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Poznajemy przyrodę Krzeszowic
Tekst i fotografie Anna Kubajak
Artykuł dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W 2012 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
podjęło działania celem szerszego
poznawania, przez młodzież szkolną i mieszkańców, przyrody Krzeszowic.
Akcja ta była realizowana w ramach projektu pt.: „Poznawanie przyrody Krzeszowic przez obserwacje
własne paprotników” – finansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Dlaczego wybrano paprotniki?
Jest to bardzo ciekawa grupa roślin. W jej skład wchodzą: widłakowe,
poryblinowe, skrzypowe, paprotkowe.
O ich niezwykłej historii pisałam w
artykule w numerze poprzednim. Dla
przypomnienia – w okresie karbonu,
w ciepłym klimacie, na podmokłych,
zalewowych terenach rosły ogromne
drzewiaste widłaki, skrzypy, paprocie

Liść zarodnionośny pióropusznika
strusiego w parku

tworząc „lasy karbońskie”. Ogromna ilość biomasy, która się wówczas
wytworzyła, w wyniku długotrwałych
procesów przekształciła się w węgiel
kamienny. Stanowi on obecnie jeden z
najważniejszych zasobów energetycznych świata.
Również w Krzeszowicach mieliśmy kiedyś las karboński, o czym
świadczą nieczynne szyby i ruiny zabudowań kopalni węgla „Krystyna”
w Tenczynku, która działała w XIX
i XX w. Została zamknięta w okresie
międzywojennym, gdyż nie wytrzymała konkurencji z kopalniami śląskimi.
Paprotniki preferują różnorodne
siedliska, a więc: leśno-zaroślowe
(najwięcej gatunków, występujących
na terenie całego kraju, jak np. orlica
pospolita, nerecznica samcza, wietlica
samicza), górskie (tu również liczba
gatunków jest dość liczna), górskie
skały (w tej grupie zdarzają się rzadkości), murowo-naskalne (tu można
spotkać znaczną liczbę gatunków
dość licznie występujących w Polsce), łąkowo-murawowe (dominują
tu skrzypy, zaś gatunki paproci występują sporadycznie, gdyż są silnie
zagrożone), torfowiskowo-bagienne
(gatunki rzadkie) i stawowo-jeziorne
(tu jest najmniej gatunków i są bardzo
rzadkie).
W Polsce występuje 78 gatunków
paprotników. Pod ochroną znajduje
się 39 gatunków (czyli około połowa
z nich), zaś na czerwone listy wpisane jest aż 30 gatunków, co świadczy
o ich bardzo dużym zagrożeniu.
W Krzeszowicach stwierdzono
około 30 gatunków paprotników, czyli ponad 1/3 gatunków Polski. Świadczy to o bogactwie przyrodniczym
Krzeszowic. Bogactwo to wynika ze
zróżnicowania przyrodniczego, krajobrazowego. Większość opisanych
siedlisk, optymalnych dla paprotni-

ków, można spotkać na stosunkowo
niewielkim obszarze gminy Krzeszowice.
Obserwując paprotniki, można się
z jednej strony zapoznać z siedliskami, na których rosną, z drugiej zaobserwować też zmiany, jakie zachodzą
w środowisku, jakie siedliska były
niegdyś na określonym obszarze. Są
dobrymi roślinami wskaźnikowymi.
Paprotniki wybrano do obserwacji
również dlatego, że liczba gatunków
jest stosunkowo niewielka. Z tego powodu jest łatwiej niż w innych przypadkach zapoznać się z nimi.
W poznawaniu przyrody ważna
jest umiejętność rozpoznawania gatunków. Pomagają w tym klucze do
oznaczania roślin.
W tym roku przeprowadzono, przy
współpracy z nauczycielami, w szkołach gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącym naukę posługiwania się
kluczem do oznaczania paprotników.
Dla chętnych były również zorganizowane zajęcia terenowe. Pomocą w oznaczaniu była książka Atlas
i klucz. Paprotniki Polski wydana
przez Wydawnictwo Kubajak.
W chwili obecnej istnieją klucze do
oznaczania wszystkich gatunków roślin. Mając podstawową umiejętność
posługiwania się jednym kluczem
można sięgnąć do pozostałych i przy
odrobinie wysiłku poznać cechy charakterystyczne określonych gatunków
roślin (zawsze opisanych we wstępnej
części klucza) i w rezultacie sprawnie
się nim posługiwać.
Czy w szkole powinny być obowiązkowe lekcje terenowe z biologii i przyrody?
Pytanie jak nauczać przyrody, biologii jest bardzo istotne. Obserwując
to przez lata, wydaje się, że obecnie
zwycięża kierunek nauczania teoretycznego, bez odwoływania się do po-
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Mur w Paczółtowicach i mur ceglany
z trzema gatunkami paproci.

znawania przyrody żywej, w terenie.
Według oceny nauczycieli materiał
nauczania jest zbyt obszerny i brakuje
czasu na lekcje terenowe.
Młodzież ucząca się ma coraz
mniejszy kontakt z żywą przyrodą
i chyba większość nie odczuwa potrzeby poznawania jej w ten sposób.
Myślę, że jest to jednak błąd programów nauczania. Pomijanie tak ważnego aspektu nauczania może się
odbić niekorzystnie na praktycznej
wiedzy przyrodniczej, na jej poszanowaniu i zrozumieniu. Jeszcze kilka
lat temu lekcje w terenie były często
przeprowadzane. Opowiadano mi, że
w Szwecji młodzież, podczas roku
szkolnego wyjeżdża z nauczycielami
na kilka dni w teren np. do lasu i tam
obcuje z przyrodą z bliska. Uczy się
ją obserwować, podziwiać i rozumieć.
Myślę, że u nas brakuje podczas nauki
szkolnej bliskiego, bezpośredniego
kontaktu z przyrodą. Nawet najpiękniejsze zdjęcia, obrazki (np. w komputerze czy książce) nie są w stanie
tego zastąpić.
Ścieżki przyrodnicze
SMZK podejmuje działania, by
młodzieży szkolnej jak i zaintereso-

wanym mieszkańcom pomóc w obserwacjach przyrodniczych. W tym
celu zostały wytyczone ścieżki przyrodnicze.
Ścieżki wytyczono tak, by znajdowały się one w pobliżu szkół gimnazjalnych i średnich, by nauczyciele, w
razie potrzeby, mogli je wykorzystać
dla celów dydaktycznych.
Wyznaczono cztery ścieżki. Są to:
1. Park Krzeszowice – obejmuje ona trasę: mur wapienny przy ul.
Kościuszki (rośnie na nim paproć
zanokcica murowa); park (główny
przedmiot obserwacji to piękna paproć pióropusznik strusi oraz inne paprocie); przedłużenie ul. Parkowej we
fragment drogi polnej – skrzyp polny.
2. Wola Filipowska – przystanek
kolejowy (skrzyp olbrzymi i skrzyp
polny); Stara Wola – pobrzeże lasu
(orlica pospolita), wilgotna łąka
(skrzyp błotny), bór mieszany (łany
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paprotnica krucha); źródło Bażana
(paprotnik kolczysty), wejście w górę
wzdłuż wąwozu Stradlina (po drodze
kilka gatunków paproci np. wietlica
samicza, nerecznica samcza), przy zakręcie trasy, w punkcie oznaczonym
GPS – cienistka trójkątna – następnie

Zanokcica skalna
w rezerwacie Dolina Racławki

powrót.
W Dolinie Racławki warto zwrócić
uwagę na piękną, różnorodna przyrodę, rośliny chronione.
Ścieżki zostały opisane w książce
Paprotniki Krzeszowic. Ścieżki przyrodnicze. Opisane są w niej również
gatunki paprotników stwierdzone
podczas inwentaryzacji w Krzeszowicach. Zwraca się również uwagę na
otaczającą przyrodę oraz poruszone są
w niej ważne problemy ekologiczne.
Książka od grudnia 2012 r. będzie
dostępna w SMZK.

Skrzyp olbrzymi przy torach kolejowych
w Woli Filipowskiej

skrzypu leśnego).
3. Tenczynek – mur wapienny
koło kościoła (zanokcica murowa: zob.
okładka); Staw Wroński – płytkie zakole (skrzyp bagienny), w pobliżu w
lesie łany orlicy pospolitej, po drugiej
stronie ul. Zamkowej, na skraju lasu
(paproć nerecznica krótkoostna).
4. Rezerwat „Dolina Racławki”
– trasa zaczyna się przy murze kościoła i cmentarza w Paczółtowicach (na
murze rosną trzy gatunki paproci – zanokcica murowa, paprotnica krucha,
cienistka Roberta); potem dojście do
rezerwatu, przejście przez drewniany
mostek na Racławce i na wprost jest
duża skała wapienna (paprocie – zanokcica murowa, zanokcica skalna,

Piękny okaz miłorzębu w krzeszowickim
parku.
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Paprotniki – rośliny lecznicze i użytkowe
Tekst i fotografie Anna Kubajak

Artykuł dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Paprotniki od niepamiętnych
czasów były wykorzystywane przez
ludzi. Znane były ich właściwości lecznicze. Już w starożytności
uczony Grek, uczeń Arystotelesa,
Teofrast z Eresos (370–287 p.n.e.),
uważany za „ojca botaniki”, opisał
lecznicze właściwości dwóch gatunków paproci – paprotki zwyczajnej i zanokcicy.
Później wiedza o paprotnikach
się rozwijała.
W Polsce ksiądz Jan Krzysztof
Kluk (1739–1796) w „Dykcjonarzu
roślinnym” wymienił sześć gatunków paprotników jako „zdatnych do
zażycia lekarskiego”.
Obecnie w ziołolecznictwie ludowym i oficjalnym wykorzystuje
się około dwudziestu gatunków paprotników, to jest: widłaków – dwa,
skrzypów – trzy, paproci – jedenaście. Liczba ta może się zmieniać w
zależności od prowadzonych badań
naukowych i uwarunkowań przyrodniczych.
Poza tym paprotniki były wykorzystywane w życiu codziennym:
paprocie – jako rośliny ozdobne,
Kłos zarodnionośny widłaka jałowcowatego

skrzypy do czyszczenia i polerowania przedmiotów, do barwienia tkanin, zarodniki niektórych widłaków
– do zasypywania ran, przyrządzania pigułek. Obecnie wiele gatunków jest chronionych i ich zrywanie oraz wykorzystywanie również
w ten sposób jest niedozwolone.
Paprotniki
jako rośliny lecznicze
Skrzypy
Najszersze zastosowanie w lecznictwie ma skrzyp polny. Nie jest
on chroniony, natomiast jest szeroko rozpowszechniony. Rośnie na
polach uprawnych, przydrożach,
zboczach, a nawet na torach kolejowych, co można zaobserwować w
Krzeszowicach.
Do celów leczniczych wykorzystuje się ziele pędów płonnych, bez
części dolnych. Pozyskuje się je w
miesiącach letnich – od czerwca do
września. Łodygi charakteryzują się
dużą zawartością krzemionki (z tego
powodu skrzypią przy ich zgniataniu). Ponadto zawierają: flawonidy,
kwasy i zasady organiczne, żywice,
witaminy, sole mineralne.
W lecznictwie mają szerokie zastosowanie i wykorzystuje się ich
właściwości: bakteriobójcze, moczopędne, przeciwzapalne, rozkurczowe, odtruwające, przeciwreumatyczne, wzmacniające w chorobach
włosów, paznokci, osteoporozie.

oczyszczająco na skórę, pomagają
w leczeniu trądziku, plam skórnych,
regeneracji skóry i jej pojędrnienia.
Sproszkowane ziele skrzypu ma
zastosowanie dla wzbogacenia organizmu w mikroelementy.
Kulinarne
wykorzystywanie
skrzypu polnego jest trochę dla
nas zaskakujące: dawniej z jego
zarodników sporządzano bardzo
smaczne zupy. W niektórych krajach Azji jada się podziemne bulwki
tego skrzypu. Mają one dużo skrobi
i słodki smak.
Z gatunków nieobjętych ochroną
znaczenie lecznicze ma też skrzyp
błotny. Jednak jest on najbardziej
trujący z naszych skrzypów, stąd
jego wykorzystanie musi być ściśle
kontrolowane. Ponadto należy uważać, gdyż dość często mylony jest
ze skrzypem polnym. Zbierając ten
ostatni trzeba bardzo na to zwracać
uwagę.
Paprocie
Paprocie były kiedyś szeroko
wykorzystywane w lecznictwie.
Jednakże obecnie większość z tych
gatunków jest chroniona i jako takie
nie mogą być zbierane. Można wykorzystywać kilka gatunków.
Orlica pospolita: lecznicze znaczenie ma kłącze. Dawniej sporządzano z niego leki przeciwgośćcowe i robakopędne. Kłącze i ziele są
trujące.

Odwary z ziela stosuje się
w chorobach nerek i pęcherza moczowego, chorobach reumatycznych,
żylakach odbytu, łuszczycy, otyłości
(poprawia przemianę materii), osoby
starsze mogą wykorzystywać go do
utrzymania w dobrym stanie naczyń
krwionośnych i błon śluzowych.

Nerecznica samcza i wietlica
samicza: w medycynie ludowej ich
kłącza były wykorzystywane jako
lek przeciwtasiemcowy. Stosowano
je, przyjmując przy tym zasadę, że
lekiem z nerecznicy samczej leczono mężczyzn, zaś z wietlicy samiczej – kobiety.

Okłady (kataplazmy) pomagają w chorobach reumatycznych, złamaniach.

Widłaki
Widłaki również były wykorzystywane w lecznictwie. Ponieważ
wszystkie są trujące, wywoływały
uboczne skutki. Obecnie wszystkie
są pod całkowitą ochroną.

Przymoczki nasączone odwarem z ziela oddziałują korzystnie,
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Wykorzystanie gospodarcze
paprotników
Skrzypy
Wykorzystywane były one szeroko do celów gospodarczych. Ze
względu na dużą ilość krzemionki używane były do polerowania
drewna, czyszczenia metalowych
naczyń.
Pospolite, często występujące
gatunki skrzypów, np. polny, wykorzystywano do farbowania tkanin i
futer na jasne, różnorodne odcienie
żółtego koloru.
Widłaki
Ziele widłaków, poza lecznictwem, miało również duże znaczenie dekoracyjne. Sprzedawano je
masowo na targach. Uważa się, że
w dużej mierze przyczyniło się to do
ich wyginięcia w wielu rejonach.
Zaskakujące i ciekawe jest inne
ich wykorzystanie. W technice bardzo użyteczne były zarodniki widłaków. Nazywano je w handlu „likopodum” – jasnożółty proszek, podobny
do sproszkowanej siarki. Zarodniki
są niezwykle drobne. Oblicza się, że
w 1 dm3 znajduje się 36–40 miliardów sztuk o wadze 0,75 kg.
W skład zarodników wchodzi
około 50% oleju, 5% cukrów, 6%
białka, sole mineralne, w tym sporo
związków glinu.
Zarodniki widłaków nie psują
się, nie pęcznieją od wilgoci, nie
są dobrym podłożem dla rozwoju
mikroorganizmów. W lecznictwie
stosowano je do zasypywania ran,
odparzeń.

Łan paproci

Znacznie większe znaczenie
miały jednak w technice. Jeszcze
przed II wojną światową największe zastosowanie likopodum miało w przemyśle szkutniczym. Było
ono używane do uszczelniania ścian
statków i okrętów. Zarodniki tworzyły dobrą, nieprzepuszczającą
wody warstwę izolacyjną.
Zarodnikami wysypywało się
też formy odlewnicze, dzięki czemu
uzyskiwano wysokiej jakości odlewy o gładkiej powierzchni. Nie trzeba było ich dodatkowo szlifować.
Jeszcze w latach 50. XX w.
Polska była drugim w świecie (po
Związku Sowieckim) eksporterem
zarodników widłaka. Podczas zbiorów rośliny nie były niszczone – ści-

nano tylko kłosy. Przestrzegano też
zasady, by pozostawić odpowiednią
część kłosów na pędach tak, by pozostała odpowiednia ilość zarodników do rozsiania się. Wydaje się,
że większe szkody w tamtym czasie
powodowało zbieractwo i handel
pędami widłaków dla celów dekoracyjnych.
Reasumując, trzeba powiedzieć,
że jeszcze 60 lat temu widłaki były
częste w naszych lasach. Teraz są
skrajnie zagrożone. Podobnie dotyczy to wielu gatunków skrzypów
i paproci. Ostatnie półwiecze dla
wielu gatunków paprotników było
bardzo niełaskawe.
Poniżej: Skrzyp polny
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Co w puszczy piszczy
Wojciech Gałosz

Młode puszczyki
Jesienią i wiosną, późnymi wieczorami
i w środku nocy, a nieraz nad ranem możemy usłyszeć – niepokojące niektórych,
znane z filmów grozy – pohukiwanie sowy:
przeciągłe „huuu” powtarzane kilkakrotnie
wraz z krótszymi, podobnymi frazami. To
puszczyk Strix aluco, jedna z najczęściej
występujących w naszym kraju sów. Wbrew
swojej nazwie jest mieszkańcem nie tylko
puszcz, ale również wszelkich zadrzewień,
parków, starych alei. Często występuje także w środku miast, wystarczy jakiś większy
park z dziuplastymi drzewami.
W samych Krzeszowicach puszczyka można spotkać, a w zasadzie usłyszeć,
wszędzie: wokół kościoła, w parku Bogackiego, na plantach czy w parku wokół pałacu Potockich. Można go spotkać również
w najbardziej zurbanizowanych częściach
naszego miasta. Jeszcze kilka lat temu regularnie słyszałem jego głos pośród bloków
przy ulicy Długiej. Jednak moje ulubione
stanowisko do wsłuchania się w głos tej
sowy to południowe wejście do rezerwatu
Dolina Racławki. Nocny krajobraz, szum
potoku i pełna ciemność dodają niezwykłej
powagi głosowi tego ptaka odbijającemu się
o stoki doliny.
Sowy źle kojarzą się w naszej kulturze.
Tajemnicze nocne marki, towarzysze magów i czarownic, szkodniki, zamieszane w
ciemne sprawki... Tymczasem nic bardziej
mylnego. To szalenie pożyteczne dla człowieka zwierzęta. Ich głównym pokarmem są

drobne ssaki: myszy, krety, ryjówki, szczury, nornice - te popularne „mysiory” – będące utrapieniem rolników. Jedna sowa potrafi
w ciągu roku zjeść nawet tysiąc gryzoni!
Fascynujące są także przystosowania
tych ptaków do nocnego trybu życia. Duże
oczy, umieszczone obok siebie, a nie jak
u większości ptaków po bokach głowy, pozwalają widzieć wyraźnie nawet w bardzo
słabych warunkach oświetleniowych. Mitem jednak jest twierdzenie, że sowy widzą
w absolutnej ciemności. Już w wypadku pochmurnych nocy, czy nowiu księżyca, ptaki
te ograniczają żerowanie do minimum, gdyż
po prostu nie są w stanie wypatrzyć swych
ofiar.
Kolejną ciekawą adaptacją do nocnych
łowów jest budowa piór. Lotki i sterówki pióra mające największe znaczenie w locie
ptaka - pokryte są delikatnym meszkiem.
Powoduje on, że lot sowy jest praktycznie
bezgłośny. Każdy z nas słyszał świst powietrza i furkot piór przykładowo gołębia w
locie. Sowy nie usłyszymy, choćby leciała o
kilka centymetrów od naszego ucha. Przystosowanie to pomaga w łowach - ofiara do
końca nie słyszy zbliżającego się drapieżnika.
Jednak nocna aktywność ma swoją cenę.
Ptaki te muszą odpoczywać w dzień. Jako
drapieżniki są wyjątkowo nielubiane przez
inne ptaki. Często kiedy miejsce spoczynku
sowy zostanie odkryte przez drobne ptaki,
te nękają ją do tego stopnia, że musi rato-

wać się ucieczką w inne miejsce. Dlatego
też sowy ubarwione są w sposób ochronny:
brak u nich jaskrawych kolorów, wręcz ich
upierzenie „zlewa się” z otoczeniem. W niektórych przypadkach sowa niepokojona
przez większego wroga może przyjąć postawę straszącą: napuszone pióra, rozłożone
skrzydła, kłapanie dziobem. W takiej pozie
ptak budzi respekt wydając się kilkakrotnie
większy.
Puszczyk najbardziej znany jest z głosu samca, tego swoistego „pohukiwania”.
Jednak samice wydają zupełnie inny głos:
skrzek przypominający w dźwięku słowo
„kjuwik”, stąd gdzie-niegdzie w Polsce używa się innej, ludowej nazwy dla puszczyka
- kuwik.
Kiedyś dostałem informację, że w jednej
z okolicznych dolinek słychać często sowy.
Kilkakrotnie przyjeżdżałem, nasłuchiwałem - bez wyniku. Wreszcie postanowiłem
nieco „zachęcić” domniemanego puszczyka
do aktywności. Odtworzyłem nagrany głos
innego samca puszczyka. Bez rezultatu. Już
myślałem, że ptaków tu rzeczywiście nie ma
i na odchodnym puściłem jeszcze głos samicy. Nagle tuż obok mnie głośno i wyraźnie
odpowiedział samiec. Zaraz potem z drugiej
strony zaczęła skrzeczeć w niebogłosy samica. Prawdopodobnie niechcący sprowokowałem małą „sprzeczkę małżeńską”. Co
znaczył głos samicy w kierunku samca możemy sobie wyobrazić...
Dorosły puszczyk

Informator Regionalny
Puszczyk zwyczajny jest jedną z najczęściej występujących sów, jednak pomimo to
w wielu miejscach znika z krajobrazu. Dużym zagrożeniem dla tego gatunku - jak i
dla większości naszych sów - jest wycinanie starych drzew z obszernymi, naturalnymi dziuplami, zatykanie otworów na strychy
domów i budynków gospodarczych, zamykanie wież i strychów kościołów, konserwacja starych drzew zakończona zamknię-

ciem dziupli siatką, czy blachą. Sporym
zagrożeniem dla tych ptaków są również
napowietrzne linie energetyczne. Jakiś czas
temu dostałem wiadomość, że pod blokiem
przy ul. Długiej leży martwa sowa. Na miejscu, po obejrzeniu okazało się, że pośród
ogólnych obrażeń ptak ma również mocno
uszkodzone skrzydło. Prawdopodobnie lecąc uderzył skrzydłem o druty dochodzące
do bloku.
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Jak możemy im pomóc? Przede wszystkim przestańmy się ich lękać. Zostawmy
w stodole, czy na nieużywanym strychu
otwarte okienko. Gdy napotkamy za dnia
sowę - starajmy się zostawić ją w spokoju.
Odpłaci się nam tępiąc szkodniki w naszym
otoczeniu.
Więc co w puszczy piszczy? Puszczyk.
I nie tylko w puszczy, ale i w mieście, i nie
tylko piszczy, ale i pohukuje.

Chrońmy przyrodę Krzeszowic
Anna Kubajak

Artykuł dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Krajobrazy Polski, podobnie jak całej
Europy, zostały przez tysiąclecia w dużej
mierze ukształtowane przez człowieka. Dla
wielu czytelników zaskakujące może być
to, że działalność człowieka była w dużym
stopniu korzystna dla przyrody. Jednak pogłębiała ona zróżnicowanie krajobrazowe, a
co za tym idzie, zwiększała się bioróżnorodność.
Sytuacja taka trwała do końca XIX w.
Radykalnie zmieniła się od XX w., kiedy
to trendy te odwróciły się i obecnie gospodarcza działalność człowieka niekorzystnie
oddziałuje na przyrodę. Wiele gatunków
roślin, grzybów, zwierząt jest zagrożonych.
Mówi się wręcz o wymieraniu znacznej części gatunków.
Szeroki ruch ochrony przyrody zaczął
się rozwijać w Polsce na przełomie XIX i
XX wieku. Pierwszy rezerwat przyrody w
Polsce powstał w 1886 r. Założył go Włodzimierz Dzieduszycki, dla ochrony starego
lasu bukowego, w swoim majątku Pieniaki
na Podolu i nazwał go „Pamiątka Pieniacka”.
W 1910 r. wybitny polski botanik Marian
Raciborski opublikował pierwszy inwentarz
obiektów przyrodniczych z całej Polski (z 3
zaborów), które należało chronić. W 1913 r.
na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęły
się wykłady z ochrony przyrody, jedne z
pierwszych tego typu w świecie.
Ciekawa była idea ochrony krajobrazu,
która zrodziła się początkowo w odniesieniu
do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
czyli po prostu Jury. W 1905 r., z inicjatywy
Aleksandra Janowskiego, powstało Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. Propagowano
piękno krajobrazów jurajskich, wyznaczano
szlaki turystyczne. Na szlakach tych młodzież polska poznawała przyrodę, zabytki
(np. warownie z czasów Kazimierza Wielkiego) a przez to historię swojego kraju.
Po II wojnie światowej ideę ochrony

krajobrazu rozwinął prof. Zygmunt Nowók
na Politechnice Krakowskiej. Ochroną tą
miały być obejmowane wielkie obszary o
charakterystycznych cechach przyrodniczych w połączeniu z określonym gospodarowaniem człowieka na tych terenach.
Na bazie tej teorii zaczęły powstawać
parki krajobrazowe. W latach 1978–1982
powstał Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, obejmujący bardzo duży obszar.
W jego ramach znajduje się Ojcowski Park
Narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody, obszary chronionego krajobrazu.
Idea parków krajobrazowych znalazła
uznanie w Polsce i pod koniec XX w. było
ich w naszym kraju 91. Parki krajobrazowe
stanowią ważny system łączenia ochrony
przyrody oraz wartości kulturowych. Pełnią
również funkcje rekreacyjne, turystyczne.
Krzeszowice leżą na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych. Do tej pory
w Krzeszowicach przyroda zachowała wiele
ze swych wartości. Na jej terenie znajdują
się 3 rezerwaty przyrody oraz wiele wartościowych przyrodniczo obszarów. Uwidoczniło się to między innymi podczas prac
nad inwentaryzacją paprotników w 2012 r.
Sporo gatunków chronionych, w tym także
dwa znajdujące się na czerwonej liście, znalazło się na cennych przyrodniczo terenach
poza rezerwatami.
Potrzeba ochrony przyrody
Poza ochroną przyrody typu rezerwatowego (czyli nieingerencji) istnieje potrzeba
jej czynnej ochrony. Przykłady takich obszarów można znaleźć na ścieżkach przyrodniczych wyznaczonych w ramach realizowanego projektu WFOŚiGW w Krakowie.
Można obserwować w rezerwacie powalone
i nieusuwane przez leśników drzewa, które
pozostaną tu aż do zupełnego rozłożenia się.
Na terenach poza rezerwatami spotyka się
pięknie kwitnące, choć nieliczne, krzeszo-

Pająk tygrzyk paskowany na łące z upolowanym pasikonikiem
wickie łąki oraz murawy kserotermiczne.
Utrzymują się one w dobrym stanie dzięki
ich koszeniu lub wypasaniu przez zwierzęta.
Jeśli znajdują się gdzieś takie łąki pozostawione same sobie, powinny być poddane
czynnej ochronie. Utrzymanie ich wartości
przyrodniczych wymaga koszenia (raz w
roku) lub wypasania przez zwierzęta. Pozostawione same sobie bez opieki człowieka
zarastają krzewami, nawłocią itd. i ulegają
zagładzie.
W dzisiejszych czasach ochrona przyrody jest skomplikowana i wymaga różnorodnych zabiegów. Dlatego tak ważne są
nie tylko lekcje w szkole, ale też poznawanie przyrody w terenie, prowadzenie
obserwacji. Jest to najlepszy sposób, aby
posiąść wszechstronną wiedzę na temat
skutecznych metod ochrony przyrody.

