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Romuald Olaczek

PRZźŹMOWA

Niezwykła kraina

Wycyna Krakowsko-(§Izestochowska, zwana czCsto Wycyna Jurajsk> lub po prostu
Jur>, to kraina niezwykła.

Od pocz>tku XIX wieku najpierw w dolinie Pr>dnika w Ojcowie, w jego wodach,
jaskiniach i murawach, potem w innych, coraz dalszych okolicach znajdowano interesuj>ce
nauke zjawiska i formulowano coraz to nowe tematy badawcze. Wyniki tych badaM,
opublikowane w setkach prac, tworz> pokaan> bibliotekC, a pochodz>ce z jurajskicj wycyny
zbiory zasiliły muzea archeologiczne i przyrodnicze, zielniki i kolekcje faunistyczne wielu
miast. Nadal Jura, a zwłaszcza czCWć południowa, czyli Wycyna Krakowska, jest
obszarem intensywnych badaM naukowych. Chyba wszystkie uczelnie i instytuty naukowe
Krakowa i Katowic, a takce i dalszych miast, prowadz> tu jakieW prace badawcze. Spora
ich czeWć wykorzystywana jest do organizacji ochronyę przyrody, a wszystkie słuc>
popularyzowaniu i wzbogacaniu treWciami poznawczymi turystyki uprawianej na tym
obszarze.

Ale s> trzy dziedziny, w których Jurajska \/Vycyna odegrała role szczególn>Ś narodziny
i rozwój idei krajoznawstwa, powstanie koncepcji ochrony krajobrazu w Polsce oraz
tworzenie zasad praktycznej ochrony przyrody.

Kolebka krajoznawstwa

Krajoznawstwo wydaje sie dzisiaj, u koMca stulecia, nieco staroWwieck> rozrywk>. Ale
inaczej było na pocz>tku XX wieku. Wtedy ijeszcze długo potem poznawanie wlasnego
kraju było programem patriotycznego działania, a dawanie ludziom szerokich mocliwoWci
tego poznawania - takce przejawem społecznych przemian. To tu, na najwycszym
wzniesicniuJury, wWród ruin ogrodzienieckiego zamku, Aleksander Janowski z przyjaciółmi
zostali natchniçci myWl> utworzenia społecznej organizacji krajoznawczej słuc>cej wypo-
czynkowi i patriotycznemu wychowaniu. W jakiW czas potem, gdy rewolucja ńřŃ5 r.
rozluanila rygor niewoli, oni to w Warszawie załocyli Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
które przyczyniło siC wielce do przyblicenia społeczeMstwu tej krainy. Juc wczeWniej Ojców,
Sułoszowa i niektóre inne podkrakowskie wsie zasłynçły jako miejscowoWci letniskowe, które
ze wzglCdu na klimat i krajobraz przypominały jednym Italic, innym SzwajcariC.
Upowszechnianie informacji o piCknie i wartoWciach Jury przez wydawnictwa popularno-
-naukowe i przewodniki, wytyczenie licznych szlaków turystycznych i rozwój masowej
turystyki w czasach nam współczesnych spowodowały nie tylko to, ic Jura stała siC znana
wiCkszoWci Polaków i przez nich ulubiona, ale takce i to, ce krajobraz i przyroda zyskały
na autentycznoWci. Przestały być odbiciem uroków cudzych krajów, stały sie wartoWci>



własn>, rodzim>. Jura nasza nie musi przypominać Apeninów ani Alp, sama stała siC
wzorcem przy ocenie piCkna krajobrazu.

Na jurajskich szlakach kilka pokoleM młodych Polaków poznawało przyrodC i historiC
swojego kraju. PrzyrodC rócnorodn> i w wielu miejscach harmonijnie przez ludzi
zagospodarowan>, zarówno w skali pojedynczej zagrody, wsi, jak i ducego załocenia
obronnego lub rezydencjalnego. Vlady kultury w tym krajobrazie pomagaj> czCsto
zrozumieć przyrodC. Oto wzgórze porosłe starym bukowym lasem, a na szczycie ruiny
warowni z czasów Kazimierza Wielkiego (XIV wiek). Po chwili zastanowienia siC
rozumiemy, ce wystarczyło 5, 6 stuleci, aby na wzgórzu ogołoconym ongiW z drzew
i krzewów (tego wymagały wzglCdy obronnoWci) w drodze naturalnych przemian odtworzył
siC naturalny las, złocony z drzew ciCckonasiennych, z cał> illor> i faun> stabilnego
ekosystemu leWnego. Człowiek temu procesowi nie pomagał, raczej go wstrzymywał przez
wypasanie zwierz>t i wycinanie drzew.

Szkoła ochrony krajobrazu

Pół wieku po AleksandrzeJanowskim krajobraz jurajski stał siC natchnieniem dla innej
grupy tworców. Profesor Zygmunt Novák na Politechnice Krakowskiej tworzył i rozwijał
- pocz>wszy od koMca lat czterdziestych ac do Wmierci w ńř72 r. - now> koncepcjC
ochrony krajobrazuś polegać ona miała na obejmowaniu ochron> wielkich obszarów
o swoistych rysach, które nalecało zachować, nie rezygnuj>c zarazem z gospodarowania
zasobami przyrody. WrCcz przeciwnie, umocliwiałaby ona dalszy rozwój nastawiony
w ducym stopniu na tworzenie terenów rekreacyjnych i zaspokajanie społecznej potrzeby
wypoczynku. Profesor i jego uczniowie w licznych pracach studialnych i projektowych,
prowadzonych na całej Wycynie Krakowsko-WieluMskiej, stopniowo stworzyli podwaliny
ochrony krajobrazu, realizowanej w Polsce od lat siedemdziesi>tych. Wprawdzie pierwsze
parki krajobrazowe utworzono na północy Polski i na północnych kraMcach Jury, na
Wycynie WieluMskiej, ale juc w latach ńř78-ńř82 powstał rozległy Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych, rozci>gaj>cych siC na obszarze czterech województwŚ krakows-
kiego (ńř8ń), katowickiego (ńř8Ń), czCstochowskiego (ńř82) i sieradzkiego (ńř78). Na
zachód i północ od Krakowa, od TyMca po BramC Wolbromsk>, mamy obszary
chronionego krajobrazu z 5 parkami krajobrazowymi i wieloma rezerwatami, o ł>cznej
powierzchni ř5 tys. ha, co stanowi 2ř% powierzchni województwa krakowskiego. Ten
piCkny i cenny obszar to miejsce wypoczynku, teren studiów, plener przecyć estetycznych,
ale tec filtr oczyszczaj>cy powietrze płyn>ce nad Kraków. Niech nas nie dziwi fakt, ce
troska o ochronC wartoWci tych terenów jest wci>c bodacem do działaM słuc>cych ich
poznaniu i zachowaniu. Jest czego bronić i - niestety _ jest przed czym bronić.

Idea ochrony krajobrazu w formie takiej, jak> przyjCła PaMstwowa Rada Ochrony
Przyrody (w ńř64 i ńř7ń r.), okazała siC nadzwyczaj płodna. Tworzenie parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu było odpowiedzi> na społeczne
potrzeby. Parki powstały bardzo czCsto z oddolnej inicjatywy województw i gmin. Powstały
wczeWniej, nic ta forma ochrony została zapisana w prawieś ustawa o ochronie i kształ-
towaniu Wrodowiska ze stycznia ńř8Ń r. zapowiadała mocliwoWć powoływania parków
krajobrazowych, ale dopiero ustawa o ochronie przyrody z ń6 paadziernika ńřřń r. nadała
im ramy prawne. A przeciec w tym momencie istniało juc i funkcjonowało ponad 6Ń takich
parków.

Pod koniec ńřř3 r. w Polsce było řń parków krajobrazowych, rozci>gaj>cych siC na
obszarze ń73Ń tysiCcy hektarów. S> one wacnym i trwałym składnikiem systemu ochrony
przyrody Polski i źuropy. Spełniaj> równiec funkcje edukacyjne i rekreacyjne. Chroni>
równoczeWnie wartoWci naturalne i kulturalne i stopniowo staj> siC miejscem wcielania
w cycie zasad trwałego, zrównowaconego rozwoju. Ich znaczenie, wartoWć i złoconoWć



zadaM z biegiem lat zwiCkszaj> siC, wzrasta tec ich cena jako dóbr o ograniczonej podacy
przy rosn>cym zapotrzebowaniu. Chodz>c Wcieckami nie tylko jurajskich, ale jakichkolwiek
innych parków krajobrazowych warto wspomnieć o miejscu, które było poletkiem
doWwiadczalnym idei ochrony krajobrazu, i o ludziach, którzy to poletko uprawiali.

Czynna ochrona przyrody

Z Ojcowskim Parkiem Narodowym i z Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych
ł>cz> siC pionierskie poczynania w zakresie czynnej ochrony gin>cych gatunków roWlin
i zbiorowisk roWlinnych. Na uwagC zasługuj> prace krakowskich botaników zmierzaj>ce do
ratowania endemicznej roWliny, warzuchy polskiej, przywi>zanej do terenów cródliskowych.
PostCpuj>ce osuszanie dolin i zamieranie wywierzysk pozbawi> tC roWlinC jedynych siedlisk,
na których moce ona cyć. Przenoszona z wysychaj>cych arodeł do tych, które jeszcze
działaj>, roWlina została uratowana przed całkowitym wyginiCciem. Czy na długo?

W Ojcowskim Parku Narodowym podejmowano jedne z pierwszych w Polsce prób
powstrzymania sukcesji w murawach kserotermicznych i na ł>kach. Uwolnione od wypasu
murawy i od koszenia ł>ki w naturalny sposób zarastaj> krzewami, a potem lasem, co
zmienia warunki cycia licznych gatunków Wwiatłolubnych roWlin i zwi>zanych z nimi
zwierz>t. Park organizował ogólnokrajowe seminaria naukowe, poWwiCcone ochronie
gatunków i ekosystemówś przyczyniło siC to do lepszego zrozumienia mocliwoWci, jakie daje
czynna ochrona, oraz granic, których nie powinna przekraczać. źksperymenty prze-
prowadzane w naturze i dyskusje seminaryjne wpłynCły na rozwój metod ochrony przyrody
w rezerwatach i parkach calej Polski.

Przekacmy nastCpnym pokoleniom _IurC piCkn> i czyst>

Przeznaczeniem Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej jest słucba nauce, edukacji
i wypoczynkowi ludnoWci. Wszak pod jej bokiem lec> najbardziej uprzemysłowione
i najgCWcicj zaludnione obszary Polski. Ta kraina do nas mówi, przemawia swoj> przyrod>
i zabytkami. Uczy słyszeć głos dziejów utrwalony w budowlach, ruinach i krzywianie
polnych dróg. Uczy widzieć rócnorodnoWć roWlin i zmiennoWć pejzacu, innego rankiem,
innego w południeś uczy poznawać logicznoWć fantastycznych form skalnych i prawidłowoWć
w wyborze miejsc do cycia przez roWliny i zwierzCta. W tej nauce pomaga sieć szlaków
i Wciecek, mapy i przewodniki, organizacja przestrzeni i ochrony realizowana przez park
krajobrazowy ijcgo pracowników. Równiec i ta ksi>cka wpisuje siC na listC przewodników
udostCpniaj>cych kacdemu chCtnemu sekrety Natury. Napisana przez wybitnych znawców
tego regionu, zbiera i sumuje wiedzC o jego przyrodzie. Źla miłoWników Jury bCdzie mił>
pami>tk>, a tym, którzy tu jeszcze nie byli, uWwiadomi, jak wiele trac> nie poznawszy tej
krainy własnymi zmysłami. Zarz>d Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w woj.
krakowskim, podejmuj>c tC inicjatywC wydawnicz>, dobrze wywi>zuje siC ze swej
powinnoWci stracnika i szafarza dóbr najbardziej wspólnychŚ piCkna naszej ziemi.
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Niniejszy tom, podobnie jak dwa poprzednie w tej serii, dotyczy obszaru nazywanego
potocznieJur> Krakowska. Nazwa ta wi>ce siC z wystCpowaniem na znacznej czCWci tego
obszaru wapieni jurajskich, które ci>gn> siC szerokim pasem od okolic Krakowa ku północy
przez okolice CzCstochowy ac po WieluM. Cały ten pas okreWlany bywa jako Jura
Krakowsko-(IzCstochowska lub Krakowsko-WieluMska, przez geologów zaW _jako Jura
Polska. ObecnoWć wapic.ni, które tworz> tutaj malownicze skałki na wierzchowinie
i zboczach dolin, decyduje o ducych walorach krajobrazowych Jury. \\ąalory te stały siC
powodem utworzenia szercguJurajskich Parków Krajobrazowych, a takce otaczaj>cych je
stref chronionego krajobrazu.

żranice omawianego w tym tomie obszaru obejmuj> strefC chronionego krajobrazu
usytuowan> w obrCbie województwa krakowskiego, a rozci>gaj>c> siC na zachód i na
północ od Krakowa. żranice te wykraczaj> jednak, szczególnie po stronie zachodniej, poza
pas wystCpowania wapieni jurajskich. Pakt ten skłania autorów do okreWlania całego
omawianego tu obszaru mianem obszaru krakowskiego, a nie potoczn> nazw> Jury
Krakowskiej.

Z lizjogralicznego punktu widzenia obszar nasz stanowi południow> czCWć Wycyny
Krakowsko-Wie]uMskiej i zazwyczaj nazywany jest \ą\ąycyęn> Krakowska. Źzielony bywa na
mniejsze _jednostki lizjograliczne, rozmaicie nazywane przez rócnych autorów (por. (Izcppc,
ńř72ś Klimaszewski, ńř72). W tym tomie w obrCbie omawianego obszaru wyrócnianc s>
dwie główne. czCWciŚ północna i południowa. żranicC miCdzyę nimi stanowi próg morfologicz-
ny rozwiniCty wzdłuc północnego brzegu Rowu Krzcszowickiego i przedłucaj>cy siC, choć
w sposób mniej wyraany, dalej ku wschodowi. Na północ od tej granicy rozci>ga siC
Płaskowyc Ojcowski. Południow> czCWć obszaru tworz> rócnej wielkoWci wzgórza i ob-
niceniaś do tych ostatnich nalecy przede wszystkim charaktcrystyczny Rów Krzcszowicki.
Wę rejonie samego Krakowa południowa czCWć omawianego obszaru obejmuje jurajskie
wzgórza, które wznosz> siC na prawym brzegu Wisłyę miCdzy TyMcem a Płaszowem.
Wlypada tu dodać, ce w tym rejonie dolina ń-\-ęisły jest w>ska i ograniczona z obu stron
_jurajskimi wzgórzami. Źlatego tec ta skrajnie południowa czCWć Wycyny Krakowskiej,
s>siaduj>ca z pobliskimi tu Karpatami, okreWlana _jest czCsto mianem Bramy Krakowskiej.

Źalsze rozdziały, poWwiCcone budowie geologicznej i rzeabie obszaru krakowskiego,
napisane s> w ujCciu popularnym, z myWl> o szerokim krCgu czytelników, lecz jednoczeWnie
w sposób poprawny z naukowego punktu widzenia. Autorzy starali siC przy tym
przedstawić nieco szerzej te zagadnienia, które wydaj> siC szczególnie interesuj>ce
i charakterystyczne dla omawianego obszaru. Uzupełnieniem obu wspomnianych roz-
działów jest Katalog, w którym opisano niektóre, szczególnie godne zwiedzenia odsłoniCcia
geologiczne i elementy rzeaby.

W tekWcie tych rozdziałów oraz w Katalogu cytowane s> wybrane, wacniejsze prace
geologiczne i geomorfologiczne dotycz>ce omawianych zagadnieM. \~ę\sęy-ęiniertizltie w tekWcie



nazwy o aspekcie geologicznym pisane s>, zgodnie z obowi>zuj>cymi zasadami, mał> liter>
(np. rów krzeszowicki, monoklina Wl>sko-krakowska), natomiast nazwy Ń aspekcie geo-
graÝcznym rozpoczynaj> siC ducymi literami (np. Rów Krzeszowicki w znaczeniu jednostki
lizjograficznej, Płaskowyc Ojcowski itp.). W przypadku podziału na jednostki skalne,
powstałe w odpowiednich przedziałach wiekowych, stosowane s> terminy „dolny”,
,,Wrodkowy” i ,,górny” (w przypadku podziału trójdzielnego) lub ,,dolny” i górny” (w
przypadku podziału dwudzielnego). Natomiast tam, gdzie okreWlenia maj> aspekt wiekowy
(czyli dotycz> czasu geologicznego), stosowane s> odpowiednio terminy ,,wczesny”,
„Wrodkowy” i „póany” lub tec „wczesny” i ,,pócny”. Tak wiCc, na przykład, mówimy
o wapieniach górnej jury i o warunkach panuj>cych podczas póanej jury, kiedy powstałyę te
wapienie.

OkreWlenia stron Wwiata lub kierunków podawane s> niekiedy symbolami literowymi,
zaczerpniCtymi z angielskich okreWleM rócy wiatrówŚ N _ północ, ź _ wschód,
S _ południe, W _ zachód. Przy ucyciu tych symboli okreWlane s> kierunki poWrednie, np.
kierunek północno-wschodni jako Nź, a wschodni-północno-wschodni _jako źNź.
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Współczesna budowa geologiczna interesuj>cego nas obszaru jest rezultatem za-
chodz>cego w ci>gu setek milionów lat rozwoju, na który złocyło siC wiele etapów
powstawania wystCpuj>cych tu skał, etapów ich niszczenia wskutek procesów denudacyj-
nych, a takce etapów ruchów tektonicznych o rócnym stylu i intensywnoWci.

Najstarsze skały znane z tego obszaru powstały w prekambrze i wiek ich oceniany jest
w przybliceniu na okolo 6ŃŃ-7ŃŃ milionów lat. Młodsze od nich to skały paleozoiczne,
mezozoiczne i kenozoiczne. SpoWród wymienionych skał _ skały prekambru i starszego
paleozoiku nie odsłaniaj> siC nigdzie na powierzchni terenu i znane s> jedynie z głCbokich
wierceM (por. ryc. 3).
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Ryc. ń. Pozycja obszaru krakowskiego na tle wiCkszych regionów geologicznych. Lini> przerywan>

zaznaczone granice doł>czonej mapy.
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Omawiany obszar znajduje siC na przedpolu Karpat i stanowi południowo-wschodni>
czCWć wiCkszego regionu geologicznego, okreWlanego mianem monokliny Wl>sko-krakowskiej
(ryc. ń). \ę\`schodnie peryferie tego obszaru lec> przy granicy z s>siednim regionem zwanym
nieck> miechowsk>. Ponadto południowa czCWć tego obszaru wchodzi w skład zapadliska
przedkarpackiego, wielkiego obnicenia tektonicznego, które rozci>ga siC wzdłuc brzegu
Karpat. \\ę okolicach Krakowa strefa tego zapadliska jest stosunkowo w>ska, wCcsza nic
dalej na wschód i na zachód, a jego podłoce tworz> skały nalec>ce do wspomnianej
monoklinyś tak wiCc zapacllisko przcdkarpackie _jest tu struktur> jakby ,,nałocon>ą na
zanurzaj>c> siC pod Karpaty czCWć monokliny Wl>sko-krakowskiej.

W ź
Rocłowko Szklorko Pr>dnik Źłubnto

o°ŜŠsgo OO

ŜbQbŠęęOW -.›°.šśŚs=ą*==ę.ęę2°°ę.ęęZzaooę .°¦=OO33ÊŠ?ęą- »`ĹŠ*~.,3* ęti2Ń°Ś.O
ilę _Š <oę ń ńę ń _ąę __ f 77 _Ś-zenŚ ¬ ¬ ` ę~¬›Ś-,ę$ę ę- 5Ń° »›°‹›ę,ę›ęo°s¶›°o°Ś§,oęi r ę °“

¿ A
ń O 5 km

S N I
ń LAS WOLSKI prqdnjk

KARPATY wisła I _
.- y 4 _ ._ _ _

i Ię ę _ 4 _.cyę ąę ęooę ęOęŃ.Ńęo§

QęV¬ 5ŚŚ...SŃ..Qę_ ę38ę_I
oę‹.ę=ę=ęIObOV.. ś¿||.vę,Ą,Ü.Šśjwl ęÍ .|||lęęsz ę_Ĺo*i-ęnu Vęllll,,_ŚŚęŚiŠęlu ._°çŚ4`å*-Śb-ął=i.ę

Wę°ó°šęoę ęą.ęlOoo

ń ll __ ń .

Ryc. 2. Ĺ`proszc.ę.omę przckro_ic geologiczne przez czCWc obszaru krakowskiegoŚ .-\ _ rownolccnikou y, H _ polutlnikowx.
ń _ karbon i skały starsześ 2 _ zerm> 3 _ mczozoikŚ ęł _ lniocenz 5 _ utworxę łliszu kar iackic ęoz li _ uskokiś 7 _ nasuni ęcie, _ ł~.

plaszczowin karpackich.

W najbardziej ogólnym, uproszczonym ujCciu budowC geologiczn> obszaru krakows-
kiego przedstawić mocna nastCpuj>co. Podłoce, zbudowane ze skal mczozoicznych i skal od
nich starszych, przyrównać mocna do rozległej płyty, która nachylona _jest monoklinalnic
(tj. równomiernie w jednym kierunku) ku wschodowi (ęńń WciWlej _ ku łęĹNńąĹ), w stronC
przyległej niecki miechowskiej (ryc. 2 A). Płyta ta, a główniejej południowa czCWć, pociCta
jest uskokami na rócnej wielkoWci bloki, pionowo poprzesuwanc wzglCdem siebie. Obnicone
bloki to za adliska tektoniczne a bloki wz fl dem nich odniesione to tcktonicznc zręł›y.

3 c .

Źodatkowo jeszcze owa południowa czCWć plyty, rozczłonkowana na zapadliska i zrCby.
generalnie obnica siC ku południowi i zanurza siC pod nasuniCte od południa plaszczowiny
Karpat lliszowych (ryc. 2 B). W ten sposób najbardziej południowy, wybitnie obnicony
fragment naszej płyty wchodzi w skład zapadliska przedkarpackiego.

WWród odsłaniaj>cych siC na powierzchni utworów tworz>cych omawian> płytC ogólnie
wyrócnić mocna dwie grupy, okreWlane jako piCtra strukturalne. Nicsze, starszc piCtro sklada
siC z utworów dewonu i karbonu, które pod koniec karbonu zostały zdcformowane
tcktonicznie podczas waryscyjskich ruchów górotwórczych, a nastCpnie czCWciowo zniszcztmc
przez erozjC. W sklad młodszego, permsko-mezozoicznego piCtra wchodz> utwory permu,
triasu, jury i kredyś uległy one zabutą/.cniom zwi>zanym z alpejskimi ruchami górotwórczymi.



Zał)utąz.enia te przede wszystkim spowodowały monokłinałnc wychyłenic wspomnianej płyty,
co nast>piło pod koniec kredy. oraz pociCcie uskokami, głównie w póanym trzeciorzCdzie.
ę Powaan> rolC w budowie obszaru krakowskiego odgrywaj> tec osady mioceMskie.
młodsze od skal, z których zbudowana jest omawiana wyzej płyta. ()becnie osady tc
wypełniaj> wiCkszoWć zapadłisk tektonicznych wystCpuj>cych w południowej czCWci obszaru.
a najwiCksz> mi>aszoWć osi>gaj> w strełie zapadliska przedkarpackiego, s>siaduj>cej
bezpoWrednio z brzegiem Karpat.

Spójrzmy teraz, w _jaki sposób opisana pokrótce budowa naszego obszaru
odzwierciedla siC na doł>czonej mapie geologiczne_j. \\ęyjaWnić trzeba, ae mapa ta nalecy do
kategorii okreWlane_j w _jCzyku fachowym mianem map odkrytych. \f\ię tym przypadku owo
„odkrycie” polega na pominiCciu na mapie osadów czwartorzCdowychś tworz> one szeroko
rozprzestrzenion>, lecz stosunkowo cienk> pokrywC, która w bardzo powacnym stopniu
maskuje wystCpowanie starszych, przedczwartorzCdowych utworów. ęł`ak wiCc doł>czona
mapa przedstawia sytuacjC, jaka byłaby widoczna w przypadku, gdyby osady czwar-
torzCdowe w ogóle nie byly na naszym obszarze rozwiniCte. Wypada tec dodać, ce na mapie
zostały równiec pominiCte l>dowe osady trzeciorzCdowe, które wystCpuj> jedynie lokalnie.

Utwory mioceMskie, najmłodsze z uwzglCdnionych na mapie, reprezentuj> trzeciorzC-
dowe osady morskie. Uprzednio pokrywały one znaczn> czCWć interesuj>cego nas obszaru,
obecnie _jednak ich wystCpowanie ograniczone jest głównie do młodych zapadlisk tektonicz-
nych, obrzeconych strefami uskoków. Ponadto w skrajnie południowej czCWci mapy, bliskiej
brzegu Karpat, utwory mioceMskie ci>gn> siC nieprzerwanym pasem.

WWród zapadlisk wypełnionych osadami miocenu szczególnie wyraanie wyrócnia siC na
mapie zapadłisko, stosunkowo w>skie, lecz długie, które ci>gnie siC mniej wiCcej równołez`.-
nikowo od okolic Źułowej na zachodzie przez Krzeszowice i północne dzielnice Krakowa
po Now> HutC na wschodzie. Cała ta struktura tektoniczna okreWlana jest w literaturze
geologicznej _jako zapadlisko krzeszowieko-krakowskie, zaW zachodnia czCWć - usytuo-
wana miCdzyę Źułow> a wzgórzem Pasternik, znajduj>cym siC na zachodnich peryl`eriach
Krakowa - nazywana _jest rowem krzeszowickiem. _jak widać, północny brzeg zapadliska
krzeszowicko-krakowskiego rysuje siC jako wyraana granica, przebiegaj>ca mniej wiCcej
równoleanikowo, która dzieli obszar krakowski na dwie czCWci.

CzCWć północna w zasadzie pozbawiona jest osadów mioceMskich Ĺjecełi nie liczyć
niewielkich ich Źłatów w okołicv Wiełkiei Wsi i Korzkwi). a istnieiace tam młode uskoki
i zwi>zane z nimi struktury odgrywaj> na ogół podrzCdn> rolC. Pod wzglCdem łizjograłicz-
nym ta północna czCWć nalecyę do Płaskowycu ()_jcowskiego.

Na czCWć południow> składaj> siC liczne zrCby i zapadliska tektoniczne, utworzone
głównie w wyniku trzeciorzCdowych ruchów uskokowych. (.)we struktury maj> rózne
kształty i rozmiary. W ducych zapadłiskach z reguły wystCpuj> tu osady mioceMskie,
w obrCbie zrCbów zaW odsłaniaj> siC skały starsze, najczCWciej wapienie górnej jury.

_leaełi pominiemy obecnoWć osadów miocenu i ograniczymy siC (lo przedstawionych na
mapie skał mezozoicznych oraz paleozoicznych, widzimy, ce we wschodniej czCWci obszaru
wystCpuj> skały kredowe, najmłodsze spoWród nich. Na zachód od nich rozci>ga siC mniej wiCcej
południkowo szeroki pas, w którym odsłaniaj> siC skały górnej juty, a z kolei podWcielaj>ce je
skały jury Wrodkowej. W zachodniej czCWci obszaru odsłaniaj> siC skały triasu i permu oraz
paleozoiku. Widoczne na mapie takie rozmieszczenie skał mezozoicznych i paleozoicznych _jest
przede wszystkim wynikiem monoklinałnego wychyłenia ku wschodowi złoconej z nich płyty
i póaniejszego, mniej wiCcej poziomego WciCcia i zrównania przez procesy denudacyjne powstałej
struktury monoklinalnej. Skała owego WciCcia była najwiCksza po stronie zachod niej, gdzie skały
buduj>ce monokłinC zostały najwycej podniesione, a stawała siC coraz niniejsza w kierunku
wschodnim. St>d tec postCpuj>c ze wschodu ku zachodowi natrałiamy na skały coraz starsze.
Obserwowane na mapie odstCpstwa od tej ogólnej prawidłowoWci dotycz> przede wszystkim
rozmieszczenia skał dewonu i karbonu, które wchodz> w skład starszego piCtra strukturalnego,
zaburzonego wczeWnie_j podczas ruchów waryscyjskich.



ŹZIźJź żźOLOżICZNź OBSZARU KRAKOWSKIźżO

WiadomoWci, którymi obecnie dysponujemy, na temat budowy geologicznej obszaru
krakowskiego i jej rozwoju _ stanowi> dorobek naukowy licznych badaczy, którzy
pracowali tu w ci>gu ostatnich dwustu blisko lat. Ustalenie geologicznego
wieku poszczególnych zespołów warstw oparte zostało przede wszystkim na obserwowanym
w terenie nastCpstwie ich ułocenia oraz na znalezionych w skałach szcz>tkaeh organiz-
mów. Szczególn> rolC odegrały przy tym skamieniałoWci przewodnie, tj. szcz>tki
takich gatunków czy grup zwierz>t lub roWlin, które w ubiegłych epokach cyły tylko
w stosunkowo krótkich odcinkach czasu w ci>gu dziejów Ziemi. Obserwacje pochodz>ce
z odsłoniCć powierzchniowych zostały, szczególnie w ostatnich kilkudziesiCciu latach,
bardzo powacnie uzupełnione i rozszerzone dziCki wierceniom, a takce dziCki badaniom
geofizycznym.

PodkreWłić tu trzeba, ce pogl>dy na temat budowy geologicznej interesuj>cego nas
obszaru ulegały i ulegaj> w dalszym ci>gu zmianom. Źzieje siC tak dlatego, ce bada-
nia geologiczne dostarczaj> zawsze tylko ograniczonej iloWci danych, które s> nastCpnie
interpretowane. Zdarza siC, ce nowe obserwacje i nieznane poprzednio fakty zmuszaj>
do nowej interpretacji wczeWniejszych danych, a tym samym powoduj> zmianC pogl>-
dów.

Ze wzglCdu na popułamonaukowy charakter niniejszego tomu autorzy zazwy-
czaj ograniczaj> siC do przedstawienia pogl>dów obecnie powszechnie akceptowa-
nych, a pomijaj> pogl>dy odmienne od nich, bCd>ce aktualnie przedmiotem naukowych
dyskusji.

Źzieje geologicznego rozwoju obszaru krakowskiego omówione s> ponicej w porz>dku
chronołogicznym (por. ryc. 3), poczynaj>c od etapów najstarszych po najmłodsze.

Prekambr i wczesny paleozoik

_jak juc wspomniano, w obszarze krakowskim skały prekambru i dolnego paleozoiku
nie odsłaniaj> siC na powierzchni terenu i znane s> jedynie z wierceM. Z tego powodu
ograniczamy siC dalej jedynie do podania najwacniejszych informacji na temat podłoca,
w którego budowie skały te bior> udział.

W starym podłocu obszaru krakowskiego wyrócniaj> siC dwie strefy o odmiennej
historii geologicznej i odmiennym inwentarzu skalnymŚ masyw górnoWl>ski i strefa
krakowidów (HaraMczyk, ńř82ś Kotas, ńř82). żranica miCdzy nimi ci>gnie siC z północ-
nego zachodu na południowy wschód, mniej wiCcej wzdłuc linii biegn>cej przez Żilipowice,
Krzeszowice, Morawicç, południowe dzielnice Krakowa w stronC Wieliczki (por. ryc. 4).
Od północnego wschodu strefa krakowidów, juc poza obszarem krakowskim, graniczy
z masywem małopolskim.
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Schematyczna tabela obrazuj>ca wiek skal wystCpuj>cych w obszarze krakowskim oraz wacniejsze ruchy tektomczne



Masyw górnoWl>ski zbudowany jest z prekambryjskich skał metamorftcznych oraz ze
stosunkowo cienkiego kompleksu dolnopaleozoicznych skał osadowych. .\lasyw ten we
wczesnym pałeozoiku zachowywał siC jako stosunkowo sztywny blok. Natomiast strefa
krakowidów, w której wystCpuje gruby kompleks skał starszego pałeozoiku, uległa silnym
deformacjom tektonicznym podczas ruchów kaledoMskich, a nastCpnie doWć znacznym
deformacjom podczas ruchów waryscyjskich.
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Ryc. 4. żłówne struktury starego podłoca.

Źewon í karbon

Najstarszymi skałami, jakie w obszarze krakowskim odsłaniaj> siC na powierzchni, s>
utwory dewoMskie. Osadziły siC one w morzu, które na pocz>tku dewonu zaczCło stopniowo
zalewać obszar Wrodkowej źuropy. Region Wl>sko-krakowski pokryty został morzem na
przełomie wczesnego i Wrodkowego dewonu. Morze to trwało tu nieprzerwanie do pocz>tków
póanego karbonu. Na interesuj>cym nas obszarze gromadzone były wówczas osady wCgłanowe,
reprezentowane głównie przez wapienie, a czCWciowo równiec przez dołomity.

Kompleks wCglanowych skał dewonu i dolnego karbonu liczy ł>cznie około ł6()() rn
mi>cszoWci, z czego na dewon przypada około 4ŃŃ m. Obserwowane w tych skałach cechy,
jak i wystCpuj>ce skamieniałoWci dowodz>, ce osady tworz>ce ten kompleks gromadzone
były na dnie płytkiego morza szełfowego (ŁaptaW, ńř83ś Paszkowski, łř88). W dewonie
morze tego typu rozci>gało siC od Moraw po żóry VwiCtokrzyskie, a we wczesnym karbonie
obejmowało nieco mniejszy obszar -~ od Moraw po okolice Olkusza. Obszar owego
płytkiego morza miał postać rozległej platformy, któr> ze wzglCdu na rodzaj powstaj>cych
na niej osadów okreWla siC w jCzyku fachowym mianem platformy wCglanowej.

Tworzenie siC osadów wCglanowych na owej platformie zwi>zane było z jednej strony
z bujnym rozwojem organizmów, szczególnie bentonicznych, bCd>cych obłitym aródłem
materiału wCglanowego, a z drugiej z brakiem dopływu materiału klastycznego z l>dów.
PostCpuj>cemu przyrostowi osadów wCglanowych na platformie towarzyszyło obnicanie siC
podłoca (por. ryc. 5). ŹziCki współdziałaniu obu tych procesów mocliwe bylo powstanie
bardzo grubego kompleksu złoconego z płytkomorskich skał wCglanowych. Wypada dodać, ce
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Ryc. 5. Model rozwoju platformy wCglanowej.

wielokrotnie dochodziło do wybitnego spłycenia morza, a nawet do stosunkowo krótko-
trwałego wynurzenia pewnych obszarów platformy. Na terenach wynurzonych powstawały
wówczas specyficzne gleby wapienne, na terenach zaW załewanych _jedynie podczas
przypływów powstawały charakterystyczne struktury sedymentacyjne (Paszkowski, ńř86).

W obszarze krakowskim skały wspomnianej platformy wCglanowej odsłaniaj> siC
jedynie na północ od Krzeszowic, miCdzy dolinami Czernki na zachodzie, a Szklarki na
wschodzie. Najstarszymi z tych skał s> ciemne dolomity, okreWlane mianem dolomitów ze
Zbrzy, których odsłoniCcia znajduj> siC w rejonie W>wozu Zbrza, biegn>cego od wsi
ŹCbnik w stronC Źoliny Raclawki. Skały te eksploatowane s> obecnie w wielkim
kamieniołomie w Źubiu (fot. ń*).

Wycsz> pozycjC w profilu zajmuj> ciemne wapienie odsłaniaj>ce siC w samym ŹCbniku
(fot. 2) ijcgo najblicszej okolicy. W literaturze geologicznej nazywane s> one wapieniami
z ŹCbnika, popularnie zaW ,,marmuramią dCbnickimi. Skały te daj> siC łatwo połerować,
a ich gładkie powierzchnie maj> niemal czarn> barwC. Powierzchnie takie wystawione na
działanie czynników atmosferycznych szybko jednak matowiej> i zmieniaj> barwC na _jasn>.
Źlatego tec ,,marmuryą dCbnickie stosowane s> przede wszystkim do wystroju wnCtrz.
Omawiane wapienie eksploatowane s> w ŹCbniku od pocz>tków XVII stulecia, a wykona-
ne z nich detale architektoniczne, jak portale, ołtarze, kolumny i posadzki, spotyka siC
w wielu budynkach, głównie koWciołach, w Polsce, przede wszystkim w Krakowie, a takce
w krajach s>siednich. Obecnie na terenie ŹCbnika znajduj> siC dwa duce kamieniołomy.

Skały młodszych ogniw dewonu wyksztalcone s> jako szare wapienie i wapienie margłiste.
Odsłani>j> siC one w w>wozach połoconych na północ od ŹCbnika i uchodz>cych do Źoliny
Racławki, w samej Źolinie Racławki, a takce na południe od ŹCbnika, koło wsi bbik.

Stratygraftcznie wycsz> czCWć utworów gromadzonych na platformie wCglanowej
tworz> wapienie dolnego karbonu, licz>ce do ń2ŃŃ m mi>cszoWci (Paszkowski, ńř88). WWród
rócnych odmian litologicznych tych wapieni przewacaj> skały barwy szarej, na ogół jasnej,
ale wystCpuj> tec wapienie rócowawe oraz ciemnoszareś te ostatnie zawieraj> krzemienie.

ę Numery fotografii odsylaj> do zestawu fotografii czarno-białych.



Wapienie dolnego karbonu odsłaniaj> siC w dolinach Racławki i Szklarki oraz w dolinach
źłiaszówki i Czernki. Skały tego kompleksu eksploatowane s> tec w ducym, wielo-
poziomowym kamieniołomie w Czatkowicach.

Źługi okres sedymentacji płytkomorskich osadów wCglanowych zakoMczył siC pod
koniec póanego karbonu. Na dnie wyraanie głCbszego morza złocone zostały drobnoziarnis-
te osady klastyczne, miejscami zawieraj>ce cienkie wkładki wapieni, a reprezentuj>ce
najwycsz> czCWć dolnego karbonu i najnicsz> karbonu górnego (Kotas, ńř72). Obecnie
najlepsze odsłoniCcia tych osadów znajduj> siC w przekopie prowadz>cym do nieczynnego
kamieniołomu Orlej w żłuchówkach.

Zasadnicza zmiana warunków sedymantacji, z morskich na l>dowe, nast>piła w po-
cz>tkach póanego karbonu. Była ona spowodowana zaburzeniami zwi>zanymi zjedn> z faz
waryscy_jskich ruchów tektonicznych. Zaznaczyły siC one na terenie dzisiejszego ZagłCbia
żórnoWl>skiego i na terenach przyległych, w tym na obszarze krakowskim. Zachodnie
obrzecenie ZagłCbia zostało wówczas silnie sfałdowane, a na wschodnim przedpolu
utworzonych gór powstało zapadlisko przedgórskie. W ci>gu póanego karbonu zapełniane
ono było materiałem okruchowym donoszonym przez rzeki płyn>ce z s>siednich stref
wypiCtrzonych i w zwi>zku z tym intensywnie niszczonych. żromadzeniu siC osadów
towarzyszyła subsydencja, czyli obnicanie podłoca. ŹziCki takim warunkom powstać mógł
gruby kompleks górnokarboMskich utworów wCglonoWnych, złocony z naprzemianległych
piaskowców, mułowców i iłowców, zawieraj>cych liczne pokłady wCgla. Pokłady te
powstały z nagromadzeM materialu roWlinnego, podobnych do torfowisk. Pocz>tkowo obszar
akumulacji utworów wCglonoWnych zatapiany był od czasu do czasu przez morze, pócniej
zaW panowały na nim nieprzerwanie warunki l>dowe. Mi>cszoWć kompleksu utworów
wCglonoWnych jest najwiCksza w zachodniej czCWci ZagłCbia, gdzie liczy kilka tysiCcy
metrówś znacznie mniejsza jest na wschodnich peryferiach ZagłCbia, wchodz>cych czCW-
ciowo w skład obszaru krakowskiego. Na tym obszarze wCgiel wydobywany byl kilka-
dziesi>t lat temu w niewielkich kopalniach w Tenczynku i w Żilipowicach (ZarCczny,
ń8ř4). Powierzchniowe odsłoniCcia utworów wCglonoWnych s> nadzwyczaj rzadkieś nalecy
do nich przede wszystkim ,,skałka pod sosn>” w Tenczynku (fot. 3).

Najmłodsz> formacj> górnego karbonu jest arkoza kwaczałska. S> to słabo scemen-
towane, przewacnie gruboziarniste piaskowce, doWć bogate w ziarna skałeni (Siedlecki,
ńř5ńś Rutkowski, lř72). Piaskowce zawieraj> nieraz wiCksze otoczakiś rzadkie s> cienkie
wkładki mułowców. Arkoza kwaczałska przypomina najmłodsze utwory wCglonoWne, ale
pozbawiona jest pokładów wCgla. Reprezentuje ona osady rzeczne, gromadzone na
przedpolu gór w warunkach suchego lub półsuchego klimatu. _jedynymi skamieniałoWciami
wystCpuj>cymi w arkozie kwaczałskiej s> fragmenty skrzemieniałych pni drzew (fot. 6)
z rodzaju Źadoxylon (Reymanówna, ńř62). NajwiCksze ze znalezionych tu pni (złocone
z fragmentów) mierzyły do 8 m długoWci, a ich Wrednica dochodziła do ł m. Poprzednio pnie
zaliczane były do rodzaju Araucarites (Raciborski, l88ř)ś z tego powodu jeszcze i dzisiaj
o skrzemieniałych fragmentach drewna z arkozy kwaczałskiej mówi siC jako o araukariach.
Klasyczne odsłoniCcia arkozy znajduj> siC w w>wozach koło wsi Kwaczała (fot. 5, 7).

Perm

Na przełomie karbonu i permu zaznaczyła siC kolejna faza waryscy_jskich ruchów
tektonicznych. W zachodniej czCWci obszaru krakowskiego _i na terenach przyległych ruchy
tc przejawiły siC powstaniem wielkopromiennych spaczeM, a przede wszystkim licznych
dyslokacji uskokowych. Na południowo-wschodnim obrzeceniu ZagłCbia żórnoWl>skiego
utworzone wowczas zostało rozległe, wydłucone zapadlisko, zwane rowem Sławkowa. jego
czCWć znajduje siC_ na interesuj>cym nas obszarze i ci>gnie siC od okolicy Brodeł przez
Nieporaz w stronC Karniowic i dalej ku NNź. Waryscyjskie uskoki zaburzaj> tec utwory
paleozoiczne wystCpuj>ce w rejonie ŹCbnika (Bogacz, lř8Ń).



Obszar krakowski w ci>gu całego permu był l>dem. Z pocz>tkiem permu w zachodniej
czCWci tego obszaru, w obrCbie rowu Sławkowa, gromadzone były gruboziarniste, cwirowe
osady, nazywane zlepieMcem myWlachowickim (Siedlecka, lř64). Materiał cwirowy,
z którego składa siC ten zlepieniec, donoszony był w ducych iloWciach przez rzeki, zapewne
okresowe, z gór o charakterze zrCbowym, usytuowanych po wschodniej stronie rowu
Sławkowa. Materiał ten gromadził siC na bliskim przedpolu krawCdzi rowu w rozległych
stoakach aluwialnych. Sedymentacja zachodziła w warunkach półsuchego klimatu. Na
interesuj>cym nas obszarze zlepieniec składa siC głównie z otoczaków wapieni dolnego
karbonu, a podrzCdnie z otoczaków skał wułkanicznych i innych skał (Siedlecka, ńř64). Na
dalszym przedpolu gromadzone były osady bardziej drobnoziarniste _ piaskowce i utworyę
głiniaste, znane m.in. z odsłoniCć w okolicach Sławkowa.

Trzeba tec wspomnieć, ce w obrCbie złepieMca myWłachowickiego sporadycznie
wystCpuj> ogromne, wielometrowej Wrednicy bloki wapieni dolnokarboMskich. Oderwały siC
one od skarpy uskokowej, ograniczaj>cej rów Sławkowa, i zostały przemieszczone na
odległoWć rzCdu kilometrów wskutek zeWlizgiwania siC po podłocu. Tego rodzaju bloki
okreWlane s> w jCzyku fachowym mianem ołistolitów. Takie właWnie bloki wystCpuj> wWród
zlepieMca na wschodnim zboczu niewielkiej doliny Kamienie, połoconej na zachód od
MiCkini. NajwiCkszy z nich tworzy tam kiłkunastometrowej wysokoWci skałkC, zwan> Skał>
Łaganow>.

ŹoWć spore odsłoniCcia zlepieMca myWłachowickiego znajduj> siC w dolinach Żilipowic-
kiej i Karniowickiej, a mniejsze w poblicu zamku Tenczyn w Rudnie. Złepieniec jest tec
widoczny u podstawy Wciany w S czCWci kamieniołomu na Kowalskiej żórze koło Żilipowic,
gdzie tworzy wkładki wWród tufu filipowickiego.

WWród zlepieMca myWłachowickiego lokalnie wystCpuj> soczewkowate wkładki wapieni
słodkowodnych, nazywanych ogólnie martwic> karniowick>. CzCWć z tych wapieni ma
charakter typowych trawertynów i powstawała, przy współudziale organizmów, w poblicu
wypływów krasowych aródeł, czCWć reprezentuje specyficzne osady jeziorne (płytkich
stawków), bagienne lub nawet wCglanowe utwory glebowe (żwicewicz i Szulc, ńř8ř).
W martwicy karniowickiej zachowane s> struktury zwi>zane z obecnoWci> sinic, głonów
i mszaków oraz Wlady łodyg roWlinŚ wystCpuj> tec, jakkolwiek bardzo rzadko, skamieniałoWci
l>dowych Wlimaków. Trawertynowa odmiana martwicy jest skal> masywn>, lecz porowat>,
inne odmiany s> wyraaniej warstwowane. Najbardziej znane odsłoniCcie martwicy kar-
niowickiej znajduje siC na ź od Karniowic (na tzw. Wycynce Karniowickiejś fot. 8).

Waryscyjskim ruchom tektonicznym towarzyszyły zjawiska wulkaniczne. Pierwsze
Wlady wulkanizmu zaznaczyly siC juc u schyłku wczesnego karbonu, jednak główne nasilenie
tych zjawisk przypadało na wczesny perm (Rozen, łřlŃś HaraMczyk ńř8ř a, b). Magma
wydostawała siC z ognisk wułkanicznych siCgaj>cymi głCboko szczelinami i tworzyła
rozmaitych kształtów i rozmiarów intruzje wWród skał starszych, a nawet wylewała siC
bezpoWrednio na powierzchniC w postaci potoków ławowych (por. ryc. 6). W ten sposób
powstały skały wulkaniczne, które wystCpuj> w zachodniej czCWci naszego obszaru. S> to
przede wszystkim porfiry kwarcowe, melałiry i diabazy. Towarzysz>ce im tufy i tułity
powstały z popiołów wułkanicznych.

Porliry tworz> przede wszystkim dwie duce formy intruzywne. _jedna z nich, zwana
łakkolitem zalaskim (ŹcułyMski, ńř55), przypomina kształtem wielki bochenek i wystCpuje
miCdzy żłuchówkami, Zalasem i Żrywałdem (por. ryc. 7). Źruga znajduje siC w rejonie
ŹCbnika, w podłocu kopułowatej, waryscyjskiej struktury antyklinalnej, okreWlanej
jako brachyantykłina ŹCbnika (por. ryc. 8). Najprawdopodobniej struktura ta powstała
przy wybitnym współudziale tworz>cej siC w głCbi intruzji (Zaj>czkowski, ńř64). Z t>
intruzj> zwi>zane s> mniejsze, ci>gn>ce siC od niej ku górze cyły wulkaniczne, których
fragmenty odsłaniaj> siC na powierzchni w okolicy Szklar i Źubia (Kozłowski, lř55ś
HaraMczyk i Wala, ńř8ř). Sporych rozmiarów powierzchniowy wylew ławy znajduje siC
w l\zIiCkini.
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Ryc. 6. Przekrój przez wzgórze w Rudnie. I _ zlepieniec myWłachowicltiś 2 _ melałir masywnyś 3 _ melałir
porowaty i migdałowcowyś 4 _ brekcja melafirowaś 5 _ zarys kamieniołomów. Według Birkenmajera i Nairna
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Ryc. 7. Schematyczny przekrój przez lakkolit zalaski. l _ ltarbon dolnyś 2 _ karbon górnyś 3 _ porÝrś
4 _ juraś 5 _ miocenś 6 _ uskoki trzeciorzCdowe. Wedlug ŹcułyMskiego (lř55).
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Ryc. 8. Przekroje przez brachyantyklinC ŹCbnika. ł _ dewonś 2 _ karbon dolny _ turnejś 3 _ karbon dolny
_ wizenś 4 _ karbon górnyś 5 _ perm _ martwica karniowickaś 6 _ perm _ zlepieniec myWlachowicltiś
7 _ perm _ skały wułkaniezneś 8 _ triasś ř _juraś IO _juraś l l _ miocenś l2 _ uskokiś A _ kamieniołom
w Źubiuś B _ ltamieniołom w Czatltowicachś C _ kamicniołom w Miçltini, Ź _ kamieniołom na Kowalskiej
żórześ Ż _ dol. Żiłipowickaś Ka _ dol. Kamienieś M _ dol. MiCkiMkiś K _ dol. Krzeszówkiś R _ dol.

Racławkiś Sz _ dol. Szklarki. Wedlug M. Paszkowskiego.



Mełałiry powstałe w drodze krzepniCcia powierzchniowych potoków ławy, bardziej
zasadowej nic w przypadku porfirów, grupuj> siC po obu stronach waryscyjskiego obnicenia
Nieporaz-BrodłaŚ po stonie zachodniej miCdzy Mirowem a Regulicami, a po wschodniej
koło Rudna (Siedlecki, ńř5ń). Najprawdopodobniej z ławy o podobnym składzie co
mełałiry powstały intruzje diabazówś być moce s> one starsze nic wylewy mełaftrów,
zapewne wieku karboMskiego.

Porłiry ekspłoatowane s> obecnie w wielkim kamieniołomie w Zalasie, dawniej
wydobywane były w ducych kamieniołomach w MiCkini i w żłuchówkach (w kamieniołomie
Orlej) oraz w kilku mniejszych łomach na terenie wsi Załas. Szereg nieczynnych kamienio-
łomów mełaÝrów znajduje siC w Rudnie, a takce w okolicy Regulic. Źiabazy wydobywane s>
w kamieniołomie Niedawiedzia żóra, połoconym w lasach na południe od Tenczynka.

żruba pokrywa tufu porfirowego, zwanego tufem łilipowickim, powstałego z gor>cych
chmur popiolowych, rozci>ga siC miCdzy MiCkini> a MyWlachowicami i osi>ga do
kilkudziesiCciu metrów mi>cszoWci. Źo niedawna tuf ten ekspłoatowany był dla potrzeb
budownictwa w kamieniołomie na Kowalskiej żórze, na wschód od Karniowic. Pokrywa
tufu lecy na złepieMcu myWlachowickim (z którym miejscami siC zazCbia), a pod
wycejległymi osadami triasu (por. ryc. 8).

Trias

Na interesuj>cym nas obszarze, po intensywnych ruchach waryscyjskich nast>pił
długotrwały okres wzglCdnego spokoju tektonicznego, obejmuj>cy cał> niemal erC mezozoicz-
n>. Zaznaczały siC wówczas jedynie nieznaczne ruchy tektoniczne, co przede wszystkim
znalazło wyraz w niewielkich niezgodnoWciach k>towych miCdzy poszczególnymi komplek-
sami skał mezozoicznych. W ci>gu ery mezozoicznej obszar krakowski, podobnie jak obszary
s>siednie, podlegał kilkakrotnie transgresjom i regresjom morza, zwi>zanym z ogólnoW-
wiatowymi zmianami poziomu mórz. Morza pokrywaj>ce wówczas nasz obszar miały
charakter mórz epikontynentalnych, były bowiem doWć płytkie i stosunkowo krótkotrwałe
w skali czasu geologicznego. Źominowała w nich sedymentacja osadów wCglanowych.

Sekwencja osadów triasu (por. Siedlecki, ńř48, ńř52) rozpoczyna siC cienk> na ogół
seri> słabo zwiCzłych piaskowców z wkładkami mułowców, złocon> pocz>tkowo na l>dzie,
a póaniej w płytkim morzu. Nad nimi wystCpuje pakiet margli i marglistych dolomitów,
które nalec> do retu (tj. do najwycszej czCWci dolnego triasu). Ich mi>cszoWć wynosi zwykłe
około 2Ń m. Trias Wrodkowy (okreWlany tec jako wapieM muszlowy) reprezentowany jest
przez gruby (ńŃŃ _ ń5Ń m) kompleks skał wCglanowych, złocony głównie z wapieni
i czCWciowo z dolomitów. W tym kompleksie wyrócnia siC szereg odmiennych litologicznie
jednostek skalnych, które Wledzić mocna na bardzo ducych dystansach (por. Chudzikiewicz,
ńř83). Ze wzglCdu na popularny charakter tej ksi>cki, a takce na fakt wystCpowania
utworów Wrodkowego triasu jedynie w zachodniej czCWci obszaru krakowskiego, pomijamy
tutaj nazwy i blicsz> charakterystykC owych jednostek.

Nalecy wspomnieć, ce czCWć wapieni Wrodkowego triasu uległa wtórnie procesom
dolomityzacji, spowodowanej kr>ceniem roztworów bogatych w zwi>zki magnezu. W ob-
rCbie powstałych na tej drodze dolomitów pospolicie wystCpuj> nagromadzenia rud metali,
przede wszystkim rud cynku i ołowiu, utworzone w wyniku kr>cenia zminerałizowanych
roztworów. Z powodu obecnoWci tych rud omawiane dołomity nazywane s> dolomitem
kruszconoWnym. Złoca rud z dolomitu kruszconoWnego eksploatowane s> obecnie poza
granicami obszaru krakowskiego (np. w okolicach Olkusza). Źawniej były takce przed-
miotem eksploatacji w obszarze krakowskimś stare sztolnie napotyka siC w Czerne_j.

Z koMcem Wrodkowego triasu doszło do regresji morza, a utwory górnego triasu,
reprezentowane najpierw przez osady zatok i lagun, a póaniej przez osady l>dowe, nie
wystCpuj> na interesuj>cym nas obszarze, choć lec> juc niedaleko za _jego zachodni>
granic>.



Jura

Podobnie jak pod koniec triasu, tak i z pocz>tkiem jury obszar krakowski był l>dem, na
którym dominowały procesy denudacyjne. Wówczas tec utwory triasu, przede wszystkim
skały wCglanowe Wrodkowego triasu, zostały usuniCte z terenów połoconych na wschód od
dzisiejszej granicy ich wystCpowania, która przebiega mniej wiCcej wzdłuc południka
Krzeszowic.

Warunki l>dowe panowały jeszcze w pocz>tkach jury Wrodkowej. W lokal-
nych obniceniach gromadzone były iły, muły i piaski, sporadycznie zawieraj>ce lokalne,
cienkie wkładki wCgli. WWród l>dowych osadów jury Wrodkowej na uwagC zasługuj>
przede wszystkim glinki, nadaj>ce siC do wyrobu materiałów ogniotrwałych. Źla tych
celów były one wydobywane dawniej w niewielkich kopalniach w żrojcu oraz Mirowie
i od tych miejscowoWci nazywane s> glinkami grojeckimi lub mirowskimi. Minerałów
iłastych, a głównie kaolinitu, z których siC one składaj>, dostarczały wietrzej>ce,
bogate w skalenie osady górnego karbonu, a czCWciowo permskie porfiry. W glinkach
znaleziono liczne odciski roWlin. Zarówno skład mineralny, jak i charakter flory
dowodz> panowania ciepłego i wilgotnego
klimatu.

Młodszymi i szerzej rozprzestrzenio-
nymi osadami jury Wrodkowej s> słabo ń wspigmg
scementowane piaski zawieraj>ce domiesz- `
kC materiału cwirowego (por. ryc. ř). Ś_
Mi>cszoWć tych osadów jest rócna w róc- MÅRżLź
nych miejscach, a maksymalnie dochodzi „
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WÅRSTWÅ BULÅSTÅna ogół płaskim, o słabo urozmaiconej .
rzeabie, jest reprezentowana przez osa-
dy l>dowe, wycsza zaW czCWć to juc *
osady morskie, zwi>zane z powołnym ¬, “¿*,ę=_ęśę¿źc”¿ęB5,ź
wkraczaniem morza na interesuj>cy nas _ “P
obszar. Osady tej wycszej czCWci gromadzo- jl 3Ś i
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ne były w strefie placy i płytkiego po- ń 3
brzeca, gdzie piasek przemieszczany byl <
przez stosunkowo silne pr>dy i falowanie. im
Piaszczyste osady Wrodkowej jury cechuje _,_ ń ń
pospolite wystCpowanie struktur warstwo- ł ă piasta
wania przek>tnego (fot. ń4). Osady te s> `
zasadniczo pozbawione skamieniałoWciś , _ ,_____..-
wskutek tego precyzyjne okreWlenie ich . ń
wieku nie jest mocliwe. Najlepiej s> one
odsłoniCte w okolicach Zalasu i w bocznym Vvvƒv ____
w>wozie Źoliny Racławki _ W>wozie POWą
Stradlina.

Nad osadami piaszczystymi wcę Ryc. ř. Profil osadów jury Wrodkowej w okolicy Zalasu, niuo

wnCtrznie zrócnicowany kompleks osadów UPfŃS2f2Ńąię-
wapiennych, powstałych w głCbszej strefie
morza (Rócycki, ńř53). Ł>czna mi>cszoWć
tego kompleksu siCga kilku metrów. Wapienie te generalnie charakteryzuj> siC cółtobrunat-
nymi barwami i zawartoWci> licznych skamieniałoWci.

BezpoWrednio ponad osadami piaszczystymi lec> wapienie piaszczyste zawieraj>ce
znaczne iloWci ziaren kwarcu, a takce liczne skamieniałoWci fauny morskiej. Najpospolitsze to

P



pokruszone lodygi liliowców, malce, ramienionogi i amonity nalec>ce głównie do rodzaju
.Macroceplzaliten o pCkatych, drobnocebrowanych skorupach. W stropie wapieni piaszczys-
tych lecy kilkudecymetrowej mi>cszoWci warstwa wapieni Ń charakterystycznej bulastej
strukturze, zwana warstw> bulast>. W obrCbie tej warstwy stwierdzono wyj>tkowo bogaty
zespół skamieniałoWci, głównie amonity, a takce liczne małce, ramienionogi, jccowce,
serpule, lodziki i inne. Na podstawie fauny wiek tych osadów zostal okreWlony na kelowej,
czyli najwycsze piCtro _jury Wrodkowej.

Ponad warstw> bulast> lecy kompleks wapieni zawieraj>cych liczne ooidy celaziste,
zwany popularnie oolitem baliMskim lub krakowskim. W obrCbie oolitu wystCpuj> równiec
skamieniałoWci, głównie fauny nektonicznej. Warstwa oolitu rozwiniCtajest tylko miejscami.
WystCpowanie stwierdzono przede wszystkim w odsłoniCciach połoconych na północ od
rowu krzeszowickiego.
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R3ń. IU. Przşklatl struktury. strunmtolittmcj. Wedlug Szultęz‹ę\~ęskitęg‹› lřbłłę.

WŁftŚ
Wycsz> pozycjC w profilu zajmuje warstwa wapieni bogatych w zwi>zki celaza

i manganu. Cechuje charakterystyczna struktura okreWlana mianem stromatolitu, na
któr> składaj> siC delikatnie laminowane kopuly (por. ryc. IOś por. Szulczewski, ńř68).
Warstwa stromatolitowa siCga maksymalnie 4Ń cm mi>cszoWci. W odsloniCciach połoconych
na południe od rowu krzeszowickiego lecy ona bezpoWrednio na opisanej warstwie
bulastej.

Na całym obszarze nad warstw> stromatolitowa wystCpuj> utwory margliste, zazwyczaj
o barwie rócowawej, przechodz>ce ku górze w margle białe. W obrCbie tych utworów
marglistych wystCpuje fauna złocona głównie z amonitów, wWród których stwierdzono
obecnoWć gatunków charakterystycznych juc dla jury górnej, a konkretnie jej najnicszego
piCtra _ oksfordu. Tak wiCc w obrCbie utworów marglistych znajduje siC granica pomiCdzy
kelowejem i oksfordem, a wiCc miCdzy jur> Wrodkow> i górn>. Podsumowuj>c mocna
stwierdzić, ce osady jury Wrodkowej reprezentuj> typow> sekwencjC osadów powstałych
podczas transgresji morskiej - od osadów l>dowych do osadów głCbszych stref otwartego
morza. Najlepszych odsłoniCć wapieni keloweju dostarczaj> górne czCWci Wcian kamieniołomu
porfiru w Zalasie (żicejcwska i Wieczorek, ńř77ś Tarkowski, ńř8ř).

Osady jury górnej s> w obszarze krakowskim reprezentowane jedynie przez utwory
nalec>ce do oksfordu. 7. wyj>tkiem cienkich, wspomnianych utworów marglistych s> to
wył>cznie wapienie, wietrzej>ce na biało, na Wwiecym zaW przełamie lekko kremowe.
Powszechnie wystCpuj> one na całym terenie Wycyny Krakowsko-WieluMskiej, która z tego
powodu zwana jest tec _jur> Krakowsko-WieluMsk>. Wapienie te tworz> gruby kompleks,
którego mi>cszoWć w okolicach Krakowa dochodzi do 3ŃŃ m (por. ryc. I l). Wapienie tego
kompleksu s> zrócnicowane pod wzglCdem litologicznym i reprezentowane s> przez szereg
odmian, czyli facji, które bocznie ze sob> kontaktuj>. żeneralnie wyrócnia siC tutaj trzy
główne facje, a toŚ wapienie płytowe, wapienie skaliste i wapienie uławicone (ŹcułyMski,
ńř52).



Wapienie płytowe wystCpuj> głównie
w dolnej czCWci kompleksu (por. ryc. ll).
S> to skały nieco margłiste, cechuje jc
obecnoWć cienkich na ogół ławic (fot. ń7).
Podczas eksploatacji wapienie te łatwo
dziel> siC na równe płyty. Charakterys-
tyczn> cech> wapieni płytowych jest obec-
noWć doWć licznych skamieniałoWci, głównie
amonitówś niektóre z amonitów, np. z ro-
dzajów Perashinctes i Peltocems, maj> po
kilka decymetrów Wrednicy (fot. l8). Spo-
Wród trzech głównych facji wapienie płyto-
we s> najmniej odporne na procesy wiet-
rzenia i erozji. Źlatego tec z reguły nie
tworz> one naturalnych odsłoniCć, a obser-
wowane mog> być niemal wył>cznie w ka-
mieniołomach. źksploatowane s> przede
wszystkim w wielkim kamieniołomie
w Młynceś były tec wydobywane w kamie-
niołomie Ratowa koło Kamienia.

Wapienie skaliste cechuje przede
wszystkim brak uławicenia lub co najwycej
obecnoWć bardzo grubych, niewyraanych
ławic (fot. ń5). Wapienie te tworz> ciała
rócnej wielkoWci i rócnych kształtów, które
tkwi> w obrCbie innych odmian wapieni
górnej jury (ŹcułyMski, ńř52). NajwiCksze
z tych ciał mierz> wiele dziesi>tków met-
rów. Najpospolitszymi skamieniałoWciami
w tej facji s> zwapniałe g>bki krzemion-
kowe, niektóre sporych rozmiarów (fot.
ń6). Spotyka siC tec ramienionogi, a takce
małce, serpule i mszywioły, bardzo rzadkie
s> natomiast amonity. Ponadto pewne par-
tie wapieni skalistych charakteryzuj> siC
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Ryr. ll. Prolil osadów jury górnej w obszarze krakowskim.
silnie uproszczony. l - margleś 2 _ wapienie płytowe
i podołmeś 3 - wapienie uławiconeś 4 -- wapienie skaliste.

Według Matyszkiewicza, nieco zmienione.

słabo widoczn> struktur> stromatołitow>, inne zaW s> złocone z makroskopowo nierozróc-
nialnego materiału wapiennego, który jest pochodzenia sinicowego i bakteryjnego. CzCsto
taki materiał, wraz z g>bkami, tworzy zasadniczy szkielet skały.

Wapienie skaliste powstawały na dnie morza w obrCbie specyficznych budowli
wCglanowych, przypominaj>cych rafy i konstruowanych przy współudziale osiadłych
organizmów. Tego rodzaju budowle nazywane s> biohermami. W przypadku wapieni
omawianego typu były to biohermy sinicowo-bakteryjno-g>bkowe. W niektórych bioher-
mach dominowały g>bki, w innych gromadzone były głównie osady pochodzenia sinicowe-
go b>da bakteryjnego (Matyszkiewicz, ńř8ř a, b). W pewnych biohermach wystCpuj> puste
przestrzenie, niewielkich zazwyczaj rozmiarów (rzCdu centymetra), zwane pustkami
wzrostowymi. Powstawały one w trakcie rozwoju danej budowli, pomiCdzy tworz>cymi j>
organizmami.

Nalecy dodać, ce niektóre partie wapieni skalistych maj> charakterystyczn>
gruzłowat> strukturC. W obrCbie gruzłów wystCpuj> czCsto pokruszone fragmenty g>-
bek, a takce ramienionogi i amonity. Ten typ wapieni skalistych nazywany jest wapie-
niami zrostkowymi. Najlepiej wykształcony jest on w poblicu wsi Czułów w W>wozie
Zimny Źół.



Na obrzecach niektórych bioherm wystCpuj> wapienie złocone z drobnych okruchów,
zwane wapieniami ziarnistymi. Powstały one z materiału pochodz>cego z niszczenia
pobliskich budowli wCglanowych. Wzajemne relacje pomiCdzy budowlami a wapieniami
ziarnistymi s> szczególnie dobrze widoczne w kamieniołomie w Mlynce.

Wapienie skaliste wykazuj> najwiCksz> odpornoWć na wietrzenie i erozjC spoWród
trzech głównych odmian wapieni górnej jury. Źlatego tec to właWnie one buduj> tak
charakterystyczne dla tego obszaru formy skałkowe, pospolicie wystCpuj>ce w _jurze
Krakowskiej.

Wapienie uławicone cechuje obecnoWć wyraanych, na ogół grubych ławie (fot. ńř).
Mi>cszoWć poszczególnych ławie przewacnie wynosi od kilku do kilkunastu decyme-
trów, a niekiedy przekracza nawet 2 m. Inn> cech> wapieni uławiconych jest obec-
noWć krzemieni, zazwyczaj ciemnej barwy. Krzemienie s> konkrecjami, które utworzo-
ne zostały w drodze procesów wtórnych, juc po depozycji osadu wCgłanowegoŚ aród-
łem krzemionki, z której s> one zbudowane, były przede wszystkim igły g>bek (Vwierczew-
ska, łř8ř). Buły i płaskury krzemienne s> b>dc bezładnie rozrzucone w skale, b>da
tec tworz> horyzonty równoległe do powierzchni miCdzyławicowych. W wapieniach
uławiconych wystCpuj> g>bki, ramienionogi oraz materiał wCglanowy pochodzenia sinico-
wego.
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Ryc. lę2. Żragment odsłoniCcia w Piekarachś przejWcie od wapienia skalistego do wapienia uławiconego. l - wapieM
skalistyś 2 - wapieM ulawicony (czarno zaznaczone krzemienie)ś 3 - partie Wciany zakryte roWłinnoWci>ś 4 - gleba

i osypisko u podstawy Wciany. Vlíedlug Matyszkiewicza (lř8ř a).

Niekiedy obserwować mocna oboczne przejWcia wapieni uławiconych w wapienie
skaliste (por. ryc. ń2ś fot. ł3). Wzajemne relacje obu tych odmian zostały opisane przez
Matyszkiewicza (ńř8ř b) z odsłoniCcia w Piekarach.

Pod wzglCdem odpornoWci na procesy wietrzenia i erozji wapienie uławicone zajmuj>
poWredni> pozycjC miCdzy wapieniami skalistymi a płytowymi. Ich naturalne odsłoniCcia
maj> zazwyczaj postać progów i niewysokich Wcianek na zboczach. Omawiana odmiana
wapieni była w wielu miejscach przedmiotem eksploatacji, a Wciany kamieniołomów
dostarczaj> najlepszych jej odsłoniCć. SpoWród takich odsłoniCć wymienić trzeba przede
wszystkim liczne kamieniołomy na terytorium Krakowa, m.in. na Kapelance, Zakrzówku,
w Podgórzu, Płaszowie i w Bodzowie.

Przewaca pogl>d, ce wapienie górnej jury obszaru krakowskiego powstały w zbiorniku
morskim o głCbokoWci kilkudziesiCciu metrów (ŹcułyMski, ńř52). Vwiadczyć o tym moce
obecnoWć fauny typowej dla otwartego morza i brak fauny wyraanie płytkowodnej.
Niektórzy badacze (np. Matyszkiewicz, łř8ř a, b) uwacaj> jednak, ce wapienie górnej jury



omawianego obszaru powstały w warunkach płytkomorskich, czego dowodzić maj> niektóre
struktury sedymantacyjneś brak fauny typowej dla Wrodowiska płytkiego morza tłumaczony
ęest anowaniem s ec tczn ch, restrvkc ęn ch warunków w zbiorniku morskim._ł P P Y . YJ Y

Kreda

Pod koniec jury i w ci>gu niemal całej wczesnej kredy interesuj>cy nas obszar był ł>dem
i z tego czasu nie zachowały siC cadne osady. Źopiero pod koniec wczesnej kredy rozpoczCła
siC tutaj kolejna transgresja. Pocz>tkowo objCła ona jedynie północn> czCWć obszaru,
pozostawiaj>c w okolicach żlanowa jasne piaski, gromadzone w przybrzecnej strefie morza
(Marcinowski, ńř74). Piaski te reprezentuj> alb, najwycsze piCtro dolnej kredy.
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Ryc. ł3. Kredowtę powitęrzełńnie abrazyjne w ęl`y¦ęńcu. ł - wapieni jurajskiś
2 _ wapieM nicszego turonuś 3 _ wapieM wyc„sz‹ęgo turonuś 4 _ powierzchnia

ahrazyjna. Według .-Xłexandrowicza iłř6()ś.

Na pozostał>, zasadnicz> czCWć obszaru krakowskiego morze wkroczyło dopiero
w cenomanie, załewaj>c pocz>tkowo jedynie obnicenia terenu. W ci>gu cenomanu,
a pócniej turonu, na interesuj>cym nas obszarze zaznaczały siC nieznaczne ruchy
tektoniczne, których rezultatem były lokalne spłycenia morza lub nawet wynurzenia
i zwi>zane z nimi przerwy w sedymentacji lub etapy erozji. Kilkakrotnie dochodziło do
tworzenia siC charakterystycznych powierzchni abrazyjnych (por. ryc. ń3ś fot. 24). Po-
wstawały one w plytkiej, przybrzecnej strełie morza w wyniku erozyjnego Wcinania skalnego
dna przez okruchy poruszane pod wpływem fałowania. Z przytoczonych powodów osady
gromadzone podczas pocz>tkowych etapów transgresji (tj. w ci>gu cenomanu i turonu)
zachowane s> w obszarze krakowskim jedynie lokalnie i maj> postać stosunkowo cienkich
płatów, które uniknCły zniszczenia przez erozjC. Szeroko rozprzestrzenione i osi>gaj>ce wiele
metrów mi>cszoWci s> dopiero osady senonu, najmłodszego piCtra kredy.

W poblicu Krakowa najstarszymi z osadów kredowych s> piaski cenomanu, które
wystCpuj> w Korzkwi (Bukowy, lř56ś Tarkowski i Liszka, ńř82). Mierz> one kilka metrów
mi>cszoWciś a niektóre ich partie s> silnie scementowane spoiwem krzemionkowym i maj>
postać konkrecji zbudowanych z piaskowców kwarcytowych (fot. 23).

Powycej piasków cenomanu, jak to mocna obserwować w Korzkwi, lec> zlepieMce
złocone z otoczaków kwarcu i fragmentów krzemieni jurajskich, przechodz>ce miejscami
w wapienie z otoczakami kwarcu. Osady te nalec> równiec do cenomanu, a ich mi>cszoWć
jest rzCdu metra.

Pospoliciej na naszym obszarze, choć zawsze tylko lokalnie, wystCpuj> młodsze osady
kredy, nalec>ce do nicszej b>da wycszej czCWci turonu (Alexandrowicz, ńř54). Z reguły lec>
one na powierzchni abrazyjnej i na ogół maj> postać wapieni, które zawieraj> niewielkie



otoczaki kwarcu. ObecnoWć tych otoczaków i szaro-brunatna barwa wyraanie rócni te
wapienie od znacznie jaWniejszych wapieni górnej jury. Osady obu czCWci turonu maj>
maksymalnie po l-3 m mi>cszoWci. Cienkie płaty wapieni turonu obserwować mocna
w nieczynnych kamieniołomach w Zabierzowie, TyMcu, _januszowicach i Trojanowicach,
a takce w Korzkwi i w dolinie Źłubni - w BocieMcu i na S od Iwanowic.

Po przerwie sedymentacyjnej, przypadaj>cej na pocz>tki senonu, na nastCpnej z kolei
powierzchni abrazyjnej lub na nierównej powierzchni skał podłoca, osadzona została gruba
seria senoMskich skał marglistych (por. Rutkowski, lř65). jeceli pomin>ć lokalnie wystCpuj>ce
zlepieMce, seria ta rozpoczyna siC zielonymi iłami margłistymi, licz>cymi około l m mi>cszo-
Wci, które przechodz> ku górze w ziełonawe i szare margłe (około 5 m) i wreszcie w grub> seriC
niemal białych margłi, zawieraj>cych miejscami konkrecje krzemionkowe. Margle senonu
zawieraj> doWć liczne skamieniałoWci, przede wszystkim jecowców i belemnitów.

W obszarze krakowskim utwory kredy reprezentowane s> głównie przez wspomniane
margłe senonu. We wschodniej czCWci obszaru mi>cszoWć owych margli dochodzi do
kilkudziesiCciu metrów. Źalej ku zachodowi jest ona mniejsza, rzCdu kilku, kilkunastu
metrów. Źuce, choć czCWciowo zaroWniCte osypiska margli senoMskich obserwuje siC w wielu
miejscach na zboczach doliny Źłubni. Niewielkie odsłoniCcia margli widoczne s> na
Wcianach nieczynnych kamieniołomów wapieni jurajskich w Zabierzowie i w Rz>sce, a na
terenie Krakowa na Bonarce i Zakrzówku

Przy koMcu póanej kredy cały obszar _jury Krakowsko-CzCstochowskiej wraz z przy-
ległymi regionami uległ zaburzeniom zwi>zanym z laramijskimi ruchami tektonicznymi.
Wyraziłyę siC one przede wszystkim nieznacznym nachyłeniem ku wschodowi (WciWlej, ku
źNź) obszaru dzisiejszej monokliny Wl>sko-krakowskiej i powstaniem s>siaduj>cej z ni> od
wschodu niecki miechowskiej (por. ryc. 2 A). PodkreWłić trzeba, ce granica miCdzy tymi
dwoma wielkimi regionami wyznaczana jest umownie, monoklina bowiem ma w istocie
charakter zachodniego, rozległego skrzydła niecki, bardzo nieznacznie zapadaj>cego
w kierunku osi tej niecki. W praktyce za wschodni> granicC monokliny Wl>sko-krakowskiej
przyjmuje siC liniC biegn>c> wzdłuc najdalej wysuniCtych ku wschodowi odsłoniCć utworów
jury. Tak wiCc, w przypadku interesuj>cego nas obszaru, granica ta usytuowana jest mniej
wiCcej wzdłuc doliny Źłubni (por. ryc. l).

Wspomnianym deformacjom o ducym, regionalnym zasiCgu, które wyracone s>
nieznacznymi wychyleniami, towarzyszyły zapewne mniejsze, wielkopromienne spaczenia,
a być moce równiec dyslokacje uskokowe. _jedna z takich drugorzCdnych struktur
rozwiniCta była zapewne w miejscu dzisiejszego rowu krzeszowickiego ijcgo przedłucenia
ku zachodowi. Przemawia za tym m.in. fakt, ce zarówno utwory kredowe, jak ijurajskie
siCgaj> tutaj najdalej ku zachodowi i tworz> rodzaj w>skich, wysuniCtych w tym kierunku
połwyspówś dobrze zaznacza siC to na doł>czonej mapie.

TrzeciorzCd

Regresja morza pod koniec kredy, zwi>zana z ruchami laramijskimi, zapocz>tkowała
na interesuj>cym nas obszarze długotrwały okres panowania warunków l>dowych.
Obejmował on cały wczesny trzeeiorzCd (paleogen) i pocz>tki póanego trzeciorzCdu
(neogenu), a trwał około 5Ń milionów lat. Zachodz>cym w tym czasie na l>dzie procesom
denudacyjnym sprzyjał ciepły i na ogół wilgotny klimat. Procesy denudacyjne do-
prowadziły przede wszystkim do mniej wiCcej płaskiego, erozyjnego WciCcia skał podłoca
i wytworzenia rozległej, paleogeMskiej powierzchni zrównania.

Zachodz>ce w paleogenie procesy denudacyjne nie sprzyjały gromadzeniu siC osadów.
Wyj>tkiem były osady zwi>zane z procesami krasowymi, którym na duc> skalC podlegały
wCglanowe skały podłoca. Osady takie zachowały siC jako wypełnienia łejów krasowych
i studni (żradziMski, lř62). Tego rodzaju kopalne formy krasowe obserwować mocna m.in.
na Wcianach kamieniołomów w Podgórzu, Bodzowie i w TyMcu.



Źługotrwały okres panowania warunków l>dowych przerwany został w neogenie
transgresj> morza. ostatni> na naszym obszarze. Miała ona miejsce w Wrodkowej czCWci
neogenu, miocenie, i zalała obszar obnicenia utworzonego na przedpolu fałduj>cych siC
Karpat łłiszowych, zapadliska przcdkarpackiego, a takce _jego północne obrzecenie.

mocna przypuszczać, najstarszymi osadami mioccnu s> l>dowe wapienie o spccyli-
cznej genezie, okreWlane mianem kaliczc .=,oryg. ralzr/zef,}. WystCpuj> one miejscami w postaci
stosunkowo cienkich (ł-3 m) płatów, któreę lec> na wapieniach górnej _jury lub na marglach
senonu t_i(}ra(lziMski, lř63). Kaliczc jest rodzajem gleby rozwijaj>cej siC w warunkach
półsuchego klimatu na podłocu bogatym w wCgłan wapnia. Kałiczc ccchujc charakterys-
tyczna, nicregularna łaminacja i obecnoWć kilku generacji drobnych spCkaM, zablianionych
kalcytemś w obrCbie kaliczc pospolicie wystCpuj> rócnej wielkoWci fragmenty skał podłoca,
nierzadko obleczone szeregiem wspólWrodkowo ułoconych warstewek wapiennych ä___łtli(ęłialik
i in., lř8Ĺi). Źodać trzeba, ce ostatnio stwicr(lzono wystCpowanie kaliczc równiec na
mioceMskich wapieniach ostryg‹męyclńś wskazuje to. ce po pierwszym etapie transgresji
morza nast>piło jego wycofanie i stosunkowo krótkotiwvałc zapanowanie warunków
l>dowych il. Żelisiak).

Niewielkie odsłoniCcia kaliczc znajdu_j> siC w obrCbie kamieniołomówŚ na Kapelance,
nad \\ęisl> w Bielanach oraz w przekopie ulicy KamiMskiego kolo rezerwatu na Bonarce.

.\ęŚ-rjstarszytni z morskich osadów mioccnu s> w okolicach Krakowa wapienie ostry-
gowe. Cechuje obecnoWć licznych skorup małcy, głównie ostryg, zarówno pokruszonych,
_jak i zachowanych w całoWci. l.icznic wystCpuj> w nim fragmenty skał podłoca, tj. wapieni
jurajskich i krzemieni. .\iierzadko obserwuje siC takce skorupy p>kli z rodzaju Baíarzus.
Powierzchnia wapieni jura_jskich, na której lcc> wapienie ostrygowc, a takce powierzchnia
wystCpuj>cych w wapieniach otoczaków wapieni jurajskich. pokryta jest czCsto otworami
wytworzonymi przez rócne zwierzCta dr>c>cc, które cyły w przybrzecnej strclic morza
mioceMskiego por. ryc. l-ęlz RadwaMski, ńř68).
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Wapienie ostrygowe wystCpuj> lokalnie w postaci cienkich płatów, co najwycej
kilkumetrowej mi>cszoWci. Obecnie odsłoniCte s> przede wszystkim w korycie Wisły pod
klasztorem Norbertanek w Krakowie, w Przegorzałach i w Bodzowie.

Źominuj>cymi i szeroko rozprzestrzenionymi osadami morza mioceMskiego s> iły.
Wyępełniaj> one dzisiaj wiCkszoWć ducych zapadlisk w południowej czCWci obszaru krakows-
kiego, a przede wszystkim zapadlisko przedkarpackie. żruboWć kompleksu iłów jest
znaczna, miejscami osi>ga nawet wiele setek metrów. Płaty ilastych osadów miocenu
zachowane miejscami na zrçbach dowodz>, ce pierwotnie znaczna czCWć obszaru krakows-
kiego pokryta była tymi osadami, które póaniej zostałyę usuniCte przez procesy denudacyjne
z partii wypiCtrzonych. W obrCbie kompleksu iłów wystCpuje seria ewaporatów, reprezen-
towanych głównie przez gipsy, a miejscami równiec przez sól kamienna. Sedymentacja
ewaporatów nast>piła w wyniku zaistnienia w pewnym okresie trwania morza mioceMskiego
specyficznych warunków, na które złocyły siC przede wszystkimŚ ograniczone poł>czenie
z wodami oceanu Wwiatowego i przewaga parowania, w czCWciowo izolowanym morzu, nad
dopływem do niego wód słodkich. Wę rezultacie, na znacznych obszarach dna morza doszło
do wytr>cania siC gipsów, a w przegłCbieniach dna równiec i soli kamiennej.

W obszarze krakowskim z obecnoWci> gipsów wWród osadów mioceMskich zwi>zane jest
wystCpowanie wód siarczanowych w Krzeszowicach i w samym Krakowie (dawny zakład
wodoleczniczy Matecznego w Podgórzu), a niedaleko poza granicami naszego obszaru
w Swoszowicach. Najblicsze jest złoce solne w \Nieliczce i s>siaduj>ce z nim od zachodu
złoce w Baryezy. żipsy byly dawniej eksploatowane w Toniach i w Łagiewnikach, a znane
s> z wierceM, m.in. w okolicy Olszanicy i Pasternika.

_jak juc wspomniano w poprzednim rozdziale, w póanym trzeciorzCdzie, a szczególnie
w miocenie, obszar krakowski podlegał intensywnym zaburzeniem tektonicznym. Wyraziły
siC one powstaniem szeregu uskoków i powstaniem ograniczonych przez nie zapadlisk
i zrCbów (ŹcułyMski, ńř53). Uskoki trzeciorzCdowe przeciCły struktury powstałe podczas
ruchów waryscyjskich, co szczególnie dobrze widoczne jest tam, gdzie odsłaniaj> siC utwory
paleozoiczne, np. w rejonie ŹCbnika. _

Płaszczyzny uskoków z reguły nie s> pionowe, lecz stromo nachylone w stronC
zapadlisk. Źowodzi to, ce podczas powstawania uskoków obszar krakowski podlegał
generalnie rozci>ganiuś w tych warunkach bloki połocone w miejscu tworz>cych siC
zapadlisk ulegały obnicaniu pod wpływem sił grawitacji.

4

t

NNW SSź
l

ę|¦ię|.¬LJęęiię
Ięń7ęęię|ā|ęł¦478ę ęiÝlä\

o8ooA t
KRAKOW-ęTYNIźC ł

l -
t
\

` ..---_.-.__±__

Ś___--_..-_--.-_.___-
_.-_-_.._..._-*__---_.-

_-ń-----_..._

ł Êń āz 3 L.[Ź5 =
Ryc. ń5. Przekrój przez strefC uskoków schodowych koło låtistrza. l - wapien górnej juryś 2 _ wapieti turonuś
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Źodać trzeba, ce czCsto zapadliska oddzielone s> od s>siaduj>cych z nimi zrCbów nie
jednym wielkim uskokiem, lecz szeregiem mniejszych uskoków o równoległym mniej wiCcej
przebiegu. lch obecnoWć powoduje, ce krawCda zapadliska wznosi siC w stronC zrCbu sze-
regiem jakby stopni, z których kacdy oddzielony jest uskokiem. Tego rodzaju strefy usko-
ków schodowych obserwować mocna szczególnie wyraanie kolo Kostrza (por. ryc. l5), na



południowych zboczach Kajasówki, a takce na obrzeceniach rowu krzeszowickiego.
W przypadku takich stref rócnice przesuniCcia mierzone w pionie miCdzy odpowiadaj>cymi
sobie warstwami, wystCpuj>cymi w dnie zapadliska oraz w obrCbie zrCbu, stanowi> sumC
przesuniCć (tj. zrzutów) poszczególnych uskoków. W obszarze krakowskim suma zrzutów
w strefach uskokowych dochodzić moce do 3ŃŃ m, a obserwowane zrzuty poszczególnych
uskoków wynosz> od kilkunastu centymetrów do kilkudziesiCciu metrów.
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WWród ducych struktur tektonieznych omawianego obszaru, zwi>zanych z trzeciotzCdow>
tektonik> uskokow>, na pierwszym miejscu wymienić trzeba zapadlisko krzeszowicko-krakows-
kie (por. ryc. ń6). To długie na blisko 4-O km, lecz stosunkowo w>skie zapadlisko ci>gnie siC
mniej wiCcej równolecnikowo od okolic Źulowej na zachodzie przez Krzeszowice i północne
dzielnice Krakowa po Now> HutC, a dalej ł>czy siC z obnicon> stref> zapadliska przedkarpac-
kiego. Innym ducym zapadliskiem jest zapadlisko Cholerzyn-PółwieW. Ci>gnie siC ono z Nź
ku SW, a ku zachodowi oddziela siC od niego mniejsze nieco zapadlisko Rybnej. PomiCdzy
tymi zapadliskami wznosi siC w>ski, wyklinowuj>cy siC ku wschodowi zr>b Kajasówki
(fot. 26).

Na południe od zachodniego i Wrodkowego odcinka zapadliska krzeszowicko-krakows-
kiego rozci>ga siC element wypiCtrzony o złoconej budowie, okreWlany mianem zrCbu
tenczyMskiego, a czCWciej - w ,aspekcie morfologicznym, mianem żrzbietu lub żarbu
TenczyMskiego. W jego obrCbie, w czCWci zachodniej, rozwiniCte jest drugorzCdne obnicenie
tektoniczne, wypełnione utworami jury Wrodkowej, a rozwiniCte w miejscu waryscyjskiego
zapadliska Nieporaz-Brodła. Za nim, dalej ku zachodowi, rozci>ga siC zrCbowy blok Płazy,
od południa zaW znajduj> siC zrCby usytuowane miCdzy OkleWn> a Kamieniem.

W samym Krakowie zrCbem jest wzgórze Wawelu, nieco nicszy zr>b znajduje siC na
terenie WródmieWcia. Po południowej stronie Wisły usytuowane s> zrCby Bonarki, Krzemionek
Podgórskich i Krzemionek ŹCbnickich (Skal Twardowskiego), zrCby koło Pychowic, Bodzowa
i TyMca, po stronie zaW północnej rozległy zr>b Lasu Wolskiego i Wzgórza Ww. Bronisławy,
a dalej ku południowemu zachodowi szereg mniejszych zrCbów koło Piekar i Czernichowa.

Na północ od strefy uskoków obrzccaj>cych zapadlisko krzeszowicko-krakowskie
rozwiniCte s> uskoki Ń niewielkich na ogół zrzutach.

Szereg obserwacji zdaje siC przemawiać za tym, ce powstawanie znacznej czCWci
młodych, trzeciorzCdowych uskoków przypadało na okres sedymentacji morskich osadów
miocenu oraz bezpoWrednio po wycofaniu siC morza mioceMskiego (żradziMski, ńř62ś
Bogacz, ńř67). Nie mocna jednak wykluczyć, ce niektóre uskoki powstały juc wczeWniej.
w okresie poprzedzaj>cym transgresjC morza mioceMskiego (Żelisiak, ńřř2).

Źeniwelacje spowodowane zaburzeniami uskokowymi przyczyniły siC do tego, ce pod
koniec trzeciorzCdu -- w pliocenie, po ust>pieniu morza, obszar krakowski podlegał
intensywnym procesom denudacyjnym. W rezultacie ich działania pokrywa osadów
miocenu zostala usuniCta z wiCkszoWci zrCbów.



CzwartorzCd

Na pocz>tku czwartorzCdu, podobnie jak w pliocenie, interesuj>cy nas obszar podlegał
w dalszym ci>gu głównie procesom denudacyjnym. Źoprowadziły one do powstania rzeaby
zbliconej w ogólnych zarysach do współczesnej.

Podczas plejstocenu nasuwaj>cy siC od północy l>dolód skandynawski powodował
zatamowanie odpływu wód Wisły ku północy, co z kolei przyczyniło siC do zasypania
dolin rzecznych materiałem donoszonym z Karpat oraz materiałem pochodzenia lokal-
nego. _jednoczeWnie ochłodzenie klimatu sprzyjało mechanicznemu wietrzeniu. L>do-
lód wkroczył na czwartorzCdowe osady wypełniaj>ce doliny rzeczne oraz na utwory star-
sze, odsłoniCte w obrCbie wyniesieM, a na południu obj>ł brzecn> strefC Karpat. _]est
jednak bardzo prawdopodobne, ce wysoko połocone okolice Ojcowa nie były przykryte
lodem i stanowiły rodzaj Wródl>dolodowej ,,oazy”. L>dolód dotarł na obszar krakow-
ski tylko raz, podczas zlodowacenia południowopolskiego. W czasie póaniejszych
zlodowaceM l>dolodem pokryte zostały jedynie tereny Wrodkowej i północnej Pol-
ski.

Typowe osady lodowcowe, jakimi s> utwory morenowe, zachowały siC na naszym
obszarze jedynie we fragmentach. S> to piaszczyste gliny z bezładnie rozmieszczonymi
otoczakami rozmaitej wielkoWci i blokami skał o charakterze eratyków, tj. przywleczonymi
przez l>dolód z północy (wWród których dominuj> magmowe i metamorficzne skały
pochodzenia skandynawskiego), oraz skal wystCpuj>cych lokalnie (głównie wapieni). żliny
morenowe obserwować mocna czasami w wykopach w Bibicach i Witkowicach, a takce
w kamieniołomie Niedawiedzia żóra kolo Tenczynka. jedyny w okolicach Krakowa ducy
płat utworów morenowych znajduje siC w Czarnym Lesie (miCdzy Brodłami a Kamieniem),
brak jest tam jednak dobrych odsłoniCćś do niedawna gliny morenowe były wydobywane na
tym terenie jako surowiec do wyrobu ceramiki (glinianych garnków, doniczek itp.), czym
trudnili siC mieszkaMcy Brodeł.

PlejstoceMskie osady piaszczyste, składaj>ce siC nierzadko z materiału pochodzenia
lodowcowego przemieszczanego przez rzeki, pokrywaj> stosunkowo duce obszary. Piaski
takie wypełniaj> dno rowu krzeszowickiego, spotyka siC je na południe od Chrzanowa
i Krzeszowic, ci>gn> siC takce pasem wzdłuc doliny Wisły. W wielu miejscach piaski takie
zawieraj> liczne otoczaki skał miejscowych, a nierzadko otoczaki pochodzenia skandynaws-
kiego. CzCWć tego rodzaju utworów, gromadzonych przez WęisłC, zawiera tec otoczaki skał
karpackichś resztki takich utworów wystCpuj> dzisiaj doWć wysoko (do 23Ń m n.p.m.) ponad
dnem doliny Wisły. Podczas zlodowacenia Wrodkowopolskiego rozległe stocki napływowe
powstawały u wylotów doplywów Wisły. _]ednym z nich jest rozległy stocek Pr>dnika, który
obejmuje centrum i północne dzielnice Krakowa.

Charakterystycznym osadem zwi>zanym ze zlodowaceniami plejstoceMskimi _jest less.
Składa siC on z drobnego pyłu kwarcowego, zawieraj>cego zwykle domieszkC substancji
wapiennej. Pył ten wywiewany był z obszarów pokrytych osadami pochodzenia lodow-
cowego połoconych na przedpolu l>dolodu i pozbawionych zwartej szaty roWlinnej.
W okolicach Krakowa less tworzy pokrywy o mi>cszoWci dochodz>cej do 8 m. jest on
szeroko rozprzestrzeniony w północnej i Wrodkowej czCWci naszego obszaru, w południowej
natomiast tworzy izolowane płaty.

Osady młodszej czCWci czwartorzCdu, tj. holocenu, ograniczone s> w swym zasiCgu
głównie do dolin rzek i strumieni oraz do innych zagłCbieM powierzchni terenu. S>
to przede wszystkim muły, piaski i cwiry, osadzone współczeWnie lub w niedawnej
przeszłoWci przez rzeki i potoki. Nalec> do nich tec deluwia, złocone z materiału lokalnego,
zmywanego na dno dolinek i w>wozów z s>siednich zboczy. Nalec> tu takce osypiska, które
tworz> siC u podnóca skałek. Miejscami w obrCbie dolin rzecznych powstawały w holocenie
torfy. Napotyka siC je przy robotach budowlanych w nicej połoconych dzielnicach
Krakowa.
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HoloceMskiego wieku s> tec martwiee wapienne, wypełniaj>ce dna wielu dolin na
północ od zapadliska krzeszowicko-krakowskiego, m.in. doliny Racławki tpor. ryc. ń7ś fot.
27), Szklarki, BCdkowskiej i S>spowskiej. Powstanie martwić zwi>zane jest z procesami
krasowymi zachodz>cymi w skałach wapiennych.

Pokrywa osadów czwartorzCdowych maskuje w bardzo znacznym stopniu skały
przedczwartorzCdowego podłoca.



RZźbBA

Współczesna rzeaba obszaru krakowskiego jest wynikiem długiego, wieloetapowego
rozwoju, którego pocz>tki siCgaj> schyłku kredy. Rzeaba ta jest wysoce urozmaicona
i w ducym stopniu predysponowana budow> geologiczn>.

W rzeabie obszaru krakowskiego w sposób bardzo wyraany zaznaczaj> siC struktury
młodej tektoniki uskokowej. Tego rodzaju zjawisko obserwuje siC przede wszystkim
w południowej czCWci obszaru, a wiCc tam, gdzie w obrCbie zapadlisk tektonieznych
wystCpuj> osady mioceMskie. W tej czCWci obszaru wyraane i nieraz rozległe morfologiczne
obnicenia rozwiniCte s> z reguły w miejscu zapadlisk, niemal zaW wszystkie wzgórza
rozwiniCte s> w miejscu zrCbów. Źodać trzeba, ce uskoki ograniczaj>ce poszczególne zrCby
lub ich drugorzCdne elementy bardzo czCsto zaznaczaj> siC w rzeabie jako strome krawCdzie
morfologiczne. KrawCdzie takie czCsto ci>gn> siC mniej wiCcej prostolinijnie na znacznych
dystansach. Prostolinijne krawCdzie szczególnie dobrze zaznaczaj> siC po obu stronach
Rowu Krzcszowickiego, a takce na brzegach wielu zrCbowych wzgórz, np. Lasu Wolskiego
i VwiCtej Bronisławy, Kajasówki, Krzemionek ŹCbnickich i Podgórskich.

Powodem charakterystycznego dla południowej czCWci obszaru krakowskiego zwi>zku
wszpółczesnej rzeaby z młod> tektonik> uskokow> s> przede wszystkim rócnice w odporno-
Wci na procesy denudacyjne skal kontaktuj>cych ze sob> wzdłuc płaszczyzn uskoków, które
oddzielaj> zrCby od zapadlisk tektonicznych. W wiCkszoWci przypadków trzony zrCbów
zbudowane s> z tektonicznie podniesionych, odpornych wapieni jurajskich. Z tymi
wapieniami s>siaduj>, po przeciwnej stronie uskoków, daleko mniej odporne, ilaste osady
miocenu. ŹziCki takiej sytuacji działanie procesów denudacyjnych prowadziło do znacznie
szybszego, intensywnego usuwania osadów miocenu z obszaru zapadlisk. W konsekwencji
powodowało to powstanie obniceM w miejscu zapadlisk, wzgórz w miejscu zrCbów,
a stromych krawCdzi morfologicznych wzdłuc ograniczaj>cych je uskoków.

Podobne do opisanych wycej zjawiska tektonicznej predyspozycji rzeaby obserwuje siC takce
w przypadkach, w których zrCby zbudowane s> z innych, lecz równiec stosunkowo odpornych
skał. Źotyczy to np. wzgórz bloku Płazy, których górn> czCWć tworz> wapienie Wrodkowego triasu.

Wypacla tu zaznaczyć, ce nie wszystkie wzgórza maj> załocenia zrCbowe. Najbardziej
charakterystycznym przykładem jest wzgórze Pasternik, które od wschodu zamyka
morfologiczne obnicenie Rowu Krzcszowickiego. Wiercenia usytuowane na tym wzgórzu
wykazały, ce jest ono zbudowane z osadów mioceMskich, pod którymi - na tym samym
mniej wiCcej poziomie jak w dnie rowu oraz na terenach połoconych dalej na wschód,
wystCpuj> utwory mezozoiczne. Istnienie wzgórza zwi>zane jest z rozwojem sieci dolinnej
w zachodniej czCWci obszaru krakowskiego (por. ŹcułyMski i in., ńř66).

Najstarszym elementem rzeaby interesuj>cego nas obszaru jest powierzchnia zrów-
nania, wytworzona w paleogenie w wyniku mniej wiCcej poziomego WciCcia wychylonych
wczeWniej ku źNź skał mezozoicznych i paleozoicznych, buduj>cych monoklinC Wl>sko-
-krakowsk>ś o powstaniu tej powierzchni była juc mowa w poprzednich rozdziałach.



Pierwotna rzeaba owej rozległej powierzchni ulegała póaniej modyftkacjom, głównie
wskutek rozciCcia sieci> głCbokich dolin i akumulacji osadów czwartorzCdowych, przede
wszystkim jednak w wyniku młodej tektoniki uskokowej. Uskoki spowodowały rozczlon-
kowanie jednolitej pierwotnie powierzchni zrównania i pionowe przemieszczenie jej
fragmentów w obrCbie poszczególnych zrCbów i zapadlisk tektonicznych.

Wierzchowina Płaskowycu Ojcowskiego jest najbardziej rozległym i stosunkowo naj-
mniej zmienionym fragmentem wspomnianej powierzchni zrównania. Mniejszych fragmen-
tów tej powierzchni dopatrywać siC mocna w mniej wiCcej płaskich, szczytowych partiach
wielu wzgórz zrCbowych połoconych na południe od rowu krzeszowickiego, przede wszystkim
na żrzebiecie TenczyMskim (np. koło żłuchówek, Sanki i Burowa), wzgórzu Lasu Wolskiego,
wzgórzach koło Pychowic i Skałach Twardowskiego, a takce na wzgórzu Wawelu.

Niezwykle charakterystycznym elementem rzeaby obszaru krakowskiego s> głCboko
wciCte, stosunkowo w>skie dolinyś na ich zboczach wznosz> siC wapienne skałki. Źoliny te
popularnie nazywane s> podkrakowskimi dolinkami. Źoliny tego typu wystCpuj> szczegól-
nie licznie w północnej czCWci obszaru, gdzie rozcinaj> wierzchowinC Płaskowycu Ojcows-
kiego, a przebieg ich jest mniej wiCcej południkowy. Podobnego typu doliny lub odcinki
dolin wystCpuj> tec w obrCbie żarbu TenczyMskiego.

Kluczem do odtworzenia rozwoju sieci podkrakowskich dolin były badania teras
skalnych, które widoczne s> w wielu miejscach na ich zboczach (ŹcułyMski i in., ńř66).
Terasy te zaznaczaj> siC jako spłaszczenia szczytowej powierzchni skałek, a zwi>zane s>
z etapami zastoju w procesach pogłCbiania dolin. W tych etapach przewacalo podcinanie
zboczy i boczne poszerzanie dolin. Systematyczne pomiary w dolinach połoconych na północ
od zapadliska krzeszowicko-krakowskiego doprowadziły do wyrócnienia trzech głównych
piCter teras skalnych. obnicaj>cych siC stopniowo w dół biegu kacdej z dolin. JednoczeWnie
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łšye. ll). łåózwój siett głCbokich dolin. ń _ wycyny i wzgórza zrçbowe zbtldowalttę ze skał
paleozoicznycłt i rneznznicznychś 2 _ zapadliska tektoniczne wypełnione osadami miocenuś
3 _ uskoki stwierdzoneś 4 _ uskoki prawdopodobneś 5 _ doliny o załoceniach plioceMskichś
6 _ prawdopodobny przebieg dolin plioceMskich w rowie krzeszowickim i zapadlisku Rybnejś

_ 7 _ kierunki pierwszej fazy przeci>gniCcę potokówś 8 _ najmłodsze doliny przełomoweś
ř _ współczesna sieć rzeczna. Według ŹzułyMskiego i in. (ńř66).



stwierdzono, ce terasy te ci>gn> siC bez cadnych zaburzeM przez strefy uskoków obrzccaj>cych
od północy wspomniane zapadlisko, na terenie samego zapadliska wychodz> ,,w powietrze”
i dalej pojawiaj> siC ponownie w dolinach po przeciwnej stronie zapadliska, w obrCbie żarbu
TenczyMskiego. Żakty te dowodz>, ce doliny wystCpuj>ce na terenie żarbu TenczyMskiego
stanowiły pierwotnie przedłucenie dolin rozcinaj>cych Płaskowyc Ojcowski (por. ryc. ń8),
a rozwój dolin zachodził juc po powstaniu uskoków obrzccaj>cych rów krzeszowicki.

Zdaniem ŹcułyMskiego i współautorów (ńř66) rozwój sieci podkrakowskich dolin
przedstawiał siC nastCpuj>co. Po ust>pieniu morza mioceMskiego i po ostatniej fazie ruchów
uskokowych południowa czCWć obszaru krakowskiego, wraz z zapadliskiem krzeszowicko-
-krakowskim, pokryta była osadami mioceMskimi. Potoki, spływaj>ce z terenu Płaskowycu
Ojcowskiego, kierowały siC przez teren Rowu Krzcszowickiego i żarbu TenczyMskiego ku
południowi, w stronC doliny Wisły. Pocz>tkowo cłobiły one swoje koryta w miCkkich osadach
miocenu, lecz z biegiem czasu dotarły do twardszego podłoca. Istniej>ce nierównoWci tego
podłoca, jak i wpływ pogłCbiania siC doliny Wisły _ doprowadziły do powacnych zmian
w układzie sieci rzecznej, przede wszystkim na terenie rowu krzeszowickiego (por. ręyc. ń8).
Poł>czenie siC Wrodkowych odcinków potoków i powstanie dzisiejszej rzeczki Rudawy spowodo-
wało opuszczenie dolnych odcinków dolin rozcinaj>cych żarb TenczyMski. Zapewne nast>piło
to pod koniec trzeciorzCdu lub w pocz>tkach czwartorzCdu. Te opuszczone czCWci dolin zostały
nastCpnie na ducych odcinkach zasypane osadami czwartorzCdowymi, a ich fragmenty
nastCpnie wykorzystane przez mniejsze potoki, np. SankC, Potok Nielepicki i PopówkC.

Podobnie jak w Rowie Krzeszowickim, przeci>gniCcia potoków nast>piły równiec
w południowej czCWci żarbu TenczyMskiego. Zapewne dziCki nim powstały w>skie,
przełomowe odcinki W>wozu Mnikowskiego i Popówki.

Charakterystycznym a pospolitym elementem krajobrazu okolic Krakowa s> skałki
wapieni górnej jury. WystCpuj> one licznie na zboczach dolin, nierzadko na powierzchni
wierzchowiny _ gdzie nazywane s> ostaMcami, a miejscami takce na stromych krawCdziach
o załoceniach uskokowych. Niemal wszystkie skałki zbudowane s> z wapieni skalistych. Wi>ce
siC to ze znacznie wiCksz> odpornoWci> na procesy denudacyjne tej właWnie odmia-
ny wapieni w porównaniu z innymi facjalnymi odmianami wapieni górnej jury. W rezultacie,
w miarC postCpuj>cej erozji budowle złocone z wapieni skalistych były wypreparowywane
z otaczaj>cych je wapieni innych facji. Stosunkowo rzadko spotyka siC natomiast skałki
zbudowane z wapieni uławiconych. Zazwyczaj wystCpuj> one na stromych krawCdziach
wzgórz zrCbowych i maj> tam postać niezbyt wysokich, słabo rozczłonkowanycłr zerw.

Skałki zbudowane z wapieni skalistych pozwalaj> obserwować charakterystyczny dla
tej facji brak uławicenia lub obecnoWć jedynie niewyraanych, bardzo grubych ławie.
_jednoczeWnie bardzo wyraanie widoczne s> szczeliny ciosowe, najczCWciej pionowe. W nie-
których skalkach zaznaczaj> siC tec nachylone powierzchnie. CzCWć z nich jest szczelinami
ciosu (fot. 2ń), czCWć reprezentuje powierzchnie sedymentacyjne, zwi>zane z rozwojem
budowli wCglanowych.

Przy ujWciach bocznych dolin do wiCkszej doliny rozwiniCte s> niekiedy malownicze
bramy skalneś ich rozwój został w szczegółach wyjaWniony przez ŹcułyMskiego (ńř53).
Typowymi przykładami takich form s>Ś Brama Krakowska i brama przy ujWciu W>wozu
_jamki do Źoliny S>spowskiej w Ojcowie oraz Brama Bolechowicka.

Z wystCpowaniem w obszarze krakowskim skał wCglanowych, a przede wszystkim
szeroko rozprzestrzenionego i grubego kompleksu wapieni górnej jury, zwi>zane jest
wystCpowanie zjawisk krasowych. Nalec> do nich w pierwszym rzCdzie podziemne formy
krasowe, wWród nich jaskinie, a ponadto aródła krasowe, zagłCbienia pozbawione powierz-
chniowego odpływu, wspomnianejuc w>skie doliny o typie kanionów krasowych, a wreszcie
rócnego rodzaju mniejsze formy rozwiniCte na odsłoniCtej powierzchni skał.

Zjawiska krasowe s> rezultatem procesów krasowych, których istot> jest rozpuszczanie
przez wodC skał podłoca. W przypadku wapieni, do których dalej siC ograniczamy,
podstawowe znaczenie w tych procesach odgrywa zawartoWć w wodzie dwutlenku wCgla.



Woda opadowa nasyca siC nim w atmosferze, głównie jednak podczas przesi>kania przez
warstwC glebyś wskutek tego woda jest faktycznie słabym roztworem kwasu wCglowego ijest
agresywna w stosunku do wapienia.
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Ryc. ńř. Sełremat podziemnych systemów kanałów krasowych rozwiniCtych w wapieniach górnej jury.
Osady klastyczne kropkowane, woda zaznaczona kreskarni._j _ jaskiniaś W _ aródło krasoweś L _ lej

rozwiniCty w pokrywie czwartorzCdowych osadów klastycznych.

Woda wnika w gł>b wapieni wzdłuc istniej>cych, naturalnych spCkaMś w przypadku
wapieni skalistych s> to głównie szczeliny ciosowe. Poszerzanie tych spCkaM i koncentracja
przepływu wzdłuc nich prowadzi stopniowo do powstania systemów podziemnych kanałów
krasowych, które przyrównać mocna do sieci kanalizacyjnych (por. ryc. ńř). `ródła krasowe,
zwane tec wywierzyskami, s> miejscami wypływu wody na powierzchniC z takich systemów,
jaskinie zaW s> dostCpnymi dla człowieka, zwykle juc suchymi, fragmentami takich systemów.

W warunkach całkowitego wypełnienia przez wodC kanałów krasowych (tj. w warun-
kach freatycznych) na ich Wcianach powstaj> specyficzne formy freatyczne, np. kotły wirowe
(fot. 36). Podziemne strumienie płyn>ce jedynie po dnie kanałów wymywaj> w skale formy
wadyczne, do których nalec> m.in. mniej wiCcej prostolinijne rynny denne oraz krCte
koryta, przypominaj>ce meandry rzeczne.

W obszarze krakowskim znanych jest okolo 7ŃŃ jaskiM. Najdlucsza z nich, _jaskinia
Wierzchowska żórna, mierzy ř6Ń mś do ducych jaskiM nalec> Łokietkowa i Ciemna
w Ojcowie oraz Nietoperzowa w jerzmanowicach. ŹługoWć wiCkszoWci jaskiM nie przekracza
kilkudziesiCciu metrów (por. Szelerewicz i żórny, ńř86). Ponad řŃř,, jaskiM rozwiniCtych _jest
w wapieniach skalistych górnej juryś nieliczne wytworzone s> w górnojurajskich wapieniach
uławiconych oraz w wCglanowych skałach dewonu, dolnego karbonu i Wrodkowego triasu.

Źolne partie niemal wszystkich podkrakowskich jaskiM zapełnione s> osadami, które
nagromadzone zostały po powstaniu pierwotnych kanałów krasowych. Osady te,
popularnie nazywane namuliskiem, składaj> siC najczCWciej z lessu, namytego z powierzchni.
oraz z gruzu wapiennego pochodz>cego ze stropu i Wcian jaskini. Miejscami w profilu tych
osadów klastycznych wystCpuj> wkładki utworów naciekowych. W niektórych jaskiniach
najnicsz> czCWć namuliska tworz> czerwone gliny. Wykopaliska prowadzone w namułiskach
jaskiM przyniosły szereg znalezisk archeologicznych, a takce pozwoliły na rozpoznanie
warunków klimatycznych, które panowały podczas gromadzenia siC kolejnych warstw
osadów jaskiniowych (Madeyska-Nikłewska, ńř6řś Madeyska, ńř77, ńř8ń).

Utwory naciekowe, bCd>ce charakterystycznym elementem Wrodowiska jaskiniowego,
w podkrakowskich jaskiniach s> na ogół skromnie rozwiniCte. _jak wiadomo, utwory te
powstaj> na drodze wytr>cania siC wCglanu wapnia z wody dopływaj>cej do jaskini,
a zawieraj>cej rozpuszczon> substancjC wapienn>. Żormy naciekowe zwi>zane ze skapywa-
niem wody to stalaktyty i stalagmity. Pierwsze z nich narastaj> na stropie, w miejscach
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Ryr. 2Ń. Najwacniejsze typy jaskiniowycłr utworów naciekowych. SK _ stałaktytś
SC _ stałagmitŚ K _ kolumna naciekowaś Ź _ draperiaś P _ połewa naeiekmvaś

PR _ pola rycoweś ż _ nacieki grzybkowe.

dopływu wody z niewielkich szczelin, drugie tworz> siC na dnie, w miejscach skapywania
(por. ryc. 2Ń). Sciekanie wody po Wcianach i po dnie jaskini prowadzi do powstania
rozmaitych polew naciekowych, draperii, ceber itp. Ich kształt zalecy przede wszystkim od
rzeaby skalnego podłoca i sposobu spływania po nim wody (por. żradziMski i Wójcik, ńř6ń).

CzCWć utworów naciekowych, które wystCpuj> w podkrakowskich jaskiniach, powstała
przez wytr>canie siC wCglanu wapnia przy współdziałaniu bakterii, a być moce równiec
grzybów. Nacieki te w momencie powstawania zbudowane były z miCkkiej, silnie
zawodnionej substancji, nazywanej mlekiem wapiennym. Zarówno miCkkie, jak i
zestalone, twarde utwory naciekowe z mleka wapiennego wystCpuj> doWć pospolicie w wielu
jaskiniach okolic Krakowa.

Rezultatem procesów krasowych s> nie tylko systemy podziemnych kanałów, ale takce
formy widoczne na powierzchni. Nalec> do nich poszerzone krasowo szczeliny ciosowe oraz
rozmaitego kształtu drobne zagłCbienia wytworzone w litej skale. Z obecnoWci> wspo-
mnianych systemów kanałów zwi>zane s> tec zagłCbienia pozbawione powierzchniowego
odpływu, a rozwiniCte miejscami w pokrywie osadów czwartorzCdowych na wierzchowinie
Płaskowycu Ojcowskiego oraz na wysoczyanie żrzbietu TenczyMskiego.
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KATALOż



Wybór najwacniejszych, szczególnie interesuj>cych i godnych zwiedzenia obiektów geologicznych i elemvn-
tów rzeaby. Spora czCWć tych obiektów, a takce szereg innych, opisana jest w Pf¿ę(uęodm`ku g(oĄo_Cic¿_ęrg›ęm po akofírarh
Krakowa (żradziMski, ńř72).



ßonzów
l. OdsłoniCcie mioceMskiego wapienia ostrygowego
koło domu przy ul. Wicllakowej nr 3Ń. WapieM
ostrygowy buduje niewysok> WciankC pomiCdzyę do-
mem a ulic>. Po przeciwnej stronie ulicy, gdzie
wapieM ostrygowy zostal usuniCty, na odsłoniCtej
stropowej powierzchni wapienia jurajskiego widoczne
s> otwory utworzone przez organizmy dr>c>ce (por.
ryc. ł4ś RadwaMski, lř68`).
2. Nieczynny kamieniolom uławiconych wapieni gór-
nej jury, kilkaset m na Ż. od kulminacji wzgórza
z ruinami fortu. Wapienie s> tutaj niemal pozbawio-
ne bul krzemiennych. Na W Wcianie kamieniołomu
zachowane s> resztki paleogeMskiej studni krasowej,
wypełnionej slabo scementowanymi piaskami, wWród
których wystCpuj> nieregularne wkładki zielonych
lub rdzawych ilów (żradziMski, lř62). Stwierdzono,
ce studnia ta ł>czy siC z poziomymi, rozłegłymi
krasowymi rozmyciami, rozwiniCtymi wzdłuc powie-
rzchni miCdzyławicowych, takce wypełnionymi osa-
dami.

BOLźCHOWICź
Brama Bołcchowicka, zbudowana z wapieni skalis-
tych górnej jury, usytuowana na N brzegu Rowu
Krzcszowickiego, rezerwat przyrodyę nieocywionej.
Typowy przykład bram skalnych (por. ŹculyMski,
lř53). W dnie doliny, kilkaset m za bram>, znajduje
siC aródło krasowe.

BON=RKA
Rezerwat przyrody nieocywionej w południowej czC-
Wci Krakowa, bezpoWrednio na N od ul. KamieMs-
kiego, z wytyczon> Wcieck> dydaktyczn> przez wyro-
bisko dawnego kamieniołomu. Widoczne s> tutaj
wapienie górnej jury WciCte kredow> powierzchni>
abrazyjn> i pociCte trzeciorzCdowymi uskokami, mar-
głe senonu i mioceMskie kalicze. (fot. 24).

CZATKOWICź
Źucy, wielopoziomowy kamieniolom wapieni dol-
nego karbonu, na fęĹ stoku doliny Krzeszówki. Ławice
s> stromo nachylone (por. ryc. 8 ll, C). Mi>cszoWć
odsłoniCtego tu profilu wynosi ok. 8ŃŃ m (Paszkowski,
łř85). Poszczególne kompleksy skalne charakteryzuj>
siC rozniaitymi strukturami sedymentacyjnymi i obec-
noWci> rócnorodnej fauny (korali, mszywiołów, kryno-
idów, ramienionogów).

czUŁów
Zimny Źól, bardzo malownicza, choć niedluga doli-
na, na NW od wsi, uchodz>ca do doliny Sanki
(żradziMski i Mtisiełewicz-JasiMska, lřř2_). Źolny
odcinek doliny, długoWci ok. l,5 km, w znacznej czCWci
zalesiony, jest w>ski i głCboko wciCty, z licznymi
skałkami wapieni górnej jury (w czCWci zbudowanych
z Odmianyę zrostkowej). Niewielki strumieM zasilanyę
jest głównie przez aródło krasowe u podnóca NW
zbocza (fot. 2řę). W górnej czCWci w>skiego odcinka
doliny, na SŻ. zboczu, znajduje siC rezerwat przyrody
nieocywionej Zimny Źół, przez który poprowadzona
jest Wciecka dydaktyczna. Na terenie rezerwatu licznie

wystCpuj> skałki, oddzielone od siebie naturalnymi
dziedziMcami oraz przesmykami (fot. 3Ń). Przesmyki
s> z reguły prostolinijne, rozwiniCte wzdłuc szczelin
ciosowychś powstałyę one wskutek procesów zboczo-
wych, w wyniku przesuwania siC w dół stoku całych
skalek lub ich czCWci. U podnóca wielu skalek roz-
winiCte s> krasowe okapy skalne (fot. 2ř).
żórny odcinek doliny ma łagodnie nachylone zbocza,
pozbawione skalek i pokryte grub> warstw> lessu.
WystCpuj> tu liczne, rócnej wielkoWci lejkowate za-
głCbienia, pozbawione powierzchniowego odpływu
(fot. 3l), o głCbokoWci do ńŃ m. Leje rozwiniCte s>
w pokrywie lessowej, w dnie niektórych odsłania siC
wapieM jurajski, bywa tec widoczny prowadz>cy
w gł>b kanal, który spełnia rolC wchłonu wód opado-
wych. Niewielkie, zacz>tkowe leje powstaj> współ-
czeWnie, z roku na rok.
Na płaskowycu, na S od bimnego Źołu, tuc na S od
drogi z Czułowa do Sanki, znajduje siC charakterys-
tyczny, płytki stawek, rozwiniCty w Wrodkowej czCWci
płytkiego, bezodpływowego zagłCbienia (fot. 33). lst-
nienie stawku wi>ce siC z obecnoWci> nieprzepuszczal-
nych utworów gliniastych, prawdopodobnie paleo-
geMskich, które lec> tutaj na wapiennym podłocu,
a pod lessem.

ŹBBNIK
Typowe miejsce wystCpowania dewoMskich wapieni
z ŹCbnika (,,marmurówą dCbnickich)ś wydobywane
s> one obecnie w dwóch kamieniołomachŚ Łomie
Karmelickim (fot. 2) i kamieniołomie Nowy ŹCbnik
(Bednarczyk i Ho|Tmann, lř8ř). W obu odsłaniaj> siC
wapienie niemal czarne, wietrzcj>ce na jasnoszaro,
stratygraftcznie młodsze od dolomitów ze Zbrzy (por.
Źolina Raclawki, punkt 7). Wapienie te czCsto
charakteryzuj> siC poziom> łaminacj> lub struktur>
gruzlow>. Zawieraj> skamieniałoWci amfipor, korali,
Włimaków i krynoidów.

ŹOLINA BBŹKOWSKA
l. OstaMcze skałki jurajskie na wierzchowinie na S od
jerzmanowic, miCdzy górn> czCWci> doliny a szos>
Kraków-Olkusz. Koło osiedla Zawyjrzal wznosi siC
ostaniec zwany Skałk>, najwycszy punkt na Płasko-
wycu Ojcowskim (5Ń2 m n.p.m., na nowych mapach
5Ń4,7 m), z rozległym widokiem. Wszystkie widoczne
ostaMce zbudowane s> ze skalistych wapieni górnej
jury-
2. _jaskinia Nietoperzowa (zwana tec Jerzmano-
wick>), jedna z wiCkszych jaskiM _jury Krakow-
skiej, połocona na ź zboczu doliny, niecały kilometr
na S od Skałki. Osady zapełniaj>ce dno tej jaskini
byly w latach ń872-ń87ř eksploatowane jako nawóz,
czego Wlady widać w wielu miejscach w głCbi jaski-
ni (fot. 4Ń). W latach piCćdziesi>tych naszego
stulecia były tu tec prowadzone badania archeo-
logiczne (w wykopie tuc za otworem wejWciowym,
por. Madeyska-Niklewska, ńř6ř). Miejscami w daw-
nych wykopach widać przekrój polew naciekowych,
które w pewnych okresach pokrywały dno. Na Wcia-
nach jaskini rozwiniCte s>, jakkołwiek skromnie,
utwory naciekowe.



3. aródło BCdń«Ś›wki (Ot. 2 km W dół doliny od
jaskini). Typowe wywierzysko krasoweś znaczna czCWć
wody wypływa tutaj bezpoWrednio ze szczeliny w wapie-
niu, nosz>cej Wlady rozmycia krasowego. _jedno z nielicz-
nych wywierzysk na obszarze _jury Krakowskie, które
do tej pory zachowało siC w stanie naturalnym.
4. Wodospad (ok. l km od cródła w dół doliny),
w poblicu charakterystycznej iglicy skalnej. Potok spły-
wa tutaj po stromo nachylonym progu, wysokim na ok.
5 m. Próg zbudowany jest z twardej odmiany holoceMs-
kiej martwicy wapiennej (zob. Źolina Raclawki).
5. Sokolica (ok. Ń,5 km od wodospadu), na ź zboczu
doliny, najwycsza z form skalnych na terenie jury
Krakowskiejś sumaryczna wysokoWć Wciany dochodzi
do 7Ń m.

ŹOLINA RACIAWKI
ń. OdsłoniCcie wapieni dolnego karbonu w skalkach
zwanych ,,przy granicy”, u podnóca ź zalesionego
zbocza, tuc ponicej mostu na S skraju wsi Racławice.
żruboławicowe, szare wapienie reprezentuj> osady
otwartej, lecz płytkiej czCWci platformy wCglanowej.
ŹoWć stromy upad lawic ku ź jest wynikiem ruchów
waryscy_jskich.
2. Zachodnie zbocze doliny, ok. 2ŃŃ m ponicej
wspomnianego mostu, pokryte ducymi, lucnymi blo-
kami i niewielkimi wychodniami wapieni dolnego
karbonu. Skały s> tu niemal biale, pozbawione
uławicenia, i zawieraj> liczne skamieniałoWci, głównie
organizmów rafotwórczychŚ głonów, koralowców
i mszywiołów. S> to jedyne, odsłoniCte na powierz-
chni rafowe utwory, które powstawały na peryferiach
platformy wCglanowej (Paszkowski, lř83).
3. OdsłoniCcie osadów jury- Wrodkowej w W>wozie
Stradlina, dochodz>cego od ź do Źoliny Raclawki
(w poblicu ujCcia wodoci>gowego)ś ok. 75Ń m od
wylotu w>wozu. W Wcianie nieczynnego łomu, w któ-
rej wykuta jest obszerna nisza, odsłoniCte s> słabo
scementowane, szaro-brunatne piaskowceś w nich
pospolite warstwowanie przek>tne.
4. Wapienie najwycszego dewonu i najnicszego kar-
bonu dolnego, tworz>ce na ź zboczu Źoliny Racław-
ki skalne grzCdy, ok. 55Ń-65Ń m na S od wylotu
Stradliny. Wapienie okreWlane s> mianem ,,serii cyk-
licznej”. Składa siC ona z pakietów warstw, mi>cszo-
Wci od l do ńŃ m. W dolnej czCWci pakietów wystCpuj>
plytkomorskie wapienie drobnodetrytyczne, które ku
górze przechodz> w pelityczne, laminowane wapienie
ze strukturami powstaj>cymi w strefie pływówś
w stropowej czCWci niektórych pakietów wystCpuj>
utwory typu wapiennych gleb kopalnych, rozwiniCte
w okresach wynurzeM. Tego rodzaju cyklicznoWć,
rozpoznana tutaj przez M. Paszkowskiego, jest od-
biciem powtarzaj>cych siC cyklicznie zmian Wrodowis-
ka sedymentacji - od warunków otwartej platformy
wCglanowej, ac po przybrzecne strefy lagun, a nawet
strefy podlegaj>ce okresowemu wynurzeniu i wie-
trzeniu. W obrCbie tej serii najprawdopodobniej lecy
granica wiekowa miCdzy karbonem a dewonem.
5. OdsłoniCcie czwartorzCdowej martwicy wapiennej
na zakolu pot. Racławka, ok. 8ŃŃ m od wylotu
Stradliny. Widoczna tu martwica reprezentowana
przez kilka rócnych odmian (por. ryc. l7). Wyróc-

niaj>ca siC odmiana masywna zbudowana jest z kal-
cytowych inkrustacji sinic i głonów, zawiera takce liczne
odciski liWci drzew i duce prócnie po pniach i gałCziach.
Odmiana ta powstała w wyniku wytr>cania wCglanu
wapnia przy współudziale organizmów. Utworzonc
w ten sposób nagmmadzenie martwicy tworzylo natu-
raln> zaporC na potoku. W powstałym dziCki temu
zbiomiku gromadzony był material donoszony przez
potokś w ten sposób powstawała druga z głównych
odmian martwicy, tj. martwica warstwowana.
6. Skałka wapieni najwycszego dewonu, na ź zbo-
czu, niedaleko ku N od mostu, na skraju l)ubia.
Skałka wznosi siC w dolnej czCWci ź zbocza doliny.
Ciemne, gruboławicowe wapienie, powstałe w wiCk-
szoWci z materiału pochodz>cego głównie z budowli
o typie raf, zawieraj> zespół skamieniałoWci złocony
m.in. ze stromatoporoidów, kolonijnych korali, glo-
nów i mszywiołów.
7. Kamieniolom dolomitów ze Zbrzy w Źubiu, naj-
starszych skal odsloniCtych na powierzchni w ob-
szarze krakowskimś na S zboczu W>wozu Zbrza.
Ciemne, „cukrowate” dołomity zawieraj> tu cztery
poziomy brekcji, powstałych zapewne wskutek wtór-
nego rozpuszczania ewaporatów (ŁaptaW, lř83).
Rzadko wystCpuj>ce skamieniałoWci wskazuj> na wie-
kow> przynalecnoWć dolomitów do cywetu. W kilku
miejscach kamieniołomu stwierdzono wystCpowania
cył intruzywnych typu dajek o kierunku SSW-NNŻ.,
zwi>zanych z permskim wulkanizmem (HaraMczyk
i Wala, lř8ř). Vrodkowa z nich (ok. 4 m gruba) była
przedmiotem szczegółowych badaM (HaraMczyk,
lř82). _jest ona wypełniona andezytem, a w swej
Wrodkowej czCWci trachyandezytem. W NW czCWci
kamieniołomu odsłoniCta jest najbardziej zachodnia
z dajek, z doskonale widoczn> pasow> budow> (fot.
I). W strefie kontaktowej, która otacza cyłC, dołomity
s> przeobracone w wyniku procesów hydrotermal-
nych, czego wyrazem jest m.in. zmiana barwy dolo-
mitów na wyraanie jasn>. Same skały buduj>ce cyłC
s> takce przeobracone wskutek kr>cenia zmineralizo-
wanych roztworówś lokalnie uległy one nawet okrusz-
cowaniu. I)ajki zwi>zane s> z obecnoWci> w głCbi
ducej intruzji rozwiniCtej w obrCbie brachyantykliny
ŹCbnika (por. ryc. 8).
Wzdłuc południowej Wciany kamieniołomu ci>gnie siC
pas zbudowany ze skał przeobraconych o typie
marmurów. byly te s> złocone z brucytu (wodoro-
tlenku magnezu), kalcytu i serpentynów. były nie
wykazuj> przestrzennego zwi>zku z wystCpuj>c>
w kamieniołomie dajk> andezytow>. Metamorfizm,
w wyniku którego doszło do przeobracenia dolomi-
tów w marmury brucytowe, zachodził wskutek mig-
racji roztworów hydrotermalnych.
8. Skałki jurajskie w Źubiu. Nad potokiem, na S od
ujWcia w>wozu bbrza, wznosi siC grupa skalek zbudo-
wanych z wapieni skalistych górnej jury. lch obec-
noWć w tym miejscu wi>ce siC z istnieniem (na N od
nich) ducego uskoku, jednego z obrzccaj>cych w tym
miejscu rów krzeszowicki.

ŻILIPOWÍCź
ł. OdsłoniCcie osadów górnego karbonu, u podnóca
ź zbocza dol. Żilipówki, za domem nr 45Ń, ok. l.5 km
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od szosy Kraków-Trzebinia. Odsłania siC tu pias-
kowiec nalec>cy do utworów wCglonoWnych, powstały
jako osad koryta rzecznego.
2. OdsłoniCcia zlepieMca myWłachowickiego, ok. l,5
km dalej ku N, w poblicu mostu oraz w parowie,
który uchodzi do doliny od ź.
3. Nieczynny kamieniolom permskiego tufu lilipowi-
ckiego na S zboczu Kowalskiej żóry, ok. Ń,8 km od
punktu 2ś najdogodniejszy dojazd drog>, która za-
czyna siC w kamieniołomie w MiCkini (zob. MiCkinia
punkt l). Tuf jest niemal całkowicie pozbawiony
uławicenia, pociCty mniej wiCcej pionowymi szczeli-
nami ciosu (fot. lŃ). W S czCWci kamieniołomu,
w dolnej czCWci tufu widoczne s> wkładki zlepieMca
myWłachowickiego.

żwcuówlu
Orlej - nieczynny kamieniolom permskiego porliru,
stanowi>cego czCWć lakkolitu zalaskiego (ŹcułyMski,
lř55). Kamieniolom usytuowany w lesie, na W od
wsi, w dolince uchodz>cej do doliny potoku Rudno.
W Wcianach przekopu prowadz>cego wzdłuc dolinki
do kamieniołomu odsłoniCte s> w wielu miejscach
ciemne lupki i mulowce, stromo nachylone ku SW
(fot. 4). WWród nich sporadycznie wystCpuj> wkładki
wapieni. Znaleziono w nich liczne skamieniałoWci
wskazuj>ce na pócnowizeMski wiek osadów. W prze-
kopie znaleziono tec wkładkC złepieMców tufttowych
(Czarniecki i Łydka, lř56ś Piłat, lř57). S> one
Wladem najstarszej działalnoWci wulkauicznej, zwi>za-
nej z ruchami waryscyjskimi. W północnej czCWci
przekopu widoczna jest strefa zmian kontaktowych
w s>siedztwie intruzji porlirowej. Łupki na prze-
strzeni 2Ń m od granicy z porlirem s> skrzemion-
kowane, czerwono zabarwione i silnie spCkane. Po-
wierzchnia graniczna jest nierówna i przebiega skoW-
nie w stosunku do lawic lupków.
Sam kamieniolom, obecnie silnie zaroWniCty, znajduje
siC w południowej czCWci lakkolitu zalaskiego (zob.
Zalas). Na Wcianach widoczne s> charakterystyczne
spCkania ciosowe. W górnej czCWci Wcian, na silnie
zwietrzałym porlirze, lec> jasne, rezydualne glinki,
podobne do glinek grojeckich, reprezentuj>ce zapew-
ne nicsz> czCWć jury Wrodkowej.

_IÅNUSZOYVICź
Vciana nieczynnego, małego kamieniołomu, wysoka
na ok. lŃ m, tuc na ź od szosy z Krakowa do Skały,
ok. 3ŃŃ m na S od zwartej zabudowy januszowic.
Źołn> czCWć Wciany tworzy wapieM skalisty górnej
jury, WciCty od góry powierzchni> abrazyjn>. Na niej
lecy warstwa wapienia o wyracnie ciemniejszej, bru-
natnej barwie. WapieM ten zawiera otoczaki i ziarna
kwarcu, a takce fragmenty skorup małcy z rodzaju
Inoceramus. Skała nalecy do nicszego turonu. Od góry
VCÍQIH jest nastCpn> powierzchni> abrazyjn>, na któ-
rej lec> skały wycszego turonu - zlepieniec prze-
chodz>cy ku górze w wapieM.

lutjasówlut
Połocone kolo Przegini wzgórze Kajasówka, którego
CZBVĆ jest rezerwatem przyrody nieocywionej, w>ski

zr>b tektoniczny, wyklinowuj>cy siC ku Nź (ŹcułyM-
ski, lř53). Zr>b zbudowany jest z wapieni górnejjury
i rozdziela dwa duce zapadliska tektoniczne (Rybnej
i Cholerzyn-PółwieW), oba wypełnione iłami miocenu.
Uskoki schodowe, charakterystyczne dla trzeeiorzC-
dowej tektoniki uskokowej obszaru krakowskiego,
zaznaczaj> siC dobrze w rzeabie po południowej
stronie wzgórza. Przez grzbiet Kajasówki prowadzi
oznakowana Wciecka dydaktyczna z tablicami infor-
macyjnymi.

luuumú
Ratowa, nieczynny kamieniolom wapieni płytowych
górnej jury, ok. l,5 km na W od wsi, w szczytowej
partii zrCbowego, zalesionego wzgórza, opadaj>cego
w stronC pobliskiej Wisły (ŹcułyMski, lř52). Od-
słoniCte tu wapienie płytowe (fot. l7) nalec> do
bliskiej sp>gu czCWci kompleksu wapieni górnej jury.
ŹoWć licznie wystCpuj> tu skamieniałoWci, głównie
amonity.

KAPźLANKA
Rozłegly, nieczynny kamieniolom uławiconych wa-
pieni górnej jury, w ź czCWci zrCbowego wzgórza Skal
Twardowskiego w Krakowie. Ulawicenie podkreWlone
jest obecnoWci> licznych poziomów konkrecji krze-
mionkowych. Źobrze widoczne s> szczeliny ciosowe.
Szczególnie rzucaj> siC w oczy duce, gładkie Wciany,
które powstały wskutek wybrania skały po jednej
stronie szczeliny ciosu. Na uwagC zasługuje Wciana
eksponowana ku NNW, usytuowana w „zatoce”
wyrobiska kamieniołomu, w jego Nź czCWci. Kacda
z odsloniCtych tu, grubych ławic jest nieznacznie
poziomo przesuniCta w stosunku do nicejleglej ławicy,
tworz>c nad ni> rodzaj okapu o szerokoWci kilku,
kilkunastu cm. Tego rodzaju struktury okreWlane s>
w literaturze fachowej mianem gzymsów tektonicz-
nych (fot. 2Ń).
Na niewysokiej Wcianie, która od ź otacza południow>
czCWć kamieniołomu (ze stawkiem w Wrodku), widocz-
ne s> rozmycia krasowe typu anastomozów, zwi>zane
z poziomymi powierzchniami miCdzyławicowymi
i utworzone w warunkach freatycznych (fot. 34ś
żradziMski, ńř62). W przekroju poprzecznym maj>
one zarys półkołisty, obserwowane zaW w planie
tworz> bezładn> sieć. Na tej samej Wcianie, na S od
wspomnianych kanałów, na nierównej powierzchni
wapienia jurajskiego lecy mioceMskie kalicześ czCW-
ciowo wnika ono do kanałów anastomotycznych.

KARNIOWICź
l. Niewielkich rozmiarów nieczynny lomik martwicy
karniowickiej (Michalik i in. lř86). Łomik znajduje
siC na lewym orogr. stoku _jarów Źulowskich, ok.
2 km na Ż. od centrum Karniowic, kilkanaWcie m od
krawCdzi lasu. W Wcianie łomiku odsłaniaj> siC biale
wapienie wieku permskiego, reprezentuj>ce martwicC
karniowck>. W SW czCWci Wciany widoczne s> na-
przemianlegle warstwy silnie porowate i laminowane
o charakterze stromatolitu. Warstwy porowate s>
zwi>zane z wytr>caniem wCglanu wapnia przez ziele-
nice, laminowane zaW przez sinice. ZmiennoWć lamin



jest zwi>zana z sezonowymi zmianami warunków
Wrodowiska podczas sedymentacji martwicy (Cwice-
wicz i Szulc, lř8ř). W centralnej czCWci odsłoniCcia
widoczne s> kołiste w przekroju pustki (Ń długoWci
6Ń cm i Wrednicy do IO cm) po lec>cych i stoj>cych
pniach skrzypów.
2. OdsłoniCcie martwicy karniowickiej na tzw. Wy-
cynce Karniowickiej, ok. Ń,5 km na Ż. od centrum
Karniowic (fot. 8).
3. OdsłoniCcie permskiego zlepieMca myWłachowickiego
na Ż. stoku, w poblicu zwartej zabudowy wsiś ok. 2ŃŃ m
ku ź od potoku i ok. Ń,5 km ku NWę od punktu 2.

KORZKIźW
W dolinie, która z centrum wsi (koWciół) biegnie ku ź,
w stronC szosy Kraków-Skala, wydobywane były
w kilku miejscach słabo scementowane piaski dolnego
cenomanu. Pojedyncze kopanki jeszcze siC zachowały.
OdsłoniCty jest w nich kilkumetrowy prolil piasków
(fot. 23). Na nim widoczny bywa zlepieniec cenoma-
nu (mi>cszoWci kilku dem), złoconyę głównie z otocza-
ków kwarcu, które tkwi> w masie wapiennego spoi-
wa. Strop zlepieMca WciCty jest powierzchni> abrazyj-
n>, na której lecy marglisty wapieM turonu (kilka
dem), WciCty kolejn> powierzchni> abrazyjn>. Nad
ni> wystCpuj> margłe senonu.

KOSTRZź
Uskoki schodowe w SW czCWci zrCbowego wzgórza
rozci>gaj>cego siC miCdzy Kostrzem a Bodzowem,
zaznaczaj>ce siC w rzeabie na N od szkoly w Kostrzu,
niedaleko drogi z Krakowa do TyMca. Strefa uskoków
została tutaj udokumentowana dziCki obecnoWci pła-
tów wapieni turonu, zachowanych na poszczególnych
stopniach tektonieznych (por. ryc. ń5).

KRYSPHNÍÓW
_jaskinia w dnie dawnego kamieniołomu, na PĹ skraju
wsi, niedaleko od szosy z Krakowa do Liszekś otwór
wejWciowy otoczony metalow> barier>. _jaskiniC two-
rzy labiryntowy system korytarzy i niewielkich ko-
mór, rozwiniCty mniej wiCcej poziomo, o ł>cznej
długoWci okolo 25Ń m. _jaskinia nalecy do niewielu
jaskiM, które wytworzone s> w wapieniu lawicowym
górnej jury (zdecydowana wiCkszoWć rozwiniCta _jest
w wapieniu skalistym). Liczne krzemienic widoczne
s> na Wcianach. _jaskinia jest tec jedyn> w obszarze
krakowskim, w której wystCpuj> stale zbiorniki wod-
ne, stosunkowo ducych rozmiarów.

KWACZAIA
Klasyczne odsłoniCcia arkozy kwaczałskiej. strome
Wcianki i progi w w>wozach połoconych na N i NW
od wsi. Na zwiedzenie zasługuj> dwa pierwsze (licz>c
ku W od drogi Kwaczała-Kamionka Mała), wielkie
w>wozyś blicszy tej drogi jest jednak silnie zaWmieco-
ny. Skała pozbawiona jest wyraanego uławicenia i na
ogół sprawia wracenie masywnej. Widoczne jednak
bywaj> Wlady synsedymentacyjnej erozji, smugi oto-
czaków, cienkie wkładki mułowe oraz struktury wars-
twowania przek>tnego (fot. 7)ś w tych ostatnich
kierunki nachylenia warstw wskazuj> na transport
materiału piaszczystego generalnie w kierunku pół-

nocnym. Żragmenty zsylilikowanych (skrzemienia-
łych) pni drzew z rodzaju Źadozgylon, do niedawna
licznie spotykane (fot. 6), s> obecnie nadzwyczaj
rzadkie, w ci>gu bowiem ostatnich kilkunastu lat
zostaly niestety niemal w całoWci zebrane w celach
kolekcjonerskich, a takce jako surowiec do produkcji
galanterii kamiennej.

ăA
l. Źucy, nieczynny kamieniolom porliru, usytuowa-
ny na W od wsi, na wzgórzu oddzielaj>cym dol.
MiCkiMki od dol. Kamienie (Paszkowski, lř85ń. Przez
kamieniolom prowadzi droga do nieczynnego kamie-
niołomu tufów na Kowalskiej żórze. W kamienio-
łomie eksploatowane były pcrmskie porliry. Skały te
powstały w wyniku krzepniCcia ławy na powierzchni
terenu lub nieglCboko pod ni>. Porlir w MiCkini ma
postać ławy, nieznacznie nachylonej ku łęĹ. ma-
ksymaln> mi>cszoWć oceniać mocna na ok. 5Ń m.
Vwiecy, niezwietrzały porlir ma doWć ciemn>. czer-
wonaw> barwC. Skala złocona jest głównie z pozornie
bczpostaciowej masy, w której tkwi> doWć liczne pra-
kryształy skaleni, mniej lub bardziej zwietrzałych,
wyrócniaj>ce siC jasn> barw>, oraz blaszki ciemnej
miki i kryształy kwarcu. Prakryształy powstały pod-
czas obnicania siC temperatury ławy, jeszcze przed
wylaniem siC ławy na powierzchniC. Porlir pociCty _jest
licznymi spCkaniami ciosowymiŚ w wielu miejscach
dziel> one skalC na charakterystyczne, pionowe słupy.
VV NVV czCWci kamieniołomu na porlirzc lec> osady
retu (tj. najwycszej czCWci dolnego triasu), w tym
miejscu reprezentowane niemal wył>cznie przez facjC
wapienia jamistego. Skały tej facji maj> barwC cółto-
lub jasnobrunatn>, a ich charakterystyczn> cech> jest
obecnoWć rócnej wielkoWci jamek, powstałych w wyniku
wtórnych, postsedymentacyjnych procesów. Vciany ja-
mek pokryte s> doWć czCsto szczotkami kryształów
kalcytu. WWród typowych skal facji jamistej traliaj> siC
partie bardziej zbite, pozbawione jamek. W najnicszej
czCWci prolilu skal retu wystCpuj> miejscami dołomity
margliste, a takce soczewki zlepieMców złoconych
głównie z otoczaków porliru.
2. Skala Łaganowa (zwana tec Pipkow>), w niewiel-
kim lesie na ź zboczu dol. Kamienie. ok. Ń,6 km ku
NW od skraju kamieniołomu w MiCkini. Skała jest
najwiCkszym z wystCpuj>cych w tej okolicy bloków
olistolitowych. Podobnie jak pozostale, tworzy j>
wapieM dolnego karbonu. Skała ci>gnie siC z N ku
S na dystansie ok. ł5Ń m, a opadaj>ce w stronC doliny
Wciany dochodz> do ll m wysokoWci. Wiercenie
wykonane na szczycie skały wykazało, ce w tym
miejscu wystCpuj> jeden nad drugim dwa bloki,
z których górny mierzy w pionie 22 m. a drugi I4 m.
Ołistolity z dol. Kamienie s> ogromnymi blokami.
rozmieszczonymi w obrCbie zlepieMca myWlachowic-
kiego. Na miejsce swego dzisiejszego wystCpowania
przemieszczone zostały dziCki grawitacyjnym ruchom
masowym, które zachodziły w warunkach l>dowych.
Proces ten wi>zać mocna z powstaniem w dolnym
permie wielkiego rowu Sławkowa. w obrCbie którego,
w poblicu jego NŻ. uskokowej krawCdzi, znajduje siC
dol. Kamienie. W poblicu skały Łaganowej ęznajduj>
siC niewielkie odsłoniCcia zlepieMca myWłachowickiego.



NÍŁYNKA
Czynny kamieniolom wapieni górnej jury połocony ok.
l km na SW od szosy Kraków-Krzeszowice, na N krawC-
dzi żrzbietu TenczyMskiego (Hoffmann i Matyszkiewicz,
lř8ř). \-ęV kamieniołomie odsłaniaj> siC płytowe i skaliste
wapienie Wrodkowego oksfordu. Źobrze widoczna jest
zalecnoWć pomiCdzy ponczególnymi odmianami wapieni.
Wę dolnej czCWci NW Wciany kamieniołomu odsłaniaj>
siC wyracnie warstwowane wapienie płytowe. Ob-
fituj> one w skamieniałoWci organizmów nektonicz-
nych (amonitów i bełemnitów).
Powycej lec> wapienie skaliste tworz>ce ciała niere-
gularnego kształtu. Vfapienie skaliste s> zbudowane
ze zwapniałych g>bek krzemionkowych oraz struktur
pochodzenia sinicowego i mikrobialnego. Widoczne
s> struktury stromatolitowe. Ponadto w obrCbie wa-
pieni skalistych wystCpuj> ramienionogi, małce, ser-
pule, fragmenty szkarłupni, a sporadycznie amonity.
Budowle wapienia skalistego cechuj> siC zazwyczaj
erozyjnymi powierzchniami stropowymi. Budowle tc
tkwi> w warstwowanych wapieniach ziarnistycłt zlo-
conych głównie z pokruszonych fragmentów wapie-
nia skalistego. żeneza wapieni ziarnistych jest zwi>-
zana z niszczeniem budowli wskutek dzialania pr>-
dów o podwycszonej energii, np. podczas sztormów.

Mnntów
\\ę>wóz Mnikowski, rezerwat krajobrazowy, szczegól-
nie w>ski i bardzo malowniczy odcinek doliny Sanki.
połocony na NW od wsi Mników, a na SŻ. od osiedla
Skały (parking przy drodze z Mnikowa do Baczyna
i Zalasu). W w>wozie liczne skałki zbudowane ze
skalistych wapieni górnej jury. Znajduje siC tu kilka
niewielkich jaskiM. W>wóz ma charakter doliny prze-
łomowej (por. ryc. l8ś ŹculyMski i in., ńř66).

Nmncwn-ŚŹzis oóaz
Czynny kamieniolom diabazu połocony w lesie na
S od Tenczynkaś dojazd od Ż.. łiksploatowane s> tutaj
skały wielkiej, wulkanicznej cyły pokładowej (sillu),
prawdopodobnie wieku permskiego, zaliczane do
diabazów. S> to najstarsze skały wulkaniczne od-
słoniCte na powierzchni w rejonie krakowskim (Ha-
raMczyk, ńř8ř aj. Struktura skały jest drobnokrys-
taliczno-alanitowa. Tutejsze diabazy złocone s> z pla-
gioklazów i piroksenów, a podrzCdnie z biotytu. Zyła
wystCpuje w obrCbie klastycznych osadów (_piaskow-
ców i mułowców) karbonu górnego, które w poblicu
kontaktu s> termicznie zmienione. W S czCWci kamie-
niołomu widoczne s> osady keloweju, lec>ce w nad-
kładzie diabazu. Na najwycszym poziomie eksploata-
cyjnym, w Sź czCWci kamieniołomu, odsłaniaj> siC
wodno-łodowcowe osady czwartorzCdowe.

ojców
l. 2-kilometrowy odcinek dol. Pr>dnika od zamku
w Ojcowie w stronC Pieskowej Skały. Na obu zbo-
czach doliny rozwiniCta jest tutaj najnicsza, lokalna
terasa skalna (ŹcułyMski i in., lř66). Zaznacza siC
Ńńńńń jako rodzaj półki, która wieMczy górn> powierz-
chniC skałek na wysokoWci kilku m nad dnem doliny.
Powstanie tej terasy wi>ce siC z zahamowaniem

wcinania siC doliny, co tutaj zapewne było zwi>zane
z istnieniem wówczas wolno rozcinanej bariery skal-
nej koło zamku w Ojcowie.
2. Brama Krakowska, przykład bramy skalnej roz-
winiCtej u wylotu bocznej doliny do doliny głównej.
Brama Krakowska posłucyła ŹcułyMskiemu (ńř53)
_jako klasycznyę przyklad dla wyjaWnienia genezy tego
rodzaju form. Skałki po obu stronach bramy zbudo-
wane s> z wapienia skalistego górnej jury, podobnie
jak inne skałki w dol. Pr>dnika.
3. jaskinia Łokietka, najdłucsza z jaskiM na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego, udostCpniona dla
turystów (żradziMski, lř62). VV czasie zwiedzania na
uwagC zasługuj> przede wszystkimŚ (a) zwi>zek prze-
biegu wiCkszoWci korytarzy ze szczelinami ciosu, wido-
cznymi na ich stropie, (b) formy wadyczne - roz-
mycia skalnego dna przez podziemne potoki, szcze-
gólnie dobrze widoczne na półce w korytarzu wiod>-
cym z Kuchni do Sypiałni. Utwory naciekowe s>
skromnie rozwiniCte i reprezentowane głównie przez
rócne polewy na Wcianach oraz znacznie znisz-
czone, niewielkie stalaktyty.
4. _jaskinia Ciemna, w gmpie skał RCkawicy, udostCp-
niona dla turystów. _jaskinia zaczyna siC ogromn> sal>,
najwiCksz> z komór jaskiniowych w całejjurze Krakows-
ko-CzCstochowskiej (fot. 38). Źno sali wyWciela gruba (na
co najmniej 8 m) warstwa osadów kłastycznych, w której
stwierdzono wystCpowanie kilku poziomów kulturowych.
Na powierzchni obecnego dna rozwiniCte s> niewysokie
stalagmity. Badania jednego z nich pozwoliły okreWlić
radiometrycznie wiek niektórych partii tego stalagmitu
(fot. 37ś żórny i in. lřř4). Ciemne zabarwienie nie-
których lamin jest najprawdopodobniej zwi>zane z dy-
mami z ognisk i pochodni. Na stropie koMcowego
korytarza rozwiniCte s> półkołiste zagłCbienia - tzw.
kotły wirowe (fot. 36), nalec>ce do form freatycznych.

PANt|=ę.Lsńtn=Ś slutzv
Rezerwat krajobrazowy, połocony w NŻ. czCWci zrCbo-
wego wzgórza Lasu \\ęolskiego. Na zboczach głCboko
wciCtego w>wozu wznosz> siC tutaj malownicze skałki
zbudowane z górnojurajskich wapieni skalistych. Wi-
doczne s> w nich liczne, czCsto krasowo rozmyte
szczeliny ciosowe i rozwiniCte wzdłuc nich niewielkie
fragmenty podziemnych kanałów krasowych.

PIźKARY
OdsłoniCcie wapieni górnej jury na lewym orogr.
brzegu Wisły, naprzeciw Opactwa Tynieckiego (Ma-
tyszkiewicz, lř8ř b). Profil o wysokoWci do l6 m moc-
na obserwować na długoWci 25Ń m (fot. I3). Zaznacza
siC oboczne przejWcie od wystCpuj>cych w N czCWci
odsłoniCcia wapieni uławiconych do wystCpuj>cych
w S czCWci wapieni skalistych (por. ryc. l2,). PrzejWcie
to, widoczne na dystansie ok. lŃ m, charakteryzuje
siC stopniowym wzrostem (ku S) mi>cszoWci poszcze-
gólnych ławic i zanikaniem uławicenia, a takce
horyzontów krzemieni. W obu odmianach wapieni
widoczne s> skalcytyęzowane g>bki i rócnorodne stru-
ktury pochodzenia sinicowego. Osady te s> inter-
pretowane przez Matyszkiewicza (lř8ř b) jako po-
wstałe w warunkach plytkowodnych.



PIźSKOWA SKALA
Maczuga Herkulesa, osobliwego kształtu forma skal-
na. Szczytowe spłaszczenia na skalkach wznosz>cych
siC na zboczach dol. Pr>dnika na S od zamku
w Pieskowej Skale wyznaczaj> poziomy trzech kolej-
nych teras skalnych.

PRZźżORZÅŁY
MioceMski wapieM ostrygowy odsłoniçty w Przegorza-
lach przy ul. Kamedulskiej, na ź od domu o numerze
3Ń, gdzie jego mi>cszoWć dochodzi do 5 m. Od-
słoniCcia znajduj> siC w samej drodze (w postaci
oblych powierzchni litej skały), w niewysokiej skarpie
na N od drogi oraz na S od drogi (jako lucne, wielkie
bloki). Obecnie s> to najlepsze odsłoniCcia wapieni
ostrygowych w okolicach Krakowa.

PSARY
l. ObÝte, obecnie obudowane aródło w centrum wsi,
za koWciołem. Woda wypływa z wapieni retu, wy-
kształconych na tym obszarze w facji wapienia jamis-
tego (por. Miçkinia). Wapienie jamiste i margłe retu
s> bardzo dobrym horyzontem wodonoWnym.
2. Nieczynny kamieniolom wapieni Wrodkowego triasu
połocony na lewym orogr. stoku doliny, w obrCbie wsi,
ok. Ń,5 km ku NNW od koWcioła. Kilkunastometrowej
wysokoWci Wciana kamieniołomu jest dobrze widoczna
z drogi biegn>cej z Psar ku N. W kamieniołomie
odsłaniaj> siC uławicone wapienie o kremowo-cółtej
barwie. Poszczególne warstwy zbudowane s> z róc-
nych typów litologicznych wapieni. Charakterystyczn>
odmian> s> wapienie faliste złocone z zaburzonych
warstewek wapiennych, czCsto porozrywanych na
mniejsze fragmenty, tkwi>cych w osadzie marglistym
(fot. l2). Inn> charakterystyczn> odmian> s> det-
rytyczne wapienie, złocone ze szcz>tków organizmów
(głównie liliowców, małcy i Włimaków). Ponadto spoty-
ka sie takce koWci gadów. Pospolite s> struktury
biogeniczne zwi>zane z działalnoWci> organizmów.
Wapienie tutaj odsłoniCte nalec> do warstw gogoliMs-
kich (najnicszej „formacji” wapienia muszlowego).

RUŹNO
Kilka nieczynnych kamieniołomów permskich rnelafi-
rów, na zboczu opadaj>cym ku N od Rudna, na NW
od ruin zamku Tenczyn. Stwierdzono tu wystCpowa-
nie 5 potoków lawowych (por. ryc. 6ś Birkenmajer
i Nairn, lř64). W dolnej czCWci prolilu kacdego
z potoków lec> rócowo-fioletowe, zbite melaftry
o strukturze afanitowej, które ku górze przechodz>
w melałiry porowate. Pory w tych ostatnich s> w dole
rozmieszczone bezładnie, a ku górze staj> sie ułocone
kierunkowo. Melaliry z tak zorientowanymi, ducymi
porami nosz> lokaln> nazwe parchacza. Pory te
powstały na skutek gwałtownego odgazowania mag-
my. CzCWć z nich jest wtórnie wypełniona minerałami
- kalcytem, kwarcem i minerałami ilastymi. Profil
potoku koMczy skala o charakterze brekcji, złocona
z fragmentów nicejleglych odmian melaftru, tufu
i bomb wułkanicznych.

TźNCZYNźK
l. Przykład inwersji rzeaby. Zalesione wzgórze. które
ci>gnie siC równołecnikowo na N od Tenczynka.
zbudowane jest z wapieni górnej jury i rozwiniCte
w miejscu jednego ze stopni uskokowych w strefie
uskoków schodowych obrzccaj>cych od S rów krze-
szowicki. Na S od wzgórza, za kolejnym uskokiem
rozci>ga siC obszar tektonicznie wycej podniesiony,
ale obecnie zajCty przez rozległe obnicenie morfo-
łogiczne (por. ryc. 2|). Obnicenie to rozwiniCte jest
na terenie wystCpowania wCglonoWnych utworów gór-
nego karbonu. Rócnice w odpornoWci tych utworów
i s>siaduj>cych z nimi wapieni byly powodem od-
wrócenia (inwersji) rzeabyś w rezultacie bardziej
odporne, ale tektonicznie nicej usytuowane wapienie
tworz> obecnie morfołogiczne wzniesienie.
2. ,,Skalka pod sosn>ą, przy drodze z Krzeszowic do
Zalasu, ok. Ń,5 km na N od koWcioła w Tenczynku
(fot. 3). jest to _jedyne naturalne odsłoniçcie utworów
górnego karbonu w tej okolicy. Skałka zbudowana
jest z piaskowców, w których pospolicie wystepuje
warstwowanie przek>tne.
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kierunek przesuniCć wzdłuc powierzchni uskoków.
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Ryc Przekrój przez kamieniolom w Zahierzowie. I - wapienie górnej juryś 2 _ wapienie turonuś 3 _ margłe senonuś
4 - czwartorzedś 5 - uskoki. \\`edlug ł. Żełisiatkat.

TYNIźC
łęr/.elom Wisły pod Tylicetn, miedzy wzgórzem, na
którym wznosi sie Opactwo Tynieckie, a wzgórzem
w Piekarach ‹Ś.ę\lexandrowicz. lř55ś. Oba wzgórza
zrebami zbudowanytni z wapieni górnej jury. Odcinek
przełomowy powstał w wyniku wykorzystania w>skiego
ęzapadliska istniej>cego miedzy oboma zrebami i erozyj-
nego usuniecia iłów mioceMskicli. nie zaW w drodze
przepilowania przez rzeke jednolitej. skalnej bariery.
Pod samym Upactwem. na brzegu Wisły widoczne
jest nagromadzenie lucnych bloków wapieni o róc-
nych rozmiarachŚ jego dolna czeWć jest obecnie zalana
wskutek sztucznego spietrzenia wody w rzece ęÍ.-ę\le-
xandrowicz. lř56ś. Na skalnej Wcianie wznosz>cej sie
ponad blokarni widoczna jest płytka nisza w miejscu.
z którego oderwaly sie bloki. Najprawdopodobniej
obryw ten nast>pił w l78(i r., na co wskazuj>
przekazy historyczne.

WIźRZCHOWIź
_jaskinia \\`ierzchowska żórna o długoWci ř6Ń m,
najdłucsza w obszarze krakowskim. a druga na calej
\\ęycynie Krakiiwsko-\\ęielunskiej. _jaskinia jest udos-
tCpniona dla ruchu turystycznego w sezonie letnim.
\ę\ęewn>trz dobrze ęzachowane formy freatyczneŚ kotły
wirowe rozwiniCte na stropie. korytarze o charakterze
g>bczastym w najnicszym piCtrze jaskini. Rynna
denna dobrze widoczna kolo otworu nalecy do typo-
wych form wadycznych. Rozwiniçcie wiekszoWci kory-
tarzy _jest uzalecnione od |.)rzebiegu szczelin cioso-
wych. Na uwage zasługuje tec szata naciekowa
_jaskiniŚ stalaktyty. stalagmity i polewy. a takce sce-
mentowane naciekiem partie namuliska widoczne
zwłaszcza w postaci półek na Wcianach korytarzy,
lę<lÓlęycł| dno zostalo poglebione podczas adaptacji
_jaskini dla ruchu turystycznego.

zmœnzów
l. Nieczynny obecnie kamieniolom wapieni górnej
jury, na S od szosy Kraków-ęł`rzebinia. ok. Ń.5 km na
W od koWcioła. Kamieniolom usytuowany jest na

S krawCdzi rowu krzeszowickiego, w strefie silnie
zaburzonej uskokami (por. ryc. 22śę i sklada sie
z dwóch wyrobisk. W dolnym. blicszym szosy, od-
sloniCte s> wapienie górnej jury. grubo i nieraz
nieregułarnie uławicone, pozbawione krzemieni. ob-
łituj>ce w okrucliy wapienne pochodzenia organicz-
nego. lch cechy łitologiczne wskazuj>, ce wapienie
reprezentuj> odmianC prze_jWciow> pomiedzy typowy-
mi wapieniami lawicou.ęymi a skalistymi. Na uwage
zasługuj> synsedymentacyjne zaburzenia. przede
wszystkim ugiecia warstw, wi>zane przez łąelisiaka
ęj`lřřę2ąaę z nachyłeniem ławie na zboczu pobliskiej.
rafopodobne_j budowli wCglanowej.
\\ęapienie widoczne w wyrobisku górnym cechuje brak
uławicenia. Reprezentuj> one odmianC facji wapienia
skalistego. a zbudowane s> ze szcz>tków rócnorodnych
organizmów ,.ralotwórczychą i bardzo drobnoziarnis-
tej amikrytoweja masy wypełniaj>cej. Pospolite s>
struktury pochodzenia sinicowego. szcz>tki serpul.
ramienionogiś rzadkie natomiast s> mumie g>bek.
\ę\ę skale pospolite s> prócnie mierz>ce w przekroju do
kilku mm Wrednicy. Nierzadko dno prócni wypełnione
jest osadem wapiennym. z plask>. poziom> powierzch-
ni>Ś osad ten gromadzony był w trakcie sedymantacji
wapieni. \\ęapienie z górnego wyrobiska s> fragmen-
tem organicznej budowli wCglanowej. Powstała ona
prawdopodobnie w warunkach płytkomorskich.
W obu wyrobiskaclt strop wapieni jurajskich jest Wciety
powierzchni> abrazyjn>. Na niej lecy cienka ękilka
dcmi warstwa wapienia wycszego turonu. zazwyczaj
barwy jasnobrunatnej. WapieM ten zawiera nieznacz-
n> domieszkC piasku kwarcowego oraz otoczaki kwar-
cu. Spotyka sie w nim niewielkie _jecowce i ratnieniono-
gi, a takce male fdo ę2 cm Wrednicyę konkrecje fos-
loranowe. \\ę stropie wapieni rozwiniCta jest bardzo
cienka ęil-2 cm ë warstwa stromatolitu ę.por. ryc. lfl2ę,
utworzona na dnie morza podczas znacznego zwol-
nienia sedymentacji (żolonka i Rajcliel. ńř72 _
Na warstwie stromatolitu lec> osady senonu. lch
profil rozpoczynaj> zielone margłe -Sok. U.-l ma
zawieraj>ce liczne okruchy skorup inoceramów.



a niekiedy równiec zCby rekinów. \\`ycej lec> margłe
szare (ok. 4 ma. z doWć licznymi skamienialoWciami
jecowców, a jeszcze wycej biale margłe z szarymi
krzemieniami.
Wę obu wyrobiskach wystCpuj> l>dowe osady trze-
ciorzCdowe, zapewne powstałe pod koniec paleogenu
i w pocz>tkach miocenu ę_łąelisiak. ńřř2ń. Wypeł-
niaj> one formy krasowe, głównie typu łejów
i studni, a reprezentowane s> przez wysoce zróc-
nicowane litologieznie piaski i iły, zawieraj>ce frag-
menty skał podłoca. W całym kamieniołomie w wielu
miejscach widoczne s> uskoki. Uskokom o wiCkszych,
wielometrowych zrzutacłi towarzysz> strefy silnego
spCkania wapieni, maj>ce charakter brekcji tektonicz-
nych. Lęskoki mniejsze s> z reguły pozbawione takich
stref.

ZALAS
Kamieniolom permskich porfirów, na ł*Ĺ od centrum
ZalasuŚ na najwycszym poziomie kamieniołomu od-
słoniCte s> osady _jurajskie (keloweju i oksfordul.
\\ęe wschodniej czCWci kamieniołomu widoczny jest
kontakt porfirów lakkolitu zalaskiego (ŹcułyMski.
lř55) z morskimi osadami kulmu nalec>cymi do tzw.
warstw z Zalasu. Osady te s> termicznie zmienione
na kontakcie z intruzj> i wykazuj> charakterystyczn>.
kostkow> oddziełnoWć.

\\ę kamieniołomie wystCpuj> porliry bezkwarcowe zzali-
czane do ryodacytówę z prakrysztalami skałeni i biotytu.
Wyraanie zaznaczaj> siC trzy zespoły ciosuŚ stockowy. ra-
dialnyiobwodowy flUctilytiski. lřŚą)Śę) ›. Ryodacytowy por-
lir jest przebity młodszym od niego kominem wułkanicz-
nym wypełnionym skałami wulkanicznymi o składzie
andezytu. W obrCbie kominów rozwinCły siC tec rócnego
typu przeobracenia hydrotermalne ęT HaraMczyk, lfłłłf) ł›-.
Na nierównej stropowej powierzchni porlirów lec>
osady keloweju i oksfordu, o mi>cszoWci do 2Ń m.
reprezentuj>ce_jeden z najciekawszycll profili tych
skal w południowej Polsce ipor. ryc. řś (iicejewska
i \\ęieczorek. lř7iąś Tarkowski. lř8ř±. W sp>gu kom-
pleksu lec> slabo scementowane piaski przck>tnie
warstwowane. zawieraj>ce fragmenty drewna i bloki
porlirów. Ponad piaskami lecy kompleks osaclów
wCglanowych. deponowanych w coraz glCl)szyclęń wa-
runkach. charakteryzuj>cy siC tzw. kondensac_j> stra-
tygraficzn>. W kompleksie tym brak utworów Wrod-
kowego keloweju. \\ę stropie utworów wCglanowych
lec> szare margłe zaliczane do oksfordu. wWród któ-
rych obccne s> niewielkie biohermy g>bkowe. W ca-
lym kompleksie wystCpuje liczna fauna, głównie nek-
toniczna. reprezentowana zwłaszcza przez amonity.
\\ęystCpuj> malce z grupy ostryg, serpule, fragmenty
szkarlupni, mszywioły. belemnity i struktury pocho-
dzenia mikrobialnego.
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żźOLOżY ANŹ RźLIźŻ OŻ THź CRACOW ARźA

tf Summary «

ęfhtę arva d‹ęstęribtęd in this yolumtę tęml)ratętęs a zontę of prot‹ę‹ętt.ę(ęl Iandsraptę |o‹ęattęd in
tbię (,Iratęow \ęoi\ęods|ńip. This zone cxtends west and north of Ĺlracow. lt includes liytę _]ura
l.an(lst¬aptę Parks. a small fragmvnt of a sixth`s ontę. and thtę ()_]tęow .\7ationa| Park.

.ę\ largtę part of this artęa is undt_ęrlain by _]urassitę limtęstontęs which form many stętęni(`
rrags. ęfhtę pr‹ęstęntęt- ‹ęĄ` thtę _]urassitę limcstontęs gavtę ristę to thtę popular namtę of thtę ar‹ęa
- (ńratęow_]ura. ()ldtęr - .\Iiddltę urassic, ęI rę ~¬.~.itę, Ptęrmian, (Jarl)oni(ęÍŁęrotńs and l)tę\ęonian
rotęks artę ‹ę.spos‹ęd in th‹ę w(ęst‹ęrn part of thtę artęaŚ thtę youngtfr, (ńrtętatętęous roc]-ts trop out in
tlitę ‹ęast. .\lost young t(ętętonitę dtępr(ęssions, tęharatęttęristitę of thtę Southern part of thtę arva,
artę Iillvd with .\Iio‹ętęn‹ę s‹ędimtęnts. Rocks o|d‹ęr than Ź‹ę\ęonian artę know only from
|)or‹ęholtęs.

l)‹ę\ęonian and Lowvr (Iarb(›niftęrotńs rocks artę a scrics of carbonattę rorks. tnostly
limŁęstontęs. mortę than l._(iU() m thirk. ęl`ht.ęy wcrtę laid down in a shallow shvlf sva, on an
tęxttętńsiytę carbonattę platform whosrę bas(ęm(ęnt was rontinuously subsiding.

ęfhtę dotninant Ĺfppcr (Iarboniftęrous stędinnęnts artę coal m‹ęasurtęs. ęl`htęir thitękntęss
attains stę\ętęrał hundr‹ęd m(ętrtęs in thtę (lrarow artęa_ mufh less than in thtę Ĺfppcr Siltfsian
(íoal Basin_ nvxt to thtę w‹ęst. ęfhtę coal mtęasurtęs artę o\ętęrlain by thtę Kwacę/.ala Arkostę whostę
onlyę fossils artę silitęilitęd trctę stumps.

ęfhtę Pvrmian Systvm is rtęprtęstęnttęd by thtę .\lysla‹ęho\-ęi(ę‹ę (Ionglomvratcę oftęontintęntal
origin. It was laid down clostę to horst mountains upliftcd in thtę tvrminal phascs of\ąaristęan
orogvnitę mo\ę‹ęmtęnts. Pvrmian volvanitę rorks artę also rtęIattęd to th‹ęstę mo\ętęm‹ęntsŚ quartz
porphyritęs. dia|›astęs_ mtęlaphyrtęs. and tuifs originatcd during yolranitę cruptions.

ęfriassitę rorks otętęur only in thtę wtęsttęrn part of thtę (Irafow arva. ęfhcstę artę mostly
.\liddltę ęfriassitę shallow marintę |imŁęstontęs.

ęl`h‹ę _]nrassi‹ę Systvm is r‹ęprtęs‹ęnttęd by thtę Middltę and Ĺfppvr _]urassitę rorks. ęfhvir
s‹_ęqtńtęmętę bcgins with rlastir tęontin‹ęntal stędimtęnts._ mainly wcaldy (ę(ęmtęnttęd sandstontęs.
ę|`htęy pass _¿śradtńal|y upwards to similar marintę stędimtęnts, and thtęstę in turn pass to a thin
.np to ti nt. stęritęs of sandy lim(ęstontęs_ limcstontę oolittę and nodular limtęstontęs.

Ĺępptęr _]nrassitę lim‹ęstontę. Oxfordian in agc. is thtę most tęhara‹ęttęristi‹ę rock of thtę
(Íratow artęa. ęl`hr(ętę fatęi‹ęs artę prtęst_ęnt in thtę tęompl(ęx of thtęstę litmęst‹›tńcs whirh is up to 3ŃŃ m
thirk. ęfhtę massivtę |im‹ęstomęs maktę up bodivs of various sixtę and shaptę ‹ęmbtęddtęd within
thtę othcr fatęitęs. They originattęd as carbonattę buildups - batęt‹ęrial-‹ęyant›batętvrial-spongtę
biohvrrns. ęl`h‹ę massiytę limtęstontęs usually lark distinft btędding_ but display a syst‹ęm of wvll
d(ę\ętęlop‹ęd _joint fratęturtęs. Thtę othvr major fatęitęs artę platy limtęstontęs. (ęonsisting of thin.
wtęll marktęd btfds. ęfhtę third fatęitęs is btęddtęd lim‹ęston‹ęs. built of thirk btęds. ęfhtę btęddtęd
lim‹ęston‹ęs inrludtę many (ęh(ęrts.

ęfhtę (Irtętatę‹ęons System is r‹_ęprtęstęnttęd by (Irnomanian sands and ęfnronian limtęston‹ęs.
locally prtęstęr\ętę‹| in thin pattęhtęs. and. mainly, by widtęly distribtttcd Svnonian marls. ęfhtę marls
attain s‹ę\ętęra| tvns ofńntętr‹ęs in thitękn(ęss and o‹ętętńr mainly in thtę ‹_.ę.ast‹ęrn part ofthtę Krakow artęa. Uń 2śś



Palaeogene źpoeh was thtę time of long-lasting denudation in subaerial eonditions.
Palaeogene sediments are preseryed only loeally as inftllings ofkarst forms. Í\larine Í\lioeentę
stędimt_ęnts._ mostly elays. artę widespread. They fill most Ttęrtiary teetonitę (ślepressions. and
artę from a few tens to a few hundreds metres thiel-ń.

The eoyer of various Quttttęrńńzńryę stędimtęnts masks largtęly thtę oldtęr bastęment roelts.
Loess and Holoeene trayerines are notable among the (łuaternary sediments.

lf we clisregard the Varisean teetonitę deformation for thtę sakes of simplieity. the
deeisiye events for the present-day teetonie structure wereŚ monoelinal tilting towartls thtę
lŚĹĹ\iź at thtę (ÍÍrtętaee‹›us_/Tertiary boundary whitęh alfeeted thtę .\ItęsoY.oitę roelts and their
basement, as well as the later. Tertiary (mainly l\ęeogene`± faulting. Thtę latttęr rtęsulttętl in
formation of many horts and teetonie depressions of various size, whieh dissetęted the
original plate of the monoeline, earlier truneated by a Palaeogene planation surfaee. The
relatiyely narrow and long Kręń.eszowitęe-Krakow l)epression, whose western part is known
as the Kręz.tęszowiee (}ral)en, is one of the greatest dtęprtęssions. This depression estends
nearly east-west, and its northtęrn margin is the boundary of thtę two main physiographitę
divisions of the (lraeow area. The northtęrn one is ealled the ()jtęów Ĺipland.

Thtę struetures of thtę mtęntiontęd young fault teetonies are manifest in the relief of the
Ĺlraeow area and artę ontę of its distineti\ętę tęlements. .\lost hills artę teetonitę horsts. and the
teetonie dtęprtęssions artę manifest as relieflows. This kind of teetonitę eontrol on relief is due
to the faet that the eores of the horsts are built usually of Upper _Iurassie or older. also
resistant, roeks. The dtępressions in thtę sottthtęrn part of thtę area artę filled with easily
tęrodible .\-ęlioeene elays. The lines of steep slopes of thtę horst hills usually eoineide with fault
lmes.

The eharaeteristitę tęltęmtęnts of thtę relief in the Cracow area inelude deep and narrow
yalleys. as well as numerous scenie limestontę erags and elillš. Thtę erags are mostlyę bnilt ol
the Upperjurassitę massiy-ęe limestones. mueh more resistant to tęrosion than thtę other faeies
types ofthtę limestones. Limestone elills are eommon on thtę slopes of valleys ineised into the
thielt eomplex of_]urassie limestones. The erags oeeur on the planated surfaee dissetętetl by
the vaÞeys

Karst phtęnomena oeeur in thtę limtęstone roeks, mostly in thtę widely distributtęd Ĺipper
_jurrasie limestontęs. Thtę most important among them artę numerous eayes. .\lost of them
artę smallś the longest is ř6Ń m long. (Iaye formations artę modtęst in the eayes of the (Iraeow
area. Żloors of manyę eaves are eoyered with elastie sediments. Holoeene ealeareous tufas
which oeeur in many valleys. and numerous ltarst springs artę also related to the l-śarst
phenomena.
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Szata roWlinna i fauna Wycyny Krakowskiej od pocz>tków XIX w. budziłyę
zainteresowanie przyrodników. Prace botaniczne najwczeWniej prowadzili tu Besser (ń8Ńř),
Szubert (ń827), Waga (l847) i Berdau (l85řa,b). Prekursorami badaM faunistyeznych byli
W_odzicki (ń85Ń) i Taezanowski (ń854). Od tego czasu ac do dziW Wycyna Krakowska nie
przestaje być przedmiotem opracowaM z zakresu wszystkich dziedzin biologii. Udokumen-
towały one wysokie walory przyrody tego regionu, a takce umocliwiły ocenC przemian,
jakie dokonały siç w wyniku gospodarki człowieka.

Swoist> cech> odrócniaj>c> Wycynç Krakowsk> od innych regionów naszego kraju jest
niezwykłe bogactwo i rócnorodnoWć szaty roWlinnej oraz fauny, które niejednokrotnie
zdumiewaj> nawet najbardziej doWwiadczonych przyrodników. W jurajskich dolinach
wystCpuj> bowiem obok siebie gatunki górskie i borealno-górskie typowe dla zimnego,
wilgotnego klimatu oraz cieplolubne, kserotermiczne, zwane czCsto stepowymi, reprezen-
tuj>ce element południowy i południowo-wschodni. Cieniste lasyę przeplataj> siC w mozaiko-
wych ttkładach z przeWwietlonymi słoMcem zaroWlami i murawami skał wapiennych.
RoWlinnoWć suchych wierzchowin, wzgórz i zboczy s>siaduje z bagiennymi ł>kami i torfowis-
kami w dnach dolin. Mocna bez przesady powiedzieć, ce Wycyna Krakowska jest krain>
niezwykłych kontrastów, ł>cz>c> w sobie cechy wielu regionówę lizjograftcznych naszego
kraju.

Współczesny charakter przyrody cywej Wycyny Krakowskiej ukształtował siC pod
wpływem wielu czynników, jak np. bardzo zrócnicowana rzeaba terenu oraz duca
zmiennoWć warunków podłoca i mikroklimatu, rozwój szaty roWlinnej i fauny w epoce
lodowej i holocenie, a wreszcie działalnoWć gospodarcza człowieka w czasach historycznych.
Nim wiCc przyst>pimy do zapoznania siC ze spotykanymi obecnie na Wycynie bioetęnozami
i gatunkami roWlin oraz zwierz>t, warto poWwiCcić nieco miejsca ich dziejom, tym bardzo
odległym i tym blicszym, obejmuj>cym czasy historyczne.
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Kopalne szcz>tki roWlinne i zwierzCce. datowane na schyłek trzeciorzedu _ pliocen,
wskazuj>, ce około 2 milionów lat temu wzniesienia _]ury, stanowi>cej przedłucenie ku
północy wypiçtrzeM karpackich, były poroWniçte wielogatunkowymi lasami z dçbem,
grabem, olsz>, sekwoj> (żotkiewicz, Szafer ńř56) oraz płatami stepu i lasostepu typowego
dla stosunkowo ciepłego klimatu.

Szczególnie duc> rolC w kształtowaniu siC Ílory i fauny odegrała epoka lodowa
(plejstocen). Nawet podczas pierwszego najwiCkszego zlodowacenia, zwanego krakowskim,
które siçgało do podnócy Karpat, _jura stanowiła nie pokryty lodem nunatak. Mogły tu
wiCc przetrwać niektóre bardziej odporne gatunki roWlin i zwierz>t. \\ę nastCpnym glacjale,
zwanym Wrodkowopolskim, l>dolód dotarł _jedynie w okolice (Izçstochowy. Wycyna
Krakowska znajdowała siC w strefie zimnego klimatu peryglacjalnego i pokryta byla
roWlinnoWci> Ń charakterze tundry, której bogate szcz>tki odkryto w Ludwinowie koło
Krakowa. W jej skład wchodziły roWliny arktyezneŚ dCbik oWmiopłatkowy (_l)[va.r octopetała).
brzoza karlowata (Bettda nana), liczne gatunki płoc>cych siC wierzb (ziclna Sałix /zørbarm.
polarna S. polaris, i wykrojona S. retusa), roWlinyę zielne - rdest cyworodny (Połygontznz
viviparum) i zawci>g łwerscna (Armeria z`vers¿ęm`). Wycofuj>c sie przed postçpuj>cym
l>dolodem przybyły one z dalekiej północy na teren Polski Południowej i tu przemieszały siC
z fal> schodz>cych na nic gatunków wysokogórskich, których przedstawicitęlami we florze
tundry z Ludwinowa byłyŚ dzwonek drobny (Campanula cochłeririi/i›{z`aą), macierzanka
karpacka (T/zymus carpaticus) i sudecka (Th. sudeticus) oraz wiele innych. Nie jest jednak
wykluczone, ce w tym okresie wysokie, silnie nasłoneczniontę skałki mogły dawać
schronienie i umocliwić przetrwanie niektórym gatunkom roWlin i drobnych zwierz>t
o charakterze ciepłolubnym.

W czasie ostatniego zlodowacenia, które dotarło jedynie do linii żłogów _ Poz-
naM - Płock - Augustów, _jura Krakowska znajdowała siC w strefie klimatu subarktycz-
nego. Rosły tu zapewne rzadkie lasy z modrzcwiem polskim i limb>, których zwçglo-
ne drewno zachowało siC w namułiskach jaskiM ojcowskich, oraz z ducym udziałem
sosny (żotkiewicz, Szafer lř56). Przypominały one swym charakterem lasotundrç lub
szpilkow> tajgC syberyjsk>. Istnienie takich formacji roWlinnych potwierdzaj> znalezione
w _jaskiniach _]ury szcz>tki kostne zwierz>t pochodzenia arktycznego tßocheMski lř77ś
Rzebik-Kowalska ńř77), jak np. pardwy mszarnej (Lagoƒms Lagopus), sowy Wniecnej t_\ę_`)ęrtaeęa
scandiaca), zaj>ca bielaita (L¿ępus timidus), lisa polarnego (.ęłZŃ/mr [ago/Jusji i renifera {Ran_2tf¿ęr
tarandus).

Obok wymienionych elementów tundrowych Wwiat zwierz>t epoki lodowej na Wycynie
Krakowskiej charakteryzowal siC wystCpowaniem wielu form, które całkowicie wymarly
w holocenie. O ich wygl>dzie, rozmiarach i sposobie cycia mocna wnioskować na podstawitę
szcz>tków kopalnych i pokrewieMstwa z gatunkami współczesnymi. \\ą plejstoc.enie bardzo
liczne były niedawiedzie jaskiniowe (Ursus spełaeus). W niektórych jaskiniach \ę\`ycyny



znajdowano szcz>tki kostne tysiCcy egzemplarzy tego gatunku. Źrapiecny tryb cycia
prowadził lew jaskiniowy (Panthera spelaea) i hiena jaskiniowa (Crocuta sýelaea). \\ęWród
tundry pasły siC stada mamutów (Mammut/ms primigenius). które były przedstawicielami
plejstoceMskich słoni. KoWci czy zCby mamuta. które z uwagi na swe potCcne rozmiary
zwracały szczególn> uwagC badaczy, zostały odnalezione w bardzo licznych jaskiniach
_]ury.

Żlora i fauna „stepowa”, obejmuj>ca takce szereg gatunków kserotermicznych,
wystCpuj>ca obecnie na skałach i suchych słonecznych zboczach, zasiedlalajurC od schyłku
płiocenu i w kolejnych okresach epoki lodowej. jednakce wiCkszoWć tych gatunków
rozprzestrzeniła siC prawdopodobnie dopiero w okresie połodowcowym w czasie trwania
ciepłych i suchych faz klimatycznych (żotkiewicz, Szafer lř56ś Pawłowski łřřŃ).
Przedostawały siC one tu z południowego wschodu z obszaru Podola szlakiem migracyjnym
przez \\ąy-ęcy-ęnC Lubelska, NieekC NidziaMsk> i \ŚVy-ęcyęnC Miechowsk>. Źrugi główny szlak
prowadził z południa z Kotlinyę PannoMskiej przez przełCcze karpackie - głównie przez
BramC Morawsk>. WWród roWlin ich przykładem mog> byćŚ aster gawCdka (Aster ameilus),
dziewanna austriacka (Verbascum austriacum), przetacznik z>bkowanyę (Veronica austriaca),
oman w>skolistny (Ínula ensifolia) i oman szorstki (ń. hirta), ostroceM pannoMski ((.`ząrsz`um
pannonicum), perłówka siedmiogrodzka (Melica transsilvanica), wisienka karlowata (Cerasus
`rutząrosa _ WWród fauny ł)ezkr owców re rezentu` ęeŚ r °kowce A ro tochus uadrísi matus. Qg P J> J Y] Wę Q .H
i CeuthorUgfnchus austriacus, kozka P/gitoecia unrinata, stonka C/zilomata nzusczforrnis, stonoga
Trachelapus nodulosus, muchówki .Nęaporr¿vza salviae i P/iytornvza peucedani, motyl kraWnik .Zygena
carnaolaca i wiele innych gatunków.

Źalsze, silne przemiany Wwiata roWlin i zwierz>t zostały spowodowane wyraanym
oziCbieniem i zwiłgotnieniem klimatu w okresie subborealnym. Wycyna kontaktuj>ca siC
z Karpatami przez w>sk> dolinC Wisły odegrała wacn> rolC w rozprzestrzenianiu siC ku
północy elementu górskiego. Pomostem Wycyny karpackie lasy bukowo-jodłowe z towarzy-
sz>cymi im górskimi gatunkami runa oraz faun> dotarły w żóry VwiCtokrzyskie. Z fal>
lasów bukowo-jodłowych przybyły na teren Wycyny takie roWliny, jakŚ cywiec gruczołowaty
(Źentaria glandułosa), paprotnik kolczystyę (Polystir/zum Zobatum), lepiCcnik biały (Pelasites
ałbus), przetacznik górski (Veronica montana), tojad mołdawski (.›ęłconitnm rnołdaz-drum),
miesi>cznica trwała (Lunaría rediviva) i inne. ŻaunC reprezentuj>Ś Vlimaki - pomrów
błCkitny (ßíelzia coerulans) i Wlimak Lubomirskiego ( Trichaa lubomirskii), chrz>szcze _ Ptero-
stichns burmeisteri i Trec/ms pz`lz`nensis, oraz wiele innych gatunków.

Tak wiCc przedstawiona tu historia flory i fauny Wycyny Krakowskiej wyjaWnia, ce
w zalecnoWci od zmiennych warunków klimatu zmieniały siC jak w kalejdoskopie
zasiedlaj>ce ten teren gatunki nalec>ce do rócnych fal migracyjnych i rócnych elementów
geograficznych. Raz byly to roWliny i zwierzCta ciepłołubne południowe, innym razem
arktyczno-górskie północne. żłCbokie, skaliste dolinyjura_jskic stanowiłyjak gdyby pułapki,
w które wpadaly te niesłychanie rócnorodne pod wzglCdem wymogów cyciowych organi-
zmy. Wybitne zrócnicowanie warunków siedliskowych, zwłaszcza mikroklimatycznyeh
i edalicznych, pozwoliło przetrwać znacznej liczbie roWlin i zwierz>t, nawet o bardzo
odmiennym charakterze ekologicznym, niezalecnie od tego, ce główny zr>b flory i fauny
ulegał wyraanym przemianom.

W ostatnim tysi>cleciu na to naturalne zrócnicowanie przyrody cywej coraz silniej
nakładało siC oddziaływanie człowieka, które spowodowało tak ogromne zmiany w Wwiecie
roWlin i zwierz>tjury Krakowskiej i wywarło tak przemocny wpływ na ukształtowanie siC
dzisiejszego obrazu, ce wymaga to odrCbnego omówienia.



ANTROPOżźNICZNź PRZźMIANY SZATY ROVLINNźJ I ŻAUNY
W CZASACH HISTORYCZNYCH

Pierwsze Wlady bytnoWci człowieka na Wycynie Krakowskiej, znane z _jaskini Ciem-
nej w Ojcowie, pochodz> z okresu paleolitu (około ń2Ń-ł ń5 tysiCcy lat p.n.e. - zlodowace-
nie Wrodkowopolskie). _jednak pocz>tków intensywnego oddziaływania człowieka na
przyrodC mocna doszukiwać siC dopiero w neolicie (okolo 3,5-l,7 tysiCcy lat p.n.e),
kiedy teren Wycyny zasiedlały wCdruj>ce z południa plemiona pastersko-rolnicze reprezen-
tuj>ce kulturC ceramiki wstCgowej. Od tego czasu, ze zmiennym natCceniem, datuje
siC stopniowe niszczenie powierzchni leWnej. Nasiliło siC ono w czasach historycznych,
kiedy to w VI i VII wieku pojawiły siC pierwsze grodziska obronne, a w Wredniowie-
czu rozwinCło siC stałe osadnictwo towarzysz>ce zamkom i formuj>cym siC orga-
nizmom miejskim. WWród zwartej pokrywy leWnej, w wyniku karczunku i wypalania,
powstawały wokół osiedli stale powiCkszaj>ce siC ogniska zniszczonej roWlinnoWci (Kor-
naW, Medwecka-KornaW Iř74ś Michalik ńř74, ńř7ř, lřř2). Taki proces trwał w przy-
bliceniu do polowy XVII wieku. W XVII i XVIII wieku rozrastaj>ce siC wokół daw-
nych i nowo zakładanych osiedli obszary biocenoz synantropijnych (polnych i ruderal-
nych) zaczCły ł>czyć siC ze sob>, powoduj>c rozbicie pierwotnych zbiorowisk leW-
nych na niewielkie kompleksy. Kompleksy te w XIX wieku podlegały coraz wiCksze-
mu ograniczaniu i izołowaniu, a dwudziestowieczny rozwój urbanizacji otoczyl
je zamykaj>cymi siC coraz bardziej pierWcieniami zabudowy zwartej i rozproszonej.

WiCkszoWć lasów Wycyny od XIV wieku wchodziła w skład dóbr królewskich, co
chroniło je w pewnym stopniu od nadmiernej eksploatacji, i, jak Wwiadcz> uwagi zawarte
w ,,Lustracji dóbr królewskich woj. krakowskiegoą, przeprowadzonej w ń78ř r., jeszcze
w XVIII wieku znajdowały siC w doskonałym stanie. WyrCby lasów szczególnie nasiliły siC
na przełomie XVIII i XIX wieku. Najlepiej ilustruje to artykuł Plenkiewicza (ł883),
w którym autor pisze Ń lasach okolic OjcowaŚ „ŹziW nie mocna nawet oznaczyć granic,
dok>d lasy otaczaj>ce dolinC Pr>dnika rozci>gały siC na zewn>trz. żdzie bowiem pług mógł
dojechać, tam porCbC zamieniano na pole orne, gdzie zaW dostCp był trudny, tam góry
Wwiec> straszn> lysin>. Źojecdcaj>c do Ojcowa od strony Olkusza i Kalinowskiej Woli,
ledwie oczom dajesz wiarC, widz>c tylko pnie przy ziemi stercz>ce tam, gdzie przed laty
dziesiCciu gCsto strzelaly w górC jodły masztoweą.

Źo ńřŃ7 r. na obszarze Płaskowycu Ojcowskiego zniszczeniu uległo około 8Ń°., lasów
wierzchowinowyeh i prawie 4Ń% drzewostanów na zboczach dolin. WyrCby zalesiano
przewacnie sosn> albo porastały masowo obsiewaj>cym siC grabem. W latach piCć-
dziesi>tych obecnego stulecia ze wspaniałych niegdyW lasów Węycyny pozostały tylko
niewielkie resztki naturalnych starodrzewi.

Zmnitęj.¬zenie siC obszaru lasów jak równiec zastCpowanie cienistyeh drzewostanów
bukowo-jodłowych przez suche i Wwietliste soWniny i zaroWla spowodowałyę znaczne stratyę we
florze i faunic leWnej. Wygin>l np. cis, który według opisów Berdaua (ń85ř b) był tu czCstym
drzewem. jeszcze w lřl3 r. Węóycicki wymieniał stanowiska cisa z okolic Czajowic
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i Smardzowic. Znacznie zubocała rełiktowa flora górska. Zupełnie wymarłyŚ lulecznica
kraiMska (Scopolža carnz`olz`ca), storzan bezlistny (źpipogium ap/z_ylZum), kostrzewa leWna (Żestuca
silvataca) i inne. WWród zwi>zanych z lasami roWlin zarodnikowych zaznaczyło siC gwałtowne
zanikanie gatunków epifitycznych, których udział w ostatnim stuleciu zmniejszył siC z 32% do
około l5%. Szereg porostów typowych dla naturalnych starodrzewów, jak np. granicznik
płucnik (Lobaraa puimonaria) czy brodaczki (Usnea), wymarło zupełnie. Podobnie przedstawia
siC sytuacja wWród roWlin zarodnikowych zwi>zanych ze starymi próchniej>cymi kłodami.

Lasy Wycyny Krakowskiej utraciły wiele okazałyeh i rzadkich gatunków zwierz>t,
zwłaszcza drapiecnych, takich jak ryW (Żelís Zynx), bbik (Żeíis sílvestris) oraz wilk (Canís Zupus),
który jeszcze w l854 r. licznie tu wystCpował. Stare dziuplaste drzewa i jaskinie były
niegdyW siedliskiem naszego najwiCkszego drapiecnika wWród ptaków nocnych _ puchacza
(Bobo bubo). Miejscami zachowało siC jeszcze nazewnictwo geograficzne zwi>zane z tymi
gatunkami, jak np. „Wilcze Skały” i ,,Puchacza Skała” w dolinie Pr>dnika. Charakterys-
tyczne _jest takce wycofywanie siC z Puszczy Źulowskiej cietrzewia (Lyrums tetrix), typowego
przedstawiciela elementu tajgowego. Znamienne jest ubocenie fauny ptaków gniecdc>cych
siC w dziuplach, tzw. dziuplaków, które s> zwi>zane ze starodrzewiami leWnymi. W ostatnim
dwudziestoleciu zaobserwowano gwałtowne zmniejszanie siC liczebnoWci ptaków zwi>za-
nych z lasami iglastymi, gdyc biocenozy te obumieraj> pod wpływem skaceM przemys-
łowych (Tomek lřřŃ).

Bardzo duce straty w szacie roWlinnej i faunie zostały spowodowane osuszeniem
terenów podmokłych oraz zwi>zanych z nimi zbiorników wodnych i mokradeł. W dolinie
Wisły pod Krakowem w okresie minionego stulecia zanikła wiCkszoWć biocenoz torfowis-
kowych i łCgowych. WyginCły 23 gatunki roWlin naczyniowych (5Ń/Ń flory). SpoWród
gatunków wodnych s> to np. aldrowanda pCcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa), grzybienie
północne (Nympłzaea candada), kotewka orzech wodny (Trapa natans), salwinia pływaj>ca
(Saloinia natans) i wiele in. (Źzwonko, PłaziMska ńř77ś Źubiel rkps). Wygin>ł na reliktowym
stanowisku w Podgórkach koło TyMca atlantycki gatunek kłoć wiechowata (Cladíum maríscus).
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Rye. l. Zmniejszanie siC powieizclini kompleksu torfowiskowo-I>kowego w dolinie rzeki Rudawy koło 7.abietzowa
w ostatnich dziesiCcioleeiach. l _ szuwary trzcinowe (Scirpo-Phragmitetum, a _ typowe, b _ stadia degradacyjne),
2 _ zbiorowiska wysokich turzyc (Magnocarzrion), 3 _ zbiorowiska torfowisk niskich z welniankami i ttnęzycanę.i
(Scheurhzrrio-(.`arictętea), 4 _ ł>ki okresowo podmokłe (Colt/iion), 5 _ ł>ki i pastwiska Wwiece (Arrlzmalherelałia), 6 _ ł>ki
sztuczne powstałe w wyniku osuszania oraz pizeorania ł>k naturalnych i wysiewu mieszanek roWlin pastewnych.

Źiagram na tłole ryciny przedstawia powierzchniC w ha zajrnowan> przez rócne typy zbiorowisk.



Z roWlin l>kowych nie odnaleziono mieezyka drobnokwiatowego ((}Ąadiolu„s parmÞoms). Zanikla
takce piCkna paproć pióropusznik strusi (Å/Íatteucia strutiopteris), charakterystyczna dla
podmokłych lCgów. W Puszczy Źulowskiej nie odnaleziono znanych dawniej stanowisk innej
rzadkiej paproci typowej dla podmokłych lasów _ długosza królewskiego (Osmunda regalis).
Źuce straty stwierdzono nawet we florze dolinek jura_jskich. Na przykład w Ojcowskim Parku
Narodowym, w skutek osuszenia mokradeł i ł>k w dnaeh dolin, wyginCło kilkanaWcie
gatunków roWlin naczyniowych, np. storczyca kulista (Traunsteinera globosa), kozłek całolistny
(Valeriana sinzpliczfołíai), kruszczyk błotny (Ię.`pípaclis paluslris), mieczyk dachówkowaty ((›`Ąadń`oĄns
irnbricatus), goryczka w>skolistna (fientiarza pneumonant/ze) i wiele innych, a kilkadziesi>t
dalszych przetrwało na pojedynczych zaledwie stanowiskach (Michalik ńř74 b).

Źuce straty stwierdzono takce wWród fauny Wrodowisk podmokłych. Wygin>ł np. na
swym _jedynym stanowisku w Puszczy Źulowskie_j cółw błotny (źniys orbiculans), a znana
tylko st>d traszka alpejska (Triturus alpestris) jest zagrocona. Zmniejsza siC gwałtownie
liczebnoWć płazów i ptaków wodno-błotnych.
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Ryc. 2. Przykład zarastania inuraw kserottęrmicznych przez las na zboczu doliny Pr>dnika w (łrotlzisku w okresie
od lř63 do lř8li r. ł _ las gr>dowy tTilio-(.`‹irpinfĄuni, a _ podzespół typowy, I) _ podzespół ciepłolubny-.
2 _ zaroWla tarninowe tlagustro-Prunetumi, 3 _ zubocała postać zaroWli kserotermicznych, 4 _ typowa postać
zaroWli kserotcrmicznycli tfPeuceędano rzęrz.=ariatę-(.`or)ęletum5. 5 _ murawa naskalna ffÍąesęm(tęturri p‹zH‹ęntis ę-, 6 _ trawiasta
murawa kserotermiczna tfłfocłerio-Żesmcctuniąę, 7 _ kwitęcista murawa kserotermiczna tjęOrigano-Brarlnpodiełurri-.
8 _ ł>ka Wwieca ęB.-łrr/ifrialheretum nuęaęio‹ęuroƒ›arumt, ř _ cyzne pastwisko iń.ohęf›-(¿ę_vnosnrrłumt, IO _ zbiorowiska
cieniolubnych mszaków na skałach wapiennych (.`tmidi‹ęlańia`}, ll _ roWlinnoWć synantropijna _a _ zbiorowiska
chwastów pol uprawnych, b _ zbiorowiska ruderalne i zrCł›owe_i.
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W odrócnieniu od gatunków typowych dla biocenoz leWnych oraz Wrodowisk wodnych,
bagiennych i wilgotnych, które w ci>gu całego analizowanego stulecia stopniowo wymieraj>.
proces gwałtownego zanikania gatunków ciepłołubnych i kserotermicznych zaznaczył siC dopiero
w ostatnich dziesiCcioleciach. jest to zwi>zane z wycofywaniem siC pasterstwa i zarastaniem przez
lasy nieucytkowanych muraw, pastwisk i kserotermicznych zaroWli na zboczach dolin.

WWród kserotermiczny-ęch roWlin naczyniowych wymarły np. milek wiosenny (Adonis
z..ęernalz`s`), wCcymord stepowy (Sconzonera purƒmrea) i sasanka otwarta (Pnfsatiüa patens), znane
dawniej z eksponowanych na południe, nasłonecznionyeh zboczy dolinyę \Nęisly koło TyMca.

NajwiCksze stratyę kserotermicznych gatunków zwierz>t obserwuje siC wWród owadów,
głównie motyłi i pszczołowatych.

Omawia_j>c proces wymierania flory i fauny nie sposób pomin>c szkodliwego wpływu
bezpoWredniego oddziaływania człowieka. Zapewne w wyniku zryęwania i wykopywania
wyginCła Wniecyca wiosenna (Leucoinrn vernnm), która okolo ńŃŃ lat temu rosła bardzo licznie
w lasach koło Źubia i Czernej (Raciborski l884). Natomiast najpiCkniejszy z naszych
storczyków _ obuwik ((._`yprz`pediunz calceolus), niegdyW pospolityę w lasach _]uryę, któryę jeszcze
łŃŃ lat temu byl całymi koszami sprzedawany na targach w Krakowie, w efekcie czego
został prawie zupełnie wyniszczony w promieniu ok. 3Ń km od miasta, dziW ma na \\ąycynie
Krakowskiej jedynie kilka stanowisk. 7. bezpoWrednim wpływem człowieka mocna takce
wi>zać w ducym stopniu zanikanie niektórych gatunków zwierz>t. Prawdopodobnie
z powodu masowego ruchu turystycznego opuWcił \ą\ąycynC Krakowska rzadki, piCknie
ubarwiony, lecz bardzo płochliwy ptak _ nagórnik skalny (.-Uontirola saxatiłis), reprezen-
tuj>cy ciepłolubn> południow> awifaunC. Kilkadziesi>t lat temu gniecdzil siC on w Ojcowie
i w Źolinie BCdkowskiej. Żauna motyłi ucierpiala natomiast wskutek działalnoWci kolekc-
_jonerów wyłapuj>cych bardziej okazałe i rzadkie gatunki, np. pazia ceglarza (lp/zzrłides
podałirius) i niepylaka mntęmozynC (Pamassius rnnemo.ś_ńęna), przyspieszaj>c ich wyginiCcie.
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Ryc. 3. Wpływ rócnych form oddziaływania czlowieka na zmiany wtę lłorzc roWlin naczyniowych Ojcowskiego
Parku Narodowego w okresie od pocz>tków XIX w. do |ř6ř r. A _ gospodarka leWna, B _ osuszanie tertęnu,
(J _ rócne czynniki powoduj>ce zmianyę w grupie roWlin synantropijnych, ł) _ zrywanie i wykopywanie roWlin,
łą. _ inne lub blicej nie okreWlone przyczyny. - ł _ gatunki wyracnitę zmniejszaj>ce udzial, - 2 _ gatunki gin>ce,
-3 _ gatunki wymarłe, +3 _ gatunki nowo przybyle, +2 _ gatunki szczególnie silnitę rozpr/.estrzeniaj>ce sie.

+ł _ gatunki wyraznie powiCkszaj>ce swoj udział.



Przedstawione wycej przykłady i uwagi dotycz>ce wymierania gatunków wskazuj>, ce
straty, które poniosła flora i fauna Wycyny Krakowskiej, s> bardzo duce. Ustalenie ich
dokładnego rozmiaru jest jednak trudne. Szeptycki i Warchałowska-Vliwa (ńřř2), analizuj>c
wyniki dawnych i najnowszych badaM faunistycznyeh, doszli do wniosku, ce w ostatnim stuleciu
liczba gatunków zwierz>t na terenie Wycyny zmalała o ńŃ-2Ń%. Stwierdzono takce gwaltowntę
zmniejszanie siC liczebnoWci populacji u wiCkszoWci gatunków, które jeszcze tu wystCpuj>.
Szczególnie drastycznie zaznacza siC to np. w grupie nietoperzy, których liczebnoWć w okresie
ostatnich kilkudziesiCciu lat zmalała prawie ńŃŃ-krotnie, chociac wszystkie podawane wczeWniej
gatunki s> obecnie na Wycynie obserwowane (Wołoszyn ńřřŃ).

Rozmiaryę strat wWród niektórych systematycznych grup fauny i floryę mocna prze-
Wledzić na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego, który był szczególnie dokładnie
badany. I tak spoWród ń34 gatunków pszczołowatych (Apoidea) stwierdzonych tu w latach
ńř63-ńř7ń ostatnio ponad 7Ń nie udało siC odszukać (Źylewska ńřřŃ). W grupie roWlin
zarodnikowych w naszym stuleciu wyginCło w okolicach Ojcowa 35 gatunków mchów (ok.
ń5%), ń7 gatunków w>trobowców (ok. 23%), 3Ń gatunków porostów (ok. ń5řŃ) oraz 3ń
gatunków grzybów wielkoowocnikowych (ok. 5%). Proces ten ostatnio nasila siC i obecnie
co roku wymiera w Parku ń do 2 gatunków roWlin zarodnikowych.

W wyniku szczegółowych badaM (Michalik ńř74 b) udało siC takce ustalić we florze
roWlin naczyniowych dokładny bilans strat, jakie mialy miejsce od pocz>tków XIX wieku do
czasu utworzenia w ńř56 r. Ojcowskiego Parku Narodowego. W tym okresie wyginCło co
najmniej 36 gatunków (3,5°_f¿, flory). W latach ńř56-ńřřń wymarło około 34-4Ń dalszych
gatunków. Straty wzrosły wiCc do ponad 8% flory, a tempo wymierania znacznie siC
nasiliło. Mocna przyj>ć, ce obecnie kacdego roku ubywa z flory roWlin naczyniowych Parku
przynajmniej ł gatunek.

Niezalecnie od zachodz>cego procesu ubocenia flory i fauny, coraz liczniejsze s> na
Wycynie gatunki obcego pochodzenia (synantropijne). Opanowuj> one stworzone sztucznie
przez człowieka siedliska, a nawet wnikaj> do ekosystemów naturalnych, których równo-
waga została zaburzona. WWród roWlin klasycznym przykładem takiego gatunku jest
azjatycki przybysz _ niecierpek drobnokwiatowy (lmpatiens partnÞora), któryę kilkadzitęsi>t
lat temu pojawił siC na Wycynie na siedliskach ruderalnych, a obecnie masowo opanowuje
przer>bane lasy liWciaste, wypieraj>c rodzime roWliny runa. Udział gatunków obcego
pochodzenia we florze Wycyny wzrósł znacznie w minionym stuleciu. Na przykład we florze
okolic Ojcowa zwiCkszył siC on z ńŃ do około ń7% (Michalik ńř74 b).

Wpływ człowieka na przyrodC cyw> przybiera bardzo rócnorakie formy. Najogólniej
mocna je podzielić na dwie odrCbne grupy.

Pierwsz> stanowi> rócne formy oddziaływania bezpoWredniego, polegaj>ce na fizycznym
niszczeniu zbiorowisk i gatunków, jak np. zmniejszanie areału lasów przez ich wyęcinanic
i karczunek, zaorywanie ł>k lub zajmowanie ich pod zabudowC, zryęwanie i wyękopywanie
poszczególnych gatunków roWlin oraz chwytanie i zabijanie zwierz>t. W przeszłoWci w wyniku
bezpoWredniego niszczenia ucierpiałyę głównie naturalne i półnaturalne biocenozy (lasyę, ł>ki),
których arcał został drastycznie ograniczony. Obecnie zmniejszanie siC powierzchni tych
biocenoz jest niewielkie, a na niektórych obszarach Wycyny obserwuje siC nawet proces
odwrotny w wyniku zaniechania upraw i zalesiania gruntów o niskiej przydatnoWci rolniczej.
W przypadku flory i fauny bezpoWrednie formy oddziaływania nie powodowałyę szczególnitę
ducych strat i dotyczyły stosunkowo niewielkiej liczby gatunków.

NajwiCksze szkody w przyrodzie Wycyny s> efektem poWrednich form oddziaływania
człowieka, prze_jawiaj>cych siC daleko id>cymi zmianami warunków siedliskowych, powo-
duj>cymi zaburzenie równowagi ekologicznej zarówno w poszczególnych ekosystemach, _jak
tec w ducych kompleksach krajobrazowych. Źo najbardziej szkodliwych form oddziaływa-
nia poWredniego nalec>Ś obnicanie poziomu wód gruntowych i osuszanie terenów podmok-
łych, nadmierna eksploatacja drzewostanów zaburzaj>ca strukturC i skład gatunkowyę
biocenoz leWnych oraz chemiczne skacenie Wrodowiska wpływaj>ce totalnie na cała cyw>



przyrodC. Te i inne formy oddziaływania poWredniego s> odpowiedzialne za około 7Ń do
8Ń“,, strat stwierdzonych we florze i faunie Wyęcyny, jakie zaistniałyę w minionym stuleciu.
Potwitęrclzaj> to zdecy-ędowanie wyniki badaM nad synantropizacj> szatyę roWlinnej Ojcows-
kiego Parku Narodowego (Michalik ńř74 ń)).

żeneralne trendyę i konsekwencje procesu syęnantropizac_ji szatyę roWlinnej oraz fatmyę,
_jakie stwierdzono na \ę\ęycynie Krakowskiej, s> bardzo niekorzystne z punktu widzenia
zachowania walorów przyrodniczych tego regionu. żospodarka czlowieka spowodowała
przede wszystkim wy-ęmieranie biocenoz cieniolubny-ęch i higrofilnyęch w krajobrazie \\ęycyęny.
Byłyę one zastCpowane przez biocenozy mezofilne oraz umiarkowanie kserotermiczne.
Przyczyniło siC do tego w najwiCkszym stopniu wyniszczenie cienistych starodrztęwi leWnych
(w tym zbiorowisk reliktowych lasów górskich z _jaworem, bukiem ijodł>) oraz biocenoz
torfowiskowych, mokradeł, podmokłych ł>k i wód otwartych. Ich miejsce zajCły bioctęnozyę
pól uprawnych (stanowi>ce obecnie około 7Ń”,-, powierzchni Wycyny), Wwiece ł>ki
w dolinach, mezofilne boryę z przewag> sosnyę na wierzchowinach oraz suche pastwiska,
murawy-ę i zaroWla na zboczach. Taki kierunek przekształceM uwarunkowany został
gwałtownym zmniejszaniem siC i rozdrabnianiem powierzchni leWnej, wzrastaj>tęym deficy-
tem wodnym oraz zwi>zan> z tymi zjawiskami siln> kontynentalizacj> mezo- i mikro-
klimatu. Poci>gnCło to za sob> wyraan> zmianC charakteru ekologicznego floryę i fauny,
polegaj>c> na ustCpowaniu elementów higrofilnych i cieniolubnyęch na rzecz mezofilnyęch.
UstCpowały gatunki wyspecjalizowane (stenotopowe) oraz rzadkie i swoiste dla Wycyny.
Ich miejsce zajmowały elementyę kosmopolityczne, wszCdobyłskie (euryętopowe_). Stwier-
dzono masowe zanikanie gatunków o charakterze puszczaMskim, typowych dla ducych
kompleksów pierwotnych i naturalnych starodrzewów leWnych. Zjawisko to szczególnie
silnie zaznaczyło siC wWród roWlin zarodnikowyęch. Niespotyękane rozmiaryę przybrał proces
wymierania gatunków siedlisk wodnych, bagiennych i podmokłych. Źuce straty poniosly
gatunki reliktowe, zwłaszcza cieniolubne i zimnolubne elementyę górskie. WyginCły lub
drastycznie zmniejszyłyę sw> liczebnoWć roWliny i zwierzCta osi>gaj>ce na Wycynie Krakows-
kiej kresy swych zasiCgów geograficznych, np. przedstawiciele cltęmentu atńantyęckiego
i borealnego. W ostatnich dziesiCcioleciach gwałtownie nasilil siC proces wymierania
biocenoz i gatunków kserotermicznych, w tym wielu rzadkich o poludniowo-wschodnim
charakterze geograficznyęm.

Przedstawione wycej tendencje przemian przyrody cywej prowadz> do zmniejszania
siC rócnorodnoWci biocenotycznej i ubocenia zasobów genowych flory i faunyę Wycynyę
Krakowskiej. W miejsce gin>cych elementów rzadkich, skrajnych, osobliwych, które
decydowały-ę o bogactwie, atrakcyjnoWci i odrCbnym charakterze Wwiata cywego Wycyny,
rozprzestrzeniaj> siC zbiorowiska i gatunki pospolite, wszCdobyłskie, pozbawione ekologicz-
nego i geograficznego wyrazu.



ŻLORA ń JźJ osoBLńwoWoń

Żlora roWlin naczyniowych (kwiatowych) Wycynyę Krakowskiej jest bardzo bogata.
Stwierdzono tu około ń3ŃŃ gatunków, co stanowi połowC floryę polskiej. \ę\ęielkim bogactwem
i rócnorodnoWci> charakteryzuje siC takce Wwiat roWlin nicszych. Na Wycynie Krakowskiej
odnaleziono ponad 8ŃŃ gatunków grzybów wielkoowocnikowyęch mocłiwyęch do zobaczenia
gołym okiem, znacznie liczniejsza grupa drobnych grzybów mikroskopowych. bardzo
trudnych do poznania, niejest jeszcze dobrze zbadana. O bogactwitę moce Wwiadczyć
fakt, ce tylko z okolic Ojcowa podanych jest około 4ŃŃ gatunków grzybów pasocytni-
czych. Nowsze opracowania wykazały równiec, ce roWnie tu przeszło 4ŃŃ gatunków
mchów i podobna liczba porostów. Bogata flora w>trobowców i głonów _jest jeszcze
słabo poznana.

Charakterystyczn> cecha floryę Wycyny Krakowskiej to wystCpowanie przedstawicieli
bardzo rócnorodnych, czCsto zupełnie przeciwstawnych. elementów gtęograficznych,
jak np. północnego i południowego oraz suboceanicznego i kontynentalnego. Analiza
udziału rócnych elementów wskazuje, ce fłorC Wycynyę ł>czyę najwiCksze pokrewitęMstwo
z terenami południowo-wschodniej źuropy. Zaznacza siC to zwłasztęza wWród roWlin
naczyniowych.

Taki geograficznyę charakter floryę omawianego terenu jest przede wszystkim wynikiem
historii jej powstania, główne bowiem fale migracyęjne roWlin przychodziły z połu(lniowtęgo
wschodu i południa, po czCWci zaW efektem zaznaczaj>cych siC obecnie silnych cech
kontyęnentałnyęch w klimacie ogólnym Wycyny-ę, a takce w mezo- i mikroklimacie
poszczególnych siedlisk.

Żlora wykazuje tu równiec duce zrócnicowanie pod wzglCdem ekologicznym. WWród
wielu elementów ekologicznych na szczególn> uwagC zasługuj> przede wszystkim roWlinyę
górskie i kserotermiczne.

\Vyęcyna Krakowska jest w Polsce najwybitniejszym obok żór SwiCtokrzyskich
oWrodkiem wystCpowania roWlin górskich poza Karpatami i Sudetami. Rozprzestrzenienie
gatunków górskich nie jest tu jednak równomierne. NajwiCksze ich nagromadzenie
spotykamyę w głCbokich dolinach jurajskich Płaskowyęcu ()jcowskiego i na północnych
stokach żarbu TenczyMskitęgo.

W porównaniu z gatunkami górskimi zupełnie przeciwstawn> pod wzglCdem ekologi-
cznym grupC tworz> roWlinyę kserottęrmiczne przywi>zane do siedlisk wybitnie suchych
i silnie nasłonecznionyeh. Żlora kserotermiczna Wyęcyny Krakowskiej ustCpuje bogactwem
i oryęginalnoWci> s>siadtńj>cyęm od wschodu obszarom Wycynyę .\Iiechowskiej i Niecki
NidziaMskiej. Wiele wybitnie kserotermicznych gatunków siCga zaledwie południowo-
-wschodnich kraMców jury, _jedynie nieliczne przenika_j> na teren, głównie w strefie
lessów i utworów kredowych, poprzez obnicenie Źłubni w okolice Ojcowa oraz wzdłuc
dolinyę Wisły. \-\ąycyna Krakowska stanowi dla wiCkszoWci z nich zachodni> granicC
lokalnych zasiCgów.



Z innych spotykanych na omawianym regionie ekologicznych grup roWlin bardzo
interesuj>ca jest takce wapieniolubna łlora naskalna, która swoim bogactwem wyrócnia
WęycynC Krakowsk> od obszarów otaczaj>cych j> od zachodu, wschodu i południa.

źlementy geograficzne we florze

We florze Wycyny Krakowskiej przewacaj> gatunki szeroko rozprzestrzenione w pól-
nocnej i Wrodkowej czCWci źuropy oraz Azji. Źuco jest wWród nich roWlin o charakterze
curosyberyjskim. np. sosna, jarzCbina, majownik dwulistny (zl-Íajant/ternurn btę/błiunt) i inne.
Najliczniejszc s> jednakce gatunki maj>ce swe centrum w źuropie Vrodkowej. Nalecy tu
wiCkszoWc pospolitych składników flory \ę\fąycyny, np. zawilcc gajowy íyzlnemorze nemorosa)
i wiele gatunków drzewŚ lipa szerokolistna, buk, gral) i d>b szypulkowy. Równiec
zdecydowana wiCkszoWć górskiej llory Wycyny nalecy do elementu Wrodkowoeuropejskiego.
żatunki rozpowszechnione we wszystkich pasmach górskich tego obszaru reprezentuj>Ś
parzydlo leWne (.ąlrunru.sę siĄve.sąter), jawor i jodła, natomiast tojad smukly (.-ęlconitum zfariegaturn
subsp. graciley) jest przykładem roWliny Ń charakterze sudecko-karpackim, a cywiec gruczołó-
waty {ń)ent(m`a _,‹¿ńanduńo.fa) i tojad mołdawski [Amrziturn rnoldavícurn) to subendemity karpac-
kie.

RoWliny północne, reprezentuj>ce tzw. element borealny, spotykamy znacznie rzadziej,
głównie na wilgotnych ł>kach, bagnach i torlowiskach. Niew>tpliwie najbardziej inte-
resuj>ce jest stanowisko turzycy kulistej (Carex globttłarzs), znalezione w bagiennym borze
sosnowym na terenie Puszczy Źulowskiej, oddalone o ponad 5ŃŃ km od południowego kresu
zasiCgu tego gatunku na terenie Polski Północnej. Rosn> tu równiec nalec>ce do tego
samego elementu, ale siCgaj>ce dalej na południe - gwiazdnica dlugolistna (.S`te[Ąaría
lorzgifolia) i bagno zwyczajne (Ledum pałustre).

Bardzo interesuj>c>, ale nieliczn> grupC tworz> gatunki arktyczno-alpejskie, które
wystCpuj> z jednej strony na północy w strelie tundry i lasotundry, z drugiej - w górach
źuropy Wrodkowej. Na Wycynie maj> one zdecydowanie reliktowy charakter i rosn> na
szczególnie zimnych siedliskach, gdzie przetrwały od czasów epoki lodowej. 7. roWlin
naczyniowych nalecy tu skalnica gronkowa (Saxifmga aí.ŚŃon) wystCpuj>ca na skałach
w Źolinie BCdkowskiej. ę/.nacznie liczniej element ten spotykany jest w grupie roWlin
zarodnikowych, które łatwiej mog> wykorzystać zimne mikrosiedliska. WWród tnclsiów
reprezentuj> goŚ Brvum elegans, źncaüpta lrzcirziata, Tortula rnucrorzífolirz i inne. Z porostów
nalec> do tego elementu Źermatocarpon cinereum, (Ýaloplaca .rtzęÍłicidz`Ńrurn, Lecidea atrofusm i in.,
natomiast z grzybów pasocytniczych - ójyrtcftvtrium potentilłae, maj>cy w Ojcowie jedyne
znamę w Polsce stanowisko. Arktyczno-górski charakter rozmieszczenia geograficznego maj>
równiec dwa gatunki okrzemek (źunotia z.›¿ęneri.są ńę Pinnularia jàsciata) cyj>ce w zimnych
wodach potoku S>spówka.

Bardzo znamienny jest stosunkowo ducy udział (około ń5 - 2Ń ”,_,) roWlin południowo-
-wschodnich i południowych. Na szczególn> uwagC zasługuj> gatunki elementu pontyjs-
kiego, maj>ce swoje centrum wystCpowania w strefie stepowej rozci>gaj>cej siC na północny
wschód i zachód od Morza Czarnego. Tworz> one na Wycynie duca grupC, której
przedstawicielami _ oprócz omówionych w dalszej czCWci tekstu roWlin silnie kserotermicz-
nych _ s>Ś oWmiał mniejszy ((.`erzŸrzt/te minor), wilczomlecz k>towy (lŁ`up/zorbz`a angulam),
czyWciec wyprostowany [Star/tys recta) i wiele innych. jeszcze liczniejsze s> roWliny elementu
przyWródziemnomorskiego. Nalecy tu np. czosnek zielonawy (Ałlium oleraceunzf), marzanka
pagórkowa (zlsperula gi-ęnanc/zz`ca_) i bardzo liczna grupa ciepłołubnych chwastów polnych
i ruderalnych, np. lulck czarny (ł{›ęost}ęanus niger) i popłoch pospolity (()rzŃpordon acanf/zium).
\‹Ve llorze porostów, gdzie element Wródziemnomorski jest równiec liczny, nalec> do niego
takie gatunki, jak np. Lecidea deceptoria a Lecanora coronata. CzCste s> równiec gatunki
o szerszym zasiCgu, obejmuj>cym źuropC Południow> i Wschodni>, a niekiedy równiec



teren Azji Mniejszej. Ich przedstawicielami we florze Wycyny s> zarówno roWliny
rodzime, np. oset nastroszony (Carduus acanthoides), cmijowiec zwyczajny (źf/zíum zxulgare),
wi>zówka bulwkowa (Żüiperzdula hexapetała), jak równiec zawleczone gatunki obcego
pochodzenia.

Niezwykle charakterystyczn> cech> jest zupełny brak we lłorze roWlin naczyniowych
gatunków atlantyckich, typowych dla wilgotnego klimatu morskiego, natomiast element
subatlantycki, zajmuj>cy najliczniej pas przymorski, ale wchodz>cy równiec daleko w gł>b
l>du, reprezentuj>Ś sit sztywny (juncus squarrosus), cywotnik miotlasty (Sami/zamnus scoparíusj
i gnidosz leWny (_Pedicularis silvatica). żatunki o charakterze oceanicznym liczniejsze s> wWród
roWlin zarodnikowych, np. mszaków.

Wycyna Krakowska nie ma gatunków endemicznych, tj. rosn>cych wył>cznie na
obszarze. Źo niedawna za endemiczn> uwacano brzozC ojcowsk> (ßetula qycovz`erzsz`.s),
opisan> w ń8Ń5 r. z Hamerni w dolinie Pr>dnika (Besser ń8Ńř). Ostatnie badania
wykazały, ce _jest to mieszaMcowa forma brzozy, której gatunkami rodzicielskimi
s> brzoza brodawkowa (Betula pendula) i brzoza Szafera (Betula .s*zajŁęrz`). Brzoza
ojcowska roWnie w rozproszonych stanowiskach w źuropie Vrodkowej i Pół-
nocnej. Bardzo interesuj>cym gatunkiem jest wymieniona wycej brzoza Szafera,
stwierdzona dotychczas jedynie w Źolinie KobylaMskiej na _jurze Krakowskiej oraz
w Beskidzie \ę\ąyspowym. jest to gCsto ugalCziony krzew dorastaj>cy do l2Ń cm
wysokoWci. Obecnie gatunek ten jest endemitem polskim, botanicy s>dz> jednak,
ce wystCpuje on na znacznie wiCkszym obszarze, zbliconym do zasiCgu brzozy
ojcowslsiej.

Omawiaj>c element endemiczny warto takce wspomnieć, ce w aródłach krasowych
w Źolinie Ojcowskiej i S>spowskiej prowadzone s> próby introdukcji endemicznego
gatunku warzuchy polskiej (Cochlearía połonica), którego naturalne stanowiska w aródłach
rzeki Białej w okolicach Olkusza uległy całkowitemu zniszczeniu. Ta zagrocona wymarciem
roWlina utrzymuje siC jeszcze na kilku sztucznych stanowiskach na obszarze Wycyny
Krakowsko-CzCstochowskiej i w jednym z polskich ogrodów botanicznych.

RoWliny górskie

Szczególnie wacn> cech> wyrócniaj>c> pozytywnie llorC jury Krakowskiej
w obrCbie całej Wycyny Malopolskiej i wyraanie odrócniaj>c> od ílory nicu - jest
niezwykłe bogactwo gatunków górskich. W grupie roWlin naczyniowych _jest ich
około 6Ń.

Na pierwszym miejscu warto wymienić gatunki subalpejskie, które swoje centrum
wystCpowania maj> w wysokich partiach gór ponad granic> lasu. lch stanowiska na nicu s>
bardzo nieliczne i przedstawiaj> wielk> osobliwoWć przyrodnicz>. Na Wycynie mamy
jedynie dwóch przedstawicieli tej grupy. Nalecy do nich rosn>cy tylko w Ojcowskim Parku
Narodowym chaber miCkkowlosy (Cerztaurea mołlís), o ducych ciemnoÝoletowych kwiatach,
oraz ciemiCcyca zielona (lfemtrum lobelianum), spotykana w podmokłych olszynach w Pusz-
czy Źulowskiej i w dolinie Rudawy kolo babierzowa.

Najliczniejsze s> gatunki typowe dla zbiorowisk leWnych piCtra reglowego naszych
Karpat. Na Wycynie Krakowskiej wystCpuj> one głównie na zboczach północnych,
w głCbokich w>wozach i w cieniu ducych masywów skalnych, w obrCbie lasów bukowych,
jaworowych i cienistych gr>dów. Wczesn> wiosn> spotkamy tu licznie czerwono-lioletowe
kwiaty cywca gruczolowatego (Źentaria glandulosa). Spod butwiej>cej Wciółki wychyla_j> siC
kwiatostany lepiCcnika białego (Petasites albus), który podobnie jak niepozorny przetacznik
górski (Veronica montana), najchCtniej roWnie w wilgotnych dnach w>wozów. W mic_jscach
szczególnie chłodnych i cienistych, wWród lasów jaworowych, roWnie okazałe kwitn>ca
miesi>cznica trwała (Lunaria redtiz-ęíva).



Miejscem wystCpowania szeregu roWlin górskich s> równiec cieniste dna dolin, które
podobnie jak zbocza północne, chrakteryzuj> siC bardzo zimnym i wilgotnym mikro-
klimatem. Spotkamy tu kilka górskich gatunków przywrotników (Air/zerníłla cranita, A.
acutiłoba, A. obtusa, A. walasii). W miejscach podmokłych traliaj> siC górskie gatunki
skrzypów - olbrzymi (źquisetum maximum) i pstry (ź. varíegatum).

WWród krzewów element górski reprezentuj>Ś róca alpejska (Rosa pendulana), dziki bez
koralowy (Sambucus raremosa) o dojrzewaj>cych jesieni> kiWciach krwistoczerwonych owoców
oraz spotykana na skałach irga zwyczajna (Cotoneaster zntegerrima).

Żlora górska Ojcowa ma takce wielu przedstawicieli wWród roWlin nicszych. żórskie
mchy rosn> przewacnie na północnych, stromych Wcianach skał, gdzie przetrwały jako
relikty epoki lodowej. Ich przykładem moce być Plagíopus oederi i Br_)ęum efegans. Przed-
stawicielami mchów reglowych s>Ś Ctenadium molluscum, Neckera Besserí tą R/zacomz`trz`um
fzeterostic/zunz. W zacienionych miejscach na butwiej>cym materiale roWlinnym i na próchnicy
w szczelinach skalnych spotykamy szereg górskich gatunków porostów, np. Bacidia muscorum,
Tonínia Zobulata i Źermatocarpon cinereum. Bardzo liczna jest grupa górskich gatunków
grzybów, których na Wycynie stwierdzono ponad 2Ń. Nalec> tu np.Ś szczecinkowiec
jodłowy (Hymenoc/mate mougeotii), borowik grubotrzonowy (ßołetus calopus) i purchawka
jecowata (lycoperdorz ec/tinatum). żórski charakter wykazuje równiec wiele w>trobowców,
a nawet głonów.

RoWliny kserotermiczne i ciepłołubne

Ta grupa gatunków jest szczególnie charakterystyczna dla Wycyny Krakowskiej.
S> one przywi>zane do siedlisk wybitnie suchych, ciepłych i silnie nasłonecznionyeh.
W krajobrazie dolin i wzgórz jurajskich najbardziej widoczna jest, licz>ca prawie
3ŃŃ gatunków, llora kserotermicznych i ciepłołubnych roWlin naczyniowych. W zalec-
noWci od rócnych wymagaM termicznych i wytrzymałoWci na suszC mocna wWród
nich wydzielić roWliny silnie, umiarkowanie i słabo kserotermiczne oraz ciepło-
lubne.

Najbardziej interesuj>ce s> roWliny silnie kserotermiczne, ograniczone w swym wy-
stCpowaniu do nielicznych fragmentów bardzo skalistych zboczy o ekspozycji południowej,
odznaczaj>cych siC nadzwyczaj suchym i tak ciepłym mikroklimatem, ce w słoneczne dni
letnie temperatura w przygruntowej warstwie roWlinnoWci dochodzi do 5Ń°C. Rosn> tu
przewacnie gatunki charakterystyczne dla kontynentalnych muraw stepowych, jak np.
ostnice _ osobliwc trawy stepowe o typowej dla kseroiitów budowie anatomicznej.
NiedostCpne półki i upłazy skalne na południowych zboczach żóry Koronnej w Ojcowie
porastaj> duce kCpy bardzo rzadkiej w Polsce ostnicy Jana (Stipa ]oarznis) o włosowatych
liWciach i wysokich adabłach. Źobr> rozpoznawcz> cech> tego gatunku s> pojawiaj>ce siC
z pocz>tkiem lata kwiatostany z długimi piórkowato owłosionymi oWćmi. Srebrz>c siC
w słoMcu i faluj>c w podmuchach wiatru, nadaj> one kCpom ostnicy szczególnego uroku.
Źrugi przedstawiciel tego rodzaju traw - ostnica włosowata (Stipa capillata) jest mniej
dekoracyjna. WystCpuje jedynie przy wschodniej granicy Wycyny Krakowskiej, na
szczególnie nasłonecznionyeh zboczach górnego odcinka doliny rzeki Źłubni. Źo silnie
kserotermicznych traw nalecy takce kostrzewa bruzdkowana (Żestuca sulcata), rosn>ca
głównie w południowej i Wrodkowej czCWci Wycyny Krakowskiej. Tutaj takce spotkać mocna
stanowiska kilku turzyc typowych dla kontynentalnych muraw o charakterze stepowym.
Źo najbardziej interesuj>cych nalecy turzyca stopowata (Carex pedzformis), turzyca
Michela (C. mir/zaelii) i turzyca niska (C. /zumilis). Ten ostatni gatunek, czCsty w s>-
siedniej Niecce NidziaMskiej, szczególnie na podłocu kredowym, dochodzi jedynie do
wschodniej granicy obszaru jurajskich Parków Krajobrazowych w okolice Ŝciborzyc
i Szreniawy.



V\ąWród gatunków silnie kserotermicznych nie brak równiec okazałyeh dwuliWciennych
ziół, jak np. oman w>skolistny (Irwin ensifołia), rumian cółty (./lnthemis tinctoria), dziewanna
austriacka (Verbascum ausłriacurn), przetacznik z>bkowany (Veronica au.tm°aca) oraz wiele
innych, nie mniej atrakcyjnych gatunków. Niektóre z nich to prawdziwe osobliwoWci
florystyczne, jak przetacznik wczesny (Veronica praerox), znaleziony w okolicach jerz-
manowic, który w południowej Polsce znany jest jeszcze tylko z Niecki NidziaMskiej.
W dolinie Źłubni oraz w Źolinie Ojcowskiej roWnie rzadki na _jurze aster gawCdka (Aster
amełhzs), czCWciej spotykany na obszarach wycynnych połoconych dalej ku wschodowi.
Podobne rozmieszczenie maj> ostroceM pannoMski ((.`z`r5z`um pannonícum] i len złocisty (Íjrmm
Þavum), przekraczaj>ce tylko nieznacznie ku zachodowi dolinC Źłubni. Niektóre rzadkie
gatunki kserotermiczne wystCpuj> na _jurze wył>cznie w dolinie Wisły, która stanowiła
niew>tpliwie jedn> z wacniejszych dróg migracyjnych tego elementu. Przykładem s>Ś
dziewanna fioletowa (lferbascunz phoeníceum), ogorzałek cółty (Ńdontz`tes łutea) i ocota
zwyczajna (Linoşyris vułgaris).

Na słonecznych zboczach i skałach południowej czCWci naszego regionu wystCpuje
kilka gatunków kserotermicznych macierzanekŚ nagolistna (Tfrvmus _gĄabre.rcen.r), pan-
noMska (Th. pannonicus), Marschalla (Th. marsc/zallanus) i silnie kutnerowata
macierzanka austriacka (T/Ś_ ausfriacus). Szczególnie interesuj>ca _jest macierzanka
wczesna (Th. praecox), o długich pełzaj>cycli pCdacli, wystCpu_j>ca w Polsce _jedynie
na skałach wapiennych \-\ęycyny Krakowskiej, gdzie ma reliktowe stanowisko,
znacznie oddalone od swego centrum wystCpowania w źuropie Południowej
i \ę\ąschodniej.

Nieliczne na Wycynie kserotermiczne gatunki krzewów reprezentuje wiWnia karlowata
(Cerasus ƒruticosa), nazywana równiec wisienk> stepow>. Osi>ga ona tu zachodni> granicC
swego rozmieszczenia w południowej Polsce. Od bardzo dawna znane było stanowisko tego
gatunku z doliny Pr>dnika w żrodzisku, obok zabytkowego koWciółka. Ten rozległy płat
wisienki budził nieraz w>tpliwoWci co do naturalnego pochodzenia, gdyc gatunek ten był
czasami hodowany w celach ozdobnych. Póaniejsze badania wykazały, ce wystCpuje on na
wielu stanowiskach w Źolinie Ojcowskie_j i na ostaMcu wapiennym koło jerzmanowic. Źo
kserotermicznych gatunków krzewów nalecy takce róca francuska (Rosa gallíca), znana
z Źoliny Ojcowskiej i okolic Krakowa, oraz czCsta na skałach wapiennych jury irga czarna
(Cotoneaster melanocarpa) .

Źo grupy roWlin zdecydowanie kserotermicznych nalecy równiec wiele okazałyeh bylin
rosn>cych w rzadkich, przeWwietlonych słoMcem zaroWlach, np. gorysz siny (Peufwlmmm
cervaria) i złocieM baldachogroniasty (Chrysanlhemum cogvmbosum).
Liczniejsze na omawianym terenie s> roWliny umiarkowanie kserotermiczne. Obok rc-
prezentuj>cyclt element typowo południowy, bardzo ducy udział maj> w tej grupie gatunki
o szerszych zasiCgach geograficznych. Nalec> tu np. rosn>ca na piargach pa_jCcznica
gałCzista (Anthericum ramosum), pospolite w widnych zaroWlach okrzyn szerokolistny (Laser-
pitium lattfofium) i ciemiCcyk lekarski (Vincrtoxicum cƒÝcinale) oraz rosn>ca w murawach
driakiew cółtawa (Scabiosa ochrołeuca).

żatunki słabo kserotermiczne i ciepłołubne wystCpuj> prawie na calym terenie
Wycyny Krakowskiej z wyj>tkiem najbardziej cienistych, typowo północnych zboczy dolin
i w>wozów. Ich przykładami mog> byćŚ czyWcica storzyszek ((.`alarm`ntha zęuńgari.t), konwalia
majowa (Convalfaria maialit) i wiele innych.

Na siedliskach szczególnie ciepłych i suchych spotkamy równiec wiele kserotermicz-
nych roWlin zarodnikowych. Z mchów rosn> tu np. Toftula rurałis subsp. rałcimła, porosty s>
reprezentowane głównie przez gatunki epilityczne, tj. rosn>ce na podłocu skalnym, _jak np.
Lecanora coronata, L. pruinosa, Squamarirza lentigera, Blastenia oc/zmcea i inne. Na silnie
nasłonecznionyeh szczytach skalek wystCpuj> bardzo interesuj>ce skupienia kserotermicz-
nych w>trobowców Ń charakterze południowym, _jak ż`rz`maĄdŚ`a fragrans, ŻímĄm`arz`a sarcata,
RicaŚ cifiata i R. sarocarpa.



żatunki rzadkie oraz zagrocone

Na obszarze \ę\ęycyny Krakowskiej wystCpuje bardzo duco gatunków, które znajduj>
siC na czerwonej liWcie roWlin zagroconych w Polsce. \Ś\ęWród roWlin naczyniowych jest ich
około 35. Nalecy tu szereg przedstawicieli omówionej wczeWniej flory górskiej i kserotermicz-
nej, a takce wiele roWlin zwi>zanych ze Wrodowiskami wodnymi, np. aldrowanda pCcherzy-
kowata {_A[dr‹›z.ęanda zęeszĹnfu{o.ra), oraz podmokłymi, _jak np. turzyca bagienna (Carex Hrnosa),
kosaciec syberyjski (Iris sibzrara), goryczka w>skolistna (żentíana pneumorzanthe) czy wreszcie
fiołek bagienny (Vt`oĄa uÍz`gz`rzŃsa), maj>cy na W`ycynie kolo Krakowa jedyne potwierdzone
ostatnio stanowisko w Polsce. Źo roWlin zagroconych zaliczana jest takce wiCkszoWć rodziny
storczykowatych. Na Wycynie .Krakowskiej roWnie jeszcze ponad lŃ zagroconych gatunków
storczyków, np. obuwik }ępripediumcaíceofus), bulawniki ((,`ep/talent/zera alba, (Í. longifołia ńę C.
rubra), storczyk mCski (Ore/Śis mascula), kruszczyk błotny (źpipactis pafustris) i in.



Wwtzvr zwńźRz=T

Wycyna Krakowska nalecy do nielicznych w naszym kraju obszarów o doWć dobrze
zbadancj faunie (Pawłowski ńř77). W miarC dokładne liczby gatunków mocna podać
_jednak tylko w przypadku zwierz>t krCgowych i niektórych grup bezkrCgowców. Stwier-
dzono tu około 5Ń gatunków ssaków, ponad ń7Ń gatunków ptaków tw tym około ń5Ń
lCgowych), około 2Ń gatunków płazów i gadów oraz około ę25-3Ń gatunków ryb. Żauna
zwierz>t bczkrCgowych _jest słabiej poznana, odznacza siC jednak ducym bogactwem.
W oparciu o przykładowe, lepiej zbadane grupy taksonomiczne mocna przyj>ć, ce na
Wycynie Krakowskiej wystCpuje prawie połowa wszystkich krajowych gatunków. Stwier-
dzono tu na przykład ponad ń2ŃŃ gatunków motyłi, około 7ŃŃ gatunków chrz>szczy. okolo
25Ń gatunków pszczołowatych i prawie ńŃŃ gatunków miCczaków.

Widać st>d, ce Wwiat zwierz>t \\ęycyny Krakowskiej, podobnie jak i flora, odznacza siC
niezwyczajnym bogactwem i rócnorodnoWci>. Mocna nawet bez przesady powiedzieć. ce
obszar ten zasiedla fauna być moce na_jbogatsza, a z pewnoWci> najbardziej rócnorodna pod
wzglCdem charakteru zoogeograficznego i ekologicznego w obrCbie Polski nicowc_j.

żeograficzny charakter fauny

żłówny zr>b fauny tworz> niew>tpliwie gatunki szeroko rozpowszechnione.
jednak, podobnie jak w przypadku flory, bardzo silnie zaznaczaj> siC południowe
i południowo-wschodnie powi>zania, w znacznym stopniu o kontynentalnym, stepowym
charakterze. PokrewieMstwa z terenami pólnocnymi o wiele słabsze i z pewnoWci> bardziej
odległe w czasie, gdyc siCgaj> epoki lodowej. Nawet fauna górska w swej zdecydowanej
wiCkszoWci nalecy do elementu Wrodkowo- i południowoeurope_jskiego. Szczególnie znamien-
ny jest znikomy udział gatunków uwacanych za tajgowe, zwi>zanych ze stref>
północnych lasów iglastycłt, a wystCpuj>cych takce w górskich lasach źuropy. lch udzial
był z pewnoWci> wiCkszy w czasach, kiedy WycynC pokrywał zwarty płaszcz leWny. Źo-
piero wyniszczenic lasów, osuszenie terenu oraz ocieplenie i wyraana kontynentalizacja
klimatu sprawiły, ce wiele gatunków tajgowych wycofało siC z tego regionu (Pawłowski,
Szeptycki ńř77).

Analizuj>c udzial rócnych elementów zoogcograficznych w faunie Wycyny, mocna
zauwacyć, ce gatunki reprezentu_j>ce elementy skrajne, jak np. borealno-górski czy typowo
południowy, s> najliczniejsze w grupach systematycznych obejmuj>cych bardzo drobne
i mało ruchliwe organizmy. Im gatunek jest drobniejszy i mniej ruchliwy. a tym samym
bardziej przywi>zany do niewielkiego areału cyciowego, tym wiCksze ma mocliwoWci
wykorzystywania skrajnych warunków siedliskowych, w szczególnoWci mikroklimatów,
wyj>tkowo na tym terenie zrócnicowanych. 7.wierzCta wiCksze, do których nalecy
przewacaj>ca czCWć krCgowców, wymagaj>ce znacznie szerszych areałów cyciowych, nie



korzystaj> w tak znacznym stopniu z mikrosiedlisk. Niektóre z nich zwi>zane s> jeszcze
z wyraanie okreWlonymi Wrodowiskami, _jak np. chłodne dna dolin czy ciepłe zbocza
południowe. O wystCpowaniu wiCkszoWci decyduj> jednak warunki ogólne. Źlatego tec
wWród organizmów ducych i ruchliwych skrajne elementy geograficzne i ekologiczne nie
w zasadzie reprezentowane.

żłówny zr>b fauny \\-ęycyny Krakowskiej stanowi> gatunki szeroko rozpowszechnione
w wiCkszej czCWci lub na calym kontynencie euroazjatyckim, a niekiedy o _jeszcze szerszych
zasiCgach. Nalecy tu zdecydowana wiCkszoWćę krCgowców. 7. ssaków np. mocna wymienić
mysz lcWn> tf.ęń/›odemu.tÞazęz`rŃHz`.sąj, za_j>ca szaraka (Lepus eurr›paeu.są}._ kunC lcWn> .ęłƒarte.s*rnaręt‹›s_}.
sarnC l(.`apreŃlu.s ra/ireolusjl i dzika (Sur scrq/2ń). Z ptaków - sójkC ((z`armlu.t glarzzíarziusj,
Wwiergotka drzewnego (Anthus m`z›ialz`.r`), dzwoMca ((.`hlŃrz`.Y (kieruj) oraz wiele innych. Bardziej
wschodni charakter wykazuje np. mysz polna (ę/lpodenzus a_.‹¿rarz`us), kruk ((.`Ńrz..ęus rŃra.tę_),
dziCcioł ziełonosiwy (_Picu.sę mnusj i mysikrółik [Regułus nęguĄus`). ś\ńnic_j _jest przedstawicieli
elementu zachodnioeuropejskiego, do których nalec> takie ptaki, jak np. kulczyk t-5`tęrz`nu.t
.rerinusl czy dziCcioł zielony (`_Pirtt.s* tęirz`dis).

Bardzo ducy odsetek fauny stanowi> gatunki o rócnorodnym charakterze połu-
dniowym, zwi>zanc z ciepłymi obszarami południowc_j i południowo-wschodnie_j źuropy,
Azji Mniejszej oraz z kontynentalnymi obszarami wschodnie_j Azji. lch udział w faunie
\\/ycyny przekracza z pewnoWci> ę2Ń “„. Szczególnie licznych przedstawicieli tego elementu
znajdujemy wWród bezkrCgowców. W Źolinie S>spowskiej na półkach skalnych, wWród
kserotermicznych muraw, nadzwyczaj interesuj>ca stonoga Trac/uęlz`pu.r rzadzi/omt, znana
w Polsce tylko z kilku miejsc w Niecce NidziaMskiej, z okolic Sandomierza. z Pienin
i jednego izołowanego stanowiska na północy kraju. Kilkadziesi>t lat temu zlowiono
w ()_jcowie rzadkiego pluskwiaka źurydernajieberi, spotykanego takce w Pieninach i na silnie
naslonccznionych stokach Tatr ę/Ĺachodnich. żatunek ten na roWlinach krzycowych. Na
kwiatach roWlin baldaszkowych mocna latwo zauwacyć innego południowoeuropejskiego
pluskwiaka rzuca_j>cego siC w oczy dziCki doWć ducej wielkoWci, a zwłaszcza _jaskrawemu
ubarwieniu w czerwono-czarne pasy. jest to strojnica włoska (_(›`rap/wsoma italírzum.

Sporo typowo południowych gatunków wystCpuje wWród chrz>szczy. Nalec> tu np.
ry_jkowce (_(.`‹ęnĄŃr/gvnc/zus au.rĄriaru.t i subpontyjski Agroptochus qzradrz`.sąignza{tz.sąśń oraz kózki
- piCknie ubarwiona purpurówka (Purpuricerzus kaehlera) i drobna, cy_j>ca na oWmiale
zielarka tPłt)ęIee‹ęia urtcinatrt). Południowe motyle reprezentuje rzadki kraWnik rzCWniowiec
(zygaerza (arm`ŃIi(a,) oraz pomiernik (üdariafrustrrzta) i cyj>ca na porostach naskalnych sówka
(_Br}ę‹›phtęńa raeula ereptirulaj.

Stosunkowo ducy procent gatunków południowych znajdziemy wWród miCczaków.
Nalecy tu drobniutka poczwarówka (Truncatełłina cĄau5tręaÍzŰ5) rcprezentu_j>ca element
Wródziemnomorski, w Polsce znana dotychczas wył>cznie z Ojcowa. Typowo południowo-
europe_jski charakter rozsiedłcnia wykazuj> np. poczwarówka maczugowata =T`i()rruĄa dołio-
lum) i szklarka gładka (().tś)ęc/zzilus glaber).

W grupie krCgowców gatunki o charakterze południowym, nawet w na_jszerszym tego
slowa znaczeniu, s> bardzo rzadkie. Mocna do tej grupy zaliczyć niewielkiego ptaka
dziercbC rudogłow> (ń.amęus senator). Znacznie lepszym przykładem _jest znaleziony w _jaskini
Nietoperzowe_j podkowiec ducy (R/zinolop/zus_fermmegiununzj, który ma tu najdalej na północ
wysuniCte, _jedyne w Polsce stanowisko. źlement południowo-wschodni reprezentuje takce
chomik (Í(,`rz`(etu5 críretus), zwi>zany pierwotnie z formacjami stcpowymi, a obecnie
zasiedlaj>cy takce pola uprawne.

Szczególnym rysem w faunie \\ąęycyny Krakowskiej jest udział gatunków zaliczanych
do elementu arktyczno-alpejskiego i borealno-górskiego. NajwiCcej przedstawicieli tych
elementów spotykamy wWród drobnych organizmów zwierzCcych. 7. owadów nalec> tu
chrz>szcze -- niestrudek (Bendz`dz`ort tibaalel i ceruj>ca na wierzbach rynnica lapoMska
(Å/Íeíasmrm Ąapom`ra_), znana w Polsce dotychczas tylko z okolic Ojcowa i Tatr. W cienistych
dolinach w s>siedztwie lasów mocna spotkać dwie piCknie ubarwione plamiaste kózkiŚ 7i



kwiatomira (Pacltyta quadrímaculata) i zmorsznika t_,Leplura nz(truĄzęrŃrfuęsf}. Źalszymi przy-
kladami elementu borealno-górskiego s>Ś trzmiel (ßombus jorzeÞus), motyl miernikowiec
(Perizoma minemta) oraz bardzo liczna grupa niepozornych skoezogonków. WWród Wlimaków
borealno-górski charakter wykazuje poczwarówka pr>ckowana ( lęe›ętz`gu substriata). Przed-
stawiciele tego elementu to bardzo stare relikty plejstoceMskie wystCpuj>ce dziW na
izolowanych, nielicznych stanowiskach, w siedliskach szczególnie zimnych i cienistych.

żatunki górskie

Żauna górska, zwi>zana z obszarami gór i panuj>cymi tu warunkami chłodnego lub
zimnego klimatu, tylko wyspowo pojawia siC w Polsce nicowej, najliczniej w strefie wyzyn
poludniowopolskich. \ę\tęyz`.yna Krakowska nalecy do najbogatszych ostoi tych gatunków
z uwagi na bliskie s>siedztwo Karpat oraz korzystne warunki siedliskowe. ¿\.ęzń_j\x-ęiçkszcę
nagromadzenie stanowisk górskich form zwierz>t spotykamy w głCbokich cienistych
dolinach jurajskich Płaskowycu Ojcowskiego, na żarbie TenczyMskim oraz w zimnym
Rowie Krzeszowickim,

żatunki górskie znajdujemy przede wszystkim w obrCbie grup systematycznych
obejmuj>cych drobne organizmy zwierzCce.

W zimnych wodach krasowych wywierzysk wyplawek alpejski (P/arzarizz alpínaię
nalec>cy do robaków płaskich, typowy przedstawiciel fauny potoków karpackich. lnnym
bardzo interesuj>cym gatunkiem górskim _jest dzdcownica tńŚ`t`.mzía lucms), która w silnie
zbutwialych szcz>tkach drewna w cienistych lasach bukowych, charakteryzujc sie l›runat-
nym pr>ckowaniem grzbietu, a podracniona wydziela Wluz Wwiec>cy w ciemnoWci fosforycz-
nym blaskiem.

Na uwagC zasluguj> karpackie wije _ dwuparce, _jak np. (z`Ąormęri5 puncmta i Ÿirvrlgrs-
plzaem aculeata, a przede wszystkim parecznik [Í(z`‹ęuphílus zęrmęuńptt¿.s*_,śę. znaleziony w Polsce
dotychczas _jedynie w Ojcowie. Znane s> tu równiez górskie gatunki stonóg, np. HńęĄ‹›uz`.s“rzz.s
mariae, Lepidonísrus minutulus ńę Trac/tełiptzs ratzbergí.

Szczególnie bogata jest fauna górskich skoczogonków i pierwogonków. Przedstawicie-
lem pierwszego z wymienionych rzCdów owadów bezskrzydlych jest latwy do poznania.
najwiekszy z naszych skoczogonków Yiefradontop/zara bzę‹ęlaruęrz5ís.

Z górskich chrz>szczy spotykamyŚ Pter‹›.Ytic/zt¿.Y burrnfęi.sttęmę, Trec/Śus /›z`Íz`rzerŚ.tz`.s i .S`riu‹Ąre/›‹›z`de.t
alpestrís, niektóre biegacze (np. (.`ar‹2bu5 aurŃm`lm.sę, C. Zínnaeii, ryjkowce (_()fz`Ńrr/gńęnr/ms_/it.r‹ęíp(ę.s
zi ..-ę\ąŃtari.sę atterimus). 7. rodziny stonkowatych znaleziono w Ojcowie wysokogórski gatunek
.Minota obesa, który zamieszkuje w Karpatach strefC górnej granicy lasu.

Z innych grup owadów warto wymienic wysokogórsk> _jçtkç bęa‹ętzÍs mr/mrĄ/uęru.s` i motyleŚ
niedawiedziówkç _.-ęVundaria rmndana, której g>sienice zerüj> na porostach skalnych, sówke
źuxoa bz`rząz.ęt°(ń i miernikowca (.`o[‹›s{vga uliram.

Ostatni> wreszcie grup> bezkrCgowców, w której zaznacza sie duzy udzial form
górskich, s> Vlimaki. Najokazalej wygl>da karpacki pomrów blçkitny śńŜzę‹ę/.gift (‹›eręulam}. Źo
gatunków karpackich nalec> równiezŚ igliczek karpacki {.ęl¿ęŚmę parcelineami. Wlimak dlugo-
wlosy (Trir/Śia víllosttlaj i Wlimak Lubomirskiego (T. {ubŃrm°rskz`z`).

WWród krçgowców formy górskie s> juc znacznie rzadsze, ale jeszcze w okolicach
Ojcowa spotykane. W zimnych i czystych wodach potoków typowe dla obszarów
górskich i wycynnych ryby, pstr>g potokowy {Sa/ma (futra nwrp/ta_/bzriojt i strzebla potokowa
(P/toxinux p/zŃxząnu.sę). Źo faunistycznych ciekawostek zaliczyć mocna jedyn> na nicu kolonie
kumaka górskiego (Bambino eariegatag), stwierclzon> na żarbie TenczyMskim w okolicach
Alwerni i dalej na południu Wycyiiy ac ku WiWle. Tego malego płaza latwo rozpoznać po
jaskrawocółtych i stalowoniebieskich plamach na brzuchu. Pospolity kumak nizinny
(Bombírza bombína) ma spodni> czCWc ciala w kolorach pomaraMczowym i niebieskim.
W mulistych, wypełnionych wod> rowach Puszczy Źulowskiej zachowała sie niewielka



populacja traszki górskiej i,_ Trzturus al/2etręí.r), charakteryzuj>cej siC piCknym ubarwieniem.
grzbiet jest przewacnie koloru ciemnoblCkitnego, natomiast brzuszna czCWć ciała intensyw-
nie cółtopomaraMczowa. ListC górskich gatunków zwierz>t krCgowych zamykaj> dwa
sympatyczne ptakiŚ pluszcz (Í_(.ęincńus rz°rzrĄus_) i pliszka górska (.ęlęĄŃtacz`Ąla cirtercaj.

Żauna kserotermiczna i ciepłolubna

Zupełnym przeciwieMstwem fauny górskiej s> zwierzCta o charakterze ciepło- i sucholu-
bnym, zwane czCsto kserotermicznymi_ Problem ekologicznego elementu kserotermicznego
jest w przypadku fauny znacznie trudniejszy do sprecyzowania nic u roWlin. Scisle analogie
do flory istniej> wył>cznie w grupach zwierz>t drobnych i mało ruchliwych. ZwierzCta
posiadaj>ce w rócnym zakresie mocliwoWć przemieszczania siC, jakkolwiek s> przywi>zane
do siedlisk suchych i ciepłych, mog> podczas szczególnie silnych susz i upalów migrować
w miejsca bardziej wilgotne i ocienione. St>d tec zarówno wysokie temperatury, jak
i niedosyt wilgotnoWci czy brak wilgoci w podłocu nie s> dla nich czynnikiem w tym stopniu
ograniczaj>cym, co w przypadku organizmów calkowicie lub prawie calkowicie po-
zbawionych zdolnoWci przemieszczania siC. Kserotermiczne gatunki zwierz>t, w Wcisłym tego
słowa znaczeniu, spotykamy na Wycynie w zasadzie tylko wWród bezkrCgowców.

Vlimaki kojarz> siC nam zazwyczaj z siedliskami wilgotnymi i cienistymi, s> jednak
wWród tej grupy zwierz>t organizmy, które cyj> w warunkach zupełnie odmiennych. Na
słonecznych Wciankach skalnych, nawet podczas silnych i długotrwałych susz, przebywa
drobna poczwarówka zaostrzona tf(.¿`/zrmdrína rĄz`erzƒa). W kserotermicznych Wrodowiskach
spotykamy równiec okazałego Wlimaka austriackiego ((.`epea t.ęindŃbŃnerzsz`s} i mniejszego
Wlimaka przydrocnego (He{zęreHa obtęz`a_) o charakterystycznie paskowanych skorupkach.
żatunki te maj> zdolnoWć zapadania podczas długotrwałych susz w stan anabiozy. \\ęszelkie
rekordy bije pod tym wzglCdem Wlimak przydrocny, który w tym stanie moce przetrwać
nawet kilkanaWcie miesiCcy.

Źo na_jodporniejszych na wysokie temperatury i niedosyt wilgotnoWci nalecy szereg
drobnych skoczogonktę›w zasiedlaj>cych naskalne zbiorowiska kserotermiczne. Niektóre
z nich, jak np. Źeuferosntint/zus reparzdus zę Smínthums marulams, nawet podczas na_jsilnie_jszych
susz i upałów spotyka siC na roWlinach. lnne, mniej wytrzymałe gatunki chroni> siC w tym
czasie w glebie.

lnteresuj>c> grupC stanowi> owady roWlinocerne zwi>zane z pewnymi kserotermicznymi
gatunkami roWlin. Spotykamy wWród nich chrz>szcze z rodziny bogatkowatych. Z okolic
O_jcowa znany _jest bardzo rzadki w Polsce wybitnie kserołilny bogatek Hzmbmlonm mma.
Słoneczne i suche zbocza zasiedla takce bogata fauna ciepłołubnych motyli. byj> tuŚ rzadki
kraWnik lzCWniowiec („b)ę_.gaena rarrtíolirrr), liczne miernikowce, sówki, garbatki, omacnicówki itp.
ż>sienice tych motyłi ceruj> na rócnych gatunkach kseroterrnicznych roWlin.

W obrCbie krCgowców w zasadzie brak jest gatunkówę o silnie kserotermicznym
charakterze. Spotykamy _jednak formy cieplolubne, do których mocna zaliczyć wCca
gniewosza ((ę.`ŃrŃmęĄĄa austriara_), niektóre gatunki ptaków, np. makol>gwC (i(L`arędm>lz`.r rrtrmałMna)
i białorzytkC {_()enant/ze ‹›¿ęnanthe_) oraz południowe gatunki nietoperzy.

żatunki szczególnie charakterystyczne, rzadkie i zagrocone

Omówione dotychczas gatunki interesuj>ce ze wzglCdu na swój charakter zoogeografi-
czny czy tec ekologiczny _ nie wyczerpuj> listy godnych wzmianki zwierz>t, które
spotykamy na Wycynie Krakowskiej. Na uwagC zasługuj> równiec i inne, zwłaszcza te,
które dziCki swej rzadkoWci i osobliwemu charakterowi podnosz> rangC faunistyczn>
omawianego regionu. n>p

/B)



Wyj>tkow> wartoWć przyrodnicza ma fauna nietoperzy, które s> dla Wycyny
Krakowskiej szczególnie charakterystyczne (Wołoszyn lřřŃJ. Z dwudziestu znanych
w kraju gatunków podawanych było st>d ac lřŚ podkowiec mały (ęR/zinoloplzus /zz`ppo.n`dcrŃ.t__t.
podkowiec ducy (Rh. ferrumegm`nunt_), nocek ducy (.ęl-r-ĹvŃtz`.sę nt_ńęŃIis,), nocek Bechsteina t_.lń.
Mc/z.sąt‹ęz`rńz`ft, nocek .\`atterera (.=l‹Ą. rmtętę‹ęrm`). nocek w>satek ę.,.ńi-Í. ngi-ę.sąĄrńrt`rńu.sę_Ię, nocek Brandta t_.\Ą.
brartdtił, nocek łydkowłosy .ęl-ń. da.¶}ęrncne_), nocek rudy (.ęlń. datŚbfęrttęŃm`t, nocek posrebrzany
( lęe.sąprrtt`lz°‹› nmrtinusj, mroczek pozłocisty (źpte.§z`(tts niÍ.sę.rr›nzę_}, mroczek póany ¶lŚ`. .sęfęr‹›Ąt`Śzu.s ę.
karlik malutki t_Pzęptę.s`tn°Hzń.s“ /Jz`pi.sątrfęUtŚ.sę_`}, borowiec wielki (.\_ę}ęcĄaĄus Śtortu/at, borowiaczek
leislerí), gacek wiełkouch (Piecotus atzrz`tzt.tj), gacek szary (P. ausĄriaru.są) i mopek (Barbartc/la
barbasĄfNzń.s*`). Takim bogactwem nie moce siC poszczycić caden inny region w Polsce.
i\ęajl)ardzie_j charakterystyczne dla \ą\ąycyny s> trzy z wymienionych gatunków. Podkowiec
ducy znany _jest wył>cznie z _jaskini Nietoperzowej, podkowiec maly rozpowszechniony jest
na _]urze ac po (IzCstochowC, ale poza tym terenem podawany był tylko z nielicznych
stanowisk w południowej Polsce. Wreszcie nocek orzCsiony w zasadzie poza obszarem
\ę\-ęycyny Krakowskiej nie _jest w Polsce obserwowany. Nietoperze nalec> do zwierz>t
szczególnie pocytecznych, a równoczeWnie rzadkich i zagroconych, dlatego tec wszystkie
objCte s> w naszym kraju ochron> gatunkow>.

łąauna ducych ssaków, z uwagi na silne załudnicnie Wycyny, jest uboga w rzadkie
gatunki. Na uwagC zasługuje łoW (.›ę“lÍrfę.sę (ń/(tuf), który z koMcem lat piCćdziesi>tych
po_jawił siC w kompleksach leWnych Puszczy Źulowskiej, gdzie od czasu do czasu jest
obserwowany.

WWród bardzo bogatej fauny ptaków, obejmuj>cej prawie 5Ń ”„ awifauny Polski,
mamy szereg rzadkich gatunków. Nalecy do nich okazały bocian czarny t`(.`zę‹ęonz`‹z rzz`_.gę›ęa}_
który w ostatnich latach załocył gniazdo w lasach o_jcowskich i podobno gniazduje takce
w Puszczy Źulowskiej. WczeWniej byl sporadycznie wiclywany jako ptak zalatuj>cy.
Źrapiecne gatunki reprezentu_j> rzadkie na _]urzeŚ trzmiełojad (Permis apz`z›‹›ru.t), jastrz>b
gołCbiarz (.ęłrriƒ›íter _.genĄílí.Y), puszczyk (Strí.r aluroj) i kruk tf(.`Ńrz.-ęus mrart. 7. innych gatunków
na uwagC zasługuje bardzo rzadki _juc obecnie, piCknie ubarwiony zimorodck (_.ęlńr‹ędo affist=.

W grupie bezkrCgowców na_jlatwiejsze do zauwacenia s> motyle, unosz>ce siC masowo
nad kwiecistymi murawami i l>kami. 7. bardziej okazałyeh. ale coraz rzadszych
gatunków mocna tu jeszcze spotkać pazia królowej (iPaƒ)z`hęŃ mar/zarirzl, mieniaki (Apatum Iris
zi .-ń. ilía), rusałkC całobnika (Vcnessa arztiopa) oraz wymieraj>cego _juc pokłonnika osinowca
(_l.z`m‹ęnz`tis poprt/íÍ[› (ł)>browski ńřřŃ).

Mimo zachodz>cego stale procesu wymierania gatunków, fauna zwierz>t bezkrCgo-
wych Wycyny Krakowskiej _jest ci>gle _jeszcze bardzo bogata i kry_jc wiele osobliwoWci.
Potwierdzaj> to wyniki badaM prowadzonych w ostatnich dziesiCcioleciach iszczegółnie
intensywnie w Ojcowskim Parku Narodowym i okolicach. gdzie odkryto wiele rzadkich
i interesuj>cych gatunków. Niektóre z nich zostaly tu znalezione po raz pierwszy w Polsce.
Na specjaln> uwagC zasługuj> roztocze (Rafałski ńř77). W tej grupie opisano kilka nowych
dla nauki gatunków z rodzaju Parasítu.Y, np. P(ńm_rz`Ąu.sę Qr((›zięz`zęmz`.t.

Badania fauny niepozornych skoczogonków okolic Ojcowa pozwoliły stwierdzić tu
przeszło ń5Ń gatunków, z tego 2Ń nowych dla Polski, _jak np. .S`rnt`rzt/turtirms _/hznznteoltts
i .ęlrrę/zripalztet ¿f_fz`.w`rŚtę. .\Šiektóre z nich to prawdziwe rarytasy faunistyczne, _jak np. zna-
ny dotychczas tylko z okolic Wiednia l.sąŃt‹›m‹›de.t _wę.mę‹›.su.sę. Na uwagC zasługu_je takce
opisany po raz pierwszy z ()_jcŃwa pierwogonek BerĄ›‹ęrtęnttzÍŚń.s“ pf›(‹ą›rtim_t (Pawłowski.
Szeptycki lř77f).

Nie mniej rcwelacy_jna _jest w okolicach Ojcowa fauna czerwców nalec>cych do rzCdu
pluskwiaków równoskrzydłych. ř gatunków tych owadów zostało znalezionych tu po raz
pierwszy w Polsce. 7. tych ‹~ę«=olic znane s> takce dwa nadzwyczaj rzadkie w kraju gatunki
płuskwiaków równoskrzydłych. odznaeza_j>ce siC nadrzewnym trybem cycia. _jednym z nich
jest skoczek uszaty (Ledm auritat, drugim - okazały piewik gał>zkowiec ((.`t`m(Mta m‹mmrmśę,
odkryty niedawno na skalistych, słonecznych zboczach doliny Pr>dnika. _jest On bliskim



krewniakiem południowoeuropejskich piewików, zwanych równiec cykadami, które charak-
teryzuj> siC zdolnoWci> wydawania nadzwyczaj silnego i donoWnego głosu dziCki specjalnym
aparatom rezonacyjnym.

W Ojcowskim Parku Narodowym ma równiec jedyne znane w Polsce stanowiska
szereg muchówek, jak np. .fVapŃng}ę¿ś(ń salviae. Po raz pierwszy zaW dla nauki opisana została
z tych okolic .ąlgrŃrr¿}ę.z(z q)ęcŃz.›ęzęen.tzęs.



WAbNIźJSZź BIOCźNOZY WYbYNY KRAKOWSKIźJ

Wycyna Krakowska odznacza siC wyj>tkow> rócnorodnoWci> i bogactwem biocenoz,
rozumianych w ekologii jako daj>ce siC wyodrCbnić zgrupowania roWlin i zwierz>t.
Źotychczas szczególnie dobrze zbadano i opisano zgrupowania roWlinne Wycyny, okreWlane
przez lę›otanik‹.ę›w mianem zespołów roWlinnych lub - mniej precyzyjnie zdefiniowanych
_ zbiorowisk roWlinnych. 7. tych wzglCdów przedstawiona nicej charakterystyka biocenoz
oparta jest w wiCkszym stopniu na roWlinnoWci, która zreszt> szczególnie dobrze podkreWla
ich charakter i ÍizjonomiC oraz dominuje w krajobrazie. \ę\-ę przypadku fauny wymienione
zostały przede wszystkim gatunki na_jbardzie_j dla poszczególnych biocenoz typowe, a takce
stosunkowo łatwe do zauwacenia i rozpoznania. Nalecy podkreWlić, ce zwierzCta -- zwlasz-
cza duce i swobodnie przemieszczaj>ce siC, wykazuj> słabsze zwi>zki z poszczególnymi
biocenozami nic roWliny i mało ruchłiwe drobne gatunki bezkrCgowców.

ę/. terenu Wycyny Krakowskiej wymienianych _jest znacznie ponad 5Ń naturalnych
i półnaturalnych biocenoz oraz ponad 2Ń biocenoz synantropijnych, WciWle zwi>zanych
z działalnoWci> człowieka. takich _jak zgrupowania gatunków upraw polowych i ogrodo-
wych, siedlisk ruderalnych w osiedlach itp.

WWród naturalnych biocenoz leWnych na szczególn> uwagC zasługuj> rcliktowe górskie
lasy jaworowe i bukowe oraz ciepłołubne buczyny naskalne reprezentu_j>ce element
południowy. Z biocenoz nieleWnych odrCbny charakter \-ę\ęyęcyny podkreWlaj> przede
wszystkim biocenozy mszaków i muraw skał wapiennych, które w obrCbie calego polskiego
nicu _jedynie tu wyksztalcily siC w tak bogate_j typowej postaci. (Iharakterystycznc
i szczególnie wartoWciowe s> takce kserotermiczne murawy i zaroWla. Bior>c pod uwagC
liczbC biocenoz oraz ich zrócnicowany charakter geograficzny i ekologiczny. trzeba zaliczyć
WycynC Krakowsk> do na_jbogatszych i najbardziej interesuj>cych pod wzglCdem przyrody
cywej regionów Polski.

Biocenozy leWne

Wycyna Krakowska nalecy do obszarów doWć silnie odlesionych. W południo-
wo-wschodnie_j czCWci polocone_j w granicach wo_jewództwa krakowskiego lesistoWć wynosi
około l5 do l8 ”„ i ksztaltu_je siC znacznie ponicej Wredniej krajowej (ok. 28 ”,,j. Lasy
wystCpuj> tu głównie w postaci nieducych, rozproszonych płatów. Na_jwiCkszy kompleks
leWny tworzy Puszcza Źulowska, ł>cz>ca siC z Lasem I/.wierzyniec koło Tenczynka. WiCksze
powierzchnie leWne znajduj> siC takce w okolicach ()jcowa, Źubia. Czatkowic, Brodeł
i .›ę\lwerni.

Przeszło polowa lasów \\ęycyny jest silnie zaburzona i zdegradowana przez gospodarkC
człowieka. VV miarC naturalny charakter i zgodny z siedliskiem skład gatunkowy ma około
ł3“„ powierzchni leWnej, natomiast lasy o cechach zbliconych do pierwotnych mocna



spotkać jedynie w rezerwatach Wcisłych O_jcowskiego Parku Narodowego na kilku hek-
tarach.

Mimo rozdrobnienia powierzchni leWnej i znacznego zniszczenia, lasy \/\fąycyny
Krakowskiej odznaczaj> siC duc> rócnorodnoWci>. Botanicy zidentyłikowali na tym terenie
ń5 zespołów leWnych (Medwecka-KornaW lř52ś Medwecka-KornaW, KornaW ńř63ś Michalik
lř8Ń). Pod wzglCdem liczebnoWci przewacaj> zespoły lasów liWciastych. które s> na \-t\ęycynie
szczególnie silnie zrócnicowane. Bardziej _jednorodny charakter wykazuj> bory, wWród
których wyrócniono jedynie 5 zespołów roWlinnych.

Wielogatunkowy las liWciasty, zwany powszechnie gr>dem tfTz`ĄzŸ‹›-
-(.`arpt°mętum) _jest najbardziej typowym dla \-t\ąęycyny zbiorowiskiem leWnym. _jest on szeroko
rozpowszechniony po zboczach dolin i w>wozów, na wzgórzach oraz w otoczeniu ostaMców
wapiennych, gdzie zajmuje cyzne gleby_ o charakterze rCdzin. Rozlegle płaty gr>dów
spotyka siC takce na glebach brunatnych wierzchowiny jura_jskiej, gdzie zespół ten
wykształca siC ostatnio na miejscu zamieraj>cych drzewostanów szpilkowych.

Źrzewostan gr>dów jest wielogatunkowy. Zwykle dominuj> gral), lipy (szerokolistna
i drobnolistna), dCby (bezszypułkowy i szypułkowy) oraz jawor i klon. Źo gatunków
domieszkowych nalec>Ś buk, wi>z, brzoza brodawkowa, _jesion, ołsza czarna, jarzCbina.
jodła, sosna, modrzew i Wwierk. Bogaty skład gatunkowy decydu_je o silnie zrócnicowane_j
strukturze nawet w drzewostanach młodszych i Wredniowiekowych, które na Wycynie s>
najłiczniejsze. Starodrzewia gr>dowe, z przestojami wiekowych jaworów, zachowały siC
w niewielu miejscach. Najładniejsze mocna spotkać np. na zboczach doliny Pr>dnika
w Ojcowie.

Podobnie _jak drzewostan, wielogatunkowa jest takce warstwa krzewów, w której
dominuje leszczyna (Corylus aeeliarta), deren ((.`‹mm5 ranguirzfa__), trzmielina brodawkowa
(lzbortvrnus z-ęerrurŃ.m), szakłak (R/tamnus rat/zartím), suchodrzew ęiflßnírera .ry/ostmrrij oraz
podrosty drzew.

żr>dy, zajmuj>ce siedliska o bardzo zrócnicowanym mikroklimacie, warunkach
głebowych i wilgotnoWciowych, odznaczaj> siC duc> zmiennoWci> składu gatunkowego runa.
VV nicszych czCWciach zboczy w s>siedztwie den dolin i w>wozów wyksztalcaj> siC tzw.
gr>dy niskie, z przewag> cienio- i wiłgociołubnych gatunków w runie, takich _jak czyWciec
leWny (.S`tar/guŚ szęlvatz`ca), kokorycz pełna (CŃr)ędalz`s soíida), podagrycznik zwyczajny tyłegopo-
dium ƒ›Ńdagręaria), Wledziennica skrCtolistna (C/trysospleruium rtltrrnijbłittrnj. \\` miejscach silnie
nasłonecznionyeh, ciepłych i suchyc.h, na skałistym wapiennym podłocu, wystCpuje
cieplolubna postać gr>dów o szczególnie wielogatunkowym runie. Obok gatunków typowo
leWnych spotykamy tu wiele roWlin kserotermicznych i ciepłołubnych, jak np. miodownik
melisowaty (.=ęl-Ielittis mehsop/g}ęĄlurn) o bardzo intensywnym zapachu, ciemiCcyk lekarski
(Vz`nrøęĄŃ.rt`ctmz cýjicinafe), fiołek kosmaty ( Viola /zirta). Wę typowej postaci gr>du najbardziej
charakterystycznymi gatunkami runa s>Ś przyłaszczka pospolita (Hepatim nobilis) o pojawia-
j>cych siC wczesn> wiosn> łioletowych kwiatach, gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellnria
/zolostea), jaskier kaszubski (Ranunctdus rassubicus) oraz turzyca orzCsiona ((.`are.r pi/n.sąa,`ń
rosn>ca licznie na ubocszych glebach brunatnych.

(Íłiepłolubna buczyna naskalna ((.`arzęctę-Żagetum), zwana tec czCsto buczyn>
storczykow>, nalecy do najbardziej intere.suj>cych i najcenniejszych zbiorowisk leWnych
\ęVycyny Krakowskiej ( Michalik łř7l). jest to zespół typowy dla Południowej łluropy.
VV Polsce ma jedynie rcliktowe stanowiska i osi>ga północny kres swego wystCpowania.
Źotychczas znany jest tylko z wapiennych obszarówę jurajskich od Krakowa po CzCs-
tochowC oraz z Pienin. Na Wycynie Krakowskiej najwiCksze płaty ciepłołubnych buczyn
zachowały siC w Źolinie Racławki. Poza tym spotykamy jedynie male kilkuarowe
fragmentyę tego zbiorowiska rozproszone po zboczach innych dolin (np. w Źolinie
S>spowskiej, dolinie Pr>dnika w Ojcowie, w dolinach Kluczwody i BCdkowskiej, w W>wo-
zie Mnikowskim) i w szczytowych skalistych partiach wzgórz wapiennych. Ciepłolubne
buczyny zajmuj> siedliska szczególnie silnie naslonecznione i suche, głównie w ekspozycji
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południowej i południowo-zachodniej. S> to zwykle bardzo strome i skaliste zbocza, czCsto
nad wielkimi Wcianami i obrywami skalnymi. Takie usytuowanie w terenie powoduje, mimo
znacznego zwarcia koron, silne przenikanie Wwiatła bocznego. WnCtrze lasu jest wiCc
przeWwietlone słoMcem, ciepłe i odznacza siC bardzo suchym litoklimatem. Wszystkie tc
czynniki, razem z niekorzystnym dla rozwoju drzew skałistym, czCsto niemal zupełnie
pozbawionym gleby podłocem, wpływaj> na osobliwy pokrój drzew. Panuj>ce w drzewo-
stanie buki wytwarzaj> zwykle formy skarlowaciałe, niemal krzewiaste, o fantastycznie
powykrCcanych, płoc>cych siC miCdzy skałami i głazami konarach. Podobny pokrój maj>,
wystCpuj>ce w formie niewielkiej domieszki, lipy, dCby i graby.

łN bujnie rozwijaj>cej siC warstwie krzewów bardzo czCsto znajduje siC zakwita_j>cy
wczesn> wiosn> wawrzynek wilczełyko (ń)a/›/me mezereum). RoWnie tu takce kserotermiczny
gatunek irga czarna (Þotoneater mełanomrpaj.

Zaskakuj>ce jest bogactwo roWlinnoWci runa ciepłołubnych buczyn, w którym spotyka-
my mnóstwo rzadkich gatunków podlegaj>cych ochronie prawnej. W okresie póanej wiosny
las jest przesycony zapachem kwiatów konwalii majowej ((.`ŃrwaHaria ntazialísj rosn>cej tu
łanowo. WęWród storczyków _ charakterystycznych w tym Wrodowisku _ najlicznie_jsze s>
bulawniki _ mieczolistny, wielkokwiatowy i czerwony ((.`eƒ›lzaĄant/tea /ongt`foĄz`a, C. alba. (I.
rubra), oraz kruszczyki _ szerokolistny i rdzawo czerwony ńś`pt`p(ńrti.i /atię/blía 2ę rubi_.gętęrz‹›.m ..
Bardzo czCsto spotyka siC takce podkolana białego (ińęĄatarńt/tera bifolia ń. Mniej liczne s>
bezzieleniowy gniecnik leWny (.\-ieottia nidus-az.›i5_) oraz drobny clobik koralowy t(.ęurral‹›r/uą.ś‹t
trzÝda). \N ciepłołubnych buczynach na \\ęycynie Krakowskiej zachowały siC _jeszcze
stanowiska najbardziej okazałego z naszych krajowych storczyków _ obuwika ((.jęprip‹ędz`zznz
całreołus). Charakterystyczne _jest takce obfite, a miejscami wrCcz masowe, wystCpowanie
jednego z najpiCkniejszych przedstawicieli polskiej llory _ lilii złotogłów (_ l.i/iunz nt(ńrt‹z_,g‹›rz_,Ś-.
Bardzo ducy udział maj> w runie omawianych buczyn gatunki kserotermiczne i ciepłołub-
ne, jak np. dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula /nęr.sŚz`rtfoZząa) o ducych ftoletowych
kwiatach, oryginalna naparstnica wielkokwiatowa (ń)t`gt`t‹ńlis grarzrli/łorajz łatwa do odróc-
nienia po kwiatostanach złoconych z cółtych dzbanuszków, przyjemnie pachn>ca kokorycz-
ka wonna (Połygonatum odoratum), wysoki okszyn szerokolistny r.`Í.a.sęcrpítt`tmz [ati/iilitmzś
z rodziny baldaszkowatych, ciemiCcyk lekarski (łtęíncetŃ.ríciŚrn Q/]irt°rzaĄfę) i wiele innych.

K w aWn a l) u czy n a n i co wa (ń.u.śuff› pt`ĄŃ5ae-Żagetunz) jest kolejnym zespołem lasów
bukowych spotykanych na Wycynie Krakowskiej. Zespół ten jest doWć czCsty zwłaszcza
w północnej i zachodniej czCWci omawianego terenu, gdzie zajmuje ubocsze, wyraznie
zakwaszone gleby brunatne w górnych czCWciach zboczy dolin i na wierzchowinie. KwaWna
buczyna nicowa nalecy do zbiorowisk szeroko w Polsce rozpowszechnionych. a równoczeWnie
ubogich w gatunki, st>d tec w porównaniu z innymi zespołami lasów bukowych ma mniejsz>
wartoWć przyrodnicz>. W obrCbie \-Vycyny Krakowskiej na_jładnie_jsze platy kwaWnych buczyn
wystCpuj> w dolinach Racławki i Szklarki oraz na żarbie TenczyMskim koło Nielepic.

W drzewostanic, obok panuj>cego buka, charakterystyczna _jest domieszka sosny,
a sporadycznie pojawia siC jodła. \ęVarstwa podszytu _jest sk>pa. Wę porównaniu z innymi
zbiorowiskami lasów liWciastych runo odznacza siC ubogim składem gatunkowyrn. Źominu-

tu roWliny acidofllne, takie jak borówka czernica ( lęam`nium niięrętiHu.są), kosmatka owłosiona
(ń.u¿ęuĄa pilota) i majownik dwulistny (ř.-tłfl>jartt/zemum b{ji›h`unz_).

byz n a b u c z y n a k a rpac k a (ń)entario gfanduíosfze-ŻagctumJ _jest typowym zespołem
górskim maj>cym na Wycynie Krakowskiej reliktowy ekstrazonalny charakter. _jest ona
zaliczana do osobliwoWci przyrodniczych tego regionu. Najładnie_jsze płaty buczyny
karpackiej wystCpuj> w Źolinie S>spowskiej i w dolinie Pr>dnika w ()jcowskim Parku
Narodowym, w Źolinie Racławki oraz na żarbie TenczyMskim. 7.ajmU,l3‹ zawsze siedliska
najbardziej chłodne i cieniste o cyznych glebach wapiennych. S> to przede wszystkim
zbocza o ekspozycji północnej i podobnej oraz głCboko wciCte w>wozy.

W drzewostanach obok panuj>cego buka charakterystyczny _jest udział _jodły i_jawora,
które zaliczane s> do górskich gatunków drzew.



W warstwie podszytu element górski reprezentowany jest przez bez koralowy (.S`ambucus
racemosa) wystCpuj>cy najliczniej w drzewostanach przerzedzonych w wyniku wiatrolomów
lub przerCbów.

żatunki górskie najlicznie_jsze s> jednak w runie. Nalecy do nich najbardziej
charakterystyczny dla buczyny karpackiej cywiec gruczołowaty (ńJenĄaria głandulosa)
o ciemnołioletowych kwiatach. Zakwita on masowo niedługo po stopnieniu Wniegów i wraz
z innymi gatunkami, jak np. Wniecyczka przebiWnieg (żalmzt/zus rzzęt›alz`s), zloć cółta (żagea
Íuteał, kokorycz pusta ((.`Ń{}ędah`s so[t`da_), zawilec gajowy (Arzemone nemorosa), tworzy charak-
terystyczny wczesnowioscnny aspekt runa górskich lasów bukowych. \-ŚV póaniejszym okresie
gatunków tych w ogóle _juc nie zauwacymy. Wynika to ze swoistego fttoklimatu tego
zbiorowiska leWnego, a głównie jego stosunków Wwietlnych. byciodajne dla roWlin Wwiatło
słoneczne _jest w dnie lasu czynnikiem deficytowym. RoWliny runa mog> korzystać z niego
bez ograniczeM tylko wczesn> wiosn>, przed rozlistnieniem siC drzew. Źlatego tec rozwijaj>
siC i zakwita_j> natychmiast po zejWciu pokrywy Wniecnej i rozmarzniCciu gleby. jest to
mocliwe, poniewac wiosenne roWliny runa wykształcaj> p>ki kwiatowe _jeszcze _jesieni> lub
pod Wniegiem. Swój roczny cykl rozwojowy potrafi> zakoMczyć nawet przed całkowitym
rozlistnieniem siC buka. 7. pocz>tkiem lata, kiedy w dnie lasu panuje półmrok, lodygi i liWcie
tych roWlin cółkn> i zanikaj>, a w runie zaczynaj> dominować inne, bardziej cienioznoWne
gatunki, _jak np. marzanka wonna (Aspcruía odomta), szczyr trwały (iłs-Íercuria/isę permrtís),
narecznica samcza (l)rvopterz`s jilix-mas), wietlica samicza (.ąłt/gń›-ęrium_/iíix-ƒłęmina_), gajowiec
cółty tßaløobdolon /umzm). 7. gatunków górskich mocna wymienić parzydło leWne Ľzłrtmcus
silvesttęr) o oryginalnych białych kwiatostanach, lepiCcnik biały (Peęta5iĄe5 albus) o ducych
okr>gławych liWciach, drobny, płoc>cy siC przetacznik górski (_łąerŃmęm montana), paprotnik
kolczysty (PŃ{}ęstt`clzunń lobamm) i wysoki tojad mołdawski (/lmrtittmz mŃldaz.›irunt_).

()mawia_j>c górskie lasy bukowe nalecy wspomnieć o zespole bu c z y n y s ud ec k i ej
(Źentario enneapfgrÞidís-Ża_gftum), która pojawia siC w północno-zachodniej czCWci \\ęycyny
Krakowskie_j w Źolinie źliaszówki oraz w okolicach Rabsztyna i wystCpuje licznie na calej
\\/ycynie CzCstochowskiej. żatunkiem charakterystycznym dla tego zespołu jest cywiec
dziewiCciolistny (Źcnlaria enneap/ivllos) o ducych cółtych kwiatach. Wę porównaniu z buczyn>
karpack> mniejszy jest w runie udział innych gatunków górskich.

a worzy na górska z jCzycznikiem (P/tvÞitido-zlceretum)jest najwybitniejszym
zespołem górskich lasów _jaworowyeh. W granicach Wycyny Krakowskiej wystCpuj>
obecnie jedynie kiłkunastoarowe platy tego zespołu w Źolinie S>spowskiej i w dolinie
Pr>dnika w Ojcowie, gdzie zajmuj> najbardziej ocienione, chłodne i wilgotne osypiska
głazów wapiennych u północnych podnócy wielkich Wcian skalnych. żleby maj> tu
charakter płytkich lub Wrednich rCdzin wapiennych o dobrze wykształcone_j warstwie
próchnicznej przemieszanej z rumoszem.

Źrzewostan tego osobliwego, reliktowego lasu górskiego tworz> stare _jawory z domiesz-
k> buka, lipy szerokolistnej ijesionu.

Najbardziej charakterystycznym gatunkiem runa jest oryginalna paproć _jCzycznik
zwyczajny (Płtylíriłzs scolopendrium) o wydłuconych niepodzielonych liWciach, rosn>ca na głazach
i rumoszu wapiennym oraz w szczelinach pionowych Wcian skalnych. Runo jest bardzo bujne
i wyraanie dwuwarstwowe. WarstwC wycsz> tworz> okazałe bylinyŚ górska, wybitnie
cieniolubna miesi>cznica trwała (_ Lzmaria redíttiz.-ęa), pokrzywa zwyczajna (_ Urtíca díoica), starzec
gajowy (Scneciu męmŃmt.tz`s), czyWciec leWny (.S`tacł¿}ę5 sihratzira) i inne. \-ęV warstwie nicszej dominuj>
szczyr trwały (_.ęlęÍercuriaĄi.i perenrzís), cywiec gruczolowaty (ń)erzĄaría glartdulosaj, marzanka
wonna (.ęł.sępeęrula o‹ńŃmta,ąt, górski paprotnik kolczysty (PŃ{}ęstz`chunz Íobatumł. Charakterystyczn>
cech> tego zbiorowiska jest ducy udział gatunków naskalnych, które reprezentuj> np.
paprotka zwyczajna (Pofypodium vulgare), zanokcica skałna (/łs/›Í¿ęniurn trir/tontanes) oraz dwa
gatunki górskie _ kozłek trójlistkowy ( Valeríana tMpteris) i zanokcica zielona (flsplenium z-ęz`rt`de).

Jaworzyna górska, buczyna karpacka i cieniste partie gr>dów, porastaj>ce zbocza
dolin o ekspozycji północnej, s> na Vt-ęycynie najbogatsz> ostoj> reglowych gatunków



zwierz>t bczkrCgowych typowych dla piCtra leWnego Karpat. WiCkszoWć z nich kryje siC
w Wciółce i próchniej>cych kłodach oraz pniakach drzew. S> to np. drobna dcdcownica
(źtę.s“‹ęŚzia lurerzst, stonogi (_H_}-ęíomsctts maríae, Trac/zelz`pus ratśber_gz°f}, karpackie wije (żlorneris
/mrzctata ńę Trifcłgsƒihaera aruieatnj, drobne skoczogonki (Tetradontopltora btŸeĄamęrzsz`.sę, .-\ąmmur(Ś
carŃh°z` i in.). Liczna jest fauna górskich Włimaków, z których najłatwiej mocna zaobserwować
ducego, dorasta_j>cego nieraz do ń5 cm, pomrowa błCkitnego (Bzę‹=Z¿z`a roeru/ans). Szczególne
bogactwo i rócnorodnoWć drobnych gatunków zwierz>t obserwujemy w nieucytkowanych
naturalnych starodrzewiach rczerwatowych, obfituj>cych w liczne próchniej>ce w dnie lasu
kłody i stoj>cy posusz. W takich lasach liczebnoWć gatunków jest kilka, a nieraz kilkanaWcie
razy wiCksza nic w drzewostanach ucytkowanych gospodarczo.

Wyraanie odmienny charakter maj> zbiorowiska łCgowych lasów liWciastych wy-
stCpuj>ce na siedliskach wilgotnych i zabagnionych. Spotykamy je przede wszystkim
w Puszczy Źulowskiej oraz w postaci niewielkich fragmentów w dolinach Wisły i Rudawy,
a niekiedy takce w wilgotnych dnach dolinek _jurajskich.

ŁCg wi>zo w y (Żirario-Ułntrtwnj _jest jednym z najrzadszych zbiorowisk leWnych na
Wycynie Krakowskiej i wystCpuje w postaci kilku małych płatów, np. w dolinie Pr>dnika
koło Pieskowej Skały. Źominu_j>cy w drzewostanie wi>z zwyczajny jest gatunkiem
wymagaj>cym cieple_jszych siedlisk, dlatego tec zbiorowisko to wykształca siC w wilgotnych
zagłCbieniach na silnie nasłonec.znionych zboczach. (latunkami typowymi dla łCgu
wi>zowego s> dominu_j>ce w runie ziarnopłon wiosenny (Żimría z-ęcrna_`› i złoć cółta (`_(z`a_.‹¿m
/utm _

W wilgotnych dnach dolin _jurajskich, np. w Źolinie S>spowskiej, Racławki, źłiaszów-
ki, Kluczwody, w W>wozie Mnikowskim i wielu innych miejscach, zachowały siC niewielkie
płaty wielogatunkow ych łCgów (zwi>zek .ęllrto-Padionj. Odznaczaj> siC one uroz-
maiconym drzewostanem, gdyc obok dominuj>ce_j olszy czarnej rosn> tam _jawor, _jesion,
wi>z, lipa, grał) i czeremcha. Zbiorowisko to, mimo stałego niszczenia wskutek wyrCbów
drzew i wypasu bydła, ma bardzo bujnie rozwiniCt> warstwC poclszytu i roWlinnoWci runa
oraz odznacza siC ducym bogactwem górskich gatunków roWlin i zwierz>t. Nalecy wiCc do
szczególnie wartoWciowych pod wzglCdem przyrodniczym Wrodowisk na Wycynie.

\\ę Puszczy Źulowskie_j zachowały siC jeszcze doWć rozległe powierzchnie podmokłych
łCgó w es i o no w o- o l s zo wych nalec>cych do zespolu (.`irca‹ęo-.-ęłhzeturn, odznaczaj>cych
siC ducym udziałem w runie gatunków błotnych, jak np. rzecucha gorzkawa ((.`ardamtąrze=
amarafi i knieć błotna (Call/za pałustrisj. 7.abagnionc obnicenia i moczary, które zachowały siC
jeszcze gdzieniegdzie w Puszczy Źulowskie_j, porastaj> olszyny zwane olesa mi lub
ołsami ((.`‹mąctą elorzgatae-.ęłłnetzmt) przepłata_j>ce siC z kCpami wiklin. Panu_j>ca w drzewo-
stanie ołsza czarna tworzy charakterystyczne kCpy, na których gromadz> siC roWliny runa
leWnego. \ę\ę błotnistych, podtopionych przez wiCksz> czCWć roku zagłCbieniach miCdzy
kCpami panuje roWlinnoWć typowo bagienna. Podmokłe łCgi oraz olsy s> ulubionym
biotopem łosia i chCtnie wyleguj>cego siC w błotnistych matecznikach dzika. I/.asiedla
takce bogata fauna płazów i drobnych ptaków Wpiewa_j>cych. jesieni> czCsto spotkamy tu
stadka przylatuj>cych z północy czycy (CardueĄzę.i spinus), dla których nasiona olszy s>
głównym zimowym pokarmem. Z ołszynami wi>ce siC wystCpowanie wielu interesuj>cych
motyłi, jak np. mieniaka tCczowca (zlpatztra iris), oraz rusałek _ ceika (PŃ{}ęgŃntę(ń c-ałbuml.
całobnika (.\_ęięmp/zalis antiopaj i wierzbowca (..\ę_ę}ęrriphalz`5 /JŃ{}-ęf/lÍŃfŃ5l-

Bory mieszane

Bór mieszany (Pizze-Q_ucrcetętmz`) jest głównym zespołem leWnym na lessowej wierz-
chowinie jurajskiej oraz na łagodnie nachylonych zboczach o głCbokich, wyraanie
zakwaszonych glebach brunatnych. WiCksza czCWć tych zbiorowisk ma charakter wtórny
i powstała w wyniku gospodarki leWnej proteguj>cej drzewa szpilkowe, głównie sosnC.



Obecnie, wskutek silnego zanieczyszczenia powietrza, drzewa iglaste wymieraj> i dawne
bory mieszane spontanicznie przekształcaj> siC w lasy liWciaste.

W dobrze zachowanych płatach borów mieszanych wiełogatunkowy drzewostan
tworzy sosna i d>b z domieszk> brzozy, buka, graba, osiki ijarzCbiny. Wę okolicach Ojcowa
zachowały siC drzewostany z udziałem _jodły. Charakterystyczn> cech> borów mieszanych
jest wyraanie dwupiCtrowy drzewostan. PiCtro wycsze tworz> drzewa szpilkowe, pod
których okapem rozwija siC piCtro nicszych drzew liWciastych, zazCbiaj>ce siC z warstw>
podszytu. Warstwowo rozwiniCta jest równiec roWlinnoWć zielna, w której paproć orłica
(Ptenądz`um aquzłiriuni) dorasta do 2 m wysokoWci. W nicszej warstwie dominuje borówka
czarna (_ lfęacrz`nięimi ntvrtillus), ma_jownik dwulistny (zl/Íajant/zeniuni bzfŃłaum_ś, szczawik zajCczy
(().raZząs acetosellal i in.

Lasy liWciaste i bory mieszane posiadaj> bogat> i interesuj>c> faunC ptaków, bardzo
wdziCcznych i stosunkowo łatwych do obserwacji podczas przyrodniczych wycieczek. Warto
poWwiCcić im zatem nieco uwagi. NajwiCksz> rócnorodnoWć gatunkow> i najbardziej liczebne
populacje ptaków maj> gr>dy i bory mieszane, z uwagi na silnie rozbudowan> wielopiCtrow>
strukturC. Lasy bukowe nabieraj> takich cech dopiero w fazie terminalnej, kiedy starodrzew
rócnicuje siC wysokoWciowo, a zarazem wykształca siC gCsta warstwa podszytu. Starodrzewia
odznacza_j> siC takce ogromn> iloWci> dziupli stanowi>cych dogodne miejsca lCgowe ptaków,
dla których owady zasiedla_j>ce próchniej>ce drewno s> doskonał> baz> pokarmow>.

WielopiCtrowa struktura lasu oraz zróciiitowaiiy skład gatunkowy warstwy podszytu
i drzewostaiiu tworz> duc> rócnorodnoWć nisz ekologicznych mocliwych do zasiedlenia
przez poszczególne gatunki ptaków o odmiennych wymaganiach.

W dnie lasu, wWród runa i wykrotów, zakładaj> swe gniazda Wwiergotek drzewny
(Anthus tręi`i.ęi`ali`5i), Wwistunka leWna (Płiyłłoscopus sz`bzęlatrzęx), pierwiosnek (Phylloscopus colłybita)
i strzycyk [ÍTrogZŃ¿{iętes troglozfytes) nalec>cy do naszych najmniejszych ptaków. W warstwie
podszytu maj> swe lCgowiska np. rudzik (Ĺę.`rz`t/iacus rubecula), kos (Turdus merula) i pokrzewki
- czarnołbista oraz ogrodowa (.SŚ}=Ąvia aĄrzęcapzęUa ńę S. borin), a takce pospolita w naszych lasach
jaskrawo ubarwiona ziCba (Żringila coelebs). W nicszej strefie koron drzewę najczCWciej
gniazduj>Ś ((›`arrulu.i glandarius), drozd Wpiewak (Turdus p/zilomelos) i najmniejszy
z naszych ptaków _ mysikrólik (Regular regulus). W dziuplacłi natomiast gniecdc> siC
wszystkie gatunki sikor, muchołówki oraz dziCcioly, a takce nieczCste obecnie na
Węycynie sowy _ pójdaka (fłthene rioctua) i puszczyk (Strix (tłum). Wę górnych partiach koron
drzew giiiecdc> siC duce ptaki drapiecne, jak np. myszolów (ßuteo buteo), jastrz>b gołCbiarz
(./lcczę/›ięt‹=r gerztiąlz`.ifji, krogulec (.ęlcci`ƒ›i`ter nz`su.i“)_, bardzo rzadki trziiiielojad (Pemiis apiięŃru.s`), oraz
przedstawiciele krukowatych _ kruk (Corvus comx) i wrona (Corvus corone).

Bory sosn ow e s> czCsto spotykane w północno-zachodniej i zachodniej czCWci
\-N/ęycyny Krakowskiej, gdzie zajmuj> rozległe obszary gleb piaszczystych o rócnorodnych
stosunkach wiłgotnoWciowych.

Szczyty piaszczystych wydm i wałów wydniowych, rozpowszechnione w okolicach
Olkusza i Bukowna, s> Wrodowiskiem nadzwyczaj suchym. Wykształca siC tu skrajnie ubogi
zespół borów po rosto wych (Cladonio-Pz`netum), o niezbyt zwartym, mało dorodnym
drzewostanie. W sk>po wykształconym runie przewacaj> jasnoszare darenki drobnych
porostów, głównie pospolity chrobotek leWny ((.`ZadŃnzęa sylvatica) i reniferowy (C. rarzgiferina).
Z rzadka trałia siC borówka brusznica ( Vaccznium ziitís-idaea) oraz wrzos (Callana vulgaras).

Piaski nieco wilgotniejsze zajmuje najbardziej rozpowszechniony zepól borów
Wmiałkow ych (ń.eurŃb{yo-Pinetum), z panuj>cym w runie Wmiałkiem pogiCtym (Źescfiamp-
na _/bexiitisa). Ta doWć wysoka trawa roWnie zazwyczaj łanowo, a wysycha_j>c przybiera
w okresie lata ijesieni słoiniastopomaraMczowy odcieM, z którym kontrastu_j> duce, puchate,
srebrzysioniebieskie poduchy mchu zwanego bielistk> (ń.eumb{)-ęum głaucum), bardzo charak-
terystycznego dla tego typu borów.

Na piaskach bardziej wilgotnych, zwlaszcza w obniceniach, wykształca siC bór
Wwiecy (ł«ąacrt`nzŸŃ niyrtilli-Pz`netimi) z bu_jnie rozwiniCtym runem jagodowym złoconym
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z borówek _ czarnej ( lfąacrz`niuni rr¿ięrtzęĄ{u5_) i brusznicy (li. tęz`Ąi`s-zędaeai_j. żlebC pomiCdzy
kCpami borówek pokrywa zwarty kobicrzec mchów.

Suche, Wwietliste i ciepłe bory sosnowe s> bardzo ubogie lłorystycznie. Ĺfboga _jest
równiec ich fauna, cyj> tu jednak gatunki silnie z tym Wrodowiskiem zwi>zane, których
gdzie indziej prawie zupełiiie nie spotykamy. lch przykładem moce być skowronek borowy
(Lulluła arborea), zakładaj>cy gniazda na granicy soWnin i otwartych piaszczysk czy ugorów.
Ocywia on swym melody_jnym miłym Wpiewem smCtny krajobraz tych Wrodowisk. \\ę ciepłe
wiosenne wieczory po brzegach suchych borów sosnowych czasami dostrzec mocna
podobn> do jaskółki sylwetkC łełka kozodoja ((.`apnęmuĄgiń.i europaeizsj poluj>cego na owady.
Wskutek zupełnie cichego, miCkkiego lotu i szarego upierzeiiia bardziej przypomina oii
tajemniczy cieM lub nocn> zjawC nic cyw> istotC. Ten osobliwy ptak caly dzieM przesiaduje
na ziemi koło pni drzew, a dziCki doskonałej barwie ochronnej nie sposób go zauwacyć.
Spłoszony zrywa siC, zaspanym, chwiejnym lotem, ćma, zapada kilkanaWcie metrów
dalej. Szkoda tylko, spotkania z lelkiem s> coraz rzadsze, gdyc iialecy on do gatunków
wyniieraj>cych na Wycynie Krakowskiej.

Wę Puszczy Źulowskiej na podmokłych piaszczystych glebach wystCpuj> nastCpne dwa
zespoły borów sosnowycłi. Bór wi l go t ny (złƒolžniu-Pinetum`} odznacza siC duc> domieszk>
brzozy omszone_j w drzewostanie, natomiast w runie panuje wysoka do l,5 in trawa
_ trzCWlica modra (.-ąliĄŃli`ni`a roeruleał. W tym zespole znajduj> siC rcliktowe stanowiska
borealiiego gatunku turzycy kulistej ((.`arex gl‹ibiilaęri°.sę). Na terenacłi ztipelnie podtopionych
wyksztalcaj> siC ł) ory bagienne (łęam`nięo uliginosí-Pinelum_J z bu_jnym wysokim ruiieiii
krzewinkowym, w którym dominuje borówka bagienna (łęarcięnzęimi izligirioriznił. zwana
potocznie łochyni> lub pijanic>, gdyc w swych ducych smacznych owocach ma spor>
zawartoWć alkoholu. Towarzyszy rozrasta_j>ce siC wielkimi kCpami bagno zwycza_jiie
(Ledum palustre) o białych kwiatach i silnym cywicznym zapachu. Spotkamy tu takce
pojedyncze okazy curawiny błotnej (Ń.ń)-ęcoccus qurtdriipmilus), inodrzewnicy zwycza_jnej
(Andromeda ƒ›Ńńijblía), wełnianki pochwowatej (źriophorum zęagz`natuni] i innych gatunk‹ęmę,
które s> pozostałoWci> po dawnym bezleWiiym torfowisku. Wiłgotiie i bagienne bory to
ulubione miejsca pobytu łosi. Natomiast z interesuj>cych ptaków siedliska takie faworyzu_je
cietrzew (Lyritrits tetrix), którego toki jeszcze do niedawna nalecały do przyrodiiiczycłi
i myWliwskicłi atrakcji Puszczy Źulowskiej. Obecnie gatunek ten prawie całkowicie wygin>l
w tych okolicach.

Biocenozy kserotermicznych muraw i zaroWli

W krajobrazie dolin i wzgórz _jura_jskicli szczególnie cłiarakterystycziiym dla Wycyiiy
Krakowskiej Wrodowiskiem s> skały wapienne oraz strome skaliste zbocza, na których
wyksztalcily siC swoiste oryginalne biocenozy.

Wiele roWlin odgrywa rolC pionierów w zasiedlaniu nagich Wcian skalnych. Najpierw
pojawiaj> siC porosty i mchy. One to oddziału_j>c na podłoce powoduj> powstanie
pierwszych zacz>tków próchnicy i przygotowuj> grunt dla roWliii wycszych. żdy _juc
powierzchnia skały jest siłiiie spCkana, skruszała i oblitu_je w załomy oraz półki, rozwija siC
najbardziej typowy dla skal wapiennych zespól luanycłi muraw z kostrzew> bład> (lfmtzzrfi
pałłensl. Skaliste zbocza o mnie_jszym nachyleniu, na których wykształciła siC warstewka
płytkiej próchnicy, opanowuj> murawy bogatsze i bardziej zwarte. Pojawiaj> siC takce
coraz łicznie_j krzewy. .Vłurawa przechodzi wiCc w zaroWla, a w dalszych, pokrytycłi warstw>
głCbszej gleby partiach zboczy miejsce zaroWli zajmuje las.

M u rawa z kostrzew> bład> (Żeuturetum paflenƒisj ma charakter zespołu
pionierskiego ijest najwacnie_jszym, pocz>tkowym ogniwem zarastania skał. Skrajnie suche
i silnie rozgrzewa_j>ce siC skały mog> być zasiedlane jedynie przez gatunki o róciiorodnych
przystosowaniach chroni>cych _je przed nadmiern> utrat> wody. S> to wiCc głównie gatunki



o skłeromorlicznej budowie liWci, pokryte gCstym kutnerem, lub typowe sukkulenty.
W omawianej murawie dominuj> sinozielone kCpy kostrzewy bladej (Żestuca pallens),
o szydłowatych, pokrytych woskowym nalotem liWciach. żrupuj> siC one w szczelinach i na
drobnych półkach skalnych, pokrytych warstewk> gleby. Kostrzewie towarzysz> typowi
przedstawiciele sukkulentów -- rojnik pospolity tfSemperz.ęz°tęum sobohÝrum), oraz rozchodniki
_ ostry i_Se‹ńum afre), szeWciorzCdowy (S. sexangułarey) oraz wielki (S. maximum). 7. innych
bardzo charakterystycznych dla tego zbiorowiska gatunków nalecy wymienić czosnek
skalny ízłllium mrmmntmz), ołeWnik górski (LibanŃĄz`.t montana), jastrzCbiec siwy (Hieracium
btę/ždum) oraz liczne mchy i porosty.

Vciany skalne o ekspozycji północnej zajmuje eieniolubna postać zespolu z ducym
udziałem gatunków górskich. RoWliny naczyniowe reprezentuje kozłek trójlistkowy (ł“ęalerz`a-
na triplerísl i wystCpuj>ca tylko w Źolinie BCdkowskiej skalnica gronkowa (Saxzfraga atlzoon),
a panuj>ce tu mszaki - Plagiopus oederi ńę .Metzgeria pubescens.

Żauna muraw naskalnych jest bardzo uboga w gatunki, ale nadzwyczaj oryginalna.
byj> tu głównie zwierzCta Wwiatłolubne odporne na suszC i wysokie temperatury, wWród nich
liczne relikty o charakterze południowym. W kCpach mchów i roWlin wycszych ukrywaj> siC
drobne Wlimaki, jak Wlimak ceberkowany (Helirella striata), oraz szereg gatunków po-
czwarówek, łatwych do rozpoznania po wydłuconych muszelkach przypominaj>cych
maleMkie poezwarki. Spotkamy tu równiec pewne gatunki kseroÝlnych skoczogonków
uwijaj>cych siC wWród roWlin nawet podczas najwiCkszych upalów. W zagłCbieniach skał
przesiaduj> grupkami południowe stonogi nalec>ce do gatunku Porrelío spirzícomu`s, mocliwe
do rozpoznania dziCki pomaraMczowym plamkom na odwłoku. Inny gatunek stonogi
- (,_`}ę(Ąísticu5 ronzßerłus ę- po podracnieniu zwija siC gwałtownie w kulkC i stacza siC po
stromych skałach, unikaj>c w ten oryginalny sposób niebezpieczeMstwa.

\ę\ęielkie kompleksy skalne o niedostCpnych Wcianach i urwiskach zamieszkane s> przez
swoiste zgrupowania ptaków. W szczelinach skalnych zakładał swe gniazda południowy
gatunekŚ nagórnik fÍ.łń‹›uĄt`r‹›la .sąa.tęatz°Zi.r) - ostatnio juc od wielu lat nie obserwowany na
\‹Vycynie Krakowskiej. Źrugi z typowo skalnych gatunków, opocznik bialorzytka (`Oerzant/ze
omanĄ/zey) -jeszcze siC tu czasami pokazuje. Natomiast doWć czCsto gniecdc> siC w masywach
skalnych drapiecne pustulki [Żalco línnuncułus), jaskółki dymówki (Hirund‹› mstíca), jerzyki
(Apus upust i nadzwyczaj pospolite kawki ((Lęorzięus m‹›n¿ęduĄa). Szczególnego uroku nadaj>
skalom wesołe i ruchłiwe kopciuszki (PhŃem`curus oc/zruros).

.\Iurawy kserotermiczne zajmuj> niezalesione partie słonecznych zboczy i niezbyt
nachylone czCWci masywów skalnych charakteryzuj>cych siC wystCpowaniem płytkich (2Ń
- 3Ń cm) gleb. Murawy kserotermiczne nalec> do najbogatszych w gatunki i najbardziej
kwiecistych biocenoz, szczególnie charakterystycznych dla \\ęycyny Krakowskiej. S> one
główn> ostoj> rzadkich, czCsto reliktowych, gatunków roWlin i drobnych zwierz>t bez-
krCgowych nalec>cych do południowego i południowo-wschodniego elementu geograÝcz-
nego. WiCkszoWć płatów tych muraw ma charakter zespołów wtórnych, które wyksztalcily
siC wskutek długotrwałego ucytkowania pasterskiego terenów odlesionych, a obecnie
utrzymuj> siC jedynie w tych miejscach, gdzie w dalszym ci>gu stosowany jest systematycz-
nie wypas lub wykaszanie. Całkowicie naturalne zespoły kserotermicznych muraw wy-
stCpuj> jedynie w postaci w>skich okrajków na granicy miCdzy lasem lub zaroWlami
a stromymi Wcianami skalnymi zajCtymi przez inicjalne zbiorowiska naskalnych muraw
z kostrzew> bład> (ŻesIu(emm pallentis).

Na Wycynie Krakowskiej najbardziej rozpowszechniona jest kwiecista m ura wa
kserotermicz n a Ł, Orzlgano-Braciś)-ybodíetunz). Stanowi ona prawdziw> ozdobC krajobrazu.
Podczas pełni kwitnienia, przypadaj>cej na czerwiec, duce powierzchnie zboczy pokrywaj>
siC kolorowym kobiercem. Na tle zieleni licznie wystCpuj>cych trawŚ kłosownicy pierzastej
(Brac/trƒßoditurz pinrmtum), wiechliny ł>kowej (Poa praterzsisę .mf›.rp. angusfzfolía) i kostrzewy
bruzdkowanej (Żestuca sulcam), wyodrCbniaj> siC rócnobarwne kwiatostany okazałyeh bylin.
Nalec> tu cółto kwitn>ce dziewanny _ austriacka i Ýrlctkowa (Verbascum austriacunz ńę lę. 87



[ya/znzitis), dziurawiec zwyczajny (H)ępen`cum perƒoratum), posłonek pospolity [ÍŚMíarzthemum
ovatum). Rócowe i czerwone kolory wnosz>Ś cieciorka pstra (Í(,ęororzz`Ha varía), lebiodka
pospolita (Origanum vułgare), bodziszek czerwony (żeraníunz sanguíneuml, koniczyna dwu-
kłosowa (Trzfołium alpestre). lntensywnym Ýoletem wyodrCbniaj> siCŚ przetacznik pagór-
kowy (Verorzíca teucrium) i dzwonki _ brzoskwiniolistny, syberyjski, skupiony oraz jedno-
stronny (Campanula persziczfolia, C. st°bz`rica, C. glomemta, C. rapurzculoídcs).

W Źolinach Kluczwody i BCdkowskiej spotykamy rozległe płaty muraw, w których
dominuje oman w>skolistny (Ímda ensafolaal o slonecznocółtych kwiatach. Wykazuj> one duce
podobieMstwo do zespołu Irmletum ensífo/aae, który w typowej postaci wystCpuje na rCdzinach
kredowych w dolinie Źłubni. Tutaj, obok omanu w>skolistnego, rosn> inne właWciwe dla tego
zespołu gatunki, jak np. niepozorna, typowa dla prawdziwych stepów turzyca niska (Carex
/mmiłís), piCknie kwitn>cy len złocisty (Larmm Þavum), okazały ostroceM pannoMski tf_(.ęz`r.n`tńŚrń
partrzorzicum) oraz bardzo dekoracyjny, kwitn>cy póanym latem aster gawCdka (Í.-ęłster ameÞust.

W południowej czCWci Wycyny Krakowskiej, np. na wzgórzach wapiennych w dolinie
Wisły i w dolinie Źłubni, wystCpuj> bardzo bujne murawy kserotermiczne, najbardziej
przypominaj>ce ,,kwietny step l>kowyą, w których masowo roWnie szałwia l>kowa (_.S`alzęz`a
pratenszis) Ń oryginalnych ciemnołioletowych kwiatostanach. Murawy te wyksztalcaj> siC na
słabiej nachylonych zboczach, maj>cych stosunkowo głCbokie i cyzne gleby o cechach
czarnoziemów. Wę gCstej, wysokiej darni dominuj> dwułiWcienne byliny, które w okresie
kwitnienia tworz> niepowtarzaln> mozaikC barw.

Na podłocu wapiennym pokrytym cienk> warstw> lessu spotykamy niewielkie płaty
trawiastych muraw kserotermicznych o bardziej stepowym charakterze.
reprezentuj>cych zespół Koelerio-Żestucelunz sulcatae. Nisk> darM tworz> kseromorliczne
trawyŚ strzCpłica nadobna (łfoeleria gracüis), kostrzewa bruzdkowana {}ą‹ęstuca suícalai.
tymotka Bemera (P/złeum boehmerí). Mniejszy udział odgrywaj> dwułiWcienne byliny. wWród
których na uwagC zasługuj> silnie kserotermiczne gatunki macierzanek (Ź ęÍę/gi-ęmus parzn‹›rzz`rz¿.v.
T/2. austriacus, T/z. glabrescens).

Na obszarze Wycyny Krakowskiej zasadniczo nie wystCpuj> w typowej postaci zespoły
stepu ostnicowego. NamiastkC tych zbiorowisk stanowi> małe, kilkunastometrowej powierz-
chni płaty muraw z ostnic> _]ana (Stipa ]Ńanm`5) w Ojcowie. Í\ąłurawy z ostnic> wlosowat>
(Stipa capiílata) pojawiaj> siC na utworach kredowych na granicy _jury i Wycytiy
Miechowskiej w górnym odcinku doliny ł)łubni.

Zbiorowiska zaroWlowe reprezentowane s> przez dwa zespoły. Na silnie naslonecz-
nionych, najczCWciej skalistych, zboczach dolin i w>wozów rozpowszechnione s> ksero-
termic z n e zaroWla (Peucedano cerz,=arz`ae-C`Ńr)ęletum_) nalec>ce do najbogatszych w gatunki
i najbardziej kwiecistych zbiorowisk roWlinnych Wycyny Krakowskiej. Tworzy je kilka
gatunków krzewówŚ leszczyna ((.`Ń[vĄus aziełlana), dereM Wwidwa [(ś`Ńrnus .mrzgm`n‹ęal, trzmielina
brodawkowa (lívonymus verrucosa), szakłak pospolity (VR/tamnus rat/zaÞícaj, oraz pojedyncze
skarlale okazy drzew _ głównie dCbów, graba, lipy i buka. ZaroWla te s> niezbyt zwarte
i silnie przeWwietlone słoMcem, wskutek czego warstwa roWlinnoWci zielnej rozwija siC wWród
nich bujnie. Tworz> j> głównie ciepłołubne byliny o piCknych wielobarwnych kwiato-
stanach, jak np. gorysz siny (Peucedanum cervaria), okrzyn szerokolistny (ń.a.Ye/)ń`tń`um latijblíurrz
ciemiCcyk bialokwiatowy (Vinceloxicunz of/icinale), koniczyna dlugokłosowa if Trqi/bĄz`um rubeęrz.sęi
i inne. Źuc> osobliwoWci> przyrodnicz> s> niewielkie płaty kserotermicznych zaroWli
z panuj>c> wiWni> karłowat>, zwan> tec wisienk> stepow> (CerasŚz.s¬ _frutzŸcŃ.sęa), które
wyksztalcily siC na słonecznych zboczach doliny Pr>dnika pod żrodziskiem i w Pr>dniku
Korzkiewskim oraz na ostaMcu koło jerzmanowic.

Na mniej skalistych zboczach spotyka siC płaty znacznie ubocszych w gatunki i mniej
interesuj>cych zaroWli tarninowych, zaliczanych do zespołów Lígusrro-PrumęIum frutz`co.sęa‹ę
zę Pruno-Cmtaegetum, które w ostatnich latach coraz bardziej rozprzestrzeniaj> siC.

Zbiorowiska kserotermicznych muraw i przeplataj>cych siC z nimi platów Wwietlistych
zaroWli zamieszkuje najbogatsza na Wycynie fauna zwierz>t bczkrCgowych, szczególnie



owadów. Latem unosz> siC tu roje barwnych motyłi, wWród których przewacaj> gatunki
cieplolubne, jak np. bardzo juc rzadki pac królowej (ę_Papílio marhmm ń, szlaczkoM szafraniec
(f(.`oĄz°as ntyrmídorze), liczne gatunki modraczków t,ń¿ńęsan(ńra agrester. L. beÞargus. ń.. coridun i wiele
in.), kraWników i skalników (np. piCknie ubarwiony skalnik (.`/tasma brzę.sę‹ęz`s_T». Í\ęa lodygach
roWlin czCsto mocna obserwować g>sienice rócnych gatunków motyłi. Źo najbardziej
okazałyeh i bajecznie kolorowych nalecy g>sienica zmrocznika wilczomleczka fŚ(.`‹ę/erze
zup/zorbiae), ceruj>ca na pospolitej roWlinie _ wilczomleczu sosnce tęńś`up/zrßrbírt cr[›nręz`.s.sąz`(ń.st ń.
Z bogatej fauny szaraMczaków szczególnie typowa dla kserotermicznych muraw jest
trajkotka czerwona (Psa/)htz.r sfrídulus). Ten doWć ducy szaro ubarwiony owad jest łatwy do
rozpoznania dopiero podczas lotu, kiedy odsłania krwistoczerwone tylne skrzydła i wydaje
charakterystyczny klekoc>cy odgłos. Na kwiatach mocna ol.)scrwowac liczne gatunki
chrz>szczy, błonkówek i innych owadów, których formy larwalne zwi>zane s> z rócnymi
gatunkami roWlin kserotermicznych. byje tu równiec wiele gatunków Włimaków, np. ducy
ciepłolubny Wlimak austriacki (_(.ęepea Ł-ęírz(ńob‹›rzen.rís,`i. NajczCWciej mocna zauwacyć barwnie
paskowane skorttpki Wlimaka przydrocnego (HeĄzę(eHa Ńbzęia). Na nasłonecznionych skalkach
wWród muraw i zaroWli lubi> \›yygrzewaĆ siC wCce _ pospolity zaskroniec ę._.\`(Śłrí.tę rzaĄrńÍ\ąŚ oraz
znacznie rzadsza cmija zygzakowata (Í ll?/›era berwjt i gniewosz plamisty «ę(,`orum›Ha az¿.tĄ›ęŚ`n‹ęa.ę.
Równiec wWród ptaków s> gatunki wyraanie preferuj>ce ten typ Wrodowisk. Nalec> tło nich
makol>gwa t(.`(ńrędmęlis carmabin(t_`) _ niewielki, ładnie ubarwiony ptak z oliwkowobr>zowym
grzbietem i czerwon> plam> na piersi, dobrze widoczn> u samca. Z innych ptaków bardzo
liczne s>Ś g>siorek (Laníus cŃUurz`u_}, ortolan t`źnzberz`śa /wrtularmyl, cierniówka ‹ś.S_`)ęĄzętęa rtirmrztmit yy.
i trznadel (lfmberíza rítrínella).

Biocenozy ł>kowe i torfowiskowe

Torfowiska oraz ł>ki podmokłc i Wwiece nie s> dla \\ęycyny tak charakterystyczne jak
biocenozy zwi>zane ze skałistym podłocem wapiennym, zwiCkszaj> jednak znacznie
bogactwo i rócnorodnoWć przyrody tego regionu. Warto wiCc poWwiCcić im nieco uwagi
takce i z tego wzglCdu, ce staj> siC coraz rzadsze, Stale oclwadniane, osuszane. zamieniane
na pola uprawne i zajmowane pod zabudowC, torfowiska za kilkadziesi>t lat zapewne
zupełnie znikn> z krajobrazu _]ury. Í\Íiewielkie platy tych biocenoz zachowały siC _jeszcze
w dolinie Wisły, w wielkim zapadlisku Rowu Krzcszowickiego. w .\ęiccce Źulowskiej
i miejscami w podmokłych dnach jurajskich dolinek.

Torfo wiska wysokie, odznacza_j>ce siC (lominacj> mchów torfowców -. .Sp/z‹ń_gnurn
5p.), wystCpuj> jeszcze w Puszczy Źulowskiej. gdzie ł>cznie z zarastaj>cymi je borami
biagiennymi tworz> doWc rozległe kompleksy. 7.achowało siC tu kilka typowych roWlin
wysokotorfowiskowych, np. curawina błotna (().ńj›ęr‹›‹ę(us qttar/rzę/Jcła/zm. modrzewnica zwy-
czajna (`złn(Íromeęda poííjbłía), bagno zwyczajne (Ledum pafusƒrel. W latach siedcmdzicsi>tych
obserwowana była tu takce rosiczka okr>głolistna (ń)ro.seem r‹›lurtdz`jł›Ąía¿i ‹_f7.emanck ńř77ń.

Torfowiska niskie, które wyksztalcaj> siC na siedliskach podmokłych. ale
zasobniejszych w składniki pokarmowe, s> jeszcze doWć czCsto spotykane tÍ.\łitęlńalik lř8Ń,
lřř2_) i odznaczaj> siC duc> rócnorodnoWci> zbiorowisk roWlinnych. Obok ubogich
llorystycznie szuwarów trzcinowych i turzycowych, spotykamy zespoły bardzo bogate.
obfituj>ce w rzadkie gatunki roWlin. Nalecy tu zbiorowisko z kozłkiem calolistnym ę._ łłtlerírzrzrz
simplírífoltia), licznymi turzycami ((.`are.r_ƒłaz.ęa. (I. oederi. (Í. jitsra. (I. panz`‹ęmę› oraz welniank>
w>skolistn> i szerokolistn> (,źn`Ńƒ)/zorztrrt arzgttstifoliunz t` ź. ĄaĄz`j‹›lz`tŚrŚz,Ś, zblicone do zespołu
ValerzianŃ-Carzicełum Þaz.-ue. W krajobrazie podmokłych obniceM wyodrCbnia siC ono białym
kolorem masowo owocuj>cych wczesnym latem wełnianek. W lokalnych silnie pod-
topionych zagłCbieniach spotkać mocna zbiorowisko z panuj>cym bobrkicm trójlistowym
(il/ƒer¿}ęant/zes trifolíatai). Traftaj> siC płaty torfowisk z turzyc> siw> t(.`are.r rnŚu.~‹ę‹ęŚz.są i mietlic>
psi> [f.›ęłgro.rtz`.sę cartina), tworz>ce zespół (farícž-.ęłgro.sttídeturn, oraz z turzyc> Źawalla Śzespół
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Caricetum daz.ęaHz`anae_). \\ę zespołach torfowisk niskich licznie rosn> storczyki _ szerokolistny
(Ordzis łatzÝølia) i plamistyę (O. ma(uł‹ńĄaJ. Bardzo rzadki jest juc obecnie kruszczyk błotny
(źpz`pactz°s palustrís).

Ucytkowane rolniczo zbiorowiska torfowisk niskich w efekcie przyspieszonego poprzez
melioracje procesu osuszania przekształcëtl> siC w ł>ki okresowo wilgotne, reprezentowane
przez liczne zespoły.

VV przypadku gdy wykaszanie odbywa siC niesystematycznie co kilka lat, powstaj>
bujne ł>ki ziołoroWlowe, zwane powszechnie ziołoroWlami. Spotykamy je szczególnie
czCsto nad brzegami potoków, rowów i rzek, gdzie roWlinnoWć jest zwykle niedokaszana.
Najbardziej rozpowszechnione s> zioloroWla z wi>zówk> błotn> (Żilipenduła ułnzarial.
bodziszkiem błotnym (żeraníum pałustre) i miCt> długolistn> Ĺglrlenƒ/za lorzgijbíía), zaliczane do
zespołu Żüipendulo-Ĺieranietunt. Na terasie zalewowej bystrych potoków w dolinkach jurajs-
kich, np. nad Pr>dnikiem w Ojcowie oraz w Źolinie Racławki, wystCpuj> płaty
malowniczych lopuszyn. _]est to zespół ziołoroWlowy żeranio-Petasilettun, w którym panuje
okazały lepiCcnik rócowy (Peƒasites ofjicinaíis) o ogromnych okr>gławych liWciach. Towarzy-
sz> mu piCknie kwitn>ce bodziszki _ całobny i błotny (,żemnzęum p/zaeum ńę ż. paíustre).
W ostatnich latach bardzo rozprzestrzeniły siC w dnach dolin inne zbiorowiska ziołoroWłowe
z ducym udziałem Wwierz>bka gajowego ((.`/zaerup/gyllurn temulumj, a przede wszystkim
z dominacj> pokrzywy (Urtzra dzeica). 7.ajCly one miejsce niewykaszanych od wielu lat ł>k
(KornaW, Źubiel ńřřŃ).

WWród na ogół systematycznie wykaszanej roWlinnoWci ł>k okresowo wilgotnych
najbardziej interesuj>ce s> ł>ki trzCWlic o w c =,.-ęlfffilzinictum rnedaoeumpaeum), których
fragmenty zachowały siC jeszcze w Puszczy Źulowskiej (Zemanek lř7ęł_} i w dolinie \\ęisły
koło Krakowa, Kostrza, TyMca i Czernichowa (Zarzycki lř58ś Źubiel rkps). Ł>ki
trzCWlicowe, niezwykle bogate w rzadkie i okazałe kwitn>ce gatunki, rozkwiecone od wiosny
do póanej jesieni, stanowi> prawdziw> ozdobC krajobrazu dolin i obniceM. Wiosn> niebiesko
zakwita miejscami coraz rzadszy juc kosaciec syberyjski (Iris síbirica), trafiaj> siC kCpy
złocistych pełników (Trolłíus europaeus), a masowo rosn>ca delikatna lirletka poszarpana
(l¿}ęchm`s _/los cuculí) zabarwia ł>ki rócowym kolorytem. Latem wysoko wznosz> siC
purpurowe kwiatostany sierpika barwierskiego (Sermtula tírzcĄ‹m`a), lioletowe koszyczki
czarcikCsu (Succísa of/žcz`nańis`), ciemne główki krwiWci>gu lekarskiego (ę.S`‹mguz`sorba t›fjifz`rzaZz°s,`.ń,
białe kwiatostany wi>zówki bulwkowej [fIąt°/ípendula /ze.ę.tęapemIa) i baldachy dziCgiełu leWnego
(flngclira .sęz`Ą¿›eslrt`5). VV nicszej warstwie roWlinnoWci z rzadka tralia siC gin>ca juc obecnie
ciemnolazurou-ęa goryczka w>skolistna (żentiana pnetzmonanthe). Z innych rzadkich gatunków
wystCpuj> tu jeszczeŚ mieczyk dachówkowaty ((›`ladz`8lus ínzbrzratus), gocdzik pyszny {ęI)z`antus
superbus) oraz storczyki _ gółka długoostrogowa tójfmrtadenia corzopsea) i kruszczyk błotny
(iĹŚ`pipartzęs pańu.Ytrís). Ponad tym rócnobarwnym, kwiecistym kobiercem wznosi swe rozpierz-
chle wiechy trzCWlica modra (.ęlń‹›[z`nz`a coerttlm), która przybieraj>c jesieni> rdzawopomaraM-
czowy odcieM doskonale wyznacza w krajobrazie zasiCg tego zbiorowiska. Ł>ki trzCWlicowe,
zajmuj>ce ubogie gleby, nie przedstawiaj> wiCkszej wartoWci gospodarczej, podobnie jak
wystCpuj>ce w ich otoczeniu pastwiska sitowe i ł>ki ze Wmiałkiem (larniowym (Źesr/tam/nia
caespítosa) .

W Źolinie Rudawy koło ę/.abierzowa wystCpuj> cycniejsze zbiorowiska ł>k wilgotnych
Li Michalik ńř8Ń, łřř2). Szczególnie malownicza jest ł>ka rdesto wa ((.`z`r.sęz`t›-Połygonelzmz),
charakteryzuj>ca siC masowym wystCpowaniem rdestu wCcownika {Po{}ęgormm bistorla),
którego wysokie kłosokształtne rócowe kwiatostany pokrywaj> zwartym kobiercem duce
powierzchnie. Ł> ki os t roc e nio w e ((.`t`r5íettun rízęuĄarz°s), łatwe do rozpoznania po licznym
wystCpowaniu wysokiego ostrocenia ł>kowego ((.`z°rszęwn rztßulare) o czerwono-lioletowych
koszyczkach kwiatowych, spotykane s> takce w dolinie Wisły. W skład tego zespołu,
szczególnie w płatach wystCpuj>cych w cienistych i chłodnych dnach dolinek jurajskich.
wchodz> liczne gatunki górskich przywrotników (zllr/zemzilía crímita, zl. acutilaba, zl. obtusa, .-ń.
tc(zla.sęz`z° Ł _



Stosowane ostatnio na szerok> skalC osuszanie dolin prowadzi do stopniowego zaniku
ł>k podmokłych i wilgotnych, które przekształcaj> siC w ł>ki Wwiece zespolu .ęłrr/zenaf/teretam
medioeuropaeum, zajmuj>cego coraz wiCksze obszary (_.\‹ęlicłńalik lřřę2ś Źubiel rkps}. jest to
najcenniejszy gospodarczo typ ł>k naturalnych. W skład ich wielogatunkowej bujnej darni
obok dominuj>cych trawŚ kostrzewy czerwonej (Żestuca rubra), wiechliny ł>kowej (Poa
pratensis), rajgrasu wyniosłego (/lrr/zerzathemm elalias), konietlicy ł>kowej (Trisetum Þavesrens),
kupkówki zwyczajnej (Źac{)ęlis glomerata) i in., wchodzi szereg dwuliWciennych bylin.
Najbardziej charakterystyczne s>Ś bodziszek ł>kowy (ę(ń`eram`um praterzse), pCpawa dwuletnia
(Crepis biennis), złocieM właWciwy ((}`/zrvsant/zemum łeuraat/zemumi) oraz liczne roWliny motyl-
kowate (Trtfolium pratense, Latftyrus praten.s`i.s, zlfedicago lupulína zi zęn.). Vwiece ł>ki rajgrasowe
po wprowadzeniu intensywnego wypasu przekształcaj> siC w cyzne pastwiska t_Í.ŃliŃ-
-Cyrzosuretum). NajczCWciej jednak po zupełnym osuszeniu te niezwykle bogate zbiorowiska s>
zamieniane na grunty orne i bezpowrotnie znikaj> z krajobrazu dolin rzecznych.

Źolinnc biocenozy torfowiskowo-ł>kowe z oczkami wodnymi. mokradcłkami, kCpami
wiklin i olszyn zasiedla bogata i wyraanie odrCbna fauna. byj> tu tysi>ce najrozmaitszych
owadów, przede wszystkim błonkówek i motyłi odcywiaj>cych siC nektarem kwiatów.
W strełie przyziemnej ł>k dominuj> paj>ki, na powierzchni zaW gruntu cyj> licznie duce
drapiecne chrz>szcze z rodziny biegaczowatych. Charakterystyczne zgrupowania tworz> na
ł>kach drobne ssaki, wWród których przewacaj> polnik zwyczajny í.ł-fzrrottzs artęaĄt`.r)
i darniówka (Pí{}ęrrtvs subterrarteus). Źuc> odrCbnoWci> odznac2łń_l2t siC spotykane tu zgrupowa-
nia ptaków. Źo niedawna nieodł>cznym elementem krajobrazu doliny \-Ś\`isly i Rudawy
były gniecdc>ce siC bardzo licznie wWród turzycowisk i podmokłych ł>k czajki (lęarzellu.r
vanellur) _ obecnie prawie nie spotykane. ŹziW na wilgotnych ł>kach widuje siC przede
wszystkim bociany białe ((.`z`ronia alba), maj>ce kilkanaWcie gniazd w dolinie Rudawy
(Tomek lřřŃ). W darni ł>k wilgotnych kryje siC trudny do zobaczenia derkacz {_(.`re.r rrc.tŠ_},
suchsze zaW ł>ki licznie zamieszkuj>Ś skowronek polny (Alauda arzę¿ęrz.sęz`s_), Wwiergotek l>kowy,
kl>skawka (Saxícola torquata), bacant (P/zasiarms role/uicus), kuropatwa (Perdíx perdix ńń oraz
bardzo rzadka obecnie na \ę\`ycynie przepiórka (_(..`Ńturmęx coturníx).

Biocenozy wodne i nadbrzecne

WiCkszych otwartych zbiorników wód stoj>cych o naturalnym pochodzeniu w zasadzie
brak na \ę\ęycynie Krakowskiej. Warto jednak wspomnieć o starorzeczach w dolinie Wisły
koło TyMca i Czernichowa znajduj>cych siC w granicach Zespołu _jurajskich Parków
Krajobrazowych. S> one juc bardzo silnie zaroWniCte i zanieczyszczone. starorzeczu
Koło Tynieckie z typowej roWlinnoWci wodnej zachowała siC jeszcze okrCcnica bagienna
(HottŃrzia palustris), rogatek sztywny (Ceratop/¿)ęHurn de=ęnzer.rurn,_} i ostatnie okazy gr>cela cółtego
(./Vuphar luteum). 7.ubocala jest takce fauna ptaków wodnych. W s>siedztwie starorzeczy,
stawów i wiCkszych mokradeł spotkać mocna jeszcze kaczkiŚ krzycówkC (Arias p/a{ńęr/tynr/z‹›.s`l,
głowienkC (Aytłtya ferína) i czernicC (A. jizlígula), perkoza dwuczubego (Padzęc‹=ps m`_sątarus`).
łyskC (Żułica atra), kokoszkC wodn> (żalfínula r/tĄ‹›ropa.t) oraz buduj>cego misterne gniazda
remiza (Renzziz ƒ›eaduĄinu.sę).

Najbardziej charakterystyczne dla obszaru _Iury s> przede wszystkim bystre potoki
i aródła krasowe, które tworz> bardzo odrCbne Wrodowisko dla roWlin i zwierz>t. Szczególn>
cech> tych potoków i aródeł jest niska temperatura i silne natlenienie oraz duca zawartoWć
dwutlenku wCgla w wodzie. Sprzyja to bujnemu rozwojowi roWlinnoWci, która przez cały rok
pokrywa dna potoków. Szczególnie liczne s> tu gatunki głonów i sinic, dominuj> jednak
roWliny naczyniowe osi>gaj>ce wiCksze rozmiary. Wę odpływach aródeł oraz w górnych
odcinkach potoków rozwija siC szuwar z mann> fałdowan> ((zę{ńęcen`a placata), potocznikicm
(Banda erecta) i przetacznikami (Veronica bercaburzga i anagalłís), nalec>cy do zespołu
żåvcerielum plicatae. \ę\ęielogatunkowe platy szuwaru wyksztalcaj> siC w płytkiej wodzie przy
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brzegach potoku. W głCbszym i bystrym nurcie tworz> siC oryginalne podwodne lub
czCWciowo wynurzone kCpy roWlinnoWci złocone głównie z przetaczników i potocznika. CzCsto
obserwuje siC takce kCpy pływaj>ce zaczepione na gałCziach, wystaj>cych kamieniach lub
innych przeszkodach. Układ kCp w potoku zmienia siC niemal po kacdej powodzi, s> one
bowiem rozrywane lub znoszone przez gwałtowny nurt. _jednak buduj>ce je roWliny, dziCki
wegetatywnemu rozmnacaniu siC, bardzo szybko odbudowuj> kCpy i zarastaj> dno potoku.
Obserwuj>c rozwój i rozmieszczenie kCp w potoku zauwacymy, ce przyrastaj> one głównie
w kierunku zgodnym z nurtem wody, tworz>c najczCWciej długie pasma. Przyspieszenie
pr>du miCdzy kCpami utrudnia ich rozrastanie siC na boki, tworz>ce siC tu w wyniku
wynoszenia osadów rowy erozyjne nie dopuszczaj> do poł>czenia siC s>siaduj>cych ze sob>
kCp.

Żauna zimnych wód krasowych Wycyny jest bardzo bogata, ajej szczególn> cech> jest
ducy udział gatunków górskich spotykanych w wiCkszoWci grup taksonomicznych (Źratnal
ńř77). WWród ryb nalecy do nich strzebla potokowa (Plw.rz`rza.Y /Jhoxinus), glowacz białopłetwy
((.`atĄa.r gobía), a przede wszystkim szczególnie ceniony przez wCdkarzy pstr>g potokowy
(Salma trulla marplza jaria) (Ź>browski, Młynarski lř77). Ta okazała ryba z rodziny
lososiowatych w wyniku intensywnego łowienia oraz zanieczyszczania wód, na co _jest
szczególnie wracliwa, staje siC coraz rzadsza w potokach Wycyny. Przyczynia siC do tego
takce zarybianie potoków amerykaMskim gatunkiem pstr>ga tCczowcgo (Salrna gaírrlnerí),
który jako mniej wymagaj>cy, bardziej carłoczny i szybciej rosn>cy, wypiera rodzimego
pstr>ga potokowego.

Szczególnie interesuj>c> faunC drobnych zwierz>t bczkrCgowych znajdujemy w cród-
łach krasowych (Źratnal Iř77). Skupia siC tu wiCkszoWć zimnolubnych form reliktowych.
Źo gatunków najbardziej interesuj>cych nalec> wyplawki podobne do małych pijawek
siedz>cych pod kamieniami lub pełzaj>cych po dnie. (liemno zabarwiony wypławek
alpejski (Planaría alpína) jest reliktem epoki lodowej i obecnie cyje na kilku zaledwie
stanowiskach w dolinkach jurajskich Płaskowycu Ojcowskiego. żórskie Wlimaki wodne
reprezentuje drobna aródlarka karpacka (ń)f}ęllzz`rzella auslriaca) szczególnie liczna w aródłach
_]ury (UrbaMski ńř77). łqicznych przedstawicieli elementu górskiego spotykamy wWród
rócnych grup owadów wodnych, np. chruWcików (Źrums trtÝdus, ń). anrzalalus, PŃtamŃplt)ęla.r
ru`gręz°carnzz`s), jCtek (Baelzs carpalhicus) czy widelnic (..s\-femara _/lexuosa. .\-Ĺ cambica).

Bystre potoki krasowe s> typowym Wrodou iskiem dla dwu górskich ptaków _ płuszcza
i pliszki górskiej (BocheMski lř77ś Tomek ńřřŃ). Pluszcz (Clnclus rlrzrlus), o ciemno-
br>zowym uł)arwieniu z charakterystyczn> biała plam> na piersi, jest szczególnie zwi>zany
z Wrodowiskiem wodnym potoków. bywi siC drobnymi owadami i skorupiakami, które
z zadziwiaj>c> zrCcznoWci> wyławia z wody nurkuj>c czCsto w bardzo bystrym pr>dzic.
PliszkC górsk> (llrfolarzillfz rzaerea) nicow> krewniaczkC pliszkC siw> (lffataczilla alba) łatwo
zauwacyć, łowi> w locie unosz>ce siC nad potokami owady. Źo rzadkoWci nalec> obecnie
spotkania z zimorodkiem (złlcedo allis) _ najpiCkniej ubarwionym ptakiem zwi>zanym
z potokami i rzekami.

Biocenozy jaskiniowe

ę/.wiedzaj>c jaskinie, z niemałym zdziwieniem stwierdzamy, ce nawet to niecodzienne
Wrodowisko zamieszkuj> rócnorodne organizmy cywe, spotykane nieraz w odległych,
zupełnie ciemnych korytarzach i komorach.

Żlora jaskinitm-ęa składa siC z dwu całkiem odrCbnych grup. _łedn> tworz> roWliny
zielone. które spotykamy tylko w zasiCgu Wwiatła koło otworów, drug> _ cudzocywne
roWliny bezzieleniowe, wystCpuj>ce takce wewn>trz jaskiM. W strelie Wwiatła bezpoWredniego
przy samych otworach jaskiM rozwija siC bogata flora złocona z naskalnych roWlin
kwiatowych, paproci i mchów. Źalej w gł>b otworu, w strelie Wwiatła rozproszonego, do



której dochodzi tylko promieniowanie nieba, rosn> paprocie, np. zanokcica skałna
(Asplenium traclzomanes), murowa (A. rata-muraria), paprotnica krucha (ßjøstopteris fragalas)
i mszaki. Tam natomiast, gdzie docieraj> jedynie promienie odbite od Wcian skalnych i dna
jaskini _ czyli w tzw. strelie Wwiatła poWredniego _ cyj> tylko glony. Węe wnCtrzu jaskiM
na butwiej>cym drewnie mocna spotkać małe owocniki grzybów kapeluszowych oraz szereg
innych drobnych przedstawicieli tej grupy. Źo najbardziej interesuj>cych nalecy nowy dla
nauki gatunek kropidlaka (Aspergíllus asperescens), opisany z jaskini Nietoperzowej, gdzie
rozwija siC na guanie nietoperzy w postaci białych, puszystych kCp.

ZwierzCta cyj>ce w jaskiniach mocna podzielić na trzy grupy o zupełnie odmiennej
biologii (Kowalski lř65ś Pawłowski, Szeptycki lř77ś Pawłowski ńřřŃ). Najliczniejsze s>
tzw. troglokseny, czyli gatunki przebywaj>ce na powierzchni, a wjaskiniach pojawiaj>ce siC
tylko okresowo _ np. zimuj>ce tu owady i nietoperze. Bardziej jaskiniowy charakter maj>
tzw. troglolile, które cyj> stale w jaskiniach, ale spotykane s> równiec w e.kologicznic
podobnych Wrodowiskach poza jaskiniamiŚ w glebie, Wciółce, pod kamieniami, wWród mchów
itp. Trzecia grupa, tzw. troglobionty, to gatunki cyj>ce wył>cznie w podziemnym
Wrodowisku jaskiM i szczególnie dla nich charakterystyczne.

W jaskiniach Wycyny Krakowskiej troglobionty reprezentuj> skoczogonki _ cyj>cy
w jaskini Nietoperzowej .-l-Ie5Ń‹ęlzŃrt¿Ąes o_ycŃz.ęíerz.rzę.s`, bardziej rozpowszechniony .ęlrrlzŃpallĄe.t
fggrnaeus oraz roztocz Oribella ramlica. liczniejsze s> trogliofile. Nalec> tu rócne gatunki
owadów bezskrzydlych, z których najpospolitszyjest ()r¿)ęchiurus armalus. Nie opodal otworów
wielkich grot spotkać mocna lac>c> po skałach stonogC Q}ęclz`slz°cu.¶ corzz-ęexusz Szczególnie
rzucaj> siC w oczy okazałe paj>ki nalec>ce do gatunku zł/[ela meaardí. Penetruj> one załomy
i nycc skalne w s>siedztwie wylotów jaskiM, poluj>c na zalatuj>cc tu licznie komary. Pod
stropem korytarzy czCsto mocna dostrzec zwisaj>ce srebrzyste kokony tych paj>ków.
ę/.nacznie rzadszy jest drugi gatunek paj>ka _ Porrhama egeria. Najliczniejsz> grupC
stanowi> troglokseny. S> wWród nich gatunki spotykane w jaskiniach zupelnie przypad-
kowo, jak tec przebywaj>ce tu bardzo regularnie. Na przykład chruWcik SIerzoplpęla.›Ś pmnlslus
zalatuje tu wal›iony wilgoci>, natomiast wiCkszoWć pozostałych trogloksenów chroni siC do
jaskiM na okres zimy, przy czym poszczególne gatunki zajmuj> strefC w rócnej odległoWci od
otworu. Najblicej sadowi> siC motyleŚ Scolioptcrmę llbalríx i Triplzosa (lablrzala. Wraz
z nadci>ganiem zimy ich liczba wzrasta, pojawiaj> siC takce rusałka pawik (_l›ę¿ęm.ę.Ya io)
i rusałka pokrzywnik (V. urlícae). Za motylami przybywaj> do jaskiM komary, a pócniej
kosarze (np. ljaburzum rtzpestre). Nieco dalej od wylotu spotykamy masowo rócne muchówki.
Szczególnie interesuj>c> grupC troglokscnów stanowi> nietoperze (Rzebik-Kowalska ńř77ś
Włołoszyn lřřŃ). Niektóre gatunki zwi>zane s> bardzo silnie z jaskiniami, gdyc oprócz snu
zimowego spCdzaj> tu w okresie letnim całe dnie. S> to podkowiec maly (Rlzirzalaplm.r
/zip/›‹›.Yz`‹lerŃ.t) i nocek ducy (Š.-tęl[vati.Y nryolis), którego bogata kolonia letnia, znana od połowy
XIX wieku z _jaskini Nietoperzowej, nalecy do osobliwoWci przyrodniczych okolic Ojcowa.

jaskinie, dziCki zachowanym w nich od czasów epoki lodowej szcz>tkom roWlin
i zwierz>t, s> główn> skarbnic> naszej wiedzy o kształtowaniu siC Wwiata cywego
okolicznych obszarów. Szcz>tki roWlinne spotykamy w jaskiniach bardzo rzadko, głównie
w postaci wCgiclków drzewnych. Na przykład podczas przekopywania namulisk _jaskini
Ciemnej w Ojcowie odnaleziono Wlady ognisk palonych przez człowieka z epoki kamiennej
z wCgielkami drewna łimby i modrzewia polskiego, które wchodziły w skład ówczesnych
lasów.

Bez porównania czCWciej wystCpuj> w osadach jaskiniowych szcz>tki zwierzCce, głównie
ssaków (Kowalski ńř5ř, lř65, lř7l). żeneza ich pochodzenia jest rócna. \ą\ęiele zwierz>t,
zwłaszcza drapiecnych, chociac nie było w jakiW szczególny sposób zwi>zane z jaskiniami,
chCtnie siC tam chroniło, koWci zaW gin>cych okazów, które na powierzchni ulegały
zazwyczaj zniszczeniu, doskonale zachowały siC w osadach jaskiniowych. Szcz>tki nie-
których gatunków były do jaskiM zawlekane przez cywi>ce siC nimi zwierzCta drapiecne
b>dc pozostawione przez poluj>cego człowieka z epoki lodowej. NajczCWciej znajdowane s>



koWci niedawiedzia jaskiniowego (Ursus speleolus). Ten okazały ssak, zamieszkuj>cy w epoce
lodowej teren Wycyny Krakowskiej, chCtnie chronił siC do jaskiM w porze zimowej. W ci>gu
tysiCcy lat liczba padłych osobników była tak wielka, ce dziW osady jaskiniowe pełne s> ich
koWci. W _jaskini Nietopcrzowej koło _jerzmanowic w czCWci tylko przebadanych w XIX
wieku osadów znaleziono szcz>tki co najmniej tysi>ca osobników. Znacznie rzadziej spotyka
siC koWci innych drapiecnikówŚ lwa jaskiniowego (Panllzera spelaea) i hieny jaskiniowej
(Crocuta spelaea). NajwiCksz> emocjC budz> zawsze ogromne koWci i zCby mamuta
(.Mammutlzus prímigeníus), który był głównym przedstawicielem wymarłej fauny płeistoceMs-
kiej. W znaleziskach jaskiniowych mamutowi towarzyszyły zwykle koWci innych, rozpow-
szechnionych w epoce lodowej zwierz>t kopytnych, jak np. dziki koM (źquus caballas), cubr
pierwotny (Blson priscus), renifer (RangzjM tarandus).



OCHRONA PRZYROŹY NA WYbYNIź KRAKOWSKIźJ

Bogactwo oraz niepowtarzalny charakter krajobrazu, szaty roWlinnej i fauny \ę\-ęy-
cyny Krakowskiej od dawna przyci>gały uwagC przyrodników, artystów, pisarzy i poe-
tów. Znalazlo to odbicie w licznych pracach naukowych, reportacach i dziełach
literackich, w których miCdzy innymi krytykowano rabunkow> gospodarkC i pod-
krcWlano koniecznoWć zabezpieczenia tego regionu przed zniszczeniem. Na przełomie
XIX i XX wieku brak odpowiednich przepisów prawnych utrudnial jednak uzyska-
nie wiCkszych efektów, mimo wielu akcji podejmowanych przez społeczeMstwo pol-
skie.

Źopiero w latach dwudziestych grupa przyrodników i krajoznawców z profesorem
Węladysławem Szaferem na czele przygotowała projekt utworzenia rezerwatu w dolinie
Pr>dnika (Richter, Szafer lř24ś Pawłowski B. ńř24), który stworzył podstawy do powołania
w ńř56 r. Ojcowskiego Parku Narodowego (żotkiewicz, Szafer ńř56). Przygotowano takce
propozycje utworzenia szeregu dalszych rezerwatów przyrody na obszarze _jury (KornaW
lř47ś .\ęsłed\ęvecka-KornaW lř52), które zostały zatwierdzone głównie w latach piCć-
dziesi>tych i szeWćdziesi>tych. W latach siedemdziesi>tych opracowana została koncepcja
optymalnego systemu rezerwatów przyrody dla centralnej czCWci Wycyny Krakowskiej
(Michalik ńř7ř b). Stanowiła ona przyrodnicze rozwiniCcie projektu _jurajskiego Parku
Krajobrazowego przygotowanego przez zespół architektów z Politechniki Krakowskiej
kierowany przez profesora Zygmunta Nováka (Novák, Bogdanowski, ŁuczyMska-Bruzda
ńř67).

Realizowana obecnie, stale rozwijana i udoskonalana ochrona przyrody na \«ęVycynie
Krakowskiej obejmuje rozbudowany system przestrzenny obszarów chronionych rócnej
kategorii. W ramach tego systemu stosuje siC, oparte na ekologicznych podstawach,
rócnorodne działania zmierzaj>ce do zebezpieczenia trwałoWci wszystkich wartoWciowych
elementów przyrody.

Przestrzenny system obszarów chronionych

Przestrzenny system ochrony przyrody na Wycynie Krakowskiej sklada siC z czterech
kategorii terenów o rócnych funkcjach. S> toŚ park narodowy wraz ze stref> ochronn>,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz obszar chronionego krajobrazu.

ł. Ojcowski Park Narodowy, o powierzchni ń5řŃ,52 ha, jest obszarem
o najwycszej randze ochronnej i obejmuje najcenniejszy pod wzglCdem przyrodniczym
fragment Wycyny. Kategoria parku narodowego, maj>ca własn> administracjC i zaplecze
wykonawcze, daje najwiCksze mocliwoWci realizowania rócnorodnych zadaM ochronnych,
które stanowi> główny cel istnienia parku. Stosowane s> tu rócne typy ochrony, poczynaj>c
od ochrony Wcisłej, poprzez bardzo ograniczone formy ingerencji, a koMcz>c na daleko



posuniCtej ochronie aktywnc_j zmierzaj>cc_j do utrzymania niestalę›iłnych ekosystemów
półnaturalnych i ich nietrwałych stadiów sukcesy_jnych.

Strefa ochronna Ojcowskiego Parku Narodowego ma status zblicony do parków
krajobrazowych, lecz jest szczególnie z Parkiem Narodowym zwi>zana.

2. Rezerwatyę przyrody, podobnie jak park narodowy, utworzone zostały
głównie w celu pełnienia funkcji ochronnych. Obejmuj> one tereny o dobrze zachowanej,
szczególnie cenne_j przyrodzie i stanowi> uzupełnienie O_jcowskiego Parku Narodowego
w zakresie ochrony rezerwatowej. Obecnie na Vfycynie, w granicach województwa
krakowskiego, _jest ń3 rezerwatów o ł>cznej powierzchni 7ř6 ha, a kilka dalszych czeka na
zatwierdzenie.

Charakter rezerwatów, ich powierzchnie oraz stosowane w nich formy ochrony
przedstawiaj> siC nastCpuj>coŚ

Nazwa rezerwatu pow. w ha typ rezerwatu forma ochrony

BielaMskie Skałki
Źolina źliaszówki
Źolina Kluczwody
Źolina Mnikowska
Źolina Racławki
Źolina Szklarki

ń,73 llorystyczny
ńŃř,57 leWny
35,22 leWny
2Ń,43 krajobrazowy
473,ŃŃ leWny
47,2ř leWny

Kajasówka ń ń,83 przyrody nieocyw.
Michałowice ń2,ń2 llorystyczny

Wcisła
czCWciow>
czCWciow>
czCWciow>
czCWciowa
czCWciowa

Wcisła
czCWciow>

PanieMskie Skały 6,4ń krajobrazowy czCWciowa
Skała Kmity ńř,43 krajobrazowy czCWciowa
Skałki Przegorzalskie ń,38 llorystyczny Wcisła
Skołczanka 36,53 stepowy Wcisła
W-ę>wóz Bolechowicki 2ń,3ń krajobrazowy czCWciowa

łąunkcje rezerwatów utworzonych na Wycynie s> zrócnicowane. Pod wzglCdem
powierzchni dominuj> rezerwaty leWne. Kilka małych rezerwatów llorystycznych chroni
stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych roWlin i zwierz>t bczkrCgowych. Źla
ochrony krajobrazu jurajskiego utworzono trzy obiekty. Ponadto istnieje jeden rezerwat
stepowy chroni>cyę kserotermiczne murawy z bogat> faun> rzadkich gatunków motyłi na
wzgórzu Skołczanki. VV rezerwacie przyrody nieocywione_j, ol.›cjmu_j>cym zrChowe wzgórze
Kajasówki, ochronie podlega obok walorów geologicznych interesuj>ca llora i fauna
kserotermiczna.

Uzupełnieniem w stosunku do rezerwatów przyrody s> pomniki przyrody, których jest
na Wycynie Krakowskiej kilkadziesi>t. T> form> ochrony objCte s> drobne, ale cenne
obiekty przyrodnicze, jak np. zabytkowe drzewa lub ich grupy, stare ale_je, jaskinie.
stanowiska archeologiczne, formy skalne, cródła krasowe, stawy itp.

3. Parki krajobrazowe, w granicach województwa krakoxvskiego, zajmuj>
prawie 4ŃŃ,, obszaru jury. Trzy parkiŚ BielaMsko-Tyniecki, RudniaMski i ŹłubniaMski.
mieszcz> siC w całoWci na terenie województwa krakowskiego. Parki TenczyMski i Źolinki
Krakowskie czCWciowo przechodz> na obszar województwa katowickiego, natomiast Park
Krajobrazowy Orlich żniazd połocony jest głównie w województwach czCstochowskim
i katowickim, a w granicach województwa krakowskiego znajduje siC _jedynie _jego
południowyę kraniec.

Stosunki powierzchniowe i struktura ucytkowania gruntów w poszczególnych parkach
w obrCbie województwa krakowskiego s> nastCpuj>ceŚ



powierzchnia w ha
Nazwa parku _ _ _ _

ogolem uzytki rolne zabudowania ń in.

BielaMsko-Tyniecki 54ńŃ ń36Ń 375Ń 3ŃŃ
46ńŃ 26ŃŃ ńř4Ń 7Ń

ęń`‹-ęnczyMski ř56Ń -ńŃřŃ 464Ń 83Ń
Źolinki Krakowskie ř35Ń ńńřŃ 586Ń 23ŃŃ
ŹluhniaMski 6ř7Ń ń74Ń 345Ń ń78Ń
Orlich żniazd ń28Ń 53Ń 72Ń 3Ń

RudniaMski

Rol> parków krajobrazowych jest ochrona wszystkich elementów krajobrazu jurajs-
kiego, przy równoczesnym wykorzystaniu terenu dla celów gospoclarczyclt i rekreacyjnych.
w ramach zrównowaconego rozwoju.

4. Obszar chronionego kr ajoh razu obejmuje cala WyzynC Krakowska
i stanowi jak gdyby strelC otulinowa, zabczpicczaj>c> i ł>cz>c> wszystkie parki krajob-
razowe oraz Ojcowski Park Narodowy w _jeden l`unkcjonalny system przestrzenny. System
ten jest pozytywnym przykładem wykorzystania osi>gniCć arcltitektonieznych i planistycz-
nycli dla potrzeb ochrony przyrody.

źkologiczne problemy ochrony szaty roWlinnej i fauny

Aktualna szata roWlinna i fauna \\ęyzyny mimo zniszczeM odznacza siC jeszcze
wybitnym bogactwem i rócnorodnoWci>. _]est to po czCWci wynikiem naturalnych warunk‹ę›w
siedliskowych. po czCWci zaW efektem dawniejszej gospodarki czlowieka (Medwecka-KornaW.
KornaW ńř63ś Í\-Iichalik ńř74 ń). ńř7ř ń), ńřřńń. W wyniku wielowiekowej dzialalnosci
gospodarczej czlowieka wyksztalcily siC nowe półnaturalne biocenozy ń murawy kseroter-
miczne, niektóre typy zaroWli, l>ki, torń`owiska niskie, pastwiskai bardzo bogate w gatunki.
Í\liektore biocenozy naturalne (np. murawy naskalne). niegdyW bardzo rzadkie. znacznie siC
rozprzestrzenily w wyniku czCWciowego odlesicnia terenu. Szata roWlinna uzyskala mozaiko-
w> strukturC przestrzenna o wyj>tkowej róznorodnoWci. Stan roznot°(›(lńń‹›W(ęi l)iocenotycznej
i gatunkowej w krajobrazie dolin i wzgórz jurajskich l›ył bardzo wysoki. zblicony (lo
optymalnetşo, jeszcze około 3Ń lat temu. W ostatnich dziesiCcioleciach zaznaczyly siC jednak
niekorzystne trendy przemian w szacie roWlinnej i launie. \\ęskutek zaniku tradycyjnych
form gospodarki pasterskiej szybko zmniejsza siC powierzchnia muraw ksertnermicznych.
Ĺ\ńadmiernie przerCl)ywane starodrzewia reliktowycli lasów gorskiclt trac> swój specyliczny
chłodny i cienisty litoklitnat. Lasila siC proces wymierania torlowisk, mokratlel i pocltnok-
lych l>k w odwadnianych dnach (lolin. Konsekwencj> tych zmian jest zmniejszenie siC
rócnoroclnoWci.

W obecnych warunkach, obok zabezpieczenia pozostałych jeszcze komplel-ts‹ę›w l›io-
cenoz naturalnych. ochrona roz`.norodnoWci jest jednym z wacniejszych zadaM 7,espolu
jurajskich Parków l<Ĺrajol)razowych. Przemawia za ni> wiele argument‹ę›w. Wyzytta
Krakowska, z uwagi na zrócnicowanie warunków glehowyclt, mikroklimatycznyclt i rzezliy,
wyj>tkowo predysponowana jest do ochrony bardzo rócnorodnej ekologicznie szaty
roWlinnej i fauny. bogatych w odmienne biocenozy i gęatunki. R‹ę›cnoro(lnoWć jest najl›ar(lziej
ekonomiczna z punktu widzenia ochrony zasobów genowych, gdyz pozwala na maksymal-
ne wykorzystanie potencjalnych mocliwoWci siedlisk i zabezpieczenie najwiCkszej lie/.hy
gatunków oraz biocenoz na okreWlonej jednostce powierzchni. lstotny jest równiez fakt.
utrzymywanie mozaikowej struktury szaty roWlinnej, bogatej w odmienne biocenozy
i gatunki, sprzyja osi>gniCciu wysokiej stal.›ilnoWci i odpornoWci krajobrazu na niekorzystny
wplyw czynników antropogenicznych. _]est to wacne w przypadku 7.espońu yjurajskich ř7
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Ryc. 5. Struktura ekologiczna i liczebnoWć llory roWlin naczyniowych w modelowyeh odcinkach doliny o rócnym
rozmieszczeniu formacji roWlinnych (lasów, zaroWli i muraw). A _ naslonecznienie wzglCdne. B _ procent
pokrycia w warstwie roWlinnoWci zielnej przez gatunkiŚ a _ oligotermiczne górskie, b _ kserotermiczne, c _ inne.
C _ wartoWć wspólczynnika rócnorodnoWci Hę (krzywa uproszczona). Ź _ struktura ekologiczna flory wyracona
procentowym udzialem gatunkówŚ I _ silnie oligotermicznych i cieniolubnych, 2 _ umiarkowanie oligotermicz-
nych i cieniolubnych, 3 _ mezofilnych i ubikwistycznych, 4 _ umiarkowanie kserotermicznych i cieplolubnych,
5 _ silnie kserotermicznych. ź _ przyblicona liczba gatunkówę roWlin naczyniowych wystCpuj>cych na
powierzchni Ń,25 km”. Ż _ przyblicona liczba zbiorowisk roWlinnych wystCpuj>cych na powierzchni Ń,25 km”.
Źiagram pokazuje, jak nalecy Wwiadomie ksztaltować przestrzenri> strukturC zbiorowisk roWlinnych w krajobrazie
kulturowym dolin jurajskich w celu uzyskania maksymalnej rócnorodnoWci biocenotycznej i gatunkowej.

_ł

Ryc. 6. Program aktywnej ochrony rócnorodnoWci biocenotycznej i zasobów genowych na przykladzie rezerwatu
krajobrazowego Źolina Mnikowska.

I _ obszar dla ichrony naturalnego krajobrazu roWlinnego (ingerencja czlowieka ograniczona do niezbCdnego
minimum), 2_7 _ obszar dla zachowania rócnorodnoWci biocenotycznej i gatunkowej oraz kulturowego
krajobrazu roWlinnego (konieczne stosowanie zabiegów ochrony aktywnej). 2 _ główne ostoje zbiorowisk
i gatunków kserotermicznych wymagaj>ce odlesiania. odkrzewiania, wykaszania muraw, itp.. 3 _ półnaturalne
ł>ki i pastwiska oraz fragmenty zioloroWli, wymagaj>ce systematycznego ucytkowania koWnego, wypasu i od-
krzewiania, 4 _ lasy w rejonie wystCpowania cieniolubnych gatunków górskich wymagaj>ce utrzymania zwartych
drzewostanów, 5 _ lasy w rejonie wystCpowania biocenoz i gatunków kserotermicznych, wymagaj>ce utrzymywa-
nia przeWwietlonych drzewostanów, odslaniania skal, itp., 6 _ lasy naturalne o mezofilnym charakterze
(standardowe formy gospodarki rezerwatowej), 7 _ lasy o zaburzonym skladzie gatunkowym drzewostanu i runa,

wymagaj>ce przebudowy.
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Parków Krajobrazowych, który znajduje siC pod wyj>tkowo siln> presj> rócnych form
oddziaływania człowieka, w tym szczególnie przemysłowych zanieczyszczeM powietrza
atmosferycznego i urbanizacji.

juc obecnie na wielu obszarach Wycyny Krakowskiej (np. w Ojcowskim Parku
Narodowym i niektórych rezerwatach) realizowane s> programy aktywnej ochrony
rócnorodnoWci biologicznej. Polegaj> one na Wwiadomym kształtowaniu przestrzennej
struktury płatów rócnych typów biocenoz (lasów, zaroWli, muraw, ł>k itp.) w krajobrazie.
Na przykład na podstawie szczegółowych badaM ustalono, ce w skalistych dolinach
jurajskich, ze wzglCdu na specyficzne warunki siedliskowe, maksymaln> rócnorodnoWć flory
i fauny mocna uzyskać utrzymuj>c dominacjC starodrzewi leWnych na zboczach o ekspozycji
północnej, a ducy udział muraw i rzadkich zaroWli na zboczach o wystawie południowej
(Michalik ńř85, ńřřń).

VV realizacji programu ochrony rócnorodnoWci biologicznej konieczne jest utrzymywa-
nie biocenoz półnaturalnych, jak murawy, ł>ki, pastwiska, które wyksztalciły siC pod
wpływem długotrwałego ucytkowania pasterskiego i koWnego. Na tych obszarach, gdzie tt
tradycyjne formy ucytkowania juc zanikły, niezbCdne jest stosowanie zastCpczych zabiegów
ochronnych, takich jak wykaszanie runi roWlinnej, wycinanie krzewów, podrostów drzew,
itp.
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W Katalogu szczególnie interesuj>cych, godnych zwiedzania obiektów przyrody cywej,
uporz>dkowanym alfabetycznie, zamieszczono zwiCzł> charakterystykC tych obiektów. S>
to w wiCkszoWci rezerwaty istniej>ce i projektowane oraz obiekty na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego. Nazwy rezerwatów oraz nazewnictwo geograficzne mocna znalecć na
dostCpnych mapach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego, Źolinek Krakowskich,
Zespołu jurajskich Parków Krajobrazowych oraz Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej.
Źla łatwiejszej orientacji podano lokalizacjC omawianych obiektów w .stosunku do
najblicszych miejscowoWci.

Z uwagi na bardzo szybko zachodz>ce zmiany w przyrodzie cywej Wycyny Krakows-
kiej zamieszczone informacje po kilkunastu, a nawet kilku latach mog> siC czCWciowo
zdezaktualizować, zwłaszcza w odniesieniu do terenów ucytkowanych gospodarczo.



BŁĽLALSKIź siuuxl
Rezerwat Íłorystyczny o pow. l,73 ha, połocony
na Bielanach (Kraków, Krowodrzai, obejmuje
skałki wapienne z typow> zonacj> roWlinnoWci ksero-
termicznych muraw (Åfoelerio-Żesrurøluml, zaroWli
(Pcurfdano ccrtfarzłzz-CŃr)ęńetum) i lasu gr>dowego. Sta-
nowiska rzadkich gatunków kserotermicznych roWlin
i zwierz>t bczkrCgowych, zanikaj>ce w ostatnich
dziesiCcioleciach wskutek zarastania rezerwatu przez
las.

BUCZYNA CZźRNICHOWSKA
Projektowany rezerwat IeWno-krajobrazowy kolo (Ize-
rnichowa. Obejmuje wzgórze wapienne o nazwie
Chełm, poroWniCte starodrzewem bukowym. MiCdzy
innymi wyksztalcily siC tu zespoly buczyny cieplolub-
nej i buczyny kwaWnej. W runie liczne gatunki roWlin
chronionych.

ŹOLINA BBŹKOWSKA
_jedna z najcenniejszych dolin jurajskich na Wycynie
Krakowskiej. Ci>gnie siC na długoWci okolo 6 km i ma
bardzo zrócnicowan> szatC roWlinn>. Źominuj> tu
lasy gr>dowe i bory mieszane, wystCpuj> takce nie-
wielkie platy buczyny karpackiej i cieplolubnej bu-
czyny naskalnej oraz fragmenty łCgów ołszowych. Na
skałistym lewym zboczu doliny spotykamy kseroter-
miczne zaroWla (Peuredano cmęarń`ae-(Ýrirrletuni_), ksero-
termiczne murawy (Ongano-Brac/ń)ępodń`flum, Ífoelfrio-
-Żcstucelum) oraz murawy naskalne (Żesturetum paÞen-
tis). VV dnie doliny zachowały siC fragmenty ł>k
wilgotnych (Cirsietum rtrularis) i Wwiecych fzłrrhenat-
herctum mrdioeuropaeumj oraz zioloroWla i szuwary nad-
potokowe. WWród bardzo bogatej flory roWlin naczy-
niowych stwierdzono kilkanaWcie gatunków górskich
(np. Źentaria glandufosa, .ęłcom`tum moldaeiruni, Lurtaria
redń`vńęzŚa, (.`otonea.ńtrr ńęntńęgerrńąma). Szczególnie interesuj>-
ce jest jedyne na \ę\-ęycynie Krakowskiej rcliktowe
stanowisko arktyczno-alpejskiego gatunku skalnicy
gronkowej (Sanfraga ań`.z‹mn`,ń, porastaj>cej masywy
skalne głównie w Wrodkowej czCWci Źoliny BCdkows-
kiej. Żlora kserotermiczna obejmuje ponad lŃÜ ga-
tunków (np. .-łnrnione .n`ńń.ęestrń`.ń, Inula safícina, Carex
pedifonnu, żentiana rruciata, (I. ciłiata, Tlgymus au.ńętríacu.ńę.
Trifołium rubms, Verbasrum au_ńm`rńcunń). Najbardziej
interesuj>ce murawy z rzadkimi gatunkami kseroter-
micznymi znajduj> siC na zboczach w wylocie doliny
koło przysiółka L>czki oraz na masywach skalnych
w Wrodkowej czCWci doliny. Źolina BCdkowska charak-
teryzuje siC bogat> faun> ptaków zwi>zanych ze
Wrodowiskami skalnymi (opocznik bialorzytka, pus-
tulka, kopciuszck). Nad potokiem spotykane s> dwa
górskie ptaki _ pluszcz i pliszka górska, oraz zimoro-
dek.

ŹOLINA BRZOSKVVINI
Mała skałista dołinka jurajska, ok. l,5 km długoWci,
połocona obok miejscowoWci (Jhrosna i Brzoskwinia.
W)ęSIçpuje tu bogata roWlinnoWć i fauna kserotermicz-
na na wypasanych zboczach i skałach. Obecnie
obserwuje siC szybkie zarastanie zboczy doliny zagaj-
nikami brzozowymi.

ŹoLńNa ń-zuzszówxl
Rezerwat leWny o pow. łŃř,57 ha, połocony miCdzy
Czern> a Paczóltowicami. Obejmuje starodrzewia
gr>dów. eiepłolubnycli buczyn. fragmenty buczyny
karpackiej i sudeckiej. Nad potokiem w dnie Źoliny
zachowały siC łCgi jesionowo-olszowe. Na wierzchowi-
nach dominuj> hory mieszane. Liczne stanowiska
roWlin górskich (npŚ zlruncus ›ń`łńęr.ńhęr. Petanłes ulbus.
lęeram`(rń rrtontanaji oraz gatunków prawnie chronio-
nych {Í.iÍŚąurn martagrm, (ą.`eƒń/ń‹ńń‹ńńńllńzęm alba. (.`. rubm. (
l‹ńrńggęfŃÍńęa. Í)ap/me rrifşfreuni, (ą‹ńlrmlu_ń m°ńę‹ńńńÍń Bogata
fauna ptaków leWnych.

ŹOLINA KLUCZWOŹY
Rezerwat leWny o pow. 35,22 ha obejmuje fragment
prawego zbocza Źoliny kolo Białego KoWcioła. Źomi-
nuj> tu lasy gr>dowe i drzewostany przejWciowe
miCdzy gr>dem i łńorem mieszanym. W ekspozycji
północnej wystCpuje niewielki płat starodrzewu łńu-
czyny karpackiej z masowym udziałem lilii złotogłów
ńÍÍ.ń`ńń`ńńm martagorrę w runie.
Poza rezerwatem na przeciwleglym zboczu wystCpuj>
bardzo bogate murawy kserotermiczne -()rńąg‹ńmń-Bm-
(/{ńƒ›ńńdƒeĄum, Ítioelrrib-Żńęńęmmęńmń. fragmenty Irmlrtrmi en-
sń`folń`ae_] oraz murawy naskalne Ż‹ę.ńłunętńmń p‹ńN‹ęnrńĹńę
i kserotermiczne zaroWla.
Bardzo interesuj>ca r(ńW|ińńńń‹ńWc kserotcrmicziia zacho-
wała siC w wylocie Źoliny Kluczwod y na skałach kolo
przysiólka (lacki. Rosn> tuŚ (.`anę.ńę pe‹ńgęƒińrrrńi.ń. .lhlira
Ąrarńs.ńń`Ązęanńąr‹ń, [aula ‹ęnńń`folńąa. .-liter anńeęNu.ń, ęTrń`śę¿›ńńąńzrńń
rubms, łęeęrorńńą(a amfrmra i in. Ogółem w ł)o|inie
Kłuczwocly we łlor/.e roWlin naczyniowycli, licz>cej
ponad 5ŃŃ gatunków, ac ń35 to roWliny kserotcrtnicz-
ne. RoWlin górskich jest natomiast l7 ńńńp. .łnrriilurn
mrøłdaz-ęńącunń, Pu(}=ńłńę(/mm Ífibalum, złruncus .ńilńę‹ę.ńr‹ęr. Pevasi-
trs aíbus, Vaferiarta trípłerii. Urc/ńńÍń masruluŚ-.

ŹoLmA KOBYLALSKA
Niewielka dolina jurajska o długoWci okolo 3 km.
połocona koło Kobylan, charakteryzuje siC l›ar(łzo
rócnorodn> szat> roWlinn>. \\ę górnym odcinku panu-
j> lasyę gr>dowe oraz mlodniki brzozowe i sosnowo-
-dCbowe. Na masywach skalnych zbiorowiska roWlin-
noWci kserotermicznej zaroWłowej i murawowej. Źolny
odcinek Źoliny zajmuj> głównie wtórne murawy
kserotermiczne ńŃrigano-BrarÍńńpudń`‹ętńnńęń_ , pastwiska
i rzadkie zagajniki brzozowe. Liczne s> murawy
naskalne (Żestufetuni ƒńaNńęntzĹńją. a na osypiskacli wa-
piennych zbiorowisko piargowe z paproci> zachylk>
Roberta ń_`Í){ńęnƒ›łmędrńęńmń R‹ńbfrłń`amąń. Źno Źoliny zaj-
muj> cyzne pastwiska =[l.oh`o-(¿`ńęrńn.ńur‹ętmrń _ nad poto-
kiem zaW wystCpuj> fragmenty ziołoroWli i szuwaru
mannowego ę.ę_.Spargarńi‹ń-(}{}ę(ernęIunńń. 7.acłńowala siC tu
bardzo bogata flora i fauna kserotermiczna. W górnej
czCWci lewego zbocza kolo wylotu Źoliny znajtluje siC
zgrupowanie brzozy ojcowskiej ńBetńńńa .r r¿ńęrnńęń}ęńń_ńńę_ń
oraz jedyne na \\ęycynie stanowisko krzewiastej lńrzo-
zy Szafera (Heinle szqƒfrzÝ.

ŹOLINA MNHCOWSKA
Rezerwat krajobrazowy o pow. ę2(),43 ha, połocony
koło ¿\łnikowa, obejmuje najbarcłziej urozmaicony l Ń5



morlologicznie odcinek doliny potoku Sanki. Na
bardzo zrócnicowana szatC roWlinna składa siC ń3
zespołów, w tym 4 leWneŚ gr>d, leg olszowy. lńór
mieszany i cieplolubna buczyna naskalna. Na silnie
naslonecznionych skalistych zboczach wystCpuj> kse-
rotermiczne zaroWla ń`Peu(cdamń rzrrrarrafę-(.`Ńr)ęńrtumń,
kserotermiczne ni u rawy ‹ś` ()rrg‹ńńńo-HrarÍgńępu(ńęń`ettńnńji
i murawy naskalne .Żesłrirrturri paNzęrńtńĹńęń. Ocienione
przez las skały wapienne poroWniCte s> zbiorowiskami
mszaków. Źno doliny zajmuj> ł>ki wilgotne ęśą(.`ńąrsńąetńuńń
rńąńęuĄanęsń. ł>ki Wwiece I.-łrrlirnrillirrrturri mfrÍi‹ńrńńr‹ńparurńńŚ,
pastwiska ń.Ńńńąu-(¿`ń-ęńńo_ńurrlumńoraz rozprzestrzeniaj>ce
siC ostatnio zioloroWla pokrzywowe. W malym wysy-
chaj>cym stawku w północnej czCWci rezerwatu wy-
kształciła siC roWlinnoWć szuwarowa. We florze roWlin
naczyniowych rezerwatu stwierdzono lę2 gatunków
górskich ęIęnp. .-łrmlrusę .ńiĄńęe.ńtrr, (.`ń›l‹ńmąa.ńtrr íriłegrrrirrza.
PfęĄa.n`te.ń albm. lęa/erinria Ąr¿pt(rińń_ okolo IÜU gatunków
kserotermicznych ń,_np. (.`arfę.r nń‹mla.ęń‹ń, (›`‹ęmm`ńmń .zan-
guineum, hm/a /urta, Peucedrxnurri rcrńęari‹ń. Pit/(unŚ boch-
mrri. Tri/}ńńńąum rubrm, lęrrŃnń`raI(ńń(rnŚnń`ń oraz l7 gatun-
ków podlegaj>cych ochronie prawnej inp. (ą.`eƒ›haÍarńt-
firm alba. Źap/me rrmzrrrum. Źń`gŚąĄ‹ńÍń`s _,gmndń`Þ‹ńm. (z`aI‹mtę-
huś niralis. Í.ń`hęńmń marmg‹mę. WystCpuje tu bogata
fauna ptaków leWnych. nietoperzy zamieszkuj>cych
liczńńe jaskinie oraz ciepłołubnych gatunków zwierz>t
bezk rCgowych _

ŹOLINA POTOKU RUŹNO
Projektowany rezerwat leWno-krajobrazowy kolo
miejscowoWci Zalas. Źobrze zachowane. zrócnicowa-
ne zbiorowiska leWne. Rejon wystCpowania jedynej na
nicu kolonii kumaka górskiego ń_Bvnńbń`rńa ńęarńicgaĄa.ę.

ŹOLINA RACŁAWKI
Rezerwat leWny o pow. 473,Ń ha, połocony nncdzy
Źulńiem i Raclawicami. ()bejmuje dolinC potoku
Raclawka oraz kompleksy leWne na wierzchowinie,
siCgaj>ce po s>sicdni> ŹolinC Szklarki. Obok ()jcows-
kiego Parku Narodowego jest to najcenniejszy rezer-
wat leWny na \\`ycynic Krakowskiej. \\`ystCpuj> tu
starodrzewia nalec>ce do szeWciu zespołów leWnych.
bbocza o ekspozycji północnej porasla buczyna kar-
packa z górskimi gatunkami w runieŚ cywcem gruczo-
łowatyln ęj_l)entari‹ń gfandirlmri paprotnikiem kolczys-
tym ń_Po{ńę.slń`r/ńńńńńń Ą‹›baĄńmńś. przetacznikiem górskim
-r lęńęrońńńąra montana _ Ogółem górska flora roWlin naczy-
|ńiowyclń rezerwatu liczy Iż gatunków. Źo osobliwo-
Wci nalecy podawane z rezerwatu, jedyne na nicu
polskim, stanowisko górskiego grzyba (lolumnocystis
abietina. Źobrze naslonecznione skaliste zbocza doli-
ny i wzgórza zajmuje ciepłolnbna buczyna naskalna.
maj>ca tu najwiCksze i najlepiej wykształcone platy
spoWród wszystkich stanowisk na \ę\ęycynie Krakows-
kiej. \\ę ruńńie ciepłołubnych ł uczyn wystCpuj> liczne
gatunki storczykówŚ bulawniki ń(.`rƒńÍuńlurńł/zera ńńń/ńŃ. (Í.
IurrgÞuha. (I. rubra-. kryszczyki -. ÍŚ`ƒńńępucĄńą_ń rubńęgń`m›.sąa, ź.
ńrńłńf‹ńłia. ź. .ńr.ń_ńńęłń`/ińIńąaę. stwierdzono tec stanowisko
obuwika =Í(.¿`ń-ęśńrńęprdń`ńńńńń rafceofus 7. innych gatunków
masowo roWnie lilia złotogłów (fjfiuln rnarlagoni i waw-
rzynek wilczełyko f`Źap/Śne nńe.Śmęńńm}. Pozostałe ze-
społy leWne toŚ gr>d, kwaWna buczyna, bór mieszany
i łCg olszowy. Na skalkach spotyka siC małe platy

kserotermicznych zaroWli z bogat> flor> cieplolubna.
W rezerwacie wystCpuje ę25 gatunkówę chronionych
roWlin naczyniowych. Bardzo bogata jest fauna pta-
ków leWnych. CzCste s> gatunki górskich zwierz>t
lńezkrCgowych, m. in. wypławek alpejski (Planaria
rńĄpń`ńęńa} w zimnych wywierzyskach.

ŹOLINA SZKLARKI
Rezerwat leWny o pow. -ń7.2ř ha, obejmuj>cy frag-
ment łewego zbocza Źoliny miCdzy _jerzmanowicami
i Szklarami. Źominuj> starodrzewia buczyny karpac-
kiej i gr>du. \\` s>siedztwie wierzchowiny fragmenty
borów mieszanych. Na licznych masywach skalnych
rozproszone platy zaroWli i muraw kserotermicznych
oraz muraw naskalnych. W lasach doWć licznie wy-
stCpuj> gatunki górskie.
fleograficznie prawe zbocze Źoliny Szklarki jest
przewacnie zajCte pod uprawC roli. ale wokół licznych
wychodni skalnych, w>wozów i wciosów wystCpuje
bogata roWlinnoWć kserotermiczna i fragmenty lasówę
gr>dowych.

Kajasówka
Rezerwat przyrody nieocywionej o pow. ll,83 ha,
połocony kolo Przegini Źucltownej. Obejmuje zrCbo-
we wzgórze wapienne pokryte w wiCkszoWci zaroWłami
tarninowymi »B Primo-(.`r‹ńta(g‹ętum,i. Skaliste czCWci zbo-
czy o wystawie południowej porastaj> murawy ksero-
termiczne ęÍ Origano-Brarlńńęƒ›‹›(ńń`etum. Åioefcria-Żrsturrtum_ęń
oraz zubocałc murawy naskalne. \ę\ńęe wschodniej
czCWci rezerwatu zachowały siC male płaty lasu gr>do-
wego. ŹoWć bogata flora roWlin kserotermicznych (np.
Brrbms zęulgarzą.ń, (ffnłaurm r/tmarm, Żesłura sulcata,
P/zlerun borfirnrrii. lęemm`r‹ń t(u‹ęriunń_}. _jedyne na \\ęycynie
Krakowskiej stanowisko groszku szerokolistnego {ń.8-
tlńńęru.s falią/ińh`u.ń_ęń. Bogata fauna kserotermicznych zwie-
rz>t bczkrCgowych.

xocnznów
Na stokach (larbu ęfetlczyMskiego koło Kochanowa
zachowały siC duce typowe płaty łńuczyny karpackiej
z liczńńyńni górskimi gatunkami w runie. W dnie
doliny rzeki Rudawy warto obejrzeć resztki torfowisk
niskich z wełniankami ń_`IęÍrioplńorunń Iatifofium. ź. augus-
tń`/łńh`ńńnń= i storczykami ń()rr/Śis fal.¶uh`a, O. mandatu).

MIClłAŁOWmC
Rezerwat fłoryslyczny o pow. lę2,ł2 ha, połocony
kolo miejscowoWci .\lichalówka. Obejmuje fragment
niewielkiego wzgórza poroWniCty lasem bukowym
z bogatym stanowiskiem obuwika ((¿`)ępripzdiunŚ ral-
rfulus

OJCOWSKI PARK NAROŹOWY
Ojcowski Park Narodowy o powierzchni l5řŃ,5ř ha
obejmuje górn> czCWć doliny Pr>dnika (tzw. ŹolinC
()jcowsk>,ę. ŹolinC S>spowsk> oraz przyłegle kom-
pleksy leWne na wieńązcłńowinie. _jest to najbogatszy
pod wzglCdem szaty roWlinnej i fauny fragment Wycy-
ny Krakowskiej. Na terenie OPN stwierdzono około
ř5Ń gatunków roWlin naczyniowych, l6ŃŃ gatunków
grzybów. ponad 23Ń gatunków mchów i w>trobow-
ców, około 2ŃŃ gatunków porostów, \\`Wród roWlin



naczyniowych wystCpuje tu około 5Ń gatunków górs-
kich ąnp. (fmtaurea moÞís, Źentaria glandulosa, Lunaria
rednęń`ńęa, .łreniłum rariegatuni subsp gracifr) oraz ponad
ę2ŃŃ gatunkówę kserotermicznych (np. Stipa ]aan.ęńń`.ń_,
(.`arc.tę pedijbnriis, Tło-ęnius pmzmx, (.`fra.ńęuńfęutic‹ńsa, Aster
arrń(Uńo_`ń. \\ę OPN stwierdzono dotychczas okolo 27ŃŃ
gatunków zwierz>t (45 ssaków, l26 ptaków, I4
płazówę i gadów, 3 gat. rybś pozostała czCWć to
bezkrCgowce`ń. Szczególnie charakterystyczne s> dla
tego terenu nietoperze, których cyje tu lę2 gatunków.
Źuc> grupC fauny stanowi> gatunki górskie, spotyka-
ne głównie wWród bezkrCgowców, np. chrz>szcze
(Bmdidian Tibiałe, .-Uefasonza Zaponice), trzmiel (Bombus
jŃneHu.s`ń, motyl ńąPrri.Śoma nzinerala ń, Wlimak ląńęrtń`_._‹¿ęńń
substriala i wiele in. Podczas prowadzonych ostatnio
badaM nad faun> bezkrCgowców odkryto na terenie
OPN wiele gatunków nowych dla Polski oraz opisano
gatunki nowe dla wiedzy. \\ę Parku wystCpuje ponad
3Ń zbiorowisk roWlinnych o bardzo zrócnicowanym
charakterze. Lasy reprezentuj>Ś jaworzyna górska,
buczyna karpacka, buczyna cieplolubna, buczyna
kwaWna, gr>d, lCg wi>zowy, lCg olszowy i bór miesza-
ny. (Iharakterystyczne dla OPN s> kserotermiczne
zaroWla Wruredano rerńęeriaf- (.`ar}ęlrtum} i murawy (Ori-
garzo-Brar/iypodiftum. Å`orĄmę‹ń-Żesturcłum, Żrsturelum paĄ-
Irntis) zajmuj>ce masywy skalne i naslonecznione
skaliste zbocza. W dnach dolin wystCpuj> ł>ki Wwiece
{.-lrr/miatlzerztum nifdiozuropaøunijt, wilgotne ł>ki ostro-
ceniowe ńę_ę(.`ń`r5ń`etńmń rz`ńęuńarisń, zioloroWla nadpotokowe
lfšerartio-Pełasilelmn, _Íunrn-.ęł-fmthrłurnJ oraz zioloroWla
pokrzywowe zarastaj>ce nie ucytkowane ł>ki.
Źo najbardziej interesuj>cych obiektów w OPN
nalec>Ś
l. Źolina W Pieskowej Skale z bogat> roWlinnoWci>
i faun> kserotermiczna na zboczach o wystawie
południowej w masywie Skal \\-ęernyhory, oraz z bio-
cenozami górskich lasów bukowych w w>wozach
\ę\-ęCgiełny Źół i Sokolec.
2. Źolina Zachwytu. Boczna dolina odchodz>ca od
doliny Pr>dnika w miejscow‹.ńWci Mlynnik. \\ę wylocie
Źoliny 7.achwytu znajduje siC jedyne na \\ąycynie
Krakowskiej stanowisko wysokogórskiego gatunku
- chabra miCkkowłosego ęŚĹ(.`rnlaurm ńnoIńńę.ńęń. W dolinie
Pr>dnika interesuj>ce s> ł>ki ostroceniowe nad poto-
kiem i roWlinnoWc kserotermiczna na zboczach.
3. Zbocza pod żrodziskiem ze stanowiskami rza-
dkich roWłin kserotermicznych, np. wisienki stepowej
[(.`era.ńu.ńjiulń`(ńń.ńrr`ń, astra gawCdki (.~ł.rtŚr arnelíurş i tu-
rzycy stopowatej l (Iarrx prd{f‹ńrmń`.ńąń. Szczególnie boga-
ta fauna kserotermicznych owadów, m. in. motyl
kraWnik rzCWniowiec {Čńę_r_ę‹ęrń‹ń rarńńi‹ńńząca`ń.
4. żóra Zamkowa W Ojcowie poroWniCta grabo-
wo-jaworowym starodrzewem gr>du z bogatym sta-
nowiskiem obrazków plamistych {`.~łrum maruńatum_ję.
Na przeciw żóry 7.amkowej na lewym zboczu dołińńy
Pr>dnika wznosz> siC masywy skalne z bogatymi
biocenozami kserotermicznymi.
5. Skala jonaszówln w wylocie Źoliny S>spows-
kiej ze stanowiskiem murawy kserotermicznej z ostni-
c> _jana í.S`Ąipa ]o‹mm.ńĹń.
6. Źolina S>spowska. Znajduj> siC tu najlepiej
zachowane w obrCbie \\ęycyny Krakowskiej staro-

drzewia górskich lasów jaworowych z paproci> jCzy-
cznikiem (P}ńńęHítń`s scoloprndriunzi oraz buczyny karpac-
kiej. W dnie Źoliny wilgotne ł>ki ostroceniowe ę”(.`ir-
.nktunt rzrularisl, fragmenty zl)iorowisk turzycowych
i ziołoroWli. Na potoku widoczne tamy zbudowane
przez bobry, które byly tu wprowadzone w lř8Śęń r.
Obecnie nie s> obserwowane.
6. Brzoza Ojcowska. Plantacja brzozy ojcowskiej
znajduje siC w dnie doliny w Ojcowie kolo skały
zwanej lgła Źeotymy.
7. W>wóz za Krzkowsk> Bram> i W>wóz Ciasne
Skałki. W>wozy na prawym zboczu doliny Pr>dnika
w Ojcowie, charakteryzuj>ce siC szczególnie zimnym
mikroklimatem. Znajduj> siC tu bogate stanowiska
flory i fauny górskiej w runic buczyny karpackiej
i gr>du oraz na ocienionych skałach wapiennych.
B. żóra Koronna. Rozległy masyw skalny na le-
wym, silnie nasłonecznionym zboczu doliny Pr>dnika
w Ojcowie, ze stanowiskami szczególnie bogatych
biocenoz kserotermicznych (zaroWla, murawy= oraz
ciepłych buczyn naskalnych i gr>dów. Przez masyw
(ióry Koronnej i s>siedniej żóry Okopy prowadzi
trasa Wciecki dydaktycznej.

OSTRYSZ
Projektowany rezerwat leWno-krajobrazowy na zbo-
czach doliny rzeki Źłubni w okolicy (šlanowa obej-
muje niewielki kompleks leWny z cieplolubnymi lńu-
czynami i łCgami. Na skalkach interesuj>ca roWlinnoWć
kserotermicziia.

SKAŁA KMITY
Rezerwat krajobrazowy o pow. lř.ęłř ha, połocony
koło Zabierzowa, obejmuje zbocza przelomowego
odcinka doliny rzeki Rudawy. Na prawym skałistym
zboczu zachowały siC fragmenty muraw i zaroWli.
ł.ewe cieniste zbocze porastaj> lasy gr>clowe z licz-
nymi gatunkami górskimi w runie ńńp. lęrmłńęum
album. .ęłrńńmąlmn nńńńldazęńąr.ęzńn. .ęłrum-ńń.ń ii/ńęrę.ńĄ‹ęr . Źno
doliny zajmuj> typowe ł>ki koWne .-Ińń/ń‹ęńń‹ńt/ńmęńęńmń
mrdieeiiropzirtxrn .

SKAŁKI PRZźżORZALSKIź
Rezerwat fłoryslyczny o pow. ń,38 ha. połocony
w Przegorzałach ¬ęKraków, Krowodrza, obejtnuje
WciańńkC wapienn> z muraw> naskaln> z kostrzew>
lńład> ń_Íą(.slurrĄurńńƒń‹ńHnńĄńą.ńń, murawami kserotermicz-
nymi ęśÍ()rigari‹ń-Bradśńƒń‹ńdńęøęĄnnń. Åbeleriti-Íą‹ę.smrfĄńńm . cie-
płymi zaroWłami ńPfure(ńęanu cmęmiar-(.`erńęl‹ęĄńmń- oraz
lasem gr>dowym. Stanowiska rzadkich gatunków
kserotermicznych, np. ocota zwyczajna ęÍ.ńąńęuńyńęńsńĹ~ ń-ńńń-
gririsl. macierzanka Marshalla =,Tlnęrńńń¿ń rrmriłrrz//ńą‹ńrńu.ń
w>trobowce t(›`rirńń‹ńĄ‹lń`a _/ąragńęam. Rirrirz .iaccułu _ Bogata
fauna południowych gatunków owadów. np. motyle
z rodzaju .Ś)ęgm‹ń.

PANIźLSKII-ń SKAŁY
Rezerwat krajobrazowy o pow. (i.~łl ha. połocony
w Lesie Wolskim k. Woli _justowskiej Kraków.
Krow-ęodrza`ń. Obejmuje skalisty w>wóz poroWniCty
naturalnie zachowanym lasem gr>dowym o bogatej
roWlinnoWci runa.



PUSZCZA ŹULOWSKA
Rozległy kompleks podmokłych i bagiennych lasówę
oraz torfowisk WródleWnych zajmuj>cy obnicenie zwa-
ne Nieck> Źulowsk>, połocony na południe od stacji
kolejowej Źulowa. Znajduj> siC tu jedyne w obrCbie
7.espolu_]urajskich Parków Krajobrazowych stanowi-
ska zbiorowisk i gatunków wysokotorfowiskowych
(np. ()Ś§)ęcocrus quadrípetalus. Andramfda pałtfofia, Vac-
rirtiuni uliginomm, Ledum palastre, Źrosera rotandifałia),
które ostatnio zanikaj> wskutek osuszania terenu.
Zachowały siC tu jeszcze fragmenty borów bagien-
nych, a takce podmokłych łCgów jesionowo-olszo-
wych ze stanowiskami wysokogórskiej ciemiCcycy
zielonej (kerałrum labefianum). 7. rzadszych gatunków
zwierz>t wystCpuje łoW, a z ptaków zadomowil siC
ostatnio bocian czarny. Na torfowiskach Puszczy
Źulowskiej do niedawna odbywały siC toki cietrzewi.

SKOŁCZANKA
Rezerwat faunistyczny o powierzchni 36,53 ha, polo-
cony koło miejscowoWci Tyniec, obejmuje pagór juraj-
ski pokryty roWlinnoWci> lcWn> (gr>dy, bory mieszane,
sztuczne laski sosnowe i dCbowe) z nielicznymi juc
obecnie płatami murawę kserotermicznych (fí`aelerń`o-
-Żcsturetunz, Żfstura-Thymrluml, muraw piaskowych
ńfŜprrgale-(.`a{)ęnep/zaretum) i wrzosowisk. Stanowiska łi-
cznych roWlin kserotermicznych, np. sasanka ł>kowa
(PuńńęatńęHa praieristsj, piCciornik bialy (Potrntiüa alba ń,
bodziszek czerwony (Urranium sanguineum), macierzan-
ka pannoMska tT}ń_ymus pannanirus), ocanka właWciwa
ńąTrum`um c/zamardrrsl i in. 7. lnurawami wi>ce siC
wyj>tkowo bogata fauna motyłi, których stwierdzono
tu ponad 5ŃŃ gatunków. jako wielkie rzadkoWci
podawanoŚ ranapafgganalis, Stagmalophara srrmlełfa.

a zwłaszcza motyle z rodzaju ls{}ęporhańnęa. Obecnie
znaczna czCWć gatunkówę wyginCła.

w>wóz ßouzenowlclu
Rezerwat krajobrazowy o pow. ę2ń,3ń ha. połocony
kolo Bolechowic. żórna i Wrodkowa czCWć W>wozu
jest zajCta przez lasy gr>dowe i bory mieszane.
Skaliste zbocza w wylocie W>wozu zajmuj> kser‹ńter-
miczne murawy (Onlgana-Bracł¿ńęƒ›odt`etunń. Żfnucfturri
paÞmlu) oraz zaroWla (Peurrdana rmęariae-(.`‹ńr)ęleturn _ń ze
stanowiskami licznych gatunków kserotermicznych
(np. ƒmda hirta. .ifelira Ąrans5ń`lzęanńra. 7ąrr`falńęum ruberzs.
Veronica teurrium, Peucedarium (m.ęariaęń. \\ę lasach czCsta
jest brzoza ojcowska (Raula .r qńęrańęińęnsńęsń, podawany
był st>d obuwik ((._`ńęprń`pedń`um calczalus). b roWlinnoWci>
murawow> zwi>zana jest bogata fauna owadów.

zznmrtzów
W dolinie rzeki Rudawy koło babierzowa zachowały
siC jeszcze platy torfowisk niskich i ł>k okresowo
wilgotnych. \ę\ęystCpuj> tu fragmenty szuwarów trzci-
nowych (Srń`rƒ›a-Phragmiteturriń, mlaki welniankowo-tu-
rzycowe ( łąalm`amń-(.`arń`(zlumÞazęac,ń, zbiorowiska wyso-
kich turzyc, ł>ki rdestowe ęś`(.`ń`r.ria-Po{ńęg‹ńmĄtmńń i ł>ki
ostroceniowe ńf(.`ń`m`rtunń rń`ńęuń‹ńrń`.s}. Kompleksy torfowis-
kowo-l>kowe s> systematycznie osuszane i zaorywane.

znvmv Źół.
Projektowany rezerwat przyrody nieocywionej obej-
muj>cy ducy boczny w>wóz odchodz>cy od doliny
Sanki w okolicach miejscowoWci Czułów-Skały. \\`y-
stCpuj> tu dobrze zachowane lasy gr>dowe, a na
licznych masywach skalnych kserotermiczne zbioro-
wiska zaroWlowe i murawowe.



BIBLIOżRAŻIA

Antoszewska-Bugno, Ż.., Młynarski, M., lř77. Pla>y
i gady. lnŚ Pr>yroda Ojroieskiego Parku _.-\ęaro-
dowego. Studia Nat., ser. B, 28Ś 277-288.

Berdau, Ż., l85ř a. Żlora (.`racoeiensia. l-Vłłł, l-448.
Tipis. Uniy. jagiell. Cracoyiae.

Berdau, Ż., l85ř b. Kilka slóuę o roWlinnoWci i florze
Ojcowa jako dodatek do Þory Królestwa Polskiego.
Bibl. Warsz. 3Ś 4ř6-5łl.

Besser, W., l8Ńř. Primitiae Þorae (}`alitiae auslriacae
utriusque. 2Ś ł-Vłłl, l-423. Sumpt. Ant. Źoll.
\¶ennae.

BocheMski. 7... Iř77. Ptaki. lnŚ Przyroda Ojcozeskiego
Parku ,.\arodońi.ęego. Studia Nat., ser. B, 28Ś
263-275.

BocheMski, 7.. 8Ś Harmata, W., lř62. Ptaki polu-
dnioieego kraMca ]ur_ńę Krakowska- WieluMskiej. Acta
7.ool. (Irac. 7, l5Ś 483-574.

Ź>browski, _]., lřřŃ. Motyle. lnŚ _Yurajskie Parki
lń`rajobra.zoiee u..ęojeuęództu.ęa krakowskiego, Zarz>d
Zespołu _]PK, Kraków, pp. Iř-2Ń.

Ź>browski, 8Ś llilłynarski, M., lř77. Ryby. lnŚ
Pr>yroda Qirou-ęskiego Parku .ę\Íarodou-ęego. Studia
Nat., ser. B, 28Ś 28ř-2ř7.

Źratnal, ź., łř77. Biologia wód Ojcowskiego Parku
.\ęarodouęego. lnŚ Prqyroda Ojcowskiego Parku
.N-ęarodouęrgo. Studia Nat., ser. B, 28Ś 37|-4Ń2.

Źubiel. Ż.., rkps. ,,Kierunki antropogenicznych prze-
mian szaty roWlinnej doliny Wisły w Krakowieą.

Źylewska, M., lřřŃ. Badania nad .zmianami fauny
pszczół Śłpoidea zię (Jjrowskim Parku .Mńrodou¿)ęm po
roku lř76. Pr>dnik. Prace Muz. Szafera, 2Ś
ńŃ7-llŃ.

Źzwonko, A. 8Ś PłaziMska,_]. łř77. .zanikanie u_ę}ębranyrh
gatunkóuę roWlin ii.-ęodriyrli uę okolicach Krakowa ze ci>-
gu ostatnich l5Ń lat. 7.esz. Nauk. Lę_], Prace Bot. 5Ś
l33-l48.

(łotkiewicz, M. Ę Szafer, W., lř56. ()jcouęski Park
Äłrrodoiev. PAN, Zakład Ochrony Przyrody,
wydawn. popularnonauk., nr l2, pp. ń24.

jelenkin, .ę\., lřŃl. Żlora ()jrozęskoj Źoliny. Tip. \\ęarsz.
Liczebn. ()kruga. Warszawa.

jCdrzejko, K., Klama, H. 8Ś barnowiec, _]., ńřř2.
Msşaki l-ljęśę,ńęr¿ńę Íń`rakou.ęsko-(.`¿çstoclńou.ęskiej. Pr>-
dnik, Prace Muz. Szafera, 5Ś 65-74.

KornaW, _]., Iř47. Aktualne postulaty ochrony prçyroafy ]ur)ę
lt`rakouęskiqj. ChroMmy Przyr. Ojcz. 3, 3/4Ś ń4-lř.

KornaW, _]., lř5Ń. .zespoly roWlinne _7u[ęńę l|ąrakouęskiej.
(Iz. lŚ .zespoly pól uprauuifcli. Acta Soc. Bot.
Pol. 2Ń, 2Ś 3ń6 - 468.

KornaW, lř52. {ęespol_)ę roWlinne _]urńę Åirakoaskiej.
(Iz. 2Ś .zespoly ruderalne. Acta Soc. Bot. Pol.
2l, 4Ś 7Ńł - 7ń8.

KornaW, _]., lř57. zespoly roWlinne ]ur}ę Ífrakriuskiej.
Cz. 3Ś .zespoly piaskozce. Acta Soc. Bot. Pol. 26.
2Ś 467 - 484.

KornaW, Ę Medwecka-KornaW A., lř74. Szata
roWlinna li`rakouęa. Żolia geogr.. Ser. geogr.-phys.
8Ś l53-l6ř.

KornaW, Ę Źubiel, Ż.., lřřŃ. Pnzemianv .śbior‹ńzięi.ńk
l>koujyclt ze Ojcowskim Parku .\ęarodoze}ęru iię ostatniru
tr.ś}ęd.ziestoleciu. Pr>dnik, Prace Muz. Szafera, 2Ś
ř7 - lŃ6.

KosiMski, M., łřř2. Żlora riarśńęniouęa skal, murauę
i zaroWli kserotcrmirzriwlt Źoliuv Bçdkotrskiej. Pr>d-
nik, Prace Muz. Szafera, 5Ś ńŃř-ń48.

Kowalski, K., |ř5ř. Katalog s.ńakóuęplej.ńĄoceriu Polski.
\\-ęarszawa.

Kowalski, K., lř65. Jaskinie Polski. \\ąieclza Powsze-
chna, Warszawa.

Kowalski, K., lř7l. S.zc.Ś>tki ssaków młodszego plejs-
tocenu .z jaskiM ]u[_v łfrakowsko- l-l`ielurl.ńkiej`. Mate-
rialy z lłł i łV Sympozjum Speleologicznego,
CzCstochowa, pp. 53-6|.

Medwecka-KornaW, A., łř52. Bespolv leWne _Yurr Ífmko-
meskiej. Ochr. Przyr. 2ŃŚ I33-236.

Medwecka-KornaW, .ą\. 8ńŚ KornaW, Iř63. .llapa
zbioroieisk roWlinnych Ojcowskiego Parku _\`arodouęe-
go. Ochr. Przyr. 2řŚ l7-87.

Michalik, S., lř7l. (.`ieplolul›ne la.ń_ę_ńę bukowe na ll_ęńę.Ýńęnie
Krakowska-(.`¿fsętorliotcskiq. łfragm. ląlor. et
żeobot. l8, 2Ś 2l5-225.

Michalik, S., lř74 a. lęłŚ}ęz`_ńęrńa lń`rakouę.ńko-lfieluilska.
Wiedza Powszechna, Warszawa.

Michalik, S., lř74 b. .-łutropogenir.śue przemiarnę szaty
roWlirmej Ńjmu.ęskiego Parku .-ę\ęarodoiięego od pocz>t-
ków .-\ęl.lńę wieku do ńř6Ń roku. Ochr. Przyr. 3řŚ
65-IS4.

Michalik, S., łř76. xlntropogeuirzne .śagro.-fenie rodzirngę
flory lłŚy.§_vri}ę ltirakozeskiej. Phytocoenosis 5. 3,Ą-4Ś
353-36|.

Michalik, S., lř78. RoWliny uar¿}ęniouęe ()jrouęskiego
Parku „-ęlfarodou-uęgo. Studia Nat. ser. .ę\. lfiŚ ł-l 7|. (



Michalik, S., ńř7ř a. .-ń-łapa s}ęriantropizacji zbiorowisk
rosęliriri_ńęr/i rentratruj e>çƒci ń|_ę}ę¿`jęr¿y Åąrakouęskiej.
Oehr. ńęrzşęr. 42Ś ř3 - ńŃ2.

ń\-ńieńńańiń~z, S., ńř7ř ń). Prşestrşenna i ekologiczna koareptja
of/trafiś-ę szaty roštinrigę eentrainej czgešri ń-ńęŚy¿ąL}ęri_v Kra-
kowskiej. Ochr. ńęrz.yr. 42Ś 7ř-řń.

ń\ńiCńńańińęt, S., ńř8Ń. Rosęlinuosęrę rzec.ś}ęuęista centratngę ezfƒri
ńęń_ę›ę.j}-ęur Å`rakouęskiej. Ochr. Pnzyr. 43Ś 55-74.

Michalik, S., ńř85. źkoiogirşna orhrona (grana Morena.Ś
i krajobrazu uę ()jrouęskim Parku ..ę\ęarodou_ę)ęm. Parki
Nar. Rex. Przyr. 6. 2Ś 43-56.

Miehalik, S., ńřřń. Program aktywriej orłirorpę .za.sobóiię
genoulvrhÞorię Ojcou-ęskiego Parku ..\ąarodouęego. Pr>-
dnik. Prace Muz. Szafera. 3Ś 8ń-řń.

Michalik, S., ńřř2. Anthropogenir rhanges in the meadouę
ifegetation in the Rudawa rii-ęer raflqy near ,ŚabierśęMuę.
\ę‹ęruńń`. (}eŃń)Ńt. lnst. Ż.ąń`H, Stiftung Rubel,
Zurich, ńŃ7Ś 82-ř3.

.ę\i‹›\ęáńęt, 7,., Bogdatmwski, 8Ś. ł.uczşęMska-Bruzda,
M., ńř67. jurajski Park l|ąrajobra.zou¿y. Architek-
tura 5/6Ś 2ń2-2ń5.

Í\i‹›wańt, ńř6ń. Porostję I-ęńŚyzś}ęrg}ę (Jury) ñ°rakoizęsko-
-(.`.zCstochou.ęskiej. Monogr. Bot. ń|, 2Ś ń-ń27.

Pawluwski, B., ńř24. Osobliwosęri roWlinneję szaty Ojcoufa
i postulaty ich orłirorry. Ochr. Pń~¿yr. 4Ś 75-82.

Pawlowski, ńř77. Rozwój badaM faunistyczryrh. InŚ
Prqyroda ()jcouęskiego Parku ..-\ęarodoiŁęego.
Studia Nat., ser. B, 28Ś 237-244.

Pawlowski, _]., ńřřŃ. Ogólna charakterystyka Ýiuriy. lnŚ
_Íurajskie Parki Í{rajobra.«zou.ęe województuęa
krakowskiego, Zarz>d bespolu JPK, Kraków,
pp.ń5-ń8.

Pawlowski, 8.Ś Szeptyeki, A., ńř77. Inne bezkrggowre
l>dowe. lnŚ Przyroda Ojcowskiego Parku śYaro-
douęego. Studia Nat., ser. B, 28Ś 343-36ř.

Plenkiewiez, R., ń883. ęÍęera.,ęfniejs¿osęć i pr.zes.z-
łošrę Ojcowa. Tygodnilt Ilustrowany, t. ń.
Warszawa.

Prqrroda ()jrouęskiego Parku _-Narodowego. Studia Nat.,
ser. B, 28. Warszawa-Krakó\›.ę ńř77.

Raeilmrslti, M., ń884. Bfrniariyę .zaszłe uęe Þorze okołir
Krakowa uę ci>gu ostatnich lat dwudziestu piCciu pod
wzgledem roštirz dziko rosn>eyrh. Spraw. Kom.
Żizjogr. .›\L`, ń8Ś řř-ń26.

Rafalski, ńř77. Pajgczaki. lnŚ Pr.śyroda ()jrou.ęs-
kiego Parku .\ęarodouęego. Studia Nat., ser. B,
28Ś 3ńř-342.

Richter, S. 8Ś Szafer, W., ńř24. Projekt re.Śeruęatu
ńńę dotinie Pr>dnika. Ochr. Przyr. 4Ś ř2-ř7.

R2.eń)ik-Kowalska. B.. ńř77. Ssaki. InŚ Przyroda ()j-
cowskiego Parku _\arodouęego. Studia Nat.. ser.
B, 28Ś 245-262.

Szafran. B.. ńř55. .Mr/gię _fury Åąrakouęsko-ńl~ęieturžskiCś
.z uifzglednieniem re.Śerzńęatoęuę pr¿}ęrod}ę. Oehr.
Przyr. 23Ś 2ń3-254.

Szeptycki. .ę\. Ę \ą\ęarChań(.męska-Sńiwa, Ż... ńřř2.
(fharakterysti-ęka_ƒauriy ń-I_ę)ę{}ęri}ę Ifrakowsko-(.`.z(storho-
wskiej. Pr>dnik, Prace Mur.. Szafera, 5Ś ń4ř- ń5ř.

Szubert, M., ń827. Opisariie drzeuę i krşeufóuę Å`róĄestuęa
Poiskiego. \ę\ęarszawa.

Taezanowsiti, W., ń854. ńńęiadomosęri o ptakarh i nietope-
rzach .śriajda)`>{yeli siC ze dotinie ojrowskiej. Bibl.
Warsz. 3Ś ń45-ń52.

Tomek, T., ńřřŃ. Ptaki. InŚ ]urajskie Parki Krajob-
razowe wojeioód.ztu-ęa krakowskiego, Zarz>d
7.espońu]PK, Kraków, pp.ń8-ńř.

Towpasz, K., ńřř2. .{ęmiar{)ę weÞorze i rosęlinnosęri Źolirir
Ítątur.Śśwody uę okresie ostatnir/i 25 fat. Ochr. Przyr.
5Ń cz. ńńŚ 3-ń6.

Towpasz, K. Ę ńęVńi(ę|7.eMsńta, M., ńřřŃ. Aritropogeriinzrre
pr>emiariy Þory i rosęńinnosęri zię rezerwacie ...S`ka{}ę
Pr¿egor¿aĄskieą ze Krakowie uę ostatnim trś}ęd.śiesto-
Ieriu. ChroMmy Prayr. Ojcz. 46, 6Ś 32-44.

LęrbaMsńęti, J., ńř77. .-ęńĄieeśaki. ńnŚ Pr>yroda ()jrouęs-
kiego Parku „›\ęarodou.-ęego. Studia Nat., ser. B.
28Ś 2řř-3ń8.

Waga, _]., ń847. Żlora Polonica phanerogama. War-
szawa.

W‹›d?.icki, K., ń85Ń. .SŚ}ęstema{yc¿riv spis ptaków uu.ę‹i¿`auv‹ęli
uę dawnej ziemi łfrakowskiej. Bibl. Warsz. ńŚ
35ń-364.

\\-`ujew‹›da, W., ńř74. .Macroniyretes Ojrowskiego Parku
.\ęarodouęego. ń. Żlora. Acta myeol. ńŃ, 2Ś ń8ń-
-265.

Woloszyli, B., ńřřŃ. Nietoperze. lnŚ _Íurajskie Parki
Å`raś`obraśozięe ivojeu-ęód.ztuęa krakowskiego, 7.ńń-
ńą/.>d Zespolu JPK, Kraków, pp. ń8.

Woycieki, 7... ńřń3. Obraqy rosęńinnosęri lfrólestu.-ęa PoĄ-
skiego, zeszyt IV i VŚ Rosęńinnosęć Ojcowa.
Warszawa .

7.anę.ş-ęcńti, K., ńř58. Witgotne ł>ki izę okoligy (.`¿śerr|irhouęa
i potrzeba idŚ or/iroriy. Oehr. Prę¿ş-ęr. 25Ś 4ř-6ř.

Zemanek, 8., ńř73. Rošliriy narśvniou.ęeę Puszc>ię Źulouzs-
kiej. besz. Nauk. UJ. Prace Bot. 2Ś ń2ń-ń56.



Strƒan .lęIir}iafz`k

THź PLANT COVźR ANŹ ŻAUNA OŻ THź CRACOW UPLANŹ

(Summary)

A specific feature that distinguishes the Cracow Upland from other regions of Poland is
the uncommon wealth and diversity of its plant cover and fauna, which have formed in
consequence of natural environmental conditions, the development of the animated world
in the Pleistocene and I-Iolocene, and man`s activity in historical times.

A HISTORY OŻ THź PLANT ANŹ ANIMAL WORLŹ IN THź
PLźISTOCźNź ANŹ HOLOCźNź

Linder the conditions of a subarctic climate in the period of the last glaciation open
forests with stone-pine (Pinus cembra) and Polish larch (I,arixpońonira) prevailed in the area of
the Cracow Upland. Wood pieces of these trees have survived in the aggradation at the
bottom of some caves in the Ojców region. These woodlands were accompanied by the
tund ra-type vegetation, composed of arctic (e.g. Źrras octopetia, Betula nana, Satix /zerbarea and
zlrrneria irwersenii) ancl alpine species (e.g. Campanula ror/zlearişfofia, Tfgvmus sudetirus and T/ń.
carpaticus). whose fossil remains have been found in vicinity to Cracow. In cave deposits
dated to the decline ofthe last glaciation there were also very abundant bones of arctic bird
species, e.g. Willow żrouse (Lagopus tagopus), Snowy Owl (Åfyrtea scandica) and mammals
- Snow Hare (Lepus timidus) Reindeer (Rangzfer tarandus) and manv others. The
above-mentioned species do not occur in the Cracow Upland at the present time, although
a number of species ofthe arctic-alpine nature have persisted here, especially as regards the
sporophvtes and small invertel)rates. I

The steppe (xerothermic) flora and fauna, which now occupy the rocky slopes, exposed
to the sun`s rays, inhabited the Upland all through the Pleistoceneś however, most ofthese
spccies appeared in the post-glacial period, during mild and dry climatic phases.

The Carpathian beech-fir forests accompanied by the montane flora and fauna, now
encountered in shady valleys and ravines, spread in the Cracow Upland during the
Holocene cooling, notably in the sub-Boreal period.

Relict stands of many plant and animal species, which appeared here in the Pleistocene
and I-Ioloeene and represented various geographical elements, have persisted till today
owing to very differentiated biotopic conditions.

ANTI-IROPOżźNIC CHANżźS IN THź PLANT COVźR ANŹ
ŻAUNA IN HISTORICAL TIMźS

Although the earliest traces ofthe. presence ofman in the Cracow Upland date back to
the Palaeolithic (about ń2Ń ŃŃŃ - ńń5 ŃŃŃ BC), a distinct influence of human economic
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activities did not turn up before the Middle Ages. A rapid reduction and fragmentation of
the forested areas followed, while the wet areas were subject to drying out.

In the last one-hundred years this destruction of woodlands, which now occupy only
ń8Ń,, of the area, has led to the extinction of many species of animals, e.g. lynx (l,}ęnx lńęn.r}.
wolf (Canis lupus), źagle Owl (Bubo bubo) - vascular plants e.g. Scopolia carniolira, Żestura
silvatica, and, above all, lichens, mosses, liverworts and fungi associated with natural timber
forests.

The reelamation of marshes and wet areas and the liquidation of natural water bodies
brought about eonsiderable losses in the flora and fauna. In the last one-hundred
years several dozen species associated with those environments, e.g. .\_ąńęniplza (andida. Trapa
natans, Salvinia natans, Cladium marisrus and Osmunda regalis, have become extinct. Żrom
among the interesting animal species, the mud turtle (źrnrs orbirularis) has died out and
many stations of amphibians and water-and-marsh birds have been abandoned.

Recently, a rapid proces of extinction of xerothermic and thermophilous species
belonging to the northern and north-eastern geographical elements has been noted.

A comparison of the results of earlier and present studies permits us to assume
that in the last one-hundred years about ńŃ-2Ńř,, of the plant and animal species once
living in the Cracow Upland have died out. The changes observed induce a decrease in
the biological diversity and the impoverishment of the gene pools in the flora and
fauna.

ŻLORA

About ń3ŃŃ species of vascular plants, above 6ŃŃ species of large-fructification fungi
(lldacromycetae), about 4ŃŃ species of mosses, a similar number of lichens and a rich flora of
algae and liverworts occur in the Cracow Upland at the present time. About 25-5Ń“,, of all
the species know from Poland and representing different systematic vegetation groups have
been recorded from this relatively small area.

The Central źuropean and źuro-Siberian species, e.g. common trees like Scotch
pine (Pinus siloestries), common hornbeam (Carpinus betulus) and źuropean beeeh (Żagus
silvatica) predominate in the flora ofthe Upland. However, this flora owes its specific nature
to plants connected with remote geographical regions. Here we meet with boreal (e.g. (Iarex
globularis and Stellaria longzfolia) and arctic-alpine species (Saxifraga aizoon and zlvenastrum
planiculme) .

The Cracow Upland is one of the richest regions as regards the occurrence ofmountain
plants. The vascular plants are here represented by about 6Ń species, including two alpine
species (Centaurea rnollis and Veratrurn lobelianum). The plants typical of the mountain forest
zones in the Carpathians occur here in the largest numbers, for instance, Źentaria glandulosa,
Pelasites album, Lunaria redioioa and Veronica montana. The mountain element is also abundant
among the sporophytes, particulary in the groups of mosses and fungi.

Apart from the mountain element, another very interesting group of the flora of the
Upland consists of xerothermic (steppe) plants, which form about 25“,, of the flora. They
belong to the southern and south-eastern geographical elements, and are exemplifted by
Cerasus fruticosa, Stipa joannis, Carex lzumilis, Verbascum austriacum, Aster amellus, (.`irsium
pannonicum, Linum Þavum and many others.

Źespite heavy losses suffered by the flora of the Cracow Upland in the last
one-hundred years, there are still very many species growing here, regarded as very rare
and severely threatened in Poland, namely, Viola uliginosa, Latlryrus latifolius. Tlirmus praerox,
źpipactis micropliyla, Cypripedium calceolus, etc.



ŻAUNA

The fauna of the Cracow Upland comprises about 5Ń species of mammals, ń7Ń species
of birds, 2Ń species of amphibians and reptiles and 25-3Ń species of ftshes. The fauna of
invertebrates is particularly rich and, in entomologists` opinion, nearly a half of all the
species of this country live here. The most characteristie feature of this fauna, besides its
exceptional abundance, is the side-by-side occurrence of extremely different groups of
montane and northern species on the one hand, and the xerothermic, Southern ones, on the
other.

.ę\ notable feature of this region is the presence of species included in the arctic-alpine
and boreal-montane elements, encountered chieflv among the invertebrates, e.g. beetles
(Bmdidion tz`bz`aĄe, .lęfeĄano.s°Ńma Zaponica), the bumblebee Bombus jonellus, butterfly Perizoma
minerata, snail Vertigo substrata and others. The montanc species occur also, though less
numerously, in the group of vertebrates. They include birds (Cinrlus cirzcłus and .l--ItitaríÞa
rínerea), amphibians fßombina variegata) and Ýshes (Saímo trutta morp/za jłzrio and P/mxínus
p/zŃ.rz°rm.sę) .

The southern xerothermic species, which form about 2Ń”,, of the fauna of the Cracow
Upland, are for the most part represented by invertebratesŚ beetles (e.g. Habroíoma nana.
ń)ibŃ/(ń mgosa), buttcrllies (e.g. Bygerza carniolica), orthopterans (e.g. P/pm)/›hu.s¬ .rtriduęlu5), snails
íÍc.g. (.`/zondrirza dienta. (Iepea zdndobonesis, Hełzrella obr-ęia) and numerous members of other
systematic groups. Among the vertebrates the southern element is very rare. The bat
Rhinolopus ferrumegiunum may be mentioned here.

ln spite ofinvestigations carried out in this area for many years, species new to Poland
are still being found among the invertebrates and, what is more, species new to science are
being described.

MAJOR BńoceNost‹śs
Above 5Ń natural and seminatural biocenoses are know from the Cracow Upland, the

commonest of them being forest biocenoses. The largest areas are occupied by mixed
eoniferous (Pizza-Qufrcetunz) and lime-hornbeam forests (Tilio-Carpz`rzetum). The acidophilous
beechwoods (Luzulo pilosae-Żageturn), pinewoods (lęaccz`n¿o rn)ęrtz`lĄi-Pząnetum, Varcinío uĄz`gząrzŃ.Yz`-
-Pinetum and Leucobryo-PímęĄurn) and alder carrs (Circaeo-Alnetum) occur in smaller propor-
tions. Particularlv noteworthy are the mountain syeamore maple woods (PłyęUitidŃ-.ąlreretunz)
and beech woods (ń)enĄarz`Ń _glandzzlosae-Ifagetum) as well as the thermophilous epilithic
beechwoods ( Caríci-Żagetum) _

Very characteristic are here the xerothermic thicltets (Peucedarzo rerz.ęariae-Corr/(turn),
xcrothermic grasslands (Orígano-Brarłgpodžeƒum, Ífoelerio-}ąestu(etunz, Tlzalictm-tS`ańz.ęz`efzun and
Ínuletum erzsgfoliae) and epilithic grasslands Żestucetam pallentis.

The peatbog and meadow biocenoses are greatly dilferentiatedś their area, however,
has been rapidly shrinking owing to their being drained and turned into eultivated fields.
The raised bogs are already very rareś the low-level bogs occur more frequently and are
represented by recdswamps (SrirpŃ-P/zragmitehmz), various sedge swamps (ń-lęIagnorarz`cz`ort) and
a number. of other plant Communities (e.g. lęa[erz`anŃ-Čfariceturn _/lazfae, Caricetum dat-ęaĄĄz°anae`).
lntermittentlv wet meadows (e.g. Żząlz`penduZŃ-żeraníetum, .Molírzíetum medioeuropaeum. (.`ir5z`o-
-PŃ{}ęg‹›neturrŚ, (.`zęrsíetum rit.ęzzlarz`.t) and moderately wet meadows (zlrr/zerzatheretunz nzedioeuropa-
cum) occur in abundanee.

Among the aquatic biocenoses brooks and karst springs of pure cool water, swarming
with lots of mountain species are very characteristic of the Cracow Upland.

Lastly, very interesting and typical of this region are the biocenoses of caves, with an
original fauna of inseets and, above all, that of bats, eonsisting of ńř species.



NATURź CONSźRVATION

Because ofits conspicuously valuable nature the Cracow Upland is included in a very
well developed system of protected areas. Here is the Ojców National Park, ń5řŃ ha in areaś
besides, there are l3 reserves of a total area of 7ř8 ha, a few dozen nature mouments
(unique trees, old-time park lanes, rocky forms, karst springs, caves, etc.) and 8 landscape
parks occupying 4Ń% of the area. Moreover, the whole Cracow Upland has been declared
a protected landscape area, going into the making of the Complex ofjurassis Landscape
Parks. Proper forms of proteetive management are used according to the type of the areas
protected so that they shall preserve the full present variability of living nature.
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_jerzrnanowice 43, 7Ń, 88, ř4, ńŃ6
jonaszówka, skala ńŃ7
_]ura Krakowska ńń. 44, 58, 5ř
Jura Krakowsko-Czçstochowska (Jura Krakowsko-

-WieluMska) ń|, 25, 47
]ura Polska ńń

Kajasówka 32, 35, 45, ř6, ńŃ6
Kalinowska Wola 6Ń
KamieM 26, 32, 33, 45
Kamionka Mala 46
Kapelanka 27, 3Ń, 45
Karniowice 2Ń, 2|, 23, 45
Karpaty ń|, ń4, ń5, 3Ń, 33, 5ř, 66, 68, 74, 84
Katowice 7
Kobylany ńŃ5
Kochanów ńŃ6
Kolo Tynieckie, starorzeczc ř|
Korzkiew ń5, 28, 2ř, 46
Kostrzc 3ń, 46, řŃ
Kotlina PannoMska 5ř
Kowalska żóra 2ń, 22, 23, 45, 46
Kraków 7, 8, ńń, ń4, ń5, ń6, 28, 3ń, 32, 33, 3ř, 43, 45.

46, 47, 48, 4ř, 6ń, 63, 7Ń, 7ř, řŃ, ńŃ5, IŃ7
Krowodrza ńŃ5, ńŃ7
Kryspinów 46
Krzemionki Źçbnickie 32, 35, 36, 45
Krzemionki Podgórskie 32, 35
Krzeszowice ń5, ń6, ńř, 3|, 32, 33, 47. 48
Kwaczala 2Ń, 46

lakkolit zalaski 2ń, 45, 5Ń _
ń.... \v.›|a.i 32, 35, 38, 47, ńŃ7ę
Las 7.wierzyniec 78
l.iszki 46
Ludwinów 58

Łagiewniki 3|
Ł>czki ńŃ5

Maczuga Herkulesa 48
masyw górnoWl>ski ń6, ń8
masyw malopolski ń6
z\|ichalowiec ř6, ńŃ6
Michalówka |Ń6
Miçkinia 2ń, 22, 23, 45, 46, 48
Mirów 23, 24
Mlynka 26. 27, 47
Mlynnik ńŃ7
Mników 47, ńŃ5
monoklina Wl>sko-krakowska ń4. 2ř
Morawica ń6

Morawy ń8
MyWlachov.-ęice 23

Niccka Źulowska 8ř, ńŃ8
niccka micchowska ń4, 2ř
Niecka ź\iidziaMska 5ř, 66, 6ř, 7Ń, 73
Licclawiedzia żóra 23. 33, 47
Ni‹ęle|)itę‹.ę 82
.\`ieporaz 2Ń
Nowa Huta 32

obnicenie Źlubni 66
obnicenie Nieporaz-Brodla zob. zapadlisko .\Ãieporaz-

-Brodla
obszar krakowski ńń. ń3, ń5. ń6. ń7
Ojcowski Park Lttr(›dt›t\ęyę ř. 47. 62. 64. 65. 68, 76, 77,

82, ř5, ř6, ńŃŃ. ńŃ2. ńŃ4, |Ń6-ńŃ7
Ojców 7, 33, 37. 47, 6Ń, 63, 64, 66. 67, 6ř, 73, 74, 75,

76, 78. 7ř. 83. 88, řŃ, ř3. ńŃń. ńŃ7
OklcWna 32
Olkusz ń8, 23. 43, 6Ń. 68, 85
Olszanica 3ń
Orlej. kamieniolom 45

Paczóltowice ńŃ5
PanieMskie Skaly 47, ř6, ńŃ7
Park Krajobrazowy Źolinki Krakowskie ř6, ř7, ńŃ4
Park Krajobrazowy Orlich (Uniazd ř6, ř7
Pasternik ń5, 3|. 35
Piekary 27, 32. 47, 4ř
Pieniny 73. 7ř
Pieskowa Skala 47, 48, 84. ńŃ7
Plaskowyz Ojcowski ń ń, ń5. 36. 37, 3ř. 43, 6Ń, 66, 74,

ř2
Plaszów ll, 27
Plazy, zob. blok Plazy
Plock 58
Podgórki kolo TyMca 6ń
Poclgótą/.e 27. 2ř. 3ń
Podole 5ř
Popówka, rz. 37
Potok Í\iicńepicki 37
PoznaM 58
Pr>dnik, ni. 33
Pr>dnik, rz. řŃ
Pr>dnik Korzkiewski 88
Pnwginia 45
Przcginia Źuchowna |Ń6
Prę/.egotąń.aly 3|, 48, ńŃ7
Psary 48
Pucltacza Skala 6ń
Puszcza Źulowska 6|, 62, 67, 68, 74, 78. 84, 86, 8ř.

řŃ, ńŃ8
Pychowice 32, 36

Rabsztyn 83
Raclawicc 44, |Ń6
Ratowa 26, 45
Regulice 23
Rçkawica 47
Rów Krzeszowicki ńń, ń5, 32, 35, 37, 48. 74, 8ř
rów Slawkowa 2Ń, 2ń, 46
Rudawa, m. 32



Rudawa, rz. 37, ńŃ6, ńŃ8
RudniaMski Park Krajobrazowy ř6, ř7
Rudno, m. 22, 23, 48
Rz>ska 2ř

Sandomierz 73
Sanka. m. 36, 43
Sanka, potok 37, ńŃ6
S>spówka, potok 67
Skala 45, 46
Skala Kmity ř6
Skala Laganowa íąPipkowań 2|, 46
Skalka 43
,,ska|ka pod sosn>ą 2Ń, 48
Skalki Przegorzalskie ř6, ńŃ7
Skaly, osiedle 47
Skaly Twardowskiego zob. Krzemionki Źçbnickie
Skaly Wernyhory ńŃ7
Skolczanka, rezerwat ř6, ńŃ8
Sławków 2ń
Smardzowicc 6|
Sokolec, w>wóz ńŃ7
Sokohea 44
strefa krakowidów ń6. ń8
Sudety 66
Suloszowa 7
Swoszowice 3ń
Szklary 2ń, |Ń6
Szreniawa 6ř
Szwajcaria 7

Vciborzycc 6ř

Tatry 73
Tatry Zachodnie 73
Tenczynek 2Ń, 23, 33, 47, 48, 78
TenczyMski Park Krajobrazowy ř6, ř7
Tonic 3ń
Trojanowice 2ř
Trzebinia 45, 4ř
Tyniec 8, ll, 28, 2ř, 32, 46, 4ř, 63, řŃ, ř|, ńŃ8

\ę\‹ęawel 32, 36
\ę\ą>wóz Bolechowicki ř6, ńŃ8

Wę>wóz Jamki 37
W>wóz Mnikowski zob. Źolina Mnikowska
\-V>wóz Stradlina 24, 44
W>wóz za Krakowsk> Bram> ńŃ7
W>wóz Zbrza ńř, 44
W>wóz Zimny Źół zob. Źolina Zimny l)ól
Wçgielny Źól, w>wóz IŃ7
Wieliczka ń6, 3ń
Wielka WieW ń5
\NęieluM ń|
\Vieią/.chowie 4ř
Wilcze Skaly 6ń
Wisla, rz. 33, 37, 45, 47, 4ř, 5ř
Witkowicc 33
Wola _justowska ńŃ7
Wycyna CzCstochowska 83
Wycyna _jurajska zob. Wycyna Krakowsko-CzCsto

chowska
Wycyna Krakowska 7, ńń, 58, 5ř, 66. 7|. 72, 82, 83

86, 87, ńŃ4
Wycyna Krakowsko-CzCstochowska 7, ř
Wycyna Krakowsko-WieluMska 8, ńń, 25, 4ř
Wycyna Lubelska 5ř
Wycyna Malopolska 68
Wycyna Miechowska 5ř, 66, 88
\ę\ąycyna WieluMska 8
Wycynka Karniowicka 2ń, 46
Wzgórze Ww. Bronislawy 32, 35

Zabierzów 2ř, 4ř, 6ń, 68, řŃ, ńŃ7, ńŃ8
ZagłCbie żórnoWl>skie 2Ń
Zakrzówek 27, 2ř
Zalas 2ń, 23, 24, 25, 47, 5Ń, |Ń6
zamek Tenczyn 48
zapadlisko Cholerzyn-PólwieW 32, 45
zapadlisko krzeszowicko-krakowskie ń5, 32
zapadlisko Nieporaz-Brodla 23, 32
zapadlisko przedkarpackie ń4, ń5, 3Ń
zapadlisko Rybnej 32, 36, 45
Zawyjrzal 43
Zbocza pod żrodziskiem ńŃ7
Zimny Źól, rezerwat 43, ńŃ8

bbik ńř
















































































































































































