Ojcowski Park Narodowy

1. Utworzenie


Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika prowadzono już przed
drugą wojną światową. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w
Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem
prof. Władysława Szafera w 1924. Z jego inicjatywy opracowano
pierwszą monografię przyrodniczą Doliny Prądnika i Doliny
Sąspowskiej i zaprojektowano pierwszy rezerwat przyrody, który
według autorów (prof. Szafer i inż. S. Richter) miał „służyć nauce
jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie
odwiedzających te strony oraz dla letników (...) stanowić źródło
niezapomnianych wrażeń estetycznych”.



Do utworzenia rezerwatu przed II wojną światową jednak nie doszło,
a plany te zaczęły być realizowane dopiero w 1953.

2. Położenie


Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 1956
utworzono Ojcowski Park Narodowy, jako szósty w Polsce. W 1981
ustanowiono wokół OPN strefę ochronną, tworzoną przez Zespół
Jurajskich Parków Krajobrazowych. Po korekcie granic w 1997
powierzchnia tej strefy wynosi 6777 ha.



Położenie na mapie
powiatu krakowskiego

3. Rośliny


Pomimo znacznych przeobrażeń dokonanych działalnością
człowieka przez ostatnie 150 lat przed utworzeniem parku
narodowego (wyniszczono zupełnie 36 gatunków roślin), przyroda
zachowała dużą różnorodność. Na bogactwo flory składa się ok.
950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230
gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200
rodzajów porostów. 84 gatunki roślin są prawnie chronione.

3.1 Najważniejsze rośliny


84 gatunki roślin są
 Przedstawicielami flory
prawnie chronione, m.in.: stepowej są:



róża alpejska,



wiśnia karłowata,





brzoza ojcowska,



aster gawędka,



kruszczyk
 ostnica Jana.
błotny i rdzawoczerwony,
 Florę górską
 gnidosz rozesłany,
reprezentuje:




goryczuszka orzęsiona,





kosatka kielichowa,





listera jajowata,



tojad smukły,



rokitnik zwyczajny,



tojad mołdawski,




skrzyp olbrzymi,
zerwa kulista.




jodła,
grab,

chaber miękkowłosy,
żywiec gruczołowaty.

Przetrwały gatunki
reliktowe z holocenu:
ułudka leśna,
obrazki plamiste.

Ojcowski Park Narodowy chroni
przyrodę:


1 - nieożywioną:
- głębokie doliny
- wąwozy krasowe
- jaskinie
- źródła
2 - ożywioną:
- rośliny: brzoza ojcowska, róża alpejska, ostnica Jana, macierzankę piaskową
- zwierzęta: nietoperz, padalec, gniewosz plamisty, zimorodek, pluszcz

