipactis 

helleborine, listera jajowata Listera ovata 

oraz storczyk obuwik pospolity Cypripe-

dium calceolus, gatunek o największych 

kwiatach wśród rodzimych storczyków. 

Obuwik pospolity jest gatunkiem bar-

dzo rzadkim i zagrożonym w Europie, 

wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG.

Niewielką powierzchnię obszaru 

Natura 2000 zajmują resztki natural-

nego lasu grądowego (Tilio-Carpine-

tum). W drzewostanie tego lasu 

dominują dęby – bezszypułkowy i szy-

pułkowy, grab pospolity, czereśnia pta-

sia, brzoza brodawkowata Betula 

pendula, buk pospolity Fagus sylvatica. 

W runie rosną trzy gatunki częściowo 

chronione: kopytnik pospolity Asarum 

europaeum, przytulia (marzanka) wonna Len złocisty Linum fl avum (fot. ZD)
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Galium odoratum, konwalia majowa Convallaria maja-

lis oraz kilka ściśle chronionych – wawrzynek wilcze-

łyko Daphne mezereum, buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera longifolia, lilia złotogłów Lilium marta-

gon i przylaszczka pospolita Hepatica nobilis. Inne 

gatunki runa leśnego to: przytulia Schultesa Galium 

schultesii, zawilec gajowy Anemone nemorosa, czerniec 

gronkowy Actaea spicata, wietlica samicza Athyrium 

fi lix-femina.

Flora obszaru Natura 2000 Kalina Lisiniec liczy 

około 220 gatunków roślin. Obfi cie reprezentowane 

są rośliny objęte ochroną – ściśle chronionych jest 

30 gatunków, w tym 13 storczyków, a 6 gatunków 

jest częściowo chronionych. 

Ochrona muraw. Murawy kserotermiczne nie są 

na tym terenie zbiorowiskami naturalnymi. Powstały 

one w wyniku ekstensywnego użytkowania rolniczego 

tych gruntów, trwającego już kilka tysiącleci. Użyt-

kowane były głównie jako pastwiska dla owiec i kóz. 

Zaniechanie wypasu, także nawożenie przez zwiewane 

i spłukiwane z sąsiednich pól nawozy, powoduje użyź-

nienie tych siedlisk, co prowadzi do bujnego wzro-

stu niektórych traw, np. kłosownicy pierzastej, czy 

związanych z łąkami kupkówki pospolitej Dactylis 

glomerata i rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum ela-

tius. Brak wypasu prowadzi również do nadmiernego 

rozwoju krzewów. Rozrośnięte krzewy i wymienione 

trawy skutecznie ograniczają rozwój gatunków muraw, 

w tym rzadkich gatunków storczyków. W celu przywrócenia właściwego użytkowania 

tego obszaru, późną jesienią 2011 roku zostały przecięte krzewy i drzewa, a murawy 

wykoszone. Cała biomasa pozyskana przy tych zabiegach została usunięta i wyniesiona 

poza chroniony obszar. W 2012 roku na murawach prowadzony był eksperymentalny, 

kontrolowany wypas ginącej rasy owcy olkuskiej. Zabiegi i wypas na tym obszarze są 

monitorowane. 

Informacje praktyczne. Rezerwat znajduje się pośród pól wsi Kalina Lisiniec, 

przy drodze z Kaliny Lisińca do Kaliny Małej. Dojazd z Miechowa w kierunku Racła-

wic drogą nr 783. W Kalinie Rędziny skręcamy w lewo na Góry Miechowskie. 

Stefan Gawroski

Dwulistnik muszy Ophrys insecti-
fera (fot. AMK)



Rezerwat Kwiatówka

Ogólna charakterystyka. Rezerwat przyrody Kwiatówka położony jest 4,5 km na 

północ od Książa Wielkiego. Zajmuje niewielkie lesiste wzniesienie Garbu Wodzi-

sławskiego, tuż przy granicy z Wyżyną Miechowską. Obszar Natura 2000 Kwia-

tówka obejmuje rezerwat przyrody i sąsiadujący z nim fragment lasu, w którym 

dość licznie występuje dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia. Teren rezerwatu, 

nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim, położony jest na wysoko-

ści ok. 300 m n.p.m. W podłożu zalegają margle górnej kredy miejscami przykryte 

lessem lub piaszczystymi glinami. Gleby to płytkie rędziny właściwe, z poziomem 

skał wapiennych na głębokości około 40 cm, oraz rędziny czarnoziemne (Romań-

czyk i in. 1996).

Przed pierwszą wojną światową w lasach dominowały odroślowe drzewostany, 

a przeciętny ich wiek wynosił około 35 lat. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubie-

głego wieku w lasach leśnictwa Chrusty prowadzony był wypas bydła, co powodowało 

niszczenie runa i podrostu krzewów i drzew, szczególnie w zachodniej części kom-

pleksu od strony wsi Wolnica (Kaźmierczakowa 1971).

W lasach Kwiatówki występuje rzadki gatunek chrząszcza, jelonek rogacz Lucanus 

cervus (Głowaciński, Nowacki 2004).

Flora i roślinność. W rezerwacie Kwiatówka występują dwa leśne zbiorowiska – 

grąd (Tilio-Carpinetum) i świetlista dąbrowa (Potentillo albae-Quercetum) – typ lasu 

zanikający na terenie Polski. Świetlista dąbrowa ma wyjątkowo bogate runo, w którym 

rosną liczne gatunki chronione, związane z tym zbiorowiskiem. Szczególnie cenny 

jest dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia, gatunek w Polsce krytycznie zagrożony, 

wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W warstwie drzew świetli-

stej dąbrowy, której zwarcie nie przekracza 70%, dominuje dąb bezszypułkowy Quercus 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1967

Powierzchnia: 11,25 ha

Położenie administracyjne:
Gmina Książ Wielki, powiat 
Miechów

Region geografi czny: Niecka
Nidziańska

Mezoregion: Garb Wodzisławski

Własność: Lasy Państwowe, Nadl. 
Miechów, Leśnictwo Chrusty

Europejska Sieć Natura 2000:
Kwiatówka PLH120056
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petraea i dąb szypułkowy Quercus robur, mniejszy udział mają grab pospolity Carpinus 

betulus i lipa drobnolistna Tilia cordata. Sporadycznie występuje brzoza brodawkowata 

Betula pendula. Warstwę krzewów tworzy głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, 

głóg odgiętodziałkowy Crataegus rhipidophylla, leszczyna pospolita Corylus avellana, 

śliwa tarnina Prunus spinosa oraz miejscami dość liczny podrost graba pospolitego. 

Mniejszy udział w tej warstwie mają: szakłak pospolity Rhamnus cathartica i wiciokrzew 

pospolity Lonicera xylosteum, częściowo chronione krzewy kalina koralowa Viburnum 

opulus i kruszyna pospolita Frangula alnus oraz ściśle chroniony wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum. Rzadko występują: grusza pospolita Pyrus communis, jabłoń dzika 

(płonka) Malus sylvestris i jarząb pospolity Sorbus aucuparia. Runo świetlistej dąbrowy 

jest bujne, jego zwarcie sięga 100%. Rosną w nim liczne gatunki charakterystyczne 

i wyróżniające to zbiorowisko, m.in.: przewiercień sierpowaty Bupleurum falcatum, 

pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, wilczomlecz kątowy Euphorbia angulata, 

okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, miodunka wąskolistna Pulmonaria angu-

stifolia, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, wrotycz baldachogroniasty 

typowy Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum i fi ołek pagórkowy Viola collina. 

W tej grupie jest także kilka gatunków ściśle chronionych – obok obecnie już bardzo 

nielicznego dzwonecznika wonnego, rośnie także pluskwica europejska Cimicifuga 

Świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum (fot. ZD)
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europaea, tojad dzióbaty Aconitum variegatum i róża 

francuska Rosa gallica. Z innych gatunków rosnących 

w kserotermicznych lasach dębowych wymienić można 

np.: dzwonka brzoskwiniolistnego Campanula persici-

folia, szczodrzeńca ruskiego Chamaecytisus ruthenicus, 

klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, groszek 

czerniejący Lathyrus niger, gorysza sinego Peucedanum 

cervaria, kokoryczkę wonną Polygonatum odoratum, 

pięciornika białego Potentilla alba, koniczynę dłu-

gokłosową Trifolium rubens, ciemiężyka białokwia-

towego Vincetoxicum hirundinaria, fi ołka kosmatego 

Viola hirta, oraz trzy ściśle chronione rośliny – orlika 

pospolitego Aquilegia vulgaris, naparstnicę zwyczajną 

Digitalis grandifl ora, miodownika melisowatego Melit-

tis melissophyllum, a także pierwiosnek lekarski Primula 

veris, który jest pod częściową ochroną. 

W świetlistej dąbrowie rosną również liczne gatunki 

łąkowe, jak: bukwica zwyczajna Betonica offi  cinalis, 

przytulia północna Galium boreale, bodziszek błotny 

Geranium palustre, krwiściąg lekarski Sanguisorba 

offi  cinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, 

sierpik barwierski Serratula tinctoria, czarcikęs łąkowy 

Succisa pratensis oraz pełnik europejski Trollius europaeus, goździk pyszny Dianthus 

superbus i mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus – te trzy gatunki są ściśle 

chronione. Dla tego lasu znamienna 

jest obecność gatunków muraw kse-

rotermicznych. Reprezentują je m.in.: 

pajęcznica gałęzista Anthericum ramo-
sum, owsica łąkowa Avenula pratensis, 
kłosownica pierzasta Brachypodium pin-

natum, dzwonek skupiony Campanula 

glomerata, wiązówka bulwkowa Filipen-
dula vulgaris i cieciorka pstra Coronilla 
varia. Do bogatej listy roślin tworzą-

cych runo świetlistej dąbrowy można 

ponadto dodać: poziomkę pospolitą 

Fragaria vesca, janowiec barwierski 

Genista tinctoria, trzęślicę trzcinowatą 

Molinia arundinacea, dwa gatunki ści-

śle chronionych storczyków – podkolan 

biały Platanthera bifolia i listera jajowata 

Listera ovata, oraz częściowo chronioną 

konwalię majową Convallaria majalis. 

Dzwonecznik wonny Adenophora 
liliifolia (fot. MS)

Pełnik europejski Trollius europaeus (fot. ZD)
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 Świetlista dąbrowa zajmuje około 60% 

po wierzchni obszaru. 

Grąd środkowoeuropejski (Tilio-Car-

pi netum) pokrywa około 39% powierzchni 

Kwiatówki. Drzewostan tego lasu jest bar-

dziej zwarty i składa się z dwóch warstw. 

W wyższej dominują dąb bezszypułkowy 

i dąb szypułkowy, a warstwę dolną buduje 

grab pospolity. Sporadycznie występują lipa 

drobnolistna, brzoza brodawkowata i sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris. Dość ubogą 

warstwę krzewów tworzy leszczyna pospo-

lita, wiciokrzew pospolity, kalina koralowa 

i wawrzynek wilczełyko. Ubogie runo sta-

nowią gatunki cienioznośne, kwitnące na 

wiosnę: podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria, dąbrówka rozłogowa Ajuga rep-

tans, zawilec gajowy Anemone nemorosa, 

kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum, 

turzyca leśna Carex sylvatica, perłówka zwi-

sła Melica nutans, kokoryczka wielokwia-

towa Polygonatum multifl orum, miodunka 

ćma Pulmonaria obscura, fi ołek leśny Viola reichenbachiana. Wśród roślin runa grądu 

jest kilka gatunków ściśle chronionych, są to: lilia złotogłów Lilium martagon, gnieź-

nik leśny Neottia nidus-avis i ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, przylaszczka 

pospolita Hepatica nobilis, a przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum i kopytnik 

pospolity Asarum europaeum są pod ochroną częściową. 

Łączna liczba gatunków roślin naczyniowych rosnących w rezerwacie Kwiatówka 

wynosi około 180, w tym gatunków objętych ochroną ścisłą jest 17, a 5 – ochroną 

częściową.

Zagrożenia i ochrona świetlistej dąbrowy. Brak umiarkowanego wypasu bydła 

powoduje nadmierny wzrost krzewów, nalotu i podrostu grabowego, co wpływa na 

zacienienie runa leśnego. W trakcie prowadzonych ostatnich inwentaryzacji stwier-

dzono spadek liczebności populacji dzwonecznika wonnego (znajdującej się na 

południowej granicy zasięgu gatunku), częściowo spowodowany zgryzaniem przez 

zwierzynę płową. Z uwagi na stały spadek liczby osobników, prowadzone są prace 

hodowlane mające na celu wzmocnienie populacji dzwonecznika wonnego osobni-

kami pochodzącymi z nasion pozyskanych w Kwiatówce.

W świetlistej dąbrowie nie obserwuje się roślin obcego pochodzenia, natomiast 

w grądzie nielicznie występuje niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parvifl ora.

Informacje praktyczne. Rezerwat Kwiatówka położony jest 4,5 km na północ 

od Książa Wielkiego, oddalony jest ok. 1,5 km na zachód od międzynarodowej 

drogi E7. Przy tej drodze, na wysokości drogi leśnej, znajduje się pomnik poświęcony 

Wrotycz baldachogroniasty Tanacetum 
corymbosum (fot. ZD)
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partyzantom oddziału AK. Przez uroczysko Chrusty leśną drogą prowadzi dwukilo-

metrowa przyrodnicza ścieżka Nadleśnictwa Miechów, przy której umieszczono 

14 tablic informacyjnych oraz wiatę na 30, osób z miejscem na ognisko. Jest możli-

wość wjazdu na parking autokaru i samochodów osobowych. W pobliżu rezerwatu 

znajduje się leśny rezerwat Lipny Dół.

Stefan Gawroski



Rezerwat Michałowiec

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

Michałowiec położony jest na terenie 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, pośród lasów w północno-zachodniej części 

wsi Michałówka. Teren rezerwatu zajmuje północno-zachodnie, zachodnie i połu-

dniowo-zachodnie zbocze niewysokiego garbu (wysokość 340–380 m n.p.m.), łagod-

nie opadające do doliny o charakterze rolniczym. Rezerwat obejmuje wyłącznie lasy, 

w większości jest to ciepłolubna buczyna storczykowa. Rezerwat utworzono w celu 

ochrony najliczniejszej populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na Wyży-

nie Małopolskiej. Storczyk ten jest w Polsce gatunkiem narażonym na wyginięcie, jest 

wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

W podłożu płytko zalegają wapienie jurajskie, głównie płytowe, miejscami pokryte 

lessem lub glinami zlodowacenia krakowskiego. W miejscach płytkiego zalegania pod-

łoża wapiennego wytworzyły się rędziny, a na grubszej pokrywie lessowej gleby płowe. 

Flora i roślinność. W rezerwacie występuje około 120 gatunków roślin naczynio-

wych. Z tej liczby 17 gatunków podlega ochronie prawnej, 12 objętych jest ochroną 

ścisłą, a 5 gatunków jest pod ochroną częściową.

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest ciepłolubna buczyna storczykowa 

(Carici-Fagetum). Zbiorowisko to odznacza się bogactwem roślin leśnych i zaroślo-

wych, występujących na glebach zasobnych w węglan wapnia. Obecnie zwarcie drze-

wostanu sięga 90%, panuje w nim buk pospolity Fagus sylvatica, w bardzo niewielkiej 

domieszce towarzyszy mu klon jawor Acer pseudoplatanus, a sporadycznie sosna zwy-

czajna Pinus sylvestris. Zwarcie krzewów jest bardzo niskie i nie przekracza 5%. Rosną 

tu zarówno krzewy typowo leśne, jak i związane z ciepłymi zaroślami: dereń świdwa 

Cornus sanguinea, głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata, róża dzika Rosa canina, sza-

kłak pospolity Rhamnus cathartica, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa, 

Typ rezerwatu: leśny

Rok utworzenia: 1959

Powierzchnia: 12,12 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Trzyciąż, powiat Olkusz

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska

Własność: Lasy państwowe, Nadl. 
Miechów

Europejska Sieć Natura 2000:
Michałowiec PLH120011
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trzmielina pospolita E. europaea, jałowiec pospolity Juniperus communis, leszczyna 

pospolita Corylus avellana, wiciokrzew pospolity Lonicera xylosteum oraz kalina kora-

lowa Viburnum opulus i kruszyna pospolita Frangula alnus; dwa ostatnie gatunki są 

częściowo chronione. Dość liczny w tym zbiorowisku jest ściśle chroniony wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum. Słabo rozwinięty podrost tworzy buk pospolity, lipa 

drobnolistna Tilia cordata i jodła pospolita Abies alba 

Zwarcie runa ciepłolubnej buczyny storczykowej w rezerwacie wynosi od 40 

do 70%.W obfi tującym w gatunki runie rosną m.in.: groszek czerniejący Lathyrus 

niger, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, przytulinka wiosenna Cruciata 

glabra, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos i częściowo chroniona konwalia 

majowa Convallaria majalis. Znamienna jest obecność kilku gatunków storczyków, 

są to: podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, buławnik czerwony Cephalanthera 

rubra, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia i buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine oraz wspo-

mniany już obuwik pospolity Cypripedium calceolus. Wymienione storczyki są pod 

ścisłą ochroną, podobnie jak miodownik melisowaty Mellittis melissophyllum, spoty-

kany także w runie. W tej warstwie rośnie również szereg gatunków lasów grądowych, 

jak: czerniec gronkowaty Actaea spicata, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans, fi ołek 

leśny Viola reichenbachiana, fi ołek przedziwny V. mirabilis, fi ołek Rivina V. riviniana, 

Ciepłolubna buczyna storczykowa (fot. MS)



 Rezerwat Michałowiec 91

gajowiec żółty Galeobdolon luteum, groszek wiosenny 

Lathyrus vernus, kokoryczka wielokwiatowa Polygona-

tum multifl orum, perłówka zwisła Melica nutans, szczyr 

trwały Mercurialis perennis, wiechlina gajowa Poa nemo-

ralis, zawilec gajowy Anemone nemorosa, zerwa kłosowa 

Phyteuma spicatum, żankiel zwyczajny Sanicula euro-

paea i czworolist pospolity Paris quadrifolia. Niektóre 

spotykane tu gatunki lasów grądowych są chronione, 

tzn. śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, gnieźnik 

leśny Neottia nidus-avis, przylaszczka pospolita Hepa-

tica nobilis i lilia złotogłów Lilium martagon są pod 

ścisłą ochroną, a bluszcz pospolity Hedera helix, kopyt-

nik pospolity Asarum europaeum i przytulia (marzanka) 

wonna Galium odoratum są pod ochroną częściową. 

W miejscach mocniej prześwietlonych pojawiają 

się nieliczne gatunki ciepłolubne, jak: cieciorka pstra 

Coronilla varia, fi ołek kosmaty Viola hirta, jastrzębiec 

Bauhina Hieracium bauhinii, biedrzeniec mniejszy 

Pimpinella saxifraga, wilczomlecz sosnka Euphorbia 

cyparissias oraz rośliny łąkowe: barszcz zwyczajny 

Heracleum sphondylium, mniszek pospolity Taraxacum 

offi  cinale, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, 

śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa i inne.

Jedynie w zachodniej części 

rezerwatu, gdzie wapienie zalegają 

głębiej w podłożu, a w drzewostanie 

bukowym zaznacza się większy udział 

sosny pospolitej, w runie występują 

również gatunki typowe dla borów 

i kwaśnych buczyn, jak: śmiałek 

pogięty Deschampsia caespitosa, kon-

walijka dwulistna Maianthemum 
bifolium, kosmatka owłosiona Luzula 
pilosa, przetacznik leśny Veronica offi  -

cinalis, borówka czarna Vaccinium 

myrtillus, jastrzębiec leśny Hieracium 
murorum, gruszówka jednostronna 

(gruszyczka) Orthilia secunda, nawłoć 

pospolita Solidago virgaurea, orlica 

pospolita Pteridium aquilinum oraz 

sporadycznie spotykany siódmaczek 

leśny (Trientalis europaea). Ostatnio 

nie odnaleziono rosnącego w kwaśnej Obuwik pospolity Cypripedium calceolus (fot. SG)

Buławnik czerwony Cephalan-
thera rubra (fot. SG)
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buczynie pomocnika baldaszkowatego Chimaphila 

umbellata, podawanego wcześniej z rezerwatu.

Czynna ochrona populacji obuwika pospoli-
tego. W połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

na terenie obecnego rezerwatu występował około 100-

letni drzewostan bukowy. Warstwę podrostu stanowiły 

zarośla utworzone przez buka, w których licznie (około 

3 – 4 tys. okazów) rósł obuwik (Celiński, Myczkowski 

1956). Ten wiekowy las w 1956 roku został wycięty, 

a zrywkę pozyskanego wówczas drewna bukowego 

(około 800 m3) przeprowadzono na początku sezonu 

wegetacyjnego. Prace te uszkodziły zarówno pędy nad-

ziemne obuwika, jak i system korzeniowy, co spowodo-

wało duże straty w jego populacji. Niemniejszy wpływ 

miała drastyczna zmiana warunków siedliskowych, 

spowodowana całkowitym usunięciem warstwy drzew. 

Populacja obuwika liczyła wówczas około 1500 oka-

zów. Kiedy tworzono w 1959 roku rezerwat, jego teren 

kwalifi kowano w operacie urządzeniowym jako haliznę 

zalesioną w 50%. Na początku lat osiemdziesiątych, 

na skutek nadmiernego ocienienia przez silnie zwarte 

drągowiny bukowe, stan populacji obuwika uległ dal-

szemu pogorszeniu; była ona szacowana wtedy na około 

600 osobników (Wika, Bernacki 1984). W 1992 roku 

przeprowadzono częściowe cięcia prześwietlające drzewostan. Poprawienie warunków 

świetlnych po tym zabiegu spowodowało wzrost populacji omawianego storczyka, 

a szczególnie korzystnie wpłynęło na jego kwitnienie. W 1999 r. populacja obuwika 

liczyła około 1300 pędów, w tym około 700 pędów kwitnących (Michalik 1999b). 

Inwentaryzacja przeprowadzona przez autora kilkanaście lat później, w maju 2012 r., 

wykazała na terenie rezerwatu 196 pędów, w tym 78 pędów kwitnących. Kolejne 

zabiegi mające na celu prześwietlenie drzewostanu bukowego i poprawę warunków 

siedliskowych, szczególnie świetlnych, na stanowisku obuwika pospolitego, zaplano-

wano na początek 2013 roku. 

Uwagi praktyczne. Rezerwat jest zlokalizowany pomiędzy drogami Olkusz-Wol-

brom (na południe) oraz Olkusz-Trzyciąż (na północ). Z aglomeracji krakowskiej 

możemy dojechać do rezerwatu drogą nr 794 Kraków-Wolbrom, dalej z Trzyciąża 

w kierunku Olkusza. Na końcu wsi Michałówka idziemy pieszo na północ około 2 km 

polną drogą. Z aglomeracji katowickiej jedziemy drogą nr 94 w kierunku Krakowa, 

z Olkusza drogą nr 783 do Wolbromia, za Olkuszem w prawo na Trzyciąż, przed 

Michałówką, dalej jak poprzednio. Zaleca się przejrzenie mapy okolicy w celu lepszego 

zorientowania się w terenie oraz rozmieszczeniu lokalnych dróg.

Stefan Gawroski

Konwalia majowa Convallaria 
majalis (fot. MS)



Rezerwat Opalonki

Ogólna charakterystyka. Rezerwat przyrody Opalonki położony jest na terenie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, w lesie uroczyska Lisiny-

 -Marszówka, należącym do Leśnictwa Klonów. Obszar ten usytuowany jest na połu-

dniowym zboczu kredowego wzgórza – jednego z lokalnych, niewysokich wzniesień 

rozmieszczonych od Klonowa do Racławic, na wysokości 330 –355 m n.p.m. Zbocze 

o nachyleniu od 5 do 20° ma ekspozycję południowo-zachodnią. Rezerwat, którego 

długość wynosi ok. 300 m, a szerokość do 90 m, graniczy od południa z gruntami 

ornymi wsi Klonów. Zbocze porastają kserotermiczne murawy, ciepłolubne zarośla 

i nasadzone drzewostany. Na bogactwo fl orystyczne tego obszaru i na liczne wystę-

powanie rzadkich gatunków roślin zwrócono uwagę już w latach czterdziestych XX 

wieku (Medwecka-Kornaś 1947). Murawy kserotermiczne zajmowały wówczas znacz-

nie większą powierzchnię, na zboczu posadzone były młode drzewka, w większości 

uschłe. Zbocze w tym czasie nie było wykorzystywane pod uprawę, sporadycznie 

wypasano tam bydło (Stachurski 1995b). 

Skałą macierzystą obszaru są margle i wapienie górnej kredy, wyższą część zbocza 

pokrywa skała lessowa. Na podłożu tym wykształciły się rędziny inicjalne i właściwe. 

Flora i roślinność. W rezerwacie występuje około 200 gatunków roślin naczy-

niowych. Z tej liczby 25 gatunków podlega ochronie prawnej – 18 objętych jest 

ochroną ścisłą, a 7 gatunków jest pod ochroną częściową. W latach dziewięćdziesią-

tych XX wieku podawano z tego rezerwatu jeszcze dwa gatunki roślin ściśle chronio-

nych (Stachurski 1995): gółkę długoostrogową Gymnadenia conopsea i gnieźnik leśny 

 Neottia nidus-avis, które obecnie nie zostały potwierdzone. 

Kwiecista murawa kserotermiczna z omanem wąskolistnym (Inuletum ensifoliae) 

zachowała się tylko na granicy rezerwatu z polami, gdzie zajmuje wąski pas do 5 m 

szerokości. Murawa jest wyjątkowo bogata w rośliny światłożądne i przystosowane 

do okresowej suszy. Występują tu następujące gatunki charakterystyczne dla tego 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny

Rok utworzenia: 1955

Powierzchnia: 2,23 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Racławice, powiat Miechów

Region geografi czny: Niecka Nidziańska

Mezoregion: Wyżyna Miechowska

Własność: Lasy państwowe, Nadl. 
Miechów

Europejska Sieć Natura 2000:
Opalonki PLH120071
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zbiorowiska: oman wąskolistny Inula ensifolia (gatunek tu jeszcze bardzo częsty), perz 

siny Elymus hispidus, turzyca Michela Carex michelii, przetacznik ząbkowany Veronica 
austriaca oraz cztery gatunki ściśle chronione: aster gawędka Aster amellus, ostrożeń 

pannoński Cirsium pannonicum, len żółty Linum fl avum, len włochaty Linum hir-

sutum. Oprócz nich rośnie dużo innych roślin związanych z murawami: krwawnik 

pannoński Achillea pannonica, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis, 
jastrzębiec Bauhina Hieracium bauhinii, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, 

szałwia okręgowa Salvia verticillata i łąkowa S. pratensis, driakiew żółtawa Scabiosa 

ochroleuca, macierzanka panońska Th ymus kosteleckyanus, macierzanka Marschalla Th . 
marschallianus, pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, przelot pospolity Anthyllis 

vulneraria, marzanka pagórkowa Asperula cynanchica, owsica łąkowa Avenula praten-

sis, dzwonek skupiony Campanula glomerata, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, 

goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, 

kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, posłonek rozesłany Helianthemum num-
mularium, lucerna sierpowata Medicago falcata, sparceta siewna Onobrychis viciifo-

lia, turzyca niska Carex humilis, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, biedrzeniec 

mniejszy Pimpinella saxifrage, babka średnia Plantago media, wiechlina wąskolistna 

Poa angustifolia, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandifl ora, krwiściąg mniejszy 

Rezerwat Opalonki (fot. SG)
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Sanguisorba minor, czyściec prosty Stachys recta i kłosownica pierzasta Brachypodium 

pinnatum. Są w tej grupie kolejne gatunki ściśle chronione: miłek wiosenny Adonis 

vernalis, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina 

acaulis, oraz storczyki – kukawka Orchis militaris i storczyk męski Orchis mascula. 

Zbiorowisko kwiecistej murawy jest umiarkowanie zarośnięte przez krzewy: dere-

nia świdwę Cornus sanguinea, głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata, trzmielinę bro-

dawkowatą Euonymus verrucosa, śliwę tarninę Prunus spinosa, szakłaka pospolitego 

Rhamnus cathartica, różę polną Rosa canina, różę rdzawą Rosa rubiginosa, leszczynę 

pospolitą Corylus avellana, jałowca pospolitego Juniperus communis oraz przez dwa 

gatunki krzewów chronionych częściowo – kruszynę pospolitą Frangula alnus i kalinę 

koralową Viburnum opulus. 

Dość dużą powierzchnię zajmują zarośla z dominującą w nich wisienką karłowatą 

Cerasus fruticosa. Ten ściśle chroniony krzew kwitnie na biało w połowie maja, a jego 

krwistoczerwone owoce (wielkości owoców uprawianych odmian drobnych wiśni) 

dojrzewają od końca czerwca do połowy lipca. Obok nielicznie rosnących krzewów, 

Zarastająca murawa kserotermiczna (fot. SG)
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wymienionych już wyżej, występuje 

również irga zwyczajna Cotoneaster 

integerrimus. 

Na granicy kwiecistej murawy i lasu 

wraz z nasadzeniami sosny zwyczajnej 

Pinus sylvestris, świerka pospolitego Picea 

abies, modrzewia europejskiego Larix 

decidua, brzozy brodawkowatej Betula 

pendula, robinii akacjowej Robinia pseu-

doacacia i sosny czarnej Pinus nigra (dwa 

ostatnie gatunki drzew są obce w naszej 

fl orze), występują płaty ciepłych zarośli 

z ligustrem pospolitym Ligustrum vul-

gare, berberysem zwyczajnym  Berberis 

vulgaris, leszczyną pospolitą Corylus 

avellana, dereniem świdwą Cornus san-

guinea oraz pochodzącymi z samosiewu: 

krzewiastym dębem bezszypułkowym 

Quercus petraea, dębem szypułkowym 

Quercus robur, grabem pospolitym Carpi-

nus betulus i czereśnią ptasią Cerasus avium. 

W zbiorowisku tym rosną liczne rośliny 

zielne charakterystyczne dla ciepłych 

zarośli, m.in.: rzepik pospolity Agrimonia 
eupatoria, traganek szerokolistny Astra-
galus glycyphyllos, dzwonek jednostronny 

Campanula rapunculoides, klinopodium 

pospolite Clinopodium vulgare, cieciorka 

pstra Coronilla varia, poziomka twardawa 

Fragaria viridis, bodziszek czerwony Gera-

nium sanguineum, lebiodka pospolita Ori-

ganum vulgare, oman szorstki Inula hirta, 

okrzyn szerokolistny Lasepitium latifolium, 

przytulia Schultesa Galium schultesii i fi o-

łek kosmaty Viola hirta. Towarzyszą im 

gatunki roślin objętych ochroną prawną 

częściową: konwalia majowa Convallaria Aster gawędka Aster amellus (fot. ZD)

Wisienka stepowa Cerasus fruticosa (fot. ZD)
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majalis, pierwiosnek lekarski Primula veris oraz ochroną ścisłą: zawilec wielkokwia-

towy Anemone sylvestris, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, podkolan biały 

Platanthera bifolia, listera jajowata Listera ovata oraz obuwik pospolity Cypripedium 

calceolus, gatunek o najbardziej okazałych kwiatach wśród rodzimych storczyków. 

Obuwik pospolity jest rośliną bardzo rzadką i zagrożoną w Europie, wymienioną 

w załączniku 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

W runie mieszanego lasu rosną liczne gatunki roślin runa lasów grądowych: zawi-

lec gajowy Anemone nemorosa, żankiel zwyczajny Sanicula europaea, perłówka zwisła 

Melica nutans, miodunka ćma Pulmonaria obscura, czworolist pospolity Paris quadri-

folia, oraz ściśle chronione – wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, buławnik 

wielkokwiatowy Cephalanthera longifolia, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera 

damasonium, lilia złotogłów Lilium martagon, a także częściowo chronione: kopytnik 

pospolity Asarum europaeum i przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum. 

Czynna ochrona. Kwiecista murawa kserotermiczna w Opalonkach nie jest zbio-

rowiskiem naturalnym, utrzymywała się dzięki wypasowi bydła i owiec, który trwał 

tu zapewnie od wielu stuleci. Na skutek braku ekstensywnego użytkowania (wypasu, 

koszenia, wycinania nalotu drzew i krzewów) murawa kserotermiczna w rezerwacie 

powoli zarasta przez drzewa i krzewy, szczególnie od strony lasu. W celu zahamowania 

tego procesu późną jesienią 2011 roku krzewy i drzewa zostały przerzedzone, a murawa 

wykoszona. Cała biomasa pozyskana przy tych zabiegach została usunięta poza chro-

niony obszar. W 2012 roku na murawach prowadzony był eksperymentalny wypas 

owiec, ginącej rasy olkuskiej. Zabiegi i wypas na tym obszarze są monitorowane. 

Informacje praktyczne. Rezerwat znajduje się pośród pól i lasów, na północ 

od Klonowa. Dojazd z Miechowa w kierunku Racławic drogą nr 783. W centrum 

Klonowa skręcamy w lewo. Za ostatnim gospodarstwem skręcamy w lewo, jedziemy 

prosto około 1 km, dalej pieszo miedzą polną około 0,3 km na północ. 

Uwaga – Do rezerwatu dochodzimy po prywatnym gruncie. Zwracajmy uwagę 

na to, by nie deptać upraw polnych. 

Stefan Gawroski



Rezerwat Panieńska Góra

Ogólna charakterystyka. Niewielkie 

pasmo Panieńskiej Góry (szczyt – 

331 m n.p.m.) wznosi się do 120 m 

ponad dno doliny Dunajca w miej-

scowości Wielka Wieś. Teren ten 

położony jest blisko krawędzi Pogórza Karpackiego.

Rezerwat Panieńska Góra rozciągnięty w środkowej i górnej części północno-

 -wschodniego, południowo-wschodniego i południowo-zachodniego stoku (aż do 

wierzchowiny), został ustanowiony dla ochrony ciepłego grądu z bardzo rzadkimi 

storczykami i innymi gatunkami ciepłolubnymi.

Panieńską Górę buduje fl isz karpacki, a szczegółowo, utwory płaszczowiny skol-

skiej, nasunięte na sfałdowane osady mioceńskie. Na utworach fl iszowych zalegają 

czwartorzędowe utwory zwietrzelinowe i gliny lessopodobne. W części północno-

 -wschodniej zakrywają one całkowicie skalne podłoże. Luźny rumosz skalny widoczny 

jest tylko w bardziej stromych, przeważnie górnych partiach stoku i ścianach nisz 

osuwiskowych.

Rzeźba Panieńskiej Góry jest dość zróżnicowana. Powierzchnia grzbietowa pasma 

ma przebieg falisty; zaznaczają się kopulaste kulminacje, przedzielone obniżeniami. 

Przejście wierzchowiny grzbietowej w stok jest łagodne. Stoki grzbietu, przecho-

dzące w dolnej części w zbocze dol. Dunajca, mają zróżnicowaną rzeźbę. W części 

północno-wschodniej stok jest bardzo słabo rozczłonkowany przez nieliczne, stare, 

płytkie osuwiska. Południowo-zachodnia część stoku przedzielona jest kilkoma głę-

bokimi, wciosowymi dolinami o prostolinijnym przebiegu, znacznym spadku i nie-

wyrównanym profi lu podłużnym. Rozpoczynają się one wąskimi lejami źródłowymi, 

usytuowanymi tuż poniżej grzbietu. Zbocza ich są strome (30–45°), a nachylenie 

dochodzi do 50–60°.

Dość duża jednorodność podłoża sprawia, że gleby na obszarze rezerwatu są mało 

Typ rezerwatu: leśno-fl orystyczny

Rok utworzenia: 2003

Powierzchnia: 63,23 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Wojnicz, powiat Tarnów

Region geografi czny: Pogórze 
Karpackie (Zachodniobeskidzkie)

Mezoregion: Pogórze Wiśnickie

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Brzesko
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zróżnicowane. Występują tu gleby leśne utworzone ze zwietrzeliny utworów fl iszo-

wych oraz pokrywy utworów lessopodobnych. Na stokach o mniejszym nachyleniu 

wykształciły się gleby brunatne wyługowane, a w bardziej stromych partiach stoków, 

gdzie podłoże fl iszowe sięga blisko powierzchni, gleby są płytkie. Na utworach lesso-

podobnych pokrywających grzbiet i częściowo stoki, przeważają gleby płowe (pseudo-

bielicowe). Niewielkie powierzchnie w wąskich dnach dolin zajmują gleby aluwialne 

i mady. Lokalnie, w grząskich, przesiąkniętych wodą dnach dolinek oraz w miejscach 

wysięków wodnych wykształciły się gleby glejowe.

Obecnie stoki Panieńskiej Góry w znacznym stopniu są zalesione. Wcześniej, do 

lat 70. XX w., duża część stoku była użytkowana gospodarczo (wypas, a w niższych 

częściach stoku uprawa pól), stopień zalesienia był znacznie mniejszy i dość znaczną 

powierzchnię, objętą również obecnym rezerwatem, zajmowały murawy kserotermiczne 

z kępami ciepłolubnych krzewów, a poniżej pola uprawne (Brzyski 1961, Pacyna 

1969, 2004). Wskutek zaniechania wypasu i uprawy pól, zanikały zbiorowiska uwa-

runkowane działalnością człowieka i następowała ekspansja lasu. Obserwowane było 

stopniowe ustępowanie poszczególnych gatunków krzewów i gatunków zielnych, przez 

co fl ora Panieńskiej Góry została znacznie zubożona. Zniknęły ciepłolubne gatunki 

róż (róża polna Rosa agrestis, róża francuska R. gallica i róża rdzawa R. rubiginosa. 

Panieńska Góra (fot. AP)
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W roku 1967, w południowo-zachodniej części 

obecnego rezerwatu został znaleziony odrostowy 

okaz ciepłolubnego jarzębu brekini Sorbus tor-

minalis, gatunku w Karpatach krytycznie zagro-

żonego. Później, pomimo poszukiwań, już nie 

został odnaleziony. Z roślin zielnych zniknęły 

m. in.: dziewięćsił pośredni Carlina interme-

dia, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, 

ostrzeń pospolity Cynoglossum offi  cinale, zaraza 

czerwonawa Orobanche lutea, jaskier bulwkowy 

Ranunculus bulbosus, czyściec kosmaty Stachys 

germanica. Jeszcze na początku lat 70. ubiegłego 

wieku szczyt Panieńskiej Góry był nie zalesiony. 

Rosły tam wówczas rzadkie w Karpatach gatunki 

kserotermiczne: przetacznik pagórkowy Veronica 

teucrium, czyściec prosty Stachys recta i lepnica 

zwisła Silene nutans.

Flora i roślinność. Flora obecnego rezer-

watu liczy 273 gatunki roślin naczyniowych, 

22 gatunki mchów i 3 gatunki wątrobowców 

(Pacyna 1999). Z roślin naczyniowych najbar-

dziej interesujące jest występowanie gatunków 

ciepłolubnych (kserotermicznych), chronionych 

i górskich. 

Z gatunków ciepłolubnych rosnących daw-

niej na terenie obecnego rezerwatu pozostało 

niewiele i są to głównie gatunki o mniejszych 

wymaganiach świetlnych, z natury występujące 

w luźnych zaroślach lub prześwietlonych lasach. 

Po roku 1999 stwierdzono ich tylko 26. Najcenniejsze są dwa storczyki: storczyk pur-

purowy Orchis purpurea i storczyk blady Orchis pallens. Storczyk purpurowy głównie 

występuje na obszarach o cieplejszym klimacie niż panujący w Polsce, stąd obszar 

jego częstszego występowania znajduje się w Europie południowej i zachodniej oraz 

południowej części Europy Środkowej (Pacyna 2008). Stanowisko na Panieńskiej 

Górze jest jedynym w polskich Karpatach. Przypuszcza się, że na Panieńską Górę 

przywędrował ten storczyk doliną Popradu i Dunajca ze Słowacji, gdzie ma więcej 

stanowisk (Pacyna 1969). W rezerwacie storczyk purpurowy występuje głównie w cie-

płym, prześwietlonym grądzie, a nieliczne okazy rosną w murawie kserotermicznej na 

obrzeżu lasu. W ostatnim 25-leciu stwierdzono 2 obfi te stanowiska, położone blisko 

siebie, a pomiędzy nimi – pojedyncze, rozproszone okazy.

Storczyk blady występuje licznie w południowych rejonach strefy umiarko-

wanej w Europie i w górskich położeniach strefy śródziemnomorskiej. Stanowiska 

w Polsce znajdują się poza granicami jego zwartego zasięgu. Jest u nas gatunkiem 

Storczyk purpurowy Orchis purpurea 
(fot. AP)
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kserotermicznym, a równocześnie górskim (reglowym). W rezerwacie rośnie prawie 

na całym jego obszarze, w prześwietlonym grądzie, ale najobfi ciej – w dolnej części 

środkowej partii stoku, gdzie tworzy większe lub mniejsze skupienia. 

Warto dodać, że storczyki na danym stanowisku mogą nie pojawiać się przez 

szereg lat (pod ziemią żyją ich korzenie i bulwy), po czym pojawiają się znów. 

Pozostałe gatunki kserotermiczne to: rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, czo-

snek zielonawy Allium oleraceum, czosnek winnicowy Allium vineale, orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris, gęsiówka szorstkowłosista Arabis hirsuta, traganek szerokolistny 

Astragalus glycyphyllos, berberys zwyczajny Berberis vulgaris, kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, turzyca 

Michela Carex michelii, turzyca pagórkowa Carex montana, buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, cieciorka 

pstra Coronilla varia, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, dziurawiec kosmaty 

Hypericum hirsutum, groszek czerniejący Lathyrus niger, miodownik melisowaty Melit-

tis melissophyllum, lebiodka pospolita Origanum vulgare, pierwiosnek lekarski Primula 

veris, śliwa tarnina Prunus spinosa, miodunka miękkowłosa Pulmonaria mollis, lepnica 

zwisła Silene nutans, fi ołek kosmaty Viola hirta i fi ołek przedziwny Viola mirabilis.

Pozostałością dawnych muraw kserotermicz-

nych jest tylko miodunka miękkowłosa, gatunek 

rzadki w Karpatach, który na Panieńskiej Górze 

liczniej występuje w wąskim pasie murawy pod 

lasem, a w samym rezerwacie rośnie tylko jedna 

kępa na ścieżce biegnącej linią oddziałową. Więk-

szość gatunków z tej grupy to rośliny ciepłych, 

prześwietlonych grądów (np. orlik pospolity, 

groszek czerniejący, miodownik melisowaty). Na 

szczególną uwagę zasługuje turzyca Michela, która 

w rezerwacie rośnie licznie, miejscami łanowo, 

często w płatach z licznymi okazami storczyka 

purpurowego. Stanowisko na Panieńskiej Górze 

jest jedyne w polskiej części Karpat. Rzadkim 

gatunkiem w Karpatach jest też fi ołek przedziwny, 

który rośnie w kilku miejscach w rezerwacie i jest to 

jedyne jego stanowisko w środkowej części Pogó-

rza. Szereg gatunków ciepłolubnych występuje 

w pojedynczych lub nielicznych okazach. Lepnica 

zwisła rośnie tylko na pojedynczym stanowisku 

w prześwietlonym miejscu pod zamczyskiem, 

a gęsiówka szorstkowłosista – bardzo licznie, 

w rozluźnionym drzewostanie na kamienistym 

i silnie kamienistym stoku poniżej grzbietu.

W rezerwacie rosną 22 gatunki chronione. 

Wśród nich dużą grupę stanowią storczyki. Oprócz Storczyk blady Orchis pallens (fot. AP)
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już wymienionych – storczyka purpurowego i bla-

dego, rosną tu jeszcze: buławnik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium i buławnik mieczolistny 

Cephalanthera longifolia, listera jajowata Listera 

ovata, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 

podkolan zielonawy Platanthera chlorantha i bez-

zieleniowy storczyk – gnieźnik leśny Neottia nidus-

 -avis. Inne gatunki objęte ścisłą ochroną to: orlik 

pospolity Aquilegia vulgaris, parzydło leśne Aruncus 

dioicus, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, skrzyp 

olbrzymi Equisetum telmateia, lilia złotogłów Lilium 

martagon i bluszcz pospolity Hedera helix. Na pod-

kreślenie zasługuje występowanie w rezerwacie licz-

nych okazów ostatniego z wymienionych gatunków. 

Bluszcz jest gatunkiem śródziemnomorsko-atlan-

tyckim, osiągającym w Polsce wschodnią granicę 

swojego zasięgu, rzadko więc w Polsce spotyka się 

okazy kwitnące. Natomiast na Pogórzu Karpackim, 

w niektórych miejscach, cieplejszych i osłoniętych 

od mroźnych wiatrów w zimie, zdarza się to stosun-

kowo często. W rezerwacie obserwuje się nierzadko 

stare, piękne okazy, a na wielu można zauważyć pędy 

kwitnące, które od płonnych różnią się jajowatymi 

liśćmi bez klap. Niepozorne kwiaty w baldachowa-

tych kwiatostanach zakwitają w jesieni, a na wiosnę 

można zaobserwować czarne, drobne owoce (jagody) (Pacyna 1969, 2004).

Ochronie częściowej podlegają: kopytnik pospolity Asarum europaeum, konwalia 

majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia (marzanka) 

wonna Galium odoratum, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, pierwiosnek lekarski 

Primula veris i kalina koralowa Viburnum opulus.

Zaskakujące może się wydawać występowanie dość licznej grupy (17) gatunków 

górskich, w rezerwacie chroniącym gatunki ciepłolubne. Gatunki górskie rosną jednak 

w miejscach chłodniejszych, wilgotniejszych i bardziej ocienionych (np. w dnie wcio-

sowych dolinek – turzyca zwisła Carex pendula, skrzyp olbrzymi Equisetum telmateja 

i lepiężnik biały Petasites albus). Do rzadkich gatunków z tej grupy należy kokoryczka 

okółkowa (Polygonatum verticillatum), rosnąca w rezerwacie na jedynym stanowisku 

w tej części Pogórza (Pacyna 1999).

Oprócz gatunków rodzimych, na obszarze rezerwatu rośnie też pewna grupa 

gatunków obcego pochodzenia (synantropijnych) i inwazyjnych. Użytkowanie gospo-

darcze terenu obecnego rezerwatu sprzyjało przenikaniu gatunków obcych naszej fl o-

rze. Spotkać je można przeważnie w miejscach zaburzonych, np. na leśnych drogach. 

Najczęściej spotykanym obcym gatunkiem jest azjatycki niecierpek drobnokwiatowy 

Dzwonek brzoskwiniolistny Campa-
nula persicifolia (fot. AP)
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Impatiens parvifl ora. Miejscami duże skupienia na brzegach leśnych dróg tworzy północ-

noamerykański sit chudy Juncus tenuis. Z dawnych upraw dostały się do lasu chwasty 

polne: szczawik żółty Oxalis stricta, żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata oraz gatunki od 

wieków towarzyszące człowiekowi: jasnota purpurowa i maruna nadmorska bezwonna 

Matricaria maritima subsp. inodora. Na brzegu lasu rośnie też zdziczały winobluszcz 

pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia. Również w drzewostanie występuje kilka 

obcych gatunków, jak robinia akacjowa Robinia pseudoacacia czy amerykański dąb 

czerwony Quercus rubra, dawniej podsadzany w lasach, a obecnie rozprzestrzeniający 

się. Miejscami spotkać można pojedyncze okazy kasztanowca pospolitego Aesculus 

hippocastanum. Do gatunków ekspansywnych należy północnoamerykańska nawłoć 

późna Solidago gigantea, której ekspansję w lesie na Panieńskiej Górze obserwuje się 

od kilku lat, a której nasiona musiały dostać się z nad Dunajca, gdzie rośnie licznie. 

Również rdestowiec ostrokończysty Reynourtia japonica, który w okolicy jest bar-

dzo rozpowszechniony i wykazuje tendencję do rozprzestrzeniania się, może stać się 

w rezerwacie rośliną ekspansywną. W ostatnich latach obserwuje się coraz liczniejsze 

występowanie orzecha włoskiego Juglans regia, zapewne zawlekanego przez człowieka, 

ale też przez ptaki (krukowate), które gubią przenoszone orzechy.

Mchy w grądach z reguły są nieliczne. W rezerwacie najczęściej rosną na butwie-

jących pniach i korzeniach, rzadziej bezpośrednio na ziemi. Nieco liczniej występują 

nad potokami, na gałęziach i kamieniach zwilżanych wodą. Jeszcze rzadsze są wątro-

bowce. Tylko porostnica wielokształtna Marchantia polymorpha w nieco większej licz-

bie okazów występuje na kamieniach wystających z dna potoków.

Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmuje grąd (Tilio-Carpinetum). W drze-

wostanie występuje lipa drobnolistna Tilia cordata, dąb szypułkowy Quercus robur 

i grab pospolity Carpinus betulus, a w miejscach suchszych i cieplejszych – również 

dąb bezszypułkowy Quercus petraea. Spotkać tu również można jodłę pospolitą Abies 

alba, klon jawor Acer pseudoplatanus i buk pospolity Fagus sylvatica. 

W górnej części stoku spotkać można płaty suchszego grądu o charakterze pogór-

skim ze znacznym udziałem buka i jodły. Runo jest niezbyt zwarte i najczęstszymi 

tu gatunkami są: gajowiec żółty Galeobdolon luteum, zawilec gajowy Anemone nemo-

rosa, nerecznica samcza Dryopteris fi lix-mas i turzyca orzęsiona Carex pilosa. W dolnej 

i środkowej części stoku występuje nieco inny las grądowy. W niektórych płatach 

dominuje grab i dąb szypułkowy, a w cieplejszych miejscach również dąb bezszypuł-

kowy z niewielką domieszką buka i jawora. Runo jest zwarte i charakteryzuje się dużą 

różnorodnością gatunkową. Dominuje Carex pilosa, licznie występuje lilia złotogłów 

Lilium martagon i perłówka zwisła Melica nutans. W niektórych płatach rosną gatunki 

ciepłolubne, jak: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, dzwonek brzoskwi-

niolistny Campanula persicifolia, groszek czerniejący Lathyrus niger i fi ołek przedziwny 

Viola mirabilis. Niewielkie powierzchnie, w wilgotniejszych i żyźniejszych miejscach 

w wąskim pasie dolnych części zboczy lub w miejscach sąsiadujących z dnem dolinek, 

a także w fosach na terenie zamczyska, zajmuje wilgotniejszy grąd, dla którego charak-

terystyczna jest obecność czyśćca leśnego Stachys sylvatica, czartawy pospolitej Circaea 

lutetiana, kostrzewy olbrzymiej Festuca gigantea i kokoryczy pełnej Corydalis solida.
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Podgórski łęg jesionowy (Carici remotae–Fraxinetum) wykształcił się w dość typo-

wej postaci w dwu wciosowych dolinkach w oddz. 68 i 69. W drzewostanie występuje 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior z domieszką drzew typowych dla grądu: graba, jaworu 

i dębu. W runie rosną gatunki charakterystyczne dla tego zespołu – turzyce: zwisła 

Carex pendula i rzadkokłosa Carex remota oraz skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia.

Informacje praktyczne. Osobliwością rezerwatu są ruiny zamku Trzewlin, któ-

rego pozostałości znajdują się na samym szczycie Panieńskiej Góry, wieńczącym 

strome w tym miejscu zbocze dol. Dunajca. Budowę zamku rozpoczęto w XIV w., 

w XVII w. zamek popadł w ruinę. Na początku lat 70. ubiegłego wieku, gdy obszar 

górnego zamku był nie zalesiony, roztaczał się stamtąd piękny widok na dol. Dunajca 

i okolicę. Obecnie teren ten jest całkowicie zalesiony i śladem po dawnym zamczysku 

jest zachowana fosa, otaczająca górny zamek, i wystające gdzieniegdzie z ziemi resztki 

fundamentów murów obronnych.

Do Wielkiej Wsi można dojechać autobusem z Tarnowa, ale wygodniej samocho-

dem. Z szosy A4 (Kraków-Tarnów) w Wojniczu należy skręcić w dol. Dunajca, na 

szosę prowadzącą do Nowego Sącza. Po 4 km osiąga się Wielką Wieś. Na Panieńską 

Górę prowadzi szlak turystyczny (niebieski) z rynku w Wojniczu. Szlak ten można 

również znaleźć w Wielkiej Wsi u północno-wschodniego podnóża Panieńskiej Góry. 

Od szosy sądeckiej dojście jest utrudnione, gdyż dostępu broni zwarty ciąg ogrodzo-

nych domów. Jedyna polna droga na Panieńską Górę jest obecnie zarośnięta gęstymi 

krzewami.

Anna Pacyna



Rezerwat Skała Kmity

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

przyrody Skała Kmity położony jest 

na zachód od Krakowa, na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje 

dwa wapienne wzniesienia, wchodzące w skład Garbu Tenczyńskiego. Rezerwat składa 

się z dwóch części, rozdzielonych przez przełomowy odcinek rzeki Rudawy oraz poło-

żone na dnie doliny wilgotne łąki. Znajduje się na wysokości między 220 a 280 m 

n.p.m. Dolina jest miejscami dość wąska, osiąga zaledwie 100 –200 m. Najbardziej 

charakterystycznym elementem i równocześnie istotnym walorem krajobrazu tego 

fragmentu doliny są wychodnie skał wapiennych wyniesione ponad dolinę rzeczną. 

Największa z nich, a zarazem najbardziej znana to Skała Kmity, od której rezerwat 

wziął swoją nazwę. Prawie całe zbocza doliny są pokryte lasami. Tylko niewielkie 

powierzchnie na stromych ścianach i w szczytowych częściach skał w obrębie Skały 

Kmity są wolne od krzewów i drzew. Porastają je kserotermiczne murawy. 

Trzydzieści parę lat wcześniej ciepłolubne murawy i zarośla zajmowały w rezer-

wacie o wiele więcej miejsca, zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie rzeki 

Rudawy. Ocenia się, że ich powierzchnia była około cztery razy większa niż obecnie 

(Michalik i in. 2002) Zanikanie muraw wynika z naturalnych procesów zarastania 

krzewami i drzewami, zachodzących po zaprzestaniu wypasu na tym terenie. Równo-

cześnie wyraźnie stracił na atrakcyjności charakterystyczny dla tego miejsca krajobraz, 

ponieważ grupy rozrastających się drzew i krzewów przesłoniły widoczne jeszcze do 

niedawna wychodnie skalne.

W rezerwacie występują gleby brunatnoziemne, płowe, deluwialne oraz wapniow-

cowe – w ich obrębie są rędziny inicjalne i właściwe, wytworzone na litej skale.

Flora i roślinność. W związku ze znacznym urozmaiceniem siedlisk fl ora rezer-

watu jest bardzo zróżnicowana; składa się na nią ponad 370 gatunków. Sporą grupę 

stanowią rośliny kserotermiczne i ciepłolubne, a także gatunki lasów liściastych. 

W rezerwacie ma swoje stanowiska, głównie na północnym zboczu, kilkanaście roślin 

Typ rezerwatu: krajobrazowy

Rok utworzenia: 1959

Powierzchnia: 19,36 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Zabierzów, powiat Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Garb Tenczyński

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Krzeszowice
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górskich, m.in. lepiężnik biały Petasites albus i kozłek trójlistkowy Valeriana tripteris. 

Spośród licznych roślin rosnących w lasach liściastych należy wymienić przede wszyst-

kim gatunki objęte ochroną ścisłą i częściową. Ściśle chronione są: tojad mołdawski 

Aconitum moldavicum, parzydło leśne Aruncus sylvestris, buławnik mieczolistny Cepha-

lanthera damasonium, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk szeroko-

listny Epipactis helleborine, kruszczyk siny Epipactis purpurata, lilia złotogłów Lilium 
martagon, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i ciemiężyca zielona Veratrum lobe-

lianum. Pod częściową ochroną są: kopytnik zwyczajny Asarum europaeum, konwalia 

majowa Convallaria majalis, marzanka wonna Galium odoratum, bluszcz zwyczajny 

Hedera helix, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, kruszyna zwyczajna Frangula alnus 
i kalina koralowa Viburnum opulus.

Łącznie w rezerwacie jest 21 gatunków podlegających ochronie prawnej. Oprócz 

wymienionych leśnych gatunków, należy do nich kilka roślin rosnących w ciepłolubnych 

zaroślach, w murawach lub na skałach – naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, 

rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, pierwiosnka wiosenna Primula veris, miodow-

nik melisowaty Melittis melissophyllum i paprotka zwyczajna Polypodium vulgare.

W rezerwacie rośnie około 80 roślin kserotermicznych i ciepłolubnych (Micha-

lik i in. 1995). Należą do nich m.in. dąbrówka kosmata Ajuga genevensis, dzwonek 

Rezerwat Skała Kmity od strony wzgórza Tabola (fot. WH)
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brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, goź-

dzik kartuzek Dianthus carthusianorum, krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor, pię-

ciornik piaskowy Potentilla arenaria i inne.

Położenie rezerwatu i duże zróżnicowanie warunków naturalnych wpływają na 

wysokie zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na tym terenie. Najcenniejsze zbioro-

wiska to murawa kserotermiczna i fragmenty murawy naskalnej Festucetum pallentis, 

zarastające drzewami i krzewami, oraz towarzyszące im zarośla z panującą śliwą tarniną 

Prunus spinosa i fragmenty ciepłolubnych zarośli (Peucedano cervarie-Coryletum).

Lasy zajmują blisko 99% powierzchni rezerwatu. Największe znaczenie mają lasy 

grądowe (Tilio-Carpinetum) – grąd typowy, rozpowszechniony na tym terenie, oraz 

grąd ciepłolubny z miodownikiem melisowatym. Warstwę drzew tworzą głównie grab 

Carpinus betulus, dąb szypułkowy Quercus robur, jawor Acer pseudoplatanus, brzoza 

brodawkowata Betula pendula i buk Fagus sylvatica. W ciepłolubnym grądzie rośnie 

także lipa szerokolistna Tilia platyphyllos. Podszyt tworzą m.in. leszczyna Corylus avel-

lana i trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, a w bujnym, bogatym w gatunki 

runie panują m.in.: szczyr trwały Mercurialis perennis, gajowiec żółty Galeobdolon 

luteum, miodunka ćma Pulmonaria obscura, podagrycznik pospolity Aegopodium poda-

graria i turzyca drżączkowata Carex brizoides. W ciepłym grądzie spotkać można także 

inne rośliny, np. fi ołka kosmatego Viola hirta.

Fragment murawy naskalnej (fot. WH)
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Na skraju doliny Rudawy we wschodniej części rezerwatu występują fragmenty 

łęgów olszowych z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem Fraxinus excelsior. W war-

stwie krzewów dominuje m.in. czeremcha zwyczajna Padus avium.

Ciepłolubne zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum) tworzą małe płaty, które 

często układają się mozaikowo z murawami i grupami drzew. Są mniej zwarte od 

zarośli tarniny, wysoki udział mają w nich karłowate dęby i sosny. W runie występują 

liczne gatunki roślin ciepłolubnych, jak czyściec prosty Stachys recta, przytulia biała 

Galium album, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, cieciorka pstra 

Coronilla varia i groszek czerniejący Lathyrus niger, a także pojedynczo naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandifl ora. 

Murawy kserotermiczne występują obecnie tylko w masywie Skały Kmity, na stro-

mych ściankach i na spłaszczeniach skał. Można wyróżnić dwa zbiorowiska.

Murawa naskalna z kostrzewą bladą Festuca pallens (Festucetum pallentis) ma 

mocno zubożony skład gatunkowy na skutek ocienienia skał przez drzewa. Murawa 

jest niezbyt zwarta, tworzą ją niewielkie skupienia kęp kostrzewy bladej, a oprócz 

niej rosną tutaj m.in. czosnek skalny Allium montanum, rojownik pospolity Jovibarba 

sobolifera i oleśnik górski Libanotis montana.

Murawa kserotermiczna Origano-Brachypodietum, często z dużym udziałem 

krzewów (niekiedy ponad 40%), odznacza się dużym udziałem gatunków ciepłolub-

nych. Rosną w niej: bylica polna Artemisia campestris, chaber nadreński Centaurea 

stoebe, lucerna nerkowata Medicago lupulina, przetacznik pagórkowy Veronica teu-

crium, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, trawy – tymotka Boehmera Phleum 

phleoides, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, kłosownica pierzasta Brachypodium 

pinnatum i inne gatunki. 

Czynna ochrona muraw kseroter-
micznych. Od utworzenia rezerwatu 

do początku lat 90. zabiegi ochronne 

były prowadzono jedynie w lasach. 

Brak działań mających na celu zacho-

wanie wartości krajobrazu oraz ochronę 

muraw przed zarastaniem, przyczy-

nił się do wyraźnego pomniejszenia 

walorów widokowych i skurczenia 

się powierzchni zajmowanych przez 

murawy kserotermiczne. Niestety, pla-

nowane w tym okresie rozszerzenie 

obszaru chronionego o fragment doliny 

Rudawy, rozdzielającej jego dwie czę-

ści, nie doszedł do skutku (Michalik 

2002). Począwszy od 1994 roku reali-

zowano jednak opracowany wcześniej 

program aktywnej ochrony krajobrazu 

i różnorodności biologicznej rezerwatu, 
Naparstnica zwyczajna Digatalis grandifl ora 
(fot. SG)
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w wyniku którego wykonano zabiegi polegające 

na usunięciu drzew i krzewów ocieniających 

masyw Skały Kmity. Na początku w centralnej 

części rezerwatu, na szczycie wychodni wapien-

nych, ponownie wycięto krzewy i podrost 

drzew. Po tym zabiegu nie kontynuowano cięć, 

w wyniku czego doszło do intensywnego odro-

stu derenia Cornus sanguinea zajmującego dziś, 

razem ze zbiorowiskami ruderalnymi, większość 

piarżysk w obrębie rezerwatu. 

Informacje praktyczne. Teren rezerwatu 

jest doskonale widoczny z drogi wojewódzkiej 

nr 774. Na powierzchnię wychodni skalnych nie 

ma dojścia, a próby wejścia na ich teren mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Istnieje 

jednak dogodne dojście na wierzchołek wznie-

sienia po zachodniej stronie doliny. Prowadzi do 

niej wyraźnie wytyczona ścieżka od pobliskiej 

restauracji „Kmita” gdzie znajduje się parking samochodowy. Przez zachodnią część 

rezerwatu wiedzie również ścieżka edukacyjna utworzona z inicjatywy Nadleśnictwa 

Krzeszowice. Istnieje również możliwość dojazdu w pobliże rezerwatu komunikacją 

zbiorową z Krakowa (linia 258 z pętli Bronowice Małe do przystanku Skała Kmity).

Waldemar Heise

Oman szorstki Inula hirta (fot. SG)



Rezerwat Skałki Przegorzalskie

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

przyrody Skałki Przegorzalskie poło-

żony jest w granicach administra-

cyjnych Krakowa, w obrębie Lasu 

Wolskiego. Zajmuje południowy stok jednego z wapiennych wzgórz, wchodzących 

w skład Zrębu Sowińca, będącego przedłużeniem Garbu Tenczyńskiego. Główną 

część rezerwatu stanowi wychodnia skał wapiennych wraz z podnóżem, położona na 

wysokości 230–270 m n.p.m. Jest ona doskonale widoczna z podnóża rezerwatu (ul. 

Księcia Józefa), a nawet z położonych na południowym brzegu Wisły wzniesień Sol-

nik, Bodzów i Wielkanoc. Górująca nad doliną Wisły biała, stroma wapienna skała 

stanowi, po pobliskim Klasztorze Kamedułów na Bielanach, jeden z najbardziej cha-

rakterystycznych elementów krajobrazu Lasku Wolskiego. 

W rezerwacie przeważają gleby wapniowcowe, z których największe znaczenie 

mają rędziny typowe, brunatne i inicjalne, wytworzone na litej skale wapiennej lub 

jej rumoszu. Wykształciły się tu także gleby brunatne wyługowane, głównie u podnóża 

wychodni skalnej, w strefi e nagromadzenia deluwiów (spływów drobnoziarnistego 

materiału) z wyższych części wzgórza.

Rezerwat został utworzony pod koniec lat 50. w celu ochrony rzadkich muraw 

naskalnych i kserotermicznych oraz bogatych w gatunki ciepłolubnych zarośli. 

Potrzebę ochrony tego terenu przyrodnicy dostrzegali już jednak wcześniej. Na mocy 

zarządzenia wewnętrznego Instytutu Badawczego Leśnictwa w zasadzie już w 1946 

roku objęto go ochroną rezerwatową (Towpasz, Mierzeńska 1990), a zatwierdzono 

dopiero w 1959 r. Potem o wartościach przyrodniczych Skałki Przegorzalskiej i za 

koniecznością jej ochrony opowiadali się inni przyrodnicy (Michalik i in. 2001). 

Na tym terenie odnaleziono blisko 60 gatunków mszaków, większość rośnie na 

skałach. Na wzmiankę zasługuje występowanie tu kserotermicznego wątrobowca, 

mannii pachnącej Mannia fragrans, który jednak staje się w rezerwacie coraz rzadszy 

(Kornaś 1952, Żarnowiec i in.1994/95). Jest to gatunek objęty ścisłą ochroną.

Typ rezerwatu: murawowo-leśny 

Rok utworzenia: 1959

Powierzchnia: 1,38 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Kraków

Region geografi czny: Brama Krakowska

Mezoregion: Pomost Krakowski 

Własność: Skarb Państwa, Uniwersytet 
Jagielloński
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 Teren rezerwatu ma dosyć dobrą dokumentację fotografi czną z początku XX 

wieku, powstałą w związku z zabudową szczytu wzniesienia, gdzie najpierw w latach 

1928–1929 powstała willa Baszta, a następnie, w okresie II wojny światowej, budynek 

nazwany Zamkiem. Na ocalałych z tego okresu fotografi ach widać na skale płaty słabo 

zwartych muraw oraz pojedyncze karłowate drzewa i grupy zarośli. W tym okresie 

siedliska murawowe zajmowały ponad 75% powierzchni rezerwatu. Wygląd istniejącej 

wówczas murawy oraz lasu wskazuje na to, iż był tam prowadzony ekstensywny wypas 

zwierząt hodowlanych. Wcześniej, prawdopodobnie, występowały tam ciepłolubne 

zarośla Peucedano cervariae-Coryletum, a na skałach – inicjalne murawy naskalne 

(Kornaś, Medwecka-Kornaś 1974). 

W czasie, gdy utworzono rezerwat większość jego obszaru zajęta była przez roślin-

ność nieleśną i słabo zwarte lasy i zarośla. W związku z ochroną ścisłą, jakiej podlegał 

ten teren, doszło do zaprzestania wypasu, co bezpośrednio przyczyniło się do rozwoju 

procesów sukcesyjnych i zaniku powierzchni zajętych przez zbiorowiska nieleśne. To 

z kolei doprowadziło do ustąpienia sporej części gatunków ciepłolubnej fl ory i fauny. 

Obecnie powierzchnia zbiorowisk muraw kserotermicznych jest niewielka, wynosi 

zaledwie 10% dawnego areału. 

Murawa naskalna na ściance wapiennej (fot. WH)
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W związku z wykorzystywaniem części Zamku w Przegorzałach dla celów restau-

racyjnych, w przeszłości dochodziło do częstego składowania w obrębie rezerwatu 

odpadów (śmieci komunalnych i budowlanych) oraz żużlu z kotłowni. Przyczyniło się 

to prawdopodobnie do zawleczenia niektórych gatunków ogrodowych oraz gatunków 

inwazyjnych, takich jak winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus inserta, czy niecier-

pek drobnokwiatowy Impatiens parvifl ora, które dziś stanowią znaczne zagrożenie dla 

fl ory rezerwatu. Od początku rezerwat był również intensywnie penetrowany przez 

turystów. Proces ten zatrzymała dopiero sukcesja krzewów, które obecnie otaczają go 

pasem gęstych, zwartych zarośli.

Flora i roślinność. Pomimo postępującej sukcesji wtórnej i dominacji zbiorowisk 

zaroślowych i leśnych, rezerwat stanowi jeden z cenniejszych przyrodniczo obiektów 

na terenie miasta. Podczas ostatnich badań, w obrębie wychodni wapieni stwierdzono 

obecność 183 gatunków roślin naczyniowych. Najliczniej reprezentowane są gatunki 

roślin ciepłolubnych oraz związanych z lasami liściastymi. W części leśnej rezerwatu 

rośnie m.in. kilka chronionych gatunków, są to: kopytnik pospolity Asarum europa-

eum, konwalia majowa Convallaria majalis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kruszyna pospolita Frangula alnus, kalina 

koralowa Viburnum opulus oraz marzanka wonna Galium odoratum. Konary drzew, 

jak i fragmenty wychodni często porasta bluszcz zwyczajny Hedera helix. 

Murawa z kłosownicą pierzastą (fot. WH)
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Najcenniejszymi składnikami fl ory rezerwatu są jed-

nak gatunki ciepłolubne rosnące w obrębie odsłonięć 

wapiennych i na ich skraju. Na szczególną uwagę zasłu-

gują: objęta ścisłą ochroną ożota zwyczajna Linosyris 

vulgaris oraz kostrzewa blada Festuca pallens. Pierwszy 

z gatunków ma na terenie rezerwatu jedno z ostatnich 

istniejących, równocześnie najbardziej licznych, stano-

wisk na obszarze Krakowa, a zarazem całej południowej 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jeszcze w przed 

kilkoma laty obserwowano tutaj kilkaset kwitnących 

osobników, ale w 2010 r. naliczono jedynie około 100 

w pełni rozwiniętych kwiatostanów. Ich intensywnie żółte 

zabarwienie nadaje charakterystyczną dla tego rezerwatu 

barwę. Zachowanie stanowiska ożoty w Skałkach Przego-

rzalskich ma szczególne znaczenie, ponieważ już wyginęła 

ona na pobliskiej Skałce Bielańskiej i w jej sąsiedztwie. 

Drugi gatunek, kostrzewa blada, trawa o sino nabiegłych 

blaszkach liściowych, ma w obrębie rezerwatu jedno 

z ostatnich swoich stanowisk w południowej części Wyż. 

Krakowsko-Częstochowskiej. Poza już wymienionymi 

roślinami, ochroną objęte są także rojownik pospolity 

Jovibarba sobolifera i pierwiosnka wiosenna Primula veris. 

Prowadzone ostatnio badania w rezerwacie wykazały, iż 

z jego terenu ustąpiły, niestety, niektóre obserwowane wcześniej, chronione gatunki 

roślin – rzadka na terenie miasta sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis oraz dzwonek 

syberyjski Campanula sibirica. 

Spośród innych gatunków ciepłolubnych roślin warto wymienić wchodzące 

w skład muraw nawapiennych: czosnek naskalny Allium monatnum, pajęcznicę gałęzi-

stą Anthericum ramosum, szałwię łąkową Salvia pratensis, kłosownicę pierzastą Brachy-
podium pinnatum oraz kilka gatunków macierzanek. Na uwagę niewątpliwie zasługuje 

również zagrożony gatunek dziewanny Verbascum chaixii subsp. austriacum. 

Aktualnie, pomimo postępujących procesów sukcesji, najcenniejszym elementem 

roślinności rezerwatu są murawy naskalne i kserotermiczne. W obrębie niewielkiej 

wychodni skalnej wykształciły się płaty murawy naskalnej (Festucetum pallentis), 

którą tworzy głównie kostrzewa blada oraz liczne gatunki kserotermiczne. Kostrzewa 

porasta nawet najbardziej niedostępne fragmenty odsłoniętej wychodni skalnej oraz 

powierzchnie poniżej. 

W sąsiedztwie, na półkach skalnych i na szczycie skały występują fragmenty mu-

rawy Koelerio-Festucetum rupicolae. Budowana jest ona głównie przez kępkowe trawy: 

kostrzewę bruzdkowaną Festuca rupicola i strzęplicę nadobną Koeleria macrantha oraz 

tymotkę Boehmera Phleum phleoides, ale nie one stanowią o wyglądzie tej murawy. 

Najbardziej znacząca jest obecność licznych ciepłolubnych i wapieniolubnych roślin 

kwiatowych, kwitnących w okresie od wiosny do wczesnego lata. Spośród nich można 

Ożota zwyczajna Linosyris 
vulgaris (fot. MS)
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wymienić takie gatunki, jak: dąbrówka 

kosmata Ajuga genevensis, goździk kartu-

zek Dianthus carthusianorum, marzanka 

pagórkowa Asperula cynanchica, pięcior-

nik piaskowy Potentilla arenaria, szałwia 

łąkowa Salvia pratensis i przetacznik 

kłosowy Veronica spicata. W okresie 

późnego lata w murawie zaczynają do-

minować m.in. kwitnący przedstawiciele 

rodziny baldaszkowatych, jak gorysz siny 

Peucedanum cervaria. W bezpośrednim 

sąsiedztwie rezerwatu, na nieużytkach 

pojawiają się ponadto rzadkie lokalnie 

rośliny – janowiec barwierski Genista 

tinctoria i szczodrzeniec rozesłany Cha-

maecytisus ratisbonensis. 

Zarośla zarastające murawy złożone 

są z licznych gatunków ciepłolubnych 

krzewów. Należą do nich: śliwa tarnina 

Prunus spinosa, głóg jednoszyjkowy Cra-

taegus monogyna, róża dzika Rosa canina, 

dereń świdwa Cornus sanguinea, berberys zwyczajny Berberis vulgaris, ligustr pospolity 

Ligustrum vulgare i szakłak zwyczajny Rhamnus cathartica. W sąsiedztwie krzewów, 

w przypadku gdy nie doszło do ich zbytniego zwarcia, wciąż występują liczne gatunki 

roślin kserotermicznych.

Lasy reprezentowane są przez ciepłolubny grąd (Tilio-Carpinetum). W runie grądu 

utrzymują się gatunki roślin światłożądnych i znoszących małe zacienienie, jak dzwo-

nek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia i pierwiosnka zwyczajna Primula veris. 
Czynna ochrona muraw kserotermicznych. Konieczność czynnej ochrony rezer-

watu była postulowana wielokrotnie, jednakże dopiero w roku 1986 z inicjatywy 

Dyrekcji Jurajskich Parków Krajobrazowych został opracowany program ochrony 

siedlisk kserotermicznych w rezerwacie. Jednorazowy zabieg usunięcia krzewów prze-

prowadzono w roku 1991, a w związku z szybkim odrastaniem zarośli powtórzono 

go w 1994 r. Przed kilkoma laty w środkowej części rezerwatu, na szczycie wychodni 

wapiennych, dokonano powtórnego wycięcia krzewów i podrostu drzew. Niestety, 

po zabiegu nie usunięto nagromadzonych gałęzi, tylko pozostawiono je u podnóża 

skał. Niedokończenie zabiegów oraz dalszy brak użytkowania sprawiły, iż doszło 

do bardzo szybkiego, bujnego rozrośnięcia się zarośli, które teraz mogą być trudne 

do usunięcia. 

Informacje praktyczne. Ze względu na położenie rezerwatu, nie ma praktycz-

nie możliwości dotarcia na jego teren, a próba wejścia na powierzchnię wychodni 

skalnej może być niebezpieczna. Z kolei dojście do podnóża skały jest niemożliwe 

ze względu na zwarte zarośla i szereg płotów ogradzających prywatne posesje. Sam 

Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum
(fot. SG)
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rezerwat podziwiać można z tarasu widokowego Zamku w Przegorzałach, do którego 

można dojechać z przystanku zlokalizowanego przed stadionem KS Cracovia (linia 

409, kursuje tylko w okresie roku akademickiego) lub innym środkiem transportu 

ulicą Księcia Józefa do Przegorzał, a dalej ulicą Jodłową. Istnieje też możliwość podej-

ścia ulicą Jodłową od przystanku Przegorzały (linie autobusowe 109, 209, 229, 239, 

249, 259, 269 z pętli autobusowej Salwator).

Waldemar Heise



Rezerwat Skołczanka

Charakterystyka ogólna. Re zer wat jest położony na południowy wschód od Tyńca, 

w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on wzgórze 

o wysokości 272,5 m n.p.m., należące do tzw. Wzgórz Tynieckich, zbudowanych 

z trudno wietrzejących wapieni jurajskich. Jego grzbiet jest lekko falisty, zbocza pół-

nocne i południowe są dość pochyłe. Na skraju wzgórza w jego części północnej i pół-

nocno-wschodniej skały wapienne są przykryte warstwą luźnych i słabo gliniastych 

piasków plejstoceńskich o różnej grubości.

W rezerwacie najważniejszą rolę odgrywają gleby wapniowcowe (rędziny i para-

rędziny) oraz bielicoziemne (gleby rdzawe), pozostałe wyróżnione gleby, tzn. gleby 

semihydrogeniczne (czarna ziemia), mineralne (arenosole) i deluwialne występują na 

małych powierzchniach (Michalik i in. 1999).

Obecnie około 90% powierzchni rezerwatu zajmują lasy i zarośla; otwarte miejsca 

na glebach wapiennych i piaszczystych porastają ciepłolubne murawy. 

Rezerwat został utworzony dla ochrony bogatej fauny owadów, głównie motyli, 

związanych z nawapienną roślinnością kserotermiczną. W czasie, gdy go tworzono, 

blisko połowa rezerwatu była porośnięta przez naturalne lasy – las liściasty i bór 

mieszany, wśród których były liczne polanki oraz odsłonięte wychodnie skalne, 

a kilkanaście procent powierzchni pokrywał sadzony las sosnowy. Resztę zajmowała 

roślinność nieleśna.

Od początku istnienia rezerwat miał status ochrony ścisłej, co uniemożliwiało jaką-

kolwiek ingerencję na jego obszarze. Zaniechanie wypasu spowodowało niekorzystne 

zmiany, polegające na zarastaniu przez krzewy i drzewa otwartych miejsc i tym samym 

szybkim kurczeniu się ciepłolubnych muraw. W 1957 roku zajmowały one ponad 

33% powierzchni rezerwatu, a w 1988 roku już tylko około 11% jego powierzchni 

(Dzwonko, Loster 1992). W okresie pierwszych 30 lat istnienia rezerwatu jedynie raz 

(1985 r.) wycięto pojedyncze sosny w murawie na szczycie wzgórza. Zmniejszanie się 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny 

Rok utworzenia: 1957

Powierzchnia: 36,77 ha

Położenie administracyjne:
Gmina Kraków

Region geografi czny: Brama Krakowska

Mezoregion: Pomost Krakowski

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Myślenice

Europejska Sieć Natura 2000: 
Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy 
PLH120065
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powierzchni otwartych, suchych i ciepłych siedlisk powodowało ustępowanie wielu 

ciepłolubnych roślin, wpłynęło także na wyraźne zubożenie składu gatunkowego 

motyli dziennych i kraśników, jak również innych owadów, np. trzmielowatych. Pod 

koniec lat 60. ubiegłego wieku z tego terenu podawanych było 78 gatunków motyli, 

m.in. paź żeglarz Iphiclides podalirius, skalnik bryzeida Chazara briseis, modraszek 

malczyk Cupido minimus. Pod koniec lat 90. stwierdzono tylko 39 gatunków motyli, 

wśród nich skalnika driadę Minois dryas, jednego z najbardziej zagrożonych wymar-

ciem gatunku motyla w Polsce. Stanowisko w rezerwacie Skołczanka jest jednym 

z dwóch stanowisk tego motyla w kraju (Głowaciński, Nowacki red. 1992; Michalik 

i in. 1999). Interesujące jest także występowanie na omawianym terenie bogatej fauny 

owadów pszczołowatych Apoidea. Pod tym względem należy on do najbogatszych rejo-

nów w Polsce (Banaszak i in. 1998).

 Teren porośnięty półnaturalną murawą na piaskach w północnej części rezerwatu 

był do lat 70. ubiegłego wieku użytkowany przez wojsko jako strzelnica. 

Flora i roślinność. W rezerwacie rośnie około 300 gatunków roślin naczynio-

wych, spośród których największy udział mają gatunki leśne oraz ciepłolubnych 

muraw i łąk. W lasach liściastych rosną m.in. groszek wiosenny Lathyrus vernus, kon-

walia majowa Convallaria majalis i szczyr trwały Mercurialis perennis; inne gatunki 

leśne, m.in. borówkę czarną Vaccinium myrtillus, paproć orlicę pospolitą Pteridium 

aquilinum i siódmaczka leśnego Trientalis europaea spotyka się w runie lasu sosnowo-

Kserotermiczna murawa na szczycie wzgórza (fot. ZD)
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 -dębowego. Bogatą fl orą odznaczają się kserotermiczne nawapienne murawy, rosną 

tam np. goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, driakiew żółtawa Scabiosa ochro-

leuca, chaber nadreński Centaurea stoebe, szałwia łąkowa Salvia pratensis, klinopodium 

pospolite (czyścica storzyszek) Clinopodium vulgare, bodziszek czerwony Geranium 

sanguineum, posłonek rozesłany Helianthemum nummularium i inne. Towarzyszy im 

wiele roślin łąkowych, m.in. przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys i komonica 

zwyczajna Lotus corniculatus. Na piaskach napotkać można np. jasieńca piasko-

wego Jasione montana, macierzankę zwyczajną Th ymus pulegioides i koniczynę polną 

 Trifolium arvense. 

Na omawianym obszarze występuje kilkanaście gatunków roślin objętych prawną 

ochroną. Pod ścisłą ochroną są: dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, kruszczyk 

szerokolistny Epipactis helleborine, lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik meli-

sowaty Melittis melissophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, rojnik 

pospolity Jovibarba sobolifera oraz sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis. Podawany jesz-

cze w latach 90. kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens obecnie nie został 

odnaleziony. Nie stwierdzono także dwóch innych storczyków – buławnika mieczo-

listnego Cephalantera longifolia i buławnika wielkokwiatowego C. damasonium, obser-

wowanych na omawianym obszarze w latach 60. ubiegłego wieku. Nie odnaleziono 

ostatnio także śnieżyczki Galanthus nivalis, rosnącej dawniej w lesie liściastym. Sie-

dem gatunków podlega ochronie częściowej, są to: bluszcz pospolity Hedera helix, 

Murawa na zboczu po roku od wycięcia lasu (fot. ZD)
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kalina koralowa Viburnum opulus, konwa-

lia majowa Convallaria majalis, kopytnik 

pospolity Asarum europaeum, kruszyna 

pospolita Frangula alnus, pierwiosnek 

lekarski  Primula veris, pierwiosnek wynio-

sły P. elatior oraz przytulia (marzanka) 

wonna Galium  odoratum.

Na wzmiankę zasługuje grupa roślin 

zaliczanych w naszej fl orze do gatunków 

inwazyjnych. Na obszarach chronionych 

powinny one podlegać inwentaryzacji 

i ciągłej kontroli, tak by nie doszło do ich 

szerszego rozprzestrzeniania. W rezerwa-

cie Skołczanka dwa gatunki z tej grupy – 

robinia akacjowa (grochodrzew) Robinia 

pseudoacacia i czeremcha amerykańska 

Padus serotina odznaczają się znaczną eks-

pansją, uwarunkowaną przede wszystkim 

ich cechami biologicznymi. Robinia jest 

drzewem bardzo szybko rosnącym w mło-

dym wieku, przystosowanym do życia na 

różnych siedliskach. W przeszłości sadzona, rozprzestrzeniła się na nowych miejscach 

głównie dzięki zdolności wytwarzania odrostów korzeniowych, może także rozmnażać 

się przez nasiona. Jest częsta zwłaszcza w północnej części rezerwatu, gdzie zarasta 

murawy na piaskach i dominuje w drzewostanie powstałego tam wtórnego lasu. Cze-

remcha amerykańska – krzew, którego pestkowe owoce są zjadane i rozsiewane przez 

ptaki, tworzy liczne skupienia w lasach, spotyka się ją także pojedynczo na murawach. 

Pozostałe rośliny inwazyjne stwierdzone w rezerwacie, tzn. przymiotno kanadyjskie 

Conyza canadensis, przymiotno białe Erigeron annuus, niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parvifl ora oraz nawłoć późna Solidago gigantea występują dość rzadko i, jak 

się wydaje, nie stanowią obecnie zagrożenia dla rodzimej fl ory i roślinności.

Na bogactwo fl orystyczne rezerwatu składają się również mchy i wątrobowce 

zasiedlające zróżnicowane podłoża (glebę, murszejące drewno, skałki wapienne, korę 

drzew), zarówno na siedliskach leśnych, jak i murawowych. Ogółem stwierdzono 

występowanie 80 taksonów mszaków, głównie naziemnych; są wśród nich 3 gatunki 

mchów podlegające częściowej ochronie – drabik drzewkowaty Climacium dendro-
ides, gajnik lśniący Hylocomium splendens i rokietnik pospolity Pleurozium schreberi 

( Żarnowiec i in. 1994/95). 

Chociaż zbiorowiska nieleśne, przede wszystkim murawy nawapienne i murawy 

na piaskach zajmują obecnie małą powierzchnię w rezerwacie, to w dużej mierze sta-

nowią one o wysokim walorze przyrodniczym i atrakcyjności omawianego terenu. 

Na rozległej polanie na grzbiecie wzgórza, położonej w północno-zachodniej części 

rezerwatu, wykształciła się murawa kserotermiczna z charakterystycznymi gatunkami 

Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis
(fot. MS)
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traw – kostrzewą bruzdkowaną Festuca rupicola i strzęplicą nadobną Koeleria macran-

tha (zespół Koelerio-Festucetum rupicolae). Murawa jest szczególnie piękna i barwna 

na przełomie czerwca i lipca, kiedy kwitnie większość światłolubnych i ciepłolub-

nych roślin, m. in. dąbrówka kosmata Ajuga genevensis, marzanka pagórkowa Aspe-

rula cynanchica, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, przelot pospolity Anthyllis 

vulneraria i przetacznik kłosowy Veronica spicata; częsty jest także ciemiężyk biało-

kwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Obok roślin dwuliściennych spotyka się kilka 

gatunków traw – np. rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, tymotkę Boehmera 

Phleum phleoides, drżączkę średnią Briza media i inne. Znacznie mniej gatunków 

rośnie w murawach na piaskach, których niewielkie płaty wykształciły się w północnej 

części rezerwatu. Te luźniejsze, z panującą trawą szczotlichą siwą Corynephorus cane-

scens to inicjalne murawy piaskowe (zespół Spergulo-Corynephoretum), natomiast 

bardziej zwarte murawy, z dużym udziałem dwóch innych traw – kostrzewy czerwonej 

Festuca rubra oraz mietlicy pospolitej Agrostis capillaris zalicza się do zespołu Festuco-

 -Th ymetum. Miejscami obserwuje się wśród lasu na piaszczystych glebach małe płaty 

zbiorowisk wrzosowiskowych z wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris i pojedynczymi 

roślinami muraw.

Zespołem leśnym rozpowszechnionym w rezerwacie jest grąd Tilio-Carpinetum 

o ciepłolubnym charakterze (z miodownikiem melisowatym). W warstwie drzew 

obok graba Carpinus betulus rośnie buk Fagus sylvatica, dąb bezszypułkowy Quercus 

petrea i inne drzewa. W runie występują m.in. gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 

kopytnik Asarum europaeum i zawilec gajowy Anemone nemorosa. Na stokach o eks-

pozycji  południowej zaznacza się obecność takich gatunków jak np. pięciornik biały 

Potentilla alba. Niewielkie powierzch-

nie na piaszczystym podłożu zajmuje 

bór mieszany Pino- Quercetum, z sosną 

Pinus sylvestris, dębem bezszypułkowym 

i brzozą brodawkowatą Betula pendula. 
Lasy w części zachodniej i północno-

 -zachodniej rezerwatu to na ogół zbioro-

wiska wtórne w różnym wieku, powstałe 

w wyniku sukcesji, zdominowane przez 

sadzoną i naturalnie rozprzestrzeniającą 

się tu sosnę zwyczajną. Była w nich 

sadzona także sosna czarna Pinus nigra, 

gatunek obcy w naszej fl orze. Inny typ 

wtórnego lasu przedstawia las robi-

niowy z glistnikiem Chelidonium majus 

w runie, powstały na północnych obrze-

żach rezerwatu. 

Na zarastających murawach wy-

kształcają się ciepłolubne zarośla złożone 

z wielu gatunków krzewów. Przeważają Pięciornik piaskowy Potentilla arenaria (fot. ZD)
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w nich: tarnina Prunus spinosa, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, róża dzika 

Rosa canina, dereń świdwa Cornus sanguinea; częste są też szakłak pospolity Rhamnus 

cathartica oraz berberys zwyczajny Berberis vulgaris. Wśród krzewów licznie występują 

zielne gatunki kserotermiczne i światłolubne. 

Czynna ochrona muraw kserotermicznych. W 1992 r. w części murawy na 

grzbiecie wzgórza usunięto krzewy, a na przylegającym do niej zboczu o ekspozycji 

zachodniej wycięto powstały tam ponad trzydziestoletni las sosnowy. Ponieważ usu-

nięte ze zbocza krzewy szybko odrastały, tworząc zwarte zarośla, w 2002 r. zostało 

ono powtórnie odsłonięte. Prowadzone od 20 lat obserwacje roślinności na stałych 

poletkach, założonych w murawie i na odlesionym zboczu wykazały, że mimo upływu 

lat w odlesionym miejscu bardzo wolno pojawiają się gatunki typowe dla muraw, 

chociaż rosną one w bezpośrednim sąsiedztwie. W ostatnim latach murawy są koszone 

i usuwane są odrośla krzewów. 

W przypadku niektórych gatunków konieczne jest podjęcie dodatkowych zabie-

gów aktywnej ochrony. Dotyczą one jednej z najcenniejszych roślin kserotermicznych 

muraw w rezerwacie – sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis, która rosła w nich obfi cie 

jeszcze w latach 60. minionego wieku. Niestety, często jej okazy były wykopywane 

przez kolekcjonerów i właścicieli przydomowych ogrodów. Obecnie jest to roślina 

zagrożona wymarciem. Zabiegi polegają na wysiewaniu dojrzałych nasion, wytwo-

rzonych przez istniejące jeszcze osobniki, w lukach zwartej darni, co stwarza większą 

szansę na ich wykiełkowanie i bezpieczny rozwój siewek. 

Informacje praktyczne. Do rezerwatu można dojechać z Krakowa autobusem 

MPK (linia 112, przystanek Podgórki Tynieckie) lub innym środkiem transportu 

drogą Kraków-Tyniec (ul. Bolesława Śmiałego). Około 0,5 km na północny wschód 

od rezerwatu przebiega odcinek autostrady A4 (obwodnicy autostradowej Krakowa). 

Ze szczytu wzgórza roztacza się rozległy widok na Kraków i na doskonale widoczny 

po drugiej stronie Wisły Klasztor Kamedułów na Bielanach.

Po rezerwacie można się poruszać ścieżką dydaktyczną prowadzącą na murawę 

oraz zielonym szlakiem turystycznym (idącym od Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 

przez wzgórza Grodzisko i Stępnica z powrotem do Opactwa). W południowej części 

omawianego terenu, przy kapliczce Matki Boskiej w skalnej wnęce, postawione są 

drewniane ławki.

W bliskim sąsiedztwie Skołczanki, od zachodu, znajduje się niewielki użytek eko-

logiczny (1,82 ha) Kowadza, także chroniący murawy kserotermiczne. 

Stefania Loster



Rezerwat Sterczów Ścianka

Ogólna charakterystyka. Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, w lasach uroczyska Wielki Las, należącego do 

Leśnictwa Klonów, na zachód od wsi Marchocice. Usytuowany jest na południowym 

i południowo-zachodnim zboczu jednego z lokalnych, niewysokich wzgórz rozmiesz-

czonych od Klonowa do Racławic, na wysokości w przedziale 295–320 m n.p.m. 

Rezerwat ciągnie się wzdłuż drogi leśnej na długości około 800 m, ma szerokość ok. 

140 m. Zbocze o nachyleniu od 5 do 30° porastają murawy i zarośla kserotermiczne 

przechodzące w jego górnej części w bardziej zwarty las grądowy. 

Na bogactwo fl orystyczne tego obszaru botanicy zwrócili uwagę jeszcze w latach 

dwudziestych XX wieku (Kozłowska 1923). Już wtedy postulowano utworzenie tu 

rezerwatu przyrody. W latach czterdziestych powtórnie pisano o konieczności utwo-

rzenia na tym terenie rezerwatu, ze względu na liczne występowanie rzadkich gatun-

ków roślin i ogromną bujność życia roślinnego (Medwecka-Kornaś 1947). Murawy 

kserotermiczne zajmowały wówczas znacznie większą powierzchnię, a okoliczna lud-

ność wypasała tam bydło. Aby ochronić roślinność przed nadmiernym wypasem, pro-

ponowano ogrodzenie tego terenu.

Skałą macierzystą obszaru są margle i wapienie górnej kredy, w wyższej części 

zbocze pokrywa skała lessowa. Na podłożu tym wykształciły się rędziny właściwe 

i brunatne. 

W murawie występuje rzadki w Polsce pająk, gryziel tapetnik Atypus piceus 
(R. Rozwałka, inf. ustna), gatunek ściśle związany z siedliskami kserotermicznymi.

Flora i roślinność. W rezerwacie występuje około 190 gatunków roślin naczynio-

wych. Z tej liczby 26 gatunków podlega ochronie prawnej, 19 objętych jest ochroną 

ścisłą, a 7 gatunków jest pod ochroną częściową. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 

podawano z tego rezerwatu jeszcze trzy gatunki roślin ściśle chronionych (Stachurski 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny

Rok utworzenia: 1955

Powierzchnia: 3,04 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Racławice, powiat Miechów

Region geografi czny: Niecka 
Nidziańska

Mezoregion: Wyżyna Miechowska

Własność: Lasy państwowe, Nadl. 
Miechów

Europejska Sieć Natura 2000:
Sterczów Ścianka PLH120015
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1995a): len włochaty Linum hirsutum, goryczkę orzęsioną Gentianella ciliata i storczyk 

drobnolistny Orchis ustulata, które obecnie nie zostały potwierdzone. 

Na obszarze rezerwatu zachowały się tylko niewielkie fragmenty kwiecistej 

murawy kserotermicznej z omanem wąskolistnym Inula ensifolia (Inuletum ensi-

foliae), dawniej tu rozpowszechnionej. Zbiorowisko to zajmuje obecnie niewielkie 

enklawy – polanki pośród ciepłolubnych zarośli. W większości zarastają one krzewami 

i drzewami. Murawa kserotermiczna z omanem wąskolistnym jest szczególnie bogata 

w rośliny światłożądne i przystosowane do okresowej suszy. Występują tu następujące 

gatunki charakterystyczne dla tego zbiorowiska: oman wąskolistny (roślina o dużych 

żółtych kwiatach, tu jeszcze dość częsta), sucholubna trawa – perz siny Elymus hispi-

dus, turzyca Michela Carex michelii, oraz dwa gatunki barwnie kwitnących roślin ściśle 

chronionych: ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum, o purpurowych kwiatach i len 

żółty Linum fl avum (tylko kilka roślin), o złocistych kwiatach, oraz aster gawędka 

Aster amellus o niebieskich kwiatostanach, kwitnący późnym latem. Obok nich rośnie 

wiele innych gatunków murawowych, jak: szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratis-

bonensis, pięciornik piaskowy Potentilla arenaria, szałwia okręgowa Salvia verticillata 

i łąkowa S. pratensis, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca, macierzanka panońska Th y-

mus kosteleckyanus, macierzanka Marschalla Th . marschallianus, pajęcznica gałęzista 

Zarośnięta lasem murawa kserotermiczna (fot. ZD)
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Anthericum ramosum, przelot pospolity Anthyllis vulneraria, marzanka pagórkowa 

Asperula cynanchica, dzwonek skupiony Campanula glomerata, chaber driakiewnik 

Centaurea scabiosa, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, wilczomlecz sosnka 

Euphorbia cyparissias, posłonek rozesłany Helianthemum nummularium, lucerna sier-

powata Medicago falcata, sparceta siewna Onobrychis viciifolia, biedrzeniec mniejszy 

Pimpinella saxifraga, babka średnia Plantago media, głowienka wielkokwiatowa Prunella 

grandifl ora, krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor, czyściec prosty Stachys recta, trawy: 

owsica łąkowa Avenula pratensis, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola i kłosownica 

pierzasta Brachypodium pinnatum. Obok nich rosną kolejne gatunki ściśle chronione: 

miłek wiosenny Adonis vernalis (ma okazałe złociste kwiaty, kwitnie wczesną wiosną; 

w rezerwacie odnaleziono tylko kilka płonnych okazów), dziewięćsił bezłodygowy 

Carlina acaulis, storczyk kukawka Orchis militaris oraz dziewanna Chaixa austriacka 

Verbascum chaixii austriacum. W runi kwiecistej murawy kserotermicznej z omanem 

wąskolistnym w Sterczowie dominuje trawa kłosownica pierzasta, co powoduje, że 

inne gatunki są mniej liczne lub występują pojedynczo. Dodatkowo płaty tej murawy 

są ocieniane przez drzewa: sosnę zwyczajną Pinus sylvestris, dąb bezszypułkowy Quercus 

petraea, dąb szypułkowy Quercus robur, grab Carpinus betulus, czereśnię ptasią Cerasus 

avium, rzadziej przez klon jawor Acer pseudoplatanus, oraz przez krzewy: leszczynę 

pospolitą Corylus avellana, derenia świdwę Cornus sanguinea, dwa gatunki krzewów 

chronionych częściowo – kruszynę pospolitą Frangula alnus i kalinę koralową Vibur-

num opulus, rzadziej przez trzmielinę brodawkowatą Euonymus verrucosa, śliwę tar-

ninę Prunus spinosa, szakłaka pospolitego 

Rhamnus cathartica, różę polną Rosa canina 

i jałowca pospolitego Juniperus communis. 

Największą powierzchnię w rezerwacie 

zajmują ciepłolubne zarośla nawiązujące do 

zespołu Peucedano cervariae-Coryletum. 

Pomimo zaroślowego charakteru zbiorowi-

ska, występuje w nim, poza wymienionymi 

już krzewami, kilka gatunków drzew, czę-

sto karłowatych, z nisko osadzoną koroną 

i pokręconymi pniami: dąb bezszypułkowy, 

dąb szypułkowy, rzadziej sosna zwyczajna 

i grab pospolity oraz czereśnia ptasia. 

W zbiorowisku tym rosną liczne roślin 

zielne typowe dla ciepłych zarośli: rzepik 

pospolity Agrimonia eupatoria, traganek sze-

rokolistny Astragalus glycyphyllos, dzwonek 

jednostronny Campanula rapunculoides, kli-

nopodium pospolite Clinopodium vulgare, 

cieciorka pstra Coronilla varia, poziomka 

twardawa Fragaria viridis, bodziszek czer-

wony Geranium sanguineum, lebiodka Powojnik prosty Clematis recta (fot. SG)
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pospolita Origanum vulgare, gorysz siny 

Peucedanum cervaria, przytulia Schultesa 

Galium schultesii, fi ołek kosmaty Viola 

hirta i inne. Zbiorowisko ciepłolubnych 

zarośli wyróżnia także występowanie wielu 

gatunków roślin objętych ochroną prawną 

– częściową: konwalii majowej Convallaria 

majalis i pierwiosnka lekarskiego Primula 

veris, oraz ścisłą, są to: zawilec wielko-

kwiatowy Anemone sylvestris, pluskwica 

europejska Cimicifuga europaea, powojnik 

prosty Clematis recta (jedyne stanowisko 

na Wyżynie Miechowskiej), rzadkie w Pol-

sce storczyki – storczyk purpurowy Orchis 

purpurea oraz storczyk obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus, gatunek o najbar-

dziej okazałych kwiatach wśród rodzi-

mych storczyków. Obuwik pospolity jest 

gatunkiem bardzo rzadkim i zagrożonym 

w Europie, wymieniony jest w załączniku 

2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

W ciepłych zaroślach w rezerwa-

cie rosną też gatunki roślin typowe dla 

runa lasów grądowych: zawilec gajowy 

Anemone nemorosa, czerniec gronkowy 

Actea spicata, żankiel zwyczajny Sanicula 

europaea, perłówka zwisła Melica nutans, 

miodunka ćma Pulmonaria obscura, czwo-

rolist pospolity Paris quadrifolia, oraz ściśle 

chronione gatunki: wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum, buławnik wielkokwia-

towy Cephalanthera longifolia, buławnik 

wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, lilia złotogłów Lilium martagon i tojad 

mołdawski Aconitum moldavicum, a także częściowo chronione: kopytnik pospolity 

Asarum europaeum i przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum. 

Czynna ochrona. Zbiorowisko ciepłolubnej murawy kserotermicznych nie jest 

w Sterczowie zbiorowiskiem naturalnym, utrzymywało się dzięki wypasowi bydła 

i owiec, który trwał tu zapewnie od wielu stuleci. Z powodu braku ekstensywnego 

użytkowania na tym terenie (wypasu, koszenia, wycinania nalotu drzew i krzewów) 

murawa kserotermiczna silnie zarosła. Sukcesja ekologiczna w kierunku zbiorowisk 

leśnych eliminuje wiele gatunków miejsc otwartych, murawowych (Loster, Gawroński 

2004). Utrzymanie zbiorowiska omanu wąskolistnego (Inuletum ensifoliae) uzależ-

nione jest bezpośrednio od przywrócenia tych zabiegów. Obszar ma duże znaczenie 

Pluskwica europejska Cimicifuga europaea 
(fot. ZD)
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dla zachowania populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus w Polsce, a szcze-

gólnie na Wyżynie Miechowskiej. W związku ze wzrostem ocienienia, wynikającym 

ze zmieniającym się zwarciem drzew i krzewów, prowadzony jest stały monitoring 

populacji tego gatunku na terenie rezerwatu. Planowane są też kolejne zabiegi prze-

rzedzania krzewów w zaroślach i na murawie.

Informacje praktyczne. Rezerwat znajduje się pośród lasów na południowy 

zachód od Klonowa. Dojazd z Miechowa w kierunku Racławic drogą nr 783. 

W  Klonowie przy leśniczówce należy skręcić w prawo. Szutrową drogą możemy doje-

chać do leśnego szlabanu, dalszy odcinek (około 1 km do początku rezerwatu) trzeba 

pokonać pieszo. 

Stefan Gawroski



Rezerwat Wały

Ogólna charakterystyka. Rezerwat 

znajduje się w sąsiedztwie wsi Dale, 

około 2 km na północ od Racła-

wic. Obejmuje on przede wszystkim 

zachodnie i południowo-zachodnie zbocza wzgórza Wały, w zakresie wysokości od 305 

do 350 m n.p.m. Jest to wschodni kraniec wzgórz zbudowanych z wapieni kredowych, 

przykrytych warstwą margli kredowych i wapieni trzeciorzędowych. Wierzchowiny 

wzniesień pokryte są tu lessem, a miejscami utworami gliniastymi i piaskiem gli-

niastym. Na terenie rezerwatu występują prawie wyłącznie gleby powstałe na węgla-

nowym podłożu margli kredowych, zróżnicowane od rędzin inicjalnych po rędziny 

właściwe. We wschodniej jego części, w bardziej stromych miejscach, w środkowej 

i dolnej części zbocza, widoczne są wychodnie margli kredowych odsłonięte w wyniku 

erozji (Poznańska 1991a; Stachurski 1996a). 

Rezerwat został utworzony dla ochrony roślinności murawowej, a w szczególności 

populacji dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia i innych rzadkich gatun-

ków. W granicach rezerwatu znajdują się dwa oddziały leśne. Większy, o powierzchni 

5,04 ha, w przeważającej części jest zajęty przez las, powstały w wyniku zalesienia tego 

terenu przede wszystkim sosną zwyczajną Pinus sylvestris, w latach 50. ubiegłego wieku, 

oraz przez ciepłolubne zarośla. Tylko około 25% powierzchni tego oddziału zajmuje 

roślinność murawowa. Drugi, znacznie mniejszy oddział, o powierzchni tylko 0,78 ha, 

ciągnie się długim wąskim pasem w kierunku północno-zachodnim, po drugiej stro-

nie drogi z Racławic do wsi Dosłońce. Ta część rezerwatu jest prawie w całości poro-

śnięta zaroślami ciepłolubnymi. Rezerwat otoczony jest głównie polami uprawnymi, 

jedynie w północnej części graniczy on, na odcinku około 300 m, z gospodarczym 

drzewostanem sosnowym, natomiast długi pas zarośli po drugiej stronie wspomnianej 

drogi kończy się przy granicy lasu liściastego. Przed utworzeniem rezerwatu, w jego 

Typ rezerwatu: murawowo-leśny

Rok utworzenia: 1957

Powierzchnia: 5,82 ha
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obecnej części od strony wsi Dale, zarośniętej już drzewami i krzewami, funkcjonował 

mały kamieniołom, z którego korzystali okoliczni mieszkańcy. Próby użytkowania 

tego kamieniołomu miały miejsce także po utworzeniu rezerwatu, m. in. w latach 

70. i 90. ubiegłego wieku. Na długo przed utworzeniem rezerwatu oraz później przez 

kilkadziesiąt lat, na terenach prywatnych bezpośrednio przylegających od wschodu 

i południa do jego części porośniętej murawą, znajdowały się pola orne. Były one 

założone w dolnej, łagodnie nachylonej partii stoku i w miejscach bardziej stromych, 

przy wschodniej granicy rezerwatu. Obecnie pola te nie są już użytkowane, a odłogi 

są dość szybko kolonizowane przez wiele kserotermicznych gatunków murawowych. 

W 2009 r. sam rezerwat został uznany za obszar Natura 2000, a w 2011 r. powierzch-

nię tego obszaru zwiększono do 9,3 ha, przez włączenie w jego skład także prywatnych 

odłogów przylegających od wschodu.

Kserotermiczna murawa jest siedliskiem dla wielu owadów, jednak brak dotych-

czas szczegółowych danych o ich bogactwie gatunkowym. Wiadomo natomiast, że 

występuje tu liczna populacja zagrożonego w Polsce wyginięciem pająka gryziela 

stepowego Atypus muralis, związanego z roślinnością kserotermiczną (Rozwałka R. 

inf. ust.). Obserwowane były tu także ciepłolubne gady i płazy: jaszczurka zwinka 

Lacerta agilis, gniewosz plamisty Coronella austriaca i ropucha zielona Bufo viridis 
( Ichniowska 1980).

Flora i roślinność. Najcenniejszą przyrodniczo i najbardziej interesującą częścią 

rezerwatu jest bogata w gatunki nawapienna murawa kserotermiczna z omanem 

Wzgórze Wały z nawapienną murawą kserotermiczną (fot. BG)
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wąskolistnym Inula ensifolia (Inuletum ensifoliae), pokrywająca południowo-zachodni 

stok wzniesienia. Na 50 m2 można tu znaleźć nawet ponad 50 gatunków roślin. To 

właśnie w tym miejscu odkryto w 1954 r. najliczniejszą w Polsce populację dzie-

więćsiła popłocholistnego (Jasiewicz, Pawłowski 1956). Obecność tego gatunku była 

głównym powodem objęcia ochroną roślinności na stokach wzgórza. Dziewięćsił 

popłocholistny znany jest obecnie z tylko 7 miejsc w naszym kraju. Pozostałe cztery 

– najbliżej położone, znajdują się w Górach Pińczowskich, a dwa inne na Wyżynie 

Lubelskiej. Stan i liczebność populacji tego gatunku są obserwowane od wielu lat. 

W ostatnich 20 latach liczba osobników w rezerwacie wahała się od kilku tysięcy do 

ponad 25 tys. (Poznańska 1991b; Denisiuk i in. 2009). Dziewięćsił popłocholistny 

jest rośliną wieloletnią, ale zakwita i wydaje nasiona tylko raz w życiu. Roślina kwitnie 

często dopiero po wielu latach wolnego rozwoju, a po przekwitnieniu obumiera. Jej 

nasiona kiełkują i siewki rozwijają się najlepiej w miejscach, gdzie jest zupełnie odsło-

nięta gleba. Te dwa czynniki w powiązaniu z warunkami klimatycznymi są powo-

dem znacznych wahań liczebności populacji w czasie. Wymienione cechy gatunku 

decydują także o przestrzennym zróżnicowaniu jego populacji. Najwięcej osobników 

Murawa z omanem wąskolistnym, dziewięćsiłem popłocholistnym i pszeńcem różowym (fot. BG)
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dziewięćsiłu obserwuje się na rędzinie 

inicjalnej, w luźnej murawie na odło-

gach we wschodniej części obszaru 

Natura 2000, a najmniej w zwartej 

murawie i w zaroślach w zachodniej 

części stoku. Osobniki rosnące w wyso-

kiej, silnie zwartej murawie i w zaro-

ślach z reguły nie wytwarzają kwiatów 

(Poznańska 1991a).

Dziewięćsiłowi towarzyszą, oprócz 

omanu wąskolistnego, liczne gatunki 

kserotermiczne, w tym: pszeniec ró-

żowy Melampyrum arvense, turzyca 

niska Carex humilis, driakiew żółtawa 

Scabiosa ochroleuca, szałwia okręgowa 

Salvia verticillata, krwiściąg mniej-

szy Sanguisorba minor, głowienka 

wielkokwiatowa Prunella grandifl ora, 

macierzanka Marschalla Th ymus mar-

schalianus, chaber nadreński Centaurea 

stoebe i wiele innych. Są wśród nich 

także gatunki podlegające ścisłej lub częściowej ochronie: aster gawędka Aster amellus, 

miłek wiosenny Adonis vernalis, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dzwonek 

syberyjski Campanula sibirica, len złocisty Linum fl avum, len włochaty L. hirsutum, 

dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, ostrożeń panoński Cirsium pannonicum, 

pierwiosnek lekarski Primula veris (część. chr.), dwulistnik muszy Ophrys insectifora 

i storczyk kukawka Orchis militaris (Kaźmierczakowa, Poznańska 1982; Stachurski 

1996). Można zauważyć wyraźną zmienność kombinacji gatunkowych tworzących 

murawę. W zależności od głębokości gleby, położenia na stoku i stopnia ocienienia 

przez drzewa i krzewy, są to płaty luźnej lub bardziej zwartej niskiej murawy, płaty 

z przewagą wyższych i bardziej rozrośniętych bylin, jak lebiodka pospolita Origanum 

vulgare, szałwia łąkowa Salvia pratensis i pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, 

lub zdominowane przez trawy: kłosownicę pierzastą Brachypodium pinnatum, owsicę 

łąkową Avenula pratensis i perz siny Elymus hispidus. 

W północnej, największej części rezerwatu, która obejmuje znacznie rozleglejszy 

od murawy kompleks leśno-zaroślowy, można znaleźć spore płaty zarośli kseroter-

micznych z okrzynem szerokolistnym Laserpitium latifolium, wrotyczem baldacho-

groniastym Tanacetum corymbosum, ciemiężykiem białokwiatowym Vincetoxicum 

hirundinaria i niektórymi gatunkami murawowymi, a także leśnymi (Peucedano 

cervarie-Coryletum). W tej części rezerwatu obecne są takie gatunki lasów liściastych, 

jak: przytulia Schultesa Galium schultesii, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictro-
ides, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i szczyr trwały Mercurialis perennis. 

Rośnie tu także kilka gatunków leśnych i zaroślowych ściśle chronionych: wawrzynek 

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia
(fot. ZD)
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wilczełyko Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium martagon, obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus, podkolan biały Platanthera bifolia, buławik wielkokwiatowy 

Cephalanthera damasonium, buławik mieczolistny C. longifolia, oraz podlegających 

ochronie częściowej: kopytnik pospolity Asarum europaeum, przytulia wonna Galium 

odoratum, konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Frangula alnus 

i kalina koralowa Viburnum opulus. Większość wymienionych gatunków to składniki 

naturalnego lasu liściastego występującego kiedyś na tym terenie, które przetrwały do 

dzisiaj. Na omawianym obszarze występują również posadzone niegdyś drzewa: sosna 

zwyczajna, świerk pospolity Picea abies, modrzew europejski Larix decidua i gatunki 

obce: sosna czarna Pinus nigra, dąb czerwony Quercus rubra i robinia akacjowa Robi-

nia pseudoacacia.

Wąski pas roślinności ciągnący się w kierunku północno-zachodnim tworzą cie-

płolubne zarośla m.in. z szakłakiem pospolitym Rhamnus cathartica, dereniem świdwą 

Cornus sanguinea, tarniną Prunus spinosa, ligustrem pospolitym Ligustrum vulgare, 

różami Rosa spp., którym towarzyszą różne gatunki murawowe, zaroślowe i łąkowe. 

W końcowej części pasa zarośli rosną dwa gatunki objęte ścisłą ochroną: wiśnia kar-

łowata Cerasus fruticosa i pluskwica europejska Cimicifuga europaea. 

Na uwagę zasługują także rzadkie i szybko zanikające ciepłolubne i nawapienne 

chwasty, głównie upraw zbożowych, obecne jeszcze na polach przylegających do rezer-

watu od południowego-zachodu. Są to m.in.: miłek letni Adonis aestivalis, kurzy-

ślad błękitny Anagallis foemina, włóczydło polne Caucalis platycarpus, pszonacznik 

wschodni Conringia orientalis, dymnica drobnokwiatowa Fumaria vaillantii i ostró-

żeczka polna Consolida regalis (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1992).

Zagrożenie i ochrona roślinności kserotermicznej. Drzewa i krzewy od dawna 

powoli zarastały kserotermiczną murawę. Były one usuwane w ostatnich dzie-

sięcioleciach, ale tylko sporadycznie 

i w zbyt mały stopniu. Obecnie murawa 

w zachodniej i środkowej części jest dość 

mocno zarośnięta przez liczne krzewy 

i drzewa, w tym: sosnę zwyczajną, dąb 

szypułkowy Quercus robur, jałowiec 

pospolity Juniperus communis, tarninę, 

dereń świdwę, róże i inne. Konieczne 

jest regularne wycinanie rozrastających 

się tu gatunków drzewiastych w znacz-

nie większym zakresie niż dotychczas 

i koszenie murawy w miejscach zdomi-

nowanych przez wysokie zioła i trawy. 

Zabiegi te zaczęto stosować w 2011 r. 

Wskazany jest też ekstensywny wypas 

w płatach zwartej murawy, który wpro-

wadzono po raz pierwszy w 2012 r. 

Ponieważ dziewięćsił popłocholistny Len włochaty Linum hirsutum (fot. ZD)
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najlepiej rozwija się w miejscach z odsłoniętym podłożem, aby utrzymać wysoką 

liczebność jego populacji należałoby w płatach zwartej murawy tworzyć luki, tak 

aby przynajmniej na części stoku objętego ochroną zachowała ona luźną strukturę. 

Jest to wskazane dla ochrony populacji także innych gatunków kserotermicznych, 

np. lnu włochatego, który również preferuje takie miejsca (Kaźmierczakowa 1991). 

Ponadto należałoby sukcesywnie usuwać z rezerwatu wprowadzone tam gatunki drzew 

szpilkowych, a także wszystkie gatunki drzew obcego pochodzenia: sosnę czarną, dąb 

czerwony i robinię akacjową.

Informacje praktyczne. Najłatwiej dojechać do rezerwatu drogą z Miechowa 

do Racławic, która prowadzi dalej w kierunku Skalbmierza i Kazimierzy Wielkiej. 

W Racławicach należy skręcić w lewo na drogę do wsi Dosłońce.

Zbigniew Dzwonko



Rezerwat Wąwóz Bolechowicki

Ogólna charakterystyka. Rezerwat Wąwóz Bolechowicki znajduje się ok. 20 km na 

północ od wsi Bolechowice. Utworzony został w celu zachowania przełomowego, 

skalistego odcinka doliny Potoku Bolechowickiego (dopływu Rudawy), wraz z zale-

sionymi wąwozami rozcinającymi wierzchowinę. Od strony południowej rezerwat 

graniczy z zabudowaniami Bolechowic, od południowo-zachodniej – wsi Karniowice, 

a od strony wschodniej z zabudowaniami przysiółków Zelkowa.

W podłożu zalegają tu utwory górnojurajskie, reprezentowane przez skały 

wapienne strefy uskokowej oddzielającej Płaskowyż Ojcowski od Zapadliska Krzeszo-

wickiego. Decydują one w znacznym stopniu o charakterze krajobrazu tego rezerwatu 

i obecności licznych form krasowych, takich jak niewielkie jaskinie i schrony skalne. 

Najbardziej charakterystycznym elementem jest Brama Bolechowicka – największa 

i najbardziej okazała formacja skalna o takim charakterze na terenie Parku Krajo-

brazowego Dolinki Krakowskie, w obrębie którego znajduje się rezerwat. W dol-

nej części rezerwatu zaznacza się wyraźnie asymetria zboczy. Na lewym widnieją 

masywy skalne i różnej wielkości skałki, prawe zbocze jest pozbawione większych 

wychodni skalnych. 

Na tym terenie przeważają gleby wapniowcowe. Należą do nich rędziny właściwe, 

brunatne i próchniczne oraz wykształcające się na powierzchni ostańców rędziny ini-

cjalne. Na skłonach zboczy występują głębsze gleby brunatne i płowe, a na dnie doliny 

potoku pojawiają się miejscami gleby glejowe i mady rzeczne.

Niestety, w związku z zaniechaniem wypasu doszło do nadmiernego rozrośnięcia 

się krzewów i drzew, w wyniku czego zanikły najcenniejsze miejsca występowania 

roślinności naskalnej, a także ustąpiło wiele gatunków ciepłolubnych. Murawy kse-

rotermiczne zajmujące niegdyś 35% powierzchni rezerwatu, skurczyły się do około 

Typ rezerwatu: krajobrazowy

Rok utworzenia: 1968

Powierzchnia: 22,44 ha

Położenie administracyjne:
Gmina Zabierzów, powiat 
Kraków

Region geografi czny: Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska

Mezoregion: Wyżyna Olkuska

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadl. Krzeszowice

Europejska Sieć Natura 2000:
Dolinki Jurajskie PLH120005
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1/3 dawnego stanu. Wiele ostańców skalnych, tak charakterystycznych dla jurajskiego 

krajobrazu, zostało zasłoniętych przez rozrastające się drzewa.

Flora i roślinność. Wąwóz Bolechowicki ma bogatą fl orę. Składa się na nią 485 

gatunków roślin naczyniowych, w tym 25 gatunków chronionych. Ściśle chronione 

są: parzydło leśne Aruncus sylvestris, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, buław-

nik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, buławnik mieczolistny C. longifolia, 

wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atro-

rubens, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, przylaszczka pospolita Hepatica 

nobilis, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, zaraza goryczelowa Orobanche picridis, 
miodownik melisowaty Melittis melissophyllum oraz paprotka zwyczajna Polypodium 

vulgare. Spośród roślin objętych ochroną częściową w rezerwacie występują: kopyt-

nik pospolity Asarum europaeum, bluszcz zwyczajny Hedera helix, konwalia majowa 

Convallaria majalis, pierwiosnek wiosenny Primula veris, pierwiosnek wyniosły Pri-

mula elatior, marzanka wonna Galium odoratum, kruszyna pospolita Frangula alnus 
i kalina koralowa Viburnum opulus.

W ostatnich latach z rezerwatu ustąpiło kilka chronionych gatunków roślin, jed-

nakże ich odnalezienie wciąż jest możliwe. Są to: buławnik czerwony Cephalanthera 

rubra, obuwik pospolity Cypripedium calceolus i widłak goździsty Lycopodium clavatum.

Brama Bolechowicka (fot. SG)
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Na terenie rezerwatu licznie reprezentowane są gatunki górskie, należą do nich 

m.in.: żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, naskalna paproć – cienistka Roberta 

Gymnocarpium robertianum, jastrzębiec siny Hieracium bifi dum oraz kozłek trójlist-

kowy Valeriana tripteris.

Flora ciepłolubna reprezentowana jest przez wiele gatunków. Tworzą tę grupę 

m.in.: dąbrówka kosmata Ajuga genevensis, marzanki Asperula cynanchica i A. tinc-

toria, bukwica lekarska Betonica offi  cinalis, dzwonek skupiony Campanula glomerata, 

dzwonek brzoskwiniolistny C. persicifolia, ośmiał mniejszy Cerinthe minor, cieciorka 

pstra Coronilla varia, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, przytulia północna 

Galium boreale, oman szlachtawa Inula conyza, oman wąskolistny I. ensifolia, oman 

wierzbolistny I. salicina, groszek czerniejący Lathyrus niger, pięciornik piaskowy Poten-

tilla arenaria, szałwie – łąkowa Salvia pratensis i okręgowa S. verticillata, krwiściąg 

mniejszy Sanguisorba minor, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca, starzec prosty Sta-

chys recta, koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, koniczyna pagórkowa Trifolium 

montanum i różne gatunki macierzanek.

Na tym terenie rośnie ponad 30 roślin obcego pochodzenia, w tym silnie inwa-

zyjna robinia akacjowa Robinia pseudoacacia oraz stanowiący zagrożenie dla gatunków 

runa leśnego niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parvifl ora. 

Zarastające murawy na skałach (fot. SG)
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Roślinność rezerwatu charakteryzuje stosunkowo niski stopień naturalności 

(Michalik i in. 2002). Aktualnie ponad 80% powierzchni rezerwatu zajmują zbioro-

wiska leśne i zaroślowe. 

Dominują grądy (Tilio-Carpinetum), najczęściej o zaburzonym składzie warstwy 

drzew. Oprócz panującego gatunków: graba Carpinus betulus, dębu bezszypułkowego 

Quercus petraea, buka pospolitego Fagus sylvatica i jawora Acer pseudoplatanus, duży 

udział mają posadzone drzewa szpilkowe – sosna zwyczajna Pinus sylvestris, świerk 

pospolity Picea abies i modrzew europejski Larix decidua. Runo jest bardzo bogate; 

częstymi gatunkami są w nim m.in. gajowiec żółty Galeobdolon luteum i turzyca leśna 

Carex sylvatica.

Na dnie doliny zachowały się fragmenty łęgów olszowych (Alno-Ulmion). Mają 

one postać wąskiego pasa drzew złożonego z olszy czarnej Alnus glutinosa, jesionu 

wyniosłego Fraxinus excelsior i klonu Acer platanoides. Bujnie rozwinięta jest warstwa 

podszytu oraz runa, zdominowanego przez wysokie byliny, np. świerząbka orzesionego 

Chaerophyllum hirsutum. 

Blisko krawędzi wierzchowiny wykształcił się bór mieszany. Jego drzewostan 

budują sosna zwyczajna z domieszką dębu bezszypułkowego i brzozy brodawkowatej 

Betula pendula. Taki skład jest wynikiem wcześniejszej gospodarki leśnej. W runie rosną 

m.in. borówka czarna Vaccinium myrtillus i orlica pospolita Pteridium aquilinum. 

Kserotermiczne zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum) występują głównie na 

skałach wapiennych Bramy Bolechowickiej. Tworzą je ciepłolubne krzewy: leszczyna 

Corylus avellana, dereń świdwa Cornus san-

guinea, szakłak zwyczajny Rhamnus cathar-

ticus, trzmielina brodawkowata Euonymus 

verrucosus, trzmielina zwyczajna E. euro-

paeus, irga pospolita Cotoneaster integr-

rimus, irga czarna C. niger oraz rozmaite 

gatunki róż. Często rosną w nich także 

młode drzewa, głównie dęby szypułkowy 

i bezszypułkowy. W zależności od stopnia 

zwarcia zarośli, rośliny zielne mają w nich 

różny udział. Panują: okrzyn szerokolistny 

Laserpitium latifolium, kokoryczka wonna 

Polygonatum odoratum, ciemiężyk blado-

kwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, mio-

downik melisowaty Melittis melissophyllum 

i oleśnik górski Libanotis montana. Rosną 

tu także gatunki typowe dla muraw kse-

rotermicznych, m.in. kłosownica pierza-

sta Brachypodium pinnatum i wilczomlecz 

sosnka Euphorbia cyparissias. 
Zarośla tarniny Prunus spinosa stanowią 

zbiorowisko o wiele uboższe, zdominowane Cieciorka pstra Coronilla varia (fot. ZD)
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przez tę śliwę oraz głogi, którym towarzyszą 

tylko nieliczne rośliny zielne.

Najcenniejszymi zbiorowiskami są w  rezer- 

wacie nawapienne murawy ksero ter miczne. 

Kwieciste murawy kserotermiczne (Ori-

gano-Brachypodietum) to zbiorowisko bardzo 

bogate w gatunki. W czasie, gdy utworzono 

rezerwat, były one rozpowszechnione na zbo-

czach wąwozu. Obecnie wiele z tych muraw już 

nie istnieje, ponieważ nieużytkowane zarosły 

krzewami i drzewami, niekiedy nawet sadzono 

na nich sosnę i modrzew. W większości istnie-

jących wciąż muraw krzewy, przede wszystkim 

głogi, róże, szakłak, dereń świdwa przeważają 

nad gatunkami zielnymi. Wciąż jednak można 

odnaleźć typowo wykształcone kwieciste 

murawy, z dużym udziałem kłosownicy pierza-

stej Brachypodium pinnatum i innymi roślinami 

ciepłolubnymi – lebiodką pospolitą Origanum 

vulgare, goździkiem kartuzkiem Dianthus car-

thusianorum, bodziszkiem krwistym Geranium sanguineum i pajęcznicą gałęzistą 

Anthericum ramosum.

Trawiasta murawa (Koelerio-Festucetum rupicolae) rozwinęła się tylko w zachod-

niej części rezerwatu. Panują w niej trawy, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, 

strzęplica nadobna Koeleria macrantha i tymotka Boehmera Phleum phleoides.

Na odsłoniętych skałkach wapiennych wykształciła się murawa z kostrzewą bladą 

Festuca pallens (Festucetum pallentis). Występują w niej m.in. czosnek skalny Allium 

montanum, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera i oleśnik górski  Libanotis montana. 

Na dnie Wąwozu występują również fragmenty zdegradowanych łąk świeżych 

z dominacją rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius, pastwiska życicowe (Lolio-

 -Cynosuretum) i zbiorowisko wilgociolubne z miętą długolistną Mentha longifolia.

Czynna ochrona muraw kserotermicznych. Czynna ochrona została podjęta 

w połowie lat 90 ubiegłego wieku (Michalik i in. 1995). Od roku 1996 prowadzone 

były zabiegi odsłaniania skał oraz płatów muraw kserotermicznych. 

Informacje praktyczne. Do Bolechowic można dojechać z Krakowa samochodem 

lub autobusem MPK (linie 248, 268 z pętli Bronowice Małe). Stamtąd do rezerwatu 

wiedzie dobrze oznakowany szlak turystyczny koloru czarnego. Istnieje również dłuż-

szy, żółty szlak turystyczny, wiodący spod siedziby Ojcowskiego Parku Narodowego 

przez Dolinę Kluczwody, Wierzchowie i Zelków. 

Znaczna część rezerwatu jest powszechnie dostępna, jest atrakcja turystyczną 

i terenem wspinaczkowym, szczególnie otoczenie Bramy Bolechowickiej. 

Waldemar Heise

Czosnek skalny Allium montanum (fot. SG)



Rezerwat Wąwóz Homole

Charakterystyka ogólna. Rezerwat 

jest położony na północnych sto-

kach Małych Pienin, stanowiących 

wschodnią część pasma Pienin. 

Wąwóz charakteryzuje się bardzo stromymi ścianami, których wysokość dochodzi 

do 120 m. Górna część ścian zapada się w kierunku wąwozu pod kątem 60–80°, 

lokalnie w wielu miejscach ściany są niemal pionowe. W dolnej i środkowej części 

wąwóz ma kształt litery U albo V. Dnem tego głęboko wciętego wąwozu płynie potok 

Kamionka, na którym tworzą się liczne kaskady. Łagodniej nachylone ściany wystę-

pują w części położonej nad potokiem Koniowskim, dopływem Kamionki, jednak i tu 

spotyka się pojedyncze strome skałki i skaliste nisze osuwiskowe. Część rezerwatu nad 

potokiem Kamionka ma charakter wyraźnej grani, której wschodnie stoki są szcze-

gólnie strome i skaliste. Na grzbiecie tym dobrze widoczna jest granica skał dolnego 

miocenu, na wysokości 680 m n.p.m., i leżących wyżej skał górnomioceńskich. Ściany 

wąwozu zbudowane są ze skał z serii czorsztyńskiej oraz leżącej nad nią serii niedzic-

kiej. Pokrywa czwartorzędowa składa się ze żwirowych i żwirowo-gliniastych tarasów 

plejstoceńskich i holoceńskich oraz utworów zwietrzelinowych i gliny (Birkenmajer 

1971). W rezerwacie występują gleby: rędziny, gleby brunatne właściwe, gleby grun-

towo glejowe i mady. 

Utworzenie rezerwatu miało na celu ochronę i zachowanie ze względów naukowych 

wąwozu skalnego, odznaczającego się pięknem krajobrazu i licznymi osobliwościami 

przyrody żywej i nieożywionej. Chronione są tu niezwykle interesujące murawowe 

i naskalne zbiorowiska górskie i kserotermiczne.

Do 1945 roku w okolicach rezerwatu mieszkali Rusini Szlachtowscy, zajmujący 

się uprawą roli i gospodarką hodowlaną. W tym czasie na terenie rezerwatu rozwijały 

Typ rezerwatu: krajobrazowy

Rok utworzenia: 1963

Powierzchnia: 58,64 ha

Położenie administracyjne: Gmina 
Szczawnica, powiat Nowy Targ 

Region geografi czny: Obniżenie 
Orawsko-Podhalańskie

Mezoregion: Pieniny

Własność: Skarb Państwa, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Krościenko

Europejska Sieć Natura 2000:
Małe Pieniny PLH120025
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się wyłącznie zbiorowiska murawowe, w których nielicznie występowały kępy jałow-

ców i niewielkie grupy drzew, jako resztki wcześniej istniejących tam lasów (Tysz-

kiewicz 1992).

Flora i roślinność. Obecna szata roślinna tego terenu ukształtowała się pod 

wpływem trwającej ponad 500 lat działalności ludzkiej. Wynikiem tego było nie-

mal zupełne jego odlesienie. Niewielkim zmianom uległy jedynie zbiorowiska skalne 

i murawy naskalne. Obecnie część rezerwatu porośnięta jest lasem świerkowym. 

Znaczną powierzchnię zajmują na wpół naturalne murawy, powstałe w miejscach 

wylesień i poddane wypasowi. Spotyka się także młaki i łąki. 

W rezerwacie rośnie blisko 300 gatunków roślin naczyniowych. Są wśród nich tak 

interesujące gatunki, jak np. rozchodnik ostry Sedum acre var. calcigenum, znaleziony 

tylko na obszarze Małych Pienin, czy przetacznik krzewinkowy Veronica fruticans, 

który reprezentuje rośliny będące pozostałością (reliktami) starszych fl or (Zarzycki 

1976). Licznie rosną tu gatunki górskie, jak: stokrotnica górska Bellidiastrum miche-

lii, świetlik salzburski Euphrasia salisburgensis, jastrzębiec przewiertniowaty Hieracium 

bupleuroides, turzyca wąskolistna Carex brachystachys, warzuszka skalna Kernera saxa-

tilis, skalnica gronkowa Saxifraga paniculata, przytulia nierównolistna Galium aniso-

phyllon oraz urdzik karpacki Soldanella carpatica. W szczelinach skał i w naskalnych 

Ściany skalne po zachodniej stronie Wąwozu Homole (fot. AG)
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murawach rosną gatunki kserotermiczne i ciepłolubne, np. przywrotnik kosmaty 

Alchemilla glaucescens, kostrzewa blada Festuca pallens, jastrzębiec siny Hieracium 

bifi dum, fi ołek skalny Viola rupestris, perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica, 

rozchodnik ostry Sedum acre, dwulistnik muszy Ophrys insectifera, przewiercień sier-

powaty Bupleurum falcatum oraz smagliczka skalna Alyssum saxatile (Staszkiewicz i in. 

1999b). Niektóre z tych gatunków, np. turzyca wąskolistna, przetacznik krzewinkowy, 

czy urdzik karpacki tworzą bardzo małe populacje.

W rezerwacie występuje kilka gatunków podlegających ścisłej ochronie gatun-

kowej. Są to: cis pospolity Taxus baccata, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, dzie-

więćsił bezłodygowy Carlina acaulis, widłak goździsty Lycopodium clavatum, wroniec 

widlasty Huperzia selago, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, zimowit jesienny 

Colchicum autumnale, rojnik włochaty Jovibarba hirta, podrzeń żebrowiec Blechnum 

spicant, lilia złotogłów Lilium martagon, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbrica-

tus, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 

Murawa naskalna z seslerią (fot. SG)
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kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, 

gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, goryczka tro-

jeściowa Gentiana asclepiadea, goryczuszka orzę-

siona Gentianella ciliata, parzydło leśne Aruncus 

sylvestris, orlik pospolity Aquilegia vulgaris oraz 

podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria. 

Ochronie częściowej podlegają rosnące w rezer-

wacie: bluszcz pospolity Hedera helix, kalina 

koralowa Viburnum opulus, pierwiosnek wyniosły 

Primula elatior, kopytnik pospolity Asarum euro-

paeum oraz marzanka wonna Galium odoratum. 

Spośród zbiorowisk nieleśnych najważniejsza jest 

naskalna murawa górska (Dendranthemo-Sesle-

rietum variae), występująca na stronnych zbo-

czach i półkach ścian wapiennych. Rosną w niej 

obok siebie gatunki górskie i kserotermiczne, 

a dominuje sesleria skalna Sesleria varia. Towa-

rzyszą jej m.in.: turzyca sina Carex fl acca, ożanka 

górska Teucrium montanum, len przeczyszczający 

Linum catharticum, kruszczyk rdzawoczerwony 

Epipactis atrorubens, dwulistnik muszy Ophrys 

insectifera, jastrzębiec siny Hieracium bifi dum, podejźrzon lancetowaty Botrychium 

lunaria, fi ołek skalny Viola rupestris, skalnica gronkowa Saxifraga paniculata i biedrze-

niec mniejszy Pimpinella saxifraga. W niewielu miejscach, dobrze nasłonecznionych, 

występuje również naturalna naskalna murawa ciepłolubna Festucetum pallentis, 

w której dominują kostrzewa blada Festuca pallens i perłówka siedmiogrodzka Melica 

transsilvanica. W tej murawie spotkać można także: szałwię okółkową Salvia verticil-

lata, lucernę sierpowatą Medicago falcata, ciemięrzyka białokwiatowego Vincetoxicum 
hirundinaria, dziewannę drobnokwiatową Verbascum thapsus, żmijowca zwyczajnego 

Echium vulgare, pięciornika omszonego Potentilla pusilla i zarazę przytuliową Oroban-

che caryophyllacea. Fragmentarycznie, w kontakcie z murawami naskalnymi pojawia 

się ciepłolubna murawa ziołoroślowa (Origano-Brachypodietum pinnati), a w niej 

m.in. cieciorka pstra Coronilla varia, czyścica drobnokwiatowa Acinos arvensis i klino-

podium pospolite Clinopodium vulgare. 

Łąki świeże charakteryzują się ubogim składem gatunkowym i nie odgrywają 

w rezerwacie większej roli. Miejscami wykształciły się eutrofi czne młaki, zasilane 

wodami zasobnymi w węglan wapnia. Panują w nich: kozłek całolistny Valeriana sim-

plicifolia, turzyca żółta Carex fl ava, wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium, 

kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis i tłustosz zwyczajny Pinguicula vulgaris. 

Wzdłuż potoku Koniowskiego występują ziołorośla z lepiężnikiem białym (Petasitetum 

albi), dominującymi gatunkami są w nich lepiężnik biały Petasites albus i świerząbek 

orzęsiony Chaerophyllum hirsutum. W miejscach zalewanych podczas krótkotrwałych 

wezbrań potoku można spotkać łopuszyny (Petasitetum kablikiani), w których panuje 

Goryczuszka orzęsiona Gentianella 
ciliata (fot. MS)
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lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus. W rezerwacie występuje też, na bardzo małej 

powierzchni, zbiorowisko ziołoroślowe z lepiężnikiem różowym Petasites hybridus.

Zbiorowiska leśne w wąwozie Homole są słabo zróżnicowane. Reprezentuje je bór 

mieszany regla dolnego (Galio-Piceetum), w którym dominuje świerk Picea abies, buk 

Fagus sylvatica występuje tylko sporadycznie. Częstym gatunkiem jest jesion Fraxinus 

excelsior i jawor Acer pseudoplatanus. W warstwie krzewów rosną: wiciokrzew czarny 

Lonicera nigra, porzeczka alpejska Ribes alpinum i bez koralowy Sambucus racemosa. 

Runo jest złożone z gatunków często spotykanych w borach, rosną w nim np. szczawik 

zajęczy Oxalis acetosella, sałatnik leśny Mycelis muralis, konwalijka dwulistna Maian-

themum bifolium, wietlica samicza Athyrium fi lix-femina, gruszycznik jednokwiatowy 

Moneses unifl ora i borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea. Obok nich często wystę-

pują rośliny związane z lasami liściastymi, m.in.: przetacznik górski Veronica mon-

tana, fi ołek leśny Viola reichenbachiana, narecznica samcza Dryopteris fi lix-mas, żankiel 

zwyczajny Sanicula europaea, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, żywiec gruczołowaty 

Dentaria glandulosa i cebulkowy D. bulbifera, gajowiec żółty górski Galeobdolon 

luteum subsp. montanum, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, turzyca pal-

czasta Carex digitata, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus oraz kopytnik pospolity 

Asarum europaeum.

Na terenie rezerwatu spotyka się także olszynę karpacką (Alnetum incanae) z olszą 

szarą Alnus incana. W warstwie krzewów występują dość licznie jesion Fraxinus excel-

sior i olsza Alnus incana. Runo jest tu bardzo bogate, złożone ze świerząbka gajowego 

Smagliczka skalna Alyssum saxatile (fot. WP)
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Chaerophyllum temulum, jaskra kosmatego Ranunculus lanuginosus, gajowca żółtego 

górskiego Galeobdolon luteum subsp. montanum, bodziszka czerwonego Geranium 

sanguineum, pierwiosnka wyniosłego Primula elatior, knieci błotnej górskiej Caltha 

palustris subsp. laeta i innych gatunków. 

Na bogactwo fl orystyczne rezerwatu składają się również grzyby i porosty. W rezer-

wacie stwierdzono 119 gatunków grzybów wielkoowocnikowych i 116 gatunków grzy-

bów podstawkowych. Lista porostów, które tworzą zróżnicowane zbiorowiska związane 

z podłożem wapiennym, liczy ponad 200 gatunków (Staszkiewicz i in. 1999b).

Ochrona roślinności. Rezerwat położony jest na terenie od dawna gospodarczo 

użytkowanym, którego szata roślinna uległa znacznym przekształceniom. Obecnie 

w rezerwacie zaznacza się silny wpływ intensywnego ruchu turystycznego. Do naj-

większych zagrożeń dla roślinności należy deptanie przylegających do ścieżki muraw 

oraz zaśmiecanie i zanieczyszczanie otoczenia. Ochrona walorów przyrodniczych 

rezerwatu polega na usuwaniu drzew i krzewów w miejscach, gdzie rosną rośliny 

światłolubne, szczególnie odsłanianie muraw u podnóża skał. Młaki i zbiorowiska 

roślinności łąkowej wymagają regularnego, corocznego koszenia, usuwania pozyskanej 

biomasy oraz wycinania siewek i młodych krzewów. Lasy nie wymagają specjalnych 

zabiegów gospodarczych.

Informacje praktyczne. W rezerwacie znajduje się ścieżka turystyczna i eduka-

cyjna długości 2,5 km, przekraczająca kilkakrotnie potok Kamionka. Początek ścieżki 

znajduje się przy wejściu do rezerwatu i biegnie wzdłuż potoku. Obecnie dla wygody 

turystów wykonano wzdłuż trasy metalowe mostki, na stromych podejściach schody 

z poręczami oraz platformy widokowe. Ścieżka wyprowadza na Dubantowską Dolinkę, 

gdzie na koszonej polanie znajdują się ławki i stoły dla turystów. Przez wąwóz Homole 

biegnie zielony szlak turystyczny prowadzący przez Dubantowską Dolinkę, Rówieńki 

i Polanę pod Wysoką na Wysokie Skałki.

Do rezerwatu dojechać można ze Szczawnicy autobusem PKS lub mikrobusami 

linii prywatnej do Jaworek. W pobliżu rezerwatu jest duży parking, punkty gastrono-

miczne oraz restauracja.

Robert Zelek
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Informacje turystyczne

I n t e r e s u j ą c e  m i e j s c a, o b i e k t y  h i s t o r y c z n e  i  w y d a r z e n i a
w  p o b l i ż u  o p i s a n y c h  r e z e r w a t ó w 

Rezerwat przyrody Biała Góra

Kolegiata Grobu Bożego w Miechowie – trzynawowa gotycka bazylika z przełomu wie-• 

ków XIV i XV, z fragmentami romańskimi z pierwszego trzydziestolecia XII wieku, 

przebudowana w stylu późnobarokowym w drugiej połowie XVIII. W 1996 roku bazy-

lika uzyskała od Jana Pawła II tytuł bazyliki mniejszej

Kaplica Grobu Chrystusowego i zabudowania poklasztorne zakonu Bożogrobców • 

z przełomu XIII i XIV w. w Miechowie

Dworek „Zacisze” z drugiej połowy XVIII wieku w Miechowie• 

Galeria „U J• aksy” 

Tunel kolejowy koło Miechowa (Uniejów Rędziny), stacja kolejowa Tunel. Wybudo-• 

wany w końcu XIX wieku na linii kolejowej Kraków – Warszawa, ma długość 810 m.

Dni Kapusty w Charsznicy (wrzesień)• 

Dożynki powiatu miechowskiego (sierpień)• 

Rezerwaty przyrody Biała Woda, Wąwóz Homole

 Połemkowska cerkiew w Jaworkach (z barokowym ikonostasem) – dziś kościół rzymsko-• 

 -katolicki p.w. św. Jana Chrzciciela (miejsce występowania kolonii nietoperzy – pod-

kowca małego)

Muzyczna Owczarnia w Jaworkach • 

 Szczawnica – zdroje wód mineralnych „Józefi na”, „Stefan”, „Magdalena”, „Jan”, „Szy-• 

mon”, „Wanda”, „Józefi na II”, budynki uzdrowiska z XVIII i XIX wieku, o architekturze 

w stylu szwajcarskim, kaplica Matki Boskiej Królowej Nieba projektu Józefa Szalaya, 

fontanna na Placu Dietla i obelisk dr Józefa Dietla, kaplica Matki Boskiej Częstochow-

skiej z XIX wieku (dawna pijalnia wody ze zdroju „Wanda”), neogotycki kościół p.w. 

św. Wojciecha z 1892 roku, projektu Stanisława Eliasza Radzikowskiego 

Krościenko – źródła szczawy alkalicznej „Stefan”, „Michalina” i „Maria”, muzeum Pie-• 

nińskiego Parku Narodowego, kościół Wszystkich Świętych z XIV wieku, przebudowany 

w stylu barokowym, kaplica Świętego Rocha z lat 1710–1723, kapliczka św. Kingi, stary 

dwór rodziny Dziewolskich, ostatnich właścicieli Krościenka

Ośrodek narciarski Stajkowa-Ski na zboczu Stajkowej • 

Zamek Pieniński• 

Pieniński Park Narodowy – www.pieninypn.pl• 

Spływ Dunajcem• 
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Czerwony Klasztor na Słowacji• 

Bacówka w Jaworkach znajdująca się na Małopolskim Szlaku Oscypkowym, gdzie • 

można kupić oscypki i inne sery regionalne

Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem

Nowy Sącz• 

Stary Sącz• 

Święto kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej• 

Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego • 

Zbiornik Rożnowski na Dunajcu• 

Rezerwaty przyrody Dąbie, Kalina-Lisiniec, Opalonki, Sterczów Ścianka, Wały

Rezerwat historyczno-krajobrazowy „Kopiec Kościuszki” w Racławicach• 

Teren historycznej bitwy pod Racławicami• 

Dwór w Janowiczach, dwór w Święcicach• 

Pomnik Wojciecha Bartosza Głowackiego• 

Spotkania artystyczne z cyklu „Noce i dnie Ziemi Miechowskiej” organizowane w Grzy-• 

małowie w gminie Słaboszów przez pp. Martę i Ireneusza Trybulców

Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki

Zespół klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej, w skład którego wchodzi wczesnoba-• 

rokowy kościół p.w. św. Eliasza, XVII-wieczny murowany klasztor, pustelnie w ruinie 

św. Agnieszki, św. Jana Chrzciciela, źródełko św. Eliasza. Jest sanktuarium licznie odwie-

dzanym przez pielgrzymów i turystów. Przeważająca część terenu klasztoru, otoczona 

murami, znajduje się w granicach rezerwatu

Kościół w Paczółtowicach, p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, późnogotycki • 

z początku XVI w. Na ołtarzu z 1604 roku obraz Matki Bożej Paczółtowskiej z XV wieku. 

Kraków Valley Golf & Country Club – 18-dołkowe pole golfowe w Paczółtowicach • 

powstałe w 2003 r. W zimie zaśnieżany i oświetlony stok narciarski

Obszar Natura 2000 Czerna jest cennym miejscem występowania 3 gatunków nieto-• 

perzy: podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego. Zwierzęta te szczególnie 

upodobały sobie strychy i piwnice Klasztoru Karmelitów Bosych, gdzie znajdują dosko-

nałe warunki do zakładania kolonii rozrodczych, a pobliskie zadrzewienia stanowią ich 

bazę żerową oraz trasy przelotu

Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody

Jaskinia Mamutowa o dł. ok. 100 m, znana z wielu znalezisk z okresu górnego paleolitu, • 

m.in. ciosów mamuta. Jaskinia Dzika o dł. 61 m

Jaskinia Wierzchowska Górna, druga co do wielkości na Wyżynie Krakowsko-Często-• 

chowskiej. Ma długość 975 m, z czego na 700 m urządzono trasę turystyczną. Zwie-

dzanie wyłącznie z przewodnikiem 
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Rezerwat przyrody Dolina Mnikowska 

Dol. Mnikowska – obraz Matki Boskiej namalowany na skale przez Walerego Eliasza • 

Radzikowskiego w 1863 r.

XIX wieczny neoromański kościół św. Mikołaja w Liszkach• 

Barokowy kościół św. Bartłomieja z 1743 roku w Morawicy• 

Wąwóz Półrzeczki• 

Rezerwat przyrody Zimny Dół• 

Lokalne produkty lisieckie (kiełbasa lisiecka)• 

Rezerwat przyrody Dolina Racławki 

Kamieniołom dewońskiego wapienia dębnickiego (czarnego marmuru, marmuru dęb-• 

nickiego), wykorzystywanego jako kamień ozdobny zwłaszcza w XVII i XVIII wieku

Pstrągarnia z łowiskiem w Dubiu, czynna w sezonie • 

Klasyczny pałac z początku XIX w. wraz z zachowanym zespołem parkowym w Nie-• 

goszowicach

Renesansowy Lamus w Psarach (pierwotnie murowany dwór wieżowy z początku XVII w.)• 

Zespół dworski z XIX–XX w. w Radwanowicach, w skład którego wchodzą dwór, • 

kapliczka, stajnia, stodoła, park 

Kościół gotycki sprzed 1300 roku z ceglanym prezbiterium w Rudawie• 

Rezerwat przyrody Dolina Szklarki 

Ostańce jerzmanowickie: Skała Długa, Skała Bukowa, Skała Cisówka, Skały Łyse, Dal-• 

nica, Skały Sokołowe, Skała Ostatnia

Alpinistyczne drogi wspinaczkowe• 

Rezerwat przyrody Kajasówka 

Zespół dworsko-parkowy w Czernichowie• 

Kaplica różańcowa z XVII w Czernichowie • 

Kościół św. Trójcy w Czernichowie• 

Rezerwat przyrody Kwiatówka

Kościół parafi alny św. Wojciecha z XIV w Książu Wielkim• 

Kościół św. Ducha w Książu Wielkim• 

Rezerwat przyrody Michałowiec

Bazylika Mniejsza p.w. św. Andrzeja z I poł. XIV w. z późnorenesansowymi organami • 

Hansa Humla, oraz poliptykiem malarza krakowskiego Jana Wielkiego z 1485 roku 

w Olkuszu

Relikty średniowiecznej zabudowy miejskiej – baszta wraz z odrestaurowanym fragmen-• 

tem muru obronnego w Olkuszu
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Kamienica zwana Batorówką – najstarszy budynek na olkuskim Rynku, kamienica • 

Myszkowskich z XVI w., z renesansowym portalem z głową aniołka, piwnice o 4 kon-

dygnacjach wraz z siecią łączących je korytarzy

Cmentarz żydowski w Olkuszu z końca XVI wieku• 

Symboliczna mogiła bohatera Powstania Styczniowego, garibaldczyka – płk Francesco • 

Nullo w Olkuszu

Kościół parafi alny p.w. św. Pawła i Piotra oraz klasztor norbertanek z lat 1711–1721 • 

w Imbranowicach

Dwór z XVII w. w Glanowie i dwór z XVIII w. w Tarnawie• 

Romantyczny pałacyk z XIX w. w Kluczach• 

Ruiny zamku z XVII w. w Rabsztynie• 

Kościół parafi alny p.w. św. Katarzyny z XV/XVI w., plebania (dawny klasztor kanoni-• 

ków laterańskich z XVII w. i drewniany szpitalny kościół p.w. Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej z 1638 r. w Wolbromiu

Pustynia Błędowska – obszar Natura 2000, w Kluczach miniaturowa pustynia, jedyna • 

w Polsce i Europie Środkowej 

Rezerwat przyrody Panieńska Góra 

Ruiny zamku Trzewlin• 

Dwór szlachecki z XVIII w. u podnóży Panieńskiej Góry• 

Układ przestrzenny starego miasta Wojnicz• 

Drewniany Kościół św. Leonarda w Wojniczu• 

Kościół św. Wawrzyńca w Wojniczu• 

Drewniana dzwonnica w Wojniczu• 

Noegotycki pałac w Wojniczu• 

Rezerwat przyrody Skała Kmity 

Zespół dworski z 2 poł. XIX wieku w Aleksandrowicach• 

XV-wieczny pałac w Balicach• 

Zespół dworski w Rząsce z założeniem parkowym o charakterze krajobrazowym z XIX w.• 

Drewniano-murowana willa z ogrodem z 1901 r. w Zabierzowie• 

Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie 

Ogród Zoologiczny w Krakowie• 

Lasek Wolski• 

Willa Baszta Adolfa Szyszko-Bohusza • 

Zespół klasztorny kamedułów na Bielanach, z kościołem p.w. Niepokalanego Poczęcia • 

Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego oraz zabudowania klasztorne

Rezerwat przyrody Panieńskie Skałki• 

Trasa rowerowa po wale Wisły• 

Widok z rezerwatu na obszar Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy• 
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Rezerwat przyrody Skołczanka 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, z kościołem św. Piotra i św. Pawła • 

Skałki Piekarskie• 

Neogotycki Zespół Pałacowy w Piekarach• 

Tramwaj wodny po Wiśle do Bielan• 

Pomnik przyrody – źródło Świętojańskie (źródło krasowe)• 

Tynieckie Recitale Organowe• 

Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki 

Zespół dworski z XVII–XVIII w. w Karniowicach• 

Wczesnobarokowa kaplica dworska św. Marii Magdaleny w Karniowicach• 

Klasycystyczny dwór w Bolechowicach• 

Gotycki kościół pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła w Bolechowicach• 

P r z y d a t n e  a d r e s y

Punkt informacji turystycznej w Miechowie (Małopolski System Informacji Turystycznej)

Plac Kościuszki 1a, 

32-200 Miechów,

tel.: 41 383 13 11,

e-mail: it.miechow@msit.malopolska.pl

www.visitmalopolska.pl 

www.muzycznaowczarnia.pl

Informacje o murawach kserotermicznych i obszarach Natura 2000

www.edgg.org

www.kserotermy.krakow.pl

http://www.murawy-life.kp.org.pl

www.natura2000.gdos.gov.pl

www.gdos.gov.pl

ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Instytucje

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych  www.ckps.pl

Instytut Botaniki PAN   www.ib-pan.krakow.pl

Instytut Botaniki UJ   www.ib.uj.edu.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN   www.iop.krakow.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie   www.krakow.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie   www.krakow.rdos.gov.pl
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Nadleśnictwa

Stary Sącz   e-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl   www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl

Brzesko   e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl   www.brzesko.krakow.lasy.gov.pl

Krościenko   e-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl   www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl

Miechów   e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl   www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Krzeszowice   e-mail: krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl   www.krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl

Myślenice   e-mail: myslenice@krakow.lasy.gov.pl   www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl

Gminy

Czernichów www.czernichow.pl

Jerzmanowice-Przeginia  www.jerzmanowice-przeginia.pl

Kozłów  www.kozlow.pl

Kraków   www.krakow.pl

Krzeszowice   www.krzeszowice.pl

Książ Wielki   www.ksiazwielki.eu

Liszki   www.liszki.pl

Łososina Dolna   www.lososina.pl

Racławice   www.raclawice.pl

Szczawnica   www.szczawnica.pl

Trzyciąż   www.trzyciaz.ug.pl

Wojnicz   www.wojnicz.pl

Zabierzów   www.zabierzow.org.pl




