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Wstęp
Intensywna działalność człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat stała się
jednym z głównych czynników wpływających na funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego. Szczególnie duże zmiany w kształtowaniu się ekosystemów
zaznaczyły się na obszarach, gdzie zachodziła eksploatacja kopalin. Jednym z
rejonów, który od średniowiecza podlegał procesom antropopresji był między
innymi teren i okolice miejscowości Krzykawka, gdzie lasy zostały wytrzebione
w związku z działalnością górniczo-hutniczą. Prace archeologiczne wykazały
we wspomnianej miejscowości obecność przedmiotów świadczących o rozwoju
górnictwa (Szydłowska 1989; Pierzak, Rozmus 1994). Liczne są stanowiska archeologiczne, gdzie odnotowano ślady osadnicze z epoki kamienia lub wczesnego
brązu, prehistoryczne, okresu późnorzymskiego i średniowiecza. Odnaleziono
wiele fragmentów naczyń ceramicznych, fragmenty tygli grafitowych – służących
do wytopu rud cynkowo-ołowiowych, narzędzia rolnicze oraz przedmioty związane
z budownictwem i inne. Historia krajobrazu została również zapisana w rzeźbie
terenu w postaci pojedynczych warpi i wybierek oraz innych form związanych z
działalnością górniczą.
Krótka charakterystyka obszaru badań
Według podziału administracyjnego obszar badań leży na terenie województwa małopolskiego. Znajduje się on w powiecie olkuskim, gminie Bolesław, na obszarze miejscowości Krzykawka (ryc. 1). Pod względem fizycznogeograficznym jest
to wschodnia część Wyżyny Śląskiej (Kondracki 1998).
Fundament geologiczny terenu badań stanowią skały mezozoiczne. Obszar ten
położony jest na Garbie Tarnogórskim, zbudowanym ze skał triasowych, głównie
dolomitów i wapieni, w których rozwinął się kras podziemny (Tyc 1997). Teren
jest drenowany przez Białą Przemszę. Na utworach mezozoicznych zalegają kolejno
plejstoceńskie utwory lessowe. Pomimo małej powierzchni, w obszarze badań możemy wyróżnić kilka ciekawych form rzeźby, powstałych w wyniku erozji wodnej.
Uwarunkowania glebowe tego terenu, związane są zarówno z budową geologiczną,
rzeźbą terenu i przemianami antropogenicznymi. Najliczniej reprezentowane są
tu gleby rędzinowe i lessowe; są one wykorzystywane rolniczo.
Warunki klimatyczne terenu badań kształtowane są przez cyrkulację wiatrów
zachodnich. Na jakość powietrza atmosferycznego tego obszaru wpływa emisja py438

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań: 1 – Pańskie Doły, 2 – Dolina Miłości
Fig. 1. Localisation of the research area: 1 – Pańskie Doły, 2 – Dolina Miłości

łów i gazów pochodzących przede wszystkim z zakładów produkcyjnych, ciepłowni
osiedlowych i zakładowych oraz indywidualnych palenisk domowych. Znaczne
ilości zanieczyszczeń emitowane są z obszarów mocno uprzemysłowionego GOP-u.
W okresie grzewczym występuje tu wyższe stężenie pyłów zawieszonych oraz
SO2, NO2 i Pb. Obecnie obserwuje się poprawienie stanu jakości powietrza. Jest
to związane z wykorzystanie filtrów i innych środków zapobiegających emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.
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Na badanym obszarze, na cieku Pańskie Doły (ryc. 1), dopływającym do rzeki
Białej, prowadzono analizę hydrochemiczną wody w trzech sezonach (lato, jesień
i późna zima) w różnych odcinkach. Właściwości fizyko-chemiczne wody przedstawiono w tabeli 1.
Badane wody można zaliczyć do wód węglanowych. Głównym dostarczycielem wapnia są tu skały osadowe. Pod względem twardości badaną wodę
można zaklasyfikować do drugiej klasy czystości – w sezonie letnim i jesiennym,
natomiast do klasy I – w zimowym. Zawartość poszczególnych jonów mieści się
w normach z Dz. U. Nr 116 z dnia 5 listopada 1991 ogłoszonych przez MOŚiZNiL.
Występują tu niewielkie różnice w zawartości poszczególnych jonów. Parametry
prawie wszystkich badanych wód odpowiadają pierwszej klasie czystości. Pomimo, że jest to teren otoczony polami uprawnymi, nie zaznacza się tu wpływ
bezpośredniej antropopresji związanej z rolnictwem. Czystość wód potwierdzona
jest obecnością gatunków bioindykacyjnych: kiełża zdrojowego Gammarus pulex,
wypławka czarnego Dugesia lugubris, a z chruścików odnotowano Notidobia ciliaris
i Ttriaenodes bicolor.
Antropopresja i jej skutki
Mimo wielowiekowej antropopresji na tym obszarze, wyspowo zachowały
się naturalne elementy środowiska biotycznego w poszczególnych częściach regionu. Siedliska zastępcze stanowią również niszę ekologiczną dla wielu rzadkich
i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Cały obszar znajduje się w zlewni rzeki Białej. W rzece tej występują antropogeniczne zaburzenia reżimu, spowodowane zrzutem wód kopalnianych z kopalni
cynku i ołowiu w Olkuszu, przez co niesie ona dużo materiału zawieszonego.
Zrzucane są tu również wody z kanału Dąbrówka. Działy wodne na przeważającej
długości mają przebieg niepewny (np. na terenie Huty Katowice i obiektów
towarzyszących) (Jankowski 1987). Pomimo silnego przeobrażenia środowiska
przyrodniczego, zachowały się tu i ówdzie enklawy o szczególnym znaczeniu
przyrodniczym, głównie regenerujących się biocenoz .
W dolinie Białej, na utworach czwartorzędowych mozaikowo występują bory
sosnowe o charakterze antropogenicznym, powstałym poprzez wprowadzenie sosny
i modrzewia lub półnaturalnym, powstałym wskutek obsiewania się na nieużytkach.
Pozostały wśród nich fragmenty buczyn i grądów, rozwijających się na utworach
lessopodobnych oraz na rędzinach właściwych i inicjalnych.
Walory przyrodnicze terenu
Z uwagi na zróżnicowanie rzeźby, budowy geologicznej i przemian antropogenicznych terenu obserwuje się tutaj zróżnicowanie nisz ekologicznych, czego
wyrazem jest duża bioróżnorodność.
W badanym terenie występuje kilka gatunków roślin podlegających ochronie;
najczęściej spotykanymi są tutaj przedstawiciele rodziny storczykowatych Orchi440
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Tab. 1. Physico-chemical properties of waters in the ravine of Pańskie Doły

Tab. 1. Właściwości fizykochemiczne wód wąwozu Pańskie Doły

daceae (Niedziocha 2000). Największa liczba tych roślin występuje w północno
wschodniej części analizowanego obszaru; występuje tu listera jajowata Listera ovata,
odnotowano również wiele stanowisk storczyka szerokolistnego Dactylorhiza majalis i storczyka plamistego Dactylorhiza maculata. Spośród tej rodziny największe
znaczenie ma jednak odkryte stanowisko wyblina jednolistnego Malaxis monophyllos.
Gatunek ten znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Zarzycki, Kaźmierczakowa 1993). Z innych roślin odnotowano tu również stanowisko wawrzynka
wilczełyko Daphne mezereum. W wąwozie określanym jako Dolina Miłości występuje
bluszcz pospolity Hedera helix, natomiast w wąwozie Pańskie Doły (ryc. 1) odnotowane zostały stanowiska skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia (Niedziocha
2000). Jest to gatunek podgórski, jedyny przedstawiciel tej rodziny, znajdujący się
pod ochroną prawną. Roślina ta występuje głównie na miejscach wilgotnych, na dnie
i skraju wąwozów, przy granicy lasów. Rośnie często w dużych skupieniach wokół
ocienionych źródlisk. Występuje w towarzystwie roślin preferujących lekkie podsączanie podłoża. Skrzyp olbrzymi jest bardzo rzadkim składnikiem naszej flory
(Polakowski 1995; Kramer, Muhle 1998; Črvenka i in. 1988). Z pozostałych roślin podlegających ochronie częściowej wymienić tu można m.in. kalinę koralową
Viburnum opulus, kruszynę pospolitą Frangula alnus, kopytnika zwyczajnego Asarum
europaeum oraz konwalię majową Convalaria majalis (Niedziocha 2000).
Badania terenu wykazały zróżnicowanie pod względem faunistycznym. Z płazów stwierdzono obecność ropuchy szarej Bufo bufo, żaby trawnej Rana temporaria
oraz traszki zwyczajnej Triturus vulgaris i traszki grzebieniastej Triturus cristatus.
Wymienione wyżej płazy występują przede wszystkim w stawach pochodzenia
antropogenicznego. W opisywanym terenie naturalne zbiorniki wodne należą
do rzadkości. Znajdują się tam jedynie dwa zbiorniki pochodzenia antropogenicznego, co sprzyja rozwojowi płazów i ornitofauny.
Gady są reprezentowane przez m. in. jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara.
Do ssaków podlegających ochronie gatunkowej lub będących pod ochroną
łowną, a występujących na tym terenie, należą: jeż wschodni Erinaceus concolor, kret
Talpa europaea, wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris oraz zając szarak Lepus capensis
i sarna Capreolus capreolus. Zaobserwowane zostały także nad rzeką Białą nutrie
Myocastor coypus – prawdopodobnie uciekinierzy z hodowli (Niedziocha 2000).
W dolinie Białej Przemszy zostały również odnotowane ślady żerowania bobrów
Castor fiber (Rostański 1998).
Pod względem ornitologicznym teren ten charakteryzuje się wieloma interesującymi gatunkami. Ptaki są tu reprezentowane przez kilka rodzin, głównie
przez sikorowate. W szczególności są to sikora bogatka Parus major, sikora czubata
P. cristatus i uboga P. minor. Praktycznie na całym terenie odnotowano występowanie
dzięcioła zielonego Picus viridis i czarnego Dryocopus martius. Rodzinę łuszczakowatych reprezentują tu szczygieł pospolity Carduelis carduelis i gil Pyrrhula pyrrhula,
będący dużą rzadkością w okresie gniazdowania. Na brzegach lasów i w pobliżu
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podmokłych łąk zauważyć można trznadla Emberiza citrinella i potrzeszcza Miliaria
calandra. Zarówno nad wąwozami, które graniczą z doliną Białej, jak i w okolicach
wąwozu Pańskie Doły występuje myszołów zwyczajny Buteo buteo. Jest to jedyny
zanotowany na tym terenie przedstawiciel rodziny orłowatych (Niedziocha 2000).
Na wiekowym dębie, mającym pomnikowe rozmiary, gniazduje bocian biały Ciconia
ciconia. Na całym terenie zaobserwować można przedstawicieli drozdowatych, drozda śpiewaka Turdus filomela i kosa Turdus merula. Często występują tu sójka Garrulus
glandarius, sroka Pica pica i wrona Corvus corone. Z gatunków łownych występują
tu głównie bażant Phasianus colchicus i kuropatwa Perdix perdix (Niedziocha 2000).
Wnioski i uwagi końcowe
Wyżyna Śląska, ze względu na występujące tam bogactwa mineralne, stała
się obszarem tradycyjnie uważanym za rejon o zdegradowanym środowisku.
Najwcześniejsze odkształcenia objęły te tereny, gdzie występowały dolomity
kruszconośne, które stały się podstawą średniowiecznego przemysłu kruszcowego.
Destabilizacja ekosystemów leśnych na tym terenie związana była z rozwojem
przemysłu górniczo – hutniczego (Rahmonow 1999).
Aktualnie prowadzone badania w miejscowości Krzykawka wykazały zróżnicowanie siedliskowe, czego przejawem jest również występowanie chronionych
gatunków zwierząt i roślin. Na badanym obszarze, bez względu na wielowiekowe
oddziaływanie antropogeniczne, zachowały się płaty lasu bukowego i grądy bogate
w charakterystyczne dla tychże zespołów gatunki roślin w runie. Wśród drzewostanu stwierdzono 43 wiekowe drzewa o charakterze pomnikowym.
Podsumowując badania świata przyrody ożywionej należy stwierdzić, iż
pomimo małej powierzchni opisywanego terenu, charakteryzuje się on znaczną
ilością gatunków chronionych i drzew o rozmiarach pomnikowych. Badania nad
awifauną przeprowadzone przez A. Krütikowa (1967) wykazały obecność 136 gatunków ptaków. Równie zróżnicowana jest obecność innych przedstawicieli fauny.
Skład chemicznych cieków powierzchniowych kwalifikuje je do pierwszej
klasy czystości; nie zawierają one żadnych zanieczyszczeń związanych z gospodarką
i bytowaniem człowieka (tab. 1).
W związku z faktem graniczenia badanego terenu z Zespołem Jurajskich
Parków Krajobrazowych, proponuje się włączyć cały ten obszar w granice parku.
Tym samym autorzy proponują wzięcie pod uwagę walorów środowiska
ożywionego i nieożywionego przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach podległych silnemu wpływowi antropopresji, czego przykładem jest miejscowość Krzykawka. Na uwagę zasługują przede wszystkim wąwozy
„Pańskie Doły” i „Dolina Miłości”, charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością
i nagromadzeniem gatunków chronionych. Na powierzchniach tych dotąd zachowały się fragmenty naturalnych płatów roślinności klimaksowej – przede wszystkim runa. Obiekty te kwalifikują się do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne.
Oprócz wspomnianych – pozostałe obszary pochodzenia antropogenicznego
443

(piaskownie, kamieniołomy, hałdy i wyrobiska podziemne) – są miejscem, gdzie
zachodzą procesy formowania się układów biogeocenotycznych od początku. Obszary te stanowią więc „żywe laboratoria”, w których można śledzić różnorodne
procesy biogeoekologiczne. Są także miejscem, w których znajdują ostoję rzadkie
gatunki zwierząt i roślin.
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THE TRANSFORMATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT
IN THE EASTERN PART OF THE SILESIAN UPLAND
AS EXEMPLIFIED BY KRZYKAWKA
Summary
This paper presents the role of man in the process of shaping biocenotic
complexes. The area examined is situated in the eastern part of the Silesian Upland
where dolomite and limestone form the basal complex. Landscape transformations
have taken place here since the Middle Ages, and the functioning of its elements
often depends on human activity. Owing to the long-lasting antropopressure in this
region only insular elements of biotic components of the natural environment have
been preserved in particular parts of the terrain. Substitute habitats have been formed here as an ecological niche for many rare and protected species of plants and
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animals. Streams which flows down the ravins belongs to the first class of clarity
(Tab. 1), and have some bioindicators (Gammarus pulex, Dugesia lugubris).
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