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Położenie, rzeźba terenu, hydrologia, klimat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szata roślinna, biota

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

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

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

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

Ryc. 7. Storzan bezlistny Epipogium aphyllum Sw; Wąwóz Korytania (fot. A. Sołtys-Lelek, 2015).
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Ryc. 8. Rozmieszczenie wybranych rzadkich roślin w Polsce i Ojcowskim Parku Narodowym (według Klasa, 
Sołtys-Lelek 2013): 1 – Thymus praecox (Bąba, Biderman 2001a), 2 – Carex pediformis (Bąba, Biderman 
2001b); 3 – Stipa joannis (Zając, Zając 2001); a – stanowiska w Polsce, b – stanowiska w OPN (Michalik 1978, 
dane OPN).
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gatunkowe – zarówno flory, jak i fauny. Wśród zbiorowisk muraw, na ogół wtórnych, naj-
częściej spotyka się fitocenozy Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś et Kornaś 
1963, rzadziej Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952. Występuje tutaj również pio-
nierska murawa z kostrzewą bladą Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś, związana ze 
stromymi półkami skalnymi, częsta na skałach wapiennych na Wyżynie Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Może ona mieć postacie – suchą, porastającą zbocza o ekspozycji południo-
wej, obfitującą w gatunki kserotermiczne i wilgotną, zasiedlającą stoki północne, porośnięte 
przez mchy oraz inne gatunki higrofilne. Wśród zbiorowisk nieleśnych bardzo pięknym, 
barwnym elementem krajobrazowym ojcowskich dolin są łąki kośne Arrhenatheretum ela-
tioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925. Zajmują one płaskie powierzchnie na samym dnie dolin, 
znajdujące się w strefie zalewowej Prądnika i Sąspówki (Partyka, Klasa 2008).

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

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

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

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

Przemiany biotopów OPN i formy ich ochrony

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochrona biotopów nieleśnych

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

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

Lp. Kod siedliska1 Nazwa siedliska

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

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

3 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz gatunków
Lata

SK
2005 2006 2008

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

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

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

Ch. Cl. Epilobietea angustifolii
Calamagrostis epigejos + 2.2 –

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

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

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

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

Ochrona biotopów leśnych

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

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

Aby skutecznie zachować bogactwo flory leśnej Parku, ochroną ścisłą objęto starodrze-
wia i lasy najbardziej zbliżone do naturalnych, np. buczyny Dentario glandulosae-Fagetum 



136 58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

Ryc. 13. Parzydło leśne Aruncus sylvestris Kostel.; Dolina Prądnika (fot. A. Sołtys-Lelek, 2018).

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

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

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

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

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

1. Ojców Złota Góra

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

2. Ojców „Park Zamkowy”

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

3. Wieś Ojców i Dolina Prądnika

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

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

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

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

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

4. Jaskinia Ciemna

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

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

5. Góra Koronna

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

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

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

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

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

7. Góra Okopy

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

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

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

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

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

8. Wąwóz Smardzowicki

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

9. Krakowska Brama

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

10. Stawy hodowlane

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

11. Osada młynarska „Boroniówka”

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

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

Opracowania przyrodnicze

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