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AktuAlne problemy ochrony przyrody ojcowskiego  
pArku nArodowego (polskA południowA)

current problems of nature protection faced by ojców national park  
(southern poland)

Abstract. The article presents the most essential current problems connected with the protection 
of the nature of Ojców National Park. Above all, they include the impoverishment of species diversity 
caused by the so-called “island effect” and the increasing isolation of the area deepened by the building 
development in the Park’s protection zone, the lack of adequate legal regulations allowing restrictions 
on this development, and the fact that the surrounding rural districts have no coherent policy for nature 
conservation. The present paper also discusses the issues relating to local communities and mass tourism, 
as well as motor traffic both within the Park and close to its boundaries. Other significant threats to the 
nature of Ojców National Park result from the introduction of alien species of plants and animals into its 
area, and the environmental pollution caused by industrial and household dust and gas emissions. The  
authors of the article suggest  solutions to some of these problems, such as the purchase of adjoining 
the Park’s boundaries areas of high natural values, building the planned for years by-pass road through 
Bukowiec, closing the district road through Złota Góra, increasing the control over tourist traffic, and 
developing the closer cooperation with local communities on conservation issues.

key words: Ojców National Park, protection, threats to nature, menaging problems, Poland

WSTęP

Od chwili powołania Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN), w 1956 r. – aż do dnia 
dzisiejszego, jest on jednym z najbardziej trudnych do ochrony i skonfliktowanych ze spo-
łecznościami lokalnymi, parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi obecnie 
2146 ha. Ten niewielki obszar objęty ochroną, jest wyspą różnorodności przyrodniczej 
położoną pośród pól uprawnych i wsi z osadnictwem zwartym i rozproszonym, otoczoną 
i poprzecinaną drogami jezdnymi oraz liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Bioróżnorodność OPN tworzy ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 300 
gatunków mszaków, blisko 200 gatunków porostów, ponad 1200 gatunków grzybów, 
167 gatunków kręgowców i ponad 7000 stwierdzonych bezkręgowców (Partyka, Klasa 
2008). Wśród nich występują szczególnie cenne relikty z różnych okresów oraz gatunki 
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rzadkie i zagrożone wyginięciem w skali kraju. Od 2007 r. obszar OPN znajduje się  
w sieci Natura 2000 (PlH 120004) na podstawie Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG  
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory (dyrektywa siedliskowa).

Problemy ochrony Parku od samego początku wynikały z wielu przyczyn. Z jednej 
strony OPN powstał w złożonej sytuacji przestrzennej wynikającej z jego położenia, małej 
powierzchni (wówczas zaledwie1590 ha), niekorzystnej struktury własnościowej, zagrożeń 
przemysłowych i żywiołowo rozwijającej się turystyki (Partyka 1990), co jest aktualne do 
dziś. Z drugiej strony lata 50. XX w., były początkiem kształtowania się koncepcji ochrony 
przyrody w Polsce. Dużą wagę przykładano wówczas do ochrony i odbudowy lasów, które 
ucierpiały w czasie ostatniej wojny i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Zupełnie 
niedoceniana była wartość zbiorowisk nieleśnych, a szczególnie łąk i muraw kserotermicz-
nych, które identyfikowano wówczas z nieużytkami. W początkowym okresie zalesiono 
np. sosną i jesionem murawy kserotermiczne na Grodzisku (Michalik 1990).

Na przestrzeni prawie 60. lat istnienia OPN, problemy ochrony jego przyrody były 
podobne, ale występowały z różnym natężeniem, co związane jest w dużej mierze ze 
zmieniającą się sytuacją zewnętrzną – gospodarczą, społeczną i polityczną. Niedługo 
po utworzeniu Parku, bo już w 1957 r., w związku z potrzebą rozwiązywania trudnych 
problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zarówno wewnątrz jak  
i na przedpolu Parku (jak to wtedy określano) utworzono stanowisko Architekta Parku, 
sprawowane początkowo społecznie; a od 1982 r. funkcję tę pełni etatowy pracownik 
Parku. W 1963 r. został zatwierdzony pierwszy w polskich parkach narodowych plan za-
gospodarowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowy, aktualizowany w 1970 r. 
Na początku lat 90. XX w. opracowano plan ochrony OPN.

Wcześnie dostrzeżono również niekorzystny wpływ zanieczyszczeń przemysłowych, 
szczególnie na lasy. W połowie lat 60. XX w. zauważono wzrost liczby zamierających 
drzew i rozpoczęto pomiary stężenia SO

2
 (Partyka 1982, 1991). Na początku lat 70. XX w. 

obserwowano nasilenie wydzielania się posuszu w lasach i dwukrotny spadek rocznego 
przyrostu masy drzewnej oraz masowe wypadanie z drzewostanów jodły i sosny. Wyrażano 
obawy, że jeśli nie uda się obniżyć poziomu skażenia powietrza, to może to zagrozić ist-
nieniu Parku (utożsamianego wtedy prawie wyłącznie z lasami) w następnych kilkunastu 
latach (Partyka 1973). O skali tych narastających problemów świadczy zorganizowanie  
w dniu 28 października 1971 r. w Pieskowej Skale przez Komisję ds. Gospodarczo-leśnych 
i Rekultywacyjnych przy ówczesnym Ministerstwie leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 
międzyresortowej konferencji na temat zanieczyszczeń powietrza w rejonie Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Wyniki podejmowanych w tym celu badań omówiono w pracach 
m.in. Bujaka (1972), Goetla i in. (1971), Kamienieckiego, Szczęsnego (1972) drukowa-
nych m.in. w specjalnym wydawnictwie tej Komisji „Oddziaływanie Przemysłu na lasy”  
(z. 5, 1972). W późniejszych opracowaniach akcentuje się także niekorzystny wpływ ruchu 
turystycznego na przyrodę OPN (Partyka 1979, 1998, 2006) i narastającą presję osadniczą, 
szczególnie w otulinie (Partyka, Żółciak 2005, 2009).

literatura dotycząca problemów ochrony przyrody Parku jest bardzo bogata, chociaż 
niewiele jest prac, które omawiają zagadnienie w sposób kompleksowy. Jednym z pierw-
szych całościowych opracowań tego tematu był artykuł A. Bidermana (1991). Podaje on 
zagrożenia zasobów naturalnych OPN grupując je wg relacji jakie zachodzą między ich 
źródłami a pracami administracji Parku na: wielkoobszarowe i lokalne zagrożenia ze-
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wnętrzne oraz zagrożenia wewnętrzne.  Do wielkoobszarowych zagrożeń zewnętrznych 
autor zalicza skażenie chemiczne środowiska i zaburzenia stosunków wodnych. Wśród 
lokalnych zagrożeń zewnętrznych wymienia zaś oddziaływania masowego ruchu tury-
stycznego i lokalnych społeczności, napór inwestycyjny i żywiołowy rozwój osad. Wśród 
zagrożeń wewnętrznych omawia mały areał i izolację przestrzenną Parku, brak strefy bu-
forowej na przedpolu parku, mimo istnienia strefy ochronnej, nieskuteczność stosowanych 
dotąd metod ochrony, szczególnie muraw kserotermicznych i łąk, brak kompleksowego 
planu ochrony i środków finansowych na jego realizację. Podobną waloryzację zagro-
żeń przyrody, w odniesieniu do polskich parków narodowych, przeprowadził wcześniej  
Kapuściński (1984).

W latach 90. XX w. ukazał się artykuł Partyki i in. (1996–1997), w którym autorzy 
omawiają sukcesy i porażki ochrony przyrody OPN. Wśród zagrożeń przyrody na jakie 
administracja parku nie miała wpływu wymieniają wielkoobszarowe zanieczyszczenia 
powietrza pyłami, gazami i metalami ciężkimi oraz związaną z tym degradację lasów, 
napór inwestycyjny w otoczeniu Parku i potęgowanie „efektu wyspy”, zanieczyszczenie 
wód ściekami bytowymi, odwodnienie terenu spowodowane lejem depresyjnym utwo-
rzonym wokół olkuskich kopalń, ograniczone możliwości finansowe utrudniające wykup 
gruntów od prywatnych właścicieli i realizację planów ochronnych. Sytuacje konfliktowe 
w ochronie OPN płynące z masowej turystyki i naporu inwestycyjnego były przedmiotem 
konferencji organizowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i w Ojcowie 
w 2005 r. oraz osobnego opracowania Partyki i Żółciaka (2005).

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych, najbardziej istotnych, 
problemów związanych z ochroną przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego występu-
jących u progu XXI w. 

GŁóWNE ZAGROŻENIA OCHRONY PRZYRODY OPN

nasilająca się izolacja terenu opn i „efekt wyspy”
Niewielka powierzchnia Parku powoduje, że populacje wielu występujących tu ga-

tunków roślin i zwierząt są nieliczne i izolowane od zwartego zasięgu lub najbliższych 
stanowisk. Z teorii biogeografii wysp McArthura i Wilsona (1967) wynika, że wymieranie 
gatunków jest ujemnie skorelowane z wielkością powierzchni. W małych populacjach naj-
częściej dochodzi do zubożenia ich pul genowych, mniejszej żywotności i w konsekwencji 
do wymierania. Są one również bardziej podatne na niekorzystne zjawiska losowe, które 
mogą prowadzić do ich eliminacji (loster 1991). 

Kilka gatunków roślin spotykanych w OPN osiąga w Polsce granice swojego zasię-
gu występowania, a w Parku rosną na nielicznych izolowanych stanowiskach (ryc. 1).  
Zaliczamy do nich m.in.: obrazki alpejskie Arum alpinum, astra gawędkę Aster amellus, 
perłówkę siedmiogrodzką Melica transsilvanica, ostnicę Jana Stipa joannis, ułudkę leśną 
Omphalodes scorpiodes oraz turzycę stopowatą Carex pediformis i macierzankę wczesną 
Thymus praecox. Ten ostatni jest gatunkiem o zasięgu submediterraneńsko-subatlantyckim 
i w Polsce występuje jedynie na kilku stanowiskach w OPN (Biderman, Bąba 2001). Rośnie  
w Dolinie Prądnika, między Ojcowem a Prądnikiem Korzkiewskim oraz w środkowej 
części Doliny Sąspowskiej. Najbliższe jego stanowiska podawane są ze Spiszu na Sło-
wacji, 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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Izolowaną populację na terenie OPN tworzy również turzyca stopowata. Ten kry-
tycznie zagrożony w Polsce gatunek, występuje w kraju tylko na trzech stanowiskach 
(Bąba, Biderman 2001). Na terenie Parku rośnie w Dolinie Prądnika (Skały Wdowie, 
Grodzisko, Skała Krzyżowa), a najbliżej położone stanowisko tego gatunku, znajduje się 
na Skale Brandysowej w Dolinie Będkowskiej i oddalone jest od stanowisk w OPN od 
7,5 do 9 km. Poza tym stanowiskiem, inne zlokalizowane jest około 150 km od Parku,  
w Zapustach koło Chrząstowa w Górach Świętokrzyskich (Bąba, Biderman 2001). 

W podobnej sytuacji znajduje się ostnica Jana, której stanowiska w Ojcowskim Parku 
Narodowym są zarazem jedynymi w granicach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(Urbisz 2004). Najbliższe ostoje tej trawy znajdują się w Dolinie Nidy, około 100 km od 
OPN (Ceynowa-Giełdon 2001). 

Innym przykładem jest również bardzo rzadki w OPN aster gawędka rosnący tu tylko na 
jednym stanowisku, w centralnej części Doliny Prądnika (przysiółek Grodzisko). Najbliżej 
położone stanowiska tego gatunku podawane są z miejscowości Rzeplin i Przybysławice 
leżących w odległości około 6–7 km (Urbisz 2004). W Polsce występuje on poza tym na 
Wyżynie lubelskiej, Roztoczu, Wyżynie Małopolskiej w dorzeczu Dolnej Wisły, na Po-
morzu i innych rozproszonych stanowiskach (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2003). 

Powyższe przykłady dotyczą wybranych gatunków związanych z murawami kseroter-
micznymi. Jednak z podobnym problemem izolacji mamy do czynienia także w przypadku 
niektórych roślin związanych z lasami. Przykładem może być ułudka leśna, która poza 
OPN nie ma na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej innych stanowisk (Urbisz 
2004). Na terenie Parku rośnie ona w Dolinie Sąspowskiej (od ujścia Błotnego Dołu do 
wylotu Wąwozu Jamki) oraz w Dolinie Prądnika na zboczu naprzeciwko Góry Okopy. 
Najbliższe stanowiska ułudki znajdują się na Pogórzu Karpackim, w odległości około 
150 km (Zając, Zając 2001). 

Wśród roślin występujących w OPN na wyspowych stanowiskach, można znaleźć 
także gatunki, które rosną na całym obszarze kraju. Należy do nich np. czosnek niedź-
wiedzi Allium ursinum l. W Polsce występuje na całym terenie, głównie jednak w Sude-
tach, Karpatach, na Pogórzu i na przyległym obszarze (Kotlina Sandomierska i wyżyny). 
Na niżu jest dużo rzadszy. Na terenie OPN rośnie tylko na jednym stanowisku w bocznym 
wąwozie „Drewniana Droga” uchodzącym do Doliny Prądnika. Najbliższe stanowisko 
tego gatunku podawane jest z Kolonii Braciejówka i oddalone o około 13 km na północ-
ny-zachód od Parku (Urbisz 2004). Stanowiska tych roślin są izolowane a OPN nie ma 
leśnego połączenia, nawet z żadną z pobliskich enklaw leśnych. 

Co najmniej od 150 lat, tj. od okresu, kiedy teren dzisiejszego parku utracił połączenia 
leśne z pobliskimi kompleksami leśnymi izolowane są tutaj również populacje typowo 
leśnych ssaków żyjących w koronach drzew, takich jak popielica (ryc. 2), orzesznica, a może 
nawet kuna leśna i wiewiórka (Wierzbowska i in. 2008). Izolacji podlega także bliżej nie-

Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin w Polsce i Ojcowskim Parku Narodowym. 1 – Thymus 
praecox (wg: Biderman, Bąba 2001); 2 – Carex pediformis (wg: Bąba, Biderman 2001); 3 – Stipa joannis (wg: 
Zając, Zając 2001); a – stanowiska w Polsce, b – stanowiska w Ojcowskim Parku Narodowym (wg: Michalik 
1978, dane OPN). Wykonała A. Sołtys-lelek  

Fig. 1. Distribution of some plant species in Poland and Ojców National Park. 1 – Thymus praecox (ac-
cording to: Biderman, Bąba 2001); 2 – Carex pediformis (according to: Bąba, Biderman 2001); 3 – Stipa joannis 
(according to: Zając, Zając 2001) ; a – stands in Poland, b – stands in Ojców National Park (according to: 
Michalik 1978, data of ONP). Made by A. Sołtys-lelek
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określona grupa bezkręgowców związanych z biotopami leśnymi np. chrząszczy i muchówek 
o słabych tendencjach i możliwościach przemieszczania się terenami otwartymi. Można tu 
wymienić znanego z całej Polski poza Pieninami, ale zagrożonego wyginięciem (lC) bie-
gacza Carabus intricatus – związanego z lasami naturalnymi, notowanego ostatnio w OPN  
w 1975 r. i kilkumilimetrową saproksyliczną muchówkę Hyperoscelis eximia wymienioną  
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” znaną poza tym tylko z dwóch parków narodo-
wych: Roztoczańskiego i Świętokrzyskiego. W OPN izolowane są też populacje bezkrę-
gowców związanych z niewielkimi fragmentami muraw kserotermicznych i naskalnych 
porastających półki, wypłaszczenia skalne oraz strome stoki dolin o wystawie południo-
wej. Przedstawicielami tej grupy bezkręgowców są np.: należąca do pluskwiaków cykada  
Cycadetta montana, znana w Polsce z kilkunastu rozrzuconych stanowisk, kserotermiczne 
łowiki: Holopogon nigripennis i Dioctria lateralis oraz pająk gryziel stepowy Atypus muralis.  
Co prawda cykady mogą przelatywać na znaczne odległości, a młode gryziele przenosić 
się przy pomocy nici pajęczych, ale jak wykazały badania, zarówno cykady jak i pająki te 
są konserwatywne w zasiedlaniu nowych miejsc, mimo sprzyjających warunków siedli-
skowych (A. Klasa, R. Rozwałka, dane niepubl.). Występowanie w Polsce i na terenie 
OPN wybranych gatunków z omawianej grupy przedstawiono na ryc. 3.

Izolacja obszaru OPN i fragmentacja siedlisk wyciska swoje piętno szczególnie na 
zwierzętach, organizmach mobilnych wymagających wolnych przestrzeni, gdyż rozbija 
ciągłość siedliskową i integralność populacji, utrudnia kontakty między osobnikami  
i swobodną wymianę genów między nimi.

Ryc. 2. Popielica. Fot. A. Klasa, 2011 r.

Fig. 2. Dormouse. Photo by A. Klasa, 2011
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Z kolei areały życia wielu większych ssaków – np. dzika, lisa, sarny czy jelenia sięgają da-
leko poza jego granice, gdzie nie ma możliwości ich ochrony. Ograniczona wielkość obsza-
ru leśnego implikuje również brak drapieżników: wilka i rysia, koniecznych do zachowania 
równowagi ekologicznej tj. utrzymania w ryzach populacji dzików i saren, a wkrótce także 
przybyłych ostatnio do Parku jeleni (ryc. 4). Powoduje to konieczność odstrzału redukcyjne-
go np. dzików, co jest sprzeczne z ochronną funkcją Parku. Brak wyraźnych szlaków migracji  
w postaci pasów leśnych łączących obszar OPN z najbliższymi kompleksami leśnymi powo-
duje, że w obrębie całej strefy ochronnej Parku zwierzęta przemieszczają się swobodnie, 
na ile tylko pozwalają im możliwości. Im dalej od granic, tym częściej występują różne 
bariery, głównie: zabudowa, ogrodzenia wokół działek i drogi jezdne, co powoduje, że 
drogi migracji gatunków kanalizują się w korytarze – pasy terenu o szerokości od kilku 
do kilkuset metrów (ryc. 5, 6). Wyróżniono kilka głównych korytarzy ekologicznych  
o zróżnicowanej drożności. Ich rola w migracjach poszczególnych gatunków roślin  
i zwierząt jest słabo poznana i wymaga specjalistycznych badań. Poniżej podano opis 
przebiegu głównych korytarzy ekologicznych łączących ostoje południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej (ryc. 7).

Korytarz olkuski (oznaczony na mapie jako nr 1a, 1b) łączy ostoję OPN z kompleksem 
lasów olkuskich. Przebiega on wierzchowiną dwutorowo, wzdłuż pól uprawnych po obu 
stronach zwartej zabudowy wsi Sułoszowa. Pierwsza gałąź korytarza biegnie na północ 
od wsi, a druga po jej południowej stronie. Korytarz drożny na całej długości.

Korytarz trzyciąski (nr 2) łączy ostoję OPN z lasami okolic Trzyciąża. Korytarz prze-
biega głównie polami uprawnymi. Barierę stanowi droga wojewódzka 794 i zagęszczająca 
się zabudowa wzdłuż drogi.

Korytarz pieskoskalski (nr 3) łączy ostoję OPN z Doliną Szklarki. Korytarz przebiega 
w kierunku południowo-zachodnim przez wąwóz Babie Doły, następnie przez kompleks 
pól uprawnych, przekracza drogę krajową 94 w rejonie Ostrej Góry i dalej polami upraw-
nymi biegnie w kierunku Doliny Szklarki. W ostatnich latach dwukrotnie zarejestrowano 
migracje tym korytarzem jenotów na teren OPN.

Korytarz jerzmanowski (nr 4) łączy ostoję OPN z Doliną Szklarki. Biegnie od lepianki 
Sąspowskiej, przez drogę krajową 94, w kierunku Doliny Szklarki, częściowo drogami 
lokalnymi. Korytarz wykorzystywany przez nietoperze. Na poboczu drogi 94 w tym rejonie 
znajdowano  martwe osobniki nietoperzy po kolizjach z samochodami. 

Korytarz będkowsko-gołczańki (nr 5) łączy ostoję OPN od strony południowo- 
zachodniej z Doliną Będkowską, a od strony północno-wschodniej z lasem Dębowiec  
i lasem Minockim, i prowadzi dalej w stronę Gołczy. Droga krajowa 94 bezpośrednio 
graniczy tu z lasami OPN. Korytarz ten łączy także dwie części Parku w rejonie Woli Ka-
linowskiej, w miejscu jego największego przewężenia. Droga 94 stanowi silną barierę od 
strony południowo-zachodniej. Efekt bariery jest wzmocniony niemal szczelną zabudową 
drogi od strony Dolinek Krakowskich. Jest to miejsce przelotów nietoperzy w kierunku 
Dolinek Krakowskich. Na poboczu drogi 94 znajdowano  martwe osobniki nietoperzy 
po kolizjach z samochodami. W północno-wschodniej części korytarza barierę stanowi 
droga wojewódzka 794 relacji Skała-Trzyciąż. Brak informacji o ofiarach kolizji zwierząt 
z samochodami na tym odcinku.

Korytarz czajowski (nr 6) łączy ostoję OPN z Doliną Kluczwody. Korytarz biegnie od 
kompleksów leśnych OPN, przez pola uprawne w kierunku Dużych Skałek, dalej – przez 
duże obniżenie terenu i drogę krajową 94, skręca na południe do górnej części Doliny 



14                                                             A. Klasa, A. Sołtys-Lelek   

Ryc. 3. Rozmieszczenie wybranych gatunków zwierząt w Polsce i Ojcowskim Parku Narodowym. 1 – Atypus 
muralis (wg: Rozwałka 2013); 2 – Hyperoscelis eximia (wg: Klasa 2004); 3 – Glis glis (wg: Pucek, Jurczyszyn 
2001); a – stanowiska w Polsce, b – stanowiska w Ojcowskim Parku Narodowym (wg: Błoszyk, Rozwałka 2008, 
Klasa 1991, dane OPN). Rys. A. Sołtys-lelek  

Fig. 3. Distribution of some animal species in Poland and Ojców National Park. 1 – Atypus muralis (ac-
cording to: R. Rozwałka, unpublished data); 2 – Hyperoscelis eximia (according to: Klasa 2004); 3 – Glis glis 
(according to: Pucek, Jurczyszyn 2001); a – stands in Poland, b – stands in Ojców National Park (according to: 
Błoszyk, Rozwałka 2008, Klasa 1991, data of ONP). Fig. by A. Sołtys-lelek

Kluczwody. W przyszłości miejsce proponowane do budowy mostowego przyjścia dla 
zwierząt. Duży atut proponowanej lokalizacji przejścia stanowi brak budynków po obu 
stronach drogi. Miejsce przemieszczania się kun, lisów i saren.

Korytarz kluczwody (nr 7a, 7b) łączy ostoję OPN z Doliną Kluczwody. Korytarz ten 
biegnie dwutorowo. Pierwsza gałąź tego korytarza łączy środkową część Doliny Kluczwody 
(Rezerwatu Dolina Kluczwody), dalej biegnie obniżeniem terenu między dwoma wsiami: 
Biały Kościół i Wielka Wieś – przysiółkiem Wino, dalej stokami wąwozu „Pod Świerka-
mi”, lasami na stokach Doliny Prądnika w Prądniku Korzkiewskim do ostoi OPN przy 
jego południowej granicy. Druga łączy górną część Doliny Kluczwody i przekracza drogę 
do Zelkowa, następnie biegnie polami w kierunku przesmyku między budynkami przy 
trasie 94. Po przekroczeniu tej drogi niezabudowanymi polami w kierunku cmentarza  
w Białym Kościele, w kierunku Łykawca i dalej omija zabudowania Iwin schodząc polami 
w kierunku Wąwozu Stodoliska.  Istotną barierę na przebiegu obu gałęzi tego koryta-
rza stanowi droga krajowa 94. Można tu wybudować przejścia dla zwierząt nad  drogą, 
ponieważ po obu stronach drogi są jeszcze luki w zabudowie. Występuje tu silna presja 
budowlana od strony przysiółka Wino, blokowana przez OPN.

Korytarz dłubniański (nr 8) łączy ostoję OPN z lasami Minogi i dalej z Doliną Dłub-
ni w jej górnym odcinku. Korytarz przebiega przez pola uprawne od Bukówek. Istotną 
barierę stanowią drogi: wojewódzka 794 i 773 (Skała – Iwanowice). 

Korytarz skalski (nr 9) łączy ostoję OPN poprzez lasy między Rzeplinem, a Przyby-
sławicami – z Doliną Dłubni w jej środkowym odcinku. Korytarz przebiega przez pola 
uprawne. Istotną barierę stanowi droga wojewódzka 794. 

Korytarz doliny Prądnika (nr 10) przebiega wzdłuż potoku Prądnik (następnie Bia-
łuchy) do Wisły. Tym korytarzem przemieszczają się bobry (kilka doniesień) i wydry  
(co najmniej dwukrotna imigracja na teren OPN). 

ekspansywna zabudowa otuliny opn
Największym zagrożeniem zewnętrznym jest żywiołowa zabudowa otuliny, aż do 

granic Parku, powodująca jeszcze większą jego izolację (ryc. 8). Od wielu lat obserwuje 
się niebezpieczną tendencję do lokowania zabudowy tuż przy granicy Parku. Przykładem 
tego jest powstały w 2002 r., w odległości 1 km na południe od Skały, kompleks budynków 
szkolnych – gimnazjum i liceum. Między tym zespołem (przylegającym do granicy OPN) 
a miastem, powstała już uzbrojona w infrastrukturę przestrzeń pod dalsze urbanistyczne 
zagospodarowywanie tego terenu (Partyka, Żółciak 2005). Tymczasowo udało się unik-
nąć olbrzymiej inwestycji spółki „TARA Polska” – budowy osiedla „Cianowice-Ogród”, 
liczącego 200 domów, na powierzchni 155 ha, w odległości około 350 m od granicy Parku. 
Koncepcja jego budowy powstała w 2004 r. Osiedle dla około 1000 osób zaplanowano na 
terenach dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (Hibszer i in. 2005). 
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Ryc. 4. Przeciętne areały osobnicze wybranych drapieżników w stosunku do powierzchni Ojcowskiego PN 
i otuliny: a – borsuk; b – lis; c – kuna leśna; d – ryś; e – wilk; f – granica Ojcowskiego PN; g – granica otuliny 
Ojcowskiego PN. Wykonał R. Kaźmierczak

Fig. 4. Individual home ranges of the selected predators compared to the surface area of Ojców National 
Park and its protection zone: a – badger; b – fox; c – pine marten; d – lynx; e – wolf; f – boundary of Ojców 
National Park; g – boundary of the protection zone of Ojców National Park. Made by R. Kaźmierczak

– a – b – c – d – e – f – g
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Ryc. 5. Ogrodzenia stanowią bariery dla zwierząt. Fot. M. Palaczyk, 2012 r.

Fig. 5. Fences are barriers to animals. Photo by M. Palaczyk, 2012

Kilka lat później, w 2010 r. powstała koncepcja budowy „Ośrodka turystyczno- 
rekreacyjnego” na wzgórzu Parnas w Pieskowej Skale, w gminie Sułoszowa. lokalizacja 
kompleksu, miała znajdować się w odległości od 80 do 170 m od granicy Parku. Do za-
budowy przeznaczono powierzchnię około 1 ha. Planowany ośrodek turystyczno-rekre-
acyjny miał składać się z czterech wielkokubaturowych budynków, mających pomieścić 
100 gości hotelowych i obsługę. Przy obiektach zaplanowano parkingi dla kilkudziesięciu 
samochodów i dwie drogi dojazdowe. Niestety, mimo nagłośnienia sprawy, w mediach  
i protestach ze strony administracji OPN oraz ekologicznych organizacji pozarządowych 
inwestor nadal dąży do realizacji tego projektu. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sułoszowa wyznaczone zostały tu tereny usług turystycznych, co 
stworzyło realną groźbę realizacji tego lub podobnego projektu. 

Odrębny problem stanowi wieś Wola Kalinowska i jej przysiółek Kalinów, które two-
rzą dużą enklawę osadniczą otoczoną z trzech stron przez Park. W 1988 r. na skraju wsi 
wybudowano duży budynek mieszczący szkołę, a od 2001 r. także schronisko młodzieżowe 
w odległości około 330 m od granicy Parku. W rejonie szkoły jak i w północnej części 
wsi zgłaszane są wnioski o powiększanie terenów budowlanych i wyznaczanie nowych, 
znacznie przekraczających potrzeby inwestycyjne średniej wielkości jednostki osadniczej. 
Ta niekorzystna tendencja z perspektywą zwiększenia powierzchni zabudowy (w skrajnej 
sytuacji nawet 2–3-krotnie w stosunku do obecnej wielkości wsi), jest szczególnie groźna, 
ze względu na bliskość granicy OPN.
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Ryc. 6. Zabudowana część otuliny Ojcowskiego PN w Sułoszowej. Fot. R. Cieślik, 2007 r.

Fig. 6. Built-up areas in the protection zone of Ojców National Park. Photo by R. Cieślik, 2007

Intensyfikacja zabudowy postępuje również blisko wschodniej granicy OPN. Przy-
kładem może być przysiółek Miotełka w Smardzowicach, który w 1935 r. tworzyły dwie 
zagrody, w latach 80. XX w. już ponad 10 obejść (Partyka, Żółciak 2009), a obecnie 69, 
które zrosły się z historycznym centrum wsi skutecznie ograniczając jeden z korytarzy 
ekologicznych w tym rejonie. 

Bardzo niekorzystne dla migrujących zwierząt jest również uszczelnianie zabudowy 
wzdłuż dróg biegnących przez otulinę lub okalających Park. Przykładem może być droga 
Ojców-Jerzmanowice przechodząca przez wsie Wola Kalinowska i Ojców. Szczelna jej 
zabudowa spowoduje przerwanie biegnącego tu korytarza ekologicznego łączącego po-
łudniową i północną część Parku. Postępuje również zabudowa wzdłuż drogi krajowej 94 
tworząca na wielu odcinkach brak możliwości migracji zwierząt, a tym samym zamknięcie 
korytarzy ekologicznych biegnących między OPN, a kompleksami leśnymi leżącymi na 
zachód od granicy otuliny w obrębie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. 

Proces ten obserwuje się to wzdłuż całej terasy, m.in. w miejscowościach Jerzmanowice, 
Gotkowice, Czajowice, Biały Kościół i Szyce. Podobnie zabudowywana jest droga nr 778 ze 
Skały do Krakowa przez Zielonki, co stanowi barierę w migracjach zwierząt między Parkiem,  
a lasami koło Minogi. Przebiega tam tzw. korytarz dłubniański i skalski (patrz wyżej).

Brak jest odpowiednich przepisów prawnych, aby ograniczyć nowe inwestycje w otuli-
nie, a w uzasadnionych przypadkach je zablokować. Złą sytuację potęguje brak akceptacji 
przez okoliczne gminy strategii ochrony przyrody realizowanej przez dyrekcję OPN. 
Powoduje to przeciągające się latami uzgodnienia dotyczące planów zagospodarowania 



Ryc. 7. Korytarze ekologiczne w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego: a – granice OPN; b – granice otuliny 
OPN; c – tereny leśne zadrzewione; d – korytarze ekologiczne w strefie ochronnej OPN; e – korytarze ekologiczne; 
f – drogi krajowe; g – drogi wojewódzkie; h – drogi pozostałe. Rys. R. Kaźmierczak

Fig. 7. Ecological corridors in the region of Ojców National Park: a – boundaries of the Ojców National Park; b – 
boundaries of the buffer zone; c – wooded forests; d – ecological corridors in the buffer zone; e – ecological corridors; 
f – national roads; g – provincial roads; h – others roads. Fig. by R. Kaźmierczak
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Ryc. 8. Mapa zagrożeń antropogenicznych dla przyrody Ojcowskiego PN: a – granica Ojcowskiego PN; b – 
granica otuliny Ojcowskiego PN; c – drogi tranzytowe; d – strefy zagrożeń związane z osadnictwem istniejącym; 
w tym z silną ekspansją lub zagęszczaniem zabudowy; e – główne strefy presji osadniczych; f – główne kierunki 
migracji zwierząt; g – proponowane przejście dla zwierząt. Rys. A. Sołtys-lelek  

Fig. 8. Map of anthropogenic threats to the nature of Ojców National Park: a – boundary of Ojców  
National Park; b – boundary  of the protection zone of Ojców National Park; c – motor roads; d – areas  
of threats connected with the existing settlement including great expansion and building on in already built-up 
areas; e – main areas of settlement pressure; f – main animals migration routes; g – planned wildlife passage. 
Fig. by A. Sołtys-lelek

przestrzennego (ZP), a w konsekwencji uzgadnianie każdej pojedynczej inwestycji na tzw. 
decyzje WZ (o warunkach zabudowy). Taką sytuację wykorzystują deweloperzy, którzy 
wnioskują o zabudowę terenów, które dotąd były zupełnie jej pozbawione, a stanowiły 
w uchylonych planach ZP korytarze ekologiczne. 

Konflikty na tle lokalizacji nowych terenów pod zabudowę pojawiają się każdorazowo 
przy opracowywaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub wnioskowa-
nych przez gminy zmian do tych planów. Przykładem mogą być kolejne wersje „Studium 
uwarunkowań i kierunków ZP gminy Sułoszowa”, gdzie prace nad uzgodnieniem projektu 
planu trwają już od 2011 r. W kolejnej wersji projektu z 2013 r. zaplanowano czterokrotny 
wzrost powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, trzykrotny wzrost 
powierzchni terenów usług oraz spadek areału terenów rolniczych o 15%. Planuje się 
zabudowę w następujących terenach użytkowanych dotąd rolniczo jak np. kompleks pól 
między Sułoszową a Gotkowicami, Sułoszową a Wielmożą i wspomniany znaczny przyrost 
zabudowy w Woli Kalinowskiej.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zdarzają się 
przypadki wyłączania z planów niektórych obszarów, które są przedmiotem sporów. 
Wynikają one z przejawianych tam inicjatyw budowlanych popieranych przez gminy,  
a których Park z racji swoich zadań statutowych, nie może akceptować. Na terenach 
tych zgłaszane są wnioski o zabudowę w oparciu o tzw. decyzje o warunkach zabudowy 
(WZ). Przykładem tego są tereny będące własnością wspomnianej spółki Tara Polska SA 
w Cianowicach (przy wschodniej granicy OPN) oraz w Woli Kalinowskiej między lasem, 
który stanowi granicę OPN, a Szkołą Podstawową (Partyka 2012). 

Kiedy uchylony zostaje MPZP całej gminy, wówczas wszystkie nowe inwestycje są 
uzgadniane na warunkach tzw. decyzji WZ, jak w przypadku Skały po uchyleniu planu 
w 2012 r. Od tego czasu do dyrekcji Parku wpływa dużo wniosków o zgodę na zabudowę 
w terenach rolniczych nie przewidzianych pod inwestycje w uchylonym planie. Stwarza 
to zagrożenie zabudowy korytarzy ekologicznych przez lokowanie budynków często  
w otwartej przestrzeni pól na zupełnie nieuzbrojonym terenie oraz wprowadzanie 
rozproszonej zabudowy pogarszającej walory widokowe jurajskiego krajobrazu otuliny 
OPN. Również duży problem stanowi zagęszczanie istniejącej zabudowy na terenie całej 
otuliny. Często nie udaje się zachować przerw między budynkami, ponieważ poszczególni 
właściciele nieruchomości w identycznej sytuacji musieliby być traktowani odmiennie 
(Partyka, Żółciak 2009).
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istniejąca zabudowa w granicach parku i brak akceptacji przez lokalne 
społeczności
W samym centrum Ojcowskiego Parku Narodowego zlokalizowana jest wieś Ojców,  

o średniowiecznym rodowodzie (ryc. 9), której powierzchnia zajmuje ponad 45% obszaru 
OPN (Partyka 2001). Na jego terenie znajdują się także zabudowania wsi otaczających Park; 
są to: Sułoszowa, Wielmoża, Skała, Smardzowice, Maszyce, Wola Kalinowska, Prądnik 
Korzkiewski, Biały Kościół, Czajowice i Sąspów. Łącznie na obszarze Parku zamieszkuje 
około 500 osób (Partyka, Hibszer 2007), z czego w samym centrum Parku, w Ojcowie blisko 
200. 

Obecność stałego osadnictwa na terenie OPN generuje różnego rodzaju zagrożenia 
wewnętrzne. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć rozwój infrastruktury turystycznej 
tj. dążenie do rozbudowy budynków na cele noclegowe; w tym przekształcanie i rozbu-
dowę dawnych stodół, próby tworzenia nowych parkingów (np. powyżej Skał Prałatki  
w Ojcowie w przysiółku Zazamcze, wzdłuż drogi na Złotą Górę czy wzdłuż zamkniętej 
drogi na odcinku od wylotu Drewnianej Drogi do Skał Czyżówki), rozbudowa i budowa tzw. 
małej architektury tj. kiosków, sklepików z pamiątkami, obiektów gastronomicznych itp. 
oraz przyczynianie się do wprowadzenie na teren Parku gatunków obcego pochodzenia (np. 
przez nasadzenia roślin w przydomowych ogródkach). Dochodzą do tego problemy zwią-
zane z zanieczyszczeniem powietrza z lokalnych kotłowni i ruchem samochodowym.

W Parku udowodniono duży negatywny wpływ trzymanych w gospodarstwach psów  
i kotów, na populacje dziko żyjących zwierząt. Koty tępią drobne zwierzęta Par-
ku, w tym gatunki chronione: popielicę, padalca, zaskrońca i żabę trawną, a także 

Ryc. 9. Zabudowa centrum Ojcowa. Fot. R. Cieślik, 2010 r.

Fig. 9. Buildings in the centre of Ojców. Photo by R. Cieślik, 2010
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Ryc. 10. Sarna zagryziona przez psy w Ojcowskim Parku Narodowym. Fot. A. Palaczyk, 2012 r.

Fig. 10. A deer killed by dogs in Ojców National Park. Photo by A. Palaczyk, 2012

drobne ptaki śpiewające stanowiące znaczny udział w ich diecie (Wierzbowska i in. 
2004). Psy zajmują niszę pokarmową wilków, zimą polują na sarny i stają się nie-
bezpieczne dla ludzi (ryc. 10) (Wierzbowska i in. 2008). Kłusownictwo w ostatnich 
latach polegające głównie na zastawianiu wnyków jest notowane w różnym nasile-
niu np. w 2004 r. służby Parku zlikwidowały 125 wnyków, w 2005 – 89, 2006 – 82,  
a w 2007 – 4. Nielegalny odstrzał zwierząt zdarza się sporadycznie (Partyka 2008a). 

Obecność i działalność ludzi nawet na terenach chronionych nie pozostawia odpo-
wiedniej przestrzeni, na której zwierzęta mogłyby żyć bez kontaktu z człowiekiem. Pro-
blem ten na terenie parków narodowych omawia praca Z. Jakubca i A. Weidner (2010).  
W OPN zwierzęta kontaktują się z miejscową ludnością, a także z turystami licznie odwie-
dzającymi Park. Na terenie Parku widoczne zmiany w zachowaniu zwierząt pod wpływem 
człowieka dotyczą kilku gatunków i przejawiają się one w różnym stopniu. Poczynając 
od płochliwości i żerowania w pobliżu osad tylko nocą (kuna domowa, bóbr, lis, sarna, 
dzik), poprzez żerowanie w dzień w miejscach odwiedzanych przez ludzi lub gnieżdżenie 
się na budynkach (krzyżówka, kopciuszek, pliszka siwa), aż do przyjmowania pokarmu 
od ludzi (dzięcioł duży, kowalik, sikora bogatka, sójka, zięba, modraszka).

Duży problem stanowi znaczny udział własności prywatnej. Ponadto 1/3 powierzchni 
Parku to grunty prywatne, na których działalność ochronna musi być uzgadniana z wła-
ścicielami. Regulacja struktury własnościowej przebiega bardzo wolno z braku wystarcza-
jących środków, mimo że jest sporo ofert sprzedaży gruntów prywatnych na rzecz OPN. 
Mimo to trzeba się liczyć z faktem istnienia obcej własności w granicach Parku bowiem 
nie jest możliwe całkowite usunięcie osadnictwa z terenu Parku. 
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lokalne społeczności zamieszkujące Ojcowski Park Narodowy postrzegają Park przez 
pryzmat rygorów i zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody. Powoduje to 
liczne konflikty między dyrekcją Parku a mieszkańcami. Najczęstszym źródłem konfliktów 
są zakazy: powiększania zabudowy, lokowania nowych inwestycji (głównie związanych  
z obsługą ruchu turystycznego) i korzystania z zasobów leśnych. 

Utworzenie parku narodowego nie spowodowało protestów ludności miejscowej, 
ponieważ spodziewano się powstania tu parku kultury i wprowadzenia związanej z tym 
infrastruktury do organizacji imprez masowych. Z dnia na dzień mieszkańców dotknęły 
restrykcyjne przepisy, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Największe konflikty 
wystąpiły w latach 70 i 80. XX w. (Domański, Partyka 1993; Partyka, Żółciak 2005) i do-
tyczyły zakazu wznoszenia nowych budynków i ograniczania remontów starych, a także 
zakazu korzystania z lasu (pozyskiwania posuszu, ściółki, wypasu zwierząt, zbioru grzybów 
itp.). Według badań przeprowadzonych w 1994 r. (Terlecka, Górecki 1998) prawie 47% 
mieszkańców Parku wykazywało niechęć i oburzenie na tę formę ochrony. Dla prawie 23% 
mieszkańców, Park kojarzył się głównie z zaniedbaniem czyli pozostawianiem martwego 
drewna w lasach, co zresztą do dziś uważane jest za niegospodarność i budzi duże emocje. 
Ponadto mieszkańcy negatywnie oceniali brak wykorzystania walorów parku. Do chwili 
obecnej za bardzo negatywne zjawisko uważa się zarośnięcie zboczy i masywów skalnych 
wzdłuż doliny Prądnika, zwłaszcza w centralnej części Parku.

Autochtoni negatywnie postrzegają także pracowników parku, jako osoby uprzywi-
lejowane, których nie obowiązują żadne ograniczenia. Jednocześnie sami uważają za 
uzasadnione stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska, o ile te nie kolidują 
z ich własnymi interesami (Terlecka, Górecki 1998).

masowy ruch turystyczny
Dolina Prądnika ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe, wzbudzała 

zainteresowanie co najmniej od XVIII w. Do rozwoju turystycznej funkcji tego obszaru 
na szerszą skalę przyczyniło się założenie tu uzdrowiska w latach 50. XIX w. (Partyka 
2000). Z lat 90. XIX w. pochodzą pierwsze dane dotyczące frekwencji odwiedzających 
Ojców. W okresie tym szacowano ją na kilkaset do 2,5 tys. osób rocznie (Dobrzycki 
1896). Wielkość frekwencji do lat 30. XX wieku oceniano na około 5–7 tys. osób rocz-
nie. Gwałtowny wzrost ruchu turystycznego nastąpił po II wojnie światowej. Frekwencja 
zwiedzających (głównie wycieczki szkolne i z zakładów pracy) dochodziła do 500–600 
tys. osób rocznie pod koniec lat 50. i na początku 60. XX w. Od lat 70. XX w. średnią 
wielkość ruchu turystycznego na terenie OPN szacuje się na 250–300 tys. osób rocznie, 
z czego 70% to młodzież szkolna (Partyka 2000). Obecnie utrzymuje się na poziomie od 
350 tys. do 400 tys. odwiedzających rocznie (ryc. 11). 

Pierwsze znakowane trasy piesze wytyczono na obszarze dzisiejszego Parku Narodo-
wego już w okresie międzywojennym. Wcześniej turyści podążali lokalnymi ścieżkami, 
które później zaadaptowano na szlaki piesze. Na mapie turystycznej Wojskowego Insty-
tutu Geograficznego (WIG) z 1935 r. „Ojców – Kraków – Wieliczka” w skali 1:25 000, 
zaznaczono około 14 km szlaków, które skupiały się głównie między zamkiem w Ojcowie, 
a Prądnikiem Korzkiewskim. Natomiast w Pieskowej Skale odcinek szlaku liczył zaledwie 
1 km długości. W 1996 r. długość szlaków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego 
wynosiła 23 km (Partyka 2008), a obecnie 37 km. 
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Ojcowski Park Narodowy wyróżnia się największym zagęszczeniem turystów w przeli-
czeniu na hektar powierzchni – 186 osób (Partyka 2008). Kumulacja ruchu turystycznego 
występuje w maju, czerwcu oraz we wrześniu i październiku, a w lipcu i sierpniu nasila się 
głównie w weekendy (ryc. 12). Tak duża liczba turystów jest coraz większym problemem. 
Głównym zagrożeniem ze strony turystyki jest jej masowość w krótkim okresie, która 
powoduje zadeptywanie otoczenia szlaków, fekalizację zbiorowisk roślinnych, hałas, za-
śmiecenie oraz niekontrolowaną penetrację terenu. Turyści przyczyniają się również do 
zmiany zachowań większych zwierząt leśnych (sarny, dzika, lisa), co zostało omówione 
przy zagrożeniach związanych z osadnictwem na terenie Parku. 

Szczególnie negatywne konsekwencje masowego ruchu turystycznego obserwuje się 
również w odniesieniu do flory i szaty roślinnej Parku. Następuje to przez mechaniczne jej 
niszczenie, zrywanie kwitnących roślin i eutrofizację środowiska, powodującą ekspansję 
pospolitych gatunków roślin preferujących siedliska żyzne np. pokrzywy. Zagrożenia te 
są tym bardziej istotne, kiedy dotyczą stanowisk rzadkich gatunków. Najczęściej zda-
rza się to przy bardziej uczęszczanych szlakach turystycznych. Przykładami mogą być 
stanowiska obrazków alpejskich i ułudki leśnej położone przy szlaku żółtym biegnącym  
w dolnej części Doliny Sąspowskiej, stanowiska lilii złotogłów Lilium martagon, pokrzyku 
wilczej jagody Atropa belladonna, podkolana białego Platanthera bifolia i konwalii ma-
jowej Convallaria majalis, znajdujące się przy szlaku zielonym między Jaskinią Ciemną 
a szczytem Góry Koronnej. 

Ryc. 11. Ruch turystyczny w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1891–2013 (wg: Ojców. Stacja klimaty-
czna 1936, Partyka 2000, 2006, 2010a, dane OPN)

Fig. 11. Tourist traffic in Ojców National Park in the years 1891–2013 (according to: Ojców. Stacja klima-
tyczna 1936, Partyka 2000, 2006, 2010a, data of ONP)
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W przypadku ułudki na terenie OPN, w strefie bezpośredniego zagrożenia wydep-
tywaniem, tj. w odległości do jednego metra od szlaku, znajduje się blisko 43% ogółu 
populacji. Na najliczniejszym stanowisku w dolinie Sąspowskiej zagrożonych jest ponad 
połowa okazów (52% populacji). Podczas obserwacji zauważono liczne okazy zdeptane 
lub rozjechane przez pojazdy jednośladowe. Silnie narażone są zwłaszcza małe populacje, 
w tym nowo powstała koło „Kaplicy na Wodzie” w Ojcowie, która znajduje się w rejonie 
intensywnej penetracji turystów, schodzących tu dziką ścieżką w kierunku potoku Prądnik 
(Sołtys-lelek 2010).

Niestety od lat obserwuje się niekorzystną tendencję do zwiedzania Parku „na skróty”. 
W związku z tym powstaje problem wydeptywania licznych, „dzikich” ścieżek, zwłaszcza 
w miejscach o wysokich walorach przyrodniczych. Niszczona jest roślinność runa leśnego 
grądów, a także buczyn: karpackiej i ciepłolubnej (storczykowej), które na Wyżynie należą 
do cennych i rzadkich zbiorowisk. Wydeptane ścieżki pozostawiają długo niezatarty ślad 
w zbiorowisku i są zachętą dla innych turystów do korzystania, prowadząc tym samym do 
ich utrwalania. Taka sytuacja ma miejsce np. na obszarze ochrony ścisłej w Wąwozach 
Jamki i Ciasne Skałki czy na południowym zboczu Złotej Góry, w okolicach skałek i wejść 
do jaskiń, nieudostępnionych do zwiedzania. 

Często podczas turystyki weekendowej, przyjezdni schodzą z wytyczonego szlaku  
i robią pikniki na szczytach masywów skalnych porośniętych kwitnącymi murawami. 
Takie sytuacje obserwowano np. w masywie Skał Wdowich w Młynniku, na Górkowej 

Ryc. 12. Weekendowy ruch samochodowy w Ojcowskim Parku Narodowym. Fot. J. Partyka, 2007 r.

Fig. 12. Motor traffic in Ojców National Park at weekends. Photo by J. Partyka, 2007



                         Aktualne problemy ochrony przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego 27

Skale czy Górze Koronnej, które należą do jednych z najcenniejszych ostoi przyrodni-
czych Ojcowskiego Parku Narodowego. Rosną tam gatunki roślin rzadkie w skali kraju 
jak: turzyca stopowata, dziewanna austriacka Verbascum chaixii subsp. austriacum oraz 
rzadkie na terenie Parku jak np. zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris czy ostrożeń 
pannoński Cirsium pannonicum.

Szczególnie duży wpływ turystyki na degradację szlaków i przyległej do nich roślinności 
ma miejsce na najbardziej uczęszczanych szlakach do Groty Łokietka (szlak czarny), do 
Groty Ciemnej (szlak zielony) oraz w punktach postoju większych grup zwiedzających 
takich jak: źródło Miłości, otoczenie Bramy Krakowskiej, przed wejściami do udostęp-
nianych jaskiń, w miejscu krzyżowania się szlaków czarnego i niebieskiego na Chełmowej 
Górze czy koło Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale. Przykładowo w trakcie badań 
przeprowadzonych przez A. Barczak i in. (2002) stwierdzono, że powstałe przy źródle 
Miłości i Bramie Krakowskiej rozcięcia erozyjne mają 40 cm głębokości i 60 cm szerokości. 
Rozdeptany obszar w rejonie wspomnianego źródełka to prawie 2 ary, w rejonie Bramy 
Krakowskiej – około 13 arów, a koło Maczugi Herkulesa blisko 7 arów. 

Na terenie OPN najbardziej zdegradowane są szlaki o dużym nachyleniu. Największą 
erozję (na powierzchni 44 arów) zanotowano na odcinku szlaku zielonego prowadzą-
cego od Skały Krukowskiego do Jaskini Ciemnej. Zniszczone zostało runo rosnącej tu 
buczyny storczykowej – zbiorowiska Fagus sylvatica-Cruciata glabra. Jest to szczególnie 
niepokojące, gdyż zbiorowisko to należy do jednych z najrzadszych w Parku. Zajmuje ono 
powierzchnię około 10 ha i występuje w postaci niewielkich płatów na silnie nasłonecz-
nionych zboczach dolin, z czego w Dolinie Prądnika tylko w obrębie masywów skalnych 
na odcinku od Skał Czyżówek po Górę Koroną, nad Skałami Zamkowymi w Ojcowe  
i na Słonecznej Górze w Młynniku (Michalik 1991).

Odrębnym problemem związanym z masową turystyką jest roznoszenie nasion  
i ułatwianie rozsiewania się gatunków, w tym również obcego pochodzenia. Turyści 
mają tendencje do zrywania owoców lub nasion wszelkich roślin rosnących wzdłuż szla-
ków i porzucania ich w różnych częściach Parku. Dotyczy to np. kasztanowca Aesculus 
hippocastanum, rozwleczonego przy szlakach prowadzących przez Chełmową Górę do 
Groty Łokietka (Sołtys-lelek, Barabasz-Krasny 2010). Główne miejsce, z których roz-
przestrzeniają się nasiona tego gatunku, to dekoracyjne założenia parkowe w Ojcowie  
i w Pieskowej Skale. Turyści rozsiewają również nasiona inwazyjnego gatunku niecierpka 
Impatiens parviflora wzdłuż szlaków turystycznych i „dzikich” ścieżek.

Osobnym problemem jest rozwlekanie przez turystów rodzimych gatunków roślin po 
terenie całego Parku. Stwarza to problemy w ocenie ich naturalnego tempa rozprzestrze-
niania się. Dotyczy to np. obrazków alpejskich i miesiącznicy trwałej, które w ostatnich 
latach znacznie zwiększyły swój areał występowania. Trudno wówczas ocenić czy jest to 
pozytywny skutek prowadzonych zabiegów ochronnych, naturalny proces przyrodniczy 
czy wynik rozsiewania nasion przez turystów. 

ruch tranzytowy przez park i blisko jego granic
Przez teren OPN i jego strefy ochronnej przechodzą drogi różnej kategorii: krajo-

we (13,2 km), wojewódzkie (27,9 km), powiatowe (27,3 km), gminne (o powierzchni 
bitumicznej 80,5 km; o powierzchni gruntowej 48,2 km) oraz zakładowe (1,9 km). Jest 
to w dużej części trwały element infrastruktury gospodarczej związany z rozrastającą 
się strefą podmiejską Krakowa od strony południowej i Skały od strony wschodniej jak  
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Ryc. 14. Ruch tranzytowy Doliną Prądnika. Fot. R. Cieślik, 2012 r.

Fig. 14. Motor traffic in the Prądnik Valley. Photo by R. Cieślik, 2012

Ryc. 13. lis potrącony przez samochód w Murowni przy drodze krajowej nr 94. Fot. A. Palaczyk, 2010 r.

Fig. 13. A fox run down by a car in Murownia by the 94 national road. Photo by A. Palaczyk, 2010
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i wynik gospodarczego użytkowania tego terenu już od XIX wieku (Partyka 2005). Teren 
OPN przecina sieć dróg publicznych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich o łącznej 
długości 38,6 km (Partyka 2010). 

W chwili utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, Doliną Prądnika przebiegała 
droga tranzytowa Kraków–Katowice. Na początku lat 60. XX w. została wybudowana 
nowa droga krajowa E–22 (obecnie nr 94), która skierowała ruch w stronę Olkusza przez 
Jerzmanowice i Przeginię uwalniając częściowo Dolinę Prądnika od ruchu tranzytowego 
(Hibszer i in. 2005). Mimo, że należy traktować to przedsięwzięcie jako sukces polityki 
przestrzennej, bo w poprzednim przebiegu zagrażałaby istnieniu Parku, to wkrótce stała 
się ona największą barierą w migracjach zwierząt. Zmodyfikowano także wtedy drogę 
biegnącą wschodnią granicą otuliny Parku Kraków–Skała–Wolbrom (Partyka 2010). Suk-
cesem było również zamknięcie w 1982 r. dla ruchu samochodowego pięciokilometrowego 
odcinka drogi Ojców–Murownia (Partyka 2010). Zakaz ten nie dotyczy mieszkańców 
Ojcowa i turystów przyjeżdżających na nocleg od strony Ojcowa.

Główne drogi tranzytowe, otaczające Park od strony wschodniej i zachodniej, na dłu-
gich odcinkach pokrywają się z granicą otuliny OPN. Przykładowo droga krajowa nr 94 na 
odcinku ponad 600 m styka się nawet z granicą OPN, a na odcinku ponad 13 km przylega 
do granicy jego otuliny. Odbywa się na niej intensywny ruch tranzytowy, szacowany na 
około 1000 pojazdów na godzinę. W oparciu o sporadycznie przeprowadzane pomiary 
wykazano, że drogą krajową nr 94 samochód przejeżdża co 3,8–4,7 sekund (Partyka 
2010). Od strony zachodniej przez drogę tą, OPN sąsiaduje z Parkiem krajobrazowym 
„Dolinki Krakowskie”. Od strony wschodniej barierę w przemieszczaniu się zwierząt do 
najbliższych kompleksów leśnych w okolicach Tarnawy, Minogi czy Przybysławic stanowi 

Ryc. 15. Ropuch potrącona przez samochód na drodze przy stawach w Pieskowej Skale.  Fot. A. Klasa, 2006 r.

Fig. 15. Toad hit by a car on the road near the ponds in Pieskowa Skała. Photo by A. Klasa, 2006
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Lata
Years

Termin migracji 
godowej płazów 

Date of the amphibian 
mating migration

Liczba płazów przeniesionych 
do stawów

Numbers of amphibians moved 
in to the ponds

Liczba wszystkich 
martwych płazów

Number of all dead 
amphibians

1998 2 – 7 kwietnia 1100 (100 żab, 1000 ropuch) brak dokładnych danych
1999 26 marca – 7 kwietnia 1520 (133 żaby, 1387 ropuch) brak dokładnych danych

2000 24 marca – 7 kwietnia 2469 (140 żab, 2300 ropuch, 
29 traszek) brak dokładnych danych

2001 13 marca – 10 kwietnia 5000 (290 żab, 4600 ropuch, 
110 traszek) brak dokładnych danych

2002 15 marca – 20 kwietnia 6300 (295 żab, 5960 ropuch, 
45 traszek) brak dokładnych danych

2003 23 marca – 26 kwietnia 9900 (4420 żab, 5400 ropuch, 
80 traszek) brak dokładnych danych

2004 22 marca – 13 kwietnia 4500 (516 żab, 3906 ropuch, 
78 traszek)

1613 (253 żab, 
1360 ropuch)

2005 31 marca – 18 (27) 
kwietnia

5894 (144 żaby, 5712 ropuch, 
38 traszek)

1406 (238 żab, 
1168 ropuch)

2006 10 kwietnia – 25 kwietnia 5106 (69 żab, 5019 ropuch, 
18 traszek)

669 (33 traszki, 
69 żab, 567 ropuch)

2007 9 marca – 18 kwietnia 4778 (48 żab, 4717 ropuch, 
13 traszek)

557 (13 traszek, 
6 żab, 538 ropuch)

2008 17 marca – 16 kwietnia 2247 (33 żaby, 2198 ropuch, 
16 traszek)

361 (18 traszek, 
35 żab, 308 ropuch)

2009 30 marca – 14 kwietnia
2233 (16 żab, 2203 ropuchy, 
9 traszek zwyczajnych, 
5 traszek  grzebieniastych)

522 (12 traszek, 
3 żaby, 472 ropuch, 
35 niezidentyfikowanych) 

2010 29 marca – 19 kwietnia 1884 (14 żab, 1865 ropuch, 
5 traszek zwyczajnych)

354 (1 traszka 
zwyczajna, 353 ropuchy)

2011 28 marca – 22 kwietnia
3043 (22 żaby, 3016 ropuch, 
2 traszki zwyczajne 
i 3 grzebieniaste)

289 (wszystkie ropuchy)

2012 19 marca – 17 kwietnia
5001 (23 żaby, 4968 ropuch, 
8 traszek zwyczajnych, 
2 grzebieniaste)

399 (394 ropuchy,
5 traszek zwyczajnych)

Tabela 1. Wyniki monitoringu liczebności płazów w Pieskowej Skale w latach 1998–2012  (wg: Klasa 2008, 
dane OPN).

Table 1. Findings of the amphibian population size monitoring in Pieskowa Skała in the years 1998–2012 
(according to: Klasa 2008, data of ONP)

droga wojewódzka nr 778. Drogi te przecinają szlaki migracji zwierząt; niestety na żad-
nej z nich nie ma przejść ani dla ssaków, ani dla płazów (ryc. 13). Problemem jest brak 
przepustów dla płazów w Pieskowej Skale, gdzie dnem doliny biegnie droga wojewódzka 
nr 773 (ryc. 14). Szacunkowo drogą tą, na odcinku Grodzisko–Pieskowa Skała samochód 
przejeżdża co 0,5–1,5 minuty (Partyka 2010). Podczas corocznej wędrówki godowej płazów 
dochodzi tu do masowego rozjeżdżania ropuch i żab trawnych przemieszczających się 
między zboczem Góry Bukowiec, a stawami pod zamkiem (tab.1, ryc. 15). Na drogach 
biegnących dnem doliny rozjeżdżane są też inne zwierzęta, m.in.: bobry, wydry, dziki, 
sarny, kuny, wiewiórki oraz liczne bezkręgowce. 
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Duży problem dla ochrony przyrody OPN stanowi także ruch samochodowy, szcze-
gólnie w sezonie turystycznym i ruch tranzytowy skupiający się na drodze powiatowej 
biegnącej Doliną Prądnika, na odcinku Złota Góra–Ojców–Grodzisko, a nawet ruch 
lokalny na zamkniętym odcinku drogi Ojców–Murownia. 

W celu oszacowania liczby zwierząt ginących na drogach biegnących w centrum Parku 
w 2009 r. założono trzy transekty o łącznej długości 5595 m (Klasa, Subel, Kubisz 2010). 
Dwa z nich były zlokalizowane na zamkniętej drodze gminnej od Ojcowa do Murowni,  
a trzeci na drodze powiatowej przez Złotą Górę. W wyniku badań przez okres trzech 
miesięcy zanotowano łącznie 1056 martwych zwierząt. Średnia liczba zwierząt ginących na 
każde 100 metrów badanych dróg w Ojcowskim PN wyniosła prawie 19 osobników (18,8). 
Łącznie na transektach zanotowano co najmniej 63 gatunki martwych zwierząt: 13 gatunków 
kręgowców: pięć gatunków ssaków (dzik, sarna, bóbr, wiewiórka i wydra), cztery gatunki 
ptaków, po dwa gatunki gadów i płazów oraz co najmniej 50 gatunków bezkręgowców.

napływ obcych gatunków roślin i zwierząt
Zasiedlanie Parku przez obce gatunki roślin i zwierząt jest konsekwencją wszystkich 

omówionych powyżej czynników, a przede wszystkim wyspowego położenia Parku pośród 
obszarów wiejskich, lokalizacji wsi w jego centralnej części, masowej turystyki i sieci dróg 
ułatwiających zawlekanie obcych przybyszów. Jest to problem stosunkowo nowy, wcześniej 
nie mający większego znaczenia. O ile początkowo zwracano uwagę na zasiedlenie Parku 
przez obce gatunki zwierząt – piżmaka i jenota, to jeszcze na początku lat 70. XX wieku, 
problem inwazji gatunków roślin obcego pochodzenia nie istniał. Gatunki dziś uważane 
za największe zagrożenie dla rodzimej flory jak np.: rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 
japonica, niecierpki – gruczołowaty Impatiens glandulifera i drobnokwiatowy, notowane 
były w latach 1963–1970 na pojedynczych stanowiskach, gdzie występowały w liczbie kilku 
okazów (Kućmierz 1965; Michalik 1978). Do tej grupy gatunków zaliczyć także należy 
nawłoć kanadyjską Solidago canadensis i kolczurkę klapowaną Echinocystis lobata, które 
na terenie OPN pojawiły się później. Pierwsze okazy kolczurki obserwowano od 2006 r. 
(Sołtys-lelek 2012), chociaż gatunek mógł być tu wcześniej. Natomiast w przypadku 
nawłoci brak danych w literaturze na temat pierwszych okazów na terenie OPN, ale na 
początku lat 70. XX wieku nie była jeszcze z tego terenu podawana (Michalik 1978). 
Większą ekspansję wymienionych obserwuje się dopiero od 2000 r.

Ogólnie we florze Ojcowskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie 127 
antropofitów, z czego 41 to nowo przybyłe kenofity (Michalik 1978, 2008). W ciągu ostat-
nich dwudziestu lat odszukano aż 20 gatunków obcego pochodzenia, nie notowanych 
na terenie Parku do lat 90. XX wieku (Barabasz-Krasny i in. 2004; Sołtys 2005a, 2005b, 
Sołtys-lelek 2012). 

Część roślin obcego pochodzenia znajdowanych w naturalnych i półnaturalnych zbio-
rowiskach OPN wywodzi się z przydomowych ogródków. Rośliny te rozprzestrzeniają się  
z wiatrem (anemochoria), wodą (hydrochoria), samoistnie (autochoria) lub z udziałem 
zwierząt (zoochoria), na znaczne odległości. Z uprawy wydostały się m.in. takie gatunki jak: 
niecierpek gruczołowaty, nawłoć kanadyjska, bez lilak Syringa vulgaris, winobluszcz zaro-
ślowy Parthenocissus inserta, kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum. W ten sposób 
np. bez lilak jako uciekinier z uprawy, pojawił się w zbiorowiskach roślinnych na Skale Dłu-
giej w przysiółku Grodzisko, na Skałach Panieńskich w Ojcowie, czy nad potokiem Sąspów-
ka w środkowej części Doliny Sąspowskiej. Gatunek ten stanowi przede wszystkim silną 
konkurencję dla ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych, między innymi dla rzadkiego w OPN 
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zbiorowiska Peucedano cervariae-Coryletum oraz występujących w nim gatunków kseroter-
micznych, jak perłówka siedmiogrodzka wymieniona w Czerwonej liście roślin naczyniowych 
w Polsce (Zarzycki, Szeląg 2006) oraz innych cennych dla flory OPN, jak np.: gorysz siny 
Peucedanum cervaria, bodziszek czerwony Geranium sanguineum, koniczyna długokłosowa 
Trifolium rubens. Innym przykładem może być winobluszcz zaroślowy, który znaleziono 
m.in. w lesie przylegającym do Skał Panieńskich od strony północnej. Niekiedy przekwitłe 
rośliny usuwane z ogrodów, wyrzucane są na przydroża, brzegi stawów i obrzeża lasów,  
co w Parku przyczyniło się do ekspansji m. in. nawłoci kanadyjskiej, nawłoci późnej  
Solidago gigantea, kolczurki klapowanej, czy rdestowca ostrokończystego.

Przy niewielkiej powierzchni OPN oddziaływania antropogeniczne są bardzo silne. 
Nieustanna penetracja tego terenu przez mieszkańców i coraz większa antropopresja, 
sprzyja rozsiewaniu roślin inwazyjnych. Prace budowlane, konserwacja odwodnień  
i regulacja potoku Prądnik, zwłaszcza związana z umacnianiem jego brzegów, to tylko 
kilka przykładowych zabiegów, które przyczyniają się do odsłonięcia gleby i umożliwiają 
wkraczanie gatunków obcych.

Rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych sprzyja także ochrona czynna ekosyste-
mów (Medwecka-Kornaś 2008). Ponad 60% zbiorowisk leśnych objętych jest ochroną 
częściową, w ramach której prowadzona jest przebudowa składu gatunkowego i struk-
tury drzewostanu (Partyka 2005). Tego rodzaju zabiegi niewątpliwie przyczyniły się do 
rozprzestrzenienia na całym obszarze Parku niecierpka drobnokwiatowego, który pod 
koniec lat 60. XX w. podawany był jako rozproszony na 10 stanowiskach (Michalik 
1978), a obecnie jest on pospolity na całym obszarze Parku. Natomiast zabiegi ochrony 
czynnej w ekosystemach nieleśnych, na murawach kserotermicznych, sprzyjają ekspansji 
nawłoci kanadyjskiej, co obserwuje się m.in. w masywie Skały Długiej w przysiółku Gro-
dzisko, czy w masywie Góry Koronnej w Ojcowie. Prace związane z koszeniem muraw 
usuwaniem odrośli drzew i krzewów, prowadzone corocznie, późną jesienią po dojrzeniu 
nasion powodują niezamierzone rozsiewanie nasion tego gatunku, zwłaszcza z usuwaną 
biomasą roślinną. Naruszanie podczas tych prac, wierzchniej warstwy gleby stwarza 
idealne warunki do rozwoju nawłoci. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym obsiewaniu 
się tego gatunku było użyźnienie i zwiększenie miąższości pokrywy glebowej. Wynikało 
to z wcześniejszego rozwoju zbiorowisk leśnych w miejscu odtwarzanych dziś muraw 
kserotermicznych. W warunkach zaburzonych nawłocie stanowią silną konkurencję dla 
rodzimych rzadkich w Parku roślin kserotermicznych, takich jak np.: zawilec wielkokwia-
towy (Góra Koronna), ostrożeń pannoński (Grodzisko) czy perłówka siedmiogrodzka 
(Skała Długa na Grodzisku).

Rozprzestrzenianiu obcych gatunków sprzyja także zaniechanie użytkowania rolniczego 
łąk i pól zarówno na terenie Parku jak i w otulinie. Prowadzi to do zaburzenia warunków 
siedliskowych i wzrostu żyzności podłoża. Wykorzystuje to np. nawłoć kanadyjska (ryc. 16). 
W Parku rezerwuarem nasion nawłoci kanadyjskiej są właśnie nieużytkowane łąki w dnie 
doliny np. w Młynniku czy Prądniku Korzkiewskim. Niekiedy w 80–90% są one porośnięte 
przez ten gatunek. Stąd nasiona wraz z wiatrem roznoszone są na znaczne odległości. 

Ekspansji gatunków inwazyjnych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego sprzyja 
nie tylko jego mała powierzchnia, silna antropopresja, ale także ukształtowanie terenu. 
Główną oś Parku stanowi potok Prądnik, płynący w głębokiej krasowej dolinie. Jest 
on poza nasadzeniami, jedną z głównych dróg migracji obcych gatunków na ten teren 
(ryc. 17). 
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Ryc. 16. Nawłoć kanadyjska w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Fot. A. Klasa, 2008 r.

Fig. 16. Canadian goldenrod in the protection zone of Ojców National Park. Photo by A. Klasa, 2008

Ryc. 17. Niecierpek gruczołowaty nad potokiem Prądnik w Grodzisku. Fot. A. Sołtys-lelek, 2009 r.

Fig. 17. Himalayan balsam over the Prądnik stream in Grodzisko. Photo by A. Sołtys-lelek, 2009
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Gatunki inwazyjne stwierdzone w OPN zajmują przede wszystkim brzegi potoków, 
ponieważ są to miejsca podlegające często różnym zaburzeniom naturalnym (przez wody 
wartko płynącego potoku najczęściej podczas wezbrań) albo antropogenicznym, podczas 
faszynowania czy pogłębiania potoku. Duże zagrożenie związane z rozsiewaniem się 
obcych gatunków stwarza duża wieś Sułoszowa, położona przy północnej granicy OPN, 
w której bierze początek potok Prądnik, przepływający później przez cały Park. Wraz  
z wodami tej rzeki transportowane są różnego rodzaju diaspory tych roślin. Przykładowo 
tuż przy granicy OPN w Sułoszowej I brzegi Prądnika porośnięte są przez łany niecierpka 
gruczołowatego i rdestowca ostrokończystego. Od 2000 r. obserwowano silną ekspansję 
tych gatunków. Niecierpek gruczołowaty pod koniec lat 60. XX w. stwierdzony był tylko 
na jednym stanowisku w centrum Ojcowa (Michalik 1978). W kolejnych latach nastąpił 
wzrost liczby stanowisk. W 2002 r. występował na 6 stanowiskach (Sołtys 2002/2003),  
w roku 2006 było ich już 35, a w 2011 roku aż 73. Tempo jego ekspansji można oszacowano 
na 0,05 km rocznie w latach 2002–2004, a w kolejnych trzech latach na 0,6 km rocznie. 
Początkowo występował w postaci płatów o wielkości 5–25 m2, a obecnie dominują wystą-
pienia liniowe, powyżej 10 m długości, przy jednoczesnym dużym udziale małych płatów 
do 5 m2 powierzchni (Sołtys-lelek, Barabasz-Krasny 2011).

Z kolei rdestowiec ostrokończysty pod koniec lat 60. XX w. także stwierdzony został 
tylko na jednym stanowisku (Michalik 1978). Obecnie na terenie Parku i otuliny jest 
ich 22, z czego na terenie samego Parku zlokalizowanych jest 8 (najnowsze znaleziono  
w 2013 r., na brzegu potoku Prądnik naprzeciw Skał Wernyhory). Nie zaobserwowano jak 
na razie tworzenia przez ten gatunek dużych zwartych płatów wzdłuż brzegów potoku. 

Brak natomiast wiarygodnych danych naukowych o szkodliwym wpływie piżmaka  
i jenota na lokalne biocenozy. Jenoty okresowo zasiedlają OPN z przyległych terenów, 
co najmniej od 1973 r. Ich najliczniejszy pojaw zanotowano w 2004 r., kiedy para dra-
pieżników zasiedliła nory borsucze w Wąwozie Korytania i miała 10-cioro młodych 
(Wierzbowska i in. 2008). W listopadzie 2010 r. znaleziono martwego osobnika w Do-
linie Zachwytu. Piżmak notowany był w Parku w latach 70. XX wieku, w latach 80. był 
liczny i łatwy do obserwacji nad brzegami Prądnika i Sąspówka. Dziesięć lat później jego 
liczebność spadła z niewiadomych przyczyn, a od początku XXI w. brak notowań tego 
gryzonia (Wierzbowska i in 2008). 

W październiku 2010 r. po raz pierwszy w OPN zanotowano pojawienie się inwazyjne-
go gatunku biedronki Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae). Około 30 okazów 
tej biedronki o zróżnicowanym ubarwieniu zanotowano na oknie w budynku Muzeum 
– „Hotel Pod Łokietkiem” w Ojcowie (obs. A. Klasa), kolejne kilkanaście okazów było 
stwierdzonych na Murowni i Bukówkach, także w budynkach. Chrząszcze najprawdopo-
dobniej poszukiwały kryjówek do przezimowania. Występowały w OPN także w latach 
2011–2013, zawsze późną jesienią. 

Kolejnym obcym gatunkiem owada zanotowanym w ostatnich latach jest Sceliphron 
curvatum.  Zasiedlał on pierwotnie południową i środkową Azję i został zawleczony do 
Europy w 1979 r., a w Polsce notowano go po raz pierwszy na Nizinie Sandomierskiej 
i Wyżynie lubelskiej w 2009 r. (Olszewski i in. 2013). Z Ojcowa był wykazany przez  
B. Wiśniowskiego w 2012 r. Autorzy cytowanego powyżej artykułu uważają, że jest mało 
prawdopodobne aby grzebacz ten konkurował z gatunkami rodzimymi zarówno o miejsca 
gniazdowania jak i bazę pokarmową. Poluje on na pająki, a gniazda buduje z gliny.
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zanieczyszczenie środowiska
Położenie Parku w pobliżu aglomeracji krakowskiej i Górnośląskiego Okręgu Prze-

mysłowego powoduje, że przyroda Parku jest narażona na wszelkie wpływy zewnętrzne 
– imisje pyłów i gazów przemysłowych, ponieważ całkowicie bezleśna otulina nie stanowi 
żadnej osłony. 

Jednymi za najbardziej toksycznych tlenków powstałych podczas procesów przemy-
słowych są dwutlenki siarki i azotu. Ten pierwszy powoduje uszkodzenia aparatu asymi-
lacyjnego w liściach, co objawia się chlorozami i nekrozami tkanki miękiszowej między 
nerwami. Rośliny uszkodzone przez SO

2
 są bardziej wrażliwe na mróz i suszę (Małek, 

Wężyk 2000). Toksyczność tlenków azotu jest mniejsza niż siarki, ale po wniknięciu do 
liści rozpuszczają się w wodzie zawartej w komórkach i tworzą kwasy: azotawy i azotowy. 
Powstające następnie toksyczne jony azotynowe powodują obumarcie miękiszu i powstanie 
nekroz na liściach. Poza tym  SO

2
 i NO

2
 mają zdolność wymywanie zarówno z roślin jak 

i z gleby niektórych kationów (K, Ca, Mg) (Małek, Wężyk 2000) . 
W latach 1967–1970 pomiary stężenia SO

2
 metodą konduktometryczną prowadziła 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Metoda ta prowadzi do uśredniania 
wyników za pewien okres czasu (Mełges i in. 1976). Bardziej szczegółowe pomiary stę-
żenia SO

2
 w OPN datują się na 1975 r., kiedy Park otrzymał dwa analizatory dwutlenku 

siarki, typu PW 9700 firmy Philips. Początkowo pierwszy z nich zamontowany był na 
baszcie zamku w Pieskowej Skale, a drugi na lepiance (Mełges, lasa 1977; lasa, Łącki 
1980; Partyka 1982). 

Od początku prowadzenia pomiarów notowano przekroczenia dopuszczalnych norm 
stężenia dwutlenku siarki w powietrzu (wg ówczesnego Dz.U. PRl nr 24 z 1980 r.) za-
równo średniodobowych, średniorocznych jak i 20-minutowych (tj. odpowiednio: 75 μg/
m3/24h, 11 μg/m3/rok i 250 μg/m3/20 min.). O ile metoda konduktometryczna pozwalała 
stwierdzić przekroczenia norm w OPN w niektórych miesiącach, o tyle analizatory Phi-
lipsa oparte na ciągłym kulometrycznym miareczkowaniu pozwalały na określenie czasu 
trwania przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia tego gazu. W latach 1977–1997 
corocznie notowano kilkusetprocentowe przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia 
średniorocznego SO

2
 – od najwyższego w 1983 r. (835% normy) do najniższego w 1997 r. 

(260%).  Spadki przekroczeń norm dopuszczalnych notuje się od 1990 r. Według Łąckiego 
(1991) było to spowodowane obniżeniem się poziomu  globalnej produkcji przemysłowej, 
głównie przemysłu ciężkiego (tab. 2).

Do 1997 r. średnioroczne stężenie dopuszczalne SO
2
 dla obszarów specjalnie chronio-

nych do jakich zaliczają się parki narodowe określono na poziomie 11 μg/m3 wg Rozporzą-
dzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i leśnictwa z 12.02.1990 r., 
a od 1998 r. zmieniono przepis na 15 μg/m3 dla parków narodowych (Rozporządzenia 
MOŚZNil z 28.04.1998 r.) (Małek, Wężyk 2000).

W przypadku zanieczyszczenia powietrza SO2, dużą rolę odgrywają także lokalne źró-
dła emisji – zasiarczony węgiel spalany w paleniskach domowych (Małek, Wężyk 2000). 
Przykładowo średnioroczne stężenie SO2 wynosiło w 2007 r. 10,2 μg/m3 (od 5,3 do 28,4 
zimą) (Cieśla, Tyrkiel-Cebula 2008). Do poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
na terenie Parku przyczyniło się także doprowadzenie w 1993 r. gazu przewodowego 
do Ojcowa, co spowodowało stopniową zmianę tradycyjnego ogrzewania węglowego na 
gazowe (Partyka 2000a).
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Rok
Year

Punkt pomiarowy/ Measuring point
Jerzmanowice–Lepianka

(dane: monitor Philips’a, a od 1999 r. 
Wojewódzka Stacja

San.-Epid. w Krakowie)
(data: Philips monitor, and measurement by 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
in Cracow from 1999)

Punkt pomiarowy/ Measuring point
 Ojców – Park Zamkowy

(pomiary: Wojewódzka Stacja
San.-Epid. w Krakowie)

(measurement by Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna in Cracow)

Średnioroczne 
stężenie/

Mean annual 
concentration 

of 
SO2 µg/m3

Średnioroczne 
stężenie pyłu 

zawieszonego/ 
Mean annual 
concentration
of suspended 

dust
mg/m3

Krotność 
przekroczenia 

poziomu 
normy/ 

Multiplicity 
of exceedance 
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SO2 11µg/m3/
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11µg/m3/year 
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– 72 0,043 59,3
1977 72,3 657 61 0,046 93,1
1978 80,1 728 65 0,043 68,8
1979 70,8 644 91 0,032 71,7
1980 70,5 641 103 0,032 75,6
1981 63,8 580 93 0,028 68,7
1982 73,9 672 60 0,035 68,4
1983 91,9 835 68 0,031 78,9
1984 55,0 500 42 0,042 67,2
1985 81,7 743 57 0,045 68,3
1986 49,2 447 44 0,043 78,5
1987 55,6 505 50 0,037 53,0
1988 42,3 389 51 0,030 53,1
1989 70,0 636 51 0,029 43,2
1990 39,1 355 43,8 0,0264 55,0
1991 31,6 287 39,2 0,0210 36,0
1992 32,5 295 36,4 0,0256 76,0
1993 38,1 346 46,2 0,0251 54,0
1994 32,2 293 27,2 0,0215 40,0
1995 32,0 291 28,7 0,0225 70,0
1996 28,8 261 30,8 0,0331 29,0
1997 33,0 300 32,3 0,0307 23,0
1998* 25,4 169 33,0 0,032 25,0
1999 36,5 0,0111 243 44,3 0,0120 53,0
2000 49,0 0,0120 326 36,0 0,013 brak danych
2001 46,0 0,0120 306 48,2 0,011 brak danych
2002 28,4 0,0093 189 39,2 0,0119 brak danych
2003 43,1 0,0117 286 35,9 0,0137 brak danych
2004 25,8 (11,2**) 0,0104 172 5,8** brak danych brak danych

Tabe la  2 .Zanieczyszczenie powietrza na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1976–2004 
(za Partyka 2006).

Table 2. Air pollution in Ojców National Park in the years 1976–2004 (after Partyka 2006)
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Wysokie stężenia związków siarki (SO2) w powietrzu powodują znaczne zakwaszenie 
opadów na tym terenie. W latach 1990–2003 średnie roczne wartości opadów mieściły się 
w granicach 3,7–5,1, ale 77% stanowiły wody opadowe poniżej 4,5. Średni odczyn opadów 
w OPN to zaledwie 4,1. Tak niskie wartości pH powodują szybsze rozpuszczanie się skał 
wapiennych; średni odczyn opadu pozostający w równowadze z atmosferycznym CO2 
wynosi 5,6 (Caputa i in. 2004, Hibszer 2004; Krawczyk, Hibszer 2000).

Wysokie stężenia SO
2
 w powietrzu powodują także utratę igliwia drzew. W 1999 r. na 

stałej świerkowej powierzchni badawczej w OPN wszystkie wytypowane drzewa wykazy-
wały utratę igliwia większą niż 10%.  Co trzecie drzewo zostało zaliczone do drugiej klasy 
defoliacji – ubytek igliwia w przedziale 25–60%. Wg stosowanej w Europie klasyfikacji 
stanu zdrowotnego średnia defoliacja badanego drzewostanu klasyfikuje go do uszkodzeń 
średnich (Staszewski i in. 2001). 

Do 1997 r. wg Rozporządzenia MOŚZNil z 12.02.1990 r. średnioroczne stężenie do-
puszczalne NO

2
 dla obszarów parków narodowych wynosiło 30 μg/m3, a od 1998 r – 20 μg/

m3 wg nowego Rozporządzenia MOŚZNil z 28.04.1998 r. (Małek, Wężyk 2000). Badania 
stężeń NO

2
 prowadzone w OPN na Chełmowej Górze w latach 1997 i 1998 nie wykazały 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń tego gazu. Przykładowo w 1997 r. wynosiło ono  
w przyszczytowych partiach 14,93 μg/m3, a rok później 14,3 μg/m3 (Małek, Wężyk 2000). 

Mimo znaczącej poprawy jakości powietrza w ostatnich latach, OPN wciąż jest najbar-
dziej zanieczyszczonym parkiem narodowym w Polsce zarówno pod względem skażenia 
powietrza siarką jak i metalami ciężkimi – Cd, Pb, Cu i Zn (Cieśla, Tyrkiel-Cebula 2008). 
O ile zanieczyszczenie SO

2
 ma związek z emisją zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe  

i lokalne kotłownie, zanieczyszczenie metalami ciężkimi związane jest głównie z ruchem 
samochodowym (Cieśla, Tyrkiel-Cebula 2008).

Ocena zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem transplantowanych na teren OPN 
plech porostu Hypogymnia physodes była przeprowadzona w 1998 r. Badania akumulacji  
w plechach kadmu, cynku, ołowiu, miedzi i siarki wykazały duże stężenia tych pier-
wiastków. Poziomy kadmu i ołowiu w latach 2001–2002 były wyższe w lecie niż w zimie, 
co wskazuje, że ich źródłem była komunikacja (duża liczba samochodów i autobu-
sów parkujących na terenie OPN oraz przejeżdżających drogą Kraków–Olkusz). Np.  
w liściach jaworów rosnących przy szosie olkuskiej zanotowano najwyższe stężenie Cd i 

* W 1998 r. zostały zmienione normy odnośnie zanieczyszczeń powietrza (Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. Dz. U. nr 55, poz. 355). 
Dla poszczególnych wskaźników są one następujące:

stężenie roczne SO2 – 15 mg/m3/rok (poprzednio 11 mg/m3/rok), roczny opad pyłu – 200 g/m2/rok (poprzed-
nio 40 g/m2/rok),

stężenie pyłu zawieszonego – 50 mg/m3/rok (poprzednio 40 mg/m3/rok).

* The norms of air pollutants have been changed in 1998 (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. Dz. U. nr 55, poz. 355). For each indicator are 
as follows:

annual concentration of SO2 – 15 mg/m3/year (previously 11 mg/m3/year),

annual dustfall – 200 g/m2/year (previously 40 g/m2/year),

concentration of suspended dust – 50 mg/m3/year (previously 40 mg/m3/year).

** Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatury w Nowym Sączu.

** Data by Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska in Cracow, the Delegacy in Nowy Sącz.
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Pb (odpowiednio 1,87 μg/g i 7,08 μg/g). Duże było też zanieczyszczenie powietrza SO2. 
Akumulacja siarki w sezonie zimowym była wyższa niż w sezonie letnim, co potwierdza 
negatywną rolę sezonu grzewczego (Sawicka-Kapusta i in. 2006). 

Po utworzeniu Parku przekroczona była także norma opadu pyłu wynosząca 40 t/km2/
rok (Bujak 1972a). W latach 1976–1999 średnioroczny opad pyłu był mierzony w Parku 
Zamkowym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i wynosił 
najwięcej w 1977 r. – 93,1 t/km2, a najmniej w 1997 r. – 23 t/km2. W czasie obowiązywania 
rygorystycznej normy 40 t/km2, tylko w latach 1991, 1994, 1996 i 1997 nie była ona prze-
kroczona. Po ustaleniu dopuszczalnego poziomu opadu pyłu na pięciokrotnie wyższym 
poziomie badano ten parametr tylko przez dwa lata i był on dość niski (tab. 2). 

Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego kształtowało się w granicach od 21,0 μg/
m3 (1991 r.) do 46 μg/m3 (1997 r.), średnio poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 
40 μg/m3. 

Wody powierzchniowe w OPN są zanieczyszczane ściekami komunalnymi, rolniczy-
mi, przemysłowymi oraz odciekami z odpadów komunalnych. Narażone są ona także na 
zanieczyszczenia pyłami i gazami pochodzącymi z atmosfery. 

Przez lata dostawa zanieczyszczeń do wód powierzchniowych na terenie OPN zwią-
zana była ze zrzutami ścieków z gospodarstw indywidualnych. Do czasu wybudowania 
oczyszczalni ścieków w Skale (1994 r.) i Młynniku (2003 r.) ścieki komunalne za Skały  
i Sułoszowej spuszczane były bezpośrednio do Prądnika, który przepływa przez cały Park. 
Oprócz ścieków bytowych wody Prądnika zanieczyszczane były zrzutami z zakładów mle-
czarskich w Skale. W czasie częstych awarii przyzakładowej oczyszczalni, nieoczyszczone 
ścieki spuszczano kanałem w bocznym wąwozie na Grodzisku wprost do potoku.

Według rocznika statystycznego województwa krakowskiego z 1998 r. wody Prądnika 
zaliczane były do wód pozaklasowych. W 2001 r. biorąc pod uwagę sezonowy wzrost stężeń 
Na+, K+, SO4

2-, Cl-, NO3- i PO4
+ wody Prądnika i Sąspówki w obrębie OPN zakwalifikowano 

do II klasy czystości z okresowym obniżeniem do niższych klas (Kostrakiewicz 2001). 
W 2001 r. w Polsce uchwalono Ramową Dyrektywę Wodną (RDW), zgodnie z którą 

do oceny stanu środowiska wodnego potrzebne są badania biologiczne z użyciem tzw. 
bioindykatorów tj. wskaźnikowych grup organizmów, a nie tylko fizyczno-chemiczne 
parametry wody, jak było poprzednio. Dokument ten wprowadza pięciostopniową kla-
syfikację wód opartą na badaniach: fitoplanktonu, fitobentosu, zoobentosu, makrofitów 
i ichtiofauny (Gorzel, Kornijów 2004).

W 2006 roku pod kierunkiem dr M. Kłonowskiej-Olejnik (Wydział Chemii UJ) 
prowadzono badania dotyczące oceny jakości wód potoku Prądnik w oparciu o RDW 
(Niewiadomska 2006, Kowalik 2006). Wykazały one, że zanieczyszczenie Prądnika jest 
zróżnicowane. Jakość wody w potoku była najgorsza w Sułoszowej i na odcinku do Gro-
dziska znajdowała się w III klasie czystości. Z biegiem potoku stan wody poprawiał się 
i w Ojcowie pod zamkiem osiągnął II klasę czystości, która utrzymywała się do opusz-
czenia granic Parku. Poza parkiem czystość wody potoku spadła okresowo do III klasy. 
W oparciu o dane Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim (2010) stan/
potencjał ekologiczny potoku Prądnik określono jako dobry (II klasa). W dalszym ciągu 
charakteryzuje się on podwyższonymi stężeniami głównie związków azotu. Natomiast 
wody Sąspówki w całości znajdują się w II klasie czystości (Masiarz 2006).
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Wody źródlane na terenie OPN charakteryzują się najczęściej II klasą czystości, ze 
względu na dość wysokie stężenie azotanów związane z dostawą ścieków z obszarów 
wiejskich (Siwek 2006). Szczególnie dotyczy to źródeł położnych w górnej części zlewni 
Prądnika we wsiach Sułoszowa i Sąspów, gdzie średnie stężenie azotanów NO3- wynosiło 
30–50 ml/l (Siwek 2004). Jak wykazały badania prowadzone przez Siwka (2004) pogorsze-
nie jakości wód w źródłach najbardziej zanieczyszczonych azotanami ma charakter trwały. 
Według badań Miśkowiec i in. (2013) źródła charakteryzują się dużą zmiennością stężeń 
związków biogennych, co świadczy o ich dużej wrażliwości na zanieczyszczenia lokalne. 

Z wysokimi wartościami związków biogennych w tych źródlanych koreluje także ich 
zły stan sanitarny pod względem bakteriologicznym (Siwek 2004). Oprócz źródeł leżących 
w górnej części zlewni Prądnika i Sąspówki dotyczy to także źródeł w innych częściach 
OPN jak np.: „Źródła Młynnik” w Młynniku, wtórnego wypływu przy „Kaplicy na wodzie”  
w Ojcowie czy „Źródełka Miłości” koło Bramy Krakowskiej. Okresowo nie spełniają one 
norm stawianym wodom pitnym ze względu na obecność w nich bakterii z grupy coli.

KONKlUZJE I POSTUlATY

Na przestrzeni prawie 60. lat istnienia OPN, zagrożenia jego przyrody czynnikami 
zewnętrznymi nie zmieniały się, ale w poszczególnych okresach czasu występowały one 
w różnym nasileniu, co było spowodowane zmieniającą się sytuacją gospodarczą, spo-
łeczną i polityczną. Większość problemów związanych z zagrożeniem ochrony przyrody 
Ojcowskiego PN spowodowanych jest jego małą powierzchnią i położeniem w strefie 
podmiejskiej największej w Polsce aglomeracji śląsko-krakowskiej. Nadal aktualne pozo-
stają zagrożenia związane z izolacją terenu OPN i „efektem wyspy” i zabudową korytarzy 
ekologicznych. OPN posiada też najbardziej rozczłonowaną granicę (52 km długości) 
spośród innych parków narodowych w Polsce.

Dużym sukcesem działalności Parku było wykupienie do 2013 r. 371,7 ha gruntów  
o węzłowym znaczeniu i utrzymanie osadnictwa w Ojcowie na stałym poziomie (tab. 3). 
Nie udało się natomiast powiększyć parku o 1400 ha wg projektu Łuczyńskiej-Bruzdy  
i Partyki (1979). Niedużej korekty granic i powiększenia powierzchni OPN z 1890 do 2146 
ha dokonano w 1997 r. Nadal jedna trzecia terenu OPN to grunty prywatne.

Znaczną poprawę sytuacji przyniosłoby włączenie do Parku niektórych obszarów 
otuliny, przylegających do jego granic, a następnie ich wykup. Z jednej strony przyczy-
niłoby się to do powiększenia powierzchni OPN, a z drugiej trwale zablokowano by ich 
zabudowę. Chodzi tu o tereny cenne przyrodniczo jak: skała Kocica i wzgórze Parnas  
w Pieskowej Skale, nieczynny kamieniołom w Skale, duże fragmenty Woli Kalinowskiej, 
działające buforowo na przyrodę oraz przedpole Parku od strony wschodniej tj. tereny 
położone na zachód od drogi nr 778 Skała–Wolbrom i pola uprawne ciągnące się od 
Skały w kierunku południowym (przysiółki Skały, Smardzowic i Maszyc) oraz okolice 
Dużych Skałek: od Czajowic po Murownię z przeznaczeniem na korytarz ekologiczny  
w kierunku Dolinek Krakowskich. 

Niestety według obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r.  
z późniejszymi zmianami (Rozdz. 2 art. 10, pkt. 2), powiększenie parku wymaga zgody 
lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji w związku z silną presją urbanistyczną otaczają-
cych Park gmin, uzyskanie takiej zgody jest nierealne. Jedynie w 1997 r. udało się uzgodnić  
z samorządami wspomnianą korektę granic Parku i powiększyć jego obszar. Z najnow-
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Tabela 3. Wykupu gruntów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1961–2013 (dane  
Ojcowskiego PN)

Table 3. land repurchase in Ojców National Park in the years 1961–2013 (data of Ojców NP)

Rok
Year

Powierzchnia wykupionych gruntów wg kategorii użytkowania [ha]
The area of land purchased by category of use [ha]

Las
Forest

Rola
Ploughland

Łąki 
i pastwiska
Meadows 

and 
pastures

Sady 
i ogrody
Orchards 

and 
gardens

Inne
Others

Razem
Total

1 2 3 4 5 6 7

1961 0,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9000
1962 1,5700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5700
1963 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
1964 0,6300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6300
1965 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1966 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1967 0,3251 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3251
1968 11,2916 14,5100 2,9100 0,3600 1,5000 30,5716
1969 0,6749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6749
1970 9,4269 2,5300 0,0000 0,0000 0,0800 12,0369
1971 4,9410 1,0100 0,0000 0,0000 0,0000 5,9510
1972 7,6190 1,0400 0,0000 0,4550 0,0570 9,1710
1973 5,5005 0,9200 0,0000 0,0000 0,0000 6,4205
1974 12,5300 8,2300 0,2900 0,9300 0,1600 22,1400
1975 18,6778 2,2200 0,2554 0,0000 0,0000 21,1532
1976 4,4200 4,2600 0,8500 0,0000 0,0000 9,5300
1977 2,2800 4,0700 1,4200 0,0000 0,1000 7,8700
1978 5,7400 6,5600 1,1300 0,1500 0,0700 13,6500
1979 3,7300 3,3800 0,7800 0,0000 0,0000 7,8900
1980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1981 0,4932 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4932
1982 2,6190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,6190
1983 6,7333 11,4952 2,2300 0,0000 0,0240 20,4825
1984 18,2000 16,4000 5,5000 0,0000 0,8000 40,9000
1985 1,7292 3,9199 0,1320 0,0000 0,0940 5,8751
1986 2,1702 3,9632 0,5480 0,3000 0,8400 7,8214
1987 2,9674 14,7088 1,7640 0,1020 0,1608 19,7030
1988 0,8600 3,3051 0,8170 0,0000 0,0000 4,9821
1989 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1990 0,2277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2277
1991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1992 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1993 1,2680 6,8823 0,0000 0,0000 0,0740 8,2243
1994 0,0750 4,9350 0,0000 0,0000 0,0000 5,0100
1995 0,2800 16,1183 0,1450 0,0000 0,0000 16,5433
1996 0,0000 5,1080 0,0000 0,0000 0,0000 5,1080
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1 2 3 4 5 6 7

1997 0,0000 0,5870 0,0000 0,0000 0,0000 0,5870
1998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1999 0,5765 2,7797 0,0000 0,0000 0,0000 3,3562
2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2001 2,2587 0,9110 0,0990 0,0000 0,0200 3,2887
2002 16,2366 13,0834 1,9920 1,4410 0,6852 33,4382
2003 2,3826 6,3310 0,5560 0,0000 0,0580 9,3276
2004 0,3319 2,7060 0,0000 0,0000 0,0000 3,0379
2005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2006 0,6000 1,1600 0,0000 0,0000 0,0000 1,7600
2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2008 0,0000 2,0670 0,0000 0,0000 0,0000 2,0670
2009 10,7100 0,0000 1,3480 0,0000 0,3412 12,3992
2010 0,5200 2,7905 0,5100 0,0000 0,0000 3,8205
2011 2,6824 2,4540 1,2080 0,0000 0,0000 6,3444
2012 0,3912 0,7800 0,2890 0,0000 0,0000 1,4602
2013 0,0000 1,8113 0,0000 0,0000 0,0000 1,8113

Razem
Total 165,0697 173,0267 24,7734 3,7380 5,0642 371,6720

szej wersji ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku, usunięto zapis znajdujący się w art. 
14. 2.: „wszelkie działania na terenie parku narodowego podporządkowane są ochronie 
przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami” (Ustawa z dnia 16 
października 1991 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z dnia 12 grudnia 1991 r. Dz.U. 1991 Nr 
114, poz. 492).

Ograniczenie presji osadniczej w granicach OPN było utrudnione, ze względu na brak 
egzekwowania prawa budowlanego. Po roku 1950 w granicach Parku wybudowano aż 
75 budynków mieszkalnych, z czego 40 to tzw. samowole budowlane (Łuczyńska-Bruzda 
1978; Partyka 2005). Niestety mimo wybudowania domów bez uzgodnień, odpowiednie 
organy nie wydają decyzji wykonawczych o rozbiórce, a tylko w ten sposób możliwe byłoby 
powstrzymanie samowoli budowlanej. Jedynym pozytywnym przykładem w tym zakresie 
było wyburzenie dwóch niewielkich budynków (o 25 m2 powierzchni każdy) w centrum 
Ojcowa jesienią 2012 r., wkrótce po ich wzniesieniu (wiosną 2011 r.), które wybudowano 
bez odpowiedniego pozwolenia.

Wciąż narastającym problemem jest zabudowa otuliny parku. Wynika to z tego, że 
samorządy lokalne przedkładają krótkotrwałe ożywienie gospodarcze spowodowane 
nowymi inwestycjami ponad interes ogólnonarodowy (Partyka, Żółciak 2009). Mimo, 
że Ministerstwo Środowiska w wielu konfliktowych sprawach staje po stronie Parku  
i nie dopuszcza do zabudowy terenów ważnych dla zachowania różnorodności w Parku, 
to zdecydowanej poprawy sytuacji nie widać nawet w dalszej perspektywie. W kolejnych 
planach zagospodarowania przestrzennego ościennych gmin pod zabudowę przeznacza 
się coraz to nowe tereny i coraz bliżej granic Parku. Być może rozwiązaniem byłby tu 
system rekompensat i odszkodowań za świadczenie usług na rzecz ochrony przyrody 
(utrzymanie pól, pastwisk i lasów jako korytarzy ekologicznych na prywatnych gruntach) 
i promowanie rolnictwa ekologicznego blisko granic parku.

Wydaje się, że zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych w celu umożliwienia 
wymiany genów między populacjami jest jednym z warunków powstrzymania wymierania 
gatunków występujących na terenie OPN na izolowanych stanowiskach.
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Podobnie trudno znaleźć receptę na rozwiązanie lokalnych konfliktów społecz-
nych i przekonać miejscowe społeczności do działań na rzecz ochrony przyrody Parku.  
W anonimowych ankietach mieszkańcy w większości (53% respondentów) wskazali na 
stworzenie takich warunków, aby troska o ochronę była opłacalna (Terlecka, Górecki 
1998). Dobrym rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie mieszkańców w Parku, włączanie 
ich w imprezy edukacyjne (co już stosuje się od wielu lat w odniesieniu do lokalnych szkół) 
albo ich obsługę. Pilne wydaje się powołanie stanowiska rzecznika parku, w zakresie 
obowiązków którego byłyby stałe kontakty z mieszkańcami i budowanie pozytywnego 
wizerunku Parku. 

Nie powstrzymamy masowego ruchu turystycznego w Parku, a zminimalizowanie 
negatywnego wpływu na przyrodę i szukanie pro-ochronnych rozwiązań w tym zakresie 
powinno się zlecić specjalistom. W poprzednich latach uczyniono wiele w tej kwestii. 
W 1967 r. zrezygnowano z użytkowania basenu założonego na początku lat 30. XX w.  
W 1973 r. wyburzono obiekt hucznych imprez – restaurację „Nad basenem” w Ojcowie. 
W 1982 r. zamknięto dla ruchu drogę przez serpentyny co wyeliminowało częściowo ruch 
samochodowy. Przedsięwzięcia te przyczyniły się do wprowadzenia spokoju w tym rejonie 
doliny Prądnika. Ograniczenie powierzchni parkingu pod zamkiem w 1994 r. było kolejnym 
krokiem eliminowania skumulowanego ruchu turystów i samochodów z centrum Ojcowa. 
Następnym dobrym pomysłem w tym kierunku wydaje się rezygnacja z parkingu pod zam-
kiem i przeniesienie go – na polanę Goplana. lokalizacja parkingu na polanie Goplana od 
wielu lat jest przedmiotem sporów dyrekcji Parku, mieszkańców i Urzędu Miasta i Gminy 
Skała. W majowe weekendy droga koło „Kaplicy na Wodzie” jest całkowicie zablokowa-
na mimo pracy służb Parku i policji, ponieważ samochody okupują wąskie pobocza po 
obu jej stronach. Przeniesienie tam parkingu przyniosłoby zwolnienie dużej przestrzeni  
u podnóża zamku koło BORT-u PTTK, którą można by zagospodarować turystycznie 
jako punkt informacji, miejsce odpoczynku i spotkań turystów z przewodnikami. 

Zmotoryzowani turyści zostaliby pozbawieni możliwości wjazdu do centrum Ojcowa, 
co przyczyniłoby się do uwolnienia tego odcinka od spalin samochodów. Nowy układ 
komunikacyjny byłby bardziej czytelny i łatwiejszy do sterowania, ponieważ miejsca 
wjazdu i wyjazdu z parkingu byłyby niezależne. Przy okazji można by odtworzyć glorietkę, 
która towarzyszyła dawnemu domowi zdrojowemu Goplana i zaadoptować ją na kasę 
parkingową.

Przyszły parking na polanie Goplana mógłby być przeznaczony, podobnie jak obecny 
pod zamkiem – dla 80, maksymalnie 100 samochodów, a resztę przestrzeni można by 
obsadzić krzewami i drzewami, żeby go zamaskować w krajobrazie. Można by było go też 
wykorzystywać w czasie uroczystości religijnych. Nadmiar zmotoryzowanych turystów był-
by wtedy automatycznie kierowany na Złotą Górę, gdzie często są wolne miejsca. Wydaje 
się, że przeznaczenie ładnej skądinąd krajobrazowo polany Goplana na reorganizację 
ruchu samochodowego w centrum Ojcowa wydaje się mniejszym złem niż dopuszczanie 
do całkowitej tarasowania samochodami 400-metrowego odcinka drogi między źródłem 
św. Jana, obok „Kaplicy na Wodzie” aż do obecnego parkingu przy zamku włącznie. 
Byłoby to w pewnym sensie desperackie rozwiązanie wobec chronicznego odwlekania  
w czasie budowy połączenia drogowego Sąspów – Pieskowa Skała przez Bukowiec, 
którego historia ma już prawie 30 lat i jak dotychczas nic nie wskazuje na rychłe 
podjęcie tej potrzebnej inwestycji. Wiadomo, że jej ukończenie jest podstawowym 
warunkiem wprowadzania ograniczeń w ruchu samochodowym w Dolinie Prądnika  
z całkowitym zakazem ruchu w centrum Ojcowa.
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W przyszłości byłaby pożądana, modna ostatnio, pomoc wolontariuszy, którzy mogliby 
sterować ruchem turystycznym, pełniliby na szlakach rolę rangersów, którzy w sposób 
atrakcyjny wyjaśniali by zwiedzającym zagadnienia związane z ochroną przyrody. Takie 
rozwiązanie sprawdza się już w innych parkach narodowych (np. Pienińskim PN, Ta-
trzańskim PN, Karkonoskim PN).

Kolejnym pro-ochronnym pomysłem jest regulacja masowego ruchu turystyczne-
go przy Jaskini Łokietka, która jest zlokalizowana na Chełmowej Górze, na obszarze 
ochrony ścisłej. Polegałoby to na wybudowaniu wiaty dla turystów na obszarze ochrony 
częściowej, w miejscu rozwidlenia się szlaków turystycznych, gdzie obecnie znajdują się 
toalety. Zmiana ta pozwoliłaby na odsunięcie punktu masowej koncentracji turystów 
od obszaru ochrony ścisłej i przesunięcie go w stronę wsi Czajowice. Spowodowałoby to 
również poprawę jakości usług turystycznych – zwiedzający mogliby schronić się przed 
deszczem, kupić mapę, pamiątki, napić się gorącej herbaty i poczekać na swoją kolejkę 
zamiast tłoczyć się u wejścia do jaskini i rozchodzić po okolicy. Pilne wydaje się opracowa-
nie operatu turystycznego w ramach nowego planu ochrony, który w sposób szczegółowy 
rozpatrzyłby kwestie wpływu turystyki na przyrodę i określiłby chłonność poszczególnych 
obiektów i całego Parku. 

Jedynym rozwiązaniem w zakresie wyeliminowania ruchu tranzytowego z dna doliny 
na odcinku Złota Góra–Ojców–Grodzisko–Pieskowa Skała jest budowa 2,5 km obwodnicy 
przez Bukowiec i zamknięcie drogi powiatowej przez Złotą Górę. Ruch kołowy stanowi 
istotne zagrożenie dla różnych grup zwierząt bytujących na terenie Parku. W oparciu  
o badania przeprowadzone w 2009 r. zaledwie na kilku odcinkach dróg (patrz wyżej) ich 
śmiertelność wydaje się znaczna (co najmniej 67 gatunków i 1584 osobniki).

Najprawdopodobniej dla ropuchy szarej ruch samochodowy jest istotnym czynnikiem 
ograniczającym jej liczebność, bo liczba ginących osobników w stosunku do około połowy 
kontrolowanej populacji wynosi aż 21% (Klasa 2008, 2009). Dlatego pilnym przedsię-
wzięciem jest budowa przepustów pod drogą w Pieskowej Skale, która ograniczyłaby 
śmiertelność ginących w kolizjach z samochodami: ropuchy szarej i żaby trawnej, a także 
wydry i bobra europejskiego, bytujących na stawach. 

Realizacja obwodnicy z roku na rok wydaje się coraz mniej realna, z powodu protestów 
mieszkańców wsi przez które miałaby przebiegać (Partyka 2010). Natomiast w 2012 roku 
pojawiła się koncepcja budowy nowej drogi Kraków–Olkusz–Pyrzowice, która miałaby 
przebiegać równolegle do wschodniej granicy OPN, w większości przez jego otulinę 
(http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/2.Krakow–Olkusz–Pyrzowice.pdf). W związku  
z istotnymi konfliktami środowiskowymi i społecznymi Zarząd Województwa Małopol-
skiego na razie odstąpił od tego projektu (http://www.opn.org.pl/category/aktualnosci/
autostrada-przez-otuline-opn/).

Warto tu też wspomnieć o niefortunnej propozycji budowy nowej linii kolejowej Kra-
ków – Wolbrom jaka pojawiła się w 2011 r. Miałaby ona przebiegać głównie przez tereny 
otwarte (pola uprawne) północno-zachodnim skrajem strefy ochronnej Parku w rejonie 
wsi Gotkowice, na odcinku około 500 m. Teren ten leży w obrębie małopolskiego kory-
tarza ekologicznego umożliwiającego przemieszczanie się zwierząt między przyrodniczo 
cennymi obszarami rejonu Olkusza i Ojcowskiego Parku Narodowego (Partyka 2012). 
Ostatecznie z powodów ekonomicznych prace nad projektem zostały zawieszone.

Skutkiem nasilającej się antropopresji, przy niewielkiej powierzchni Parku i braku 
skutecznej otuliny, jest narastająca ekspansja gatunków obcego pochodzenia na teren 
OPN. Ich wpływ na przyrodę Parku jest zróżnicowany. Niektórych z nich jak np. niecierpka 
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drobnokwiatowego występującego w lasach nie da się już wyeliminować. W przypadku 
pozostałych gatunków jest to możliwe pod warunkiem systematycznego ich usuwania 
przez kilka, a nawet kilkanaście lat. 

Wielokrotnie na terenie OPN podejmowano działania związane ze zwalczaniem 
inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia. Pierwsze dotyczyły ograniczenia ekspansji 
rdestowca ostrokończystego w 2005 r. W 2011 roku eksperymentalnie usunięto okazy 
nawłoci kanadyjskiej z ostoi muraw kserotermicznych na Grodzisku i Górze Koronnej,  
a 2012 roku, podjęto się eliminacji: niecierpka gruczołowatego, rdestowca japońskiego, 
bzu lilaka, kolczurki klapowanej i niecierpka drobnokwiatowego na wybranych stanowi-
skach roślin chronionych. Niestety, nie udało się zlikwidować stanowisk tych gatunków, 
chociaż w przypadku lilaka czy rdestowca zahamowano powiększanie się areału ich 
występowania. Jednak dopóki nie zostanie opracowany długofalowy plan zwalczania 
gatunków obcych, a walka z nimi będzie dorywcza i okazjonalna, należy się liczyć z dal-
szym poszerzeniem ich zasięgu.

Coraz większym problemem jest ekspansja nawłoci na odłogowanych polach i zarasta-
jących łąkach w otulinie Parku, blisko jego granicy. Stąd nasiona nawłoci wraz z wiatrem 
roznoszone są na teren Parku. Podobne prawidłowości dotyczące rozprzestrzeniania się 
tego gatunku zaobserwowano również w innych częściach Polski i Europy, gdzie duże ob-
szary zajęte przez nawłoć są wynikiem niewłaściwego gospodarowania, a przede wszystkim 
zaniechania gospodarki rolnej (Weber 2003). Powrót do użytkowania gruntów (częste 
koszenie, wypas, orka) powoduje szybkie ustępowanie tego inwazyjnego gatunku.

W ostatnich latach rozwiązano radykalnie problem zanieczyszczenia potoków  
w związku z budową systemu kanalizacyjnego w Ojcowie, Sułoszowej, Woli Kalinowskiej  
i Skale oraz kilku przydomowych i czterech dużych oczyszczalni ścieków: w Skale (1994 r.), 
Młynniku (2003 r., rozbudowana w 2008 r.), i dwóch w Ojcowie – dla Domu Pomocy 
Społecznej (2004 r.) i dla wsi (2009 r.). 

Natomiast zupełnie niezbadanym problemem jest skala zanieczyszczenia wód  
w dolinach na terenie Parku, związana ze spływem nawozów sztucznych z pól uprawnych 
na wierzchowinie i na terenie Parku. Okres najintensywniejszego nawożenia w Polsce 
przypada na lata 80. XX w., kiedy to średnio na hektar użytków zużywano około 180–190 
kg nawozów. Na początku lat 90. XX w., średnie zużycie nawozów w Małopolsce zmalało 
i szacowano je na 69–74 kg. (Rocznik statystyczny województwa krakowskiego 1998, 
Rocznik statystyczny 1990). W zlewni Prądnika dominowały grunty orne, natomiast na 
terenie Parku ich udział był niewielki. W 1957 r. stanowiły one 18%, w 1982 – 16,2%, w 
1994 – 9,3% i ich powierzchnia nadal maleje (Partyka 2005). W świetle przedstawionych 
danych zanieczyszczenie wód na terenie Parku, spowodowane używaniem nawozów 
sztucznych wydaje się obecnie niewielkim problemem. 

J. Partyka (2000a) wspomina też o regulacji odcinka Prądnika w otulinie Parku na 
terenie Sułoszowej, w latach 1999–2000, polegającej na poszerzeniu i pogłębieniu koryta 
potoku oraz wyłożeniu jego brzegów ażurowymi płytami, co uczyniło z niego sztuczny 
kanał. Podczas tych prac doszło do zniszczenia kilku przykorytowych źródeł w Sułoszo-
wej I.  Działania te były następstwem presji mieszkańców tej wsi, po serii powodzi, jakie 
nawiedziły ich w latach 1996–1997. 

Dalszą poprawę jakości wód na terenie Parku przyniosłyby działania związane m.in.: 
z  zahamowaniem działalności erozyjnej na stokach schodzących do doliny, uporządko-
waniem sytemu młynówek, budową brakujących oczyszczalni ścieków; w tym rozwiązanie 
problemu odprowadzania ścieków z „Gospodarstwa rybackiego” w Ojcowie, systema-
tycznym usuwaniem śmieci z koryta Prądnika.
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 Zmniejszyło się również obciążenie powietrza w OPN pyłami i gazami przemysłowymi 
na skutek upadku, ograniczenia produkcji lub ograniczenia emisji szkodliwych substancji 
w dużych zakładach przemysłowych na skutek recesji gospodarczej po 1989 r. W ostatnich 
latach obniżono także poziom niskiej emisji dzięki realizacji  kilku projektów na terenie 
Parku finansowanych przez NFOŚ.  Polegały one na zamianie tradycyjnego ogrzewania 
węglowego na gazowe lub geotermalne. Znalazło to także odzwierciedlenie w poprawie 
jakości wód, ponieważ powietrze jest jednym z głównych nośników zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych (Siwek 2004). Wskaźnikiem tych zanieczyszczeń jest przewodowość 
właściwa wód opadowych. Wskaźnik ten uległ znacznej poprawie w ostatnich latach, kiedy 
to wynosił 63 μS/cm w roku 1990, a pod koniec lat 90. XX wieku mieścił się w zakresie 
35–40 μS/cm (leśniok, Partyka 2001).

Wskutek wyczerpania się złóż cynku i ołowiu zapowiadane jest w najbliższej pię-
ciolatce zamknięcie kopalni w Olkuszu. Spowoduje to podniesienie się poziomu lustra 
wód gruntowych (zanik leja depresyjnego) i najprawdopodobniej zaistnieją warunki do 
odtworzenia zanikłych siedlisk podmokłych w niektórych częściach Parku. 

Nierozwiązaną sprawą pozostają: nadmierny ruch turystyczny i samochodowy  
w środku doliny, budowa przepustów dla płazów pod drogą wojewódzką w Pieskowej Skale  
i współpraca na rzecz ochrony przyrody z lokalnymi społecznościami, które postrzegają 
Park jako barierę ich rozwoju.

W zakresie ochrony ekosystemów duży postęp przyniosła zmiana systemu finanso-
wania działań ochronnych polegająca na możliwości ubiegania się o środki finansowe 
w różnych powołanych do tego celu organizacjach (np. NFOŚ, lIFE, GEF, a wcześniej 
EkoFunduszu). 

Ponad 50-letnie doświadczenia w ochronie ekosystemów nieleśnych wskazują, że ko-
nieczny jest powrót do starych form gospodarowania, włącznie z wypasem, który najlepiej 
chronił różnorodność flory i fauny muraw kserotermicznych i łąk (Bąba 2007). W zakresie 
ochrony zbiorowisk leśnych pilne wydaje się powiększenie obszarów ochrony ścisłej na 
prawym zboczu Doliny Prądnika zgodnie z koncepcją Michalika (1985), ponieważ ta for-
ma ochrony najlepiej zabezpiecza ekosystemy leśne. Potwierdzeniem tego jest poprawa 
kondycji takich gatunków roślin jak np.: języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, mie-
siącznica trwała Lunaria rediviva,  tojad mołdawski Aconitum moldavicum oraz wykazanie 
rzadkich gatunków owadów związanych z rozkładającym się drewnem jak np.: muchówek: 
Hyperoscelis eximia (Canthyloscelidae), Hendelia beckeri (Clusidae), Gampsocera numerata 
(Chloropidae), Temnostoma meridionale (Syrphidae) i innych. Konsekwencją prowadzonej 
na obszarach ochrony częściowej, przebudowy drzewostanów, które zostały nasadzone  
w II połowie XIX w., powinna być zmiana statusu ich ochrony – na ścisłą. 

Ochrona przed zagrożeniami tego małego, ale niezwykle cennego i pięknego skrawka 
ojczystej przyrody jest dużym wyzwaniem dla nas i przyszłych pokoleń. 

podziękowania

Autorki składają podziękowania Ryszardowi Kaźmierczakowi – za wykonanie dwóch map, 
Robertowi Cieślikowi, Józefowi Partyce, Andrzejowi Palaczykowi i Michałowi Palaczykowi – za 
udostępnienie zdjęć, Barbarze Batko – za przekazanie danych o wykupach gruntów prywatnych 
na obszarze OPN. Specjalne podziękowania składamy Panu Józefowi Partyce za cenne uwagi do 
artykułu. 
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SUMMARY

Ojców National Park was established in 1956 and since that time its conservation 
as a protected area has presented much more complicated problems than those faced 
by other national parks in Poland, and created much more serious conflicts with local 
communities. The Park covers an area of only 21 km2  and is an island of biodiversity 
set within farmland and villages and surrounded by busy roads. Because of its small 
area the populations of many inhabiting the Park species of plants and animals are not 
abundant and remain isolated. On the other hand, however, individual home ranges of 
some occurring here bigger mammals, e. g. boars, extend far beyond its boundaries. The 
consequence of the Park’s small area is also the lack of predators, wolves and lynxes, 
which presence is essential for maintaining the ecological balance, that is keeping under 
control the populations of boars and deer, and soon also the red deer that have recently 
appeared in the Park. This situation entails the necessity for the reductive shooting, which 
is contradictory to the protective function of the Park.

   The completely deforested buffer zone provides no protection to the Park’s  nature 
which is highly vulnerable to all external influences, mainly industrial dust and gas 
emissions. What is more, it does not offer it adequate protection against the introduction 
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of alien species of plants and animals. The greatest external threat to the Park is however 
the uncontrolled building development within its protection zone which is already 
reaching its boundaries and can lead to its even greater isolation. There are no adequate 
legal regulations to curb new investments and block them in justified cases. The fact that 
the nearby rural districts are unable to develop a coherent policy for nature protection 
additionally worsens the already bad situation. As a result, the negotiations concerning 
spatial management planning last for years, and in consequence the so-called “individual 
development conditions” decision (Polish: WZ) is required to start every single building 
investment. Such situation is advantageous to developers who apply for permissions for 
building at sites situated in the so far vacant areas which were designated as ecological 
corridors in the revoked spatial management plans. 

   The existence of the Park as a form of nature protection does not find acceptance 
among the majority of inhabitants of the situated in its centre village, which, as well as 
mass tourism estimated at 400,000 visitors yearly, gives rise to creating many environ-
mental hazards.

   The situation might be rectified by including into the Park some adjoining it areas 
and then purchasing them, which would permanently thwart the plans of developers. This 
relates especially to the areas of high natural values, such as: the rocks Kocica and Parnas 
in Pieskowa Skała, the closed down quarry in Skała, big parts of the area belonging to 
the village of Wola Kalinowska, and  the eastern outskirts of the Park acting as a buffer 
for its nature, that is the areas situated to the west of the 778 road Skała–Wolbrom and 
farmlands stretching out from Skała southwards (hamlets in the  surroundings of  Skała, 
Smardzowice and Maszyce). Moreover, the area located in the vicinity of Duże Skałki 
from Czajowice to Murownia should be designated as an ecological corridor leading in 
the direction of the Dolinki Krakowskie region.

   Busy motor traffic might be at least partly eliminated from the Prądnik Valley by 
building a by-pass road through Bukowiec, which has been planned for over 25 years, 
and closing the district road through Złota Góra. The problems that remain unsolved 
are: excessive tourist and motor traffic in the middle of the Valley, building of culverts 
for amphibians under the provincial road in Pieskowa Skała, and establishing the co-
operation on nature protection issues with local communities which perceive the Park 
as a barrier to their development. Ojców National Park is a gem of a landscape and one 
of the most notable landmarks of the country which protection is a challenge for us and 
the future generations.
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WSTęP

Opady atmosferyczne są powszechnie uznawane za najbardziej niestabilny element 
klimatu. Oznaką tej ich cechy są wahania w różnych skalach czasowych, a wyrażają je, 
między innymi, częstości opadów o zróżnicowanej wysokości, zaś ważnym wskaźnikiem 
je charakteryzującym jest liczba dni z opadem.

Dotychczasowe analizy warunków pluwialnych rejonu Ojcowa wskazują na specyfikę 
ich struktury w tej części Doliny Prądnika (Brzeźniak 2009a). Jednakże pomimo zwięk-
szonego zainteresowania w ostatnich latach chwiejnością opadów, nie podjęto prób szcze-
gółowego określenia zmienności liczby dni z opadem i ich uwarunkowań cyrkulacyjnych 
w wieloleciu (Klein 1974; Brzeźniak 2009a, 2009b; Brzeźniak, Partyka 2008).
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Opracowanie dotyczy jedynie fragmentu Wyżyny Krakowskiej, reprezentowanej 
przez najbardziej urozmaiconą morfologicznie część Ojcowskiego Parku Narodowego 
– środkowe partie Doliny Prądnika. Zgodnie z regionalizacją częstości dni z opadem 
dokonaną przez B. Olechnowicz-Bobrowską (1970), obszar ten należy zaliczyć do typu 
Wyżyn i Kotlin (B), Regionu Małopolski (B3). Charakterystyczną jego cechą jest równy  
w okresie wegetacyjnym udział dni z opadem bardzo słabym (0,1–1,0 mm) i słabym 
(1,1–5,0 mm) w ogólnej ich liczbie oraz największa liczba dni z opadem w okresie zimy.

Przedmiotem opracowania jest próba ustalenia jakościowych i ilościowych cech liczby 
dni z opadem i ich struktury czasowej. Zdarzenia opadowe mają swoją genezę w procesach 
synoptycznych. Koniecznością było więc określenie wpływu cyrkulacji atmosfery na gene-
zę i wysokość opadu. W tym przypadku w analizie uwzględniono węższe przedziały sum 
dobowych opadów, wykorzystanych przez B. Olechnowicz-Bobrowską (1970) w badaniach 
częstości liczby dni z opadem: 0,1–1,0 mm określane jako opady bardzo słabe, 1,1–5,0 
mm inaczej opady słabe, 5,1–10,0 mm nazwane opadami umiarkowanymi, 10,1–20,0 mm 
formułowane jako opady silne oraz opady >20,0 mm czyli opady bardzo silne.

Opracowanie oparto na dwudziestoletniej serii obserwacyjnej (1991–2010) z punktu 
pomiarowego Ojców-Park Zamkowy, położonego na dnie Doliny Prądnika w pobli-
żu Muzeum im. W. Szafera Ojcowskiego Parku Narodowego (φ = 50012’35’’N, λ = 
19049’44’’E, H = 322 m n.p.m.). Typy cyrkulacji przyjęto za ustaleniami dokonanymi 
przez T. Niedźwiedzia (2011). Zgodnie z propozycją autora katalogu, w opracowaniu 
uwzględniono zredukowaną liczbę do 10 typów cyrkulacji skumulowanych w dwóch 
grupach sytuacji: 5 antycyklonalnych (N+NEa, E+SEa, S+SWa, W+NWa, Ca+Ka) i 5 
cyklonalnych (N+NEc, E+SEc, S+SWc, W+NWc, Cc+Bc). Oznaczenia dla pierwszych 
czterech typów określają kierunki napływu mas powietrza. Natomiast sytuacja Ca+Ka 
oznacza centrum wyżu bądź klin wyżowy, a Cc+Bc centrum niżu lub bruzdę cyklonalną. 
W analizie zmienności sum opadów wykorzystano metody statystyki opisowej tj. wartości 
przeciętne i ekstremalne, miary dyspersji oraz graficzne metody prezentacji wyników, 
stanowiące narzędzie i dokumentację przeprowadzonych analiz.

PROCESY CYRKUlACYJNE

W umiarkowanych szerokościach geograficznych procesy cyrkulacyjne odznaczają 
się wyraźną czasową zmiennością, związaną ze zmianami pola ciśnienia nad Europą.  
W związku z tym dla różnych okresów cytowane są odmienne wartości wskaźników cyr-
kulacji. W analizowanym 20-leciu, w Polsce południowej częściej pojawiały się sytuacje 
antycyklonalne (54,0%) niż cyklonalne (44,3%), pozostałe 1,7% stanowiły siodła baryczne 
i sytuacje nie dające się zakwalifikować. Prawidłowość tą dokumentuje przewaga sytuacji 
wyżowych także w innych przedziałach czasowych, np. 15-leciu 1986–2000 (Dąbrowski 
i Jaguś 2003), półwieczu 1951–2000 (Brzeźniak 2005), 116-leciu 1886–2002 (Twardosz 
2005).

Przebieg wieloletni ujawnił spadek częstości dni z pogodą wyżową w ostatniej 
dekadzie ubiegłego stulecia – od 61,9% w 1991 r. do 47,7% w 2001 r., kiedy zazna-
czyła się przewaga występowania układów niżowych. Podobna tendencja zmian 
sytuacji wyżowych cechowała pierwszą dekadę bieżącego wieku: od maksimum  
w 2003 r. (60,3%) do najniższych wartości w 2009 r. (48,2%) i 2010 r. (42,7%), ze zwięk-
szonym wówczas udziałem sytuacji cyklonalnych (ryc. 1).
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Procesy cyrkulacyjne odznaczają się wyraźną sezonowością, którą potwierdza naj-
większa częstość typów antycyklonalnych w zimie (58,1%) i jesieni (56,1%), a sytuacji 
cyklonalnych na wiosnę (49,5%) i latem (46,0%). W poszczególnych miesiącach najczę-
ściej pojawiały się układy wyżowe, za wyjątkiem kwietnia i maja, w których dominowały 
sytuacje niżowe, z równoczesnym minimum częstości układów wyżowych (tab. 1).

Z określonymi sytuacjami barycznymi są związane kierunki spływu powietrza nad połu-
dniową Polskę. Największą częstością w roku cechowały się spływy z sektora zachodniego 
(W+NWa i W+NWc), które pojawiały się przeciętnie przez 28,4% dni w roku. Znaczący 
udział miały także dni z pogodą wyżową stagnacyjną (Ca+Ka) występującą przez 15,9% 
dni w roku (tab. 1). Najmniejsze znaczenie w formowaniu warunków pogodowych miały 
sytuacje cyklonalne i związane z nimi typy cyrkulacji E+SEc oraz N+NEc. Spośród 10 
typów cyrkulacji w okresie zimy największą częstością odznaczały się adwekcyjne typy  
z zachodu (W+NWa i W+NWc), latem i jesienią – centrum wyżu i klina antycyklonalnego 
(Ca+Ka), wiosną – centrum niżu i bruzda cyklonalna (Cc+Bc).

Analogiczne relacje miały miejsce w przypadku frekwencji typów cyrkulacji w ciągu 
roku. W miesiącach zimowych (grudzień-luty) dominowała sytuacja wyżowa W+NWa, 
w marcu i listopadzie sytuacja niżowa W+NWc. W kwietniu i maju najczęściej pojawiał 
się typ cyklonalny Cc+Bc, a w pozostałych miesiącach (czerwiec-październik) przeważały 
sytuacje wyżowe Ca+Ka (tab. 1).

Z określonym typem cyrkulacji jest związany napływ geograficznych rodzajów mas 
powietrza. W ciągu roku nad obszar Polski Południowej najczęściej napływało powie-
trze polarne (76,7% dni), głównie jego odmiana morska (55,4% dni). Niewielki udział 
w kształtowaniu warunków pogodowych miało powietrze arktyczne (8,9% dni w roku) 
oraz zwrotnikowe (3,1% dni). Pozostałe 11,3% dni w roku stanowiły sytuacje z adwekcją 
więcej niż jednego typu mas powietrza w ciągu doby.
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Ryc. 1. Wieloletnia zmienność częstości (%) sytuacji barycznych nad Polską Południową (1991–2010): 
a – antycyklonalne, b – cyklonalne

Fig. 1. Multiannual variability in the frequency (%) of baric situations over southern Poland (1991–2010): 
a – anticyclonic, b – cyclonic
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W naszych warunkach klimatycznych częstość napływu w ciągu roku wyróżnionych mas 
powietrza cechuje się wyraźną zmiennością. Frekwencja mas powietrza polarno-morskiego 
(PPm) waha się od 50,6% w okresie wiosny do 62,1% w lecie. Z kolei powietrze polarno-
kontynentalne (PPk) najczęściej pojawia się jesienią (23,7%), najrzadziej latem (18,6%). 
Największy udział spływu mas powietrza arktycznego (PA) miał miejsce wiosną (13,0%), 
latem wynosił jedynie 2,3% dni. Częstość adwekcji  powietrza zwrotnikowego (PZ) osią-
gało maksimum w miesiącach letnich (6,6%), a minimum w okresie zimy (0,2%).

Okresowe zmiany częstości występowania typów cyrkulacji dokumentują dużą dyna-
mikę procesów cyrkulacyjnych nad Polską południową, a tym samym uwarunkowania 
zmienności charakterystyk opadów atmosferycznych.

STATYSTYKI lICZBY DNI Z OPADEM

W Ojcowie, w analizowanym 20-leciu roczna liczba dni z opadem, niezależnie od ich 
sumy dobowej, wynosiła przeciętnie 170, wahając się od 134 w 1992 r.do 199 w1996 r. 
Krzywe ilustrujące przebiegi wieloletnie ujawniły w wielu okresach zgodność kierunków 
zmian częstości liczby dni w badanych przedziałach (ryc. 2). Równocześnie dokumentują 
różny zakres zmian (tj. różnica między największą i najmniejszą roczną wielkością fre-
kwencji) ich wartości. W czterech latach badanego wielolecia tj. w 1996 r., 2001 r. 2009 
r. i 2010 r. w ponad 50% ogólnej liczby dni w każdym z tych lat notowano opady atmos-
feryczne (tj. ≥182 dni). W ostatniej dekadzie XX wieku, średnio w roku w 166 dniach 
pojawiały się opady, natomiast w pierwszym dziesięcioleciu wieku XXI liczba takich dni 
w roku wynosiła przeciętnie 174.

Przyjęcie za B. Olechnowicz-Bobrowską (1970) czterech zamkniętych i jednego jed-
nostronnie otwartego przedziałów liczby dni z opadem, pozwala na pełniejsze określenie 
ich zróżnicowania czasowego. W świetle ustaleń dotyczących zmienności sum dobowych 

Typy 
cyrkulacji

Circulation 
types

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Year

N+NEa
E+SEa
S+SWa
W+NWa
Ca+Ka

4,8
10,5
8,1

25,2
16,5

5,8
7,4
6,2

20,4
13,1

7,9
13,4
5,5

13,1
14,4

6,0
13,2
4,8
6,3

15,7

12,3
9,2
4,2
8,9

13,5

7,8
5,2
3,8

15,8
18,2

11,1
6,3
4,2
11,3
19,5

7,1
9,2
5,5

12,1
20,2

6,5
11,2
11,2
13,3
15,0

5,6
8,9
11,8
14,8
17,4

3,2
10,2
12,8
14,2
12,3

3,5
8,5
9,7

18,9
15,3

6,8
9,4
7,3

14,5
15,9

N+NEc
E+SEc
S+SWc
W+NWc
Cc+Bc

2,7
3,1
8,1

14,7
5,6

5,3
3,0
9,9

16,3
11,2

4,0
3,5
7,1

16,0
12,6

7,7
7,2
9,8
9,3

17,5

6,8
5,5
8,9
11,0
16,9

5,8
5,2
5,5

12,7
17,7

5,0
2,6
5,2

16,1
17,3

3,9
5,3
5,3

13,9
16,6

5,8
4,2
8,7

12,3
10,7

1,9
3,7

12,7
13,4
8,1

2,5
3,2

15,2
15,3
10,2

2,1
5,0

10,6
15,5
9,0

4,4
4,3
8,9

13,9
12,8

X
a
c

0,8
65,0
34,2

1,4
52,9
45,7

2,6
54,2
43,2

2,5
46,0
51,5

2,9
48,1
49,0

2,3
50,8
46,9

1,5
52,3
46,2

1,0
54,1
45,0

1,2
57,2
41,7

1,6
58,5
39,8

1,0
52,7
46,4

1,8
55,9
42,2

1,7
54,0
44,3

Tabela 1. Częstość [%] typów cyrkulacji w południowej Polsce w latach 1991–2010

Table 1. Frequency [%] of circulation types over southern Poland in the years 1991–2010
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opadów w Krakowie, dominują opady słabe i bardzo słabe (Twardosz 2000). Analogicznie 
w Ojcowie przeciętnie w roku najsilniej były reprezentowane opady o sumach dobowych 
≤ 5,0 mm, które stanowiły 73,1% ogólnej liczby dni z opadem.

liczba dni z opadem bardzo słabym (0,1–1,0 mm) wynosiła przeciętnie 55 dni w roku, 
wahając się od 31 dni w 1992 r. do 81 dni w 1996 r. Znacząco większą notowano liczbę 
dni z opadem słabym (1,1–5,0 mm), która wynosiła średnio 70 dni w roku i zmieniała 
się w granicach od 52 dni w 1991 r. do 89 dni w 2004 r. W kolejnych przedziałach liczby 
dni z opadem zmniejszał się zakres ich zmienności. W przypadku liczby dni z opadem 
umiarkowanym (5,1–10,0 mm) wynosił 25 dni tj. zmieniała się ona od 16 w 2000 r. do 
41 dni w 2010 r. przy średniej z wielolecia równej 26 dni, zaś liczba dni z opadem silnym 
(10,1–20,0 mm) wahała się od 8 w 1991 r. do 23 dni w 2005 r., a średnia 20-letnia wyno-
siła 14 dni. liczba dni z opadem bardzo silnym (≥ 20,0 mm) sięgała przeciętnie 5 w roku  
i zmieniała się w granicach od 1 w 1992 r. do 12 dni w 2010 r.

Istotnych informacji o stosunkach pluwialnych dostarcza analiza ich wielkości za okresy 
półroczne i sezonowe. W 20-letniej historii pomiarów opadów w Ojcowie w parku zam-
kowym, w półroczu ciepłym (V–X) notowano zmniejszoną o 7,4% liczbę dni z opadem, 
relatywnie do półrocza chłodnego (XI–IV). Wielkość ta nie jest tożsama z wielkością 
opadów, gdyż w analogicznym okresie, opady półrocza chłodnego stanowiły przeciętnie 
61,6% sum opadów półrocza letniego (Brzeźniak 2009).
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Ryc. 2. Wieloletni przebieg liczby dni z opadem w Ojcowie (1991–2010)

Fig. 2. Multiannual course of the number of days with precipitation in Ojców (1991–2010)
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W układzie pór roku największą liczbą dni z opadem odznaczała się zima (XII–II), 
kiedy ich udział w sumie rocznej wynosił 28,7%, frekwencja liczby takich dni w okresie 
letnim (VI–VIII) i jesiennym (IX–XI) była prawie równoważna (odpowiednio: 23,7%  
i 23,2%), zaś w miesiącach wiosennych (III–V) wynosiła 24,3%. Okres zimy cechował się 
największą – spośród analizowanych przedziałów – liczbą dni z opadem bardzo słabym  
i słabym (odpowiednio 19 dni i 21 dni). Na okres letni natomiast przypadała maksymalna 
(5 dni) liczba dni z opadem silnym i bardzo silnym (3 dni), które mogą być także efektem 
optymalnych wówczas warunków do tworzenia się opadów konwekcyjnych. Najmniej dni 
z opadem umiarkowanym notowano w jesieni (6 dni), okresie o najmniejszej częstości 
dni z frontami atmosferycznymi (Twardosz 2005), natomiast w zimie, w całym 20-leciu, 
zanotowano jedynie 1 dzień z opadem ≥20,0 mm (28.01.2007 r.).

Specyfikę opadów w Dolinie Prądnika, wywołaną przez czynniki lokalne, ujawniły 
miesięczne liczby dni z opadem w określonych przedziałach wielkości (ryc. 3). Miesiące 
zimowe (grudzień-luty) charakteryzowały się dominacją opadów bardzo słabych (0,1–1,0 
mm), które pojawiały się przeciętnie przez 6–7 dni w miesiącu, zaś w okresie letnim je-
dynie w ciągu 3–4 dni w miesiącu. Zwraca uwagę zwiększona w stosunku do pozostałych 
klas, średnia miesięczna liczba dni z opadem słabym (1,1–5,0 mm), która zmieniała się 
od 4 dni we wrześniu do 8 dni w lutym. liczba dni z opadem umiarkowanym (5,1–10,0 
mm) wahała się od 2 do 3 dni we wszystkich miesiącach roku. Prawie dwukrotnie rzadziej 
notowano dni z opadem silnym (10,1–20,0 mm), które pojawiały się w ciągu 1–2 dni 
w każdym miesiącu. Na szczególną uwagę zasługuje liczba dni z opadem bardzo silnym 
(>20,0 mm), które notowano głównie w okresie od maja do września; w grudniu i lutym 
nie wystąpił opad dobowy o sumie >20,0 mm. W badanym 20-leciu takie dni stanowiły 
3% ogólnej liczby dni z opadem, przy czym najczęściej (62%) były to dni z opadami o su-
mach dobowych 20,1–30,0 mm, 19% stanowiły dni o sumach w granicach 30,1–40,0 mm, 
11% w kolejnym przedziale 40,1–50,0 mm, po 2% w granicach 50,1–60,0mm i 60,1–70,0 
mm i 1% (1 dzień) o sumie dobowej powyżej 70 mm (76,5 mm). Był to najwyższy opad 
dobowy w badanym 20-leciu, zmierzony 18 lipca 2010 r. na stacji Ojców-Park Zamkowy. 
Wystąpił on przy sytuacji północnej cyklonalnej (Nc).

W przebiegu rocznym liczby dni z opadem zaznaczył się charakterystyczny układ. licz-
by dni z opadem w przedziałach o niższych sumach dobowych tj. opadów bardzo słabych 
(0,1–1,0 mm), słabych (1,1–5,0 mm) i umiarkowanych (5,1–10,0 mm) cechowało mniejsze 
zróżnicowanie. Krzywe skumulowanych częstości ich wartości są zbliżone do linii prostej 
(ryc. 4). Oznacza to, że dni z takimi opadami występowały ze zbliżoną częstością w ciągu 
roku. Większe zmiany w rozkładzie częstości liczby dni z opadem dotyczyły opadów silnych 
i bardzo silnych. Cechują się one wzrostem koncentracji częstości w miesiącach letnich. 
W przypadku opadów silnych (10,1–20,0 mm) największe przyrosty częstości dotyczyły 
okresu od czerwca do września, zaś częstość dni z opadem bardzo silnym (>20,0 mm) 
koncentrowała się w miesiącach maj-wrzesień. 
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Ryc. 3. Roczny przebieg średniej liczby dni z opadem w Ojcowie (1991–2010)

Fig. 3. Annual course of the average number of days with precipitation in Ojców (1991–2010)

Ryc. 4. Krzywe rocznego rozkładu skumulowanych częstości liczby dni z opadem w Ojcowie (1991–2010)

Fig. 4. Curves of the annual distribution of the cumulative frequency of the number of days with precipita-
tion in Ojców (1991–2010)
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ZWIĄZEK lICZBY DNI Z OPADAMI  
Z TYPAMI CYRKUlACJI ATMOSFERY

W latach 1991–2010 opady atmosferyczne w Ojcowie w 65,9% były związane z sytu-
acjami cyklonalnymi, natomiast prawie dwukrotnie rzadziej (34,1%) z antycyklonalnymi. 
Dominacja układów niżowych w tworzeniu opadów miała miejsce we wszystkich mie-
siącach; najmniejsze różnice częstości występowały w miesiącach zimowych (w styczniu 
2,4%), największe w okresie od kwietnia (54,2%) do września (51,8%). W tych miesią-
cach zaznaczał się także największy wpływ na opady układów cyklonalnych i najmniejszy 
antycyklonalnych. Sytuacje wyżowe natomiast najbardziej intensywnie oddziaływały na 
formowanie opadów w styczniu, kiedy notowana była także najmniejsza rola sytuacji 
niżowych w tym procesie. Identyczne prawidłowości sformułował R. Twardosz (2000) 
w odniesieniu do opadów dobowych w Krakowie.

Ustalone relacje częstości występowania układów ciśnienia i liczby dni z opadem wy-
raźnie różniły się od frekwencji pojawiania się typów cyrkulacji. Największa średnia roczna 
liczba dni z opadem była kształtowana przez cyrkulację z zachodu i północnego zachodu 
(W+NWc i W+NWa), które łącznie generowały 35,6% dni z opadem jakie pojawiały się 
w przeciętnie w roku w Ojcowie. Korzystna dla opadów była także cyrkulacja o zmien-
nych kierunkach spływu (Cc+Bc), z której pochodziło 19,3% dni z opadem. Najmniej 
sprzyjająca wystąpieniu opadów była sytuacja S+SWa, której udział sięgał zaledwie 2,4% 
dni oraz warunki synoptyczne E+SEa, stanowiące 4,7% dni z opadem w roku. Pozostałe 
typy cyrkulacji powodowały opady w 6,1–9,9,% dni z tym zjawiskiem w skali roku.

W miesiącach od lipca do marca dominujący wpływ na liczbę dni z opadem miała 
sytuacja W+NWc (21–26% dni w miesiącu z opadem). W pozostałych miesiącach naj-
więcej dni z opadem występowało przy sytuacji Cc+Bc. W jedenastu miesiącach roku 
najmniejszy udział w generowaniu dni z opadami miał typ S+SWa, z częstością 0,3–4,1% 
dni z opadami. Jedynie we wrześniu minimum frekwencji (3,0%) takich dni związane 
było z sytuacją E+SEa. 

Sytuacje synoptyczne znacząco oddziaływały na częstość liczby dni z opadem o określo-
nych wartościach progowych. Spływy powietrza z zachodu i północnego zachodu sprzyjały 
powstawaniu opadów bardzo słabych (0,1–1,0 mm), słabych (1,1–5,0 mm) i umiarkowanych 
(5,1–10,0 mm), których częstość w ciągu roku przewyższała udziały pozostałych typów 
cyrkulacji, niezależnie od układu barycznego (tab. 2).

Antycyklonalne typy cyrkulacji (N+NEa, S+SEa, W+NWa i Ca+Ka) sprzyjały je-
dynie występowaniu opadów bardzo słabych w miesiącach zimowych, podczas gdy typy 
cyklonalne pomagały w formowaniu takich opadów w okresie od kwietnia do października. 
Jednakże ze wzrostem wydajności opadów dobowych w ich tworzeniu wzrastało znaczenie 
sytuacji cyklonalnych. W każdym miesiącu roku zaznaczała się przewaga częstości dni 
z opadem słabym formowanym w sytuacjach niżowych; w okresie listopad-luty zwiększony 
był udział cyrkulacji W+NWa. W kwietniu i maju opadom o takiej wydajności najbardziej 
sprzyjała sytuacja Cc+Bc. 

Dni z opadem umiarkowanym najczęściej były notowane przy sytuacji Cc+Bc, z mak-
simum w miesiącach letnich, a w miesiącach zimowych znaczącą role odgrywała cyrkulacja 
W+NWc. O 1/3 była mniejsza częstość takich dni przy cyrkulacji W+NWc, z największą 
frekwencją w marcu. Najmniejszy wpływ na liczbę dni z takim opadem miała sytuacja 
wyżowa ze spływem powietrza z południa i południowego zachodu (S+SWa).
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Opady silne i bardzo silne aż w 91% przypadków były formowane w układach niskiego 
ciśnienia, zwłaszcza w centrum niżu i bruździe cyklonalnej (38% dni). W analizowa-
nym 20-leciu opady silne najwcześniej notowano 09.03.2000 r. (28,5 mm), najpóźniej 
22.11.1991 r. (20,2 mm). Opadom dobowym >20 mm także sprzyjała adwekcja z północy  
i północnego wschodu (29% dni), zwłaszcza w okresie letnim. Z tym typem sytuacji synop-
tycznej był związany rekordowy – w całej serii pomiarów – opad dobowy, który w Ojcowie 
wynosi 76,5 mm (10.07.2010 r.). Znaczący udział w częstości liczby dni z opadem silnym 
miały także sytuacje cyklonalne z adwekcją ze wschodu i południowego wschodu (13% 
dni) oraz z zachodu i północnego zachodu (7% dni). 

Antycyklonalne typy cyrkulacji odgrywały niewielką rolę w występowaniu opadów 
silnych. W analizowanym okresie jedynie przy trzech sytuacjach notowano dni z takim 
opadem: Ca+Ka (4% dni), N+NEa (3% dni) i W+WNa (2% dni). 

W Ojcowie najwięcej dni z opadem >20 mm było związanych z napływem wilgotnych 
mas powietrza polarno-morskiego (67,6%), z czego w 2/3 stanowiły masy PPms. Jedynie 
w 4,9% dni opady silne pojawiły się w powietrzu PPk. W miesiącach letnich dni z inten-
sywnymi opadami wystąpiły także przy adwekcji powietrza zwrotnikowego (6,9%).

Pełniejszy obraz synoptycznych uwarunkowań liczby dni z opadem ujawniło poznanie 
ich struktury w określonych przedziałach wielkości (ryc. 5). Dni z opadem bardzo słabym 
(0,1–1,0 mm) miały większy udział w antycyklonalnych typach cyrkulacji (od 43,2% przy 
sytuacji Ca+Ka do 55,3 % przy typie E+SEa) od ich frekwencji w typach cyklonalnych (od 
17,5% w sytuacji N+NEc do 36,5% przy S+SWc). Udział dni z opadem słabym (1,1–5,0 
mm) był bardzo wyrównany i wahał się od 34,8% przy sytuacji antycyklonalnej i napływie 
powietrza ze wschodu i północnego wschodu do 46,9% w układach niżowych i adwekcji 
powietrza z zachodu i północnego zachodu. W podobnych granicach zmieniał się udział 
dni z opadem umiarkowanym (5,1–10,0 mm), ale z przewagą typów sytuacji cyklonalnych: 
od 14,6% (S+SWc) do 19,4% (W+NWc). Prawidłowości te ujawniły się także w częstości 
dni z opadem bardzo silnym (>20,0 mm), która wahała się od 8,1% przy typie S+SWc do 
14,1% przy sytuacji centralnej cyklonalnej i bruździe cyklonalnej (Cc+Bc).

Typ cyrkulacji
Circulation

types

Liczba dni z opadem
Number of days with precipitation

0,1–1,0 mm 1,1–5,0 mm 5,1–10,0 mm 10,1–20,0 mm > 20 mm
N+NEa
E+SEa
S+Swa
W+NWa
Ca+Ka

8,6
8,2
3,3

19,9
8,8

5,6
4,0
2,5

14,6
6,1

3,4
1,7
1,1
8,1
5,3

3,9
2,5
1,8
6,3
2,8

5,9
0,0
1,0
1,0
4,9

N+NEc
E+SEc
S+SWc
W+NWc
Cc+Bc

4,2
4,9
11,3
15,7
13,4

7,6
5,1
9,9

24,4
18,8

8,7
8,0
9,3

28,0
24,4

11,6
10,5
9,1

21,4
29,5

30,4
10,8
1,0
6,9

35,3
X 1,7 1,5 1,9 0,7 2,9

Tabela 2. Częstość występowania [%]  w roku liczby dni z opadem w przedziałach sum w Ojcowie  
w poszczególnych typach cyrkulacji

Table 2. Yearly occurrence frequency [%)] of the number of days with precipitation at total intervas  
in Ojców for particular circulation types



62                                                                     E. Brzeźniak   

Informację na temat szans pojawienia się danego przedziału opadu w danym typie 
cyrkulacji określa prawdopodobieństwo warunkowe (tab. 3). Opady bardzo słabe (0,1–1,0 
mm) z największym prawdopodobieństwem mogą wystąpić przy typie antycyklonalnym 
z napływem powietrza z zachodu i północnego zachodu (W+NWa). Sytuacje cyklonal-
ne z adwekcją z zachodu i północnego zachodu (W+NWc) oraz północy i północnego 
wschodu (N+NEc) sprzyjały pojawianiu się opadów słabych (1,1–5,0 mm).Takim typom 
cyrkulacji najczęściej towarzyszyły także opady umiarkowane (5,1–10,0 mm). Najwięk-
sze prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni z opadem silnym (10,1–20,0 mm) 
i bardzo silnym (> 20,0 mm) jest związane z sytuacją cyklonalną i napływem powietrza 
z północy i północnego wschodu (N+NEc).

PODSUMOWANIE

liczba dni z opadem, będąca jednym ze wskaźników reżimu pluwialnego wykazuje 
w Ojcowie dużą zmienność czasową. Dni z opadem bardzo słabym (0,1–1,0 mm) i słabym 
(1,1–5,0 mm) najczęściej występowały w półroczu chłodnym (październik-marzec). Z kolei 
liczby dni z opadem umiarkowanym (5,1–10,0 mm) i silnym (10,1–20,0 mm) cechowały 
wyrównane przebiegi roczne. Wreszcie dni z opadem bardzo silnym (>20 mm) pojawiały 
się głównie w miesiącach letnich. 
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Typy cyrkulacji – Circulation types

Ryc. 5. Histogramy częstości liczby dni z opadem w Ojcowie w poszczególnych typach sytuacji synoptycz-
nych (1991–2010)

Fig. 5. Histograms of the frequency of the number of days with precipitation in Ojców in particular types 
of synoptic situations (1991–2010)
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Dni z opadem były w znacznym stopniu rezultatem oddziaływania różnych form 
cyrkulacji atmosfery. W badanym okresie 65,9% takich dni było związanych z układami 
niżowymi, a 34,1% z sytuacjami wyżowymi. Największe znaczenie w tworzeniu opadów, 
zwłaszcza słabych, miały dwie sytuacje wyżowe: W+NWc oraz Cc+Bc, które generowa-
ły 41,4% dni z opadami. Najmniejsza (2,5%) liczba dni z opadem była notowana przy 
układach wysokiego ciśnienia i napływie powietrza z południa i południowego wschodu 
(S+SWa), natomiast przy sytuacji E+SEa nie zanotowano dnia z opadem bardzo silnym 
tj. >20 mm. 
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Typ cyrkulacji
Circulation 

types

Przedziały sum opadów
Intervals of totals of precipitation

0,1–1,0 mm 1,1–5,0 mm 5,1–10,0 mm 10,1–20,0 mm > 20 mm
N+NEa
E+SEa
S+Swa
W+NWa
Ca+Ka

18,8
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6,7

20,5
8,2

15,6
8,1
6,6

19,3
7,3

3,6
1,3
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Tabela 3. Prawdopodobieństwo warunkowe [%] występowania w roku liczby dni z opadem w  przedziałach 
sum w zależności od typu cyrkulacji (1991–2010) w Ojcowie

Table 3. Conditional probability [%] of occurrence  in the year number of days with precipitation in the 
total interval sums depending on circulation types (1991–2000) in Ojców



64                                                                     E. Brzeźniak   

Twardosz R. 2000. Wieloletnia zmienność sum dobowych opadów w Krakowie  
w powiązaniu z sytuacjami synoptycznymi, [w:] Studia z zakresu geografii fizycznej, red.  
B. Obrębska-Starkel. „Prace geograficzne Instytutu geografii UJ”, 105: 19–71.

Twardosz R. 2005. Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym  
i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886–2002). Wyd. Instytut geografii i go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 1–176.

SUMMARY

The paper contains an analysis of multiannual changes in the number of days with 
precipitation based on data collected during a twenty-year period (1991–2010) at the 
climate station Ojców–Park Zamkowy,  situated in the Prądnik River Valley. The study  
was focused on time variation in the determined by atmospheric circulation number of 
days with precipitation.

The results of studies of the frequency of days with precipitation at five intervals: 
0.1–1.0 mm, 1.1–5.0 mm, 5.1–10.0 mm, 10.1–20.0 mm, and above 20.0 mm revealed 
non-periodic fluctuations The greatest frequency was characteristic of the days with very 
small and small precipitations, while the days with heavy and very heavy rainfalls were 
the least frequent. The latter were observed exclusively in summer.

At Ojców, 65.9% of days with precipitation occur with cyclonic weather patterns and 
an airflow from mostly the west and north-west (W+NWc). This pattern is conducive to 
very small (0.1–1.0 mm) and small (1.1–5.0 mm) rainfalls. The circulation with varying 
airflow directions (Cc+Bc) is associated with mainly the days with high (10.1–20.0 mm) 
and very high (>20.1 mm) precipitations. These are most frequently (67.6% of days) 
related to the inflow of humid polar-maritime air masses.
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WpłyW promienioWania słonecznego na temperaturę  
poWietrza i gleby na Wyżynie KraKoWsKiej

influence of solar radiation on air and soil temperature in the cracow upland

abstract. The article presents the results of research on the influence of the structure of radiation 
balance on the development of thermal conditions in the Cracow Upland. based on actinometrical me-
asurements the structure of  radiation balance in two areas of morphologically different landforms was 
determined. It was shown that the  global solar radiation K↓ reaching the valley floor during the year was on 
average 15% lower than the solar energy received by the plateau. At the valley floor the values of  radiation 
balance in full spectral range Q* were 20% lower than in the plateau. The influence of solar radiation 
on air and soil temperature was determined using the correlation coefficient. Its highest values reaching 
0.97 were found for the relation of the Earth’s longwave radiation with air temperature at the valley floor. 
Equally high values of the correlation coefficient were obtained  for the relation of net radiation in full 
spectral range with air temperature.

Key words: topoclimate, structure of radiation balance, temperature, Cracow Upland

WSTęP

Energia słoneczna docierająca do powierzchni czynnej warunkuje procesy w niej 
zachodzące. Ich znajomość jest bardzo istotna nie tylko z punktu widzenia rolnictwa 
ale również innych dziedzin życia i gospodarki. Temperatura powietrza ma bardzo duży 
wpływ na terminy rozpoczęcia i zakończenia procesów biologicznych w ciągu roku. De-
cyduje ona o natężeniu procesów zachodzących w roślinach, skałach i glebie, szczególnie 
istotnych w okresie wegetacji. Od dopływu promieniowania zależy cykl dobowy i roczny 
temperatury powietrza, rozkład wilgotności, lokalne różnice ciśnienia i wynikające z tego 
przemieszczanie się powietrza. Znajomość rozkładu temperatury szczególnie w uroz-
maiconej formie terenu pozwala wyznaczyć m.in. kontrasty termiczne, nagrzewanie 
i wychładzanie gruntu.

Związki temperatury powietrza z różnymi elementami meteorologicznymi były 
przedmiotem wielu badań (bednorz, Kolendowicz 2010; bryś 2004, Karpińska 1982; 
Kossowski 2001, 2005, 2007). badania te wykazują, że główną rolę w kształtowaniu się 
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warunków termicznych ma dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni czyn-
nej. Temperatura powietrza, zwłaszcza jej przypowierzchniowa warstwa, charakteryzuje 
się w przebiegu dobowym stosunkowo dużymi zmianami. Są one najczęściej zbieżne ze 
zmianami dopływu promieniowania słonecznego, a różnice między amplitudami tempe-
ratury powietrza są tym większe im bliżej powierzchni czynnej (Angiel, Cisowska 1995). 
Na przebieg dobowy temperatury gleby może również wpłynąć nagła zmiana warunków 
pogodowych spowodowana wystąpieniem opadu, zachmurzeniem czy adwekcją mas po-
wietrza (Karpińska 1982). Struktura bilansu promieniowania w pełnym zakresie widma 
na obszarze OPN była przedmiotem badań jednak bez powiązania jej z kształtowaniem 
się temperatury powietrza (Caputa, Wojkowski 2009).

głównym celem niniejszej pracy było zbadanie struktury składników bilansu promie-
niowania, a następnie ich wpływ na kształtowanie się temperatury powietrza, powierzchni 
czynnej i gleby w warunkach wyżynnych. Cel ten starano się zrealizować na podstawie 
analizy wieloletnich pomiarów i obserwacji aktynometrycznych prowadzonych na obszarze 
wyżynnym charakteryzującym się urozmaiconą rzeźbą terenu.

MATERIAŁ I METODY

W badaniach wykorzystano materiał pomiarowy z lat 2007–2012 pochodzący z dwóch 
stacji meteorologicznych znajdujących się w południowej części Wyżyny Krakowskiej 
i położonych na odmiennych formach morfologicznych terenu. Pierwsza stacja zlokali-
zowana w Ojcowie w Parku Zamkowym położona jest na dnie głęboko wciętej Doliny 
Prądnika na wysokości 322 m n.p.m. (19°49’44”E, 50°12’35”N). Charakteryzuje ona 
warunki klimatyczne wyżyny, jakie kształtują się w dnach dolin oraz głęboko wciętych 

Ryc. 1. Radiometr różnicowy CNR1. Fot. Z. Caputa

Fig. 1. Net radiometer CNR1. Photo by  Z. Caputa
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Ryc. 2. Stacja na dnie doliny w Ojcowie. Fot. Z. Caputa

Fig. 2. Station in the valley in Ojców. Photo by  Z. Caputa

Ryc. 3. Stacja na wierzchowinie w Lepiance Czajowskiej koło Jerzmanowic. Fot. Z. Caputa

Fig. 3. Station in the plateau in Lepianka Czajowska near Jerzmanowice. Photo by  Z. Caputa
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jarach i wąwozach krasowych (ryc. 2). Stacja druga znajduje się w miejscowości Lepianka 
Czajowska i położona jest na terenie płaskim jurajskiej wierzchowiny na wysokości 483 
n.p.m (50°12’23”N, 19°47’04”E). Miejsce to cechuje się małym zasłonięciem horyzontu 
i dobrze charakteryzuje warunki klimatyczne kształtujące się w najwyższych partiach 
wyżyny (ryc. 3). Obie stacje wyposażone w radiometr różnicowy – bilansomierz CNR1 
Kipp&Zonnen (ryc. 1), multisensor WXT50 Vaisala oraz termometry Pt100 umożliwiły 
zarówno rozpoznanie warunków radiacyjnych (strukturę i przebieg czasowy) jak i ilościo-
wą charakterystykę różnic mikro- i mezoklimatycznych Wyżyny. Temperatura powietrza 
mierzona była na standardowej wysokości 2 m n.p.g. oraz na powierzchni gruntu (0 m 
n.p.g.) natomiast temperaturę gleby mierzono na głębokości 10 cm p.p.g.

Posługując się standardowymi metodami statystycznymi obliczono dla analizowanych 
elementów klimatu wartości średnie dobowe, a następnie wartości średnie miesięczne 
i roczne oraz ich amplitudy.

WYNIKI

Według regionalizacji klimatycznej E. Romera (1949) obszar Ojcowskiego Parku Na-
rodowego (OPN), gdzie zlokalizowano obie stacje, należy do regionu Wyżyn Środkowych, 
Krainy Śląsko-Krakowskiej. Kraina ta, w stosunku do terenów sąsiednich, odznacza się 
skróceniem pośrednich pór roku – szarugi jesiennej i wiosennej. Według podziału na 
dzielnice rolniczo-klimatyczne R. gumińskiego (1948) OPN należy do dzielnicy Czę-
stochowsko-Kieleckiej, która wyróżnia się w stosunku do terenów sąsiednich wyższymi 
opadami (550–800 mm rocznie). M. Hess (1969) obszar OPN zaklasyfikował do regionu 
umiarkowanie ciepłego. Z kolei J. Klein (1974) Dolinę Prądnika zaliczył do zimnego 
regionu mezoklimatycznego den dolinnych ze średnią roczną temperaturą powietrza 
6,2°C, co przy dużych amplitudach temperatury powietrza, dużej wilgotności względnej 
oraz długim okresie utrzymywania się pokrywy śnieżnej, upodabnia mezoklimat dolin 
OPN do surowego klimatu górskiego.

Przeprowadzone na Wyżynie pomiary i obserwacje aktynometryczne wykazały, że 
w skali roku nieosłonięta płaska powierzchnia wierzchowiny otrzymywała średnio 3936 
MJ∙m–2 w postaci całkowitego promieniowania słonecznego (K↓). W tym samym czasie 
do dna doliny docierało średnio o 15% mniej energii słonecznej niż na wierzchowinę. 
Na wysoką roczną sumę strumienia K↓ na wierzchowinie składały się przede wszystkim 
wysokie, przekraczające 300 MJ∙m–2, wartości sum miesięcznych od marca do września. 
Na dnie doliny strumień K↓ przekraczał tą wartość tylko od maja do sierpnia (ryc. 4). 
Miesiące zimowe charakteryzowały się niskimi wartościami strumienia K↓ zarówno na 
wierzchowinie jak i w dolinie ze względu na niskie położenie Słońca nad horyzontem 
i dużo większy udział promieniowania rozproszonego w strumieniu K↓.

Część strumienia K↓ ulegała odbiciu od powierzchni czynnej w postaci strumienia 
odbitego (K↑). W skali roku wartość rocznej sumy strumienia K↑ na wierzchowinie i na 
dnie doliny była porównywalna i wynosiła odpowiednio 811 MJ∙m–2 i 805 MJ∙m–2. Pozostała 
część energii K↓ została zużyta na ogrzanie powierzchni, parowanie, strumień cieplny  
w glebie, procesy biologiczne, itp. Jest to tak zwane promieniowanie pochłonięte lub 
saldo krótkofalowe (K*), które wyznaczono zgodnie z poniższym równaniem:

    K* = K↓ – K↑
Na wierzchowinie saldo K* w skali roku wynosiło średnio 3128 MJ∙m–2 podczas gdy 

na dnie doliny obserwowane wartości były o 19% niższe w stosunku do wierzchowiny.
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Ryc. 4. Sumy miesięczne K↓, K↑, L↓, L↑ i Q* na wierzchowinie (po lewej) i na dnie doliny (po prawej)  
w latach 2007–2012. U góry wykresów podano wartości rocznych sum K↓ i Q*. Strumienie K↑ i L↑ zostały 
przedstawione po ujemnej stronie osi ze względu na straty w równaniu bilansu promieniowania

Fig. 4. Monthly totals of K↓, K↑, L↓, L↑ and Q* in the plateau (left) and at the valley floor (right) in the 
years 2007–2012. Values of annual totals of K↓ and Q* are shown at the top of graphs. The fluxes of K↑ and 
L↑ are presented on the negative side of an axis because of losses in the radiation balance equation

Miesiące – MonthsMiesiące – Months
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W przypadku promieniowania długofalowego obserwowano sytuację odwrotną. Dno 
doliny charakteryzowało się wyższymi sumami promieniowania zwrotnego atmosfery 
(L↓) niż wierzchowina. Strumień L↓ na dnie doliny wynosił w skali roku średnio 10261 
MJ∙m–2 natomiast na wierzchowinie był o 4% niższy. Wynikało to z wpływu stromych 
zboczy doliny, wilgotnego powietrza, mgieł i zamgleń występujących często nawet przez 
całą dobę. Podobnie promieniowanie powierzchni Ziemi (L↑) było wyższe na dnie doliny 
niż na wierzchowinie. Strumień L↑ na dnie doliny wynosił w skali roku średnio 11071 
MJ∙m–2 natomiast na wierzchowinie był o 2% niższy. Wymiana energii między atmosferą 
a powierzchnią czynną w zakresie długofalowym została obliczona i wyrażona w postaci 
salda promieniowania długofalowego (L*) opisanego poniższym równaniem:

    L* = L↓ – L↑
Saldo L* przyjmowało wartości ujemne w całym badanym okresie i wynosiło średnio 

w skali roku –1005 MJ∙m–2 na wierzchowinie i –810 MJ∙m–2 na dnie doliny. Ujemne wartości 
salda L* wskazywały na silne wypromieniowanie powierzchni czynnej co przyczyniało się 
do wychładzania gruntu. Wypromieniowanie to było intensywniejsze na wierzchowinie. 
W miesiącach od kwietnia do września saldo L* na wierzchowinie przekraczało –100 
MJ∙m–2 natomiast na dnie doliny wartość ta przekroczona była tylko w miesiącu kwiet-
niu. Niższe bezwzględne wartości salda L* dla dna doliny w całym omawianym okresie 
spowodowane były słabszym wypromieniowaniem strumienia L↑ wynikającym głównie 
z zalegającego wilgotnego powietrza w dnach dolin.

Saldo w pełnym zakresie widma (Q*) zostało obliczone zgodnie z poniższym rów-
naniem:

    Q* = K↓ – K↑ + L↓ – L↑
Na wierzchowinie średnia roczna suma salda Q* wyniosła 2120 MJ∙m–2. Najwyższe 

sumy Q* notowano w miesiącu lipcu i wyniosły 373 MJ∙m–2 a najniższe 11 MJ∙m–2 w stycz-
niu. Wysokie wartości salda Q*, przekraczające 100 MJ∙m–2 od marca do października 
związane były z silnym nagrzewaniem powierzchni czynnej, intensywnym parowaniem 
i kierunkiem oraz intensywnością strumienia ciepła w glebie, itp.

Ryc. 5. Roczny przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza (200 cm), gruntu (0 cm) i 
gleby (–10 cm) na wierzchowinie (po lewej) i na dnie doliny (po prawej) w latach 2007–2012

Fig. 5. Annual course of monthly average air temperature (200 cm), surface (0 cm) and soil (–10 cm) in 
the plateau (left)  and at the valley floor (right) in the years 2007–2012 

Miesiące – Months Miesiące – Months
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Na dnie doliny średnia roczna suma salda Q* wyniosła 1708 MJ∙m–2 i była o 20% 
niższa niż na wierzchowinie. Wynikało to głównie z ograniczenia dopływu strumienia 
K↓ przez zbocza przesłaniające Słońce szczególnie rano i wieczorem oraz niższych 
w stosunku do wierzchowiny wartości salda K*. Saldo w pełnym zakresie widma na dnie 
doliny przekraczało 300 MJ∙m–2 tylko w miesiącu lipcu. Natomiast najniższe jego wartości 
notowano w miesiącach zimowych i jesiennych, gdy nisko położone Słońce dodatkowo 
było przesłaniane przez mgły i zamglenia.

Roczny przebieg temperatury powietrza (200 cm n.p.g), gruntu (0 n.p.g. cm) i gleby 
(–10 cm p.p.g.) w zróżnicowanych morfologicznie formach terenu przedstawiono na ryci-
nie 5. W badanym wieloleciu 2007–2012 średnie roczne temperatury, zarówno powietrza 
jak i gleby różniły się w stosunkowo małym zakresie wartości. Na wierzchowinie średnia 
roczna temperatura wynosiła 8,3°C, podczas gdy na dnie doliny była niższa o 1,0°C.

Do oceny związku pomiędzy składnikami bilansu promieniowania a temperaturą po-
wietrza, powierzchni czynnej i gleby posłużono się współczynnikiem korelacji Pearsona. 
Obliczoną macierz korelacji sumy miesięcznej składników bilansu promieniowania (K↓, 

Temperatura
Temperature K↓ K↑ L↓ L↑ K* L* Q*

powietrza – of air  
(200 cm n.p.g.) 0,83 0,53 0,88 0,96 0,86 –0,67 0,87

gruntu – of ground 
(0 cm n.p.g.) 0,78 0,50 0,80 0,89 0,81 –0,66 0,80

gleby – of soil  
(–10 cm p.p.g) 0,73 0,45 0,83 0,89 0,76 –0,60 0,76

Tabela 1. Współczynnik korelacji Pearsona średnich miesięcznych wartości składników bilansu promienio-
wania i temperatury powietrza, powierzchni gruntu i gleby na wierzchowinie w latach 2007–2012

Table 1. Pearson’s correlation coefficient for mean monthly values of the components of radiation balance 
and the temperature of air, land surface and soil in the plateau in the years 2007–2012

Temperatura
Temperature K↓ K↑ L↓ L↑ K* L* Q*

powietrza – of air  
(200 cm n.p.g.) 0,88 0,62 0,92 0,98 0,90 –0,79 0,91

gruntu – of ground 
(0 cm n.p.g.) 0,79 0,58 0,84 0,87 0,80 –0,67 0,82

gleby – of soil  
(–10 cm p.p.g) 0,83 0,62 0,91 0,94 0,84 –0,71 0,85

Tabela 2. Współczynnik korelacji Pearsona średnich miesięcznych wartości składników bilansu promienio-
wania i temperatury powietrza, powierzchni gruntu i gleby na dnie doliny w latach 2007–2012

Table 2. Pearson’s correlation coefficient for mean monthly values of the components of radiation balance 
and the temperature of air, land surface and soil at the valley floor in the years 2007–2012
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K↑, L↓, L↑ i Q*) oraz średniej miesięcznej temperatury (powietrza 200 cm n.p.g., gruntu  
0 cm n.p.g. i gleby –10 cm p.p.g.) przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wszystkie przedstawione 
w tabelach współczynniki korelacji były istotne statystycznie na poziomie p<0,05.

Jak wynika z tabel 1 i 2, wszystkie obliczone współczynniki korelacji dla dna doliny 
były wyższe niż dla wierzchowiny. W obu przypadkach najsilniejsze związki stwierdzono 
pomiędzy temperaturą powietrza, a strumieniem L↑. było to skutkiem silnego nagrze-
wania się powierzchni w ciągu dnia i wychładzania nocą, czego przejawem były zbieżne 
zmiany temperatury. Równie silne związki zaobserwowano pomiędzy temperaturą a stru-
mieniem L↓. Nieco niższe wartości współczynników korelacji otrzymano dla związków 
temperatury i strumienia K↓. Najsłabsze natomiast związki zaobserwowano pomiędzy 
temperaturą a strumieniem K↑.

Zarówno na wierzchowinie jak i na dnie doliny niższe wartości współczynników 
korelacji uzyskano dla związków składników bilansu promieniowania z temperaturą 
gruntu i gleby. W przypadku temperatury gleby jej zmiany zachodziły wolniej niż tempo 
zmian składników bilansu promieniowania. Wynikało to z pojemności cieplnej gleby 
oraz z izolacyjnego charakteru roślinności latem i pokrywy śnieżnej zimą. Na dnie doliny 
wartości opisywanych współczynników były wyższe niż na wierzchowinie ze względu na 
dużo większe uwilgotnienie gleb zalegających dna dolin.

Jak wykazały badania struktura bilansu promieniowania miała pierwszorzędny wpływ 
na przebieg temperatury. Dodatkowo pozostałe elementy meteorologiczne modyfikowały 
jej rozkład. Dla przykładu obecność śniegu bardzo wyraźnie oddziaływała na kształtowa-
nie się temperatury w okresie zimy. Pokrywa śnieżna miała właściwości termoizolacyjne 
i podobnie jak szata roślinna ograniczała dopływ energii do powierzchni czynnej, a z 
drugiej strony chroniła ją przed wychłodzeniem (Wojkowski, Caputa w druku). W 2009 
r., przy okazji kartowania śniegu na terenie OPN wykonano serię pomiarów tempe-
ratury powierzchniowej warstwy gleby pokrytej śniegiem i gleby bez pokrywy śnieżnej 
(Wojkowski 2009). Jak wynika z tych pomiarów, różnice temperatur powierzchniowych 
warstw gleby pokrytej śniegiem i gleby bez pokrywy śnieżnej wynosiły od 2,6°C do 3,7°C 
i zależały przede wszystkim od grubości śniegu.

Duża wilgotność powietrza, zachmurzenie i opady atmosferyczne ograniczały dopływ 
promieniowania całkowitego przez co silnie zmniejszało się saldo K* i wypromieniowa-
nie w zakresie długofalowym L↑. W wyniku tych ograniczeń notowano niższe wartości 
temperatury powietrza tak na wierzchowinie jak i na dnie doliny. W okresie lata opady 
atmosferyczne powodowały wzrost temperatury gleby (Wojkowski, Caputa w druku). 
Wynikaloby to z tego, że woda opadowa przewodzi ciepło pochłonięte z powierzchni 
gleby do jej głębszych warstw, powodując wzrost temperatury gleby.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na odmiennych formach morfologicz-
nych terenu stwierdzono, że struktura bilansu promieniowania w warunkach wyżynnych 
przedstawia się następująco:

– całkowite promieniowanie słoneczne K↓ docierające do dna doliny w ciągu roku 
było średnio o 15% niższe od energii słonecznej, jaką otrzymywała wierzchowina;

– saldo promieniowania słonecznego K* w skali roku było na dnie doliny o 19% niższe 
niż na wierzchowinie;
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– promieniowanie zwrotne atmosfery L↓ na dnie doliny było w ciągu roku wyższe 
o 4% niż na wierzchowinie;

– saldo promieniowania długofalowego L* w skali roku było na dnie doliny o 20% 
niższe niż na wierzchowinie;

– bilans promieniowania w pełnym zakresie widma Q* osiągał w ciągu roku na dnie 
doliny wartości niższe o 20% niż na wierzchowinie.

Przeprowadzone badania wpływu promieniowania na kształtowanie się warunków 
termicznych wyżyny pozwoliły sformułować następujące wnioski:

– związki pomiędzy składnikami bilansu promieniowania a temperaturą były silniejsze 
dla dna doliny niż dla wierzchowiny;

– najsilniejsze związki stwierdzono pomiędzy temperaturą powietrza a strumieniem L↑;
– najniższe wartości współczynników korelacji uzyskano dla związków składników 

bilansu promieniowania z temperaturą gruntu i gleby.
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SUMMARY

The article presents the results of research on the influence of the structure of radiation 
balance on the development of thermal conditions in the Cracow-Częstochowa Upland. 
based on actinometrical measurements carried out at two meteorological stations the 
structure of radiation balance in two areas of morphologically different landforms was 
determined. The first of these stations is situated in Park Zamkowy (Castle Park) in 
Ojców, at the floor of the deeply-cut Prądnik Valley. Its location allows the study of the 
Upland’s climatic conditions that develop at valley floors and in deeply incised ravines 
and gorges. The second station is located in the hamlet of Lepianka Czajowska, in the 
flat-topped area of the Jurassic Plateau. This site is characterized by a small horizon 
obstruction and enables the observations of climatic conditions developing in the highest 
parts of the Upland.

The main aim of the present study was to investigate the structure of radiation balance 
components and to determine their influence on variations in air, active surface and soil 
temperature under upland conditions. The research aimed at achieving this purpose 
was conducted based on analysis of several years’ actinometrical measurements and 
observations carried out in the years 2007–2012 in an upland area of diversified relief.

It was shown that the global solar radiation K↓ reaching the valley floor during the 
year was on average 15% lower than the solar energy received by the plateau. The values 
of radiation balance in full spectral range Q* were at the valley floor 20% lower than 
in the plateau. The influence of solar radiation on the temperature of air and soil was 
determined using the correlation coefficient. Its highest values reaching 0.97 were found 
for the relation of the Earth’s longwave radiation with air temperature at the valley floor. 
Equally high values of the correlation coefficient were obtained for the relation of net 
radiation in full spectral range with air temperature. The lowest values of correlation 
coefficients were shown for the relations of radiation balance components with the 
temperature of surface and soil.
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WSTęP

Środowisko podziemne ojcowskich jaskiń z punktu widzenia klimatologii jest sto-
sunkowo najsłabiej przebadanym elementem środowiska przyrodniczego Ojcowskiego 
Parku Narodowego (OPN). Na jego obszarze jaskinie położone są przede wszystkim 
na zboczach licznych dolin i wąwozów, a także w zrębowych wzgórzach i ostańcowych 
skałkach wapiennych (Gradziński 2001). Liczba znanych i wzmiankowanych w literaturze 
jaskiń analizowanego obszaru w ostatnich kilkunastu latach gwałtownie wzrosła, głównie 
w wyniku kompleksowej inwentaryzacji przeprowadzonej przez zespół krakowskich spe-
leologów pod kierunkiem M. Gradzińskiego. W prawobrzeżnej części dorzecza Prądnika 
skatalogowanych i opisanych zostało 414 jaskiń o sumarycznej długości przekraczającej  
4 km (bisek i in. 1992, Gradziński i in. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999). Dla porówna-
nia Szelerewicz i Górny (1986) wymieniają z tego obszaru 124 jaskinie o łącznej długości 
ponad 2 km.

W niniejszej pracy pod terminem mikroklimatu należy rozumieć właściwości fizyczne 
powietrza wypełniającego komory i korytarze jaskiń. Warunki mikroklimatyczne jaskiń, 
a także ich wpływ na różne procesy przyrodnicze zachodzące pod ziemią od dawna 
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przyciągały uwagę przyrodników. Chociaż zainteresowanie naukowców koncentrowało 
się głównie na tatrzańskich jaskiniach to na terenie OPN również prowadzono pewne 
obserwacje.

Jednym z pierwszych przyrodników, który wykonał pomiary w ojcowskich jaskiniach 
był zoolog K. Demel (1918). Pomierzył latem 1914 roku temperaturę w głębi Jaskini 
Zbójeckiej (6,5°C), Jaskini Ciemnej (7,5°C) i Jaskini Łokietka (5,0°C).

badania speleologiczne na szerszą skalę zapoczątkował Z. Ciętak (1935) sporządzając 
pierwszą inwentaryzację ojcowskich jaskiń oraz plany i opisy większych z nich. Stwier-
dził, że temperatura głębokich partii jaskiń w lipcu i sierpniu wahała się od 7,0 do 9,0°C 
i zauważył, że korelowała ona z temperaturą okolicznych wywierzysk. Wkrótce po nim 
inwentaryzację jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej wykonał K. Kowalski (1951), który 
stwierdził, że temperatura w głębokich partiach ojcowskich jaskiń wynosiła około 7,0°C 
i była stała przez cały rok.

W latach 1961–1965 Sekcja Klimatologiczna Koła Geografów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego pod kierunkiem J. Kleina i T. Niedźwiedzia prowadziła badania mikroklimatyczne 
OPN oraz w jaskiniach Ciemnej, Zbójeckiej i Piętrowej (Klein i in. 1965).

W 1967 roku J. Klein (1992) wykonał badania w Jaskini Ciemnej. Wykazał, że 
temperatury w głębi jaskini mieściły się w takim samym zakresie jak wartości średnich 
wieloletnich temperatur na wierzchowinie (Klein 1992).

Na początku lat 90. XX w. grupa studentów Koła Naukowego Geografów Uniwer-
sytetu Warszawskiego wykonała kilka serii pomiarów w Jaskini białej (Gula i in. 1995). 
Ich pomiary wykazały dużą zmienność temperatury i wilgotności powietrza z uwagi na 
dwa istniejące otwory wejściowe.

Dłuższe obserwacje w jaskiniach OPN wykonała grupa studentów Koła Naukowego 
Geografów Uniwersytetu Łódzkiego (Podstawczyńska, Charciarek 2002). Obserwacja-
mi objęto Jaskinię Ciemną, Jaskinię Łokietka, Jaskinię Okopy Wielką Dolną, Jaskinię 
Zbójecką i Jaskinię Złodziejską. Na podstawie czterech serii pomiarowych dokonano 
charakterystyki warunków termiczno-wilgotnościowe i określono typ mikroklimatu 
badanych jaskiń. badania mikroklimatu jaskini Łokietka w ramach pracy magisterskiej 
wykonała J. Wieczorek (1992) 

Pełna bibliografia prac dotyczących badań mikroklimatu jaskiń Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej przedstawiona została w artykule „Warunki mikroklimatyczne jurajskich 
jaskiń” (Wojkowski 2001).

Na słabą znajomość mikroklimatu jaskiń OPN oraz potrzebę ich przebadania wie-
lokrotnie zwracał uwagę w swoich pracach J. Klein (1974, 1992). Jak wynika z dotych-
czasowego stanu wiedzy, większość z przeprowadzonych w ojcowskich jaskiniach badań 
mikroklimatycznych dotyczyła pojedynczych pomiarów bądź obserwacji obejmujących 
tylko jeden element meteorologiczny, najczęściej temperaturę powietrza. Obserwacje te 
były prowadzone zwykle przy okazji innych badań przyrodniczych lub penetracji jaskiń. 
Tylko w sporadycznych przypadkach zakres pomiarów był szerszy i powtarzany cyklicznie 
w różnych porach roku. 

Mając na uwadze istniejący stan wiedzy przeprowadzono w ojcowskich jaskiniach 
długoterminowe pomiary mikroklimatyczne. Głównym celem badań było scharaktery-
zowanie warunków termicznych i wilgotnościowych panujących w jaskiniach zróżnico-
wanych pod względem morfologicznym. Wytypowano w tym celu jaskinie różniące się 
położeniem względem dna doliny, przebiegiem i układem korytarzy, liczbą otworów oraz 
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odmiennymi warunkami cyrkulacji powietrza. Pomiarami objęto trzy jaskinie w Dolinie 
Sąpowskiej: Jamę Ani, Sąspowską i Złodziejską oraz jedną w Dolinie Prądnika – Jaskinię 
Okopy Górna.

badaniom mikroklimatycznym towarzyszyły pomiary mikrobiologiczne, zmierzające 
do określenia liczebności mikroflory występującej w powietrzu wypełniającym korytarze 
i komory jaskiń. Na podkreślenie zasługuje unikatowy charakter tych badań gdyż ozna-
czenia zawartości mikroflory w powietrzu jaskiniowym bardzo rzadko wykonywane były  
w polskich jaskiniach. Przykładem podobnych badań mogą być oznaczenia mikrobiolo-
giczne wykonane przez R. Ogórka i A.Lejman (2013) w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, 
lecz wykonano je jednorazowo i ograniczyły się wyłącznie do oznaczenia zawartości 
grzybów.

MATERIAŁ I METODY

Obserwacje mikroklimatyczne w ww. jaskiniach wykonano w latach 1999–2001 w czte-
rech porach roku podczas dwutygodniowych serii pomiarowych: wiosną (12–25.04.1999 
oraz 17–30.04.2000), latem (12–25.07.1999 oraz 17–30.07.2000), jesienią (11–24.10.1999 
oraz 16–29.10.2000) i zimą (17–30.01.2000 oraz 15–28.01.2001).

W wytypowanych jaskiniach założono stałe stanowiska pomiarowe (ryc. 1, 2, 3 i 4) 
na których przy użyciu miniaturowych elektronicznych czujników StowAway® XTI  
i StowAway® RH dokonywano automatycznej rejestracji temperatury oraz wilgotności 
względnej powietrza na wysokości 1,0 m nad spągiem jaskini. Dla każdej pory roku 
wykonano w odstępie rocznym dwie serie pomiarowe. Każda seria trwała nieprzerwa-
nie 14 dni, a rejestracja odbywała sie z 30-minutowym interwałem pomiarowym. błąd 
rejestratora temperatury wynosił ±0,2°C, a wilgotności względnej ±5%. Dokładność 
pomiaru obu rejestratorów StowAway była badana w Katedrze Meteorologii i Klimato-
logii Rolniczej Akademii Rolniczej w Krakowie (Wojkowski, Olechnowicz-bobrowska 
1997). Automatyczne bezobsługowe rejestratory pomiarowe dzięki niewielkim wymiarom 
(45x47x15 mm) były łatwe do ukrycia przed ewentualną kradzieżą i umożliwiły długotrwałe 
pomiary w miejscach tak trudno dostępnych jak jaskinie. Podczas instalacji i deinstalacji 
rejestratorów wykonywano dodatkowo pomiary kontrolne psychrometrem aspiracyjnym 
Assmana. Posługując się standardowymi metodami statystycznymi obliczono średnie 
wartości temperatury i wilgotności względnej oraz ich amplitudy.

Pomiary mikrobiologiczne były wykonywane zawsze w pierwszym dniu każdej z wyżej 
wymienionych serii pomiarowych. Próbki powietrza do badań mikrobiologicznych pobie-
rano metodą zderzeniową przy użyciu impaktora MAS firmy Merck. W każdym punkcie 
pomiarowym impaktor umieszczano na wysokości 1,0 m nad spągiem jaskini i pobierano 
próbki powietrza w trzech powtórzeniach. Aerozol bakteryjny badano na agarze trypto-
zowo-sojowym (TSA), promieniowce na agarze Gauze’a, a grzyby na agarze z ekstraktem 
słodowym (MEA). Płytki TSA inkubowano przez 1 dobę w 37ºC a następnie przez 3 doby 
w 22°C i przez następne 3 doby w 4°C. Płytki Gauze’a inkubowano w 28°C przez 7 dni,  
a płytki MEA przez 4 doby w 30°C, a następnie przez 4 doby w 22°C. Po inkubacji płytek 
przeprowadzono analizy ilościowe wyrosłych mikroorganizmów. Zawartość mikroflory 
(stężenie bioaerozolu) obliczono jako liczbę jednostek tworzących kolonie przypada-
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jącą na jeden metr sześcienny powietrza (cfu/m3). Analizy ilościowe mikroflory zostały 
wykonane przez dr inż. K. Frączka z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie za co niniejszym chciałem serdecznie podziękować.

Ryc. 1. Plan Jaskini Jama Ani z lokalizacją stanowisk pomiarowych

Fig. 1. Plan of the Jama Ani Cave with the location of measurement sites

WYNIKI

Mikroklimat jaskini jama ani
Jaskinia Jama Ani (ryc. 1) wyróżniała się wśród badanych jaskiń znaczną głębokością 

korytarzy (30,5 m), co stawia ją na pierwszym miejscu wśród najgłębszych jaskiń OPN. 
Penetracja bezpośredniego i rozproszonego światła sięgała jedynie samego otworu 
wejściowego. Wejście do jaskini stanowi bardzo małe przewężenie (60 x 40 cm) za-
mknięte metalowymi drzwiami, które zupełnie odcinało dostęp światła do jej wnętrza, 
oraz ograniczało swobodną wymianę powietrza. Wyniki pomiarów mikroklimatycznych 
przedstawiono w tabeli 1.

Jaskinia Jama Ani należy do jaskiń statycznych w których obserwowano stagnację 
powietrza. Zmiany temperatury powietrza w jaskini wyraźnie korelowały z głębokością 
względem otworu wejściowego. Okres zimowy charakteryzował się odwróconym układem 
termicznym. Temperatura w głębszych częściach jaskini była zdecydowanie wyższa od 
temperatury strefy przyotworowej i zmieniała się od –5,0°C (otwór wejściowy) do 8,6°C 
(na głębokości 25 m). Podobny układ termiczny miał miejsce jesienią gdzie temperatura 
w strefie przyotworowej była niższa niż w głębi jaskini ale różnice nie były już tak duże.  
W okresie letnim i wiosennym warunki termiczne w jaskini cechowała wyższa temperatura 
powietrza w strefie przyotworowej niż głębszych jej partiach gdzie wynosiła 8,6°C.
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Amplitudy temperatur powietrza również wyraźnie zmieniały się wraz z odległością 
od otworu wejściowego. W ciągu roku największe wahania temperatury rejestrowane 
były w otworze jaskini i zmniejszały się w miarę wzrostu głębokości. Warunki termiczne 
najgłębszych stref jaskini cechowała już duża stałość. W najniższej położonej komorze 
wahania w ciągu roku nie przekroczyły 1,0°C.

Ze względu na brak dobrej wentylacji i przypowierzchniowe położenie, umożliwiające 
wnikanie wody opadowej, Jaskinię Jama Ani można zaklasyfikować do jaskiń wilgotnych. 
Świadczyły o tym liczne kałuże w namulisku na dnie studni wlotowej jaskini. Wilgotność 
względna powietrza wewnątrz jaskini przez cały rok była bardzo wysoka i utrzymywała 
się w granicach od 80% (w połowie 15-metrowej studni wlotowej) do 100% (w najgłęb-
szych partiach jaskini). Warunki wilgotnościowe charakteryzowały się przez cały rok dużą 
stałością. Jedynie w strefie przyotworowej amplitudy wilgotności przyjmowały wyższe 
wartości. W głębi jaskini średnie wahania w ciągu roku nie przekraczały 5%.

Mikroklimat jaskini okopy górna
Jaskinię Okopy Górna (ryc. 2) wyróżniało wśród badanych jaskiń wysokie usytuowa-

nie nad dnem doliny (ok. 100 m) oraz posiadanie dwóch otworów wejściowych o dużych 
rozmiarach. Penetracja bezpośredniego światła sięgała tylko otworu południowo-zachod-

Pora 
roku

Season 
of the year

Stanowisko 
pomiarowe

Measurement
site

Temperatura 
powietrza (°C)

Air 
 temperature (oC)

Amplituda 
temperatury (°C)

Amplitude of
temperature (oC)

Wilgotność 
względna (%)

Relative
humidity (%)

Amplituda 
wilgotności (%)

Amplitude of
humidity (%)

Wiosna
Spring

1 9,7 13,2 70 45
2 6,8 9,2 85 18
3 7,2 1,0 100 7
4 7,4 0,7 100 5
5 8,6 0,7 100 5

Lato
Summer

1 14,3 14,0 64 49
2 10,1 11,0 72 20
3 7,1 0,5 100 7
4 7,3 0,6 100 4
5 8,6 0,4 100 5

Jesień
Autumn

1 6,2 12,0 54 39
2 5,0 11,7 83 15
3 7,4 1,1 100 7
4 7,4 0,9 100 5
5 8,7 0,6 100 5

Zima
Winter

1 -5,0 9,3 80 30
2 0,8 5,0 91 12
3 7,1 0,6 100 7
4 7,3 0,5 100 5
5 8,6 0,6 100 5

Tabela 1. Średnia temperatura i wilgotność względna powietrza oraz ich amplitudy w Jaskini Jama Ani 
(1999–2001)

Table 1. Mean air temperature and relative humidity and their amplitudes in the Jama Ani Cave 
(1999–2001)
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niego. Światło rozproszone dochodziło prawie do całej jaskini, za wyjątkiem bocznego 
korytarza w wąskiej szczelinie. Wyniki pomiarów mikroklimatycznych przedstawiono  
w tabeli 2.

Jaskinia Okopy Górna należy do jaskiń dynamicznych, w których obserwowano bardzo 
wyraźny ruch powietrza. Obecność dwóch dużych otworów jaskini sprzyjało swobodnemu 
przepływowi powietrza. Ściany głównego korytarza przez cały okres badań były suche. 
W jaskini tej stwierdzono zdecydowanie większe zmiany temperatury powietrza niż  
w statycznej Jaskini Jama Ani. Jaskinia dzięki niewielkiej długości korytarzy (ok. 58 
m) oraz istnieniu dwóch dużych otworów wejściowych, wyróżniała się na tle badanych  
jaskiń specyficznym mikroklimatem. Dobre warunki wentylacyjne sprzyjały swobodnemu 
oddziaływaniu zewnętrznych czynników pogodowych na warunki termiczno-wilgotno-
ściowe głównego korytarza jaskini. Stąd też we wszystkich porach roku różnice między 
strefą przyotworową a wnętrzem jaskini były niewielkie. Wyjątek stanowiło stanowisko 
pomiarowe nr 4 znajdujące się w wąskim bocznym korytarzu. W okresie zimowym przy 
średniej temperaturze części przyotworowej –5,0°C, na stanowisku pomiarowym nr 4 
rejestrowano temperaturę dodatnią 4,9°C. Latem temperatura była tam niższa (9,0°C) 
niż przy otworach (odpowiednio 16,8 i 15,7°C). Jesienią natomiast w całej jaskini tem-
peratury utrzymywały się na podobnym poziomie, tj. średnio 7,4°C.

Ryc. 2. Plan Jaskini Okopy Górna z lokalizacją stanowisk pomiarowych

Fig. 2. Plan of the Okopy Górna Cave with the location of measurement sites 
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Wahania temperatur powietrza w głównym korytarzu jaskini wykazywały dużą 
zmienność. Największe amplitudy obserwowano przy otworze południowo-zachodnim 
i zmniejszały się w miarę przesuwania się w głąb jaskini. W środku głównego korytarza 
średnia amplituda w okresie badań wyniosła 8,9°C. Mniejsza była jedynie w bocznym 
korytarzu, na stanowisku pomiarowym nr 4 (5,0°C). Warunki termiczne w tym miejscu 
jaskini były najbardziej stabilne.

Warunki wilgotnościowe zmieniały się w zależności od pory roku. Najwyższą wilgotność 
obserwowano w okresie zimowym, a najniższą w okresie lata. Jedynym miejscem gdzie 
wilgotność powietrza przez cały rok była bardzo duża był boczny korytarz (stanowisko 
pomiarowe nr 4). Duże amplitudy wilgotności względnej powietrza sięgające nawet 40%, 
były wynikiem dobrych warunków wentylacyjnych jaskini uwarunkowanych istnieniem 
dwóch dużych otworów. Podczas badań nie zaobserwowano gromadzenia się wody na 
spągu jaskini, co było dowodem na istnienie wysuszającej cyrkulacji powietrza.

Mikroklimat jaskini sąspowskiej
Jaskinię Sąspowską (ryc. 3) spośród badanych jaskiń wyróżniał długi korytarz (100 

m) o rozwinięciu poziomym oraz stosunkowo duża deniwelacja (13 m). Światło w postaci 
rozproszonej docierało jedynie do początkowej około 10-metrowej części przyotworowej 
jaskini. Penetracja bezpośredniego światła była bardzo ograniczona na skutek dużego 
zasłonięcia horyzontu w otoczeniu otworu wejściowego do jaskini. Wyniki pomiarów 
mikroklimatycznych przedstawiono w tabeli 3.

Pora 
roku

Season 
of the year

Stanowisko 
pomiarowe

Measurement
site

Temperatura 
powietrza (°C)

Air 
 temperature (oC)

Amplituda 
temperatury (°C)

Amplitude of
temperature (oC)

Wilgotność 
względna (%)

Relative
humidity (%)

Amplituda 
wilgotności (%)

Amplitude of
humidity (%)

Wiosna
Spring

1 10,2 17,1 65 35
2 7,9 10,9 75 19
3 8,7 15,8 69 32
4 8,1 6,0 95 5

Lato
Summer

1 16,8 19,0 61 40
2 15,7 11,5 70 26
3 14,1 17,3 67 38
4 9,0 5,0 98 7

Jesień
Autumn

1 7,6 16,1 62 39
2 7,3 8,0 68 25
3 7,0 14,3 70 36
4 7,6 5,0 97 6

Zima
Winter

1 -4,9 8,5 84 35
2 -5,0 5,4 90 15
3 -6,0 7,1 84 33
4 4,9 4,0 96 5

Tabela 2. Średnia temperatura i wilgotność względna powietrza oraz ich amplitudy w Jaskini Okopy Górna 
(1999–2001)

Table 2. Mean air temperature and relative humidity and their amplitudes in the Okopy Górna Cave 
(1999–2001)
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Ryc. 3. Plan Jaskini Sąspowskiej z lokalizacją stanowisk pomiarowych

Fig. 3. Plan of the Sąspowska Cave with the location of measurement sites

Pora 
roku

Season 
of the year

Stanowisko 
pomiarowe

Measurement
site

Temperatura 
powietrza (°C)

Air 
 temperature (oC)

Amplituda 
temperatury (°C)

Amplitude of
temperature (oC)

Wilgotność 
względna (%)

Relative
humidity (%)

Amplituda 
wilgotności (%)

Amplitude of
humidity (%)

Wiosna
Spring

1 8,9 12,3 84 42
2 7,0 2,3 96 5
3 7,3 0,9 100 5
4 7,3 0,7 100 4

Lato
Summer

1 15,7 13,6 67 45
2 6,8 4,0 96 5
3 7,3 1,0 100 5
4 7,3 0,7 100 4

Jesień
Autumn

1 8,2 11,9 79 37
2 7,1 2,0 97 5
3 7,3 0,9 100 2
4 7,3 0,8 99 2

Zima
Winter

1 -4,8 9,2 81 31
2 6,8 1,5 98 5
3 7,3 0,8 100 4
4 7,3 0,8 100 5

Tabela 3. Średnia temperatura i wilgotność względna powietrza oraz ich amplitudy w Jaskini Sąspowskiej 
(1999–2001)

Table 3. Mean air temperature and relative humidity and their amplitudes in the Sąspowska Cave 
(1999–2001)
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Jaskinia Sąspowska należy do jaskiń statycznych, w których obserwowano stagnację 
powietrza. Już w odległości około 17 m od otworu wejściowego temperatura powietrza 
wyraźnie utrzymywała się na stałym poziomie. Okres zimowy charakteryzował się odwróco-
nym układem termicznym. Temperatura w głębszych częściach jaskini była zdecydowanie 
wyższa od temperatury strefy przyotworowej i zmieniała się od –4,8 °C (otwór wejściowy) 
do 7,3°C (powyżej 30-tego metra długości). W pozostałych porach roku, szczególnie 
latem warunki termiczne w jaskini cechowała wyższa temperatura powietrza w strefie 
przyotworowej niż w głębszych jej partiach gdzie wynosiła 7,3°C.

Amplitudy temperatur powietrza również wyraźnie zmieniały się wraz z odległością 
od otworu wejściowego. W ciągu roku największe wahania temperatury rejestrowane 
były w otworze jaskini (11,7°C) i malały w miarę przesuwania się w głąb jaskini. Warunki 
termiczne najdalej położonych partii jaskini cechowała bardzo duża stałość. W najodle-
glejszej komorze wahania w ciągu roku nie przekroczyły 1,0°C.

brak dobrej wentylacji i przypowierzchniowe położenie jaskini umożliwiały łatwe 
wnikanie wody opadowej do jej wnętrza (podobnie jak w Jaskini Jama Ani) co klasyfikuje 
ją do jaskiń wilgotnych. Świadczyły o tym liczne kałuże w namulisku na całej długości 
spągu jaskini. Powietrze wewnątrz jaskini przez cały rok było bliskie pełnemu nasyce-
niu parą wodną. Powyżej 30-tego metra długości jaskini wilgotność względna osiągała 
wartości 100%. Warunki wilgotnościowe cechowały się bardzo dużą stałością, podobnie 
jak to miało miejsce w Jaskini Jama Ani. Jedynie w strefie przyotworowej amplitudy 
wilgotności osiągały wyższe wartości. W głębi jaskini średnie wahania w ciągu roku nie 
przekraczały 5%.

Mikroklimat jaskini Złodziejskiej

Ryc. 4. Plan Jaskini Złodziejskiej z lokalizacją stanowisk pomiarowych

Fig. 4. Plan of the Złodziejska Cave with the location of measurement sites
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Jaskinia Złodziejska (ryc. 4) wyróżniała się wśród badanych jaskiń niskim usytuowa-
niem nad dnem doliny (około 20 m) oraz posiadaniem dwóch otworów wejściowych  
o mniejszych rozmiarach położonych blisko siebie i stwarzających dobre warunki wentyla-
cyjne. Penetracja światła bezpośredniego ograniczała się jedynie do otworu wschodniego 
natomiast światło rozproszone dochodziło prawie do samego końca korytarza jaskini. 
Wyniki pomiarów mikroklimatycznych przedstawiono w tabeli 4.

Jaskinia Złodziejska należy do jaskiń niestabilnych gdzie szczególnie w początkowej 
części jaskini obserwowano wyraźny ruch powietrza. Obecność dwóch otworów jaskini 
sprzyjała swobodnemu przepływowi powietrza. Ściany korytarza łączącego dwa otwory 
przez cały okres badań były suche. Zmiany temperatury powietrza w jaskini były dużo 
większe niż w omawianych powyżej jaskiniach statycznych ale nieco mniejsze niż w dyna-
micznej Jaskini Okopy Górna. Dobre warunki wentylacyjne sprzyjały swobodnemu od-
działywaniu zewnętrznych czynników pogodowych na warunki termiczno-wilgotnościowe 
początkowej części jaskini. We wszystkich porach roku różnice temperatur między strefą 
przyotworową wschodniego i północnego otworu jaskini były podobne. Odmiennymi 
warunkami termicznymi charakteryzowały się głębsze części jaskini. W okresie zimowym 
przy średniej temperaturze części przyotworowej –4,5°C, na stanowiskach pomiarowych 
w głębi jaskini rejestrowano temperaturę dodatnią 5,4°C. Latem natomiast temperatura 
była tam niższa (6,8°C) niż przy otworach (odpowiednio 15,2 i 14,6°C). Jesienią i wiosną 
zróżnicowanie temperatur w całej jaskini było najmniejsze.

Pora 
roku

Season 
of the year

Stanowisko 
pomiarowe

Measurement
site

Temperatura 
powietrza (°C)

Air 
 temperature (oC)

Amplituda 
temperatury (°C)

Amplitude of
temperature (oC)

Wilgotność 
względna (%)

Relative
humidity (%)

Amplituda 
wilgotności (%)

Amplitude of
humidity (%)

Wiosna
Spring

1 8,4 12,0 72 35
2 7,9 13,2 73 40
3 6,0 6,0 100 6
4 6,1 4,2 100 5

Lato
Summer

1 15,2 14,6 69 41
2 14,6 11,9 68 36
3 6,7 7,6 95 9
4 6,8 4,3 95 7

Jesień
Autumn

1 8,7 11,4 69 32
2 8,2 11,8 76 38
3 6,1 5,5 95 5
4 6,3 4,5 95 5

Zima
Winter

1 -4,5 9,7 79 36
2 -5,0 10,8 84 33
3 5,3 4,8 100 6
4 5,5 3,0 100 5

Tabela 4. Średnia temperatura i wilgotność względna powietrza oraz ich amplitudy w Jaskini Złodziejskiej 
(1999–2001)

Table 4. Mean air temperature and relative humidity and their amplitudes in the Złodziejska Cave 
(1999–2001)
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Największe wahania temperatur powietrza obserwowano przy otworze wschodnim 
(11,9°C) i zmniejszały się one w miarę przesuwania się w głąb jaskini. W środku głównego 
korytarza średnia amplituda temperatury wyniosła 6,0°C, a najmniejsza była na końcu 
jaskini (4,0°C).

Warunki wilgotnościowe jaskini tylko w częściach przyotworowych nieznacznie 
zmieniały się w ciągu roku. Najwyższą wilgotność obserwowano w okresie zimowym,  
a najniższą w okresie lata i jesieni. W głębi jaskini wilgotność powietrza przez cały rok 
była bardzo duża (98%). Duże amplitudy wilgotności w częściach przyotworowych jaskini 
(dochodzące do 37%) były wynikiem dobrych warunków wentylacyjnych związanych 
z obecnością dwóch otworów. Podczas badań nie zaobserwowano w tej części jaskini 
gromadzenia się wody.

STREFY TERMICZNE I TYPY MIKROKLIMATU bADANYCH JASKIń

Do oceny warunków mikroklimatycznych badanych jaskiń wykorzystano metodę zapro-
ponowaną przez M. Pulinę (1960), polegającą na wydzieleniu w jaskiniach stref i podstref 
termicznych, które cechują się w skali roku poniższymi parametrami powietrza:

A. Strefa dynamiczna – amplituda temperatury > 1,0°C;
1. podstrefa przyotworowa – amplituda temperatury > 3,0°C;
2. podstrefa przejściowa – amplituda temperatury > 1,0°C i ≤ 3,0°C;
b. Strefa statyczna – amplituda temperatury ≤ 1,0°C i wilgotności względnej ≤ 10%.
Następnie na podstawie stwierdzenia obecności danej strefy bądź jej braku, dokonano 

oceny mikroklimatu jaskini. Wydzielono trzy typy mikroklimatu (tab. 5):
1. stabilny – występowanie w jaskini podstrefy przyotworowej i przejściowej, oraz 

strefy statycznej;
2. niestabilny – występowanie w jaskini jedynie podstrefy przyotworowej i przejścio-

wej;

Strefy jaskini
Cave zones

Jaskinie – Caves

Jama Ani Okopy Górna Sąspowska Złodziejska

Strefa dynamiczna
Dynamic zone + + + +

Podstrefa przyotworowa
Near the entrance subzone + + + +

Podstrefa przejściowa
Transition subzone + - + +

Strefa statyczna
Static zone + - + -

Typ mikroklimatu
Type of microclimate

Stabilny
Stable

Dynamiczny
Dynamic

Stabilny
Stable

Niestabilny
Unstable

Tabela 5. Występowanie stref termicznych w badanych jaskiniach oraz przynależność do danego typu 
mikroklimatu (znak „+” oznacza występowanie danej strefy w jaskini, a znak „-” jej brak)

Table 5. Occurrence of thermal zones in the investigated caves  and affiliation to a given type of microcli-
mate (sign „+” means the occurrence of a given zone in the cave, and the sign „-” its absence) 
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3. dynamiczny – występowanie w przeważającej części jaskini podstrefy przyotworo-
wej.

W jaskini Jama Ani początkowy fragment, który stanowi otwór wejściowy wraz  
z 15-metrową studnią wlotową, należy do strefy dynamicznej charakteryzującej się dużą 
zmiennością temperatury w ciągu roku. W obszarze tym wydzielono dwie podstrefy: górną 
przyotworową do około 7 m głębokości oraz przejściową do 15 m głębokości. Najgłębszą 
część jaskini (poniżej 15 m), charakteryzującą się niewielkimi w ciągu roku wahaniami 
temperatury i wilgotności względnej, zaklasyfikowano do strefy statycznej.

W jaskini Okopy Górna, z uwagi na stosunkowo duże wahania w ciągu roku tempe-
ratury i wilgotności powietrza, na całej długości korytarza głównego wyróżniono dyna-
miczną strefę termiczną o cechach podstrefy przyotworowej. Średnie roczne amplitudy 
temperatury i wilgotności wskazywały na dynamiczny mikroklimat tej jaskini.

W jaskini Sąspowskiej oddziaływania zewnętrznych warunków pogodowych są ob-
serwowane w odległości maksymalnie do 15 m od otworu wejściowego. Jest to granica 
wyznaczonej strefy dynamicznej. W miejscu tym jest przewężenie głównego korytarza, 
za którym rozciąga się już tylko strefa statyczna. Średnia roczna amplituda temperatury 
0,8°C i średnia roczna amplituda wilgotności 4% wskazują na stabilny mikroklimat tej 
jaskini.

W jaskini Złodziejskiej, z uwagi na stosunkowo duże zróżnicowanie w ciągu roku 
temperatury i wilgotności powietrza, we wstępnej części jaskini wyróżniono dynamiczną 
strefę termiczną o cechach podstrefy przyotworowej. Głębsze części jaskini, około 20 m 
od otworu wschodniego, zaliczono do podstrefy przejściowej, a najgłębsze położone na 
samym końcu jaskini zaliczono do strefy statycznej. Średnia roczna amplituda temperatury 
11,0°C i średnia roczna amplituda wilgotności 21% wskazują na niestabilny mikroklimat 
tej jaskini.

MIKRObIOLOGICZNA ANALIZA POWIETRZA JASKIń

Z punktu widzenia mikrobiologii powietrze jaskiniowe jest najsłabiej przebadanym 
elementem środowiska jaskiniowego. W literaturze zagranicznej można znaleźć wiele prac 
poświęconych oznaczeniom mikrobiologicznym w jaskiniach jednak dotyczą one przede 
wszystkim analiz namulisk, skał lub wody jaskiniowej. Oznaczenia obecności mikroflory 
w powietrzu jaskiń należą jednak do rzadkości.

Ze względu na słabą penetrację światła słonecznego zasięg występowania roślin 
zielonych w środowisku jaskiniowym ograniczony jest praktycznie tylko do części przy-
otworowej. W miarę przemieszczania się w głąb jaskini dostęp światła szybko maleje.  
W zależności od wielkości otworu, jego ekspozycji i zacienienia może wynosić od kilku 
do maksymalnie kilkudziesięciu metrów. W głębi jaskiń mikroflora nie posiadająca chlo-
roplastów, której pokarm stanowią martwe ciała owadów i zwierząt, odchody nietoperzy 
lub butwiejące części organiczne roślin, może występować bardzo licznie. Sprzyjają temu 
stabilne warunki termiczne, bardzo duża wilgotność i słaba wymiana powietrza.

Przeprowadzone w ojcowskich jaskiniach pomiary mikrobiologiczne, zmierzały do 
określenia liczebności mikroflory występującej w powietrzu jaskiniowym. Oznaczono w 
powietrzu zawartość trzech grup mikroorganizmów: bakterii, grzybów i promieniowców, 
a wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 6.
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Największą ogółem liczbę mikroflory stwierdzono w Jaskini Sąspowskiej i Jama Ani, 
a nieco mniejszą w Jaskini Złodziejskiej i Okopy Górnej. Różnice zawartości mikroflory 
pomiędzy badanymi jaskiniami wynikały bez wątpienia z odmiennych warunków cyrkulacji 
powietrza. W jaskiniach silnie przewietrzanych, do których należy Jaskinia Okopy Górna 
i Jaskinia Złodziejska, zawartość mikroflory w powietrzu była około dwukrotnie mniejsza 
niż w bardzo słabo wentylowanej Jaskini Sąspowskiej i Jamie Ani.

Zawartość mikroorganizmów zależała również od odległości od otworu wejściowego 
do jaskini. We wszystkich badanych jaskiniach największą ich liczbę obserwowano w naj-
głębiej położonych komorach i korytarzach. W głębi jaskiń liczebność mikroorganizmów 
nie wykazywała w przebiegu rocznym większych różnic sezonowych.

Jak dowiodły pomiary zwłaszcza bakterie i promieniowce występowały w środowisku 
jaskiniowym bardzo licznie. W przypadku bakterii ich obecność w powietrzu jaskini była 
od kilku do kilkunastu razy większa niż w powietrzu zewnętrznym. Przykładowo w głębi 
jaskini Sąspowskiej stwierdzono występowanie bakterii na poziomie 4517 jtk/m3 podczas 
gdy na zewnątrz jaskini było ich 458 jtk/m3. Dla promieniowców te różnice były jeszcze 
większe. W głębi Jaskini Jama Ani liczebność promieniowców wynosiła 573 jtk/m3 podczas 
gdy na zewnątrz jaskini było ich zaledwie 13 jtk/m3. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
promieniowców wydaje się być bardzo duża wilgotność jaskiń. Podobne spostrzeżenia 
przedstawili w swojej pracy Nakaew i in. (2009) znajdując w tajlandzkich jaskiniach wiele 
rzadkich szczepów promieniowców.

Tabela 6. Zawartość mikroflory w powietrzu badanych jaskiń wyrażona jako liczba jednostek tworzących 
kolonie (jtk/m3) 

Table 6. Content of microflora in the air of the investigated caves expressed as a number of individuals 
forming colonies (jtk/m3)

Jaskinia
Cave

Stanowisko
pomiarowe

Measurement
site 

Bakterie
(jtk/m3)

Bacteria
(jtk/m3)

Grzyby
(jtk/m3)
Fungi

(jtk/m3)

Promieniowce
(jtk/m3)

Actinomycetes
(jtk/m3)

 Jama Ani

1 270 137 13

2 3439 170 154

3 3157 200 264

4 2115 318 573

 Okopy Górna 

1 383 258 28

2 1675 208 83

3 483 208 106

4 2608 367 133

 Sąspowska

1 458 258 39

2 1833 100 67

3 4075 442 356

4 4517 275 122
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W przypadku grzybów, ich liczebność w powietrzu ojcowskich jaskiń kształtowała 
się średnio na poziomie 247 jtk/m3 i była porównywalna do liczebności w powietrzu ze-
wnętrznym. Podobne wyniki uzyskał Wang i in. (2010) w chińskiej jaskini Mogao Grottoes 
gdzie średnia liczebność grzybów wyniosła 187 jtk/m3, natomiast  w Jaskini Niedźwiedziej  
w Kletnie R. Ogórek i A. Lejman (2013) określili liczebność grzybów w powietrzu na 
dużo niższym poziomie 58 jtk/m3. Czynnikiem niesprzyjającym rozwojowi grzybów  
w ojcowskich jaskiniach była najprawdopodobniej ubogość środowiska w składniki od-
żywcze oraz stosunkowo niska temperatura powietrza jaskiniowego.

PODSUMOWANIE

Jak wykazano w badaniach, środowisko przyrodnicze ojcowskich jaskiń charakteryzo-
wało się specyficznymi warunkami mikroklimatycznymi. Cechowała go przede wszystkim 
ograniczona lub całkowicie odcięta penetracja światła słonecznego, obniżona w stosunku 
do otoczenia temperatura powietrza z małymi wahaniami w ciągu roku i podwyższona 
wilgotność. Warunki mikroklimatyczne jaskiń uzależnione były od warunków pogodowych 
panujących na powierzchni ziemi i zmieniały się wraz z nimi, jednak w znacznie mniejszym 
tempie. Stosunki termiczno-wilgotnościowe jaskiń kształtowała cyrkulacja powietrza, 
której intensywność zależała od liczby otworów i przebiegu korytarzy. Przeprowadzone 
pomiary wykazały różnice warunków mikroklimatycznych pomiędzy badanymi jaskinia-
mi wynikające głównie z ich morfologii. Jaskinie jednootworowe (Jaskinia Sąspowska  
i Jama Ani), charakteryzowały się stabilnym mikroklimatem, natomiast jaskinie posiada-
jące kilka otworów cechowała intensywna wymiana powietrza z otoczeniem, kształtując  
w ich wnętrzu mikroklimat niestabilny (Jaskinia Złodziejska) bądź dynamiczny (Jaskinia 
Okopy Górna).

Mikrobiologiczne pomiary powietrza wykazały, że zawartość mikroorganizmów 
miała związek z odległością od otworu wejściowego i wzrastała w miarę przesuwania się  
w głąb jaskini. W głębi jaskiń nie stwierdzono większych sezonowych różnic występowania 
mikroorganizmów. Liczebność mikroflory zależała również od intensywności cyrkulacji 
powietrza i warunków przewietrzania jaskini. W jaskiniach charakteryzujących się typem 
mikroklimatu stabilnego (Jaskinia Sąspowska, Jama Ani) liczebność mikroorganizmów 
była prawie dwukrotnie większa niż w jaskiniach z typem klimatu dynamicznego (Jaskinia 
Okopy Górna). Na ogólną liczbę mikroorganizmów w ojcowskich jaskiniach przypadało 
średnio 82% bakterii, 11% grzybów i 7% promieniowców. Czynnikami sprzyjającymi 
rozwojowi mikroflory była bardzo duża wilgotność jaskiń, stabilna temperatura i słaba 
wymiana powietrza z otoczeniem. W porównaniu do powietrza zewnętrznego szczegól-
nie licznie w środowisku jaskiniowym występowały bakterie i promieniowce. Liczebność 
bakterii była tam kilkanaście, a promieniowców kilkadziesiąt razy większa niż w powietrzu 
zewnętrznym.
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SUMMARY

The   article presents the results of microclimatic and microbiological investigations 
carried out in four caves of Ojców National Park, namely the Jama Ani, Okopy Górna, 
Sąspowska and Złodziejska Caves. The caves chosen for the study differed in the location 
in relation to the valley floor, the course and system of corridors, and the number of 
mouths. The results of measurements revealed microclimatic differences among the 
studied caves resulting mainly from their morphology. One-entrance caves ( Sąspowska 
and Jama Ani Caves) were characterized by a stable microclimate, whereas the intense 
air-exchange with the outside observed in the caves with several mouths led to the 
formation of unstable (Złodziejska Cave) or dynamic (Okopy Górna Cave) microclimates 
in their interiors. The microbiological air measurements showed that the content of 
microorganisms was related to the distance from the cave mouth and increased with 
the cave length and depth. Deep inside the cave no bigger seasonal differences in the 
microorganism occurrence were found. The quantity of microflora was dependent on 
the intensity of air circulation and conditions of ventilation within the cave. Compared 
with the outside air, bacteria and actinomycetes were especially abundant in the cave 
environment. The quantity of bacteria was there between ten and twenty, and of 
actinomycetes several dozen larger than in the outside air. The factors conducive to the  
microflora development were very high humidity and stable temperature  within the 
caves, and slow air exchange with the outside.
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WSTęP

W artykule przedstawiono charakterystykę warunków hydrologicznych w krasowej 
zlewni Sąspówki, opracowaną na podstawie badań prowadzonych w roku hydrologicznym 
2011/2012. Ten krasowy obszar (region krasowy) leżący na terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego (OPN) i jego strefy ochronnej, charakteryzuje się dominacją przepływów wód 
we wnętrzu masywów skalnych systemami szczelinowo-kanałowymi, obecnością wywie-
rzysk i ponorów przy ubóstwie powierzchniowej sieci rzecznej (Dowgiałło i in. red. 2002). 
W badaniach skoncentrowano się głównie na relacjach między wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi oraz na uwarunkowaniach geogenicznych i antropogenicznych chemizmu 
i jakości wód źródeł i cieku Sąspówka. Badania krenologiczne w zlewni Sąspówki pro-
wadzili wcześniej m.in. S. W. Alexandrowicz i Z. Wilk (1962), A.S. Kleczkowski (1972), 
I. Dynowska (1983), A. A. Różkowscy, J. Różkowski (1996, 2006), O. Pawlik (1998), 
W. Chełmicki red. (2001), J. Siwek (2004) i współautorka K. Świergolik (2012). Badania 
hydrologiczne prowadził zespół Zakładu Inżynierii leśnej Wydziału leśnego Akademii 
Rolniczej w Krakowie pod kierunkiem J. Sulińskiego (Suliński i in. 2001).  
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METODYKA BADAń

Materiały źródłowe wykorzystane w niniejszym artykule pochodzą z badań terenowych 
wykonywanych na obszarze zlewni Sąspówki w okresie od maja 2011 r. do marca 2012 r. 
W lipcu 2011 r. przeprowadzono szczegółowe kartowanie hydrologiczne 21 punktów hy-
drologicznych, w tym 9 źródeł i 12 punktów na cieku. W omawianym okresie wykonywano 
sezonowe pomiary natężenia przepływu wody (z użyciem młynka hydrometrycznego typu 
HEgA-1) oraz badania fizykochemiczne – odczynu pH, przewodności elektrolitycznej 
właściwej (PEW), potencjał utleniająco-redukcyjny Eh, O2, temperatury wody i powietrza 
(z użyciem mierników firmy ElMETRON i WTW), w wybranych 6 źródłach i 7 punktach 
na cieku. Na pobranych w marcu 2012 r. próbkach wody wykonano w laboratorium 
Analiz Wody Wydziału Nauk o Ziemi UŚ pełne analizy chemiczne przy użyciu chroma-
tografów jonowych firmy Metrohm. Oznaczono stężenia w wodzie następujących jonów:  
Ca, Mg, Na, K, NH4, HCO3, F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4. 

CHARAKTERYSTYKA HYDROgEOlOgICZNA TERENU BADAń

Na mapie hydrogeologicznej Polski 1:50 000 arkusz Skała, obszar zlewni Sąspówki 
znajduje się w obrębie jednostki 2 aJ3III, gdzie głównym użytkowym poziomem wodono-
śnym jest szczelinowo-krasowy poziom górnojurajski związany ze skałami węglanowymi 
(Różkowski 1997). głębokość zwierciadła wód podziemnych, rzędu kilku metrów, jest 
najmniejsza w dolinach Prądnika, Sąspówki, Korzkiewki i Dłubni, gdzie eksploatowane 
są źródła szczelinowo-krasowe oraz płytkie studnie. Maksymalne wartości hydroizobat 
występują w rejonie wierzchowin, zwłaszcza na dziale wodnym między zlewniami Prądnika 
i Dłubni (do 100 m). Miąższość warstwy wodonośnej w dolinie Prądnika nie przekracza 
50−85 m. Hydroizohipsy w obrębie wierzchowiny kształtują się na wysokości 420 m n.p.m., 
a w dolinie Prądnika i Sąspówka na wysokości 320−340 m n.p.m. 

Wydajność studni głębinowych waha się od 1 do 96 m3/h w silnie zaangażowanym 
tektonicznie rejonie Imbramowic w dolinie Dłubni przy zróżnicowanych depresjach. Prze-
ważają wydatki od 3 do 35 m3/h, przy czym aż 30% studni eksploatuje wody podziemne 
z wydajnością poniżej 5 m3/h. Wydajność potencjalna studni wierconych wynosi 10−50 
m3/h; w strefach silnie zaangażowanych tektonicznie, takich jak doliny Sąspówki i Dłubni, 
w rejonie Jerzmanowic, Bębła, Imbramowic – sięga do 70−120 m3/h. Średni moduł zaso-
bów odnawialnych wynosi 346 m3/d·km2, natomiast zasobów dyspozycyjnych wynosi 276 
m3/d·km2. Parametry hydrogeologiczne studni głębinowych ujmujących wody z poziomu 
górnojurajskiego w rejonie górnej części zlewni Prądnika, obliczone na podstawie kart 
otworowych, przedstawiono w tabeli 1. 

W obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia, gdzie jest zlokalizowana dolina Sąspów-
ki, wody podziemne z utworów jury górnej obecnie są eksploatowane aktualnie przez 
10 studni głębinowych. Na podstawie analiz chemicznych wód opróbowanych w tych 
studniach, wykonanych w latach 2009−2011 przez laboratorium Zakładu Inżynierii 
Środowiska „ECO−PROJECT”, udostępnionych przez Zakład Wodociągów gminnych 
w Jerzmanowicach, stwierdzono że są to wody słodkie (PEW 370−770 μS/cm), słabo 
zasadowe (pH 7,4−7,9), średnio twarde i twarde (twardość ogólna 185−350 mg CaCO3/
dm3). Utlenialność wód KMnO4 wynosi <0,5−1,9 mg/dm3, mętność 0−1 NTU, barwa 
<5−11 mg Pt/dm3. Stężenia wybranych kationów i anionów w wodzie mieszczą się w 
zakresie: Na 1−11, NH4 <0,05−0,2, Fe <0,06−0,2, Mn <0,004−0,008, Cl 8−42, SO4 
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3−53, NO3 5−47 (mg/dm3). Stężenia większości metali ciężkich w wodach podziemnych 
nie przekraczają 0,01 mg/dm3. Na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicz-
nych i bakteriologicznych stwierdzono, że wody podziemne eksploatowane na potrzeby 
gminy Jerzmanowice-Przeginia, za wyjątkiem ujmowanych studnią w ujęciu Sąspów 
„Podkalinów” (w listopadzie 2011 r.), spełniają wymagania dla wód pitnych określone  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007.

CHARAKTERYSTYKA źRóDEŁ SZCZElINOWO-KRASOWYCH 
DOlINY SĄSPóWKI 

Podczas kartowania hydrologicznego w lipcu 2011 r. w zlewni Sąspówki zbadano 
10 źródeł szczelinowo-krasowych zasilających potok (ryc. 1, tab. 2). Początkowe źródło 
znajduje się we wsi Sąspów na wysokości 425 m n.p.m. Wypływy są maskowane rumo-
szem, zwietrzeliną lub aluwiami. Ze względu na położenie obszaru zasilania są to źródła 
descenzyjne, charakter wypływu − descenzyjne i ascenzyjne, odniesienie geomorfologiczne 
− w większości źródła podzboczowe, rzadziej dolinne (tab. 2).

W wapieniach górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej występują dwa systemy spękań 
ciosowych ortogonalnie sprzężonych, o ogólnych kierunkach biegów: NW−SE, NE−SW 
(277−326° i 26−47°) i N−S, W−E (345−0° i 74−90°) (Różkowski 2006). Kierunki szczelin, 
z których wypływają źródła w Dolinie Sąspowskiej generalnie nawiązują do kierunków 
spękań ciosowych: źródło „Pod Kościołem” – 150°, źródło „Janusza” – 70°, źródło „Ru-
skie” – 320°, źródło „Filipowskiego” – 10° i źródło „Harcerza” – 280°.

Nisze źródliskowe w Dolinie Sąspowskiej to z reguły niewielkie zagłębienia, o po-
wierzchni do 5 m2. Powstanie większych niszy źródeł „Janusza” i „Spod graba” wynika 
z odbierania wody z kilku położonych blisko siebie wypływów. W wyniku erozji wstecznej 
nisze źródeł ulegają powiększeniu. Przykładem tego procesu jest źródło „Spod graba”, 
przy którym został uszkodzony system korzeniowy rosnącego tam graba, wskutek czego 
osłabione drzewo przewróciło się. Dno nisz źródliskowych wypełniają zróżnicowane 
osady, od frakcji ilasto-mulastych do grubego rumoszu. We wszystkich niszach dominuje 
rumosz skalny, zwłaszcza w źródłach Sąspówki na terenie wsi Sąspów. Dno pozostałych 
nisz oprócz rumoszu skalnego wypełniają drobniejsze frakcje, np. w źródle „Spod graba” 
i w źródle „Harcerza”. źródła występujące w obrębie Sąspowa posiadają mało estetyczne 
betonowe obudowy i są wykorzystywane na potrzeby mieszkańców tej wsi i szkoły. Po-
zostałe źródła w Dolinie Sąspowskiej, znajdujące się na terenie OPN, są pozostawione 
w naturalnej formie. źródło Ruskie jest zabezpieczone przez właściciela płotem z grubych 
gałęzi i wykorzystywane głównie do pojenia zwierząt domowych.

WYNIKI BADAń WYDAJNOŚCI źRóDEŁ

Spośród zinwentaryzowanych źródeł wybrano sześć, w których sezonowo, od czerwca 
2011 r. do marca 2012 r., badano wydajność oraz własności fizykochemiczne wód (tab. 3). 
Najniższe wydajności wynoszące 0,52–2,73 dm3/s ma źródło „Z Bunkra I”, które daje 
początek potokowi Sąspówka. Najbardziej wydajne jest źródło „Ruskie”, którego mak-
symalna wydajność sięgnęła w lipcu 2011 r. 25,61 dm3/s. Średnie wydajności źródeł, na 
podstawie 5 sezonowych pomiarów chwilowych, przedstawiają się następująco: źródło 
„Z Bunkra I” – 1,09, źródło „Pod Kościołem” – 3,34, źródło „Janusza” – 9,24, źródło 
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„Ruskie” – 18,96, źródło „Filipowskiego” – 4,72 i źródło „Harcerza” – 4,71 (dm3/s). Według 
podziału O. Meinzera badane źródła należą do klasy V (1−10 dm3/s), a źródło „Ruskie” do 
klasy IV (10−100 dm3/s). W ciągu roku wydajności źródeł często zmieniają się w zakresie 
dwóch, a nawet trzech klas. Wydajność źródła „Harcerza” w okresie czerwiec − wrze-
sień 2011 r. wynosiła 2,5−4,0 dm3/s, w styczniu 2012 r. aż 12 dm3/s, a w marcu 2012 r. nie 
przekraczała 1,0 dm3/s. źródła w Dolinie Sąspowskiej, badane w roku hydrologicznym 
2011/2012 cechowała generalnie mała zmienność w skali rocznej. Na podstawie wartości 

Ryc. 1. lokalizacja punktów badawczych w zlewni Sąspówka: a – źródła; b – punkty na cieku; c – granice 
zlewni. źródła: 1 – „Z Bunkra I”, 2 – „Pod Kościołem”, 3 – „Koło Szkoły”, 4 – „Z Bunkra II”, 5 – „Janusza”, 
6 – „Ruskie”, 7 – „Filipowskiego”, 8 – „Spod graba”, 9 – bez nazwy, 10 – „Harcerza”. Punkty na cieku:  
11 – po dopływie źródła „Z Bunkra I”, 12 – po dopływie źródła „Pod Kościołem”, 13 – po dopływie źródła „Koło 
Szkoły”, 14 – na końcu Sąspowa, 15 – po dopływie źródła „Janusza”, 16 – na granicy OPN, 17 – na przeciwko 
obserwatorium PAN, 18 – za Warzechówką, 19 – po dopływie źródła „Spod graba”, 20 – przed odpływem 
młynówki, 21 – przed ujściem Sąspówki w naturalnym korycie do Prądnika

Fig. 1. location of the study points in the Sąspówka catchment: a – springs; b – points on flow courses;  
c – catchment boundary. Springs: 1 – „Z Bunkra I”, 2 – „Pod Kościołem”, 3 – „Koło Szkoły”, 4 – „Z Bunkra II”,  
5 – „Janusza”, 6 – „Ruskie”, 7 – „Filipowskiego”, 8 – „Spod graba”, 9 – unnamed, 10 – „Harcerza”. Points on 
flow courses: 11 – below the inflow from the  spring “Z Bunkra I”, 12 – below the inflow from the spring “Pod 
Kościołem”, 13 – below the inflow from the spring “Koło Szkoły”, 14 – at the end of the village of Sąspów, 15 – below 
the inflow from “Janusza Spring”, 16 – at  the boundary of ONP, 17 – opposite the observatory of the Polish Acad-
emy of Sciences, 18 – behind the house called Warzechówka, 19 – below the inflow from the spring “Spod graba”,  
20 – before the Młynówka outflow, 21 – before  the natural Sąspówka Stream bed outlet to the Prądnik
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wskaźnika zmienności (R) można zaliczyć źródło „Pod Kościołem” do kategorii źródeł 
stałych (R = 1,62), a źródło „Harcerza” do źródeł zmiennych (R = 15,16). Pozostałe 
źródła należą do źródeł mało zmiennych (R od 2,60 do 5,25; tab. 3).

Sumaryczna wydajność sześciu badanych sezonowo źródeł wahała się od 27,6 dm3/s  
w marcu 2012 r. do 60,6 dm3/s w styczniu 2012 r. Wydajność pozostałych czterech badanych 
źródeł, na podstawie serii pomiarów przeprowadzonej w lipcu 2011 r., stanowiła 36% 
całkowitego odpływu krenologicznego. Przyjmując, że udział ten nie wykazuje istotnych 
zmian, wielkość odpływu krenologicznego w zlewni Sąspówki wynosiłaby szacunkowo: 
64,6 dm3/s (czerwiec 2011 r.), 75,8 dm3/s (lipiec 2011 r.), 49,2 dm3/s (wrzesień 2011 r.), 94,7 
dm3/s (styczeń 2012 r.) i 43,1 dm3/s (marzec 2012 r.), co odpowiada odpowiednio 37,8%, 

Nazwa ujęcia
Groundwater 

intake

Wydatek
Well 

discharge 
[m3/h]

Depresja
Drawdown 

[m]

Zasięg 
oddziaływania 

studni 
Zone of well 

influence
[m]

Zwierciadło 
nawiercone
Confined 

piezometric 
surface 

met during 
drilling[m 

p.p.t.]

Zwierciadło 
ustalone

water 
table[m 
p.p.t.]

Współ-
czynnik 
filtracji

permeability 
coefficient

[m/s]

Bębło − Wieś 23,7 23,9 118 40,6 31,3 2,8·10-6

Bębło 1 12,2 1,4 60 48 42,6 2·10-4

Biały Kosciół 
– Murownia 2 14,8 23,3 189 59,6 59,0 6,3·10-6

Cianowice Duże 15,2 15,5 150 29 21,5 6,5·10-6

Jerzmanowice – 
Wieś 58,3 1,8 101 1,7 1,7 2,5·10-4

Jerzmanowice 
GS SCH 10,4 25,0 247 31,4 31,4 1·10-5

Łazy − Jawor 4,0 14,0 95 41,1 41,1 5,1·10-6

Obserwatorium 
PAN 15,0 1,0 37 6,2 5,3 3·10-4

Prądnik 
Korzkiewski 46,8 8,0 206 10 6,2 7,4·10-5

Sąspów – 
Podkalinów 1,5 8,5 37,6 43 43,0 1,6·10-6

Sąspów − Poręba 4,1 8,0 68 108 104,0 7,9·10-6

Sąspów – 
Wymysłów 13,7 16,8 181 55 35,0 1,1·10-5

Skała − 
Leśniczówka 0,9 16,5 80 45,5 36,2 1,3·10-5

Skała –  
Okr. Spół. 
Mleczarska

8,0 39,0 500 56 50,0 7,2·10-7

Warzechówka 1,4 1,1 13 6,7 6,7 4,8·10-5

Tabela 1. Wybrane parametry hydrogeologiczne studni głębinowych w rejonie zlewni Sąspówki (na pod-
stawie pompowań pomiarowych)

Table 1. Some hydrogeological parameters of deep wells in the area of the Sąspówka catchment (on the 
basis of measuring pumping)

źródło: dane Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO PIg-PIB
                data of Central Hydrogeological Data Bank HYDRO PIg-PIB
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Źródło 
„Z Bunkra I”

Początkowe źródło Sąspówki, podzboczowe, ujęte w betonową obudowę, 
wykorzystywane przez mieszkańców wsi. Nisza źródliskowa o wielkości 2 m2, 
dno pokryte zwietrzeliną i rumoszem. Otoczenie źródła jest zaniedbane.

Źródło „Pod 
Kościołem”

Źródło znajduje się u stóp stromego zbocza, podzboczowe, ujęte w betonową 
obudowę. Ze źródła korzystają mieszkańcy Sąspowa. Nisza źródliskowa ma 
powierzchnię 1,5 m2, dno wypełnia rumosz skalny.

Źródło „Koło 
Szkoły”

Źródło zlokalizowane na terenie szkoły w Sąspowie, terasowe. Wypływa spod 
stromego zbocza i jest częściowo ujęte na potrzeby szkoły.

Źródło 
„Z Bunkra II”

Źródło jest od dawna wykorzystywane przez mieszkańców wsi, terasowe. 
W 1971 r. zostało ujęte betonową obudową. Znajduje się przy bramie jednego 
z budynków mieszkalnych. Wielkość niszy źródliskowej 2 m2, dno wypełnione jest 
rumoszem skalnym.

Źródło 
 „Janusza”

Źródło znajduje się na końcu wsi Sąspów, terasowe, charakteryzujące się 
potrójnym wypływem. Otoczenie źródła stanowią łąki. Wielkość niszy źródliskowej 
wynosi 6 m2, na dnie mniejsze okruchy skalne i piasek. Źródło jest niezabudowane. 
Korzystają z niego mieszkańcy pobliskich domów, a zanim założono wodociągi 
w Sąspowie, użytkowała go cała wieś. Źródło „Janusza” stanowi pomnik przyrody 
nieożywionej.

Źródło 
„Ruskie”

Najwydajniejsze źródło w Dolinie Sąspowskiej, podzboczowe. Znajduje się na 
prywatnej posesji i korzysta z niego tylko właściciel. Wielkość niszy źródliskowej 
1,5 m2. Źródło otoczone jest płotem z gałęzi. Dno przykryte rumoszem skalnym 
i drobniejszym materiałem. 

Źródło 
„Filipowskiego”

Znajduje się przy żółtym szlaku turystycznym. Źródło jest przykryte zwietrzeliną, 
posiada dwa naturalne wypływy, podzboczowe. Nisza źródliskowa ma wielkość 
2 m2 i jest wyścielona rumoszem i piaskiem. Odpływ następuje ciekiem o długości 
ok. 100 m. 

Źródło „Spod 
Graba”

Woda wypływa poprzez warstwę zwietrzeliny w kilku miejscach i tworzy niewielki 
strumień uchodzący do Sąspówki. Źródło znajduje się w pobliżu zalewiska 
utworzonego przez bobry. Tworzy jedną z większych nisz źródliskowych, 
o powierzchni 8 m2. Na dnie występuje drobny materiał piaszczysto-mulasty 
i większe okruchy skalne. Źródło podzboczowe.

Źródło bez nazwy

Źródło o niewielkiej wydajności, wyścielone rumoszem skalnym, przykorytowe. 
Znajduje się przy korycie prowadzącym wodę ze źródła „Spod Graba” do 
Sąspówki, około 50 m przed źródłem. Ma niewielką niszę (ok. 1 m2), jest to źródło 
o naturalnym wypływie, niezagospodarowane.

Źródło „Harcerza”

Znajduje się nieco poniżej wąwozu Jamki, na łące, wśród gęstych zarośli, 
terasowe. Woda wypływa w dwóch miejscach poprzez warstwę zwietrzeliny. Dno 
wyścielone jest rumoszem skalnym, mułem i materiałem organicznym. Nisza 
źródliskowa ma powierzchnię 2 m2. Swoją nazwę bierze od obozów harcerskich, 
które były nieopodal organizowane w pierwszych latach po wojnie. Do połowy lat 
70. XX w. wodę z tego źródła czerpali mieszkańcy Czajowic, niosąc ją wiadrami 
przez wąwóz Jamki i Pradła.

Tabela 2. Charakterystyka źródeł w Dolinie Sąspowskiej.

Table 2. Characterization of springs in the Sąspówka Valley
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38,5%, 27,9%, 69,6% i 43,3% odpływu całkowitego. Średnio w roku hydrologicznym 
2011/2012 odpływ ze źródeł wynosiłby 65,5 dm3/s i stanowiłby 43% odpływu całkowitego 
ze zlewni Sąspówki kontrolowanego potokiem Sąspówka. Pozostała część zasilania cieku 
pochodzi ze spływu powierzchniowego oraz z dopływu wód podziemnych  z regionalnego 
systemu przepływu w strefach dyslokacji tektonicznych (A. Różkowski, red. 1990).

Dotychczas nie prowadzono regularnych badań wydajności źródeł w Dolinie Sąspow-
skiej z wyjątkiem badań A. Różkowskiego i D. Różkowskiej z Oddziału górnośląskiego 
PIg w Sosnowcu (pomiary cotygodniowe, dane archiwalne z lat 1967–1971; J. Różkowski 
2006). Porównując dane archiwalne z publikacji S. W. Aleksandrowicza, Z. Wilka (1962), 
I. Dynowskiej (1983), A. S. Kleczkowskiego (1972) z lat 1957−1974 z wynikami uzyskanymi 
w czasie omawianych badań terenowych (tab. 3) można zauważyć, że są one do siebie 
względnie zbliżone. Według nielicznych danych archiwalnych wydajność źródeł (dm3/s) 
kształtowała się następująco: „Z Bunkra I” (21−24.07.1958 r.) – 0,08; (11.05.1974 r.) – 0,6; 
źródło „Pod Kościołem” (21−24.07.1958 r.) – 0,9; (11.05.1974r.) – 1,0; źródło „Janusza” 
(3.10.1957 r.) – 4,9; (18.07.1958 r.) – 3,7; (11.1965−10.1966 r.) – 0,6−6,3; (04−06.1968 r.) 
– 4,4; (11.05.1974 r.) – 5,0; źródło „Ruskie” (09.07.1958 r.) – 16,0; (30.07.1958 r.) – 14,1; 
(11.1965−10.1966 r.) 8,1−11,2; źródło „Filipowskiego” (17.07.1958 r.) – 6,2; (30.07.1958 r.) 
– 8,6; (11.1965−10.1966 r.) – 8,1−11,2; źródło „Harcerza” (21−24.07.1958 r.) – 8,1.

WYNIKI BADAń WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH  
I CHEMIZMU WóD DRENOWANYCH źRóDŁAMI

W okresie badań wielkość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) w wo-
dach źródeł mieściła się w przedziale 362−803 μS/cm. Średnia sezonowa wartość PEW 
w populacji była najniższa w lipcu 2011 r., a najwyższa w marcu 2012 r. (tab. 4). źródła 
„Z Bunkra I”, „Pod Kościołem” oraz „Janusza”, zlokalizowane we wsi Sąspów, wykazują 
ogólnie wyższe wartości PEW w wodzie niż źródła „Ruskie”, „Filipowskiego” i „Harce-
rza”, znajdujące się w obrębie OPN.

Źródło
Spring 6.06.11 25−27.07.11 26.09.11 28.01.12 29.03.12

Klasa 
wydajności 

wg 
O. Mainzera
Yield class 

acc. to 
O. Meinzer

Wskaźnik 
zmienności 
rocznej R
Annual 

variability 
index R

„Z Bunkra I”   2,73 1,79 0,76 1,27 0,52 V−VI 5,25
„Pod 
Kościołem”   4,79 3,51 2,96 3,83 3,06 V 1,62

„Janusza” 10,00 11,45 4,66 14,43 6,43 IV−V 3,10
„Ruskie” − 25,61 17,98 22,38 9,85 IV−V 2,60
„Filipowskiego” − 2,35 2,56 7,02 6,94 V 2,99
„Harcerza”   3,56 3,82 2,57 11,67 0,77 IV−V−VI 15,16

Tabela 3. Wydajność badanych źródeł w okresie czerwiec 2011 r. – marzec 2012 r. [dm3/s])

Table 3. Spring discharge studied from June 2011 to March 2012  [dm3/s]
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Wartości odczynu pH badanych wód mieściły się w zakresie od 6,31−7,35 (tab. 5). 
Średnie wartości pH badanych źródeł były najwyższe w lipcu 2011 r., najniższe w stycz-
niu 2012 r. Wody źródeł „Z Bunkra I” i „Pod Kościołem”, zlokalizowane w obszarze 
zurbanizowanym Sąspowa miały zawsze najniższe wartości pH w wodzie. Wody źródeł 
w granicach OPN cechują się nieco wyższym odczynem pH niż wody w źródłach w Są-
spowie (strefa ochronna OPN).

Wartości potencjału redox wód źródeł w okresie badań wynosiły od 152 do 435 mV, 
wartości najniższe przyjmowały we wrześniu 2011 r. (wartość średnia 210 mV), najwyższe 
w marcu 2012 r. (wartość średnia 316 mV). W wodach poszczególnych źródeł mieściły 
się w zakresach: „Z Bunkra I” 233−369, „Pod Kościołem” 179−342, „Janusza” 152−315, 
„Ruskie” 204−271, „Filipowskiego” 186−276, „Harcerza” 184−301 (mV).

Zawartość tlenu w wodach zmieniała się w granicach 4,3−14,10 mg/dm3. Najniższa 
zawartość tlenu w wodach źródeł była w styczniu 2012 r. (4,3−5,8 mg/dm3), skorelowana 
z niskimi temperaturami wody, najwyższy stopień natlenienia wód – w lipcu 2011 r. (5−14,1 
mg/ dm3). Wzdłuż biegu potoku zmienia się zawartość tlenu w wodach charakteryzowanych 

 Nr Źródło 25−27.07.11 26.09.11 28.01.2012 29.03.2012

Wartość 
średnia
Mean 
value

1 „Z Bunkra I” 510 614 803 677 651
2 „Pod Kościołem” 556 627 651 720 638
5 „Janusza” 533 466 585 625 552
6 „Ruskie” 463 417 514 558 488
7 „Filipowskiego” 374 362 492 533 440

10 „Harcerza” 386 418 504 543 463
Wartość średnia 

dla populacji źródeł
Mean value for the springs

470 484 592 609 539

Tabela 4. Wartości PEW wód badanych źródeł w okresie 07.2011−03.2012 [μS/cm].
Table 4. Conductivity values (PEW) of the spring water studied from July 2011 to March 2012 (μS/cm)

Nr Źródło 25−27.07.11 26.09.11 28.01.2012 29.03.2012
1 „Z Bunkra I” 6,53 6,75 6,31 6,65
2 „Pod Kościołem” 6,67 6,43 6,37 6,62
5 „Janusza” 7,04 6,84 6,74 7,09
6 „Ruskie” 7,35 6,76 6,74 6,59
7 „Filipowskiego” 6,69 6,78 6,49 6,57

10 „Harcerza” 6,94 6,66 6,51 6,66
Wartość średnia

Mean value 6,87 6,70 6,53 6,70

Tabela 5. Wartości odczynu pH wód badanych źródeł w okresie 07.2011−03.2012

Table 5. pH values of the spring water studied from July 2011 to March 2012
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źródeł. Najniższe zawartości tlenu stwierdzono w wodach źródła „Pod Kościołem”, war-
tości pośrednie w źródle „Janusza”, natomiast wody źródeł w granicach OPN cechują się 
większym natlenieniem niż wody w źródłach na obszarze zabudowy wiejskiej (tab. 6).

Temperatura wody w źródłach zmienia się w granicach 8,0−10°C. W poszczególnych 
źródłach różnica między skrajnymi temperaturami wynosi zwykle 1,0−1,5 °C. Według 
podziału hydrogeologicznego opierającego się na kryterium średniej temperatury rocznej 
powietrza danego rejonu, są to wody zwykłe, stałotermiczne. Największą stałość tempera-
tury wykazuje źródło „Harcerza” (8,0−8,8°C), a najmniejszą źródło „Janusza” (6,6−9,6°C). 
Średnia roczna najwyższa temperatura wody występuje w źródle „Pod Kościołem”, 
a najniższa jest w źródle „Filipowskiego”. Zależność od warunków klimatycznych jest 
zauważalna, jednakże źródła te charakteryzują się raczej stałą temperaturą.

W dniu 29 marca 2012 r. opróbowano wody źródeł do badań hydrochemicznych. 
Badane wody są słodkie (mineralizacja ogólna 386−472 mg/ dm3), typu HCO3–Ca. Jony 
Ca stanowią 81−94% zawartości wszystkich kationów, a jony HCO3 70−86% wszystkich 
anionów. Stężenia w wodzie Ca, Mg i HCO3 pochodzenia geogenicznego mieszczą się 
w zakresie 83−115; 1,4−3,7 i 253−311 mg/ dm3. Najwyższe stężenia Ca (około 115 mg/ 
dm3) występują w wodach źródeł „Ruskiego” i „Harcerza”. Wody źródeł we wsi Sąspów 
mają prawie 2-krotnie wyższe stężenia Mg niż źródła położone w OPN. Stężenia Na i K 
w wodzie (4,30−13,70 i 1,0−6,0 mg/ dm3) są generalnie wyższe w obszarze zabudowanym. 
Dotyczy to także jonów NH4 stwierdzonych tylko w wodach trzech źródeł: „Z Bunkra I” 
(0,325 mg/ dm3), „Pod Kościołem” (0,17 mg/ dm3) i „Ruskim” (0,12 mg/ dm3). Siarczany 
występują w wodach w ilościach 1,6−32,0 mg/ dm3, zwykle powyżej 10 mg/ dm3, przy wyż-
szych stężeniach w obrębie obszaru zabudowanego. Chlorki w wodach źródeł obecne są 
w ilościach 7,1−23,1 mg/ dm3, fluorki w ilościach od 0,03 mg/ dm3 (źr. „Filipowskiego”) 
do 0,055 mg/ dm3 (źr. „Janusza”). Nie stwierdzono w wodach źródeł obecności azotynów 
i bromu, a także fosforanów.

W oparciu o sumę rozpuszczonych składników w wodzie, obliczona została wielkość 
spływu jonowego dla poszczególnych źródeł, określająca wielkość transportowanej roz-
puszczonej masy skalnej. Danymi wyjściowymi do obliczenia wielkości spływu jonowego 
były pomierzone w marcu 2012 r. wydajności źródeł oraz wyniki badań chemizmu wód 
źródlanych. Wielkość spływu jonowego dla badanych źródeł wynosi: źródło „Z Bunkra 
I” 7,6 t/rok, źródło „Pod Kościołem” 44,6 t/rok, źródło „Janusza” 89,3 t/rok, źródło 
„Ruskie” 144,4 t/rok, źródło „Filipowskiego” 87,3 t/rok, źródło „Harcerza” 11,5 t/rok. 

Nr Źródło
25−27.07.11 26.09.11 28.01.2012 29.03.2012

[%] [mg/dm3] [%] [mg/dm3] [%] [mg/dm3] [%] [mg/dm3]
1 „Z Bunkra I” 67,8 7,3 76,0 8,2 40 4,6 75 8,4
2 „Pod kościołem” 46,8 5,0 56 6,2 39 4,3 54,1 6,1
5 „Janusza” 72 7,8 82 9,2 45 5,5 86,5 9,8
6 „Ruskie” 125 14 97 11,0 48 5,7 57,5 6,4
7 „Filipowskiego” 126 14,1 79,1 9,0 42 5,8 75 8,4

10 „Harcerza” 113 12,7 85,1 9,7 49 5,7 81,6 9,2
Wartość średnia

Mean value 91,77 10,16 79,20 8,87 43,83 5,27 71,62 8,04

Tabela 6. Zawartości tlenu w wodach badanych źródeł w okresie 07.2011−03.2012

Table 6. Oxygen content in the spring water studied from July 2011 to March 2012
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PEW 
[µS/cm] 677 720 625 558 533 535 543 676 613 551

pH 6,65 6,62 7,09 6,59 6,57 6,69 6,66 7,68 7,55 7,48

Eh 
[mV] 369 342 315 271 299 304 301 328 271 280

O2 
[mg/dm3] 8,40 6,08 9,79 6,40 8,42 7,57 9,15 5,18 3,58 9,23

T. 
wody [°C] 8,1 8,4 8,0 9,0 8,4 8,2 8,7 7,1 7,6 8,2

T. 
pow. [°C] 6,6 7,0 8,8 9,5 9,9 9,6 7,3 7,7 8,9 8,5

Suma 
skł. rozp. 
[mg/dm3]

461,9 462,0 440,3 464,7 398,8 385,7 472,2 461,5 430,4 395,8

Ca2+ 

[mg/dm3] 83,3 96,2 102,0 115,4 94,4 89,4 115,1 86,4 97,2 94,6

Mg2+ 

[mg/dm3] 3,2 3,7 2,7 1,4 2,2 1,8 2,0 3,0 2,5 2,2

Na+ 

[mg/dm3] 10,1 12,2 8,2 13,7 4,7 4,6 4,3 10,1 7,9 6,4

K+ 

[mg/dm3] 5,015 5,955 3,23 1,47 1,12 1,54 1,0 3,9 3,1 1,6

NH4
+

 
[mg/dm3] 0,325 0,170 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150

HCO3
- 

[mg/dm3] 289,8 262,4 265,4 299,0 262,4 253,2 311,2 286,8 262,4 256,3

F- 

[mg/dm3] 0,043 0,038 0,055 0,034 0,030 0,034 0,032 0,036 0,034 0,028

Cl- 
[mg/dm3] 17,8 20,7 13,0 23,1 7,1 7,7 8,98 18,8 13,3 10,6

NO2
- 

[mg/dm3] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,031 0,000

Br- 

[mg/dm3] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

NO3
- 

[mg/dm3] 26,7 30,4 21,6 8,9 13,2 13,3 17,3 25,5 20,8 12,1

PO4
3 - 

[mg/dm3] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000

SO4
2- 

[mg/dm3] 25,6 30,2 24,0 1,6 13,7 14,2 12,3 28,8 23,3 11,8

Tabela 7. Własności fizykochemiczne i skład chemiczny wód źródeł (29.03.2012r.).

Table 7. Physico-chemical properties and chemical composition of the spring water (29.03.2012)
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głównym procesem fizykochemicznym, kształtującym chemizm wód badanych źródeł jest 
ługowanie skał węglanowych, ponieważ 78−90% transportowanego przez wodę ładunku 
stanowią jony HCO3 i Ca.

Wody badanych źródeł należą do II i III klasy jakości, zgodnie z wytycznymi zawarty-
mi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. Dominują wartości stężeń 
składników odpowiadających wodom klasy I (Mg, Na, K, NH4, SO4, Cl, NO2, PO4, F). 
Stężenia HCO3 zaliczają się do klasy II, zawartość Ca w wodach źródeł: „Ruskiego” 
„Janusza” i „Harcerza” nawet do III klasy jakości. Zawartości w wodach azotanów, bę-
dących składnikiem toksycznym, decydują o ogólnym zaliczeniu wód badanych źródeł do 
II i III klasy jakości. Pod względem przydatności do spożycia przez ludzi (Rozp. Ministra 
Środowiska z 2007 r.) żaden ze składników w wodach badanych źródeł nie przekracza 
wartości dopuszczalnych. Wyraźnie zaznacza się podział obszaru zlewni Sąspówki na dwie 
części – północną, w której dominuje osadnictwo wiejskie oraz południową, obejmującą 
głównie kompleksy leśne, objęte ochroną ścisłą w granicach OPN. W górnej części zlewni 
występują podwyższone stężenia większości jonów w wodzie – Mg, Na, K, Cl, NO3, SO4. 
W obszarze chronionym OPN obserwuje się niższe zawartości poszczególnych składników 
w wodach źródeł.

CHARAKTERYSTYKA POTOKU SĄSPóWKA 

Potok Sąspówka, o długości 5,8 km, bierze swój początek powyżej źródła z „Bunkra 
I” we wsi Sąspów na wysokości 425 m n.p.m., uchodzi do Prądnika w Ojcowie na wyso-
kości 320 m n.p.m. Płynie wąskim dnem doliny krasowej z NW na SE w obrębie otuliny 
OPN, a po około 1,5 km wpływa na obszar Parku. Zlewnia zajmuje powierzchnię 13,6 
km2. głębokość doliny Sąspówki w rejonie wsi Sąspów wynosi około 30 m, w okolicy 
ujścia wzrasta do ponad 100 m. Dno doliny jest płaskie, a nachylenie stoków waha się 
w granicach 20−40°. Krętość potoku wynosi 0,77, co klasyfikuje Sąspówkę jako potok 
kręty. Spadek potoku przyjmuje wartość 18,1‰. Koryto Sąspówki wyżłobione jest  
w aluwiach, które pokrywają całe dno doliny. głębokość koryta zwykle nie przekracza 1 m. 
W dolnym biegu doliny Sąspówki zlokalizowano pięć holoceńskich barier martwicowych 
zbudowanych z facji mchowej, stromatolitowej i facji detrytycznej (gradziński i in. 2011). 
Dno potoku pokrywają okruchy wapieni, dość liczne fragmenty krzemieni. W górnym 
biegu Sąspówki dominują otoczaki o rozmiarach do 5 cm. W miarę zwiększania się 
przepływu fragmenty skalne są coraz większe, a w środkowym biegu, gdzie potok płynie 
wśród łąk wzrasta udział frakcji piaszczystej. Do czerwca 2011 r. koryto Sąspówki było 
naturalne. Później w Sąspowie, na odcinku około 100 m od początkowego źródła, koryto 
potoku zostało wyłożone betonowymi płytami, a na dalszym odcinku w obrębie Sąspowa 
zostało wyrównane i wzmocnione. Drewniana zabudowa koryta kończy się razem ze zwartą 
zabudową wsi. Na pozostałym odcinku koryto ma charakter naturalny. Poniżej wąwozu 
Jamki, około 1 km od ujścia, na Sąspówce znajduje się jaz, który kieruje część wody do 
Młynówki, zasilającej pierwotnie młyn i tartak u wylotu Doliny Sąspowskiej, a od połowy 
lat 30. XX w. prowadzi wodę do stawów hodowlanych (Baścik, Partyka 2011).

Warunki wodne modyfikuje aktywność bobrów wprowadzonych do OPN w 1985 r., 
które osiedliły się w dwóch stanowiskach: w rejonie osady Warzechówka (powyżej punktu 
pomiarowego nr 18) i w rejonie źródła „Spod graba”. W latach 2005−2007 w rejonie 
stanowiska I bobry wybudowały łącznie 11 tam na odcinku ok. 300 m. Tamy spowodowały 
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utworzenie zalewiska, które wiosną 2007 r. miało powierzchnię 1225 m2 i pojemność 
ponad 600 m3. W okolicy źródła „Spod graba” zlokalizowane jest II stanowisko obejmu-
jące odcinek ok. 800 m (do Wąwozu Jamki), na którym zwierzęta te wybudowały 6 tam 
(Klasa, Partyka, 2009). Obserwuje się okresowe ucieczki wody z potoku Sąspówka do 
podłoża (tab. 8). Nie można wykluczyć uaktywnienia się systemu podziemnych kanałów 
krasowych, które odprowadzają wodę z koryta. Wskazywałyby na to niewielkie źródła, 
które w tym samym czasie uaktywniły się kilkaset metrów poniżej wyschniętego odcinka 
(Klasa, Partyka 2008, 2009).

WYNIKI BADAń NATężENIA PRZEPŁYWU W SĄSPóWCE 

W lipcu 2011 r. wykonano pomiary natężenie przepływu w cieku w 10 punktach 
(ryc. 2). Natężenie przepływu wody w górnym biegu potoku wzrastało powoli z powodu 
m.in. infiltracji wód w podłoże na odcinkach − między źródłami „Pod Kościołem” i „Koło 
Szkoły” oraz między źródłem „Janusza” i granicą OPN. Wyraźny wzrost przepływu na-
stąpił za osadą Warzechówka. Powyżej punktu pomiarowego nr 18 znajduje się dawne 
stanowisko bobrów wraz z tamą oraz utworzonym przez nią zalewiskiem. We wszystkich 
sezonach zaznacza się dynamiczny wzrost przepływu na odcinku między Warzechówką 

12.12.2008 r. Zanik Sąspówki na odcinku od grobli przy osadzie Warzechówka do ujścia 
źródła Ruskiego

26.03.2009 r. Ponowne pojawienie się potoku na ww. odcinku

7.05.2009 r. Ponowny zanik Sąspówki na ww. odcinku

18.06.2009 r. Sąspówka ponownie płynie na całej długości koryta

Wg obserwacji pracowników OPN:

06.2007 r. Woda w Sąspówce nie płynie na odcinku od grobli przy osadzie 
Warzechówka do ujścia źródła Ruskiego

18.08−19.09.2007 r. Sąspówka nadal nie płynie na ww. odcinku

02.2008 r. Sąspówka nadal nie płynie na ww. odcinku

6.02.2009 r. Odcinek za tamą bobrową koło Warzechówki jest suchy

19.03.2009 Sąspówka płynęła do połowy długości łąki za tamą przy Warzechówce

26.03.2009 r. Sąspówka płynie całym korytem

16.04.2009 r.
Za tamą bobrową dwa strumienie wody – jeden wsiąka w łąkę, drugi płynie 
korytem. Równocześnie zaobserwowano wzmożoną aktywność źródeł 
poniżej tego odcinka

30.06.2009 r. Woda płynie całym korytem Sąspówki, nadmiar wody rozlewa się poza 
koryto

Tabela 8. Obserwacje zaników wody w Sąspówce w okresie 06.2007 r. – 06.2009 r. (dane udostępnione 
przez dr A. Klasę z Ojcowskiego Parku Narodowego)

Table 8. Observations of water disappearance in the Sąspówka stream from June 2007 to June 2009 (data 
after A. Klasa from Ojców National Park)
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a źródłem „Spod graba” (tab. 9) spowodowany drenażem krenologicznym (źródła 
„Ruskie”, „Filipowskiego” i „Spod graba”) oraz wzmożonym zasilaniem z głębszego 
systemu przepływu w strefach dyslokacji tektonicznych. We wrześniu 2011 r. na odcinku 
między obserwatorium PAN i osadą Warzechówka (powyżej punktu pomiarowego nr 
18), w miejscu gdzie niegdyś bytowały bobry, odnotowano spadek przepływu w potoku 
o 20 dm3/s. W pozostałych okresach na odcinku tym przyrost natężenia przepływu jest 
niewielki. W styczniu 2012 r. infiltracja wód w podłoże zaznaczyła się na odcinku między 
ujściem źródła „Spod graba”, a jazem odprowadzającym wodę do stawów hodowlanych 
pstrąga. Pstrągarnia posiada pozwolenie wodnoprawne uprawniające do poboru wody 
z Sąspówki w ilości do 120 dm3/s. Z uzyskanych pomiarów hydrometrycznych wynika, że 
w badanych okresach Młynówka odprowadzała od 40 do 100 dm3/s wody.

Ryc. 2. Natężenie przepływu wody w potoku Sąspówka w lipcu 2011 r.

Fig. 2. Water flow rate in the Sąspówka stream in July 2011

Nr Punkt – Point
Data – Date

06.06.
2011

25−27.07.
2011

26.09.
2011

28.01.
2012

29.03.
2012

11 po dopływie źródła „Z Bunkra I” 2,77 − 0,63 1,13 0,47
14 na końcu Sąspowa 20,09 22,68 16,06 16,04 12,65
17 naprzeciwko obserwatorium PAN − 30,77 40,84 47,13 26,02
18 za Warzechówką − 34,21 20,98 52,12 26,11
19 po dopływie źródła „Spod Graba” 157,25 158,90 − 154,08 90,15
20 przed odpływem Młynówki 170,69 196,80 176,49 194,49 99,39
21 przed ujściem do Prądnika 128,21 107,25 75,60 106,12 53,54

Tabela 9. Natężenie przepływu wody w wybranych punktach w Sąspówce [dm3/s] w okresie 
06.2011−03.2012 r.

Table 9. Water flow intensity at some points of Sąspówka stream (dm3/s) from June 2011 to March 2012
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Reakcja przepływu w cieku na opady atmosferyczne jest bardzo szybka, zwłaszcza 
na rozlewne deszcze w lipcu. Podwyższone stany wody w potoku zwykle notuje się także 
w okresach roztopowych. Rok hydrologiczny 2011/2012 nie był typowy, charakteryzował 
się bardzo niskimi temperaturami powietrza w lutym i niewielką retencją śnieżną. Do-
minowało zasilanie gruntowe Sąspówki w warunkach obniżającego się zwierciadła wód 
podziemnych. Stąd w środkowym i dolnym biegu potoku pomierzono niższe wartości prze-
pływu tego potoku w marcu w porównaniu ze styczniem 2012 r. Badania hydrometryczne 
chwilowe w październiku 1998 r. udokumentowały natężenie przepływu w wysokości 17 
dm3/s na końcu Sąspowa oraz 116 dm3/s przed odpływem Młynówki (Różkowski 2006).

Wartości odpływu jednostkowego (dm3/s·km2) dla zlewni Sąspówki, o powierzchni 
13,6 km2 w kolejnych seriach pomiarowych kształtowały się na poziomie: 12,6 (czerwiec 
2011 r.), 14,5 (lipiec 2011 r.), 13,0 (wrzesień 2011 r.), 10,0 (styczeń 2012 r.) i 7,3 (marzec 
2012 r.), średnio 11,5 dm3/s·km2. Odpływ jednostkowy w okresie czerwiec – wrzesień był 
podobny, natomiast w sezonie zimowym wartość odpływu była nawet o połowę niższa 
niż latem. Pomiary natężenia przepływu wody w Sąspówce miały wyłącznie charakter 
chwilowy. Ocena odnawialności zasobów wód podziemnych w zlewni Sąspówki wymaga 
numerycznych badań modelowych.

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I CHEMIZM WóD SĄSPóWKI

Własności fizykochemiczne wód Sąspówki były badane w siedmiu punktach (ryc. 1, 
tab. 10). Temperatura wody w okresie badań wahała się od 0°C do 13°C, przyjmując 
średnią wartość około 8°C. Woda w potoku wyraźnie reaguje na zmiany temperatury 
powietrza. Najniższą temperaturę wody stwierdzono w punkcie nr 18 za Warzechówką 
w styczniu 2012 r. w warunkach obecności pokrywy lodowej na potoku. Zwarta pokrywa 
lodowa występowała od rejonu Warzechówki do ujścia źródła „Ruskiego”, które wy-
prowadzało cieplejsze wody. Powyżej koryto było częściowo pokryte lodem. Najwyższą 
temperaturę stwierdzono w czerwcu 2011 r. w profilu na końcu Sąspowa. W obszarach 
wzmożonego zasilania krenologicznego wody Sąspówki są względnie cieplejsze zimą  
i względnie chłodniejsze latem.

Odczyn pH wód w potoku zmieniał się w zakresie 6,65−8,19. Najwyższe wartości pH 
pomierzono w czerwcu 2011 r., a najniższe we wrześniu. Odczyn wód potoku jest wyższy 
niż w wodach źródeł, stąd obniżał się po wzmożonym zasilaniu krenologicznym. PEW 
w wodach potoku mieści się w przedziale 389−676 μS/cm, co odpowiada mineralizacji 
236−410 mg/ dm3. Wartości PEW w wodach potoku są niższe niż w wodach źródeł. Naj-
niższe wartości odnotowano we wrześniu 2011 r., a najwyższe w styczniu 2012 r. Wielkości 
PEW w wodzie obniżają się wzdłuż biegu potoku i są najniższe przed odpływem Młynówki, 
co dokumentuje proces samooczyszczania się Sąspówki w obszarze chronionym OPN, 
w warunkach ograniczonej antropopresji i zwiększonego natężenia przepływu wody  
w cieku. Nieznaczny wzrost PEW przed ujściem Sąspówki do Prądnika może być zwią-
zany z oddziaływaniem antropogenicznym Ojcowa. Potencjał redox w wodach potoku 
zmienia się w granicach 126−338 mV, osiągając wartości najniższe we wrześniu 2011 r., 
a maksymalne w marcu 2012 r. Zawartość tlenu w wodach Sąspówki zmienia się od 
3,1−14,7 mg/dm3. Wartości najniższe stwierdzono w okresie zimowym, kiedy znaczna 
część potoku była pokryta lodem. Największe natlenienie wód miało miejsce w lipcu 
i wrześniu 2011 r., co mogło wynikać z dużego natężenia przepływu wody w potoku. 
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Nr
Punkt 

pomiarowy
Study point

Data – Date pH
PEW 
[µS/
cm]

Eh 
[mV]

O2 
[%/mg/dm3]

T. 
wody 
[°C]

T. 
pow. 
[°C]

11
Sąspówka po 
dopływie źr. 
„Z Bunkra I”

26.09.2011 7,02 0,473 177 88/9,5 10,3 14,1
28.01.2012 6,77 0,617 217 42/5 6,5 -7,8
29.03.2012 6,96 0,650 338 82,5/9,61 8,0 6,2

14
Sąspówka 
na końcu 
Sąspowa

6.06.2011 8,04 0,608 174 93,8/9,71 12,8 29,0
25−27.07.2011 7,85 0,592 244 72/7,5 11,2 14,8

26.09.2011 7,77 0,572 158 90/9,5 11,0 13,8
28.01.2012 7,34 0,645 187 40/5,4 1,2 -6,1
29.03.2012 7,68 0,676 328 45/5,18 7,1 7,7

17

Sąspówka 
naprzeciwko 
obserwatorium 
PAN

25−27.07.2011 7,76 0,472 − 141/14,8 11,0 16,0
26.09.2011 7,63 0,498 136 90/9,8 10,2 13,4
28.01.2012 6,93 0,597 182 36/5,05 0,4 -6,3
29.03.2012 7,62 0,623 294 79/9,21 7,4 9,0

18
Sąspówka 
za 
Warzechówką

25−27.07.2011 8,19 0,467 175 143/14,7 11,9 18,0
26.09.2011 7,83 0,503 202 93,6/9,97 11,3 14,2
28.01.2012 7,17 0,490 168 22/3,1 -0,1 -6,0
29.03.2012 7,55 0,613 271 31,3/3,58 7,6 8,9

19
Sąspówka 
po dopływie źr.  
”Spod Graba”

6.06.2011 7,14 0,508 192 118,3/12,68 11,7 16,0
25−27.07.2011 7,31 0,412 194 116/12,7 9,7 16,3

26.09.2011 7,15 0,389 259 84,3/9,38 9,6 15,9
28.01.2012 6,91 0,516 169 41/5,1 4,8 -5,0
29.03.2012 7,04 0,530 261 82,8/9,36 8,2 9,6

20
Sąspówka 
przed odpływem 
Młynówki

6.06.2011 7,57 0,506 178 135,6/14,35 10,8 16,4
25−27.07.2011 7,67 0,391 205 67/7,3 9,6 18,0

26.09.2011 7,27 0,406 157 87/9,72 9,5 18,9
28.01.2012 7,02 0,519 168 43/5,4 4,5 -4,5
29.03.2012 7,48 0,551 280 81,5/9,23 8,2 8,5

21
Sąspówka 
przed ujściem 
do Prądnika

6.06.2011 7,75 0,503 153 86,4/9,11 11,1 18,3
25−27.07.2011 7,62 0,439 232 93/10 10,0 15,0

26.09.2011 6,65 0,418 126 88,7/9,83 9,9 16,7
28.01.2012 7,21 0,570 170 40/5,2 3,0 -6
29.03.2012 7,41 0,540 269 71,9/8,19 8,1 9,7

Tabela 10. Własności fizykochemiczne wód Sąspówki badane w okresie 06.2011−03.2012

Table 10. Physico-chemical properties of Sąspówka stream water analyzed from June 2011 to March 
2012

Obecność zalewisk utworzonych przez bobry może być przyczyną obniżenia zawartości 
tlenu w wodzie (warunki sprzyjające eutrofizacji) oraz zmian termiki wód poniżej tamy 
bobrowej za Warzechówką (punkt pomiarowy nr 18).

W marcu 2012 r., zostały pobrane trzy próbki wody do analiz chemicznych z punktów 
pomiarowych: na końcu Sąspowa, za Warzechówką (punkt pomiarowy nr 18), przed 
odpływem Młynówki (tab. 7). Skład chemiczny wód Sąspówki jest zbliżony do chemizmu 
wód źródeł. W wodach Sąspówki są obecne fluorki (0,028−0,036 mg/ dm3), azotyny (do 
0,042 mg/dm3) oraz fosforany (w obrębie Sąspowa − w ilości 0,094 mg/ dm3). Wartości 
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większości wskaźników fizykochemicznych jak i zawartości jonów w wodzie, z wyjątkiem 
NH4, maleją w kolejnych profilach pomiarowych. Sytuacja ta wynika ze zmiany zagospo-
darowania terenu i warunków krążenia wód podziemnych. W górnym biegu Sąspówki 
mamy do czynienia z antropopresją związaną z osadnictwem wiejskim i gospodarką 
rolną. W niższym biegu potok wpływa na obszar OPN, następuje wzmożone zasilanie 
korytowe oraz ze źródeł, powodujące rozcieńczenie obecnych w potoku substancji. Stan 
chemiczny wód ulega poprawie. Własności fizykochemiczne oraz stężenia większości 
składników w wodach na całej długości potoku, według Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 9.11.2011 r. mieszczą się w I klasie jakości. Stężenie azotanów w wodzie 
przekraczają zawartości dla klasy II na końcu Sąspowa, a w profilach pomiarowych − za 
Warzechówką (punkt pomiarowy nr 18) i przed odpływem Młynówki klasyfikują badane 
wody do II klasy jakości.

Wielkość spływu jonowego dla zlewni Sąspówki, obliczona metodą hydrometryczną 
dla pomiarów z marca 2012 r., wynosi 1240 t/rok. Około 90% transportowanego ładunku 
stanowią jony HCO3 i Ca. Wielkość denudacji chemicznej dla obszaru zlewni Sąspówki 
wynosiłaby 91,2 t/rok·km2, co odpowiada 33,8 mm/1000 lat, i jest wyższa od publikowanych 
wartości dla obszaru WKC 15,4−24,7 m3/km2·rok (Pulina, 1992; Tyc, 1997; Kostrakiewicz, 
1999; Różkowski, 2006). Należy ją traktować jako orientacyjną i wymaga ona zweryfiko-
wania przez dłuższy ciąg pomiarowy.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

źródła w Dolinie Sąspowskiej, głównie descenzyjne i podzboczowe, drenują szcze-
linowo – krasowy poziom wodonośny jury górnej. Kierunki wypływu wód (źródło Pod 
Kościołem 150°, źródło Janusza 70°, źródło Ruskie 320°, źródło Filipowskiego 10°, źró-
dło Harcerza 280°) nawiązują do głównych kierunków spękań ciosowych stwierdzonych 
w wapieniach górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej. Wydajność badanej populacji źródeł 
w roku hydrologicznym 2011/2012 mieściła się w zakresie 0,5−25 dm3/s. Wartości wskaź-
nika zmienności rocznej (R) kwalifikowały źródło „Pod Kościołem” do kategorii źródeł 
stałych (R = 1,62), „Harcerza” do źródeł zmiennych (R = 15,16), pozostałe do źródeł 
mało zmiennych (R od 2,60 do 5,25).

Wody badanych źródeł są słodkie (mineralizacja od 220 do 490 mg/ dm3), typu 
HCO3–Ca, słabokwaśne i słabozasadowe (pH 6,3−7,4), termicznie zwykłe (8,0−10°C), 
a zawartość w nich tlenu jest typowa dla wód gruntowych (4−14 mg/ dm3). Dominacja 
procesu rozpuszczania skał węglanowych warunkuje wysokie stężenia jonów Ca (83−115 
mg/ dm3) i HCO3 (253−311 mg/ dm3) w wodach źródlanych. Udział pozostałych jonów 
jest drugorzędny (Mg 1,4−3,7 mg/dm3; Na 4,3−13,7 mg/dm3; K 1,0−3,7 mg/ dm3; NH4 
0,0−0,3 mg/ dm3; Cl 7−23 mg/ dm3; SO4 2−30 mg/ dm3; NO3 9−30 mg/ dm3). Wielkość 
spływu jonowego badanych źródeł, obliczona w oparciu o pomierzone w marcu 2012 r. 
wydajności źródeł oraz wyniki badań chemizmu, wynosiła: źródło „Z Bunkra I” – 7,6 t/
rok, „Pod Kościołem” – 44,6 t/rok, „Janusza” – 89,3 t/rok, „Ruskie” – 144,4 t/rok, „Fili-
powskiego” – 87,3 t/rok, „Harcerza” – 11,5 t/rok. 78−90% transportowanego przez wodę 
ładunku stanowią jony HCO3 i Ca.
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Jakość wód badanych źródeł nawiązuje do charakteru użytkowania obszaru. Dominują 
wody II i III klasy jakości. Podwyższone stężenia azotanów w wodzie występują w Sąspowie 
i decydują o jakości wód źródlanych w obszarze wiejskim. Pod względem przydatności 
do spożycia przez ludzi żaden ze składników w wodach badanych źródeł nie przekracza 
wartości dopuszczalnych.

Sąspówka jest potokiem płynącym w głębokim jarze krasowym (ryc. 3). Zasilana jest 
w znaczącym stopniu przez badane źródła − w roku hydrologicznym 2011/2012 w ilości 
około 45−95 dm3/s, przy pomierzonych natężeniach przepływu w przekroju kluczowym 
(powyżej jazu odprowadzającego wodę do Młynówki) wynoszących, w zależności od 
natężenia zasilania, od 99 do 197 dm3/s. lokalnie zaznacza się infiltracja wód potoku  
w podłoże. W dwóch miejscach na korycie Sąspówki znajdują się siedliska bobrów, przed 
którymi utworzyły się zalewiska. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można wnio-
skować, że istnieje powiązanie między zwiększoną retencją powierzchniową spowodowaną 
działalnością bobrów a ucieczkami wody do górotworu. Badania ilościowe tego zjawiska 
wymagałyby przynajmniej kilkuletnich obserwacji i badań hydrometeorologicznych. Na-
tężenie przepływu w Sąspówce wzrastające umiarkowanie do Warzechówki (do punktu 
pomiarowego nr 18) do poziomu 20−50 dm3/s, w dolnym biegu dynamicznie wzrasta do 
100−200 dm3/s, co można wiązać zarówno z zasilaniem ze źródeł descenzyjnych, jak i z 

Ryc. 3. Dolina Sąspowska w Ojcowskim Parku Narodowym. Fot. J. Partyka

Fig. 3. Sąspówka Valley in the Ojców National Park. Photo by J. Partyka
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głębszego systemu przepływu w strefach dyslokacji tektonicznych. Reakcja przepływu 
w cieku na opady atmosferyczne jest bardzo szybka, zwłaszcza na lipcowe ulewy. Rok 
hydrologiczny 2011/2012 nie był typowy, charakteryzował się bardzo niskimi tempera-
turami powietrza w lutym i niewielką retencją śnieżną. Dominowało zasilanie gruntowe 
Sąspówki w warunkach obniżającego się zwierciadła wód podziemnych. Stąd w środko-
wym i dolnym biegu potoku pomierzono niższe wartości przepływu w cieku w marcu  
w porównaniu ze styczniem 2012 r. Średnia roczna wartość odpływu jednostkowego dla 
badanej zlewni, obliczona na podstawie uzyskanych wyników badań sezonowych wynosiła 
11,5 dm3/s·km2.

Skład chemiczny wód Sąspówki nawiązuje do chemizmu wód źródeł i charakteru 
zagospodarowania obszaru. Różnicą jest obecność w wodach Sąspówki fluorków, azoty-
nów oraz fosforanów. Własności fizykochemiczne oraz stężenia większości składników 
w wodach na całej długości potoku zawierają się w I klasie jakości. Stężenie azotanów  
w wodzie przekraczają zawartości dla klasy II w Sąspowie, a w profilach pomiarowych − 
nr 18 i przed odpływem Młynówki klasyfikują badane wody do II klasy jakości. Wielkość 
spływu jonowego dla zlewni Sąspówki obliczona metodą hydrometryczną, na podsta-
wie pomiarów wielkości przepływu w cieku oraz analiz chemicznych wód wykonanych  
w marcu 2012 r., wynosi 1240 t/rok, denudacji chemicznej 91,2 t/rok·km2, co odpowiada 
33,8 mm/1000 lat. Należy ją traktować jako orientacyjną i wymaga ona zweryfikowania 
przez dłuższy ciąg pomiarowy, na co wskazują znacznie niższe wartości przepływów wód 
w potoku Sąspówka z okresu 07.1987–10.1990, obliczone w oparciu o wskazania stanów 
wody rejestrowanych przez limnigrafy (Suliński i in. 2001).   

Dla kompleksowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych w zlewni Sąspówki 
niezbędne jest wykonanie numerycznych badań modelowych i w efekcie ocena odnawial-
ności i zasobów wód poziomu górnojurajskiego. Pomocne w tym celu byłoby wprowadzenie 
specjalistycznego oprzyrządowania zlewni umożliwiającego ciągłą rejestrację natężenia 
przepływu cieku, a także wykorzystanie danych z istniejących automatycznych stacji 
opadowych. Należałoby również prowadzić regularne i szczegółowe pomiary położenia 
zwierciadła wody w okolicznych studniach oraz pomiary wydajności wybranych źródeł. 
Z rejestracjami wielkości opadów, stanu wód podziemnych i powierzchniowych powinny 
być skorelowane badania chemizmu wód.
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SUMMARY

A hydrologic study of the Sąspówka Stream drainage basin in Ojców National Park 
and its protection zone was carried out in the hydrologic year 2011/2012. Hydrologic 
mapping, seasonal measurements of the flow intensity and physico-chemical properties 
of the water from 6 springs and 7 points on flow courses and a one-time complete 
analysis of water chemical composition were done. Springs in the Sąspówka Valley drain 
a fracture-karstic Upper Jurassic aquifer. In 2011/2012 the yield of  the springs was from 
0.5 to 25 dm3 and they were mostly low variable springs (R from 2.60 to 5.25). The water 
of the springs is of the HCO3-Ca chemical type (concentration of Ca in water is 80–115 
mg/dm3 and HCO3 is 253–311 mg/dm3). It is freshwater (conductivity PEW: 360–800 μS/
cm), low acid or low alkaline (pH: 6.3–7.4) and, taking into account the temperature 
(8.0–10oC), common. The approximate quantity of ionic downflow of particular springs 
ranges from 8 to 144 t/year (measurement from March 2012). The quality of the spring 
water is dependent on the management of the area. The water of the second and third 
classes of water quality is dominant when a rising nitrate concentration is taken into 
account. The SąspówkaStream flows through a karstic canyon. The intensity of the flow 
in the Sąspówka Stream measured before the Młynówka outflow was 99–197 dm3/s. The 
Sąspówka is recharged by the investigated surface springs in an amount of about 45–95 
dm3/s, and is also recharged by submerged springs. locally, the infiltration of stream 
water into the bed can be observed. This is connected with the karstic structure of the 
formation and probably changes in the water environment due to the activity of beavers. 
The average annual value of specific underground runoff for the Sąspówka catchment 
was 11.5 dm3.km2. The value of ionic downflow calculated using  the hydrometric method 
was 1240 t/year and the approximate amount of chemical denudation was 91.2 t/year.
km2. The chemical composition of the Sąspówka Stream water is connected with the 
chemistry of spring water and the management of the area. Numerical model tests would 
be necessary in order to provide the comprehensive characterization of hydrogeologic 
conditions in the Sąspówka Stream catchment.
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WSTęP

Źródła na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są ważnym elementem ekosystemu 
kształtującym zarówno krajobraz jak i stosunki wodne doliny Prądnika. Przez szereg lat 
były pośrednio bądź bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce człowieka. Obecnie 
stanowią atrakcję turystyczną, a nierzadko także miejsce zaopatrzenia w wodę pitną 
przez licznie odwiedzających Park turystów. Liczbę źródeł w zlewni Prądnika szacuje 
się od ok. 25 (Dynowska 1983) do nawet 52 (Pawlik 1998; Sołtys-Lelek i in. 2010). Mają 
one wydajność od ok. 0,5 l/s do nawet 10 l/s. (Dynowska 1983). Warstwą wodonośną są 
przede wszystkim wapienie płytowe i skaliste górnej jury (Chełmicki 2001). 

głównymi zagrożeniami dla jakości wód źródeł omawianego terenu są: antropopresja 
turystyczna, zanieczyszczenia komunikacyjne oraz w ograniczonym zakresie gospodarka 
komunalna (Sołtys-Lelek i in. 2010). Omawiane źródła leżą w pobliżu kilku uczęszczanych 
szlaków turystycznych, a niektóre z nich („Miłości”, „św. Jana”) są popularnymi miej-
scami odpoczynku odwiedzających Park. Część z badanych źródeł leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie uczęszczanych dróg i parkingów, jak np. źródło „Młynnik” przy drodze wo-
jewódzkiej 773, czy źródło przy parkingu na przeciwko Maczugi Herkulesa oraz źródło 
„św. Jana” w pobliżu Kaplicy na Wodzie (ryc. 1). 
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Źródła w Ojcowskim Parku Naro-
dowym nie są objęte standardowym 
monitoringiem wód prowadzonym 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny środowiska w Krakowie. Trzy  
z omawianych źródeł badane są okre-
sowo przez Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Krakowie 
pod kątem przydatności wód do picia 
(Paluch 2009). Są one też monitoro-
wane od lat 70. XX w. w odstępach 
kilkunastoletnich, między innymi 
pod kątem niektórych zanieczyszczeń 
(Dynowska 1979; Chełmicki 2001; 
Baścik i in. 2011). Badania te pokazują 
dobry pod względem fizykochemicz-
nym stan wód. Wskazują jednakże na 
dynamiczne zmiany jakie zachodzą  
w omawianych źródłach oraz ich oto-
czeniu, takie jak spadek wydajności, 
obniżenie zwierciadła wód podziem-
nych, obudowa wypływów, czy poten-
cjalne zagrożenie ściekami bytowymi. 

Nr źródła
Number 
of spring

Nazwa źródła 
Name of spring

Współrzędne geograficzne 
Geographical coordinates

1 Źródło przy Maczudze Herkulesa 50°14’32,7’’N  19°46’58,4’’E
2 Źródło „Młynnik” 50°14’21,4’’N  19°48’10,9’’E
3 Źródło „Św. Jana” 50°12’51,6’’N  19°49’49,1’’E
4 Źródło „Miłości” 50°11’44,8’’N  19°49’48,1’’E
5 Źródło „W Prądniku Korzkiewskim” 50°10’50,1’’N  19°50’13,5’’E
6 Źródło „Filipowskiego” 50°12’36,4’’N  19°48’34,7’’E
7 Źródło „Harcerza” 50°12’18,9’’N  19°48’51,7’’E

Tabela 1. Lokalizacja geograficzna badanych źródeł

Table 1. geographical location of the investigated springs

Ryc. 1. Położenie badanych źródeł na terenie Ojcowskie-
go Parku Narodowego. Numer i nazwa źródła – Tab. 1

Fig 1. Location of the investigated springs in the Ojców 
National Park. Number and name of spring – Tab. 1

METODA BADAń

Próbki wody przeznaczonej do badań zostały pobrane w oparciu o normy PN-C-04632-
03:1988P i PN-C-04632-04:1988P w maju 2013 r. Termin poboru został dobrany tak, aby 
zminimalizować wpływ wcześniejszych opadów atmosferycznych. Badaniu poddano wodę 
z siedmiu ważniejszych źródeł (ryc. 1; tab. 1). Wszystkie omawiane źródła znajdują się  
w zlewni Prądnika (1–5) oraz Sąspówki (6–7) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
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W przypadku dwóch źródeł: „św. Jana” oraz „Miłości” próbki pobrane były z ujętych 
wtórnych źródeł, znajdujących się poniżej pierwotnych wypływów. 

Wykonano następujące oznaczenia pozwalające określić wybrane wskaźniki jakości 
wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi:

– oznaczenie twardości wody metodą miareczkowania z EDTA w oparciu o PN-ISO 
6059:1999,

– oznaczenie zawartości wapnia i magnezu metodą miareczkowania z EDTA w oparciu 
o PN-ISO 6058:1999 i PN-C-04554-4:1999,

– oznaczenie stężenia chlorków metodą Mohra w oparciu o PN-ISO 9297:1994P,
– pomiar przewodności elektrolitycznej właściwej w oparciu o PN-EN 27888,
– pomiar pH zgodnie z normą PN-90/C-04540/01,
– oznaczenie chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą nadmanganianową 

zgodnie z normą PN-EN ISO 8467,
– oznaczenie stężenia azotanów(V) zgodnie z normą PN-82/C-04576/08,
– oznaczenie stężenia azotanów(III) zgodnie z normą PN-EN-26777,
– oznaczenie stężenia fosforanów(V) w oparciu o PN-EN 1189: 2000,
– oznaczenie stężenia jonów amonowych w oparciu o PN-ISO 7150-1.
Uzyskane wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami, z obowiązującymi normaty-

wami dotyczącymi jakości wód podziemnych (Nowicki 2008) oraz wymaganiami dla wód 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Żelichow-
ski 2002). W niektórych przypadkach odniesiono się do rozporządzenia dotyczącego wód 
powierzchniowych (Kraszewski 2011), co jest uzasadnione biorąc pod uwagę specyfikę 
obiektów badań będących na pograniczu wód podziemnych i powierzchniowych. 

WYNIKI I DYSKUSJA

Mierzone parametry można podzielić na cztery kategorie: 
– związane z zasoleniem (twardość ogólna, zawartość Ca2+ i Mg2+, zawartość chlorków 

oraz przewodność elektrolityczna właściwa), 
– związane z zakwaszeniem (pH),
– związane z warunkami tlenowymi (CHZT),
– związane z zanieczyszczeniami biogennymi (zawartość azotanów(V), azotanów(III), 

fosforanów(V) i jonów amonowych).
Wyniki uzyskane dla wszystkich czterech grup przedstawione są na ryc. 2–5. Nume-

racja źródeł odpowiada numeracji w tabeli 1 i jest zgodna z biegiem rzek, przy których 
znajdują się źródła, odpowiednio Prądnika (nr 1–5) i Sąspówki (nr 6 i 7). 

zasolenie
Wartości wskaźników zasolenia przedstawiono na ryc. 2. Nie odbiegają one od norm 

przyjętych dla wód podziemnych, wziąwszy pod uwagę budowę geologiczną terenu  
i związane z tym naturalnie podwyższoną zawartość jonów Ca2+. Również pod kątem 
przydatności do spożycia mierzone i normowane regulacjami ministerialnymi wskaźniki 
(przewodność oraz zawartość jonów chlorkowych) plasują omawiane wody w kategorii A1 
(Żelichowski 2002). Wartość twardości ogólnej, zawartości jonów Mg2+, jonów Cl- oraz 
przewodności elektrolitycznej nie odbiegają od średnich mierzonych w latach 1973–2000 
oraz 1999–2001, aczkolwiek można zauważyć niewielki wzrost stężenia jonów chlorkowych 
w porównaniu z danymi sprzed kilkunastu lat (Chełmicki 2001). 
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Ryc. 2. Parametry zasolenia badanych źródeł doliny Prądnika

Fig. 2. The salinity parameters of water from the investigated springs
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kwasowość
Wartości pH, zgodnie z przewidywaniami we wszystkich źródłach uzyskały wartość 

powyżej 7,0. Wszystkie źródła pod kątem kwasowości mieszczą się w najwyższej klasie 
czystości (rys. 3).

warunki tlenowe
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen jest parametrem pośrednio informującym  

o zawartości materii organicznej w badanych wodach. W przypadku wód podziemnych 
wskaźnik ten nie jest normatywem, jednakże porównując uzyskane wartości ze wskaź-
nikami dla wód powierzchniowych można stwierdzić iż zawartość materii organicznej 
we wszystkich źródłach jest znikomo mała, Wartości CHZT są kilkukrotnie niższe niż 
przewidują odpowiednie rozporządzenia (ryc. 4.). 

Numer źródła – Number of spring

Ryc. 3. pH badanych źródeł doliny Prądnika

Fig. 3. pH of water from the investigated springs

Ryc. 4. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen wód badanych źródeł

Fig. 4 . Chemical oxygen demand of water from the investigated springs
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zanieczyszczenia biogenne
Najważniejsze, z punktu widzenia zanieczyszczenia ściekami bytowymi, fizykochemicz-

ne parametry wód omawianych źródeł kwalifikują sześć z nich do I klasy czystości wód 
podziemnych oraz kategorii A1 pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać przy 
wykorzystaniu do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ryc. 5). 

Ryc. 5. Wskaźniki biogenne wód badanych źródeł

Fig. 5. Biogenic parameters of water from the investigated springs
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Jedyne przekroczenia dopuszczalnych norm zarejestrowano w przypadku wody ze 
źródła „Filipowskiego”. Wodę tę zakwalifikować należy pod kątem zawartości fosfora-
nów odpowiednio do klasy II i A2 wg cytowanych rozporządzeń. Porównując uzyskane 
wyniki z danymi wcześniejszymi (Baścik 2011; Chełmicki 2001) należy stwierdzić spadek 
zawartości azotanów (V) we wszystkich badanych źródłach oraz mierzalny wzrost stężenia 
jonów amonowych (w cytowanej pracy w opisywanych źródłach jonów amonowych „nie 
stwierdzono”). O ile drugi przypadek mógł być spowodowany użyciem czulszej techniki 
pomiarowej, o tyle spadek zawartości jonów azotanowych(V) sugeruje wyraźną poprawę 
parametrów wody źródlanej w badanym okresie. Poprawę tę można tłumaczyć również 
faktem zwiększonego wchłaniania azotanów(V) przez rośliny na początku okresu wege-
tacji przy jednoczesnym niewielkim dopływie substancji biogennych. 

 Wskaźnik
Indicator

Średnia
Mean

Mediana
Median

Minimum
Minimum

Maksimum
maximum

Odchylenie 
standardowe

Standard 
deviation

Twardość ogólna
Total hardness
 [mgCaCO3/dm3]

245,1 250 208 260 17,51

Stężenie 
Concentration of
 Ca2+ [mg/dm3]

93,8 95,39 78,56 99,4 7,02

Stężenie 
Concentration of 
Mg2+ [mg/dm3]

2,71 2,92 0,97 5,35 1,4

Stężenie 
Concentration of
 Cl- [mg/dm3]

12,46 13,47 7,09 18,08 3,56

Przewodność elektrolityczna
conductivity
 [μS/cm]

468,6 475 392 501 37

ChZT Mn – COD Mn 
[mgO2/dm3] 0,86 0,9 0,7 1,1 0,14

Stężenie azotanów(V) 
Concentration of nitrate ions
[mgNO3

-/dm3]
7,2 7,6 4,4 9,6 1,9

Stężenie azotanów(III)
Concentration of nitrate ions 
[mgNO2

-/dm3]
p.g.o* p.g.o* p.g.o* p.g.o*. nd

Stężenie fosforanów 
Concentration of phosphate 
ions [mgPO4

3-/dm3]
0,23 0,19 0,04 0,58 0,18

Stężenie jonów amonowych 
Concentration of ammonium 
ions [mgNH4

+/dm3]
0,093 0,027 0,016 0,293 0,11

pH 7,27 7,27 7,19 7,36 0,05

* poniżej granicy oznaczalności – below of limit of detection ( <LOD)

Tabela 2. Wybrane parametry statystyczne mierzonych wskaźników wód źródlanych

Table 2. Selected statistical parameters of the investigated indicators of springs water
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Charakterystyczny jest duży rozrzut wyników w przypadku stężenia fosforanów oraz 
jonów amonowych. Biorąc pod uwagę fakt, że badane źródła mają podobną genezę oraz 
zlokalizowane są na stosunkowo niewielkim obszarze, można wysnuć hipotezę, że wpływ 
na taki rozrzut wyników może mieć nierównomierny i zmienny dopływ wyżej wymienionych 
zanieczyszczeń. Źródła w Ojcowskim Parku Narodowym podatne są zatem w większym stop-
niu na punktowe i przypadkowe zanieczyszczenia niż na zanieczyszczenia obszarowe. 

WNIOSKI

Wszystkie, z wyjątkiem jednego, źródła doliny Prądnika pod względem oznaczanych 
parametrów fizykochemicznych zaliczyć można do klasy I wg Rozporządzenia Ministra 
środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych, jak również do klasy 
A1 – nadających się do zaopatrzenia ludności w wodę (Żelichowski 2002, Nowicki 2008). 
Zmienność oznaczanych parametrów jest stosunkowo niewielka, niemniej jednak w przy-
padku zanieczyszczeń biogennych rozrzut wyników może świadczyć o dużej dynamice 
zmian stężeń omawianych substancji i podatności tych źródeł na lokalne zanieczyszczenia. 
Zmienność stężeń niektórych związków biogennych jest rzeczą zastanawiającą, świadczącą 
o dużej wrażliwości źródeł na opisywane zanieczyszczenia. Wskazany jest zatem dalszy 
monitoring (w tym sezonowy) oraz badania mające na celu ustalenie przyczyn dopływu 
zanieczyszczeń. 
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SUMMARY

In this work the selected physicochemical parameters of seven springs in the Prądnik 
valley were rated. The springs selected for the study are relatively easily accessible 
for tourists, some of them are also located in the vicinity of the roads. Thus, they are 
potentially heavily exposed to anthropopressure. 

The parameters of four different groups of indices were taken into consideration: 
related to salinity of the water (total hardness, the content of Ca2+ and Mg2, the content  
of chloride and the electrical conductivity), connected with the acidification of water 
(pH ), the oxidation conditions parameters (COD) , and the indices associated with the 
nutrient pollution (concentration of NO3

-, NO2
-, NH4

+ , PO4
3-) . The results were compared 

with current governmental regulations and with the historical data.
Analyzing the above-mentioned indicators and taking into account the geological 

structure of the studied area, the condition of the springs can be described as good, and 
the water as drinkable – class A1, and in case of one of the springs – class A2, according 
to Polish governmental regulations. Comparing the results with the data obtained earlier, 
it was discovered that salinity and acidification rates are stable. However, large variability 
of parameters describing the concentration of nutrients draw attention. This may indicate 
a point source(s) of pollution of the springs varying in time and space.
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Przyczynek do Poznania gatunków rodzaju Rosa l.  
na obszarze ukraińskiego roztocza (zachodnia ukraina)

contribution to the knowledge of species of the genus Rosa l.  
in the ukrainian roztocze (western ukraine)

Abstract. Although the genera Rosa is very common, it is still poorly known especially in the Ukraine. 
The purpose of this work was to draw up a fuller list of the Rosa growing in Ukrainian Roztocze, especially 
in the “Roztochya” Biosphere Reserve. In this area 10 indigenous species, two indigenous hybrids and 
one escaped from cultivating plot have been recorded. Four new species for the flora of the Biosphere 
Reserve have been found.

Key words: Rosa, Rosaceae, taxonomic revision, Roztochya Biosphere Reserve, Western Ukraina

WSTęP

Rodzaj Rosa L. jest jednym z rodzajów stwarzających duże problemy systematyczne. 
Trudności w odróżnieniu poszczególnych gatunków róż dziko rosnących wynikają z dużej 
zmienności cech morfologicznych w obrębie poszczególnych taksonów, spowodowanej 
głównie przez hybrydyzację i poliploidalność (Popek 1996; Werlemark 2000). Najwięcej 
tego rodzaju problemów dotyczy sekcji Caninae, do której należy większość europejskich 
gatunków róż. Duży polimorfizm róż tej sekcji sprawia, że poglądy na ich klasyfikację 
są skrajnie rozbieżne, a często formy pochodzenia mieszańcowego opisywane jako tzw. 
„dobre gatunki” (Zieliński 1987). Dlatego też informacje zawarte w literaturze zazwy-
czaj są fragmentaryczne, a dawne oznaczenia w zbiorach zielnikowych błędne. Istotnym 
problemem są również różnice nomenklatoryczne, wynikające z odmiennego ujęcia 
systematycznego niektórych gatunków.

Pod względem rodologicznym, obszar ukraińskiej części Roztocza, w granicach 
utworzonego rezerwatu biosfery, należał do niedawna do stosunkowo słabo poznanych. 
Ogólne wzmianki o różach tego terenu zawarte zostały w pracy Soroka (2002) Flora 
sudinnich roslin Ukraïns’kogo Roztochiâ. Autor ten podał z tego rejonu 9 gatunków róż. 
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W związku z tym podjęto szczegółowe badania róż na obszarze Rezerwatu Biosfery Roz-
tocze, których celem było skompletowanie pełniejszej listy gatunkowej przedstawicieli 
tego rodzaju (Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 2013). W pracy tej znajduje się szczegółowy 
wykaz stanowisk róż z analizowanego terenu. Natomiast prezentowany artykuł ma na 
celu podsumowanie stanu wiedzy na temat poznania składu gatunkowego róż w obrębie 
całego regionu ukraińskiego Roztocza.

TEREN BADAń

Roztocze to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. Jest to wy-
piętrzony wał wzniesień, szerokości 12–32 km i długości około 180 km, przebiegający z 
północnego zachodu – od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Oddziela ono 
Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej oraz Kotliny Naddnie-
strzańskiej (Buraczyński 2002, 2008). Na obszarze Roztocza z uwagi na niepowtarzalne 
walory przyrodnicze utworzono po polskiej stronie Roztoczański Park Narodowy, a po jego 
stronie ukraińskiej Rezerwat Biosfery „Roztochya” (ryc. 1). Rezerwat ten został włączony 
do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO 4 października 2011 r. Zajmuje on 
powierzchnię 74416 ha, zlokalizowaną w rejonie Jaworowskim i Żółkiewskim. Składa się  
z pięciu obszarów chronionych: Rezerwatu Przyrody „Roztocze” (2084,5 ha), Jaworow-
skiego Narodowego Parku Krajobrazowego (7078,6 ha), Regionalnego Parku Krajobrazo-
wego „Rawskie Roztocze” (19,103 ha), Rezerwatu Ornitologicznego „Janowskie Czaple” 
(16 ha) oraz naturalnego obiektu „Niemirów” (276 ha) (forma MAB UNESCO) (http://
www.docstoc.com/docs/97936616/Biosphere-Reserve- „ Roztochja „).

Więcej niż połowę powierzchni ukraińskiego Rezerwatu Biosfery  zajmują lasy (56%) 
typowe dla regionu Roztocza: grabowo-sosnowe, dębowo-sosnowe, sosnowe, bukowe  
i olchowe (Stryamets, Ferenc 1999; Stryamets, Danchuk 2007). Około 30% powierzchni 
przypada tu na pola uprawne, 8,5% łąki i pastwiska oraz prawie 3,5% na tereny bagienne. 
Klimat tego obszaru jest typowy dla regionu Roztocza. Średnie roczne opady wynoszą 
tutaj 700 mm, a średnia temperatura roczna +7,5 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec 
(+17,7 °C), a najzimniejszym styczeń (-4,2 °C) (http://www.docstoc.com/docs/97936616/
Biosphere-Reserve- „ Roztochja „).

METODY

W latach 2011–2012 przeprowadzono badania rodologiczne na obszarze Rezerwatu 
Biosfery „Roztochya”. W tym celu w terenie zbierano owocujące krótkopędy róż, odno-
towując ich następujące cechy systematyczne: kształt kolców, kształt dysku, ujście hypan-
cjum, pozycja działek kielicha oraz ich trwałość, a także stopień owłosienia i ogruczolenia 
liści. Cechy wybranych gatunków zilustrowano na rysunkach i fotografiach (ryc. 2–5).  
Oznaczenia róż, aktualną nomenklaturę i ujęcie systematyczne przyjęto za Zielińskim 
(1987), Popkiem (1996, 2007) oraz Henkerem (2000). Zebrany materiał zielnikowy po 
oznaczeniu zdeponowano w Herbarium Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN), a du-
blety w siedzibie Rezerwatu Biosfery „Roztochya” (Ivano-Frankove, Ukraina).

Ponadto w poniższych analizach wykorzystano dane archiwalne, dotyczące gatunków 
róż podawanych z Roztocza, pochodzące głównie z pracy Soroka (2002) oraz dane ogólne 
o rozmieszczeniu róż w Polsce i Europie zawarte w opracowaniach Popka (1996, 2007).
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WYNIKI I DYSKUSJA

W pracy przedstawiono wykaz dziko rosnących róż z obszaru Rezerwatu Biosfery 
Roztocze oraz terenów sąsiednich. Ogółem liczba podawanych stąd taksonów wynosi 
13, w tym: 12 gatunków rodzimych, 1 antropofit oraz 2 mieszańce. Znaleziono 2 gatun-
ki nowe dla flory rezerwatu i ukraińskiego Roztocza: Rosa spinosissima L. (ryc. 2), R. 
rugosa Thunb. (ryc. 4) oraz 2 wymieniane przez Henkera (2000) w randze gatunków 

Ryc. 1. Mapa podziału funkcjonalnego na strefy Rezerwatu Biosfery “Roztochya” (Ukraina): a – strefa 
główna, b – strefa buforowa (otulina), c – strefa przejściowa; d – wzniesienia; e – rzeki; f – granice Rezerwatu 
Biosfery Roztocze; g – drogi; h – granice Regionalnego Parku Krajobrazowego „Rawskie Roztocze”; i – gra-
nice państw 

Fig. 1. Map of functional zonation of the Biosphere Reserve “Roztochya” (Ukraine): a – core areas; b – 
buffer zone; c – transition zone d – salient; e – rivers; f – boundary-line of the Biosphere Reserve “Roztochya”; 
g – roads; h – boundary-line of the Landscape Park „Ravske Roztochya”; i – international boundary
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Ryc. 2. Rosa spinosissima L. – kwiat. Fot. A. Sołtys-Lelek

Fig. 2.  Rosa spinosissima L. – flower. Photo by A. Sołtys-Lelek

Ryc. 3. Rosa sherardii Dav. – owocujący krótkopęd. Fot. A. Sołtys-Lelek

Fig. 3. Rosa sherardii Dav. – fruiting short shoot. Photo by A. Sołtys-Lelek
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Ryc. 4. Rosa rugosa Thunb.; A – krótkopęd, B1 – 
przylistek od strony dolnej, B2 – przylistek od strony 
górnej, C – działka kielicha, D1 – fragment długopędu, 
D2 – kolec, E – fragment osi liścia, F1, F2, F3 – owoc, 
G1 – fragment liścia od strony górnej, G1 – fragment 
liścia od strony dolnej. Skala 1: B1, B2, E, F1, F2, F3, 
G1, G2, 2: A, C, 3: D1, D2. Według A. Sołtys-Lelek

Fig. 4. Rosa rugosa Thunb.; A – part of fruiting 
short shoot, B1 – stipule (underside), B2 – stipule (up-
per side), C – sepal, D1 – part of long shoot, D2 – prick, 
E – part of axis of  leaf, F1, F2, F3 – fruit, G1 – part of 
leaf (upper side), G2 – part of leaf (underside). Scale  
1: B1, B2, E, F1, F2, F3, G1, G2; 2: A, C; 3: D1, D2. 
By A. Sołtys-Lelek

Ryc. 5. Rosa ×subcanina (H. Christ)R. Keller.; 
A – krótkopęd, B – długopęd, C – fragment osi liścia, 
D – przylistek, E1, E2, E3 – owoc, F1 – fragment 
liścia od strony dolnej, F2 – fragment liścia od strony 
górnej. Skala 1: D, F1, F2, 2: C, 3: A, B, E1, E2, E3. 
Według A. Sołtys-Lelek

Fig. 5. Rosa ×subcanina (H. Christ)R. Keller. A 
– part of fruiting short shoot, B – part of long shoot, 
C – part of axis of leaf, D – stipule, E1, E2, E3 – fruit, 
F1 – part of leaf (underside), F2, F3 –  part of leaf 
(upper side). Scale 1: D, F1, F2; 2: C; 3: A, B, E1, E2, 
E3. By A. Sołtys-Lelek

mieszańce R. ×subcanina (H. Christ) R. Keller (ryc. 5) i R. ×subcollina (H. Christ)  
R. Keller (tab. 1). Natomiast nie udało się odszukać wymienionych wcześniej przez 
Soroka (2002) trzech gatunków: R. micrantha Smith, R. pendulina L. oraz R. villosa L. 
Autor ten podał je ogólnie z obszaru ukraińskiego Roztocza, nie precyzując dokładnie 
lokalizacji ich stanowisk. Prawdopodobnie przy dalszych penetracjach stanowiska tych 
gatunków uda się potwierdzić, ponieważ badany teren leży w granicach ich naturalnych 
zasięgów (Popek, 2007).

Aż pięć z wymienionych przez Soroka (2002) gatunków (R. corymbifera Borkh,  
R. crenatula Chrshan., R. caryophyllacea Besser, R. ciesielskii Blocki, R. schmalhauseniana 
Chrshan.) uważanych jest obecnie za synonimy R. canina lub jej odmiany. Według naj-
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Liczba gatunków róż na obszarze ukraińskiego Roztocza
Number of species of roses on the area of Ukrainian Roztocze

Gatunek – Species Synonim – Synonym Soroka 
(2002)

Badania
Study 

2011/2012

Rosa canina L. – róża dzika

R. corymbifera Borkh
R. crenatula Chrshan.
R. caryophyllacea Besser
R. ciesielskii Blocki
R. schmalhauseniana Chrshan.

+ +

R. dumalis Bechst. – r. sina R. koso-połjanski Chrshan. + +
R. majalis Herrm. – r. girlandowa + +
R. micrantha Smith – r. drobnokwiatowa +
R. pendulina L. – r. alpejska +
R. rubiginosa L. – r. rdzawa + +
N* R. rugosa Thunb. – r. pomarszczona +
R. sherardii Dav. – r. Sherarda R. andrzejowskii Stev. + +
N R. spinosissina L. – r. gęstokolczasta +
R. tomentosa Sm. – r. kutnerowata + +
R. villosa L. – r. jabłkowata R. pomifera Herrm. +
N R. ×subcanina (H. Christ) R. Keller +
N R. ×subcollina (H. Christ) R. Keller +

Ogółem – Total 9 10

Tabela 1. Porównanie liczby gatunków róż na obszarze ukraińskiego Roztocza w oparciu o dane z litera-
tury (Soroka, 2002) i badania własne autorek; n – gatunki nie podawane dotychczas we florze ukraińskiego 
Roztocza, * – antropofit

Table 1. Comparison of the number of rose species on the area of Ukrainian Roztocze based on data from 
the literature (according to: Soroka, 2002) and authors own research, n – species not previously reported in 
the flora of Ukrainian Roztocze, * – anthropophyte

nowszej systematyki rodologicznej, cechy morfologiczne muszą być rozpatrywane kom-
pleksowo i w różnej kombinacji. Daje to możliwość uwzględnienia prostego wytypowania 
form, które mogą być uznane za gatunki oraz form stanowiących odmiany wyróżniane  
w obrębie tych gatunków (Zieliński 1987; Popek 1996, 2007).

Liczba stwierdzonych w latach 2011–2012 gatunków róż stanowi 80% gatunków po-
dawanych dotychczas z regionu Roztocza po stronie ukraińskiej. Szacuje się, iż na całym 
Roztoczu po stronie ukraińskiej występuje 16 rodzimych gatunków róż (Popek 1996, 2007) 
(tab. 2). Dlatego też możliwe jest odszukanie na tym terenie kolejnych gatunków, m.in., 
takich jak: R. agrestis Savi (róża polna), R. gallica L. (r. francuska), R. jundzillii Besser 
(r. Jundziłła), czy R. inodora Fr. (r. eliptyczna).

Róże, to w większości gatunki wapieniolubne (kalcyfilne), ciepłolubne (termofilne)  
i światłolubne (heliofilne). Na obszarze całego Roztocza rosną one głównie na murawach 
kserotermicznych i w ciepłolubnych zaroślach. Ponadto można je spotkać na miedzach, 
ugorach, nasłonecznionych obrzeżach lasów, a także w siedliskach wtórnych, takich jak: 
przydroża, przychacia i przypłocia. Głównym zagrożeniem dla róż jest zarastanie terenów 
nieleśnych przez drzewa i inne krzewy, które silnie ocieniają stanowiska róż, powodując 
ich eliminację. Szczególnie narażona na wyginiecie przez ocienienie jest odnaleziona 
w 2012 r. na jednym stanowisku R. spinosissima (ryc. 2). Jest to niski krzew – rośnie 
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Liczba gatunków róż na obszarze regionu geograficznego Roztocze
Number of species of roses in the Roztocze geographic region

Gatunek – Species
Roztocze 

część polska
part of Poland

Roztocze 
część ukraińska 
part of Ukraine

Rosa agrestis Savi + +
R. canina L. + +
R. dumalis Bechst. + +
R. gallica L. + +
R. inodora Fr. + +
R. jundzillii Besser. + +
R. majalis Herrm. + +
R. micrantha Smith + +
R. pendulina L. + +
R. rubiginosa L. + +
R. rugosa Thunb. (antropofit – anthropophyte) + +
R. sherardii Dav. + +
R. spinosissina L. +
R. tomentosa Sm. + +
R. villosa L. + +
R. ×subcanina (H. Christ) R. Keller brak danych (no data) +
R. ×subcollina (H. Christ) R. Keller brak danych (no data) +

Ogółem – Total 14 17

Tabela 2. Porównanie liczby gatunków róż rosnących na polskiej i ukraińskiej części Roztocza w oparciu 
o badania własne i literaturę (Popek, 1996, 2007)

Table 2. Comparison of the number of roses species growing on the Polish and Ukrainian parts of the 
Roztocze Region based on authors own research and literature (according to: Popek 1997, 2007)

do wysokości około 1 m, preferujący warunki pełnego nasłonecznienia. W niektórych 
krajach jak np. Wielka Brytania róża ta ma status „LC” – gatunku najmniejszej troski 
(least concern), chociaż jej istnienie uzależnione jest od stosowania aktywnych zabiegów 
ochronnych (http://sppaccounts.bspi.org.uk/content/R.-spinossima-1).

Rozmieszczenie róż na obszarze ukraińskiej części Roztocza wymaga jeszcze 
dalszych badań uzupełniających, zwłaszcza pod kątem odszukania gatunków wcze-
śniej podawanych w literaturze z tego regionu. Poza pospolitymi gatunkami jak 
np.: R. canina i R. dumalis, pozostałe gatunki (R. agrestis, R. inodora, R. gallica, 
R. micrantha, R. sherardii – ryc. 3) znane są z nielicznych stanowisk, stąd potrze-
ba bardziej szczegółowych badań terenowych. Jednocześnie, aby w pełni poznać 
zróżnicowanie gatunkowe i rozsiedlenie róż w obrębie całego regionu Roztocza, 
szczegółowych badań wymaga również jego część Polska. Do tej pory informacje  
z tego terenu dotyczące róż pochodzą z szerszych opracowań o rozsiedlaniu tych gatun-
ków w Polsce i Europie (Zieliński 1987; Popek 1996, 2007) lub też odnoszą się ogólnie 
do całego obszaru Lubelszczyzny (Krzeczek 1964).
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SUMMARY

This paper is an attempt to gather together existing knowledge of the floristic 
composition of wild roses on the area of Ukrainian Roztocze (western Ukraine). The 
work by Soroka (2002) comprises general references of roses species of this area. 10 
native species of roses, two indigenous hybrids and one escapee from cultivation have 
been ascertained by the authors based on archival materials and their own research. 
Four new species (Rosa rugosa, R. spinisissima, R. ×subcanina, R. ×subcollina) for the 
flora of this area, never recorded yet, have been found. Distribution of roses on the area 
of the Ukrainian part of Roztocze requires further complementary studies, especially in 
terms of finding species recorded in the literature of the region, and not confirmed in 
studies from 2011–2012.
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WSTęP

Wczesną wiosną 2011 r. archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ przeprowadzili bada-
nia powierzchniowe w okolicach Skały, pow. Kraków, miasta położonego w południowej 
części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w odległości około 20 km na północ od 
Krakowa i leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. W wy-
niku badań prospekcją powierzchniową objęto obszar około 1,2 km2, penetrując jedynie 
wschodnie i południowo-wschodnie zaplecze miasta oraz sąsiedztwo warowni w Grodzi-
sku (ryc. 1). Niewielki zakres przestrzenny badań przeprowadzonych w 2011 r. wynikał  
z dydaktycznego celu przedsięwzięcia, jakim było wdrożenie praktykantów Instytutu 
w metodykę archeologicznych badań powierzchniowych. Skromny rezultat przeprowadzo-
nej prospekcji traktować należy raczej jako niewielkie uzupełnienie wartościowych prac  
o charakterze programowym, jakie przed laty podjęto w rejonie Skały (lech i in. 1984). 
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Badania te, kierowane przez J. lecha realizowano w latach 1976–1980 jako część szeroko 
zakrojonego projektu badawczego, którego przedmiot stanowiło rozpoznanie reliktów 
osadnictwa w całym dorzeczu Prądnika (lech i in. 1984; Chochorowska 2006). Prace  
J. lecha doprowadziły do ujawnienia ponad 10 stanowisk bądź punktów osadniczych  
w najbliższych okolicach Skały (lech i in. 1984, s. 225–227), z których część potwierdzono 
w toku badań przeprowadzonych w 2011 r. 

Pomimo iż celem niniejszego komunikatu jest prezentacja materiałów zabytkowych 
pozyskanych w wyniku badań przeprowadzonych w 2011 r., jego zasadnicze akcenty za-
wierają się w analizie interesujących artefaktów doby późnego paleolitu – okresu bardzo 
słabo poznanego w całym dorzeczu Prądnika. Uwagi dotyczące pozostałego materiału 
zabytkowego, a zwłaszcza mało charakterystycznych fragmentów naczyń glinianych, 
jako wnoszące niewiele do stanu wiedzy o osadnictwie w rejonie Skały traktować należy  
w kategoriach uzupełniających.

Ryc. 1. Obszar objęty prospekcją powierzchniową wraz z oznaczeniem poszczególnych punktów osadni-
czych: a – obszar objęty regularnymi badaniami powierzchniowymi w 2011 r.; b – późnopaleolityczne znaleziska 
krzemienne (kultura magdaleńska); c – znaleziska krzemienne z wczesnej epoki brązu; d – prahistoryczne 
znaleziska krzemienne o nieustalonej chronologii; e – ułamki ceramiki średniowiecznej (ogólnie: XI – początek 
XVI w.); f – ułamki ceramiki późnośredniowiecznej (2. połowa XIII – początek XVI w.)

Fig. 1. Area covered by archaeological surface prospecting with marked locations of particular settlement 
points: a – area covered by regular surface fieldworks in 2011; b – late Palaeolithic flint finds (Magdalenian 
Culture); c – flint finds from the Early Bronze Age; d – prehistoric flint finds of undetermined chronology; 
e – medieval pottery shards ( generally: the 11th – the beginning of the 16th century); f – late-medieval pottery 
shards (the second half of the 13th – the beginning of the 16th century).
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WYNIKI

W trakcie prowadzonej prospekcji odkryto interesujący zespół wyrobów krzemiennych 
charakterystycznych dla inwentarzy późnopaleolitycznych (ryc. 2–4, tab. 1). Materiał 
zabytkowy koncentrował się na ograniczonym obszarze około 100 m2 zlokalizowanym  
w głębi wysoczyzny na południe od Skały, około 100 m od drogi prowadzącej do Kra-
kowa. Wchodzące w skład skupienia zabytki wykonane zostały z krzemienia jurajskiego 
podkrakowskiego barwy szaro-brązowej. W inwentarzu tym  wyróżniono:

– termiczny okruch krzemienia, 
– konkrecję ze śladami pojedynczych odbić odłupkowych,
– rdzeń dwupiętowy wspólnoodłupniowy wiórowy znajdujący się w zaawansowanym 

etapie eksploatacji o wymiarach 117 x 47 x 60 mm. Pierwsza pięta uformowana została 
poprzez pojedyncze uderzenie, druga zaprawiona wieloma odbiciami. Obie pięty po-
chylone w stosunku do odłupni tworzą kąt ostry. Odłupnia zlokalizowana jest na węż-
szym boku rdzenia, lekko zachodząc na jego boki. Na boku widoczne są ślady związane  
z przygotowywaniem odłupni oraz tyłu rdzenia poprzez formowanie zatępiska dwustron-
nego (ryc. 2: 1),

– rdzeń dwupiętowy wspólnoodłupniowy wiórowy, szczątkowy o wymiarach 67 x 33 x 
27 mm. Obie pięty rdzenia zostały zaprawione wieloma odbiciami. Na krawędzi odłupni 
widoczne ślady pracowania. Sama odłupnia obejmuje szerszy bok rdzenia. Na powierzchni 
rdzenia widoczne pozostałości dwóch zatępisk bocznych (ryc. 2.3),

– rdzeń dwupiętowy wiórowo-odłupkowy szczątkowy, asymetryczny o wymiarach 51 
x 41 x 47 mm. Prawdopodobnie jest to egzemplarz regularnego rdzenia dwupiętowego 
wspólnoodłupniowego wiórowego, który w trakcie eksploatacji uległ znacznemu skró-
ceniu (ryc. 2: 4),

– rdzeń odłupkowy o zmienionej orientacji, szczątkowy o wymiarach 56 x 40 x 46 mm 
(ryc. 2: 5),

– asymetryczny odłupek retuszowany, w większej części pokryty powierzchnią natu-
ralną, o wymiarach 23 x 37 x 9 mm (ryc. 2: 2).

Poza wyżej wymienionym zespołem późnopaleolitycznym odkryto nieliczne wyro-
by krzemienne, dla których określenie bliższej chronologii nie było możliwe. Wyjątek 
stanowi pojedyncza siekiera krzemienna odkryta w okolicach średniowiecznej warowni  
w Grodzisku koło Skały (stanowisko oznaczone nr. 14; por. ryc. 1). Jest to krępy eg-
zemplarz dwuścienny o wymiarach 112 x 65 x 32 mm (ryc. 3: 3). Siekiera ta wykonana 
została na naturalnym okruchu krzemienia jurajskiego barwy szaro-brązowej. Ślady obu-
stronnego szlifowania widoczne są jedynie na wypukłym ostrzu, pozostałe powierzchnie 
pokryte są retuszem formującym oraz naturalną powierzchnią termiczną. Szerokość 
ostrza odpowiada maksymalnej szerokości zabytku. Część przyostrzowa jest uszkodzo-
na przy krawędzi w wyniku odbicia szerokiego odłupka. Zabytek ten łączony może być 
z osadnictwem wczesnej epoki brązu, o czym świadczy technika jego wykonania oraz 
morfologia. Niestety precyzyjne określenie przynależności kulturowej tego zabytku nie 
jest możliwe. Nie towarzyszą mu inne wyroby krzemienne ani ceramiczne, co może być 
wynikiem krótkotrwałej penetracji tego obszaru przez społeczności wczesnej epoki brązu. 
W tym czasie tereny Jury Ojcowskiej były stosunkowo słabo zasiedlone (lech i in., 1984, 
s. 206; Kadrow 2006, s. 465), dlatego znalezisko to stanowi cenne uzupełnienie naszej 
dotychczasowej wiedzy o występującym tu osadnictwie.
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Ryc. 2. Późnopaleolityczne zabytki krzemienne odkryte na stanowisku 2. 1, 3–5 – rdzenie; 2 – odłupek 
retuszowany; 1–5 – krzemień jurajski podkrakowski 

Fig. 2. late Palaeolithic flint artefacts discovered at site 2. 1, 3 – 5 – cores; 2 – retouched flake; 1 – 5 – 
Jurassic flint
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Pozostałe wyroby krzemienne to głównie odłupki, rdzenie odłupkowe, tłuczki krze-
mienne oraz pojedyncze mało charakterystyczne odłupki retuszowane (ryc. 3: 1, 2). 
Wszystkie te wyroby wykonane zostały z lokalnego krzemienia jurajskiego. 

W trakcie badań powierzchniowych rejestrowano również liczne ułamki naczyń, dające 
świadectwo późnych, tj. średniowiecznych oraz przede wszystkim nowożytnych przejawów 
aktywności ludzkiej w najbliższym sąsiedztwie Skały. Nie licząc pojedynczych przypadków 
są to zabytki mało charakterystyczne, odznaczające się niewielkimi rozmiarami, które 
świadczą o skali procesów postdepozycyjnych. Okazy te najpewniej przypadkowo trafiły 
na pola uprawne w wyniku prowadzenia gospodarki nawozowej, dowodnie poświadczo-
nej na ziemiach polskich przynajmniej od połowy wieku XIV (Chmielewski, Dąbrowski 
1964, s. 321; patrz również: Blajer 2007). Przy takim właśnie założeniu można w nich 
zatem upatrywać wskaźników zasięgu odlesienia samego zaplecza miejscowości (por. 
Blajer 2007).

Spośród pozyskanych źródeł zdecydowana większość zabytków ceramicznych repre-
zentuje przykłady rzemiosła nowożytnego, związanego głównie z XVII i XVIII stuleciem. 
Ułamki naczyń nowożytnych rejestrowane były w zasadzie na wszystkich polach objętych 
badaniami 2011 r.

Na artefakty średniowieczne składa się zaledwie 12 ułamków naczyń. Zabytki te 
uznać należy za silnie rozdrobnione i raczej mało diagnostyczne pod względem chro-
nologicznym. Nie licząc fragmentu wylewu (zbliżonego do typu 7. wg A. Wałowy: 1979,  
s. 78–79; por. ryc. 4:1), krawędzi pokrywki (ryc. 4: 2) oraz trzech ułamków naczyń wypa-
lonych w atmosferze redukcyjnej, które odnieść należy raczej do późnego średniowiecza 
(2. połowa XIII – początek XVI w.), pozostałe ułamki naczyń określić należy jedynie 
ogólnie jako „średniowieczne”, nie wykluczając zarazem ich wczesnośredniowiecznej 
chronologii. Wszystkie wzmiankowane tutaj fragmenty pochodzą z naczyń wykonanych 
z glin żelazistych, w większości wypalonych w atmosferze utleniającej (9 okazów), schu-
dzonych domieszką drobnego piasku o granulacji 0,1–0,5 mm. W dwóch przypadkach 
zaobserwowano obecność domieszki szamotu. W masie garncarskiej widoczne są ponadto 
drobiny połyskliwej miki, stanowiące zapewne niezamierzony, przypadkowy komponent 
ciasta garncarskiego. 

DYSKUSJA

Najbardziej wartościowym wynikiem przeprowadzonej prospekcji powierzchniowej 
było odkrycie na stanowisku oznaczonym numerem 2 inwentarza późnopaloeolitycznego 
(ryc. 1). Niestety brak wśród zabytków pochodzących z tego zespołu charakterystycznych 
narzędzi retuszowanych (liściaków lub tylczaków) utrudnia jednoznaczne określenie jego 
przynależności kulturowej. Występowanie w jego obrębie dwupiętowych rdzeni wiórowych 
wskazuje na jego przynależność do jednej z dwóch jednostek kulturowych występujących 
na obszarze Polski południowej w okresie późnego oraz schyłkowego plejstocenu tj. 
kultury magdaleńskiej lub świderskiej.

Późnopaleolityczne osadnictwo kultury magdaleńskiej w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej reprezentowane jest przez pojedyncze stanowiska otwarte. 
Są to duże pracownie krzemieniarskie zlokalizowane albo w głębi wysoczyzny, jak ma to 
miejsce w przypadku stanowiska w Brzoskwini (Ginter, 1983, s. 28; Sobczyk, 1993, s. 11) 
lub na jej południowych obrzeżach, czego przykładem może być stanowisko w Wołowicach 
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Ryc. 3. Wyroby z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego znalezione w okolicach Skały: 1 – tłuczek krze-
mienny odkryty na stanowisku 4; 2 – odłupek retuszowany odkryty na stanowisku 16; 3 – siekiera krzemienna 
odkryta na stanowisku 14

Fig. 3. Artefacts made of Jurassic flint found in the surroundings of Skała: 1 – flint hammerstone discovered 
at site 4; 2 – retouched flake found at site 16; 3 – flint axe discovered at site 14
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Ryc. 4. Ułamki naczyń średniowiecznych, pozyskane w okolicach Skały: 1 – stan. 6; 2 – stan. 11; 3 – stan. 
7; 4, 5 – stan 10; 6 – stan. 9

Fig. 4. Shards of medieval vessels discovered in the vicinity of Skała: 1 – site 6: 2 – site 11; 3 – site  
7; 4, 5 – site 10; 6 – site 9

(Dagnan-Ginter, 1975, s. 22). Dodatkowo o penetracji przez ludność kultury magda-
leńskiej obszaru Wyżyny w późnym paleolicie świadczą nieliczne materiały odkrywane  
w namuliskach jaskiń – pomijając oczywiście starszy zespół odkryty w Jaskini Maszyc-
kiej (Kozłowski 1996). Przykładem tego są między innymi inwentarze pochodzące ze 
schroniska w Puchaczej Skale (Kowalski i in. 1965, s. 23), jaskini w Zalasie (Bocheński  
i in. 1985, s. 49) czy jaskini Gaik I–II (Kozłowski 1960a, s. 28). Osadnictwo kultury mag-
daleńskiej występujące w tym czasie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
związane było w głównej mierze z eksploatacją dobrych jakościowo złóż krzemienia 
jurajskiego (stanowiska w Brzoskwini, Wołowicach, jaskinia w Zalasie). Na omawianym 
obszarze nie odkryto, jak dotychczas, otwartych stanowisk podomowych tej kultury, co 
może wynikać z aktualnego stanu badań. Za ten stan rzeczy odpowiadać może również 
krótkotrwały charakter osadnictwa magdaleńskiego występującego na tym terenie, któ-
rego głównym jeśli nie jedynym celem było zdobycie niezbędnego do produkcji narzędzi 
surowca krzemiennego. 

Zespoły kultury świderskiej odkrywane na południowym obszarze Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej uznać można za bardzo skąpe. Są to najczęściej pojedyncze narzędzia 
w postaci charakterystycznych liściaków, brak natomiast liczniejszych inwentarzy, jak 
te znane z piaskowych stanowisk położonych w okolicach Krakowa (Czapkiewicz 1936; 
Dagnan-Ginter, Drobniewicz 1974; Kozłowski 1960b, s. 67–88; Roczkalski, Włodarczak 
2002, s. 49; Stefański, Wilczyński 2012, s. 427). Dlatego uznać należy, że penetracja Wyży-
ny przez społeczności świderskie ograniczona była do dolin rzecznych, czego najlepszym 
przykładem jest stanowisko położone w dolinie Rudawy czy odkryte w północnej części 
Wyżyny rozległe pracownie krzemieniarskie, położone w dolinnej strefie Warty (Ginter 
1969). Potwierdzają to również wyniki badań powierzchniowych prowadzonych w doli-
nie Prądnika przeprowadzone jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, które dostarczyły 
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Nr punktu 
osadniczego 
Settlement 

point number

Chronologia
Chronology

Materiał zabytkowy
historic material

1 Prahistoria 1 odłupek krzemienny

2 Późny paleolit  (kultura 
magdaleńska?)

1 konkrecja krzemienia
1 okruch krzemienia
4 rdzenie krzemienne (ryc. 2:1, 3-5)
1 odłupek retuszowany (ryc. 2: 2)

3 Prahistoria 2 odłupki krzemienne

4 Prahistoria
2 tłuczki krzemienne (ryc. 3: 1)
1 część piętkowa wióra krzemiennego
3 odłupki krzemienne

5 Prahistoria 1 rdzeń krzemienny

6 Późne średniowiecze 1 wylew naczynia garnkowatego 
bądź dzbana (ryc. 4: 1)

7 Średniowiecze
1 ułamek naczynia nie określonego
pod względem formalnym, zdobionego
ornamentem falistej linii rytej (ryc. 4: 3)

8 Średniowiecze 1 ułamek naczynia nie określonego
pod względem formalnym

9 Średniowiecze
1 ułamek naczynia nie określonego
pod względem formalnym, zdobionego
ornamentem poziomej linii rytej (ryc. 4: 6)

10 Średniowiecze, 
późne średniowiecze

5 ułamków naczyń nie określonych
pod względem formalnym, w tym 2 ułamki 
zdobione ornamentem poziomej linii rytej
(ryc. 4: 4–5)

11 Późne średniowiecze 1 krawędź pokrywki (ryc.4: 2)

12 Średniowiecze 1 ułamek naczynia nie określonego
pod względem formalnym

13 Średniowiecze 1 ułamek naczynia nie określonego
pod względem formalnym

14 Wczesna epoka brązu 1 siekiera krzemienna (ryc. 3: 3)

15 Prahistoria 2 rdzenie krzemienne
1 okruch retuszowany

16 Prahistoria

1 tłuczek krzemienny
1 odłupek krzemienny
1 retuszowany odłupek krzemienny 
(ryc. 3: 2)

Tabela 1. Wykaz zabytków wzmiankowanych w tekście

Table 1. list of artefacts mentioned in the text
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pojedynczych zabytków schyłkowopaleolitycznych (Ginter 1983, s. 30; lech i in. 1984). 
Powyższe przykłady świadczą o ograniczonym zasiedleniu w okresie schyłkowego pale-
olitu strefy wysoczyznowej Wyżyny. ludność świderska preferowała raczej strefę dolinną 
większych rzek, co najprawdopodobniej miało związek ze specyficznymi warunkami 
środowiskowymi, jakie tam panowały. Bardzo rzadko natrafiamy na wyroby związane  
z osadnictwem kultury świderskiej na stanowiskach jaskiniowych. Na krótkotrwałą 
okupację jaskiń w okresie schyłkowego paleolitu wskazują pojedyncze znaleziska znane  
z jaskini Na Gaiku I–II (Kozłowski 1960a, s. 28). Ślady tego osadnictwa odnajdujemy również  
w Ruskiej Skale koło Zawiercia (Chmielewska, Pierzchałko 1956). 

Niestety na podstawie pojedynczych egzemplarzy rdzeni nie jest możliwe przyporząd-
kowanie odkrytego inwentarza do jednej z wymienionych wcześniej kultur. lokalizacja 
znaleziska sugeruje raczej jego związek z osadnictwem kultury magdaleńskiej, którego 
ślady odnajdujemy w strefie wysoczyznowej interesującego nas obszaru. Opisany zespół 
na stanowisku oznaczonym numerem 2 prawdopodobnie odpowiada stanowisku ozna-
czonemu numerem 84 w Skale, które zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych 
prowadzonych w tym rejonie przez J. lecha, E. Rook oraz F. M. Stępniewskiego w latach 
1976–1980. Znaleziony wówczas egzemplarz rdzenia dwupiętowego wspólnoodłupnio-
wego zakwalifikowany został przez autorów badań jako zabytek schyłkowopaleolityczny 
(lech i in., 1984, s. 227; por. ryc. 1). 

ZAKOńCZENIE

Odkrycie w okolicach Skały otwartego stanowiska paleolitycznego dostarczyło nowych 
danych na temat zasięgu osadnictwa paleolitycznego występującego na południowym 
obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Oceniając wartość tego odkrycia trzeba 
pamiętać, że tego typu materiały zabytkowe są niezwykle rzadko odkrywane na tym 
obszarze. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich jest zaleganie 
stanowisk paleolitycznych pod osadami późnoplejstoceńskimi, których miąższość może 
dochodzić nawet do kilku metrów. Z drugiej strony znaczna liczba stanowisk położonych 
pierwotnie na kulminacjach wzniesień lub krawędziach dolin mogła ulec zniszczeniu  
w wyniku działania procesów erozyjnych. Ostatnim ale nie najmniej znaczącym powodem 
takiego stanu rzeczy jest widoczny już od XIX w. trend polegający na kierowaniu niemal 
całego wysiłku badawczego na eksplorację stanowisk jaskiniowych Wyżyny. Dlatego mamy 
nadzieję, że w najbliższej przyszłości podjęte zostaną badania terenowe tego stanowiska, 
które pozwolą określić jego dokładny zasięg oraz chronologię. 
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SUMMARY

In the early spring of 2011 archaeologists from the Jagiellonian University Institute 
of Archaeology conducted surface surveys in the vicinity of Skała, the town situated at  
a distance of 20 km to the north of Kraków in the southern part of the Kraków-
Częstochowa Upland, in the district of Kraków. The surface prospecting survey covered 
an area of ca. 1.2 km2 and included the exploration of only the eastern and south-eastern 
outskirts of the town and the neighbourhood of the stronghold at Grodzisko. 

The most interesting result of the fieldworks was the discovery of a late Palaeolithic 
inventory made at the site marked with the number 2. Regrettably, this assemblage does 
not contain distinctive retouched tools, like backed blades or tanged points, which makes 
it difficult to unambiguously determine its cultural affiliation. The fact that the described 
collection includes double-platform blade cores suggests its affiliation with one of the 
two cultural units that existed in the area of southern Poland within the late Pleistocene 
phases, that is the Magdalenian and the Swiderian Cultures. The location of the find 
points rather to its association with the settlement of the Magdalenian Culture which 
traces can be found in the upland part of the discussed area. A definitely younger find is 
a specimen of a flint axe discovered nearby Grodzisko which can be generally connected 
with the settlement of the Early Bronze Age. 

Discovered also during the fieldworks numerous shards of vessels provide evidence to 
the existence of human activity in the later periods, that is the Middle Ages and, above 
all, modern times. Apart from single items, these finds have few distinctive features 
and their sizes are small, which testifies to the scale of post-depositional processes. The 
excavated pottery shards most probably appeared in arable fields by accident as a result 
of the manure farming system used in Poland since at least the mid-14th century, for 
which there is documentary evidence.





PRĄDNIK
PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

Prądnik. Prace Muz. Szafera 23 141–148 2013

DARIUSZ BOBAK1, STEFAN KAROl KOZŁOWSKI2,  
ThOMAS TERBERgER3, MARTA POŁTOWICZ-BOBAK1

1Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. hoffmanowej 8, 35–016 Rzeszów

2Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01–938 Warszawa 

3Niedersächsischen landesamt für Denkmalpflege, Scharnhorststraße 1 
30175 hannover, Niemcy

Wstępne spraWozdanie z badań archeologicznych 
na tarasie przed Jaskinią Maszycką W 2013 roku

preliminary report on the archaeological research  
of the terrace of the Maszycka cave in 2013

abstract. On the days from 29th September to 2nd October 2013 archaeological surveys were  conducted on 
the terrace of the Maszycka Cave. The aim of the research was to locate the debris left after the investigations 
carried out by g. Ossowski, and then start to explore them. The debris became identified; the area of the survey 
covered 2 square metres. The assemblage of 533 relics obtained from the investigated area contained almost 
exclusively small flint artefacts and tiny fragments of bones. Among the finds were also molluscs shells, bones  
of small mammals, a fish vertebra, and the shards of ceramics including prehistoric and medieval pottery. 
Particularly important is the discovery of a large set of burnt flints and a radiolarite flake. Because of the 
scientific significance of the site and the importance of finds the investigations should be continued. 

słowa kluczowe: Maszycka Cave, Magdalenian, exploration of debris

Stanowisko w Jaskini Maszyckiej należy bez wątpienia do najważniejszych i najsłynniej-
szych stanowisk paleolitycznych w Polsce. Jego rangę wyznacza przede wszystkim spekta-
kularny charakter znalezisk jak i fakt, że jest to jedyne poza terenami Francji stanowisko 
magdaleńskie należące do facjesu z nawetami (ryc. 1), a jednocześnie jeden z zaledwie 
kilku pewnych punktów osadniczych w Europie Środkowej należących do najwcześniejszej 
fazy rekolonizacji tej części kontynentu po zakończeniu maksimum ostatniego zlodowa-
cenia [lgM] (Kozłowski i in. 2012; Połtowicz-Bobak 2013; Terberger 2013). 

Jaskinia Maszycka położona jest około 20 km na północ od Krakowa na terenie  
Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest usytuowana na prawym zboczu Wąwozu Maszyckie-
go uchodzącego do doliny Prądnika (ryc. 2). Jej obydwa otwory znajdują się na wysokości 
69 i 76 m nad dnem doliny oraz odpowiednio 17 i 24 nad dnem wąwozu (gradziński in. 
2011). Jest to niewielka, jasna, dobrze oświetlona jaskinia o szerokim wejściu i głównej 
komorze. Wejście jaskini skierowane jest na południe i południowy zachód. Przed jaskinią 
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znajduje się taras, który w okresie jej zasiedlania miał około 8 m długości. Osadnictwo 
obejmowało główną komorę przy wejściu, taras przedjaskiniowy oraz niewielką komorę 
z tyłu jaskini (Kozłowski i in. 1995). 

Stanowisko zostało odkryte i po raz pierwszy badane przez g. Ossowskiego w 1883 
roku (Ossowski 1884, 1885). W trakcie jego badań wyeksplorowano praktycznie całe 
wnętrze jaskini, wydobywając zeń zabytki kamienne i kościane oraz szczątki kostne na-
leżące do ludzi i zwierząt. Dokumentacja g. Ossowskiego zawiera schematyczny rysunek 
profilu pozwalający na ustalenie przybliżonej pozycji stratygraficznej zespołu. Zgodnie 
z ówczesną metodologią badań, nie odnotowano jednak danych dotyczących planigrafii 
ani dokładnego rozmieszczenia pionowego zabytków. Charakterystyczny jest także fakt, 
że wśród znalezisk występują niemal wyłącznie formy dużych rozmiarów, brak jest nato-
miast drobnych odpadków, przede wszystkim łusek; nie ma też fragmentów przepalonych 
krzemieni ani drobnych kości i zębów, a więc wszystkich elementów których można się 
spodziewać na stanowisku uznawanym za obozowisko typu podomowego (Kozłowski, 
Sachse-Kozłowska 1995). Należy to tłumaczyć metodą badań typową dla XIX w. i jej 
niedoskonałościami. 

Ryc. 1. Stanowiska magdalenienu z nawetami w Europie: a – rozmieszczenie stanowisk: 1 – Jaskinia Ma-
szycka; 2 – Roc de Marcamps; 3 – grotte du Placard; 4 – grotte du Chaffaud; 5 – la garenne; 6 – laugerie-
Basse; 7 – laugerie haute; 8 – grotte d’Arlay;  b –  zasięg ostatniego maksymalnego zlodowacenia [lgM]  
w Europie (wg Połtowicz 2013) 

Fig. 1. Magdalenian à navettes sites in Europe: a – distribution of sites: 1 – Maszycka Cave; 2 – Roc de 
Marcamps; 3 – grotte du Placard; 4 – grotte du Chaffaud; 5 – la garenne; 6 – laugerie-Basse; 7 –  laugerie 
haute; 8 – grotte d’Arlay;  b – range of the last maximum glaciation [lgM] in Europe (acc. to Połtowicz 
2013)



            Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych przed Jaskinią Maszycką w 2013 r.   143

Kolejny raz stanowisko w Jaskini Maszyckiej było badane w latach 1962–1966 przez 
S. K. Kozłowskiego. Prace wykopaliskowe obejmowały wówczas taras przedjaskiniowy 
(Kozłowski 1969; Kozłowski, Sachse-Kozłowska 1995). W ich trakcie pozyskano mniej 
liczne wyroby należące do tego samego zespołu co znaleziska z wnętrza jaskini. Są to także 
artefakty kamienne i kościane oraz kości. Obserwacje profilu i pozycji stratygraficznej 
znalezisk dostarczyły cennych informacji dotyczących ich położenia oraz pozwoliły na 
powiązanie odkryć sprzed jaskini z tymi, które znajdowały się wewnątrz. 

Wyjątkowy charakter zespołu z Jaskini Maszyckiej, a jednocześnie wyraźnie widoczny 
brak części zespołu, głównie drobnych wyrobów i szczątków kostnych, spowodowały, że 
została podjęta próba odnalezienia i przebadania starych hałd. Przedsięwzięcie to ma 
swoje precedensy np. na magdaleńskim stanowisku w Petersfels, na którym ponowna 
eksploracja hałd przyniosła bardzo liczne znaleziska drobnych artefaktów, w tym zbroj-
ników (Albrecht i in. 1994). 

Na rok 2013 zaplanowano pierwsze rozpoznanie terenowe, które miało stanowić 
podstawę ewentualnych dalszych prac związanych z ponowną eksploracją badanych 
już sedymentów. W dniach od 29. września do 2. października 2013 r. przeprowadzono 
badania sondażowe na tarasie Jaskini Maszyckiej w Maszycach pow. Kraków. Badania 
miały na celu odnalezienie i wstępne rozpoznanie hałd powstałych w trakcie badań 

Ojcowski Park Narodowy

Ryc. 2. lokalizacja stanowiska w Jaskini Maszyckiej skala 1:10 000

Fig. 2. location of the site in the Maszycka Cave at a scale of 1: 10 000
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g. Ossowskiego. Badania były prowadzone przez zespół, w skład którego wchodzili: 
prof. Stefan Karol Kozłowski, prof. Thomas Terberger oraz dr Marta Połtowicz-Bobak 
i mgr Dariusz Bobak. W badaniach brali udział doktoranci (A. Nowak, O. Wojnowska) 
i studenci (M. Kalita, K. Szpunar, R. Zwolennik) Instytutu Archeologii UR, mgr T. Wi-
śniewski z IA UMCS oraz mgr mgr A. i A. Kotula z Katedry Archeologii Uniwersytetu 
w greifswaldzie (Niemcy). Badania finansowane były ze środków Niedersächsischen 
landesamt für Denkmalpflege. 

Po wstępnych oględzinach terenu tarasu przed jaskinią wytyczono wykop usytuowany 
ukośnie do wejścia do jaskini, 10 metrów od niego, położony na osi wschód-zachód (ryc. 
3). Sondaż był zlokalizowany tak, aby obejmował skraj tarasu i szczytową część stoku.  
W tym rejonie zidentyfikowano bowiem niewielką kulminację, którą zinterpretowano 
jako prawdopodobną hałdę. Początkowo wytyczono wykop o wymiarach 7x1 m, ale eks-
plorację rozpoczęto na dwóch metrach kwadratowych, przy krawędzi tarasu. Na metrach 
tych, jak założono, najbardziej możliwe było uchwycenie hałdy. Ponieważ hałda została 
zidentyfikowana, te dwa metry stały się przedmiotem dokładnej eksploracji. 

Każdy z metrów został podzielony na ćwiartki, które eksplorowano warstwami mecha-
nicznymi o grubości 10 cm, z uwzględnieniem zmienności poszczególnych sedymentów 
zasypiska. Pozyskany sedyment był w całości przesiewany a następnie, w większości, szla-
mowany w wodzie na sicie o grubości oczek 3 mm. Zabytki zbierano z ćwiartek metrów  
a szczególnie charakterystyczne namierzano trójwymiarowo przy zastosowaniu tachimetru 
elektronicznego (ryc. 4). 

Ryc. 3. lokalizacja son-
dażu z roku 2013: 1 – metry 
eksplorowane w roku 2013; 
2 – wytyczony wykop; 3 – 
wejście do jaskini; 4 – ściana 
wapienna

Fig. 3. location of the 
2013 survey: 1 – explored 
in 2013 area (in square 
metres); 2 – laid out trench; 
3 – entrance to the cave; 
4 – limestone wall
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W trakcie badań przebadano zaledwie dwa metry kwadratowe do głębokości 80 cm, 
przy czym na części eksplorowanego obszaru eksplorację zatrzymano na poziomie humusu, 
będącego najprawdopodobniej wyznacznikiem poziomu gruntu z okresu badań wykopa-
liskowych. Uchwycono kolejne warstwy zasypiska, składające się z lessu przemieszanego 
z gruzem wapiennym oraz niekiedy z humusem (ryc. 5). 

Z przebadanego obszaru pozyskano 533 zabytki (221 numerów inwentarzowych); 
niemal wyłącznie drobne artefakty krzemienne (łuski, fragmenty odłupków i wiórów) 
i drobne fragmenty kości. Wśród tych ostatnich występują zarówno kości zwierzęce  
i, być może, ludzkie jak i najprawdopodobniej niewielkie ułamki wyrobów kościanych, 
dziś niemożliwych do bliższej identyfikacji. Znaleziono też muszelki ślimaków, drobne 
kości małych ssaków i krąg ryby. Nie jest jasne, czy wszystkie te szczątki można wiązać  
z osadnictwem magdaleńskim, aczkolwiek wydaje się, że związek ten, co najmniej więk-
szej części z nich, jest możliwy. Wśród materiałów znaleziono także fragmenty ceramiki, 
w tym ceramiki prahistorycznej, średniowiecznej oraz nowożytnej, co pozostaje w zgodzie 
z odnotowaną w trakcie wcześniejszych badań obecnością śladów młodszego niż starsza 
epoka kamienia osadnictwa pradziejowego (Kozłowski 1969). 

Wśród pozyskanych artefaktów wykonanych techniką łupania przeważają lokalne 
krzemienie jurajskie, których złoża znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska.  
Z tego surowca wykonano 95% inwentarza znanego z dotychczasowych badań (Kozłowski, 
Sachse-Kozłowska 1995). Odkryto także jeden odłupek z ciemnego, brązowego radiolarytu 
oraz drobny fragment ze skały krzemionkowej (krzemienia?) o nieznanej proweniencji. 
Szczególnie ważne jest odkrycie licznej serii przepalonych krzemieni. Są to najczęściej 
drobne fragmenty niekiedy bardzo mocno przepalone i zniszczone na skutek działania 
wysokiej temperatury. Zdecydowana większość z nich to fragmenty artefaktów, najczę-
ściej jak się wydaje odłupków i wiórów oraz łuski. Znaleziska te zasługują na uwagę. Są 
to bowiem materialne ślady ognisk, których dotychczas nie znaleziono na stanowisku, 
choć sam fakt palenia ognia jest oczywisty, z uwagi na charakter i długość zasiedlania 
stanowiska. Podobnie, oczywista jest obecność łusek, które dotychczas reprezentowane 
były przez zaledwie trzy okazy (Kozłowski, Sachse-Kozłowska 1995), drobnych odłupków 
i ich fragmentów, które w dotychczas znanym inwentarzu są bardzo nieliczne, a które 
stanowią większość odkrytych w hałdach artefaktów. 

Obok drobnych, występują też nieliczne wyroby większych rozmiarów: kilka odłupków 
i wiórów oraz jeden fragment silnie uszkodzonego rdzenia (?), być może w początkowej 
fazie obróbki, wykonanego z krzemienia jurajskiego. Nie zidentyfikowano na razie żadnych 
narzędzi, choć wśród znalezionych krzemieni są niewielkie fragmenty z retuszem. 

Znaleziska krzemieni doskonale wpisują się więc w charakter inwentarza stanowi-
ska typu podstawowego i uzupełniają go o te kategorie zabytków, których dotychczas 
brakowało. Ich liczba znaleziona w tak niewielkim fragmencie hałdy wskazuje, że były 
one bardzo liczne, co także odpowiada strukturze inwentarza pochodzącego z tego typu 
stanowisk. 

Drugą z najważniejszych kategorii znalezisk stanowią kości. W grupie tej występują 
liczne drobne fragmenty kości dużych i drobnych ssaków, być może ptaków oraz zęby. 
Prawdopodobne jest, że wśród tych kości i zębów znajdują się także szczątki ludzkie,  
w tym także zęby i fragmenty kości czaszek. Ich identyfikacja musi być przeprowadzona 
przez specjalistów. Wydaje się, że obecne są też pojedyncze fragmenty, na których moż-
na zaobserwować ślady działalności człowieka; byłyby to wówczas fragmenty kolejnych 
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Ryc. 4. Teren stanowiska w trakcie eksploracji

Fig. 4. Jaskinia Maszycka site in the process of excavation

Ryc. 5. Profil N wykopu

Fig. 5. Profile N of the trench
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narzędzi kościanych. Ponieważ jednak są to wyniki pierwszych obserwacji, tezy te należy 
stawiać bardzo ostrożnie, a ostateczna klasyfikacja materiałów musi być przedmiotem 
szczegółowych badań. Nie da się rozpoznać żadnego narzędzia, którego jednoznaczna 
interpretacja i przypisanie do konkretnej kategorii byłoby możliwe. 

Na przebadanej przestrzeni nie zaobserwowano żadnych koncentracji występowania 
zabytków, co jest oczywiste przy uwzględnieniu charakteru badanego terenu. Nie stwier-
dzono także innego niż przypadkowy rozkładu pionowego zabytków. Jest to klasyczny 
rozkład materiałów przemieszanych, znajdujących się na złożu wtórnym. Badania w ja-
skini Maszyckiej powadzone w roku 2013 były pierwszym, bardzo krótkim sezonem prac 
terenowych, które miały na celu ogólną orientację w sytuacji na stanowisku i poznanie 
potencjalnych możliwości dalszych badań. Sukcesem jest już samo zidentyfikowanie 
starych hałd i stwierdzenie, że zawierają one liczne zabytki. Niewielki odkryty obszar, 
liczący zaledwie dwa metry kwadratowe pozwolił na odkrycie kilkuset przedmiotów, 
przede wszystkim drobnych, brakujących wśród dotychczasowych znalezisk. 

Niezwykle ważne jest zidentyfikowanie surowców importowanych a także licznych 
zabytków przepalonych. Do bardzo cennych znalezisk należy zaliczyć też kości drobnej 
fauny. Są to wszystko elementy, których brakowało wśród materiałów pozyskanych  
z dotychczasowych badań, a które stanowią niezwykle cenne uzupełnienie zespołu, po-
zwalające na jego pełniejszą charakterystykę, a w przypadku materiałów organicznych 
także badania specjalistyczne. Zarówno materiały krzemienne jak i organiczne staną się 
przedmiotem szczegółowych opracowań. 

Z uwagi na bardzo wysoką rangę naukową stanowiska oraz walory znalezisk badania 
powinny być kontynuowane.
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SUMMARY

The site in the Maszycka Cave in Ojców National Park undoubtedly belongs to the 
most important and best known Palaeolithic sites in Poland. It was discovered and first 
surveyed by g. Ossowski in 1883. At that time the excavations covered practically the 
whole interior of the cave, and the unearthed finds included stone and bone relics and 
human and animal bone remains. however, no data were recorded of planigraphy and 
vertical distribution of the relics. The collection of these finds contains no small wastes, 
above all chips, or fragments of burnt flints and small bones and teeth, that is all the 
elements which might be expected to be present at the site that can be interpreted as a 
campsite of the dwelling type. This should be explained by the use of the method typical 
of the 19th-century surveys and its imperfections. The site in the Maszycka Cave was 
later investigated by S. K. Kozłowski in the years 1962-1966. The excavations covered  
at that time the terrace outside the cave entrance.

The unique character of the assemblage from the Maszycka Cave as well as the 
noticeable fact that it is incomplete because of the lack of its important part, mainly 
small artefacts and bone remains were the reason for undertaking an attempt to find 
and explore the old debris. The first test excavation considered to be a basis for possible 
further surveys was planned for 2013.

Archaeological surveys on the terrace outside the entrance to the Maszycka Cave were 
carried out within the period from 29th September to 2nd October 2013. A trench was 
laid out at a distance of 10 metres from the entrance to the cave and obliquely to it. The 
trench covered the edge of the terrace and the upper part of the slope and its location 
was chosen because of the identified in this area small elevation which was interpreted 
as a possible debris. The exploration was carried out within an area of 2 square metres 
in 10-centimetre-thick mechanical layers, taking into consideration the variability of 
particular sediments of the backfill. All excavated sediment was sieved, and then the 
majority of it was water-floated through a sieve with a mesh width of 3 mm.

The assemblage of 533 relics excavated from the studied area included almost 
exclusively small flint artefacts (chips, fragments of flakes and blades) and tiny fragments 
of bones. Among the latter were animal and, possibly, human bones and, most probably, 
small fragments of made of bone objects which correct identification is currently 
impossible. The assemblage of finds also contained molluscs shells, tiny bones of small 
mammals, and a fish vertebra. The fact that among the excavated at the site artefacts 
were shards of ceramics including prehistoric, medieval and modern pottery remains in 
accordance with the recorded during the previous surveys presence of the earlier than the 
late Stone Age traces of prehistoric settlement. Particularly important is the discovery 
of a large set of burnt flints and a radiolarite flake. 

The archaeological exploration carried out in the Maszycka Cave in 2013 was the first 
and a very short season of fieldworks. The survey resulted in the identification of old debris 
and showed that they still contain numerous relics. Considering the scientific importance 
of the site and the unearthed relics further archaeological fieldwork is required.
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WSTęP

Jaskinia Biśnik od 1991 r. jest intensywnie badana przez archeologów, geologów i pale-
ozoologów. Dostępna ilość szczegółowych danych uzyskanych w trakcie wieloaspektowych 
badań jaskini sprawiła, iż uchodzi ona obecnie za jedyny obiekt jaskiniowy w Polsce,  
w której można podjąć próbę odtworzenia ewolucji jej środowiska. Niniejsza praca jest 
próbą odtworzenia ewolucji jaskini od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego. Zawar-
te w niniejszej pracy dane i materiały zostały przedstawione według stanu na koniec 2008 r. 
Odtworzenie przemian środowiska omawianego obiektu opierało się przede wszystkim 
na danych, które były podsumowaniem pierwszego etapu interdyscyplinarnych badań 
w jaskini (Cyrek 2002), a ich wyniki zawarto w dysertacji autorki (Kasprowska 2009).

CEl PRACY I METODYKA BADAń

Celem pracy jest ustalenie prawidłowości rozwoju środowiska Jaskini Biśnik i odtwo-
rzenie jego ewolucji. Do realizacji celu wyznaczono następujące zadania badawcze: 

– sformułowanie całościowej (geokompleksowej) koncepcji środowiska jaskiniowego,
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– ustalenie osobliwości środowiska jaskiniowego na różnych etapach jego rozwoju 
w czasie geologicznym,

– ustalenie prawidłowości zmian środowiska jaskiniowego od etapu tworzenia się 
jaskini do dnia dzisiejszego.

Powyższe założenia wymagały specjalnego doboru metod. W celu odtworzenia ewolucji 
środowiska Jaskini Biśnik zastosowano przede wszystkim: kameralne, terenowe i labo-
ratoryjne metody badawcze. Prace kameralne polegały przede wszystkim na studiach 
literatury z różnych dyscyplin naukowych – głównie z zakresu geologii (sedymentologii), 
geomorfologii, archeologii, klimatologii, hydrologii, biogeografii i speleologii. Ważna też 
była analiza danych pochodzących z badań środowiska sedymentacyjnego jaskini oraz 
przegląd materiałów archiwalnych (zostały one udostępnione autorce głównie przez  
Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika (UMK) w Toruniu). 

Uzupełnieniem prac kameralnych były badania terenowe, a w tym najważniejsza ich 
część – coroczny (od roku 2004) udział autorki w letnich pracach wykopaliskowych w Ja-
skini Biśnik. Po zapoznaniu się z metodyką badań wypełnień tego stanowiska, stosowaną 
w archeologii i geologii, obserwowano i analizowano kolejno odsłaniane warstwy osadów 
oraz elementy morfologii obiektu w celu odtworzenia poszczególnych komponentów 
środowiska jaskiniowego w jego różnych okresach rozwojowych.

Równolegle do wspomnianych prac prowadzono badania geologiczne i litologiczne. 
Polegały one głównie na poznaniu cech skały krasowiejącej, z której zbudowana jest 
jaskinia, m.in. przy zastosowaniu mikroskopu optycznego i elektronowego środowisko-
wego mikroskopu skaningowego oraz na analizie składu mineralogicznego. Ponadto 
wykonano badania geomorfologiczne w jaskini. Opierały się one przede wszystkim na 
analizie kształtu jej korytarzy oraz form pod kątem ich morfogenezy, a także na rozpo-
znaniu szaty naciekowej oraz rodzaju i miąższości wypełnień w jej najdalszych partiach, 
które nie zostały jeszcze naruszone w trakcie prac wykopaliskowych. Przeprowadzono 
również badania hydrochemiczne, mikroklimatyczne oraz pomiary grubości pokrywy 
śnieżnej – wykonane w rejonie otworów wejściowych jaskini. 

Szczegółowo też opisano i oznaczono współczesne gatunki roślin w strefie przyotwo-
rowej, faunę jaskini oraz jej najbliższego otoczenia. Część roślinności (dotyczy to głów-
nie mszaków), zebrano w miejscach, w których tworzyły one większe skupiska. Analiza 
briologiczna została wykonana w Katedrze Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

POJęCIE ŚRODOWISKA JASKINIOWEGO

Realizacja postawionego celu pracy wymaga odpowiedniego zdefiniowania „śro-
dowiska jaskiniowego”. Może mu odpowiadać pojęcie „geokompleksu jaskiniowego”, 
rozumianego jako zbiór/układ wzajemnie powiązanych elementów przyrodniczych 
(geokomponentów), występujących w próżni skalnej – jaskini i będących w stanie prze-
obrażania się już od czasu jej powstania.

Do elementów badanego środowiska jaskiniowego należą: skała krasowiejąca, w której 
powstała jaskinia (l), morfologia jaskini (M), osady ją wypełniające (O), wody jaskiniowe 
(H), atmosfera podziemna (A), roślinność (R), fauna (F) i człowiek (C). Elementy te na-
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leżą do trzech jakościowych grup: elementów abiotycznych (nieożywionych), biotycznych 
(ożywionych) oraz człowieka, który w różnym czasie przebywał w jaskini i pozostawiał 
w niej przedmioty codziennego użytku (ryc. 1).

Środowisko jaskiniowe, tak samo jak środowisko zewnętrzne, cechuje wyraźna spe-
cyfika, która wynika z powiązania (struktury) elementów środowiskowych, pomiędzy 
którymi istnieją ścisłe relacje oraz tworzą się samoregulujące układy. Może zachodzić 
wiele możliwości relacji pomiędzy poszczególnymi geokomponentami. Im więcej jest 
elementów środowiska jaskiniowego, tym bardziej jest rozbudowany geokompleks oraz 
więcej oddziaływań występuje pomiędzy nimi. Zaburzenie jednej tylko relacji narusza 
inne, prowadząc do destabilizacji struktury całości. Należy podkreślić, iż odtworzenie 
warunków środowiskowych w jaskini polega na badaniu określonych relacji pomiędzy 
elementami geokompleksu. 

Ryc. 1. Elementy środowiska jaskiniowego oraz ich relacje (opis oznaczeń w tekście). Rys. K. Kasprow-
ska-Nowak

Fig. 1. Elements of the cave environment and their relations (description of the signs in the text). Drawn 
by K. Kasprowska-Nowak

JASKINIA BIŚNIK NA TlE OBSZARU BADAń

Jaskinia leży w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w pobliżu wsi Smo-
leń, około 2 km na południowy zachód od Pilicy. Usytuowana jest na lewym zboczu Doliny 
Wodącej, w zachodniej ścianie Skały Biśnik na wysokości około 405 m n.p.m. Jej otwory leżą 
od 6 do 8 m nad dnem Doliny. Obok jaskini przebiegają szlaki turystyczne, m.in. czerwony 
szlak „Orlich Gniazd” i znakowany na niebiesko – szlak „Warowni Jurajskich” (ryc. 2).

Dolina Wodąca stanowi wschodni skraj Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Jej 
granice wyznaczają grupy wzgórz wapiennych, rozciągające się wzdłuż dróg wsi: Złoże-
niec i Smoleń (gmina Pilica) oraz Strzegowa (gmina Wolbrom). Dnem Doliny przebiega 
granica administracyjna województwa śląskiego i małopolskiego.

Badany obszar zbudowany jest z utworów jury górnej (wapienie górnego oksfordu 
typu skalistego), leżących na różnych ogniwach kompleksu paleozoicznego. Wapienie 
odsłaniają się zarówno w górnych partiach zboczy, jak również na wierzchowinie w po-
staci ostańców skalnych. Ważną rolę w budowie geologicznej odgrywają także utwory 
czwartorzędowe reprezentowane przez gliny zwietrzelinowe, lessy vistuliańskie, piaski 
eoliczne, żwiry, muły i in. (Dulias 1996; Mirosław-Grabowska 1998).
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Ryc. 2. Położenie Jaskini Biśnik w Dolinie Wodącej. 

Fig. 2. location of Biśnik Cave in the Wodąca Valley.

W ujęciu tektonicznym obszar stanowi część monokliny śląsko-krakowskiej i jest po-
cięty uskokami o przebiegu NE–SW oraz NW–SE. W jego obrębie stwierdzono obecność 
strefy uskokowej Kraków-lubliniec, która uchodzi za granicę pomiędzy blokami (ter-
ranami) górnośląskim i małopolskim. Bloki te niewątpliwie zaznaczyły się w kierunkach 
rozwoju zjawisk krasowych (Pulina i in. 2005).

Krajobraz obszaru badań ma charakter krasowo-erozyjny. Ponadto wszystkie jego ele-
menty podlegają ochronie prawnej w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 
Obok licznych form skałkowych charakterystycznym elementem rzeźby Doliny Wodącej 
są jaskinie i schroniska skalne bogate w materiały kopalne.

CHARAKTERYSTYKA JASKINI BIŚNIK

Nazwę „Jaskinia Biśnik” wprowadzili archeolodzy. W inwentarzu jaskiń K. Kowal-
skiego (1951) w opisie z 1949 r. widnieje pod nr. 383 jako „Jaskinia na Biśniku”. Pod 
tym samym mianem, ale pod nr. 41 pojawia się również w opracowaniu M. Szelerewicza 
i A. Górnego (1986). W pracy A. Poloniusa (1991) ma nr IV.C.3. 

Wypełnisko jaskini kryje zabytki z różnych epok historycznych – od starszej epoki 
kamienia do czasów nowożytnych i z tego właśnie powodu od dawna jest ona znana 
okolicznej ludności, a zwłaszcza poszukiwaczom skarbów. Najstarsze artefakty, łączone 
z tymczasowym pobytem człowieka w jaskini, pochodzą z paleolitu środkowego (Cyrek 
2002). Prace wykopaliskowe przeprowadzone w szczytowej partii Skały Biśnik, w któ-
rej rozwinęła się jaskinia, ujawniły także obecność zabytków z neolitu, młodszej epoki 
brązu oraz średniowiecza (Muzolf 1997a). Odkryto wówczas pozostałości po pracowni 
krzemieniarskiej oraz niewielkiej konstrukcji w formie wieży, która mogła pełnić funkcję 
nad jaskinią strażnicy rycerskiej. Z legendy wynika, że jaskinia ma połączenie z lochami 
zamku „Smoleń” poprzez system podziemnych korytarzy.

 Jaskinia Biśnik rozwinęła się w wapieniu górnojurajskim typu skalistego. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż powierzchnie skały znajdujące się blisko jej otworów wejściowych 
pokryte są szarą lub czarną warstwą nalotów, często układających się w pasma i smugi.  
W próbach materiału skalnego stwierdzono obecność, m.in. gipsu, siarki, popiołów lotnych 
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(szkliwa glinokrzemianowego), sadzy oraz cząstek organicznych. Przypuszczalnie są one 
związane z pyłowymi i gazowymi zanieczyszczeniami powietrza dalekiego lub bliskiego 
zasięgu (Kasprowska-Nowak 20113a). 

Jaskinia jest częścią systemu jaskiniowego Skały Biśnik (ryc. 3, 4). liczy ona około 
90 m długości. Jej system jest predysponowany tektonicznie szczelinami i ma poziome 
rozwinięcie korytarzy o znacznych deniwelacjach (Kasprowska-Nowak 2011). Obiekt ma 
trzy otwory wejściowe o ekspozycji: NW i NE i obecnie znajduje się na trzech poziomach, 
które tworzą: Komora Główna, Schronisko Boczne oraz Schronisko Górne.

Ryc. 3. Wejście do Komory Głównej Jaskini Biśnik w Dolinie Wodącej. Fot. K. Kasprowska-Nowak

Fig. 3. Entrance of Biśnik Cave in the Wodąca Valley. Photo by K. Kasprowska-Nowak

Poziom osadów jaskini (podłoga) jest nierówny, gliniasto-gruzowy i gliniasto-piasz-
czysty oraz zawiera zagłębienia po wykopach archeologicznych o maksymalnej głęboko-
ści ponad 7 m. W końcowych partiach jaskini (Schronisko Boczne) występują nacieki: 
z mleka wapiennego (polewy), wełniste, grzybkowe, jak również niewielkie i częściowo 
zniszczone stalaktyty.

Wstępnie w jaskini wyróżniono dwie strefy mikroklimatyczne. Pierwszą – mikrokli-
matu dynamicznego (takie warunki panują w Komorze Głównej i pierwszej sali Schro-
niska Bocznego). Drugą – mikroklimatu statycznego (występuje w głębszych partiach 
Schroniska Bocznego). Temperatura w końcowej części jaskini oscyluje w ciągu roku 
w granicach 6,6–7,1 °C.

Partie przyotworowe jaskini są na ogół suche. Najbardziej wilgotne są jej dalsze części 
(od około 16 m od wejścia do Schroniska Bocznego do końca jaskini). Woda występuje 
tutaj w postaci pojedynczych kropli spadających ze stropu; częściowo spływa po ścianach 
lub gromadzi się w kałużach o zmieniających się powierzchniach w ciągu roku. Zimą w po-
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bliżu otworów woda skupia się w formie śniegu, lodu, a także ziarnistej szadzi. Analizy 
hydrochemiczne wykazały wodorowęglanowo-wapniowy (HCO₃¯–Ca) typ jonowy wody 
i odczyn słabo zasadowy w przedziale pH 7,79–8,05. Przewodnictwo elektryczne właściwe 
mieściło się w zakresie 522–720 μS/cm. 

Flora jaskini jest zróżnicowana (Kasprowska-Nowak 2013b). Jej zasięg jaskiniowy 
uzależniony jest głównie od nasłonecznienia i wilgotności. Obszar Pod Nawisem (gleba) 
do 2011 r. zajmowały zbiorowiska krzewiaste i drzewiaste. Partie świetlne, naskalne 
(ściany i szczeliny) stref przyotworowych zdobią głównie paprocie Polypodium vulgare l., 
Cystiopteris fragilis l., Asplenium trichomanes l., Asplenium ruta muraria l. i in. Wstępne 

Ryc. 4. Skała Biśnik z planem Jaskini Biśnik (wg A. Poloniusa 2002; częściowo zmienione): a – poziom 
najwyższy: Jaskinia Psia, górna część Jaskini Biśnik i Schronisko Kopane; b – poziom niższy: Jaskinia Biśnik; 
c – poziom najniższy: Schronisko na Biśniku Dolne oraz odsłonięta wykopaliskowo część Jaskini Biśnik;  
d – przypuszczalny zasięg komory przed wejściem głównym do Jaskini Biśnik

Fig. 4. Biśnik Rock with the plan of Biśnik Cave (after A. Polonius 2002; partly modified): a – highest hori-
zon: Psia Cave, upper part of Biśnik Cave, and Kopane Rock-Shelter; b – lower horizon: Biśnik Cave; c – lowest 
horizon: Na Biśniku Dolne Rock-Shelter and the exposed by excavation part of Biśnik Cave; d – probable site 
of the destroyed chamber in front of the main entrance to Biśnik Cave
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0                  10 
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partie jaskini (miejsca częściowo zacienione) na ścianach i w zagłębieniach stropu licznie 
występują mchy (m.in. Porella platyphylla l., Hypnum cupressiforme l., Pohlia nutans l.), 
glony oraz porosty. 

Jaskinia jest częścią rozległej, podziemnej strefy życia, obejmującej skałę, szczeliny 
i wody podziemne. Wśród gatunków zwierząt, które tu żyją okresowo lub stale na uwagę 
zasługują troglofile przechodzące tutaj swój cykl rozwojowy i troglokseny, występujące 
w jaskini tylko przez część swego życia. Osobnikiem troglofilnym jest np. pająk Meta 
menardi. Spośród trogloksenów spotyka się tu głównie gryzonie oraz motyle, m.in. Sco-
liopteryx libatrix l., Triphosa dubitata l. i in.

CECHY ŚRODOWISKA JASKINI BIŚNIK

Z przeglądu literatury archeologicznej, paleozoologicznej i geologicznej wynika, iż 
wypełnienia jaskiniowe dostarczały do tej pory najwięcej informacji niezbędnych do od-
twarzania elementów środowiska zewnętrznego oraz warunków bytowania społeczeństw 
prehistorycznych. Okazuje się, że rodzaj osadów z ich danej warstwy może być również 
znaczący przy rekonstruowaniu poszczególnych geokomponentów środowiska jaskinio-
wego z człowiekiem włącznie (tab. 1).

Dane do rekonstrukcji  Metody rekonstrukcji
Zrekonstruowany element 
środowiska jaskiniowego

(geokomponent)

Gruz wapienny

Geologiczne

Skała krasowiejąca
Gruz wapienny, glina, nacieki, 
piasek, less, ił, muł, próchnica Osady

Gruz wapienny, glina, piasek, less, 
ił, muł, wytrącenia mineralne Mikroklimat

Piasek, ił, muł Wody

Próchnica, wytrącenia mineralne Człowiek, biota jaskiniowa

Elementy rzeźby podziemnej Geomorfologiczne Morfologia, stosunki wodne

Kości zwierząt, guano Paleozoologiczne Zwierzęta

Węgle drzewne, pył drzewny Paleobotaniczne Człowiek, stosunki 
mikroklimatyczne

Zabytki archeologiczne (narzędzia 
kamienne i kościane, fragmenty 
ceramiki, metale i in.) 

Archeologiczne Człowiek

Tabela 1. Metody rekonstrukcji środowiska jaskiniowego

Table 1. Methods of the cave environment reconstruction

Jaskinia Biśnik ma prawie kompletny i zróżnicowany pod względem stratygraficzno-
chronologicznym przekrój osadów o miąższości ponad 7 m. W obrębie odsłoniętego 
profilu przed wejściem do Komory Głównej jaskini (Pod Nawisem) wydzielono 18 warstw 
i 3 serie osadów. Tworzyły się one prawdopodobnie od pliocenu, w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego, interglacjału eemskiego, zlodowacenia wisły do holocenu (Mirosław-
Grabowska 2002a, b). Poszczególne warstwy różniły się przede wszystkim genezą, wykształ-
ceniem litologicznym, sposobem akumulacji osadów, ich ciągłością lub jej brakiem, jak 
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również występowaniem zróżnicowanych materiałów paleontologicznych i archeologicz-
nych (artefakty). Największe zaburzenia w ciągłości osadów wystąpiły w odsłonięciu Pod 
Nawisem. Powstały one na skutek naturalnych przeobrażeń podepozycyjnych. W Komorze 
Głównej sedymenty zalegały w sposób ciągły na całej jej przestrzeni, przyjmując układ 
horyzontalny z lekkim ugięciem w części środkowej (Cyrek 2006).

Seria I (dolna) osadów Jaskini Biśnik jest reprezentowana przez warstwy 18–8, które 
osadzane były w środowisku typowo jaskiniowym. Z wyjątkiem warstwy 18 (ił rezydualny) 
tworzą ją różnorodne gliny złożone z dwóch części: dolnej – pylastej, w skład której wcho-
dzą warstwy 17–14 oraz górnej – pylasto-piaszczystej, obejmującej warstwy 13–8. Seria II 
(środkowa) obejmuje warstwy osadów 7–5 zbudowane z allochtonicznych osadów piasz-
czystych (aluwia rzeczne). Seria ta uznawana jest również za wskaźnik gwałtownej zmiany 
środowiska i mechanizmu akumulacji osadów, co należy łączyć z częściowym zawaleniem 
się stropu jaskini i powstaniem schroniska skalnego (Mirosław-Grabowska 2001). Seria 
III (górna) zawiera kilka różnych genetycznie warstw (4–1 a) powstałych głównie na sku-
tek nawiewania materiału z zewnątrz lub naniesienia przez wodę. Wykształcona jest ona 
w postaci soczewki lessu, piasków, gliny oraz substancji humusowych (próchnicznych). 

Datowanie
W celu oznaczenia wieku bezwzględnego osadów Jaskini (fragmenty kości i zębów 

zwierzęcych, nacieki, przegrzane krzemienie) zastosowano następujące metody: uranowo-
torową (U-Th), elektronowego rezonansu spinowego (ESR) oraz termoluminescencji 
(Tl). Z uwagi na duże rozbieżności w wynikach datowania (zostały one podane przez 
H. Hercman, P. Gorkę 2002 oraz K. Cyrka 2006) w niniejszej pracy odniesiono się do 
ustaleń stratygraficznych J. Mirosław-Grabowskiej (2002 b), które merytorycznie wydają 
się być najbardziej uzasadnione.

Skład mineralny
Minerały, które tworzą wypełnisko badanego obiektu i mogą być indykatorami 

paleośrodowiska, są zarówno pochodzenia autogenicznego (powstałe w środowisku 
jaskiniowym), jak i allogenicznego (utworzone poza jaskinią). Te ostatnie mogą jedynie 
pomóc w określaniu obszarów źródłowych materiału oraz wskazać procesy zachodzące 
w jaskini. 

Materiały archeologiczne
Z badań archeologicznych wynika, że na 18 wydzielonych warstw osadów, aż w 15 

występowały zabytki z różnych epok archeologicznych począwszy od starszej epoki ka-
mienia (paleolit) do średniowiecza. Warstwy kulturowe reprezentowane były głównie 
przez wyroby krzemienne, kościane i rogowe, fragmenty ceramiki i węgle drzewne (ślady 
palenisk). Pod względem kulturowym związane są one z różnymi kulturami archeolo-
gicznymi np. lewaluasko-mustierską, mikocką, pucharów lejkowatych (KPl), ceramiki 
sznurowej (KCS), mierzanowicką i przeworską (Pelisiak 1993–1994; Cyrek 2001, 2002, 
2003 b, 2006). Znaleziska te są także cennym źródłem informacji paleogeograficznych 
zarówno dla obszaru badawczego jak i środowiska jaskiniowego.

Kości zwierząt
Występowanie kości w Jaskini Biśnik okazało się obfite i zmienne w profilu osadów. 

Uchodzą one za pozostałości zwierząt z różnych grup ekologicznych gatunków – leśne, 
stepotundrowe, eurytopowe i in. Z zestawień fauny wynika, że wśród 18 wyróżnionych 
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warstw osadów tylko jedna okazała się jałowa w szczątki zwierząt (warstwa 3). Dominu-
jącym gatunkiem w zespole dużych ssaków był niedźwiedź jaskiniowy Ursus spelaeus R., 
zaś wśród drobnej fauny: szczekuszka Ochotona pusilla P., leming obrożny Dicrostonyx 
torquatus P. oraz nornik wąskoczaszkowy Microtus gregalis P. Kości ptaków najliczniej 
reprezentowały gatunki z rodziny głuszcowatych, takie jak np. głuszec Tetrao urogallus l., 
pardwa mszarna Lagopus lagopus l. i pardwa górska Lagopus mutus M. (Wiszniowska i 
in. 2002). Zachowanie się niektórych gatunków fauny, których szczątki zidentyfikowano 
w wypełnisku jaskini, może być pomocne przy rekonstrukcji ich ingerencji w środowisko 
jaskiniowe.

Węgle drzewne
Wyróżnione materiały uchodzą za ślady palenisk, a tym samym potwierdzają  obecność 

i działalność człowieka w jaskini. Występują one prawie we wszystkich warstwach osadów. 
Ich największą koncentrację zanotowano w warstwach: 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 i 17. 

Formy rzeźby jaskiniowej i ich znaczenie w określaniu środowiska podziemnego
Korytarze jaskini rozwinięte są wzdłuż spękań tektonicznych. Ich ściany i strop noszą 

ślady freatycznego przepływu wód, prawdopodobnie pod ciśnieniem. Za elementy morfo-
logii w strefie całkowitego nasycenia wodą mogą uchodzić różnego rodzaju wymycia, nisze 
w ścianach, stropowe zagłębienia owalne oraz kuliste kształty sal w Komorze Głównej 
i Schronisku Bocznym. Są też w jaskini formy wskazujące na oddziaływanie wód, które 
przesączają się grawitacyjnie bezpośrednio z terenu nad jaskinią. Wody te zawierają 
związki pochodzenia glebowego (CO2, kwasy humusowe) i doprowadzają do poszerza-
nia szczelin w jaskini oraz stropowych kominków (korozja). Należy nadmienić, iż część 
form występujących w jaskini uległa zatarciu pod przykryciem osadów lub zniszczeniu 
na skutek przeobrażeń chemicznych i fizycznych (oberwanie się skał od ścian i stropu). 
Z uwagi na systematyczne prace wykopaliskowe należy spodziewać się odsłonięcia ko-
lejnych elementów jej rzeźby.

EWOlUCJA ŚRODOWISKA JASKINI BIŚNIK

Na podstawie danych uzyskanych z analizy wypełniska Jaskini Biśnik autorka podjęła 
próbę odtworzenia ewolucji jej środowiska (geokompleksu) w czasie geologicznym (ryc. 5). 
Proces rozwoju morfologicznego jaskini trwa od momentu jej poszerzenia do chwili obec-
nej. Powstanie i kształtowanie się jaskini związane jest z oddziaływaniem różnorodnych 
czynników – zewnętrznych i wewnętrznych. Należą do nich zmiany klimatyczne oraz 
różnorodne procesy – tektoniczne, korozyjne, grawitacyjne, erozyjne, sedymentacyjne. 

Rekonstrukcję skorelowano z przebiegiem procesów zewnętrznych (procesy tekto-
niczne, zmiany klimatyczne, zlodowacenia) oraz tych, które zachodziły w samej jaskini 
(procesy korozyjne, procesy grawitacyjne, działalność organizmów żywych). Z uwagi na 
duże rozbieżności w wynikach datowania osadów metodami fizykochemicznymi oraz brak 
datowań dla niektórych warstw osadów, przy konstruowaniu osi czasu geologicznego 
(uwzględniającej elementy środowiska jaskiniowego), wykorzystano przedziały czasowe 
zaproponowane przez J. Mirosław-Grabowską (2002 b). Do wspomnianych zakresów 
czasowych odniesiono się również przy podaniu stratygrafii dla poszczególnych warstw 
osadów jaskini, które stanowiły podstawę niniejszego rozdziału.
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Ewolucję środowiska jaskiniowego cechował wzrost złożoności geokompleksu wskutek 
pojawiania się nowych elementów środowiskowych oraz zwiększanie się ilości powiązań 
między nimi. Ponadto zmieniał się udział kształtujących go czynników. W historii roz-
woju badanego geokompleksu jaskiniowego wyróżniono dwa okresy: speleogenetyczny 
i jaskiniowo-środowiskowy, obejmujące długie odcinki czasowe, wśród których zachodziły 
znaczne zmiany środowiskowe (ryc. 6). Ze względu na rodzaj oraz stopień udziału danego 
elementu środowiskowego jako czynnika kształtującego rozwój jaskini, w obrębie okresów 
wydzielono trzy etapy: abiotyczny, biotyczny oraz antropiczny, a wśród nich cztery fazy: 
inicjalno-szczelinową (I), jaskiniowo-rozwojową (II), środowiskowo-biotyczną (III) oraz 
środowiskowo-antropiczną (IV). Kierując się warunkami hydrodynamicznymi w jaskini, 
fazę jaskiniowo-rozwojową podzielono na dwie podfazy: freatyczną (II a) oraz wadyczną 
(II b). W przypadku fazy środowiskowo-antropicznej wydzielono w niej podfazy: prehisto-
ryczną (IV a) oraz współczesną (IV b). Podział ten oparto na kryteriach archeologicznych, 
mając na uwadze czas aktywności człowieka w jaskini oraz jego preferencje kulturowe.

OKRES SPElEOGENETYCZNY

Okres speleogenetyczny (inicjalno-krasowy rozwoju jaskini) obejmuje czas tworzenia 
się systemu Jaskini Biśnik i rozwoju zjawisk krasowych w pasie wyżyn Polski (ryc. 7). 
Należy podkreślić, iż ustalenie wieku i genezy badanej jaskini sprawia wiele trudności, 
zaś odtworzenie elementów środowiskowych z tego okresu leży w sferze rekonstrukcji 
teoretycznych, ponieważ nie mamy tutaj jeszcze żadnych danych pochodzących z badań 
jej osadów. Poznanie wyróżnionego okresu opiera się głównie na analizie literatury do-
tyczącej historii rozwoju krasu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Przypuszcza się, że próżnia badanej jaskini wykształciła się w neogenie (miocen). 
W tym czasie zaznaczył się w jaskini okres warunków freatycznych czyli aktywności wstępu-
jącej wód, migrujących wzdłuż nachylonych szczelin ciosowych. Morfologiczne świadectwa 
przepływu freatycznego w postaci owalnych zagłębień w jej ścianach i stropie sugerują, 
iż na początku była ona obiektem odizolowanym (próżnia) o ubogim (abiotycznym) śro-
dowisku. Nie wiemy dokładnie kiedy freatyczna próżnia jaskini „otworzyła się na świat”. 
Przypuszczalnie nastąpiło to z chwilą powstania w niej pierwszych osadów (takie tworzą 
warstwę 18, dla której nie ma wyników datowania). Jeśli warstwa leżąca wyżej (warstwa 
17) wykształciła się podczas zlodowacenia odry, zapewne nastąpiło to wcześniej. 

Etap abiotyczny
Na etapie abiotycznym zaczęły kształtować się pierwsze elementy środowiska jaskinio-

wego. Etap ten rozpoczął się prawdopodobnie w miocenie i trwał do czasu otwarcia się 
jaskini na wpływy środowiska zewnętrznego, co mogło nastąpić w pliocenie, preglacjale 
lub na początku plejstocenu.

Najpierw w tym etapie w jaskini panowały warunki freatyczne (całkowite wypełnienie 
wodą), a tym samym była ona pozbawiona  składników biotycznych (nie licząc mikro-
organizmów), osadów i atmosfery. Powiązania środowiskowe jakie wówczas zachodziły, 
dotyczyły przede wszystkim relacji pomiędzy wodą a skałą wapienną, w wyniku czego 
następował rozwój morfologiczny jaskini. 
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Faza inicjalno-szczelinowa (I)
Wyróżniona faza obejmowała pierwsze stadium tworzenia się jaskini, polegające na 

relacji pomiędzy wodą a pociętą szczelinami skałą wapienną, które powstały na skutek 
intensywnych ruchów pionowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w miocenie 
(Wójcik 1974). Prawdopodobnie jaskinia rozwijała się wówczas w warunkach krasu hypo-
genicznego, co było związane z dopływami wód z głębszych partii masywu, znajdujących 
się pod ciśnieniem. 

Faza jaskiniowo-rozwojowa (II)
Wydzielona faza związana była z dalszym rozwojem jaskini, który polegał na kształ-

towaniu się komór jaskiniowych pod wpływem ruchów wody w warunkach najpierw 
freatycznych, a później wadycznych. Relacje środowiskowe jakie zachodziły w obrębie tej 
fazy dotyczyły powiązań pomiędzy elementami środowiskowymi, takimi jak: woda, skała 
i morfologia (kształt) jaskini. Pod koniec fazy jaskiniowo-rozwojowej, kiedy obniżał się 
poziom wód w jaskini, w systemie wzajemnych relacji środowiskowych znalazł się kolejny 
geokomponent w postaci tworzącej się atmosfery podziemnej.

Podfaza freatyczna (II a)
Wyróżniona podfaza polegała na dalszym dopływie do poszerzonych już szczelin wód 

podziemnych (kras hypogeniczny) i ich korozji. Dowodem na istnienie takiego przepływu 
mogą być kształty sal badanej jaskini (zbliżone do kulistego) oraz obecność w jej ścianach 
i stropie owalnych zagłębień, typowych dla form powstających w warunkach ascensyjnej 
cyrkulacji wód podziemnych. Należy zaznaczyć, iż wspomniane zagłębienia występują 
w jaskini licznie. Najlepiej widoczne są one w Komorze Głównej i pierwszej sali Schro-

Ryc. 7. Główne okresy i etapy rozwoju środowiska Jaskini Biśnik. Elementy środowiska jaskiniowego: A – 
atmosfera podziemna; C – człowiek; F – fauna; H – wody; l – skała krasowiejąca; M – morfologia; O – osady; 
R – roślinność; linia przerywana – granica etapu ewolucyjnego. Rys. K. Kasprowska-Nowak

Fig. 7. Main periods and stages of development of the Biśnik Cave environment. Elements of the cave envi-
ronment: A – microclimate; C – man; F – fauna; H – cave waters; l – karstified rock; M – morphology; O – cave 
sediments; R – vegetation; dotted line – boundary of the evolution stage. Drawn by K. Kasprowska-Nowak
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niska Bocznego. Pojedyncze formy można też spotkać w najdalszych partiach Schroni-
ska (strop), które są tutaj pokryte naciekiem z mleka wapiennego. Owalne zagłębienia 
świadczą o tym, że jaskinia w całym swoim przekroju była wypełniona wodą. 

Podfaza wadyczna (II b)
Na skutek poszerzenia i pogłębiania dna doliny (erozja) poziom wody w jaskini obniżał 

się. Woda nie wypełniała już całej jaskini. Płynęła jedynie dolnymi partiami jej korytarzy. 
Możliwe też było zasilanie wodami deszczowymi infiltrującymi niewielkimi kanałami 
i szczelinami w obrębie masywu (Skała Biśnik). W późniejszym czasie jaskinia przypusz-
czalnie uległa osuszeniu. Jej strop częściowo zawalił się, w wyniku czego powstał otwór 
wejściowy. Jaskinia otworzyła się wówczas na wpływy środowiska zewnętrznego i w ten 
sposób rozpoczął się kolejny okres w jej rozwoju – okres jaskiniowo-środowiskowy.

OKRES JASKINIOWO-ŚRODOWISKOWY

Początek okresu jaskiniowo-środowiskowego nastąpił z chwilą destrukcji części stropu 
jaskini od strony doliny. Z powodu braku wyników datowania osadów tworzących war-
stwę 18 trudno dokładnie ustalić, kiedy to nastąpiło. Przypuszczalnie miało to miejsce 
w pliocenie, preglacjale lub na początku plejstocenu. W tym czasie zaczęły się w jaskini 
tworzyć pierwsze osady w postaci iłu rezydualnego – być może wieku trzeciorzędowego 
(warstwa 18). Ponadto w dalszym ciągu kształtowała się jej pierwotna atmosfera. Istotnym 
wydarzeniem było również wkroczenie do jaskini organizmów żywych – zwierząt i roślin, 
mikroflory pokrywającej ściany skalne jej wstępnych części, a następnie człowieka (oko-
ło 270–250 ka B.P.; OIS 8). Okres jaskiniowo-środowiskowy został zarejestrowany we 
wszystkich wydzielonych do tej pory warstwach osadów jaskini (18–1 a). 

Etap biotyczny
Etap biotyczny w rozwoju środowiska jaskini został zapisany w najniższej warstwie 

osadów (warstwa 18) jałowej w zabytki archeologiczne. Ponieważ osady warstwy nadległej 
(warstwa 17) odpowiadają zlodowaceniu odry, można domniemywać, że historia tego 
etapu rozpoczęła się ponad 270 ka B.P., czyli w czasie poprzedzającym pojawienie się 
i działalność człowieka w jaskini. Etap biotyczny ściśle wiązał się z otwarciem się jaskini 
na wpływy środowiska zewnętrznego, powstaniem pierwotnej atmosfery podziemnej, 
a co ważniejsze ze wzbogaceniem geokompleksu jaskiniowego o kolejne elementy śro-
dowiskowe w postaci fauny i flory.

Faza środowiskowo-biotyczna (III)
Wyróżniona faza nawiązuje do działalności organizmów żywych w jaskini (zwierzę-

ta, rośliny) oraz wypełniania jej osadami. Za obecnością zwierząt w jaskini świadczy 
zmineralizowany pelit kostny stwierdzony w warstwie 18. Mając na uwadze fakt, iż nie 
udało się rozpoznać ich przynależności gatunkowej oraz sądząc z odkryć na stanowiskach 
krasowych pomiędzy Częstochową a Działoszynem i w Jurze Ojcowskiej (Samsonowicz 
1936; Kowalski 1951; lipecki i in. 2001), nie jest wykluczone, iż rozdrobnieniu i minera-
lizacji uległy szczątki fauny środkowoplioceńskich kręgowców np. gryzoni i nietoperzy. 
Gryzonie mogły przyczyniać się do nieznacznych zaburzeń tworzących się wypełnień, 
zaś nietoperze do powstania osadów organogenicznych (guano). Obok drobnej fauny 
w jaskini zaznaczyła się przypuszczalnie działalność mikroorganizmów, czego dowodem 
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mogą być tlenki manganu obecne na powierzchniach głazików wapiennych. W przypad-
ku roślinności pokrywającej wstępne partie naskalne jaskini, jej obecność leży w sferze 
rekonstrukcji teoretycznych. 

Jeśli by przyjąć, że kształtowanie się środowiska biotycznego jaskini nastąpiło w plio-
cenie, obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był lądem. Klimat był suchy o okre-
sowych i obfitych opadach (Tyczyńska 1957). Wilgotniejsze okresy sprzyjały zapewne 
dużej wilgotności w jaskini i ożywieniu procesów rozpuszczania wapieni. W ich efekcie 
poszerzały się szczeliny i korodowały ściany skalne, a także powstawały osady rezydualne 
tworzące warstwę 18. Obok iłów, za znaczną wilgotnością w jaskini dodatkowo może 
przemawiać morfologia niektórych fragmentów gruzu wapiennego. Na skutek działalności 
wody i ocierania się okruchów w osadzie, ich krawędzie stawały się bardziej ogładzone. 
Temperatury powietrza we wnętrzu jaskini w okresach suchszych były prawdopodobnie 
wyższe od obecnych, na co wskazują wytrącenia związków żelaza, odpowiedzialne też za 
czerwonobrunatne zabarwienie osadów. 

Etap antropiczny
Początek tego etapu wiąże się z pojawieniem się pierwszych artefaktów w wypełnisku 

jaskiniowym, do których należały głównie narzędzia krzemienne i kościane, zidentyfi-
kowane w warstwach: 17 i 16. Wspomniane materiały uchodzą za bezsprzeczne dowody 
wzbogacenia geokompleksu jaskiniowego o kolejny element środowiskowy, którym był 
człowiek w jaskini. Jego pobyt w jaskini został odtworzony na podstawie analizy warstw 
osadów 17–1 a, w których wystąpiły zabytki archeologiczne.

Faza środowiskowo-antropiczna (IV)
Wyróżniona faza nawiązuje do etapu antropicznego, a przede wszystkim do obecności 

i działalności człowieka w jaskini. Podczas fazy środowiskowo-antropicznej, obok człowie-
ka, w systemie wzajemnych powiązań środowiskowych znalazły się także inne elementy 
środowiskowe, takie jak: zwierzęta, rośliny, skała krasowiejąca, atmosfera podziemna, 
wody oraz osady.

Przypuszcza się, że człowiek po raz pierwszy pojawił się we wnętrzu jaskini podczas 
jednego ze zlodowaceń środkowopolskich1 (zlodowacenie odry, około 270–250 ka B.P.; 
Cyrek 2004), choć nie wyklucza się, że i wcześniej. Ciąg dalszy pobytu człowieka w jaski-
ni potwierdzają artefakty obecne w warstwach: 15 (datowana na interglacjał lubawski, 
około 250–200 ka B.P.), 14 (związana ze zlodowaceniem warty, 200–128 ka B.P.), 13 i 12 
(łączone z interglacjałem eemskim, około 128–115 ka B.P.) oraz 11–4 (związane ze zlo-
dowaceniem wisły, około 115–35 ka B.P.). Najmłodszy etap obecności człowieka w jaskini 
został zarejestrowany w warstwach holoceńskich: 1 a i 1 b (ryc. 8).

Za obecnością fauny w jaskini, w minionych okresach geologicznych, przemawiają 
przede wszystkim ich szczątki kostne (z wyjątkiem warstwy 3 zostały one stwierdzone we 
wszystkich poziomach), a także skupiska fosforanów (powstały na skutek rozkładu kości 
w osadzie) oraz guano. Uchodzą one za pozostałości zwierząt, które najczęściej szukały 

1 Początek etapu antropicznego jest dość trudny do ustalenia. Najnowsze wyniki oznaczenia wieku bezwzględ-
nego osadów (przeprowadzone dla osadów i przepalonego narzędzia krzemiennego, pochodzących z warstwy 
17) budzą wątpliwości z uwagi na zastosowanie metody Tl. Jej wadą jest duży margines błędu, spowodowany 
m.in. wilgotnością sedymentów, od których w znacznej mierze zależy napromieniowanie próbek (Kozłowski J. 
K. 2004). Gdyby wyniki datowania metodą termoluminescencji okazały się w przyszłości słuszne, początek etapu 
antropicznego należałoby odnieść do interglacjału ferdynadowskiego, około 592–472 ka B.P. (lindner 1992).
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schronienia w jej wnętrzu lub padły ofiarą drapieżników, a nawet człowieka. Zwierzę-
ta, które w różnych okresach przebywały w jaskini, mogły przyczyniać się do zaburzeń 
pierwotnego ułożenia osadów (bioturbacje), a także do ich wzbogacania w substancje 
organiczne (odchody, padlina). W przypadku roślinności pokrywającej wstępne części 
obiektu, jej obraz leży w sferze rozważań hipotetycznych. Za obecnością flory naskalnej, 
pokrywającej jedynie partie przyotworowe jaskini, możemy wnioskować pośrednio. Mogą 
na nią wskazywać jamkowate zagłębienia zidentyfikowane w niektórych warstwach na 
powierzchniach okruchów wapiennych. Prawdopodobnie powstały one na skutek punk-
towego zakwaszenia ścian skalnych i stropu przez mchy (bryoflora), zanim uległy one 
rozkruszeniu i osadziły się w wypełnisku jaskini (Madeyska-Niklewska 1969).

W czasie zlodowacenia odry (około 310–250 ka B.P.; lindner 1992) lądolód w swym 
maksymalnym zasięgu przykrył całe dorzecze górnej Odry, sięgnął poprzez Bramę Mo-
rawską prawie pod dział wodny Odry i Morawy. Na wschód od Częstochowy oparł się 
o Wyżynę Małopolską i lubelską (Mojski 1993, 2005). Według poglądów S. Różyckiego 
(1960) i potwierdzonych ostatnio przez J. lewandowskiego (2011) Wyżyna Krakowsko-
Częstochowska była w tym czasie wklęsłym „nunatakiem” otoczonym przez lądolód 
z dwóch stron, stanowiąc tzw. „jurajską oazę śródlądową”. Na przedpolu lądolodu 
panowały wówczas bardzo surowe warunki klimatyczne związane z oddziaływaniem 
procesów strefy peryglacjalnej (wietrzenie mrozowe, powstanie wieloletniej zmarzliny 
i lodu gruntowego, silne wiatry i in.), które niewątpliwe rzutowały na dalsze kształtowanie 
się środowiska jaskiniowego. Można nawet przypuszczać, iż podczas zlodowacenia odry 
jaskinia przez pewien czas była wypełniona lodem, a jej otwór zasypany śniegiem. Jednak 
na dzień dzisiejszy nie mamy ku temu wystarczających dowodów.

Ryc. 8. Jaskinia Biśnik. Etap antropiczny. Rys. K. Kasprowska-Nowak 

Fig. 8. Biśnik Cave. Anthropic stage. Drawn by K. Kasprowska-Nowak
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Osady jaskiniowe, które tworzyły się podczas omawianego zlodowacenia są reprezen-
towane przez warstwy: 17 i 16. Z uwagi na przewagę dużego i ostrokrawędzistego gruzu 
wapiennego nad ogładzonym, pierwsza z wyróżnionych warstw może uchodzić za wskaźnik 
wietrzenia mrozowego w jaskini, które szczególnie intensywnie zaznaczało się w pobliżu 
jej otworu. Warunki peryglacjalne zapewne nie sprzyjały wytrącaniu się nacieków kalcyto-
wych, a także dłuższemu pobytowi człowieka w jaskini, który pozostawił po sobie narzędzia 
kamienne i węgle drzewne w śladach palenisk, należące do zespołu archeologicznego A6 
i A5 (Cyrek 2002, 2006). Przede wszystkim przyczyniały się one do gwałtownej zmiany  
w morfologii obiektu, cofania się otworu wejściowego na skutek odpadania skały ze 
ścian i stropu, zlodzenia osadów i ich zaburzeń. Za obecnością zwierząt w wyróżnionych 
warstwach jaskini, obok nagromadzenia ich szczątków kostnych, wiążą się także skupiska 
fosforanów, powstałych przypuszczalnie w efekcie rozkładu kości w osadzie. 

Kolejny okres w środowiskowym rozwoju Jaskini Biśnik został zarejestrowany w war-
stwie 15 łączonej z interglacjałem lubawskim, zwanym także lubelskim (około 250–200 ka 
B.P.; OIS 7). Był to period stosunkowo ciepły i jak każdy interglacjał, charakteryzował się 
on chłodniejszymi i ciepłymi epizodami, którym odpowiadały zmiany roślinności. W tym 
czasie ukształtował się kolejny model środowiskowy w jaskini, złożony ze wszystkich 
elementów środowiskowych. Skład fauny w wyróżnionej warstwie charakteryzował się 
wzrostem udziału gatunków leśnych (Wiszniowska i in. 2002). Można to traktować jako 
wyraźny wskaźnik poprawy warunków klimatycznych, a tym samym złagodzenia tempe-
ratur we wnętrzu jaskini. Wietrzenie chemiczne przeważało wówczas nad mechanicznym, 
czego dowodem może być ogładzony charakter krawędzi głazików wapiennych związany 
najpewniej z oddziaływaniem kapiącej ze stropu wody, a także obecność wytrąceń żelaza, 
częściowo odpowiedzialnych za rudawe zabarwienie osadów. 

Osady warstwy 14 utożsamiane są wiekowo ze zlodowaceniem warty (około 200–128 
ka B.P.; OIS 6). Był to kolejny okres panowania surowych warunków klimatycznych na 
obszarze Polski, związany z ponowną transgresją lądolodu. Wyżyna Krakowsko-Czę-
stochowska (w tym Jaskinia Biśnik) po raz kolejny znalazła się w zasięgu oddziaływania 
warunków klimatu peryglacjalnego. Dominującymi składnikami osadów w wyróżnionej 
warstwie są gruz wapienny i pył. Znaczne nagromadzenie okruchów wapiennych może 
być wskaźnikiem wielokrotnego zamarzania i rozmarzania wody, która wypełniała liczne 
szczeliny skalne. Niskie temperatury, które panowały we wnętrzu jaskini, były odpowie-
dzialne za natężenie mechanicznego kruszenia jej ścian i stropu, a tym samym za zmiany 
w jej morfologii (poszerzanie sal i korytarzy). Obecność lessu w jaskini, który dostawał się 
tam przez otwór wejściowy lub szczelinami z powierzchni skały nad jaskinią, dodatkowo 
wskazuje na działalność silnych wiatrów i turbulencji powietrza – zwłaszcza w jej partiach 
przyotworowych, gdzie rozciągała się prawdopodobnie strefa mikroklimatu dynamicznego. 
Nagromadzenie kości zająca bielaka Lepus timidus, którego stopy budową przypominają 
rakiety śnieżne i chronią przed zapadaniem się w śnieg, świadczyć może o gromadzeniu 
się tutaj w okresie zimowym śniegu.

Podczas zlodowacenia warty warunki w jaskini nie były stabilne. Mogą na to wska-
zywać: próchnica, iły oraz ogładzone krawędzie gruzu wapiennego. Przypuszczalnie 
powstały one w okresach niewielkiego ocieplenia (interstadiały). Nie można jednak 
wykluczyć, że wspomniane materiały wykształciły się później, tj. w interglacjale eemskim 
(około 128–115 ka B.P.; OIS 5 e). Obecność próchnicy może świadczyć o rozwoju pro-
cesów glebowych nad jaskinią i roślinności, która zapewne pokrywała również jej partie 
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przyotworowe. W przypadku iłów i ogładzonych krawędzi okruchów wapiennych, są one 
niewątpliwie związane z dużą wilgotnością w jaskini na skutek działalności przesączającej 
się szczelinami wody, która później gromadziła się (kałuże) w dnie tworzącego się wypeł-
niska. Można również przypuszczać, iż w okresach interstadialnych zlodowacenia warty 
zaistniały warunki dla bytowania człowieka w jaskini, o czym przekonują nas jego ślady 
(artefakty zespołu archeologicznego A3). Obok działalności człowieka, był to również 
czas aktywności zwierząt w jaskini, z czym można łączyć obecność szczątków kostnych. 
Na niektórych powierzchniach gruzu wapiennego stwierdzono również nagromadzenia 
tlenków manganu, które dodatkowo poświadczają o działalności mikroorganizmów. 

Kolejnym etapem w środowiskowym rozwoju Jaskini Biśnik, był interglacjał eemski. 
W tym czasie lądolód skandynawski całkowicie ustąpił z obszaru Polski (Mojski 1993). 
Wyróżniony interglacjał został zarejestrowany w osadach warstw: 13 i 12, zbudowanych 
głównie z gliny piaszczystej i gruzu wapiennego. Charakter gruzu (gładkie powierzchnie, 
ogładzone krawędzie) może dowodzić podwyższonej temperatury i dużej wilgotności 
w jaskini, która sprzyjała nie tylko jego ogładzeniu, ale także silnej korozji. Niektóre 
powierzchnie okruchów skalnych gdzieniegdzie pokryte są jamkami, które można wiązać 
z silnym punktowym zakwaszeniem spowodowanym – być może – działalnością bakterii 
lub bryoflory. Trzeba wspomnieć i o tym, że część głazików wapiennych posiadała także 
skorupkę węglanową. Może ona dowodzić zmienności warunków mikroklimatycznych 
w jaskini (temperatur i wilgotności powietrza), sprzyjających takiej cementacji oraz 
tworzenia się szaty naciekowej. Na powierzchni gruzu wapiennego stwierdzono również 
obecność wytrąceń mineralnych (tlenki manganu, fosforany), związanych najprawdopo-
dobniej z aktywnością zwierząt w jaskini.

Zauważono, że warstwy: 13 i 12 charakteryzują się licznymi deformacjami osadów 
(utrata ciągłości, przyjmowanie form soczewek i pogrązów). Przerwanie ciągłości warstw 
częściowo można wiązać z aktywnością życiową niektórych zwierząt w jaskini – być 
może – lisa Vulpes vulpes, którego kości zidentyfikowano w osadach. Istnieje również 
prawdopodobieństwo, że zostało ono spowodowane działalnością człowieka środkowo-
paleolitycznego w jaskini, o czym poświadczają artefakty należące do zespołów arche-
ologicznych A2 i A1. Nie można także wykluczyć, iż zaburzenie pierwotnego położenia 
warstw nastąpiło na skutek wietrzenia mrozowego osadów podczas zlodowacenia pół-
nocnopolskiego (wisły, Vistulian). W przypadku soczewkowatych form osadów, mogły 
one utworzyć się na skutek działalności małych strumieni błotnych, wnoszących do jaskini 
materiał z zewnątrz, związanych przypuszczalnie z gwałtownymi opadami okresowymi 
(Madeyska-Niklewska 1969). 

Warstwy osadów: 11, 10, 9 i 8 przypuszczalnie odpowiadają ostatniemu zimnemu pię-
tru na obszarze Polski, którym było zlodowacenie wisły, a dokładniej jego najstarszemu 
odcinkowi, który – być może – przypadł na stadiał torunia (kaszubski), (około 115–80 
ka B.P.). Okazuje się, iż osady warstw: 11–8, które zostały przypisane stadiałowi torunia, 
w pełni nie odzwierciedlają zewnętrznych warunków środowiskowych. Dotyczy to przede 
wszystkim warstw: 11 i 10. Z uwagi na występowanie w nich gruzu wapiennego z domi-
nacją okruchów o gładkich powierzchniach i o ogładzonych krawędziach, a także wytrą-
ceń związków żelaza, wskazują one raczej na ich tworzenie się w okresach cieplejszych 
(Madeyska-Niklewska 1971). Nastąpiło to prawdopodobnie pod wpływem działalności 
korozyjnej migrującej szczelinami wody. Należy wspomnieć i o tym, iż niektóre z nich 
na swoich powierzchniach posiadają zagłębienia (jamki korozyjne), co może być także 
związane z wpływem bryoflory na skałę (biokorozja).
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W warstwach osadów: 11–9 stwierdzono nagromadzenia tlenków manganu, fosfo-
ranów i kości. Świadczą one o pobycie zwierząt w jaskini oraz – być może – ich dzia-
łalności odpowiedzialnej m.in. za mieszanie się osadów, mineralizację zawartej w nich 
substancji organicznej, a także powstanie zaburzeń w ich pierwotnym układzie (biotur-
bacje). W warstwie 8 zawartość próchnicy raptownie zmalała, a zawartość pyłu (w tym 
lessu) wyraźnie wzrosła. Przypuszczalnie jaskinia znalazła się wówczas pod wpływem 
oddziaływania klimatu peryglacjalnego. W okresie zimowym ujemne temperatury w jej 
wnętrzu doprowadzać mogły do zamarzania wody w szczelinach skalnych. Z uwagi na 
występowanie lessu, strefa przyotworowa jaskini znajdowała się najprawdopodobniej 
pod wpływem procesu soliflukcji oraz oddziaływania silnych wiatrów charakterystycznych 
dla klimatów zimnych. Ówczesny mikroklimat niekorzystnie wpływał także na zwierzęta 
odwiedzające jaskinię, ponieważ stwierdzono tutaj tak nieliczne ich szczątki, które nie 
pozwoliły na ich identyfikację gatunkową (Wiszniowska i in. 2002). Uniemożliwił on 
także zasiedlenie jaskini przez człowieka, co potwierdza brak w analizowanej warstwie 
materialnych śladów jego bytności.

Morfologia obiektu w tym czasie wyraźnie uległa przekształceniu. Prawdopodobnie po 
osadzeniu się warstwy 8, nastąpiło częściowe zawalenie się stropu w partii przyotworowej 
jaskini i utworzenie schroniska skalnego (Mirosław-Grabowska 2002a). Świadectwem 
tego zdarzenia jest obecność dużych głazów skalnych, znajdujących się w rejonie wejścia 
do Schroniska Bocznego. W czasie wyróżnionego interstadiału ukształtowały się wszyst-
kie elementy geokompleksu badanej jaskini. Na podstawie znacznego nagromadzenia 
drobnoziarnistych, warstwowanych piasków (ponad 90%) o błyszczących powierzchniach, 
dodatkowo przedzielonych mułami, można dojść do wniosku, iż znaczącym elementem 
ówczesnego środowiska jaskiniowego była woda płynąca. Wspomniane materiały dostały 
się do jaskini najprawdopodobniej na skutek podniesienia się poziomu wód w Dolinie 
Wodącej na skutek zatamowania osadami jej wylotu (Mirosław-Grabowska 1998). Dno 
doliny zaczęło się również podnosić, dzięki narastaniu własnych osadów. Woda przepły-
wająca przez jaskinię zapewne przyczyniała się do zmian w stosunkach wilgotnościowych 
osadów i atmosfery podziemnej (obniżenie temperatury powietrza). Mogła być ona także 
odpowiedzialna za wypłukiwanie odpadłych od ścian i stropu pojedynczych okruchów 
wapiennych, jak również przeobrażenia morfologii jaskini. W Schronisku Bocznym, 
powyżej warstw piaszczystych, zaobserwowano wyraźne poszerzenie się jaskini i zmianę 
w wyglądzie jej ścian skalnych (nisze), które przypuszczalnie powstały na skutek procesu 
erozji i korozji. Należy nadmienić, iż po osuszeniu jaskini nastąpiło intensywne wietrzenie 
osadów. Świadczy o tym mniejszy udział minerałów średnio i mało odpornych (granatów, 
epidotów, sylimanitu, amfiboli, piroksenów) oraz wzrost minerałów odpornych (rutylu, 
cyrkonu, turmalinu, dystenu, staurolitu i andaluzytu), (Mirosław-Grabowska 2002a). We 
wszystkich wyróżnionych warstwach (11–8) występują materiały osteologiczne, dowodzące 
istnienia elementu biotycznego, którym były zwierzęta w jaskini. Z wyjątkiem warstwy 8 
zawierały one także zabytki archeologiczne (zespoły: C, B, D), które poświadczają również 
o obecności człowieka w jaskini. Natomiast obecność roślinności pokrywającej jej partie 
przyotworowe w czasie interstadiału gniewu leży w sferze przypuszczeń. 

Warstwy osadów: 4 i 3 reprezentują okres związany z interstadiałem grudziądza 
(35–30 ka B.P.; OIS 3). W osadach warstwy 4 zwiększył się udział ostrokrawędzistego 
gruzu wapiennego oraz pyłu. Można to wytłumaczyć nasileniem procesu dezintegracji 
mrozowej ścian skalnych i stropu jaskini, co wskazuje na zmiany w jej ukształtowaniu. 
Niskie temperatury prowadziły do zamarzania przesączającej się szczelinami wody, zaś 
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silne wiatry do gwałtownych zmian w cyrkulacji powietrza. Ponieważ materiały paleozo-
ologiczne oraz artefakty (zespół archeologiczny G) pochodzące z tej warstwy okazały się 
nieliczne, ówczesne stosunki mikroklimatyczne raczej nie sprzyjały aktywności zwierząt 
i człowieka w jaskini. W przypadku roślinności strefy przyotworowej, w takich warunkach 
mogły jedynie przetrwać gatunki o dużej tolerancji termicznej.

Z analizy warstwy 3 wynika (jałowa w materiały osteologiczne i zabytki archeologicz-
ne), iż podczas interstadiału grudziądza nastąpiło zubożenie badanego geokompleksu 
podziemnego o zwierzęta i człowieka. Z uwagi na wzrost ilości piasku (do 97%) i znacz-
ną miąższość wydzielonej warstwy można wnioskować, że jaskinia ponownie stała się 
środowiskiem przepływu, a sedymentacja piasku była szybka. Na podstawie obecności 
pojedynczych okruchów ostrokrawędzistego gruzu wapiennego można dojść do wnio-
sku, że obok erozyjnej działalności wody, we wnętrzu jaskini zaznaczyło się niewielkie 
wietrzenie mrozowe.

W czasie stadiału głównego zlodowacenia wisły (około 20–15 ka B.P.; OIS 2) doszło 
do rozwoju i zaniku ostatniego lądolodu w Polsce. Jaskinia Biśnik po raz ostatni znalazła 
się w zasięgu oddziaływania klimatu peryglacjalnego. Kształtowała się wówczas warstwa 
2 osadów jaskini. Głównym składnikiem tej warstwy był less (wskaźnik suchych i zimnych 
warunków) z pojedynczymi okruchami gruzu wapiennego. Z obserwacji terenowych wyni-
ka, iż jego miąższość wzrasta w kierunku NW otworów wejściowych jaskini, a to dowodzi, 
iż został on tutaj nawiany. Dodatkowo przemawia za tym znikoma ilość próchnicy (około 
0,2%). Ponadto obecność lessu świadczy o niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych 
we wnętrzu obiektu (niskie temperatury, mała wilgotność powietrza). Z uwagi na brak 
znalezisk archeologicznych w tej warstwie, takie warunki zapewne nie sprzyjały zasiedleniu 
jaskini przez człowieka. Materiały paleozoologiczne dowodzą, iż zwierzęta przebywały 
w jej wnętrzu. Zauważono, iż na poziomie warstwy 2 jaskinia wyraźnie się poszerza, co 
świadczy o intensywnym wietrzeniu mrozowym, odpowiedzialnym za kruszenie jej ścian 
skalnych i stropu. W warstwie 2 stwierdzono również podwyższoną koncentrację węglanu 
wapnia (dwukrotnie większą w porównaniu z warstwą 3) oraz iłu (sześciokrotnie większą 
niż w warstwie 3). Źródłem pierwszego z wyróżnionych składników przypuszczalnie nie 
był tutaj proces wietrzenia skały wapiennej, lecz materiał lessowy lub kriochemiczny 
(powstały z wymarzania roztworów wodnych). W przypadku iłu, przypuszczać należy, 
iż tworzył się on w okresie cieplejszym i wilgotniejszym, bowiem tylko działalność wody 
w jaskini i podwyższone temperatury w jej wnętrzu mogły przyczyniać się do jego po-
wstania. Wspomniane ocieplenie klimatyczne niewątpliwe zadecydowało o rozkwicie 
flory naskalnej.

Warstwy osadów: 1 b i 1 a tworzyły się po ustąpieniu lądolodu z obszaru Polski, co 
nastąpiło w czasie holocenu (OIS 1). Zbudowane są one głównie z gliny, której skład 
jest zależny od utworów zalegających na powierzchni (pył, piasek, próchnica). Składniki 
te dostały się do jaskini najprawdopodobniej na skutek działalności wód infiltracyjnych. 
Jeżeli chodzi o próchnicę, mogła ona również tworzyć się w części przyotworowej Jaskini 
Biśnik. W obydwu warstwach występuje gruz wapienny o zróżnicowanych krawędziach. 
W warstwie 1 a stwierdzono znaczną ilość okruchów o różnym charakterze powierzchni 
(gładkie i z jamkami korozyjnymi), a to może świadczyć o zaniku wietrzenia mrozowego 
przed jej powstaniem łączonym z ociepleniem. Podwyższone temperatury we wnętrzu 
jaskini oraz znaczna wilgotność powietrza niewątpliwie decydowały o wytrącaniu się na-
cieków kalcytowych i dużej roli skraplania wód, prowadzącego do korozji ścian skalnych 
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i stropu. Obecność artefaktów o przynależności do zespołów archeologicznych: H2, H1, J 
oraz I w warstwach 1a i 1 b przemawia za pobytem człowieka w jaskini. Występowanie 
w wyróżnionych warstwach fosforanów i kości wskazuje na występowanie i aktywność 
zwierząt (bioturbacje, erozja). Z danych A. Pelisiaka (1993–1994) wynika, iż w warstwach 
holoceńskich (Pod Nawisem) wśród fauny zidentyfikowano również kości zwierząt go-
spodarskich należące do krowy i kozy Capra hircus. Być może ta część jaskini pełniła rolę 
gospodarczą (zagroda) podczas nowożytnej eksploatacji osadniczej – podobnie jak Jaski-
nia Koziarnia w Sąspowie koło Ojcowa. Jeżeli chodzi o roślinność prawdopodobnie była 
ona zbliżona do tej, która obecnie pokrywa wstępne partie naskalne badanego obiektu.

Z uwagi na fakt, że człowiek wielokrotnie przebywał w jaskini i przekształcał jej śro-
dowisko w różnych okresach historycznych, fazę środowiskowo-antropiczną podzielono 
na jednostki mniejsze (podfazy).

Podfaza prehistoryczna (IV a)
Wyodrębniona podfaza w głównej mierze nawiązuje do działalności człowieka 

w starszej epoce kamienia (paleolit), która dzieliła się na kilka okresów. Zakres czasu od 
megaglacjału środkowopolskiego do interstadiału gniewu zlodowacenia wisły przypada 
na paleolit środkowy, który wiąże się najprawdopodobniej z pobytem człowieka nean-
dertalskiego Homo sapiens neanderthalensis w jaskini. Z wyjątkiem warstwy 8 materialne 
ślady jego działalności spotyka się w warstwach 17–5. Jego społeczność przynależała 
do różnych kultur archeologicznych, wśród których na wyróżnienie zasługuje kultura 
lewaluasko-mustierska i mikocko-prądnicka. Okres datowany na interstadiał grudziądza 
(warstwa 4) przypada na paleolit górny i łączy się on z działalnością człowieka współ-
czesnego Homo sapiens sapiens, twórcy takich kultur jak np. szelecka i jerzmanowicka 
(Cyrek 2002, 2006).

 Sądząc z analizy znajdowanych w warstwach badanej jaskini zabytków archeolo-
gicznych w postaci fragmentów ceramiki i przedmiotów żelaznych, stwierdzić można, że 
ingerencja człowieka w środowisko jaskini zaznaczyła się także w młodszych okresach 
archeologicznych. Z analizy znalezionych w jaskini artefaktów wynika, że w młodszej epoce 
kamienia (neolit) w jaskini przebywali przedstawiciele kultur, takich jak pucharów lejko-
watych (KPl) i ceramiki sznurowej (KCS). W epoce brązu wnętrze obiektu penetrowała 
ludność związana z kulturami mierzanowicką i łużycką, zaś w epoce żelaza – przeworską 
z późnego okresu wpływów rzymskich. Ślady bytowania człowieka w jaskini związane są 
także ze średniowieczem (Pelisiak 1993–1994; Cyrek 2002; Muzolf 1997a, 1997b).

Biorąc pod uwagę liczbę warstw osadów i poziomów kulturowych, w których wystę-
powały materiały paleolityczne reprezentowane przez różnorodne narzędzia kamienne 
i kościane, można dojść do wniosku, iż człowiek przebywał w jaskini 15 razy. Z danych 
K. Cyrka (2004) wynika, że można w niej wyróżnić co najmniej 13 faz zasiedlenia przez 
środkowo- i górnopaleolityczne grupy ludzi na przestrzeni ponad 200 000 lat, tj. od 
zlodowacenia odry po interpleniglacjał zlodowacenia wisły. Brak znalezisk archeologicz-
nych w warstwach: 8 (stadiał Torunia, około 90–80 ka B.P.), 3 (interstadiał grudziądza, 
około 30 ka B.P.) i 2 (stadiał główny, około 20–15 ka B.P.) dowodzi, iż pobyt ten nie był 
ciągły. Należy to wiązać z niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, w głównej mierze 
peryglacjalnymi, które poważnie decydowały o mikroklimacie badanego obiektu, a tym 
samym o możliwościach adaptacyjnych człowieka.
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Z uwagi na niesprzyjający mikroklimat (duża wilgotność powietrza i niskie temperatu-
ry, które przyczyniały się do wychłodzenia organizmu), wędrowny tryb życia ówczesnych 
ludzi i zakładanie sezonowych/tymczasowych obozowisk, jaskinia zapewne nie służyła 
jako miejsce stałego przebywania w żadnym okresie paleolitu. Jeżeli chodzi o liczebność 
ówczesnych grup ludzkich jeszcze niewiele o niej wiadomo, ponieważ obiekt nie został 
dotąd w całości przebadany. Według K. Cyrka (2002) podczas interstadiału gniewu prze-
bywała w Jaskini Biśnik grupa, która mogła składać się z dwóch lub trzech rodzin liczących 
od kilkunastu do dwudziestu kilku osób. Wnioski takie wysunięto z zachowanej liczby 
palenisk i pozostawionych wokół każdego z nich zabytków. Symboliczne oznakowanie 
niektórych miejsc w jaskini przez fragmenty czaszek zwierzęcych oraz umieszczenie 
w jednej z nich idealnie pasujących do oczodołów czaszki otoczaków wapiennych może 
dowodzić, iż ówczesnym ludziom nieobce było myślenie związane z obrzędami magicz-
nymi i wierzeniami religijnymi.

Skupisko sporej liczby zabytków (m.in. odłupków, wiórów, łusek), które zostało od-
kryte w warstwie 5 (Pod Nawisem przy obecnym wejściu do jaskini) sugeruje, iż w tym 
miejscu była zlokalizowana środkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska. Podobne 
stanowisko pracy zostało stwierdzono w warstwie 1b (pasy: VII–IX, metry: 1, 2) związane 
z produkcją krzemiennych siekier czworościennych przez twórców kultury mierzano-
wickiej we wczesnej epoce brązu. Należy nadmienić, iż pierwotne ułożenie warstwy 1b 
zostało zaburzone na skutek działalności człowieka w średniowieczu. Zachowały się w niej 
bowiem pozostałości po obozowisku w postaci usytuowanej pod nawisem skalnym jamy 
odpadowej, którą wypełniały fragmenty ceramiki datowanej na XIV lub XV wiek oraz nóż 
żelazny (Cyrek 2002). Zatem wynika z tego, iż najdogodniejsze dla zakładania obozowisk 
były suche i ciepłe (nasłonecznione) partie przyotworowe jaskini. To tutaj najczęściej 
znajdowały się miejsca pracy, które nadawały się też do obserwacji dna doliny.

Jaskinia Biśnik położona jest obecnie około 6–8 m nad dnem Doliny Wodącej. W plej-
stocenie jej otwór musiał być dostępny dla człowieka. Sądząc z obecności w wypełnisku 
jaskiniowym piasków i iłów jeziornych, jak również kości zwierząt wodnych, w dolinie 
tworzyły się w różnych okresach cieki wodne. Wnioskując z zachowanych szczątków sowy 
błotnej Asio flammeus, siewki złotej Pluvialis apricaria, czy też brodźca krwawodziobe-
go Tringa totanus przypuszczalnie istniały tam również obszary zabagnione. Wysokość 
względna obiektu, a co ważniejsze bliskość do wody stwarzały korzystne warunki bytowe. 
Należy nadmienić, iż niejednokrotnie były one zakłócane z powodu nagłych wezbrań 
rzeki, która napływała do jaskini od strony doliny.

Prawie we wszystkich warstwach osadów zachowały się węgle drzewne i pył drzewny. Są 
to ślady palenisk i dowodzą działalności człowieka w jaskini. Ich największą koncentrację 
stwierdzono w warstwach: 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 i 17. Na podstawie nagromadzenia tych 
materiałów można dojść do wniosku, iż poprzez rozpalanie ognisk w jaskini, człowiek 
mógł poważnie decydować o warunkach mikroklimatycznych panujących w jej wnętrzu. 
Podobnie jak współczesny ruch turystyczny, w jaskiniach mógł on także przyczyniać się 
do wzrostu temperatury powietrza i ilości dwutlenku węgla, wpływających na korozję 
krasową. Trzeba wspomnieć i o tym, że w partiach przyotworowych jaskini (ściany skalne 
i strop) zachowały się czarne naloty. Z ich analizy mikroskopowej wynika, że są to ślady 
ognisk (sadza, dym) rozpalanych zapewne w czasach prehistorycznych. Na tej właśnie 
podstawie można domniemywać, iż człowiek pierwotny był także odpowiedzialny za 
zanieczyszczanie wnętrza jaskini oraz nagrzewanie jej ścian skalnych i stropu, co w efek-
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cie mogło prowadzić do ich termicznego rozpadu. Z danych K. Cyrka (2002) wynika, iż 
w warstwie 1b (pas VII–VIII /metr 1) zachowały się osady w postaci przegrzanego piasku 
i lessu. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że człowiek był także odpowiedzialny za 
zmiany termiczne w osadach dna jaskiniowego.

Jak wynika z pomiarów, temperatura w głębszych partiach jaskiń oscyluje w grani-
cach średniej rocznej temperatury jej otoczenia. W Jaskini Biśnik waha się ona obecnie 
w granicach 7,0–7,5 °C. Według A. Jahna (1970) izoterma roczna w strefie peryglacjalnej 
wynosiła około -1 °C i niejednokrotnie mogła być przekraczana. Mając na uwadze po-
wyższe, można przypuszczać, iż temperatura w głębszych partiach jaskiń, w warunkach 
peryglacjalnych, wynosiła mniej więcej tyle samo. Wnioskować więc należy, iż podana 
wartość temperatury panująca w głębi jaskini, hipotetycznie nie mogła sprzyjać pierwot-
nemu osadnictwu. Teoretycznie, z tego powodu właśnie, najdogodniejsze warunki dla 
jego realizacji panowały latem w jej części przyotworowej.

Jak już wcześniej wspomniano, w składzie osadów badanego obiektu często występują 
węgle drzewne. Na ich podstawie można sądzić, że człowiek paleolityczny poprzez roz-
palanie ognisk i wieszanie na drewnianych rozporach skór zwierzęcych, które stanowiły 
rodzaj przegród wentylacyjnych w jaskini, mógł decydować o rozkładzie temperatur w jej 
wnętrzu, tym samym dostosowując ją do swoich potrzeb. Za dodatkowy czynnik modyfi-
kujący specyficzny mikroklimat Jaskini Biśnik można uznać stosowanie przez człowieka 
pierwotnego zagród, budowanych z kości zwierząt u wejścia do jaskini, co dowodzi także 
zmian w jej morfologii. Pozostałość tego typu konstrukcji, którą K. Cyrek (2002, 2003 
a) wiąże z szałasem lub wiatrochronem, zidentyfikowano tuż przed wejściem do jaskini 
(Pod Nawisem), na poziomie piasków (warstwy: 5 i 6), akumulowanych podczas inter-
stadiału gniewu. 

Bardzo ważną rolę w życiu pradziejowych osadników odgrywał ogień. Sądząc ze znacz-
nej ilości nagromadzonych w Jaskini Biśnik szczątków niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus 
spelaeus), wydaje się wielce prawdopodobne, że ogień był wykorzystywany w praktykach 
łowieckich. Mógł on służyć do zastraszania zwierząt i wypędzania pojedynczej sztuki z ja-
skini. Niedźwiedzie dostarczały człowiekowi nie tylko dużej ilości mięsa, szpiku i tłuszczu, 
ale również skóry i futra do wyrobu odzieży.

Człowiek prehistoryczny w Jaskini Biśnik nie tylko przyczyniał się do zmian mi-
kroklimatycznych, morfologii i płoszenia zwierząt przebywających w jaskini. Mógł być 
również odpowiedzialny za zanieczyszczenie wód jaskiniowych (odchody), niszczenie 
szaty naciekowej i rozkopywanie osadów w celu tworzenia w nich schowków na żywność 
podczas obozowania (Cyrek 2002).

Podfaza współczesna (IV b)
Omawiana podfaza wiąże się przede wszystkim z interdyscyplinarnymi badaniami 

wykopaliskowymi i speleologicznymi (kartowanie jaskini), a także ze zwiedzaniem jaskini. 
Okazuje się, iż w wyniku działalności człowieka współczesnego najbardziej narażone na 
zniszczenia są takie elementy środowiska jaskiniowego jak skała krasowiejąca, z której zbu-
dowana jest jaskinia, jej morfologia oraz wypełnisko. Przekształcenie otoczenia skalnego 
oraz kształtu badanej jaskini związane jest głównie z rozkuwaniem ścian wapiennych, co 
umożliwia przejście ludzi oraz transportowanie do jej wnętrza różnego rodzaju sprzętu i 
materiałów (kable, lampy, deski, przyrządy pomiarowe i in.) w celu eksploracji osadów. 
Samo powiększenie otworu wejściowego (poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego) 
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oraz komór jaskiniowych (na skutek usunięcia z nich osadów) przyczynia się do niestabil-
ności stropu jaskiniowego i stanowi zagrożenie dla ludzi przebywających w jaskini. Z tego 
właśnie powodu jaskinia wymaga specjalnego nadzoru geologicznego i zastosowania od-
powiednich podpór podtrzymujących strop, zwłaszcza w czasie prac wykopaliskowych. 

Zmiany w naturalnej morfologii jaskini prowadzą również do przeobrażeń w jej mi-
kroklimacie, co należy łączyć ze wzrostem szybkości wymiany powietrza z wnętrza jaskini 
z otoczeniem. Na skutek przesuwania się granic stref mikroklimatycznych w głąb jaskini 
został zahamowany proces tworzenia się nacieków kalcytowych w jej wstępnych partiach. 
Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do niszczenia szaty naciekowej jest obec-
ność flory naskalnej, zwłaszcza mchów (biokorozja), wkraczających do przyotworowych 
partii jaskini. Należy nadmienić, że do rozwoju roślinności, obok docierającego światła 
słonecznego, przyczynia się także oświetlenie sztuczne zakładane na czas wykopalisk.

Następstwem przeobrażeń mikroklimatycznych są również zmiany we florze i faunie 
jaskiniowej oraz w stosunkach wodnych jaskini. Na skutek usuwania osadów ze wstępnych 
części jaskini, zwiększa się zasięg dynamicznej strefy przyotworowej, a w efekcie flory 
naskalnej. Najlepiej jest to widoczne na ścianach i w stropie Komory Głównej, gdzie 
bujnie rozwijają się mchy. W ostatnich latach nie stwierdzono obecności nietoperzy 
w jaskini. Przyczyną zaniku tych ssaków może być coraz częstsze zwiedzanie jaskini. 
Zmiany w podziemnym ustroju wodnym ogólnie objawiają się tym, iż miejsca na ścianach 
skalnych, które po zakończeniu jednego sezonu wykopaliskowego były wilgotne, w trakcie 
kolejnego stawały się suche. Zauważono również, iż głębsze partie jaskini z roku na rok 
stają się bardziej zawodnione.

Współczesna ingerencja człowieka w środowisko jaskini wywiera wpływ na zanie-
czyszczenie jej ścian skalnych i stropu (sadza, rysunki sprayem), zaśmiecanie (butelki 
plastikowe, patyki, gwoździe, fragmenty folii itd.) oraz zanieczyszczenie wody (co po-
twierdzają wyniki analiz chemicznych), gromadzącej się w kałużach w jej najdalszych 
częściach. Innym przykładem negatywnego oddziaływania na środowisko podziemne jest 
nagminne niszczenie krat zabezpieczających otwory wejściowe jaskini oraz nielegalne 
rozkopywanie jej wypełniska w celu pozyskiwania zabytków archeologicznych. Zmiany 
wywołane antropopresją w ostatnich latach dokonały się również w szacie roślinnej nad 
jaskinią oraz w pobliżu otworów wejściowych (taras, skała). Usunięcie z tych miejsc drzew 
i krzewów wiąże się bowiem z nasileniem procesu spłukiwania gruntu i zwiększeniem 
dopływu wód opadowych transportujących cząstki organiczne przez system szczelin do 
jaskini, co w konsekwencji prowadzi do podziemnej korozji i erozji osadów.

WNIOSKI

Kształtowanie środowiska Jaskini Biśnik to ciągły proces, zapoczątkowany w neoge-
nie. Ewolucję środowiska jaskiniowego od momentu powstania jaskini cechował wzrost 
złożoności geokompleksu jaskiniowego wskutek kształtowania się nowych elementów 
środowiskowych oraz zwiększenia ilości powiązań między nimi. W miarę rozwoju śro-
dowiska jaskiniowego zmieniał się udział kształtujących go czynników – malała rola 
czynników zewnętrznych (procesy tektoniczne, zmiany klimatyczne, zlodowacenia), zaś 
wzrastała rola czynników wewnętrznych (procesy wietrzenia, działalność organizmów 
żywych oraz człowieka).
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W historii rozwoju środowiska jaskiniowego wyróżniono dwa okresy: speleogenetyczny 
i jaskiniowo-środowiskowy, a w ich obrębie trzy etapy: abiotyczny, biotyczny i antropiczny. 
Okres speleogenetyczny obejmuje czas formowania się systemu krasowego jaskini, który 
pokrywa się z rozwojem krasu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co miało miejsce 
w neogenie. Był to etap (abiotyczny) tworzenia się pierwszego układu środowiska jaski-
niowego pozbawionego elementów biotycznych oraz (w początkowym stadium rozwoju) 
atmosfery podziemnej z uwagi na całkowite wypełnienie jaskini wodą znajdującą się pod 
ciśnieniem (warunki freatyczne, najprawdopodobniej hypogeniczne). Początek etapu na-
stąpił przypuszczalnie w miocenie i trwał do czasu „otwarcia się jaskini na świat”. W tym 
czasie kształtowała się pierwotna morfologia jaskini, z którą obecnie wiążemy kuliste 
kształty sal oraz owalne zagłębienia stropowe. W etapie abiotycznym zaznaczyły się dwie 
fazy: inicjalno-szczelinowa (I) oraz jaskiniowo-rozwojowa (II). Z uwagi na zmieniające 
się warunki hydrodynamiczne w jaskini ostatnią z wyróżnionych faz podzielono na dwie 
podfazy: freatyczną (II a) i wadyczną (II b).

Okres jaskiniowo-środowiskowy to etap(y) formowania się środowiska jaskiniowego 
z udziałem organizmów żywych, w tym człowieka (warstwy 18–1 a). Jego początek nastąpił 
z chwilą zawalenia się części stropu jaskini (od strony doliny) i jej połączenia ze środowi-
skiem zewnętrznym (transformacja systemu próżni podziemnych w system jaskiniowy). 
Obejmował on zakres czasu od pliocenu (?) lub preglacjału przez okresy zlodowaceń 
do holocenu. Rozwój środowiska jaskiniowego w tym okresie był stymulowany oprócz 
procesów korozyjnych i grawitacyjnych, również aktywnym oddziaływaniem innych 
czynników (dezintegracja mrozowa, krioturbacje, soliflukcja i in.) zmieniających się pod 
wpływem oscylacji klimatycznych.W okresie jaskiniowo-środowiskowym wyodrębniono 
dwa etapy: biotyczny i antropiczny. Etap biotyczny (faza środowiskowo-biotyczna III), 
łączony jest z wkroczeniem do jaskini organizmów żywych (schyłek pliocenu lub początek 
plejstocenu) i z ich wyraźnym wpływem na środowisko jaskiniowe (bioturbacje osadów, 
tworzenie się w osadach kompleksów mineralno-organicznych itd.). Etap antropiczny 
wiąże się z pojawieniem i działalnością w jaskini kolejnego elementu środowiskowego 
– człowieka (około 270–250 ka B.P. – zlodowacenie odry). W obrębie etapu wyróżniono 
fazę środowiskowo-antropiczną (IV) z dwoma podfazami (IV a, IV b), nawiązującymi 
odpowiednio do człowieka prehistorycznego (głównie paleolitycznego) i współczesnego 
– każda ze specyficznymi śladami jego aktywności życiowej.

Pobyt człowieka prehistorycznego w jaskini uzależniony był od panujących w jej 
wnętrzu warunków mikroklimatycznych oraz nagłych wezbrań rzeki, która wpływała do 
jaskini od strony doliny. Jego rola w przekształcaniu środowiska jaskiniowego wynikała 
przede wszystkim z potrzeb adaptacyjnych. Przyczyniała się ona m.in. do zmian mikrokli-
matu jaskini (paleniska, budowa szałasów lub osłon przed wiatrem), zanieczyszczenia jej 
ścian, stropu i podłogi (sadza, odpady i in.) oraz deformowania jej wypełniska (tworzenie 
schowków). 

Współcześnie wpływ człowieka na środowisko jaskiniowe skupia się głównie wokół 
wykopalisk. Prace te wyraźnie przyczyniają się do zmian w morfologii obiektu, usuwania 
osadów itd. Wywołują one również zmiany mikroklimatu jaskini, skutkujące zaburzeniami 
procesów formowania się nacieków, przeobrażeniami w jaskiniowym ustroju wodnym, 
mikroflorze i faunie. Do poważnych zmian w środowisku jaskini przyczyniają się również 
zwiedzający poprzez nagminne niszczenie krat zabezpieczających otwory wejściowe ja-
skini, rozkopywanie jej wypełniska w celu pozyskiwania zabytków, zaśmiecanie itd.
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Istnieje potrzeba rejestracji zmian zachodzących w środowisku jaskini, jak również 
konieczność prowadzenia szczegółowych badań kompleksowych. Jaskinia wymaga 
zastosowania specjalnego nadzoru geologicznego, konserwatorskiego i odpowiednich 
podpór podtrzymujących strop, zwłaszcza w czasie wykopalisk. Ważne byłoby zachowanie 
fragmentu ściany profilu osadów tzw. „świadka” dla przyszłych badań oraz na potrzeby 
edukacyjne. Konieczne jest również ochrona czynna obiektu, a także opracowanie planu 
ewentualnego zagospodarowania i udostępniania jaskini dla zwiedzających.
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SUMMARY

The paper presents the evolution of the environment of Biśnik Cave (central part of 
the Polish Jura Chain). The cave environment is assumed as a geocomplex of interrelated 
elements (karstified rock, morphology, cave waters, microclimate, vegetation, fauna and 
man), which evolve under the influence of both the external factors (climatic changes, 
geomorphological processes, seismic and tectonic events) and the internal ones (cave 
development, formation of cave sediments, etc.). Reconstructed elements of the cave 
environment cover the span of its development since the cave inception (Neogene Period) 
to the present day. The main events (stages) in the cave environment development are 
placed on the geological time axis. The development stages demonstrated in the paper 
include two periods (speleogenetic and cave-environmental) and three stages (abiotic, 
biotic and anthropic), among them four phases: initialized-slot (I), cave-developmental 
(II), environmental-biotic (III), and environmental-anthropic (IV). Based on the 
hydrodynamic conditions in the cave, the cave-developmental phase is divided into two 
sub-phases: phreatic (II a) and vadose (II b). In the case of the environmental-anthropic 
phase the research indicates the existence of two sub-phases: prehistoric (IV a) and 
contemporary (IV b). This division is based on archaeological criteria (the time of human 
activity in the cave and people’s cultural preferences).

 The geocomponents of the cave environment are under the threat from 
anthropopressure. Biśnik Cave urgently needs implementation of the project aimed at 
the special protection and regulation of tourism. 

Translated by the author
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WSTęP 

Namuliska jaskiniowe są unikatowym tworem środowiska przyrodniczego-kulturowe-
go i stanowią potencjalne obiekty paleontologiczne i archeologiczne. Ich warstwy kryją 
kości zwierząt oraz ślady obecności człowieka. Szczątki drobnych ssaków pozwalają na 
przykład na rekonstrukcję paleoklimatu i innych elementów środowiska jaskiniowego 
(Madeyska, Cyrek 2002). Wiele jaskiń z dobrze zachowanymi namuliskami jest przed-
miotem eksploracji archeologicznych. W badaniach wykopaliskowych duże znaczenie 
mają informacje na temat miąższości namuliska, ułatwiają bowiem zakładanie wyko-
pów w konkretnym miejscu jaskini. Dużą pomoc w tym zakresie przynoszą geofizyczne 
metody poszukiwawcze. Do badania jaskiń można stosować m.in. metodę elektroopo-
rową, metody termiczne, metody magnetyczne (Jędrys 2007), metodę grawimetryczną. 
Najlepiej predysponowaną metodą do badania jaskiń jest metoda georadarowa. Za jej 
pomocą można lokalizować nieznane partie jaskiń (Karczewski 2011b), określać budowę 
ośrodka skalnego budującego jaskinię (Nierobisz i in. 2009), badać osady namuliskowe. 
Badania georadarowe prowadzone na powierzchni spągu jaskini nie niszczą osadów, ani 
nie powodują ich przemieszania. Metoda georadarowa jest metodą bezinwazyjną i dzięki 
temu nadaje się do badań środowiskowych w obszarach chronionych, takich jak parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, obszary „Natura 2000”.
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Do badań georadarowych wybrano Jaskinię Ciemną leżącą na południowym zboczu 
Góry Koronnej w Ojcowskim Parku Narodowym (OPN). Obiekt ten wyróżnia się naj-
większą salą spośród jaskiń znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Łączna długość jaskini wynosi 209 m (ryc. 1; Gradziński i in. 2007). Jaskinia jest jednym 
z najcenniejszych stanowisk archeologicznych, o czym świadczą wyniki dotychczasowych 
badań (Kowalski 2006). 

Ryc. 1. Plan jaskini Ciemnej (wg M. Gradzińskiego i in. 2007) z naniesioną linią pomiarową

Fig. 1. Plan of the Ciemna Cave (acc. to M. Gradziński et al. 2007) with a marked measurement line

Miejsce pomiarów charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem materiału znajdujące-
go się w namulisku. Występują tam kości zwierząt, wyroby krzemienne oraz duża ilość 
materiału skalnego (inf. ustna K. Sobczyk 2013). Stanowi to utrudnienie w interpretacji 
wyników badań georadarowych, zwłaszcza gdy poszukuje się granicy spągu namuliska 
zbudowanego z wapienia o przenikalności elektrycznej takiej samej jak gruz skalny wy-
stępujący ponad granicą namuliska. W jaskini panuje duża wilgotność – od 80% do 98% 
i stała roczna temperatura – kilka stopni powyżej zera. Uławicenie wapieni z wyraźnymi 
i nagłymi przejściami stanowi utrudnienie podczas interpretacji. 

Kontur wykopu archeologicznego 
(2007)
The contour of the archaeological 
trench (2007)

Wejście do jaskini – The entrance to the cave

Początek pomiarów – The starting point of measurements

Jaskinia Ciemna

Ogrojec

Jaskinia 
w LeszczynieOborzysko

Wielkie
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CEl, ZAKRES BADAń

Celem badań georadarowych przeprowadzonych w lipcu 2013 r. było wyznaczenie 
granicy zalegania spągu namuliska jaskini Ciemnej. Wykonane pomiary towarzyszyły 
badaniom wykopaliskowym prowadzonym od 2007 r. przez pracowników Instytutu 
Archeologii UJ w głównej komorze jaskini pod kierunkiem prof. Krzysztofa Sobczyka 
(Sobczyk, Valde-Nowak 2012). Badania archeologiczne miały pozwolić na poznanie kon-
tekstu historycznego i kulturowego komory głównej jaskini oraz partii przyotworowych. 
Namulisko Jaskini Ciemnej było obiektem zainteresowań wielu wcześniejszych prac 
archeologicznych (Gradziński i in. 2007; Kowalski 2006). Dzięki tym pracom znane jest 
usytuowanie warstw kulturowych w różnych wkopach archeologicznych. Badania geo-
radarowe mogą być pomocne w określeniu głębokości na jakiej występuje dno jaskini, 
mogą również pozwolić na oszacowanie miąższości namuliska. Na podstawie korelacji 
wyników prac georadarowych z informacjami uzyskanymi podczas wcześniejszych prac 
archeologicznych zostanie wytypowane najbardziej prawdopodobne miejsce występo-
wania kontynuacji warstw kulturowo-historycznych. W 2007 r. w jaskini Ciemnej, przed 
rozpoczęciem badań archeologicznych, wykonywano już pomiary georadarowe (Szynkie-
wicz 2007). Na podstawie tych pomiarów określono, że największa miąższość namulisk 
znajduje się po prawej stronie od wejścia do jaskini.  Następnie wytypowano miejsce 
wkopu archeologicznego prowadzonego w latach 2007–2012. W 2013 r. rozszerzono 
powierzchnię wykopu archeologicznego w stosunku do wykopalisk z lat poprzednich 
kierując się w stronę wejścia do jaskini. 

METODA GEORADAROWA

Metoda GPR należy do grupy elektromagnetycznych metod geofizycznych. Antena 
nadawcza georadaru wysyła falę elektromagnetyczną, która odbija się od granic różniących 
się przenikalnością elektryczną. Fala odbita jest rejestrowana przez antenę odbiorczą 
georadaru. Podczas pomiaru obie anteny są przesuwane wzdłuż linii pomiarowej. Zareje-
strowany obraz jest odzwierciedleniem budowy geologicznej ośrodka. Za pomocą metody 
georadarowej można określić budowę geologiczną ośrodka do głębokości kilkudziesięciu 
metrów. Obszerne wprowadzenie do metody georadarowej można znaleźć np. w pracy 
(Karczewski 2011a). Pomiary przedstawione w niniejszej pracy wykonano georadarem 
ProEx System produkcji szwedzkiej firmy Mala GeoScience przy użyciu anteny ekrano-
wanej o częstotliwości 250MHz. Radar ten współpracuje ze wszystkimi antenami firmy 
Mala GeoScience. Mogą to być anteny o częstotliwości od 25 MHz do 2.3 GHz, o różnej 
konstrukcji (ekranowane i nieekranowane). 

METODYKA POMIAROWA

Bezpośrednio przed pracami archeologicznymi w jaskini wykonano pomiary georada-
rowe. Łącznie przed jaskinią i w jej komorze głównej wykonano 19 profili pomiarowych. 
W pracy przedstawiono interpretację profilu pomiarowego nr 11. Profil ten rozpoczyna się 
przed wejściem do jaskini i prowadzi przez całą komorę główną jaskini Ciemnej. Jest to 
profil najlepiej obrazujący zmienność miąższości namuliska spośród wszystkich 19 profili. 
Jak już wspomniano, badania wykonano przy użyciu georadaru ProEx System i ekrano-
wanej anteny o częstotliwości 250 MHz. Pomiary prospekcyjne poprzedzono pomiarami 
testowymi, podczas których dobrano parametry pomiarowe zapewniające rejestrację 
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sygnału użytecznego z głębokości około 12 m ppt. Podczas pomiaru testowego obliczono 
również prędkość fali elektromagnetycznej w jaskini Ciemnej. Wynosi ona v=0.1m/sec. 
W oparciu o tą wartość utworzono skalę głębokościową na profilu. Zarejestrowane 
dane przetworzono przy zastosowaniu programu Reflex niemieckiej firmy Sandmeier. 
Następnie dokonano analizy i interpretacji materiału pomiarowego, korelując wyniki  
z informacjami pochodzącymi z wykopów archeologicznych z lat 2007–2012. Dodatkowe 
informacje o głębokości dna skalnego zostały odczytane z rysunku wykopu archeolo-
gicznego Stefana Krukowskiego z lat 1918–1919 (Krukowski 1924; Kowalski 2006). Na 
przetworzonym echogramie zaznaczono spąg namuliska.

PRZETWARZANIE I INTERPRETACJA WYNIKóW POMIARóW

Przetwarzanie danych georadarowych ma na celu poprawę korelacji refleksów użytecz-
nych i poprawę stosunku S/N (sygnał/szum) rejestrowanego sygnału. Fala elektromagne-
tyczna emitowana przez georadar słabnie, zanika wraz z głębokością. Zrekompensowanie 
tych strat pozwala na odtworzenie prawdziwych amplitud sygnału georadarowego. W tym 
celu stosowane są różne procedury wzmocnienia sygnału. 

Przetwarzaniu poddano cały materiał pomiarowy zarejestrowany na 19 profilach. 
Zastosowano następujące procedury: usuwanie stałej składowej, usuwanie średniej 
ruchomej, korekcja czasu pierwszego wstąpienia, poprawka na rozwieranie sferyczne, 
filtracja w dziedzinie częstotliwości, odejmowanie średniej trasy z całego profilu, popraw-
ka topograficzna i inne. Spośród całego materiału pomiarowego wybrano profil nr 11. 
Profil ten jest najdłuższy, dzięki temu najlepiej obrazuje zmienność miąższości namuliska  
w komorze głównej, trudno zauważalną na krótszych profilach. Pomiar rozpoczyna się 
przed wejściem do jaskini i kończy wewnątrz jaskini przy kolumnie w miejscu, gdzie 
jaskinia zmienia swój bieg w kierunku południowym (ryc. 1). 

Zastosowanie procedur wymienionych powyżej pozwoliło na odczytanie z profilu nr 11 
właściwego obrazu namuliska jaskini (ryc. 2). Dla lepszego zobrazowania anomalii zastoso-
wano niestandardową paletę barwną. Dokonano empirycznie wyznaczenia linii określającej 
spąg namuliska na podstawie lokalizacji wykopu Krukowskiego (Kowalski 2006). Głębokość 
wykopu sięgała 7,5 m pod powierzchnią terenu (ppt) osiągając dno skalne. 

Analizując echogram z SW na NE nawiązujemy do kierunku wykonania pomiaru. 
Anomalie znajdujące się na SW echogramu przedstawiają wkop. Najprawdopodobniej 
jest to wkop wykonany przez S. Krukowskiego w latach 1918–1919. W tym wkopie dno 
skalne występowało na głębokości 7,5 m ppt. Od tej głębokości rozpoczęto wyznaczenie 
przebiegu spągu namuliska. Zakłócenie na 74 mb profilu jest spowodowane obecnością 
żelaznej ościeżnicy zamocowanej w otworze wejściowym do jaskini. Dalszy przebieg spągu 
namuliska wyznaczono na podstawie wyraźnych korelujących się refleksów. Występowanie 
anomalii w głównej części echogramu może wiązać się z facjalnym wykształceniem wapieni 
górnojurajskich. Analizując cały echogramu nr 11 obserwujemy stopniowe zmniejszanie 
się miąższości namuliska. W partii przyotworowej (72 mb profilu) dno jaskini występuje 
na głębokości 7,5 m, natomiast w końcowej części (2 mb profilu) osiąga głębokość 2 m.  
Na profilu zaznaczono wkop archeologiczny wykonany w latach 2007–2012 (ramka 63–67 
mb profilu). Głębokość występowania dna skalnego wkopu archeologicznego w linii  
NE-SW została pokazana jako linia prosta. Jest to uproszczenie, ponieważ nie dysponu-
jemy tak szczegółowymi danymi, a wkop w brzegowej części nie odsłania dna skalnego. 
Odległość pomiędzy wkopem archeologicznym a profilem pomiarowym wynosi około 2 m. 
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Mając na uwadze facjalne wykształcenie wapieni górnojurajskich oraz schodkowe przejścia 
pomiędzy kolejnymi płaszczyznami, dno jaskini zaznaczone na pojedynczym profilu nr 11 
może odbiegać od dna jaskini występującego wewnątrz wkopu archeologicznego.

PODSUMOWANIE

Profil nr 11 wraz z innymi wykonanymi podczas pomiarów umożliwia ilustrację przebie-
gu spągu w części namuliska objętym badaniami archeologicznymi. Wartość informacyjna 
tych pomiarów może ułatwić planowanie dalszych prac archeologicznych. Przedstawienie 
zarysu dna jaskini oraz miąższości namuliska stanowi wskazówkę do poznania genezy 
jaskiń w OPN lub szerzej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Zastosowanie metod geofizycznych w jaskini Ciemnej potwierdza prawidłowy wybór 
miejsca do eksploracji archeologicznych podjętych w 2007 r. Bezinwazyjne badanie geo-
radarowe pozwoliło na uzyskanie informacji o miąższości i przebiegu granicy namuliska 
bez zaburzania jego warstwowania. Zastosowanie nowoczesnych sposobów przetwarzania 
danych georadarowych potwierdza słuszność wykonywania takich pomiarów w miejscach 
uprzednio przebadanych. Wraz z udoskonaleniem metod badawczych można będzie liczyć 
na dokładniejsze i bardziej kompleksowe poznanie paleośrodowiska jaskiniowego. Duże 
znaczenie mają tu badania nieinwazyjne nie powodujące naruszania poszczególnych 
warstw namuliska.

Niniejszy artykuł został opublikowany w ramach prac statutowych Katedry Geofizyki Wydziału 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Ryc. 2. Przetworzony echogram profilu nr 11. linia pogrubiona oznacza najbardziej prawdopodobny 
przebieg spągu namuliska i zarazem dna jaskini: a – zarys wkopu archeologicznego (2007–2012) ; b – granica 
spągu namuliska

Fig. 2. Processed echograph of profile 11. The thickened line indicates the most probable location of the floor 
of cave deposits and the floor of the cave at the same time: a – outline of the archaeological trench (2007–2012);   
b – range of the floor of cave deposits

– a – b
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SUMMARY

The paper presents the results of the georadar survey of cave deposits in the Ciemna Cave 
in Ojców (Ojców National Park) carried out in 2013. The aim of the survey was to determine 
the range of the cave-earth floor in the Ciemna Cave and to recognize the historical and 
cultural context of the cave’s main chamber, especially its adjacent to the entrance parts. The 
Ciemna Cave is a well-known archaeological site. The discussed georadar measurements 
accompanied the archaeological excavations conducted by the Jagiellonian University 
Institute of Archaeology in the main chamber of the cave since 2007. 

   The measurements were performed on 19 profiles, of which profile 11 was chosen 
as best illustrating the variability of cave deposits. This profile was laid out along the 
main chamber of the Ciemna Cave. It enables the observation of the gradual lessening 
of the cave deposit thickness from 7.5 m in the part adjacent to the entrance to 2 m in 
the end part of the layer of cave deposits. The used research method is non-invasive 
and belongs to the group of electromagnetic geophysical methods. It is based on the 
transmission of electromagnetic waves and the reception of response waves reflected 
from interfaces differing in parameters of the centre. In the discussed case this method 
allowed the determination of the cave deposit thickness. The results of the survey can be 
useful in planning archaeological excavations and can also contribute to the recognition 
of the cave genesis in the Kraków-Częstochowa Upland.
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AdAptAcjA budynków OjcOwskiegO pArku nArOdOwegO  
dO OchrOny nietOperzy1

Adaptation of the Ojców national park’s buildings for the protection of bats

Pod koniec 2013 roku kilkuosobowa grupa przyrodników z Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Przyrody „Pro Natura” z Wrocławia wykonała prace adaptacyjne dla ochrony 
nietoperzy w dwóch budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego – w willi „Jadwiga” 
(ryc. 1), siedzibie dyrekcji OPN oraz w sąsiedniej willi „Urocza” (ryc. 2). Strychy tych 
budynków są corocznie latem zasiedlane przez podkowca małego, który tworzy tam 
kolonie rozrodcze składające się nawet z kilkudziesięciu samic. Na strychach obydwu 
budynków wykonano szereg ulepszeń, które zostaną wykorzystane przez nietoperze. Dla 
lepszej ochrony tych ssaków, zaciemniono strychy przez wykonanie stałych, drewnianych 
osłon okien dachowych i okienek bocznych. Dzięki temu nietoperze będą mogły wyko-
rzystywać na swoje potrzeby większą powierzchnię niż do tej pory. Wloty dla nietoperzy 
zostały zabudowane specjalnymi konstrukcjami, które zaciemniając strychy, umożliwiają 
zwierzętom swobodny przelot do swoich kryjówek. Podłogi pokryto paroprzepuszczalną 
folią, ułatwiającą sprzątanie guana. Poza tymi standardowymi zabiegami adaptacyjnymi 
na więźbie dachu zainstalowano drewniane budki zaprojektowane specjalnie dla pod-
kowców, które mają zwiększyć bezpieczeństwo nietoperzy i zapewnić im stabilniejsze 
warunki mikroklimatyczne. 

W willi „Urocza” zaadaptowano również piwnicę zapewniając jednocześnie przeloty 
między jej pomieszczeniami, bezpośredni wlot z zewnątrz oraz możliwość przelotu między 
strychem a piwnicą bez opuszczania budynku. Wszystko po to, żeby nietoperze miały 
możliwość wyboru optymalnych warunków w obrębie jednego schronienia. Udostępniona 
w ten sposób piwnica zapewni im możliwość chłodzenia się w upalne dni oraz wiosenną 
i jesienną kwaterę przejściową. Adaptacji sprzyjającej nietoperzom poddana została 
również piwniczka znajdująca się poniżej parkingu dyrekcji OPN. 

1 Konieczne prace remontowe w tych obiektach były wykonywane późną jesienią pod nieobecność nietope-
rzy, które rozpoczynają wtedy okres hibernacji w tutejszych jaskiniach (m.in. Ciemnej i Łokietka). Dla zapew-
nienia lepszej ochrony nietoperzy w ramach przyznanych środków, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 
„Pro Natura” w 2010 r. wykonało również kraty zabezpieczające wloty do trzech jaskiń: Białej, Krakowskiej  
i Sąspowskiej na terenie OPN [red.].

krOnikA – chrOnicle
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Wszystkie te działania przeprowadzone zostały za zgodą dyrekcji Ojcowskiego Parku 
Narodowego w ramach realizacji projektu „Ochrona podkowca małego i innych gatun-
ków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W pracach adaptacyjnych wzięli udział: Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Aneta Fiskies, 
Wojciech J. Gubała, Zbigniew Hryniuk, Łukasz Płoskoń.

Ryc. 1. Willa „Jadwiga”. Fot. R. Cieślik

Fig. 1. Villa ”Jadwiga”. Photo by R. Cieślik 

Ryc. 2. Willa „Urocza”.  Fot. R. Cieślik

Fig. 2. Villa ”Urocza”. Photo by  R. Cieślik 

SUMMARY

At the end of 2013 in Ojców National Park loft conversion works aiming at bat 
protection were carried out in two belonging to the Park buildings, the head office of 
the Directorate of ONP and the villa Urocza. The conversion included darkening of 
lofts and fitting the points of bat entry with special frames. In order to create more 
stable microclimatic conditions and improve the safety of bats, mainly horseshoe bats 
Rhinolophus hipposideros, wooden boxes were installed in the lofts. 

Rafał Szkudlarek

Ryc. 3. Adaptacja strychu do ochrony nietoperzy 
w willi „Jadwiga”. Fot. A. Fiskies

Fig. 3. Adaptation of garret for the protection  

of bats in villa ”Jadwiga”. Photo by A. Fiskies 

Ryc. 4. Adaptacja strychu do ochrony nietoperzy 
w willi „Urocza”. Fot. A. Fiskies

Fig. 4. Adaptation of garret for the protection  

of bats in villa ”Urocza”. Photo by A. Fiskies 
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W piśmie „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera” (Prądnik. Pra-
ce Muz. Szafera) publikowane są oryginalne prace naukowe i inne materiały dotyczące 
szeroko rozumianej ochrony przyrody, krajobrazu i obiektów kulturowych z obszaru 
Polski południowej, a szczególnie z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pismo drukuje również materiały sympozjów naukowych 
organizowanych przez Ojcowski Park Narodowy, artykuły przeglądowe, recenzje publi-
kacji, materiały kronikarskie. Artykuły przed przyjęciem do druku, są oceniane przez 
redaktora tematycznego i recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny, spoza 
jednostki naukowej autora(ów) pracy. Prace są drukowane w języku polskim ze stresz-
czeniem angielskim lub w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się jeden raz w roku. 
Autor otrzymuje nieodpłatnie 10 odbitek pracy.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adresy elektroniczne: 
jozef_partyka@poczta.onet.pl lub opnar@pro.onet.pl 
Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman w edytorze Word, w for-

macie RTF. W tekście należy zaznaczyć miejsca włamania ilustracji i tabel. Podpisy do 
tabel i rycin powinny być złożone w odrębnym pliku. 

Materiał graficzny (rysunki, wykresy, tabel) należy dostarczyć w postaci plików 
komputerowych (każdy rysunek lub wykres – powinien być osobnym plikiem i nazwany 
odpowiednio: ryc1, ryc2, tab1, tab2  itd.). Powinny to być przede wszystkim rysunki wek-
torowe, wykonane w programach Corel Draw wersja 9.0 lub Excel. Uprzejmie prosimy 
o nie przysyłanie rysunków jedynie zeskanowanych, wymagających retuszu i włamanych 
do tekstu pisanego w edytorze Word. Materiał fotograficzny należy dostarczyć w formie 
plików w formacie JPG lub TIF. Wymagany jest materiał dobrej jakości (rozdzielczość 
300 dpi).

Redakcja zapewnia druk dostarczonych materiałów pod warunkiem przygotowania 
manuskryptu zgodnie z poniższymi zaleceniami. Po ukazaniu się czasopisma artykuły są 
dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/pradnik.html
 
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 3,69).  Liczba punk-

tów za publikację w czasopiśmie Prądnik. Prace Muz. Szafera wynosi 2 punkty zgodnie  
z Załącznikiem do Komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r.

zasady prawidłowego przygotowania tekstu
Na początku tekstu należy umieścić imię i nazwisko autora (ów) – 12 pkt., pełną nazwę 

instytucji z adresem pocztowym i elektronicznym – 10 pkt.; poniżej tytuł pracy w języku 
polskich i angielskim (12 pkt.) oraz abstract i key words w języku angielskim (10 pkt.). 
Tekst zasadniczy należy pisać czcionką wielkości 12 punktów przy interlinii 1,5 wiersza.

Literatura powinna być cytowana w tekście zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami,  
tj. samo nazwisko i rok, bez przecinka, np. (Kowalski 1983). Wykaz cytowanej literatury 
w porządku alfabetycznym, nie numerowany należy zamieścić w następującym układzie:
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– w przypadku druków zwartych:
Warszyńska J., Jackowski A. 1978. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa. 

– w przypadku prac zamieszczanych w czasopismach:
Holeksa  J., Holeksa K. 1981. Oddziaływanie turystyki na roślinność Babiogórskiego 

Parku Narodowego, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, 2, 1: 3–24.

– w przypadku prac w wydawnictwach zbiorowych:
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski, [w:] Szata 

roślinna Polski, t. 1, red. W. Szafer, K. Zarzycki. Warszawa, s. 95–128.

Kilka prac jednego autora publikowanych w tym samym roku odróżnia się małymi 
literami alfabetu łacińskiego po roku wydania. 

Na końcu pracy należy zamieścić streszczenie w języku angielskim, o objętości nie 
większej niż 10% tekstu podstawowego. Nazwy plików należy tworzyć od nazwiska 
autorów prac. Uprzejmie prosimy nie tytułować plików hasłem „Ojców” lub „Ojcowski 
PN”. Marginesy ze wszystkich stron powinny wynosić 2,5 cm. Wcięcia akapitowe lub inne 
zaznaczamy poprzez odpowiednie zaprogramowanie akapitu bez używania tabulatora. 
Prosimy o niestosowanie w tym celu spacji.

Klawisza ENTER używamy tylko przy zakończeniu akapitu i rozpoczęciu nowego. 
Wszelkie tytuły, śródtytuły traktujemy jako odrębne akapity.

Nie należy dzielić wyrazów na sylaby ręcznie lub „wyłapywać” pojedynczych liter na 
końcu linijki. Spacje należy stawiać tylko w następujących przypadkach:

– dla oddzielenia wyrazów,
– po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp., nigdy przed tymi 

znakami. Prosimy o używanie tylko pojedynczych spacji. 
Prosimy nie stosowanie spacji wewnątrz nawiasów, jeżeli nie służą one oddzieleniu 

wyrazów. Nawias stanowi część pierwszego i ostatniego wyrazu zamkniętego w nawia-
sach; ta sama uwaga dotyczy cudzysłowów. Dla tekstów pisanych w nawiasach używamy 
nawiasów okrągłych lub kwadratowych; nie używamy do tego celu tzw. ukośnika „/”. 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez MNiSW, 
redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji dotyczących udziału poszczególnych 
osób w przygotowaniu publikacji (tzw. zapora ghostwriting) i wypełnienie załączonego 
formularza oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej OPN. 
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