
27ŒRODOWISKO  19 (355)/2007

15 paŸdziernika 2007 r.

Dziennikarska Agencja Wydawnicza

Ska³ki skamienia³ego miasta maj¹ bardzo oryginalne fantazyjne kszta³ty,
jedn¹ z najciekawszych jest Czarownica le¿¹ca nad rzek¹ Bia³¹ Tarnowsk¹.
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Dawno temu by³ tu gród zarz¹-
dzany przez znamienitego rycerza
Cieszka. W³adc¹ by³ dobrym, ale chci-
wym, wci¹¿ szukaj¹cym nowego ma-
j¹tku, szczególnie silnie po¿¹da³ pobli-
skiej K¹œnej Dolnej, która nale¿a³a do
Ro¿ena z Ro¿nowa. Pewnego dnia do
grodu Cieszka trafi³a piêkna bia³og³o-
wa, uciekaj¹ca przed czarnym ryce-
rzem. Cieszko przyj¹³ dziewczynê i za-
oferowa³ jej opiekê. Okaza³o siê, ¿e œci-
gaj¹cym bia³og³owê rycerzem by³
wspomniany Ro¿en, który za¿¹da³ od
Cieszka wydania dziewczyny. Pocz¹t-
kowo Cieszko, w imiê polskiej goœcin-
noœci i rycerskoœci, broni³ dziewczynê
przed napastnikiem. Niestety, jego chci-
woœæ by³a wiêksza ni¿ rycerstwo i w
zamian za wspomnian¹ K¹œn¹ postano-
wi³ oddaæ dziewczynê Ro¿enowi. Po-
niewa¿ pogwa³ci³ zasady polskiej go-
œcinnoœci, zarówno Cieszko, jak i ca³y
gród skamienieli, a biedna bia³og³owa
przed œmierci¹ tak rozpacza³a, ¿e z jej
³ez powsta³ wodospad Jar.

Tak o powstaniu skamienia³ego
miasta w Ciê¿kowicach mówi legenda.
Na tym terenie znajduj¹ siê ró¿ne ska³-
ki, wiêkszoœæ ma swoje nazwy. Stoimy
nieopodal ratusza, ska³y, z któr¹ tak¿e
zwi¹zana jest legenda. Otó¿ ratusz ska-
mienia³, bo rajcowie zamiast radziæ,
prowadzili hulaszczy tryb ¿ycia, które-
go apogeum przypada³o na okres Wiel-
kiego Postu.

Skamienia³e miasto to miejsce
magiczne, wokó³ którego osnuto wiele
legend i podañ. Jest to tak¿e cenny re-
zerwat przyrody.

– Obszar ten po raz pierwszy zo-
sta³ objêty ochron¹ w 1932 roku. Po-
cz¹tkowo by³ to zabytek przyrody, re-
zerwatem sta³ siê w 1974 roku. Rezer-
wat ustanowiono na oko³o 15 ha po-
wierzchni, nie stanowi on jednak jed-
nolitej ca³oœci, lecz podzielony jest na
enklawy, które otaczaj¹ najciekawsze
ska³ki – powiedzia³a Dagmara Klim-
czak z Zespo³u Parków Krajobrazowych
Pogórza w Tarnowie.

Jest to rezerwat geologiczny,
g³ówny ciê¿ar ochrony skupia siê wiêc
na ska³kach.

Formy ska³kowe w tej czêœci tzw.
Karpat Fliszowych spotyka siê bardzo
rzadko.

Wystêpuj¹ce w Ska-
mienia³ym Mieœcie ska³ki

nale¿¹ do kompleksu piaskowców ciê¿-
kowickich. Jest to kompleks grubo³a-
wicowych, œrednio- i gruboziarnistych
piaskowców, czasem zlepieñcowatych,
o zabarwieniu szarawobia³ym. Materia³
ich sk³ada siê z ziaren kwarcu oraz okru-
chów ska³ egzotycznych, g³ównie mag-
mowych.

Z badañ wynika, ¿e osadzi³y siê
pierwotnie jako luŸny materia³ w base-
nie morskim w okresie trzeciorzêdu.
Nast¹pi³y procesy przeobra¿enia luŸne-
go osadu w zwiêz³a ska³ê. Podczas tego
procesu zwanego diagenez¹ powsta³y
te¿ obecnie podziwiane ska³ki, których
kszta³t modelowany by³ poprzez pro-
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cesy wietrzenia przez setki lat.
Ska³ki skamienia³ego miasta

maj¹ bardzo oryginalne fantazyjne
kszta³ty, jedn¹ z najciekawszych jest
Czarownica le¿¹ca nad rzek¹ Bia³¹ Tar-
nowsk¹. Wysokoœæ tej ska³y od strony
rzeki Bia³ej siêga 13 m, a jej górna czêœæ
wygl¹da jak profil baœniowej czarow-
nicy, z wyraŸnie wykszta³conymi oczo-
do³ami, zakrzywionym, d³ugim nosem
i podbródkiem.

Za czasów legendarnego miasta
by³o tu wiêzienie, w którym trzymano
najgorszych ³otrów z ca³ej okolicy. Gdy
wiêzienie skamienia³o wraz z ca³ym
miastem, uradowane diab³y nada³y mu
w³aœnie taki kszta³t. Inna legenda mówi,
¿e jest to czarownica, która zosta³a za-
mieniona w ska³ê, poniewa¿ z³orzeczy³a

ksiêdzu jad¹cemu do ciê¿ko chorego
cz³owieka.

Do Czarownicy trzeba by³o prze-
chodziæ z parkingu przez ruchliw¹ uli-
cê.

– Aby zwiedzanie rezerwatu by³o
bezpieczne zarówno dla zwiedzaj¹cych,
jak i dla przyrody, wykonano szereg
prac, z których najwa¿niejsza to budo-
wa k³adki nad bardzo ruchliw¹ i nie-
bezpieczn¹ drog¹. Pomys³odawc¹ k³ad-
ki by³ wiceprezes EkoFunduszu Stani-
s³aw Sitnicki. Zosta³a te¿ wybudowa-
na podwieszana platforma, z której
mo¿na ogl¹daæ dolinê Bia³ej – powie-

dzia³a Dagmara Klimczak.
K³adka to nie jedyna inwestycja,

która zosta³a wykonana w rezerwacie
w ramach projektu ochrona walorów
przyrodniczych rezerwatu skamienia³e
miasto, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem brio- i lichenofauny oraz hierop-
terofauny. Ta doœæ obco brzmi¹ca na-
zwa projektu oznacza, ¿e w jego ramach
prowadzono ochronê mchów, porostów
i nietoperzy. Sponsorem strategicznym
projektu by³a Fundacja EkoFundusz.

Jak ju¿ wspomnia³am, k³adka to
jedno z najbardziej spektakularnych
dzia³añ, lecz nie jedyne, podjêto próbê
uporz¹dkowania ruchu turystycznego
i skierowania go w miejsca najmniej na-
ra¿one na niekorzystne oddzia³ywanie
na œrodowisko. Wykonano takie ele-

menty infrastruktury turystycznej, jak
m.in. ³awki sto³y, kosze na œmieci, scho-
dy skarpowe i barierki ochronne.

Uwagê zwiedzaj¹cych przyku-
waj¹ te¿ oryginalnie tablice informa-
cyjne, wykonane przez miejscowego
artystê rzeŸbiarza Stanis³awa Sochê.
Rezerwat czêsto odwiedzaj¹ grupy zor-
ganizowane, dlatego przygotowano te¿
miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne
(mo¿liwoœæ rozpalenia ogniska, wypo-
czynek na ³awkach itp.).

–Zosta³y tak¿e przeprowadzone
zabiegi pielêgnacyjne w rezerwacie,
pas wokó³ ska³ek zosta³ oczyszczony z
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dla przyrody, wykonano szereg prac, z których najwa¿niejsza to budowa
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krzewów i odroœli gatunków liœcia-
stych, usuniêto z³omy, wykroty i ga³ê-
zie z trasy œcie¿ki dydaktycznej – po-
wiedzia³a Dagmara Klimczak i doda³a:
– Nasza inwestycja zmobilizowa³a tak-
¿e gminê do podjecia dzia³añ. Gminie
uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie z
funduszu europejskiego na podœwietle-
nie trzech ska³: Czarownicy, Grunwal-
du i Ska³y z Krzy¿em.

W Ciê¿kowicach znajduj¹ siê te¿
dwie ska³y warownie, wczeœniej nazy-
wane sowami. Na uwagê zas³uguj¹ so-
sny porastaj¹ce szczyt warowni górnej.
Na zboczu nieopodal warowni znajdu-
je siê stary kamienio³om, gdzie kiedyœ
by³ wydobywany piaskowiec, s¹ te¿
trzy jaskinie szczelinowe. Jest to miej-
sce hibernacji nietoperzy, których
ochrona jest bardzo wa¿nym elemen-
tem programu.

– Zosta³ zakupiony sprzêt do
echolokacji nietoperzy, niezbêdny do
prowadzenia ich monitoringu, Prze-
prowadzone badania wykaza³y obec-
noœæ a¿ 8 do 10 gatunków, co stanowi-
³o doœæ du¿e zaskoczenie dla przepro-
wadzaj¹cych badania. Pocz¹tkowo
oceniano, ¿e tych gatunków by³o 2 lub
3. W nastêpnych latach bêd¹ tak¿e prze-
prowadzane podobne badania.

Aby zwiêkszyæ liczbê kryjówek
nadaj¹cych siê do zasiedlenia przez nie-
toperze, zakupiono i zamontowano 20
budek i schronów dla tych zwierz¹t.

W rezerwacie Skamienia³e Mia-
sto mo¿emy te¿ zaobserwowaæ cenne
gatunki mchów i porostów.

– Przeprowadzono badania po-
rostów. Niestety, najcenniejsze rosn¹
tam, gdzie prowadzona jest nielegalna
wspinaczka. Wspinaj¹cy siê niszcz¹
ska³y, œcieraj¹ porosty, pozostawiaj¹ te¿
œlady magnezji, której u¿ywaj¹ do za-
bezpieczania r¹k przed œlizganiem siê
– powiedzia³a Dagmara Klimczak.

Na terenie rezerwatu wystêpuje
oko³o 80 gatunków porostów, z czego
16 znajduje siê w Czerwonej Ksiêdze:
6 to gatunki wymieraj¹ce, a 9 nara¿one
na wyginiêcie.

Porosty, które mo¿na znaleŸæ w
rezerwacie, to g³ównie porosty naskal-
ne, wystêpuj¹ tu te¿ porosty nadrzew-
ne i naziemne. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ wystêpuj¹ce w rezerwacie
stanowiska kruszownicy szorstkiej oraz
wzorca geograficznego gatunków nie-
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licznych na terenie Polski po³udniowo-
wschodniej, znanych jedynie z kilku
izolowanych stanowisk. Na terenie re-
zerwatu wystêpuj¹ te¿ 32 gatunki
mchów.

Mchy, podobnie jak porosty, s¹
bardzo dobrymi wskaŸnikami zanie-
czyszczenia powietrza oraz wody.
Utworzona zosta³a np. szeœciostopnio-
wa skala porostowa, s³u¿¹ca okreœleniu
stopnia ska¿enia powietrza atmosfe-

rycznego dwutlenkiem siarki.
Przeprowadzone prace moderni-

zacyjne poprawi³y walory rezerwatu,
bêd¹cego jedn¹ z najwiêkszych atrak-
cji turystycznych regionu tarnowskie-
go. Ju¿ teraz odwiedza go 50 tys. tury-
stów rocznie, a spodziewany jest jesz-
cze wiêkszy ruch. Niestety, tak du¿y
ruch turystyczny odgrywa ogromn¹ rolê
dewastacyjn¹. Niszczycielska dzia³al-
noœæ cz³owieka to najczêœciej porusza-

nie siê poza wyznaczonymi szlakami,
wspinaczka, to tak¿e próby zak³ócania
hibernacji nietoperzy. Pracownicy par-
ku maj¹ nadziejê, ¿e prace moderniza-
cyjne, które bardziej przystosowa³y re-
zerwat dla turystów, zmniejsz¹ dzik¹
penetracjê tego terenu. Prowadzona jest
te¿ dzia³alnoœæ edukacyjna, której ce-
lem jest zwiêkszenie œwiadomoœci eko-
logicznej turystów.
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