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Wstęp

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

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

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

Klimat

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

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

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

Geologia i gleby

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

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

Wody powierzchniowe

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

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

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

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

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

Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne

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

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

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

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

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

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

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

 

Ryc. 4 

Wi sła

R
ab

a

214 248 223 222

175 174320 384 320 330 227

407 371 224 214 152 170

299 246 313 330 247 207 204 168

253 217 204 171 269 313 222 137 157 151

287 209 172 281 255 140 119 149 96 184

361 278 285 227 191134 110 124 111

293 249 474 192 146 132 127 187 218

246 268 291 240 242 224

225 200

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

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

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

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

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

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

Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes)

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

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

Grzyby zlichenizowane (porosty)

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

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

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

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

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

Formy ochrony przyrody na obszarze Puszczy Niepołomickiej

Rezerwaty przyrody

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

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

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

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

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

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

Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomniki przyrody ożywionej

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

Ochrona gatunkowa

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

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

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

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

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

Zachowawczy Ośrodek Hodowli Żubrów „Żubrowisko”

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

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

Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska Puszczy Niepołomickiej

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Rezerwat „Lipówka”

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

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

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

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

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

2. Rezerwat „Długosz Królewski”

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

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

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

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

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

3. Stacja Terenowa Instytutu Botaniki PAN w Szarowie 

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

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

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

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

4. Niepołomice

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

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