Józef Partyka
PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W CIĄGU OSTATNIEGO ĆWIERĆWIECZA (1975-2000)
Wprowadzenie
Ojcowski Park Narodowy (OPN), najmniejszy w Polsce (2146 ha) jest typowym przykładem obszarów chronionych w naszym kraju, gdzie zmiany środowiska
następują szybko i można je rejestrować w ciągu kilkudziesięciu lat. Największy
zasięg mają one w stosunkach wodnych, w zbiorowiskach roślinnych i w krajobrazie. Zaznaczają się także w świecie zwierzęcym. Przemiany te w mniejszym stopniu
wywołane są czynnikami naturalnymi. Największe znaczenie mają przyczyny wynikające z gospodarczej działalności człowieka. Źródło przemian środowiska OPN
tkwi najczęściej na zewnątrz Parku, w jego małej powierzchni, tworzącej „wyspę”
wśród terenów o odmiennym użytkowaniu ziemi. Znaczący wpływ na zmiany
w środowisku wywiera także sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich i przemysłowych – Krakowa i Śląska (Partyka 1995).
W niniejszym opracowaniu oparto się na dostępnej literaturze przedmiotu
i badaniach nad zmianami użytkowania ziemi w OPN (Partyka 1996). Porównując mapy fitosocjologiczne OPN w skali 1:10 000 z przełomu lat 50. i 60. XX w.
(Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963) oraz z początku lat 90. tegoż wieku (Michalik
1991c) z mapami użytkowania ziemi z lat 1957, 1982, 1994 (Partyka 1996) wyznaczono strefy na obszarze OPN, gdzie przemiany środowiska są najbardziej czytelne (ryc. 1). Dotyczą one głównie ekosystemów leśnych, naskalnych i łąkowych.
Ich przyczyną są zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne, przy czym
trudno jednoznacznie określić wyłączny udział jednego czynnika. Czynniki naturalne w połączeniu z gospodarczą działalnością, zasadniczą rolę odgrywają w
ekosystemach leśnych, zaś zmiana użytkowania ziemi, dokonana przez człowieka
była najważniejszą przyczyną przemian środowiska przyrodniczego w ekosystemach
łąkowych i naskalnych.
Przemiany wywołane czynnikami naturalnymi
Przeobrażenia środowiska w wyniku procesów naturalnych mają swe źródło
przeważnie w długookresowych zmianach klimatycznych. Należą do nich m.in.
takie zjawiska, jak obrywy wapiennych bloków ze ścian skalnych w wyniku procesów krasowych, powolne zmiany temperatury i stosunków wodnych, sukcesja
roślinności.
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Ryc. 1. Schematyczna mapa Ojcowskiego Parku Narodowego z zaznaczonymi strefami
widocznych przemian środowiska przyrodniczego
Fig. 1. Map diagram of the Ojców National Park with the marked zones of visible
transformations of the natural environment
Objaśnienia: a – przemiany w ekosystemach leśnych; b – przemiany w ekosystemach
łąkowych; c – przemiany w roślinności naskalnej i kserotermicznej; d – miejsca
prowadzonej ochrony czynnej muraw naskalnych i kserotermicznych
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Kilkakrotnie wskutek większych ulew następował wzrost dostawy rumoszu
skalnego do koryt potoków u wylotu dolin bocznych. Obserwowano także wzrost
denudacji powierzchniowej i pogłębianie koryt potoków okresowych lub epizodycznych. Zjawiska te występowały wówczas, gdy wielkość opadu atmosferycznego przekraczała 40 mm w ciągu doby. Odpadanie większych bloków skalnych
zarejestrowano na stoku skałki Jonaszówka u wylotu Doliny Sąspowskiej oraz w
rejonie wąwozu Stodoliska. Największy skalny obryw miał miejsce w lipcu 1997
r. przy otworze jaskini Wierzchowskiej Górnej, w bliskim sąsiedztwie OPN.
W ciągu ostatniego okresu zanotowano niewielki wzrost średniej temperatury roku, co wynika ze stosunkowo łagodnych zim, jakie panowały pod koniec lat
90. XX w. W latach 1981-2000 nastąpił spadek, średnio o 22 mm, ilości opadów
atmosferycznych w stosunku do lat 1956-1980 (Partyka 1992).
Powodzie występujące w latach 1996-1997 nie wywołały istotnych zmian
w przyrodzie OPN poza stratami materialnymi. Wskutek wezbrań okresowo były
zalewane łąki i podcinane brzegi Prądnika, zwłaszcza w jego meandrującym odcinku
koło Krakowskiej Bramy.
Naturalne procesy zachodzące w szacie roślinnej, głównie w biocenozach
leśnych, zabezpieczają typowe zespoły lasów i osłabiają tempo wymierania związanych z nimi gatunków (Michalik 1985).
Przemiany antropogeniczne
Najwięcej zmian w środowisku przyrodniczym rejestrowanych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zostało wywołanych czynnikami antropogenicznymi, wśród
których na czoło wysuwa się gospodarcza działalność człowieka. Zmiany dotyczą
stosunków wodnych, szaty roślinnej, częściowo świata zwierzęcego i krajobrazu.
Przemiany stosunków wodnych. Przez teren OPN przepływają dwa stałe
cieki – Prądnik i Sąspówka, biorące początek we wsiach Sułoszowa i Sąspów położonych poza granicami OPN. W ich zasilaniu istotną rolę odgrywają źródła i wody
podziemne. Na początku lat 60. XX w. M. Drzał i Z. Ziemońska (1963) wykazały
występowanie 50 źródeł na terenie OPN i jego najbliższym sąsiedztwie, które
łącznie dostarczały 170 l/sek wody. Najwięcej (56%), było wówczas źródeł małych,
o wydajności nie przekraczającej 1 l/sek; źródeł średnich od 1 do 10 l/sek zinwentaryzowano 19 (38%), a dużych, o wydajności ponad 10 l/sek tylko 3 (6%). Ponadto
stwierdzono tendencję do zaniku małych źródeł przykorytowych, wywołaną erozją
boczną potoków i zmianami ich koryta. Zbliżone dane dotyczące źródeł podali
również S.W. Alexandrowicz i Z. Wilk (1962) inwentaryzując 47 źródeł z tego
terenu. Badania R. Soji (1997) potwierdziły występowanie już tylko 27 źródeł,
w tym 19 w granicach OPN.
Średni przepływ Prądnika na początku lat 60. XX w. wynosił 370 l/sek,
a Sąspówki 120 l/sek. (Drzał, Ziemońska 1963). Od 1961 r. zauważa się ujemną tendencję przepływów potoków w dorzeczu Prądnika, przy czym szybkość ich zmniejszania się była największa do połowy lat 90. XX w. (Soja 1997). Zwiększone opady
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atmosferyczne w latach 1996-2000 wyhamowały tendencję spadkową średnich
przepływów potoków; obecnie można je szacować na około 300 l/sek. Według
badań R. Soji (1997) równomierne rozłożenie zmian przepływów w ciągu roku
wskazuje na antropogeniczne przyczyny spadku przepływów. Poważnym zagrożeniem dla źródeł jest lej depresyjny wokół kopalń w rejonie Olkusza i eksploatacja
wód studniami głębinowymi z poziomu jurajskiego.
W ciągu ostatnich 25 lat następowały zmiany jakości wody, głównie w potoku
Prądnik. Od początku lat 60. ubiegłego wieku źródłem zanieczyszczeń wód Prądnika są przeważnie ścieki komunalne z miejscowości położonych wzdłuż potoku,
które nie mają zorganizowanego systemu oczyszczania. Począwszy od 1983 r. wody
potoku Prądnik pozostają poza klasami czystości. Nieznaczna poprawa nastąpiła
z chwilą oddania do użytku oczyszczalni ścieków w Skale, a zwłaszcza w 1998 r.
przepompowni, umożliwiającej przerzut ścieków z zachodniej części miasta, położonego na wododziale. Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska za 1999 r.,
potok Prądnik pod względem wskaźników biogennych i hydrobiologicznych znajdował się już w II klasie czystości, a pod względem sanitarnym i w ocenie ogólnej
został zakwalifikowany do III klasy. Zagrożenie ściekami jest trudne do wyeliminowania ze względu na duże i ludne wsie w odcinkach źródłowych obu potoków,
zwłaszcza Prądnika. Potok Sąspówka ma wprawdzie wody w I klasie czystości,
lecz potencjalne zagrożenie wciąż istnieje ze strony wsi Sąspów, również nie mającej oczyszczalni.
Zmiany w szacie roślinnej. Znaczną część powierzchni OPN zajmują zbiorowiska roślinne o charakterze półnaturalnym, które rozprzestrzeniły się wskutek
wieloletniego użytkowania ziemi, a zwłaszcza wypasu i koszenia łąk. W czasie
tworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego szata roślinna była jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego, decydującym o objęciu ochroną
prawną Doliny Prądnika. Wkrótce po utworzeniu Ojcowskiego Parku Narodowego
ok. 14% (225 ha) jego powierzchni objęto ochroną ścisłą, a w 1971 r. obszar ten
powiększono do 22% (344 ha). Ograniczony został, a z czasem całkowicie wyeliminowany, wypas na zboczach dolin, pokrytych roślinnością kserotermiczną, która
zaczęła ustępować przed wkraczającą roślinnością drzewiastą.
W przypadku zbiorowisk półnaturalnych ochrona ścisła doprowadziła do
zagrożenia flory kserotermicznej i naskalnej. Tendencje te okazały się niekorzystne
z punktu widzenia bioróżnorodności. Z początkiem lat 80. XX w. zaczęto w wybranych miejscach OPN stosować ochronę czynną na kilku wybranych grupach
skalnych (ryc. 1).
W ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonano niewielkich korekt w powierzchni
strefy ochrony ścisłej, zmniejszając jej wielkość do 251 ha (12% powierzchni OPN).
Generalnie strefy ochrony ścisłej zajmują znaczne fragmenty prawych zboczy Doliny
Prądnika. Natomiast jej lewe zbocza, gdzie znajduje się większość form skałkowych,
została wyłączona z ochrony ścisłej, by przez stopniowe wprowadzanie ochrony
czynnej, zapewnić rozwój biocenoz kserotermicznych i naskalnych.
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Ryc. 2. Ojców – widok ze Skały Bystrej na Dolinę Sąspowską (stan z początku lat 20. XX
w.)
Fig. 2. Ojców – View from the Bystra Rock down the Sąspów Valley
(state from the beginning of the 1920s)
Fot.: ze zbiorów archiwalnych OPN

Gospodarka człowieka zaznaczyła się bardzo w dnach dolin, które mimo
niewielkiej powierzchni w ogólnej wielkości parku narodowego (tylko 6,6 %),
mają ogromne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe. Gromadzą ponad 1/4 flory
Parku, około 300 gatunków roślin występuje na łąkach najliczniej, a prawie 100 jest
wyłącznie związanych z tymi zbiorowiskami (Michalik 1985). Utrzymanie łąk ma
istotny walor widokowy, umożliwiają one bowiem obserwację zasadniczych fragmentów Parku — zalesionych zboczy i form skałkowych bezpośrednio z dna doliny.
Od kilkunastu ostatnich lat zauważa się zmiany w składzie gatunkowym łąk,
co wywołuje także utratę ich walorów krajobrazowych. Badania wykazały zubożenie
florystyczne łąk (Kornaś, Dubiel 1991a, 1991b; Michalik 1990). Przyczyną tego
jest zanik tradycyjnych form użytkowania ziemi, do których w minionym okresie
należały koszenie i wypas. Przejściowe zmiany we florze łąk w Dolinie Sąspowskiej
spowodowało wprowadzenie w 1985 r. bobrów (Medwecka-Kornaś, Hawro 1993),
które utrzymywały się tutaj przez kilka lat, a następnie opuściły ten teren. Obecnie jedna rodzina bobrów bytuje w potoku Prądnik, poniżej Krakowskiej Bramy i
nie powoduje znaczących zmian w środowisku.
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Ryc. 3. Ojców – widok ze Skały Bystrej na Dolinę Sąspowską (stan z 1997 r.)
Fig. 3. Ojców – View from the Bystra Rock down the Sąspów Valley (state from 1997)
Fot.: R. Cieślik

Na płaskich dnach dolin OPN zmiany roślinności są szczególnie widoczne. Na
łąki od kilkunastu lat nieużytkowane wkraczają ziołorośla i zbiorowiska leśne. Wiele
łąk ulega zakrzaczeniu, wskutek czego zmienia się ich skład gatunkowy i przechodzą one w zbiorowiska łęgowe lub grądowe.
Największe zmiany powierzchniowe (ryc. 1) następują w zbiorowiskach
leśnych, które zajmują 71% powierzchni OPN. Ponad 30 lat temu dominującym
zbiorowiskiem leśnym na wierzchowinie wokół OPN i często na stokach wzniesień, był bór mieszany Pino‑Quercetum (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963), którego powierzchnia zmniejszyła się o 87% (z 448 do 58 ha), a jego występowanie
ogranicza się tylko do rozproszonych płatów na suchych i ubogich wzniesieniach.
Ustępowanie borów mieszanych jest następstwem usychania drzew iglastych,
których miejsce zajmują gatunki liściaste, tworzące zwarte, niższe piętro drzewostanu (Michalik 1974, 1991a, b).
Ustępujące bory mieszane przechodzą stopniowo w regeneracyjne stadia uboższego wariantu buczyny karpackiej Dentario glandulosae‑Fagetum, która zwiększyła
swą powierzchnię o 239%, tj. z prawie 100 ha do ponad 338 ha. W dwupiętrowym
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drzewostanie tego zespołu górują usychające sosny, jodły i świerki, zaś w silnie
zwartym piętrze dolnym panuje buk z domieszką jawora i innych gatunków drzew
osiągających 8-13 m wysokości. W skład runa wchodzą typowe gatunki dla buczyn,
rosnące wespół z niewielkim udziałem roślin acidofilnych.
Zmiany powierzchni obserwuje się także w innych zbiorowiska leśnych,
np. w ciepłej buczynie naskalnej, powiększającej swój zasięg i w kserotermicznych
zaroślach, których powierzchnia uległa redukcji. Po utworzeniu Parku w 1956 r.
nastąpiła regeneracja lasów jaworowych i bukowych, grądów i ciepłych buczyn.
Gwałtownemu zmniejszeniu natomiast uległa powierzchnia borów mieszanych
i kserotermicznych zarośli. Analiza trendów i tempa zmian w szacie roślinnej
w połączeniu z warunkami terenowymi OPN, pozwala na przypuszczenie, że
zbiorowiska borowe znikną w Parku około roku 2010-2015 (Michalik 1991b).
Zmiany zachodzące w borze mieszanym Pino‑Quercetum potwierdzają również
przeprowadzone badania A. Medweckiej‑Kornaś i S. Gawrońskiego (1993). Po prawie 30 latach nastąpiły duże przekształcenia w warstwie drzew tego zespołu, głównie
w wariantach z jodłą i sosną. Wiele drzew wykazywało średnią i silną redukcję szpilek, spowodowaną najprawdopodobniej wpływami zanieczyszczeń przemysłowych.
Najwięcej jodeł z przerzedzonymi koronami i martwych było na powierzchniach
położonych wyżej nad poziom morza i eksponowanych na wiatry przynoszące
zanieczyszczenia (Złota Góra). Luki powstałe w miejscu wyschniętych jodeł wypełniają drzewa liściaste, zwłaszcza buk i inne gatunki typowe dla lasów liściastych.
Zmiany w faunie. Fauna, jako układ dynamiczny, podlega zmianom zarówno
wskutek czynników naturalnych jak i antropogenicznych. Udział tych czynników
jest trudny do zdefiniowania. Przemiany fauny mogą dotyczyć zanikania gatunków
lub ich liczebności (zmiany regresywne), jak też pojawiania się nowych gatunków
(zmiany progesywne) (Szeptycki, Warchałowska-Śliwa 1992). Zmiany dotyczą
różnych grup fauny. Wśród bezkręgowców np. nie udało się odnaleźć ponad 70
gatunków pszczołowatych, występujących tu w latach 60. XX w. Drastycznej redukcji uległa populacja nietoperzy, zmniejszyła się także populacja płazów i gadów.
W ciągu ostatnich kilku lat zauważa się powolny wzrost liczby nietoperzy zimujących w ojcowskich jaskiniach. W zmianach fauny lęgowej ptaków można zauważyć osiedlanie się nowych gatunków, wzrost liczebności pewnych gatunków oraz
spadek liczebności innych (Tomek 1994/1995). Wprowadzenie bobrów w 1985 r.,
przyczyniło się do niewielkich zmian w środowisku przyrodniczym Ojcowskiego
Parku Narodowego – większego zawilgocenia Doliny Sąspowskiej, zmian we florze
i w faunie ptaków (pojawienie się gatunków wodnych).
Przemiany krajobrazu. Krajobraz obok szaty roślinnej był jednym z najważniejszych elementów środowiska, decydującym o utworzeniu OPN. Ochrona
krajobrazowa ma na celu zabezpieczenie tych obszarów OPN, głównie gruntów
prywatnych, których nie można objąć ochroną ścisłą lub częściową. Na tych powierzchniach skupiają się przeważnie obiekty kulturowe, a zwłaszcza zabytkowe
zespoły osadnicze. Zmiany w krajobrazie są wywołane głównie czynnikami antropogenicznymi. Zanik tradycyjnego użytkowania ziemi spowodował spontaniczną suk372

cesję roślinności leśnej na kompleksy skalne i zmiany w zbiorowiskach łąkowych.
Widoczne są one np. w rejonie Krakowskiej Bramy, w Grodzisku, Pieskowej Skale
i w ujściowym odcinku Doliny Sąspowskiej (ryc. 2 i 3).
Zmiany krajobrazu szybko następują w otoczeniu OPN, zwłaszcza w jego
strefie ochronnej, gdzie widoczna jest intensywna urbanizacja. Okolice OPN
są atrakcyjnym terenem dla nowych inwestycji, zwłaszcza zabudowy mieszkalnej,
która otacza rejon OPN i zbliża się do jego granic, zwłaszcza od strony południowej.
Ostatnie zmiany ustrojowe w kraju zwiększają zainteresowanie własnością
prywatną na terenie OPN i nabywaniem działek. Nastąpiła poprawa estetyki otoczenia obiektów mieszkalnych przy równoczesnym utrwaleniu zabudowy, pojawianiu
się nowych obiektów, wprowadzaniu zabudowy letniskowej i przydomowych trawników. Wszystko to zmienia krajobraz OPN, nadając mu w niektórych fragmentach
charakter kulturowy – harmonijny lub dysharmonijny (przekształcony).
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TRANSFORMATIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT
IN THE OJCÓW NATIONAL PARK
OVER THE PAST 25 YEARS (1975-2000)
Summary
The Ojców National Park (ONP, the smallest one in Poland (2146 ha),
is a typical example of law-protected areas where environmental transformations
are rapid and can be recorded in the space of a few tens of years. They are most
remarkable in water conditions, in plant communities, and in landscape. The transformations are being evoked by natural factors, however of the greatest importance
is man’s economic activity. The changes brought about by man’s economic activity
relate to water conditions, plant cover, partially to animal world, and to landscape. A gradual disappearance of the traditional mode of land use (e.g. grazing)
has caused withdrawal of xerothermic and rock vegetation; changes are also
visible in meadow flora. The changes were also recorded in forest communities.
After the establishment of the Park in 1956 a restoration of sycamore, beech and
dry-ground forests took place. Rapidly declined was instead the surface of mixed
coniferous forests and of xerothermic brushwood. The analysis of trends and of
the rate of changes in the plant cover, together with natural conditions of the
ONP, makes it possible to suppose that the coniferous communities will wane in
the Park about 201-2015. The changes also affect landscape, which in the Ojców
National Park is of cultural and transformed character.
Dr Partyka Józef
Ojcowski Park Narodowy
32-047 Ojców
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