
 

Tereny cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 
oraz sieć łączących je korytarzy ekologicznych na obszarze 

gminy Zielonki 
 

    dr Kazimierz Walasz, mgr Stefan Gawroński 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereny cenne pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym oraz sieć łączących je 
korytarzy ekologicznych na obszarze 
gminy Zielonki 
 
 

dr Kazimierz Walasz, mgr Stefan Gawroński 

 
Wykonano na zlecenie gminy Zielonki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, listopad 2011 r. 



 1 

 
 
Spis treści 

 
Streszczenie  ...........................................................................................................................   2 
 
1. Wstęp  ..................................................................................................................................   3 
 
2. Podstawy wyróżnienia terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych ...........   6 
 
3. Zasady wyznaczenia korytarzy ekologicznych na obszarze gminy ...............................   8 
 
4. Zasady ochrony wyróżnionych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych  
    i  krajobrazowo-przyrodniczych oraz korytarzy ekologicznych  ....................................   9 

 
5. Wyniki inwentaryzacji terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
     na obszarze gminy Zielonki  ............................................................................................  11 
 
6. Omówienie wyróżnionych terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych ...   19 
 
7. Literatura  .........................................................................................................................  113 
 
8. Wykaz terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych  oraz korytarzy 
     ekologicznych  ...............................................................................................................   114 
 
9.  Mapy obiektów przyrodniczych, krajobrazowych, miejsc rozrodu płazów 
      i korytarzy ekologicznych  ............................................................................................  123 
 



 2 

Streszczenie 

 

 

Na zlecenie gminy Zielonki wykonano opracowanie mające na celu wyznaczenie terenów 

cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz sieci łączących je korytarzy 

ekologicznych na obszarze całej gminy Zielonki. 

 Zasadnicze prace terenowe wykonano od lutego do kwietnia 2011 r. Po wstępnym 

opracowaniu wyników, ze względu na konieczność dodatkowych wizji terenowych, wykonano 

dodatkowe prace terenowe w okresie od końca sierpnia do początku października 2011 r. 

 Wyznaczono 127 terenów przyrodniczo-krajobrazowych, 63 tereny krajobrazowo-

przyrodnicze i 20 terenów zieleni uporządkowanej (Mapa 1-3). 

 Wśród terenów przyrodniczo-krajobrazowych wyróżniono 19 dolin rzecznych, 3 obiekty 

stawowe, 69 dolin i wąwozów, 16 zadrzewień i alej, 2 łąk, 5 odsłonięć skalnych i 6 obiektów 

innych.  

 Wyróżniono także 22 miejsca rozrodu płazów (Mapa 4). Są to osobne obiekty 

przyrodnicze lub stanowią część wyróżnionych obiektów przyrodniczych. 

 Wyróżnione 63 obiekty krajobrazowo-przyrodnicze są to tereny pól, łąk i sadów Mapa 2). 

Na 20 zinwentaryzowanych terenów zieleni uporządkowanej, 6 stanowią tereny parkowe, jeden 

cmentarz, 11 obiektów fortyfikacji Twierdzy Kraków i 2 aleje. Wśród terenów parkowych 

znajdują się 3 parki podworskie, jeden urządzony park wiejski i jeden obszar zadrzewień w 

Wegrzcach, który powinien być zaadaptowany na park wiejski. Niewątpliwie najatrakcyjniejsze w 

tej grupie są obiekty fortyfikacji - w tym 5 dobrze zachowanych fortów.  

 Wyznaczono 29 korytarzy ekologicznych związanych z dolinami rzecznymi oraz 76 

korytarzy lądowych prowadzących przez tereny niewodne (Mapa 5-7). Wśród korytarzy 

lądowych wyznaczono 11 korytarzy głównych (lokalnych) 40 miejscowych i 25 siedliskowych. 

 Największe walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy przejawiają się w trzech głównych 

formach. Pierwsza stanowią rozległe, niepocięte jeszcze zabudową obszary pól na 

pagórkowatym terenie, stwarzające rozległe panoramy widokowe we wszystkich kierunkach, a 

szczególnie w kierunku Krakowa i leżących dalej na południu gór. Malowniczość tych widoków 

w połączeni z szachownica pól stanowi o najwyższych walorach krajobrazowych gminy. Drugą 

formą są liczne dolinki i wąwozy ze swoją bardzo zróżnicowaną strukturą i roślinnością.  Trzecią 

stanowią potencjalne pomniki przyrody - piękne okazy starych drzew. Przy praktycznie 

całkowitym braku lasów - drzewa pomnikowe i aleje występujące w rozproszeniu na całym 

obszarze gminy mogą stanowić trzeci, nie mniej ważny element stanowiący o atrakcyjności 

krajobrazowo-przyrodniczej gminy. 
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1. Wstęp 

 

Na obszarze każdej gminy znajdują się tereny o zróżnicowanych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych. Większość gmin oprócz terenów zalesionych, których 

czasami może być znikoma ilość, jak to ma miejsce w przypadku gminy Zielonki, 

posiada rozległe tereny rolnicze, jeszcze niezdegradowane procesami urbanizacji. Mają 

one znaczną wartość nie tylko, jako strefa produkcji rolniczej, ale także duże walory 

krajobrazowe wynikające z dużych przestrzeni niezaśmieconych rozproszoną 

zabudową.  

 W przypadku gminy Zielonki mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem 

wysokościowy terenu. Wynosi ono 187 m. Najwyżej położne tereny znajdują się na 

wysokości 400 m u wylotu drogi 237, na północnej granicy gminy w Brzozówce 

Korzkiewskiej, a najniżej położone miejsca znajdują się na wysokości 213 m w dolinie 

Dłubni nad zbiornikami w Zesławicach. Tak duże zróżnicowanie wysokościowe obszaru 

gminy sprawia, ze praktycznie cała gmina ma wybitne walory krajobrazowe. Tworzą je 

pasma wzgórz w północnej części gminy i szersze doliny rzeczne w południowej części. 

Sprawia to, że prawie z każdego zakątka gminy możemy podziwiać w kierunku 

południowym rozległe panoramy Krakowa oraz przy dobrych warunkach pogodowych 

także łańcuch Tatr.  

 W obrębie samej gminy mamy przepiękne panoramy pól i łąk znajdujących się 

między siecią dróg i miejscowości. Także głębokie, zadrzewione doliny i wąwozy są 

niezwykle malownicze, a w wielu miejscach obramowane pięknymi wychodniami 

skalnymi. Wszystkie te walory gminy znajdującej się na północnej granicy Krakowa, 

decydują o jej wyjątkowej wartości i zasługują na pełną ochronę, a także wykorzystanie 

w dalszym rozwoju ekonomicznym gminy. Szczególnie turystyka rekreacyjna - 

weekendowa milionowej metropolii, jaką jest Kraków, powinna być motywem 

przewodnim dalszego rozwoju gminy. Także, ze względu na doskonałe gleby, rozwój 

ekstensywnego rolnictwa o większej wartości jednostkowej, znajdzie przy odpowiednio 

rozwiniętej akcji marketingowej bardzo dobre warunki do rozwoju. 

 W tej sytuacji niezmiernie pilne i ważne jest jasne określenie, jakie działania 

należy podjąć by ochronić niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy, by 

mogły służyć dalszemu rozwojowi ekonomicznemu gminy. Niewątpliwie pierwszym 

zadaniem jest rozpoznanie i określenie posiadanych zasobów przyrodniczych oraz 
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stworzenie systemu ich ochrony. Dane te będą podstawą do formalnej ochrony 

zasobów przyrodniczych gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy oraz w obrębie planów miejscowych. 

 Pierwszym krokiem jest wyznaczenie terenów cennych pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym na terenie gminy oraz wyznaczenie sieci korytarzy 

ekologicznych, łączących tereny cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. 

Wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych jest konieczne dla utrzymania 

bioróżnorodności na terenie gminy i zapobieżenia degradacji przyrodniczej. 

 Część korytarzy ekologicznych może też być wykorzystana do wytyczenia wzdłuż 

ich przebiegu ciągów spacerowych i tras rowerowych. Tutaj warto wspomnieć, że 

wzdłuż głównych korytarzy ekologicznych, można wyznaczyć ścieżki rowerowe łączące 

obszar gminy Zielonki z Krakowem w ten sposób, by ścieżki te stanowiły alternatywne 

drogi transportu (rowerowego) z miejsc zamieszkania do miejsc pracy w Krakowie oraz 

trasy wycieczek mieszkańców Krakowa. 

 Dalszym krokiem powinno być rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy 

przynajmniej w zakresie podstawowym umożliwiającym właściwe wykonanie 

opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb studium i planów miejscowych. Należy 

wykonać pełny opis zróżnicowania siedlisk przyrodniczych gminy w postaci mapy 

zbiorowisk roślinnych zwanej mapą roślinności rzeczywistej gminy. Pokazuje ona gdzie i 

jakie siedliska przyrodnicze mamy na terenie gminy oraz ich wartość botaniczną i 

ogólnoprzyrodniczą. Mapa taka jest podstawą do planowania przestrzennego. 

Wykonanie tego opracowania dostarczy też informacji o roślinach chronionych oraz 

roślinach inwazyjnych jak np. barszcz kaukaski, które powinny być eliminowane ze 

środowiska przyrodniczego gminy.  

 Następnie należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ale tylko kilku 

kluczowych do planowania przestrzennego elementów przyrodniczych. Należy 

zinwentaryzować miejsca rozrodu płazów. Jest to grupa zwierząt najbardziej narażona 

na wyginięcie, a jednocześnie niezwykle ważna w rolniczym użytkowaniu terenu, gdyż 

płazy - głównie takie gatunki jak ropucha szara, żaba trawna mają istotny wpływ na 

ograniczenie liczebności szkodników upraw.  Będzie to inwentaryzacja stawów, nawet 

najmniejszych zbiorników wodnych i innych miejsc gdzie tworzą się zastoiska wody, 

zwłaszcza w okresie wiosennym. Tutaj zapewne będą też konieczne działania aktywnej 

ochrony polegające na zapewnieniu utrzymania wody w tych miejscach przez cały okres 

rozrodu płazów. 
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 Oprócz inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych oraz miejsc rozrodu płazów 

konieczne jest wykonanie jeszcze tylko dwóch rodzajów inwentaryzacji. Jest to 

inwentaryzacja awifauny lęgowej i motyli dziennych. Dlaczego należy inwentaryzować 

akurat te dwie, tak różne grupy zwierząt? Otóż ptaki są zwierzętami, które stoją na 

szczycie łańcucha pokarmowego i jeśli rejestrujemy większą liczbę gatunków ptaków to 

mamy bezpośredni wskaźnik dużego zróżnicowania przyrodniczego, czyli 

bioróżnorodności. Oznacza to, że na tym terenie występują bogate zbiorowiska roślinne 

i zespoły innych organizmów. Cześć gatunków ma duże wymagania siedliskowe 

związane z rozrodem. Tak, więc występowanie tych gatunków będzie dowodem na to, 

że na terenie gminy występują cenne siedliska przyrodnicze. Inwentaryzacja motyli 

dziennych dostarczy z kolei informacji o występowaniu, na ogół niewielkich 

powierzchniowo, cennych siedlisk, kluczowych do rozrodu tej grupy zwierząt. Nie bez 

znaczenia jest fakt, że to właśnie motyle i ptaki są tymi grupami zwierząt, które 

najłatwiej obserwować i które dostarczają najwięcej doznań estetycznych w czasie 

kontaktu z przyrodą. Ptaki przez swoje śpiewy, zachowanie i barwne upierzenie 

przykuwają uwagę odwiedzających dany teren. Podobnie motyle przez swoje 

zróżnicowanie wielkości kształtu i barw stanowią ozdobę naszych pól i łąk. 

 Wykonanie tych zadań przez gminę jest bardzo potrzebne, gdyż pozwala w 

sposób prawidłowy kształtować politykę przestrzenną gminy w zgodzie z wymogami 

ochrony środowiska, a także dla wykorzystania zasobów przyrodniczych gminy do 

zwiększenia jej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej. 
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2. Podstawy wyróżnienia terenów o walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych 

 

Przyjęto podział na trzy kategorie terenów. Pierwszą stanowią tereny przyrodniczo-

krajobrazowe. Posiadają one walory przyrodnicze, jako cecha dominująca. Z reguły 

mają także walory krajobrazowe. Drugą kategorię stanowią tereny krajobrazowo-

przyrodnicze. Tutaj walory krajobrazowe dominują nad walorami przyrodniczymi. 

Trzecią kategorię stanowią tereny zieleni uporządkowanej.   

 Wyznaczając tereny o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych zaliczono do 

nich: 

 

- wszystkie doliny cieków wodnych; 

- doliny, wąwozy nieposiadające cieków wodnych, ale zwykle z bogata flora i fauną; 

- wszelkie tereny podmokłe, zwykle łąkowe; 

- obszary zadrzewień; 

- miejsca rozrodu płazów, te obecnie wykorzystywane przez płazy i te, które obecnie 

utraciły to znaczenie przez obniżenie poziomu wody, zarośnięcie lub częściowe 

zasypanie, a które powinny być odtworzone, zwłaszcza, ze względu na zwykle bardzo 

niewielkie rozmiary większości tych miejsc. Nie będą to działania bardzo kosztowne, a 

przy ogólnym szybkim zaniku populacji płazów jest to zadanie niezwykle ważne i pilne.  

 W przypadku terenów o walorach krajobrazowo-przyrodniczych zakwalifikowano 

do nich obszary pól uprawnych, łąk, sadów i nieużytków. Posiadają one także walory 

przyrodnicze, będąc głównym miejscem rozrodu takich gatunków jak kuropatwa, czajka, 

skowronek polny, świergotek łąkowy, kląskawka, pokląskwa, gąsiorek i potrzeszcz. Są 

też zasiedlane przez zające i sarny. Głównym walorem pól w gminie są ich duże 

powierzchnie niezajęte przez zabudowę. Jednak w ostatnich latach obserwuje się coraz 

więcej sytuacji, gdy pojedyncze budynki pojawiają się w znacznym oddaleniu od osiedli i 

wsi na terenach polnych, degradując ich walory krajobrazowe i przyrodnicze. Innym 

coraz częstszym zjawiskiem jest wcinanie wąskich pasów zabudowy blokowej w głąb 

pól. 

 Podstawowym kryterium wyróżnienia obszarów terenów polnych było 

występowanie zwartego obszaru pól, łąk i sadów niepodzielonego zabudowa lub siecią 

dróg asfaltowych. Pozwala to łatwo dostrzec konieczność pozostawiania korytarzy 
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ekologicznych umożliwiających zachowanie łączności przyrodniczej miedzy stopniowo 

izolowanymi od siebie obszarami rolniczymi wraz z rozwojem zabudowy. 

 Zinwentaryzować należy także tereny zielni uporządkowanej oraz takie, które 

docelowo powinny mieć taki rodzaj utrzymania. Dotyczy to przede wszystkim parków 

przy dawnych dworach i pałacach, a także pozostałości obiektów fortecznych Twierdzy 

Kraków. 
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3. Zasady wyznaczania korytarzy ekologicznych na obszarze gminy 

 

Korytarze ekologiczne są, mówiąc w uproszczeniu, pasami terenu łączącymi 

wyznaczone tereny o walorach przyrodniczych lub krajobrazowych. Niewątpliwie 

najważniejszymi są korytarze ekologiczne rzek. Są to naturalnie ukształtowane przez 

tysiące lat doliny rzeczne wraz z otoczeniem. Ich zróżnicowanie przyrodnicze jest 

największe, są najbogatsze pod względem przyrodniczym. Granice korytarza rzecznego 

muszą obejmować nie tylko topograficzną dolinę rzeczną, ale także szerszy teren po 

obydwu stronach doliny. Musi tak być dlatego, gdyż doliny w naturalny sposób 

kanalizują przemieszczania organizmów, które jednak nie są ograniczone ściśle do 

granic doliny, a przebiegają znacznie szerzej.  

 Drugą grupą są korytarze lądowe. Są to korytarze prowadzące poza dolinami 

rzecznymi. W opracowaniu wyznaczono korytarze o randze lokalnej, miejscowej i 

siedliskowej. Szerokość korytarzy lokalnych nie powinna być mniejsza niż 120 m, 

korytarzy miejscowych nie mniej niż 80 m, a siedliskowych nie mniej niż 50 m. W 

sytuacji, gdy korytarz biegnie przez mniej więcej homogenny teren, jego granice można 

wyznaczyć ściśle wg ustalonej szerokości. W przypadku, gdy korytarz biegnie przez 

teren o wyraźnych cechach topograficznych jak dolina, wąwóz, zadrzewienie lub inna 

charakterystyczna struktura przestrzenna, cała ta struktura powinna być integralną 

częścią korytarza, a poza tą strukturą korytarz może mieć ustaloną szerokość. 
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4. Zasady ochrony wyróżnionych obiektów przyrodniczo-

krajobrazowych i krajobrazowo-przyrodniczych oraz korytarzy 

ekologicznych 

 

Obszary przyrodniczo-krajobrazowe stanowią głównie cenne pod względem 

przyrodniczym niewielkie tereny z naturalną roślinnością, jak dolinki i wąwozy oraz 

doliny cieków wodnych. Tereny te nie tylko powinny być całkowicie wyłączone z 

możliwości zabudowy, ale także w ich sąsiedztwie zabudowa powinna być niemożliwa 

lub dopuszczona w bardzo ograniczonym zakresie, tak by te tereny nie były izolowane 

od terenów sąsiednich. Czasami w obrębie wyróżnionego terenu przyrodniczo-cennego 

znalazły się pola uprawne. Można zachować ich dotychczasowe użytkowanie z 

ograniczeniem użycia środków chemicznych ochrony roślin i intensywnego nawożenia.  

 Nie mniej istotne jest uwzględnienie w planach zagospodarowania takich 

wytycznych by w strefie dopuszczalnej zabudowy nie powstawały budynki zasłaniające 

przestrzenie widokowe na teren chroniony, a gdy są bardzo blisko, by go nie zacieniały. 

Nie należy też w sąsiedztwie obiektów przyrodniczych lokalizować linii 

elektroenergetycznych. 

 W przypadku obiektów krajobrazowo-przyrodniczych, którymi są obszary pól, 

konieczne jest całkowite powstrzymanie przeznaczania pól pod zabudowę lub dzielenia 

ich na mniejsze fragmenty przez planowaną zabudowę. Gdyby jednak dopuszczono do 

podziału pól przez planowanie nowej zabudowy, nie można dopuścić do całkowitej 

fragmentacji obszaru pól - pozostawiając niezabudowane korytarze nie węższe niż 200 

metrów. Ewentualna zabudowa nie może być lokalizowana na grzbietach, 

wierzchowinach, nie może też dewastować krajobrazu przez wcinanie się wąskimi 

pasami w obszary pól. 

 W przypadku korytarzy ekologicznych powinny być one całkowicie wolne od 

zabudowy. Tam gdzie wyznaczono je przez tereny zabudowane lub przeznaczone pod 

zabudowę należy wprowadzić wymóg by nie budowano ogrodzeń betonowych, z cegły 

czy kamienia. Powinny to być ogrodzenia ażurowe - z siatki, prętów. Prześwit między 

dolna krawędzią ogrodzenia, a gruntem powinien wynosić 15 cm. 

 Należy dążyć do całkowitego wyeliminowania zabudowy i infrastruktury typu linie 

energetyczne biegnące wzdłuż lub przecinające doliny rzeczne. Jest to zadanie trudne i 

długofalowe, ale w sytuacji budowy nowych linii przesyłowych należy dążyć do 
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lokalizacji ich pod ziemią. Także w miejscach gdzie dopuszczono zabudowę, nie 

powinna ona przekroczyć łącznej wysokości dwóch kondygnacji. Dotyczy to całej 

szerokości wyznaczonego korytarza ekologicznego. 

 W przypadku korytarzy lokalnych i miejscowych jest możliwe wytyczenie wzdłuż 

jednej z krawędzi korytarza ścieżki spacerowej i rowerowej. Natomiast w przypadku 

korytarzy siedliskowych można wyznaczyć wzdłuż ich krawędzi ścieżkę spacerową. 

 W sytuacji, gdy dany korytarz - czy to wodny czy lądowy biegnie przez teren 

zabudowany, to w pierwszym rzędzie należy w procesie planistycznym nie dopuścić do 

powstania dalszej zabudowy w pasie korytarza. Gdy dany teren ma już przeznaczenie 

pod zabudowę należy metodami administracyjnymi ograniczyć jej rozwój, a tam gdzie 

okaże się to bardzo trudne, wprowadzić znaczne ograniczenia powierzchni 

zabudowanej oraz ograniczenia wysokości zabudowy do jednej kondygnacji.  

 Należy całkowicie zabronić przegradzania rzek i potoków, a tam gdzie już to ma 

miejsce doprowadzić do usunięcia tych barier. Podobnie należy postąpić w przypadku 

zagradzania brzegów cieków wodnych. Zgodnie z przepisami, powinien zostać 

zachowany swobodny dostęp do obydwu brzegów. Należy zlikwidować wysypiska 

śmieci dość powszechne nad brzegami rzek i potoków w gminie oraz w większości 

wąwozów. Wymaga to też kampanii uświadamiającej mieszkańcom niedopuszczalność 

takiego procederu oraz podanie do publicznej wiadomości lokalnej społeczności, gdzie 

takie miejsca zlokalizowano. 

 Ekologiczne korytarze lądowe powinny pozostać bez zmian. Nie należy ich 

obsadzać drzewami lub krzewami.   
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5. Wyniki inwentaryzacji terenów o walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych na obszarze gminy Zielonki 

 

Zasadnicze prace terenowo wykonano w okresie wczesnowiosennym - do końca 

kwietnia 2011 r. Jednak w czasie opracowywania wyników powstała konieczność 

sprawdzenia różnych lokalizacji. Prace te wykonano w okresie od końca sierpnia do 

początku października 2011 r.  

 Wyznaczono 127 terenów przyrodniczo-krajobrazowych, 63 tereny krajobrazowo-

przyrodnicze i 20 terenów zieleni uporządkowanej (Tab. 1-4, Mapa 1-2). 

 W opracowaniu przedstawiono wszystkie obiekty, które zinwentaryzowano w 

czasie prac terenowych na terenie gminy. Wydaje się, że zinwentaryzowano wszystkie 

cenne pod względem przyrodniczym tereny. Jest jednak możliwe, że pominięto pewne 

obiekty o niewielkiej powierzchni zasługujące na ochronę. Pełne zinwentaryzowanie 

takich obiektów będzie możliwe w czasie wykonywania inwentaryzacji zbiorowisk 

roślinnych gminy. 

 Wykonana inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym na 

ternie gminy Zielonki wykazała niezwykłe bogactwo, dużą liczbę niewielkich form 

przestrzennych będących ogniskami bioróżnorodności na terenie gminy, ze wszech 

miar wartymi ochrony. Są to dolinki i wąwozy. Większość z nich ma dobrze 

wykształcona i zachowaną naturalną szatę roślinną o olbrzymie walory krajobrazowe. 

Dla gminy to skarb nie do przecenienia. Należy się nad nim pochylić i podjąć działania 

by te tereny ochronić, a także udostępnić do kwalifikowanej turystyki pieszej i 

rowerowej. 

 Największe walory przyrodnicze gminy przejawiają się w trzech głównych 

formach. Pierwszą stanowią rozległe, niepocięte jeszcze zabudową obszary pól na 

pagórkowatym terenie stwarzające rozległe panoramy widokowe we wszystkich 

kierunkach, a szczególnie w kierunku Krakowa i leżących dalej na południu gór. 

Malowniczość tych widoków w połączeni z szachownica pól stanowi o najwyższych 

walorach krajobrazowych gminy. Drugą formą są liczne dolinki i wąwozy ze swoją 

bardzo zróżnicowaną strukturą i roślinnością.  Trzecią stanowią potencjalne pomniki 

przyrody - piękne okazy starych drzew. Przy praktycznie całkowitym braku lasów - 

drzewa pomnikowe i aleje występujące w rozproszeniu na całym obszarze gminy mogą 

stanowić trzeci, nie mniej ważny element stanowiący o atrakcyjności krajobrazowo-

przyrodniczej gminy. 
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5. 1. Obiekty przyrodniczo-krajobrazowe 

 

 

Wyróżniono 127 obiektów o walorach przyrodniczych (Mapa 1). Mają powierzchnię od 

0,1 ha do 68,7 ha. Wyróżnione tereny w walorach przyrodniczych to przede wszystkim 

wąwozy, doliny rzeczne oraz zadrzewienia. W przypadku Prądnika, Garliczki, Bibiczanki 

oraz cieku w Węgrzcach, podzielono je na odcinki, które mają różny charakter, starając 

się w ten sposób wskazać na potrzebę odmiennego podejścia przy ewentualnym 

organizowaniu sposobu zagospodarowania.  

 Wśród terenów przyrodniczo-krajobrazowych wyróżniono 19 dolin rzecznych, 

3 obiekty stawowe, 69 dolin i wąwozów, 16 zadrzewień i alej, 2 łąki, 5 odsłonięć 

skalnych i 6 obiektów innych (Tab. 1, Map 1).  

 Wszystkie wyróżnione obiekty przyrodnicze powinny być w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazane, jako tereny 

oznaczane literą "Z" zieleni ochronnej. Także w ich otoczeniu powinny być wyznaczone 

tereny wolne od zabudowy.  

 Wszystkie wyróżnione tereny o walorach przyrodniczych wymagają 

dokładniejszego zbadania i opisu. Konieczne jest sporządzenie podstawowego opisu 

przyrodniczego obejmujące podstawowe dane o szacie roślinnej i ważniejszych grupach 

zwierząt jak ptaki i motyle, a w przypadku obiektów wodnych także płazów. Konieczne 

jest także rozpoznanie pod względem geologicznym związane z funkcja odprowadzania 

wód opadowych, a także występowaniem i ochroną stref źródliskowych.  

  

Dolin rzeczne, cieki, kanały 

Wyróżniono dolinę rzeki Prądnik, Korzkiewka, Garliczka, Bibiczanka, Sudół 

Dominikański i Prądnicki oraz rzekę Dłubnię. Ze względu na zróżnicowanie 

topograficzne rzekę Prądnik, Garliczkę, Bibiczankę i dopływ Sudołu Dominikańskiego w 

Węgrzcach podzielono na 2 do 4 odcinków.  Do tej grupy włączono też  sieć kanałów na 

łąkach w dolinie Dłubni. Część cieków wodnych związana jest z dolinkami lub 

wąwozami wskazanymi do ochrony, jako osobne obiekty. Nie uwzględniono mniejszych 

cieków, które mają charakter kanałów i biegną przez tereny rolnicze. 
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Stawy, zbiorniki wodne 

W czasie prac terenowych udało się zlokalizować 22 miejsca rozrodu płazów (Mapa 4).  

Mają powierzchnie od 3 ar do 5,8 ha. Przedstawiono je na osobnej mapie. Należy 

podkreślić, że jest prawdopodobne, że pominięto szereg mniejszych oczek wodnych, 

niewielkich rowów, wypłyceń, gdzie mogą rozradzać się płazy. Pełna ich inwentaryzacja 

wymaga wykonania nastawionych na ten cel prac terenowych w okresie kwiecień-maj. 

 Wyróżnionym obiektom nadano osobny kod (PS) i numeracje. Część z nich to 

stawy i zbiorniki wodne stanowiące samodzielne obiekty. Jest ich 12. 10 miejsc rozrodu 

płazów stanowi część wyróżnionych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych o większej 

powierzchni. Na terenie gminy istnieją trzy bardzo nieduże kompleksy stawów rybnych 

w Januszowicach, Przybysławicach i Węgrzcach. Tylko stawy w Węgrzcach są 

użytkowane. Pozostałe wyróżnione obiekty to pojedyncze stawki. Niestety większość z 

nich jest albo w bardzo złym stanie, silnie zanieczyszczona, albo zasypywana lub po 

prostu wysycha po roztopach wiosennych. Konieczna jest podjęcie działań w celu 

unormowania ich warunków siedliskowych - oczyszczenie, pogłębienie i zabezpieczenie 

przed odpływem wody. Są to wbrew pozorom działania wymagające znikomych 

kosztów, gdyż zbiorniki te mają na ogół tylko do kilkudziesięciu m2. Nie wymagają 

wielkiego pogłębiania. Natomiast ich utrzymanie ma zasadnicze znaczenie dla 

przetrwania płazów na terenie gminy, a także daje nieocenione korzyści w walce z 

szkodnikami upraw w tej rolniczej gminie. 

 Wszystkie miejsca rozrodu płazów w gminie powinny mieć ustawione tablice 

informacyjne o mniej więcej następującej treści "Miejsce rozrodu płazów. Zakaz 

zanieczyszczania i odprowadzania ścieków. Ustaw o ochr. przyr. ....   Płazy są 

zwierzętami niezwykle pożytecznymi, gdyż żywią się wieloma bezkręgowcami 

uznawanymi za szkodniki jak ślimaki, i larwy owadów". Zwróci to uwagę mieszkańców 

na ważność tych miejsc i konieczność dbania o nie. 

 

Doliny i wąwozy 

Doliny i wąwozy są tym obiektami przyrodniczymi, którymi gmina może się pochwalić, 

ze względu na ich bogactwo i różnorodność. Wyróżniono 25 doliny i dolinki oraz 44 

wąwozów. Najmniejsze mają po kilkadziesiąt metrów długości, a najdłuższe prawie dwa 

kilometry. Maja od 0,2 ha  do 21,5 ha, zwykle kilka ha. Wykazują olbrzymie 

zróżnicowanie formy od prawie płaskich dolinek do głębokich wąwozów. Mają zbocza 

porośnięte roślinnością zielną, krzewami i drzewami, ale w wielu miejscach są to strome 
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osypujące się zbocza lub wychodnie skalne. Niektóre są niezwykle malownicze, co jest 

związane z występowanie zboczy skalanych, starych pięknych okazów drzew, a także 

zwalonych pni i rumoszu drzewnego. Także sam kształt wąwozu bywa fascynujący i 

bardzo zróżnicowany na swojej długości. Na przykład Wąwóz bukowy w Owczarach w 

części ujściowej tworzy płytką dolinę z łęgiem olszowo-topolowym, w miarę posuwania 

się w górę pojawiają się coraz to inne rodzaje drzew, wąwóz staje się głęboki, a 

miejscami nawet dość szeroki. W części początkowej, najwyżej położonej, porośnięty 

jest starodrzewem z pięknymi bukami, dębami i topolami. 

 

Zadrzewienia i aleje 

Wyróżniono 13 zadrzewień i 2 aleje. Mają powierzchnię od 0,1 do 5,8 ha. Od razu 

trzeba dodać, ze większa powierzchnia zadrzewień, aczkolwiek na ogół o niewielkiej 

szerokości znajduje się wzdłuż cieków wodnych i w wyróżnionych dolinkach i 

wąwozach. Niestety w gminie praktycznie brak większych kompleksów leśnych. Jedyny 

relatywnie większy, choć w rzeczywistości także bardzo mały obszar leśny, bo o 

powierzchni ok. 6,5 ha znajduje się w Bibicach na wyniesieniu Doliny Wielkiego Dołu. 

Jest to piękny świetlisty las z dużym udziałem brzozy.  

 Co warte podkreślenia - na terenie gminy znajduje się wiele  pięknych okazałych 

drzew wartych ochrony jako pomniki przyrody. W gminie zarejestrowano pomnikowe 

drzewa tylko w dwóch miejscach - w parku w Owczarach i przy zamku w Korzkwi. 

Łącznie kilkanaście drzew. Natomiast na terenie całej gminy w rozproszeniu znajduje 

przynajmniej sto, a może i dwieście drzew zasługujących na  zarejestrowanie jako 

pomniki przyrody. Są to niezwykle malownicze stare, olbrzymie wierzby, topole i  olsze 

czarne i szereg innych gatunków. Doliny rzeczne i wąwozy są nieodkrytym zagłębiem 

tych okazałych drzew. Ich zarejestrowanie i pokazanie lokalnej społeczności może 

pozytywnie kształtować więź mieszkańców z tym terenem, a także być atrakcją 

turystyczną gminy. 

 Także warto ochronić przed zniszczeniem piękne aleje ogławianych wierzb, 

starych topoli czy olch czarnych. 

 

Łąki i murawy kserotermiczne 

Gmina posiada wyjątkowo niski obszar łąk i pastwisk. Dlatego wszystkie powinny być 

całkowicie chronione przed odwodnieniem i zabudową. Najcenniejsze pod względem 

przyrodniczym są podmokłe łąki i pastwiska. Zarejestrowano je tylko w trzech miejscach 
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gminy - nad Dłubnią, w sąsiedztwie Doliny Wielkiego Dołu i w górnej części Dolinki spod 

Garlicy Murowanej,  której ciek wpada do Bibiczanki w Bibicach. Szczególnie piękne, 

choć obszarowo niewielkie są te ostanie łąki. 

 Murawy kserotermiczne związane są z nasłonecznionymi zboczami skalnymi i 

wyniesieniami. Jest ich wiele na zboczach dolin rzecznych i nieużytkowanych stromych 

zboczach wzgórz. Wszystkie powinny być chronione. Jako osobny obiekt wyróżniono 

tylko Murawy kserotermiczne i pola Podskala gdyż pozostałe murawy kserotermiczne 

znajdują się w wyróżnionych zboczach skalnych i dolinach. 

 

Odsłonięcia skalne 

Wyróżniono 5 odsłonięć skalnych. Są to pozostałości kamieniołomów i naturalne 

odsłonięcia skalne przy drodze między Zielonkami, a Januszowicami oraz  w 

Dziekanowicach. Na terenie gminy znajdują się także inne odsłonięcia skalne - głównie 

w dolinie Korzkiewki i Garliczki, gdzie wchodzą w skład wyróżnionych dolin rzecznych.. 

 

Inne obiekty 

Wyróżniono 6 takich obiektów. Są to strome zbocza doliny Prądnika w północno 

wschodniej części gminy, zagłębienie, kotlina pokryta zadrzewieniem w wysokim brzegu 

wschodnim Korzkiewki oraz zbocze wzgórza doliny Garliczki przy drodze do Woli 

Zachariaszowskiej. Jeden obiekt stanowią Skorupowe Doły - niewielkie pagórki w górnej 

części doliny Bibiczanki w Woli Zachariaszowskiej. 

 

Miejsca rozrodu płazów na terenie gminy 

W czasie prac terenowych udało się zlokalizować 22 miejsca rozrodu płazów. (Tab. 2, 

Mapa 4).  Należy podkreślić, że jest prawdopodobne, że pominięto szereg mniejszych 

oczek wodnych, niewielkich rowów, wypłyceń, gdzie mogą rozradzać się płazy. Pełna 

ich inwentaryzacja wymaga wykonania nastawionych na ten cel prac terenowych w 

okresie kwiecień-maj. 
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5. 2. Obiekty zieleni uporządkowanej 

 

Zinwentaryzowano 20 terenów zieleni uporządkowanej (Tab. 4, Mapa 1). Mają one 

powierzchnię od 0,3 ha do  10,5 ha. Jest to 6 terenów parkowych, jeden cmentarz, 11 

obiektów fortyfikacji Twierdzy Kraków, 2 aleje. Wśród terenów parkowych znajdują się 3 

parki podworskie, jedne urządzony park wiejski i jeden obszar zadrzewień w 

Wegrzcach, który powinien być zaadaptowany na park wiejski. Niewątpliwie 

najatrakcyjniejsze są obiekty fortyfikacji - w tym 5 dobrze zachowanych fortów.  



 17 

5. 3. Obiekty krajobrazowo-przyrodnicze   

 

Na terenie gminy Zielonki wyróżniono łącznie 63 obiekty krajobrazowo-przyrodnicze 

(Tab. 3, Mapa 2). Są to tereny pól, łąk i sadów. Mają bardzo zróżnicowaną 

powierzchnię. Wynosi ona od 2,2 ha do 311,4 ha, średnio 44,3 ha.  Największe tereny 

polno-łąkowe to  Pola między Trojanowicami, Przybysławicami i Garliczką (K 49) - 311,4 

ha,  Pola w otoczeniu fortu Marszowiec (K 51) - 208,8 ha, Pola górnej Bibiczanki (K 63) 

- 168,7 ha, Pola Owczary Gielniówka (K 45) - 166,1 ha, Pola na północ od Dziekanowic 

(K 97) - 108,0 ha. Do najcenniejszych pod względem przyrodniczym należą tereny o 

największej powierzchni wymienione wyżej oraz inne tereny o wybitnych walorach 

przyrodniczych lub krajobrazowych jak np. Polan an północ od Korzkwi (K 34).   
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5. 4. Korytarze ekologiczne 

 

Wyznaczono 27 korytarzy ekologicznych związanych z dolinami rzecznymi oraz 69 

korytarz lądowych prowadzących przez tereny niewodne. Wśród korytarzy lądowych 

wyznaczono 11 korytarzy głównych (lokalnych) 37 miejscowych i 21 siedliskowych (Tab. 

5-6, Mapa 5-7).  

 Korytarze wyznaczone na obszarze gminy stanowią podstawową sieć korytarzy 

decydującej o utrzymaniu łączności ekologicznej terenów gminy.  Dla realizacji tego celu 

należy je wyznaczyć w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

oraz w planach miejscowych. Należy zagwarantować w ten sposób pozostawienie 

łączności ekologicznej w całej gminie. Korytarze lądowe o randze  lokalnej i miejscowej 

mogą być także w części pasa korytarza wykorzystane jako ścieżki spacerowe i 

rowerowe. Mogą w ten sposób być wykorzystane także niektóre korytarze siedliskowe, 

zwłaszcza jako ścieżki piesze. 

 Należy doprowadzić do powstrzymania dalszej zabudowy w dolinach rzecznych 

w obrębie wodnych korytarzy ekologicznych. W tych miejscach można lokalizować 

jedynie szlaki piesze, ewentualnie rowerowe, bez ingerencji w szatę roślinną terenu.  

Konieczne jest usunięcie zagradzania brzegów cieków wodnych i jest niezgodne z 

prawem, co ma często miejsce, a także w skrajnych przypadkach przegradzania koryta 

strumieni. Należy też zadbać o oczyszczenie dolin rzek i potoków z notorycznie 

składowanych tam odpadów komunalnych, zwykle z sąsiadujących posesji.  
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6. Omówienie wyróżnionych terenów o walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych 

 

Wyróżnione tereny o walorach przyrodniczych i krajobrazowych przedstawiono idąc od 

północy na południe gminy, starając się je omówić zlewniami głównych rzek 

występujących na terenie gminy tj. Prądnika, Korzkiewki, Garliczki, Bibiczanki, Sudołu 

Prądnickiego, Sudołu Dominikańskiego i Dłubni. Za nazwą każdego wyróżnionego 

terenu podano jego kod literowo-cyfrowy zawarty w wykazie (Tab. 1). Kod grupuje 

zinwentaryzowane obiekty mniej więcej w obrębie każdej zlewni wymienionych wyżej 

rzek. 

 Wszystkie zdjęcia (autorstwo Kazimierz Walasz) ilustrują obiekty opisane 

powyżej danego zdjęcia.  
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6.1.  Zlewnia górnego Prądnika 

 

Pola i sady północnych Grębynic - część zachodnia (K 01) 

Obszar pól uprawnych i sadów znajdujący się w północno zachodnim narożu gminy. 

Leży między granicą zachodnią i północną gminy, a drogą na Smardzowice. Od 

południa granicę stanowi droga na Prądnik Korzkiewski. Znajduje się pod silną presją 

zabudowy. W części zachodniej granicę stanowi skarpa doliny Prądnika. Znajduje się 

całkowicie na terenie sołectwa Grębynice.  

 

 

 

Wąwóz Grębynicki (P 04) 

Jest to piękny niewielki głęboki zadrzewiony wąwóz położony wzdłuż drogi prowadzącej 

z Grębynic do Prądnika Korzkiewskiego, na granicy Pól i sadów północnych Grębynic (K 

01) i Pól i sadów południowych Grębynic (K 03). Niestety jest bardzo zaśmiecony. W 

obrębie gminy znajduje się na terenie sołectwa Grębynice, jednak część końcowa 

znajduje się już na terenie gminy Wielka Wieś.  
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Pola i sady na północ od Moronia (K 02) 

Niewielki obszar sadów, pól i nieużytków leżący między drogą z Grębynic do Prądnika 

Korzkiewskiego, a Wąwozem Moroń (P 05) na południu i doliną Prądnika od strony 

zachodniej. Znajduje się na terenie sołectwa Grębynice. 

 

Wąwóz Moroń (P 05) 

Jest to przepiękny wąwóz znajdujący się na granicy południowo-wschodniej zabudowy 

Grębynic i prowadzi do doliny Prądnika. Wąwóz jest zarośnięty. Rosną tu piękne dęby. 

Jest gniazdo myszołowa. W bezpośrednim sąsiedztwie północnego skraja wąwozu 

znajduje się nowa zabudowa mieszkalna. Praktycznie nie ma dostępu do wąwozu od tej 

strony. Nie powinno się dopuścić do dalszego rozwoju zabudowy w tym obszarze by nie 

powiększać izolacji przestrzennej tego wąwozu. Cześć ujściowa wąwozu leżąca w 

większości już na terenie gminy Wielka Wieś, znacznie się zawęża, a zbocza stanowią 

odsłonięte skałki wapienne tworzące malownicze progi kamienne. 
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Pola i sady południowych Grębynic (K 03) 

Znajdują się na południe od Wąwozu Moroń (P 05). Granicę zachodnią stanowi granica 

gminy wzdłuż doliny Prądnika, a granica południowa i wschodnia przebiega mniej więcej 

po granicy sołectwa Grębynice. Dużą część zajmują sady, część z nich nie jest 

użytkowana, a w część wschodnia granicząca z doliną Prądnika zarasta młodnikami. 

 

Skraj skarpy doliny Prądnika na południowy-zachód od Grębynic (P 06) 

Znajduje się na południowo-zachodnim skraju Pól i sadów południowych Grębynic 

(K 03) i graniczy z doliną Prądnika od zachodu, a od północy z Wąwozem Moroń (P 05), 

a od południa z Wąwozem Hamernia (P 07). Jest to obszar zadrzewiony z pięknym 

widokiem na dolinę Prądnika. 
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Wąwóz Hamernia (P 07) 

Szeroki zadrzewiony wąwóz o przebiegu północny-wschód - południowy zachód, przez 

którego środek przebiega droga. W części północnej gdzie na skraju wąwozu znajduje 

się zabudowanie usunięto całkowicie drzewa i krzewy z obszaru wąwozu. Znajduje się 

na terenie sołectwa Korzkiew. 

 

 

 

Dolina Prądnika i Korzkiewki od Łąk do Januszowic (P 01) 

Obszar doliny Prądnika obejmujący lewy brzeg rzeki (wschodni) od drogi na Wielką 

Wieś na północy do drogi na Giebułtów na południu. Stanowi wyższą terasę zalewową. 

W dolinie nieliczne użytkowane łąki i pola. W obrębie doliny znajdują się niewielkie 

fragmenty grądu niskiego (P 10) i łęgu olszowo-wierzbowego (P 11) oraz opuszczone 

stawy rybne (P 12). Leży na terenie sołectwa Korzkiew i Januszowice. 
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Skarpa w dolinie Prądnika od Hamerni do Nowej Wsi (P 08) 

Jest to dość stroma skarpa doliny Prądnika o wystawie południowo-zachodniej. Jest 

pokryta częściowo krzewami. Niestety u jej podnóża powstaje zabudowa willowa, która 

może doprowadzić do przegrodzenia, izolacji skarpy od doliny Prądnika. Leży na terenie 

Korzkwi. 

 

Zbocze Nowej Wsi (P 09) 

Wschodnie zbocze doliny Prądnika położone między Nową Wsią, a Przybysławicami. 

Jest w dużym stopniu zadrzewione. Niewielki fragment północny należy do sołectwa 

Korzkiew, a pozostała część do Januszowic. 
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Grąd niski k. Januszowic (P 10)  

Znajduje się w obrębie Doliny Prądnika (P 01). Jest to niewielki obszar grądu niskiego z 

większym udziałem w drzewostanie jesionu wyniosłego, dębu szypułkowego i wiązu 

szypułkowego. W runie złoć żółta, zawilec gajowy, piżmaczek wiosenny, kokorycz pusta 

oraz śledziennica skrętolistna i pierwiosnek wyniosły. Leży na terenie sołectwa 

Januszowice. 

 

Łęg olszowo-wierzbowy k. Januszowic (P 11) 

Znajduje się w obrębie Doliny Prądnika (P 01). W runie występują różne gatunki 

grądowe jak złoć żółta, zawilec gajowy, piżmaczek wiosenny, kokorycz pusta.  Leży na 

terenie sołectwa Januszowice. 

 

Stawy Januszowice (P 12) 

Niewielki obszar stawów (PS 04) sąsiadujących bezpośrednio z rzeką   Prądnik (działka 

nr 113/1). Jest tam pięć stawów, ale obecnie jedynie w trzech jest woda. Stawy nie są 



 26 

użytkowane. W stawach występuje trzcina pospolita i pałka szerokolistna. Stawy 

stanowią miejsce rozrodu chronionych gatunków płazów.  Leżą na terenie sołectwa 

Januszowice. Należy utrzymać wodę w stawach przez cały okres rozrodu płazów. 

 

 

 

Zadrzewienie w dolinie Prądnika k. Januszowic (P 13) 

Młody drzewostan złożony z klonu zwyczajnego, olszy czarnej, jesionu zwyczajnego. 

 

Pola i sady w dolinie Prądnika w Januszowicach (K 09) 

Niewielki obszar pól z sadami pomiędzy rzeką Prądnik, a drogą 794 w Januszowicach.  

 

Pola i sady Lipowca (K 04) 

Od północy granicę stanowi droga do Korzkwi, od południe wieś Przybysławice, a od 

wschodu dolina Korzkiewki. Teren wyniesiony ze wzgórzem Lipowiec, z którego 

roztacza się panorama na północ gminy i na Kraków. 
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Pola i sady na południowy wschód od Przybysławic (K 05) 

Niewielki obszar pól i sadów położony miedzy wsią Przybysławice, a stawami w 

Przybysławicach i doliną cieku wpływającego ze stawów. 

 

Stawek przy Lipowcu (P 29) 

Stawek (PS 01) znajduje się w Przybysławicach u podnóża wschodniego zbocza 

Lipowca w odległości kilkunastu metrów do najbliższego budynku. Jest otoczony 

krzewami. Ma wymiary ok. 9x15 m (działka nr 71/33). Prawie bez wody. Częściowo 

zaśmiecony. Wymaga oczyszczenia i niewielkiego pogłębienie (50-70 cm) i 

zabezpieczenia przed odpływem wody.  

 

Dolina cieku z Przybysławic wraz ze stawami (P 14) 

Obszar źródliskowy stawów w Przybysławicach i ciek od stawów w Przybysławicach. 

Pierwszy bardzo mały stawek (PS 02) znajduje się w centrum wsi przy głównej drodze i 

jest silnie zaśmiecony. Ma wymiary ok. 18x19 m (działka nr 106/8).  Jest bardzo dobrym 



 28 

miejscem rozrodu płazów.  Wymaga oczyszczenia i zapewnienia odpowiedniego 

poziomu wody.  

 Za zabudowaniami znajduje się pięć niedużych stawów (PS 03) (działki nr 

101/17, 101/22, 101/25, 101/26, 101/15, 102/5, 102/9, 102/10). Stawy otoczone są 

olszami czarnymi i wierzbami kruchymi. W stawach trzcina pospolita i pałka 

szerokolistna. Na 5 większych stawów tylko w ostatnim nie ma wody. Jest on zarośnięty 

trzciną. Ciek biegnący od stawów uchodzi do Prądnika w Januszowicach. W połowie 

długości już w obrębie Januszowic znajduje się niewielkie zadrzewienie olszy czarnej. 

Dolina cieku leży w połowie w sołectwie Przybysławice (część ze stawami), a druga 

część na terenie Januszowic. 

 

 

 

Wąwóz do Przybysławic (P 15) 

W miejscu gdzie Dolina cieku z Przybysławic (P 14) skręca pod kątem prawie 90 stopni, 

uchodzi niewielki malowniczy wąwóz. Jest silnie zadrzewiony i zakrzaczony. Leży 

całkowicie na terenie Januszowic. 
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Wąwóz Zapadlina (P 16)  

Niewielki wąwóz położony w północno wschodniej części Januszowic. W części 

wschodniej sporo drzew i krzewów. W części zachodniej nieliczne krzewy i roślinność 

zielna. Niestety rozwijająca się tu zabudowa jednorodzinna za chwilę zamknie 

całkowicie wąwóz zamykając jego bieg w kierunku zachodnim do doliny Prądnika.  

 

Skałki wapieni jurajskich i kamieniołom w Januszowicach (P 17) 

Pasmo skałek wapiennych stanowiące granicę doliny Prądnika znajdujące się po 

wschodniej stronie drogi 794 w Januszowicach. Znajdują się tu fragmenty muraw z 

zaroślami kserotermicznymi. 

 

 

Wąwóz do skałek w Januszowicach (P 18) 

Malowniczy dość krótki zadrzewiony wąwóz z klonami, dębami i olszami czarnymi. Dość 

wąski. Strome północne zbocza, południowe łagodniejsze i szersze. Tereny sąsiadujące 

od południa - zapuszczone łąki i sady czereśniowe. Zaraz za wąwozem od strony 

wschodniej pole orne. Wąwóz zamknięty zabudową.  
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Wąwóz spod Białej Góry (P 19) 

Wąwóz śródpolny z ciekiem wypływającym spod Białej Góry do Januszowic, o kierunku 

północny-wschód - południowy-zachód. Uchodzi do drogi 794 przy kamieniołomie w 

Januszowicach. W środkowej części podtopiony z fragmentami wilgotnych łąk. Posiada 

szereg krótkich odgałęzień. Rośnie tu knieć błotna i sitowie leśne oraz słonecznik 

bulwiasty (topinambur). W wąwozie młody drzewostan olszy czarnej, nasadzenia 

modrzewia europejskiego. Na stromych zboczach dereń świdwa i tarnina.  Wzdłuż 

wąwozu biegnie granica między Januszowicami i Trojanowicami. 

 

 

 

Pola i sady północnych Grębynic - część wschodnia (K 31) 

Granicę zachodnią stanowi droga na Smardzowice, od północy jest nią granica gminy, 

od wschodu dolina Korzkiewki, a od południa zabudowa Grębynic. Dużą część obszaru 

zajmują sady. Teren pod silną presja zabudowy. 
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6.2. Zlewnia Korzkiewki 

 

Dolina Korzkiewki (P 40) 

Korzkiewka przepływa w pięknej głębokiej dolinie od północnej granicy gminy przez 

sołectwa Brzozówka, Korzkiew, Przybysławice i Januszowice. Szczególnie malownicza 

jest dolina w części środkowej gdzie wysokie wapienne skały ozdabiają lewy brzeg. Na 

zboczach o ekspozycji południowej, zachodniej i północnej bardzo żyzne grądy. W 

drzewostanie grab zwyczajny, dąb szypułkowy, klon jawor, buk pospolity, w podszyciu 

leszczyna, kalina koralowa, trzmielina pospolita. Bardzo bogate runo; kokorycz pełna, 

kokorycz pusta, gajowiec żółty, złoć żółta, kokoryczka wielokwiatowa, zdrojówka 

rutewkowata, szczyr trwały, przylaszczka pospolita oraz chronione: lilia złotogłów i 

wawrzynek wilczełyko. Znajdują się tu także tamy bobrowe i miejsca lęgowe 

myszołowa. 
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Dolinka Maszycka (P 41) 

Biegnie od Maszyc do doliny Korzkiewki wzdłuż północnej granicy gminy. W części przy 

zachodnie granicy gminy zarośnięta jest krzewami i drzewami. Na pozostałym obszarze 

użytkowana rolniczo i jako sady. Znajduje się na terenie Grębynic. 

 

Północny wąwóz Wiśniowiec (P 47) 

Niewielki wąwóz wśród Pól i sadów północnych Grębynic (K 31) łączący się z większym 

Południowym wąwozem Wiśniowiec (P 48). Stanowi jednocześnie korytarz ekologiczny 

S08. 

 

Południowy wąwóz Wiśniowiec (P 48)   

Niewielki wąwóz wśród Pól i sadów północnych Grębynic (K 31). Dochodzi do niego 

Północny wąwóz Wiśniowiec. Prowadzi do Doliny Korzkiewki (P65). Posiada bogate 

zadrzewienie. 
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Otoczenie kościoła i cmentarza w Korzkwi (ZP 21) 

Obejmuje teren cmentarza i kościoła w Korzkwi. Na terenie tym występują dorodny 

drzewostan – lipa drobnolistna, klon jawor, grab zwyczajny. 

 

Pola na północ od Brzozówki Korzkiewskiej (K 32) 

Od północy granicę stanowi granica gminy, od zachodu dolina Korzkiewki, od wschodu 

zabudowa Brzozówki, a od południa Wąwóz Brzozówki (P 42). Użytkowanie – sady, 

nieliczne pola, liczne odłogi, silna presja zabudowy. 

 

Pola przy Zielonej Drodze (K 33) 

Położone między Wąwozem Brzozówki (P 42), a Zieloną Drogą. Są dość żyzne, 

użytkowanie – uprawy zbóż, sady, dość liczne odłogi. Przy drogach silna presja 

zabudowy. 

 

Wąwóz Borzozówki (P 42) 

Jeden z dłuższych wąwozów prowadzący od zabudowań Brzozówki przy drodze na 

Skałę do doliny Korzkiewki. Wąwóz jest dość głęboki z licznymi drzewami i krzewami. 

Występują piękne stare okazy wierzb. 
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Wąwóz Lipowy Brzozówki (P 43) 

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w gminie. Przecina Pola przy Zielonej drodze (K 33) 

i prowadzi do doliny Korzkiewki. Jest bardzo wąski o stromych ścianach. W części 

ujściowej malownicze skałki wapienne. Występuje stary drzewostan, w którym dominują 

piękne lipy, graby i buki. 

 

 

Zagajnik w Brzozówce Korzkiewskiej (P 44) 

Niewielkie zadrzewienie wśród pól leżących na południe od Brzozówki Korzkiewskiej 

położone wśród Pól przy Zielonej Drodze (K 33) w zagłębieniu terenu. Występuje 

drągowina i silne zakrzaczenie. Dominują topole, osiki. 

 

Wąwóz Zielonej Drogi (P 45) 

Położony na skraju zabudowy Brzozówki w jej południowo-zachodniej części. Jest dość 

głęboki zarośnięty drzewami krzewami, ma duże walory krajobrazowe. Wśród drzew 

kilka okazałych topól. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy wąwóz silnie zaśmiecony. 

Część ujściowa do doliny Korzkiewki zamknięta zabudowaniami pojedynczej posesji. 

Przy drodze okazałe dwie wierzby ogławiane. 
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Zagłębienie w wyniesieniu Korzkiewki (P 46) 

Na malowniczym wyniesieniu wschodniego zbocza Korzkiewki znajduje się duże 

zagłębienie z zadrzewieniem z dominującą brzozą. Występują też olchy czarne, wierzby 

i klony.  Miejsce leży na terenie Brzozówki Korzkiewskiej. 

 

Pola na północ od Korzkwi (K 34) 

Znajdują się między Zieloną Drogą od północy, a Doliną Korzkiewki (P 40). Są to pola 

umiarkowanie żyzne, dość dużo odłogów, uprawy zbóż, sady, od północy presja 

zabudowy. 

 

Brzozówka - stawek śródpolny Zielonej Drogi (P 58) 

Jest to miejsce położone wśród pól i łąk na południe od ul. Sportowej w Brzozówce. 

Stawek (PS 21)  miał kiedyś wymiary ok. 8x14 m (działka nr 8). Obecnie jest to 

niewielkie zagłębienie terenu o wymiarach ok. 7x2-3 m. Jest bardzo dobrym miejscem  
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rozrodu płazów. Powinno być jak najszybciej przywrócone do stanu umożliwiającego 

rozród płazów. Wystarczy niewielkie pogłębienie i zatrzymanie odpływu wody. 

 

 

 

Pola na południe od Brzozówki Korzkiewskiej (K 35) 

Obszar sadów i pól położony na południe od Doliny Krzemionki (K 49). Od południa 

graniczy z drogą do Korzkwi, a od wschodu z drogą nr 237. Znajdują się na terenie 

sołectwa Brzozówka, Przybysławice i Korzkiew. 

 

Dolina Krzemionki (P 49) 

Leży na południe od Zielonej Drogi. Łączy się z doliną Korzkiewki. Prowadzi przez nią 

droga z Korzkwi do Brzozówki. W części wschodniej droga biegnie zboczem lub 

skrajem wąwozu. Zbocza południowe są pokryte zadrzewieniami. W części południowej 

znajdują się dwa krótkie poprzeczne wąwozy. W części środkowej gdzie droga zaczyna 

biec po zboczu składowany jest gruz i ziemia, które są spychane do doliny, zasypując ją 

wraz z drzewostanem. Znajduje się prawie cała na terenie sołectwa Brzozówka, tylko 

niewielka część znajduje się już w Korzkwi. 
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Dolina Stoczki (P 50) 

Jest to szeroka dolina, której środkiem biegnie asfaltowa droga z Korzkwi do 

Przybysławic. Dolina jest częściowo zabudowana. Południowe zbocze doliny jest dość 

strome i zadrzewione. Do doliny schodzą trzy wąwozy. Jeden od strony północnej 

(P 51) i dwa od strony południowej (P 51) i (P 52). Część wschodnia leży na terenie 

Przybysławic, a część zachodnia na terenie Korzkwi. 

 

Wąwóz Stoczki Podlisiny (P 51) 

Krótki wąwóz o dość stromym przebiegu z odłamkami skał wapiennych leżących w 

górnej części. Wąwóz jest prawie całkowicie otoczony starymi sadami. Wąwóz jest 

zadrzewiony. Występują licznie brzozy, klony, osiki. W części dolnej mała polana 

całkowicie pozbawiona roślinności naturalnej utrzymywana jako regularnie koszony 

trawnik. W górnej części wąwozu kilka lisich nor. Leży prawie całkowicie na terenie 

Przybysławic. 
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Wąwóz Soczki południowo-zachodni (P 52) 

Piękny zadrzewiony wąwóz biegnący od Lipowca do Doliny Stoczki (P 50).  Występują 

licznie brzozy oraz klony, graby, a w górnej części olsze czarne. Znajduje się na terenie 

Korzkwi. 

 

 

 

Wąwóz Soczki południowo-wschodni (P 53) 

Krótki stromy wąwóz schodzący do Doliny Stoczki (P 50). Zadrzewiony jak i wąwóz 

poprzedni. Występują jesiony, robinie, graby i brzozy. Leży na terenie Przybysławic. 

 

Wąwóz od Lipowca (P 54) 

Niewielki płytki wąwóz wcinający się w zbocze Lipowca i schodzący w stronę doliny 

Prądnika. Jest tu niewiele drzew i krzewów.  Leży w obrębie Przybysławic. 
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Wąwóz do Korzkiewki w Korzkwi (P 55) 

Wąwóz znajdujący w zachodniej stromej skarpie Korzkiewki. teren ten pokryty jest 

lasem. Znajduje się tu szereg dorodnych brzóz, klonów i grabów. Skraj północny 

wąwozu jest wygrodzony siatką metalową do granicy posesji. Leży w obrębie Korzkwi. 

 

 

 

Wąwóz Nowej Wsi - północny (P 56) 

Niewielki wąwóz schodzący od strony Lipowca do doliny Korzkiewki. Jest dość 

malowniczy, zadrzewiony.  Rosną tu wiązy, klony, jawory. W górnej części wąwóz 

rozwidla się na dwie krótkie odnogi.  Leży w obrębie Korzkwi. 
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Wąwóz Nowej Wsi - południowy (P 57) 

Jest to jeden z najmniejszych wąwozów. Jest wyjątkowo krótki. Pokryty głównie 

roślinnością zielną i krzewami. Uchodzi w kierunku Korzkiewki, ale jest całkowicie 

zagrodzony zabudowaniami zamieszkałej posesji.  Leży w obrębie Korzkwi. 
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6. 3. Zlewnia dolnej części Prądnika 

 

Dolina Prądnika od Trojanowic do Zielonek (P 02) 

Odcinek Prądnika od granicy gminy w Trojanowicach do ul. Jurajskiej w Zielonkach. 

Terasa zalewowa, naturalnie zachowana dolina rzeki Prądnik z licznymi meandrami i 

stromymi brzegami. Na dnie w zakolach liczne kamieńce z wapiennymi i krzemiennymi 

otoczakami. W drzewostanie dominują dorodne olsze czarne, wierzby kruche, w 

domieszce pojedynczo wiąz szypułkowy i jesion wyniosły. W podroście dominuje bez 

czarny, pojedynczo rośnie trzmielina pospolita, agrest, kalina koralowa, jarzębina 

pospolita, wierzba iwa, głóg jednoszyjkowy. W runie złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, 

kuklik pospolity, nerecznica samcza, glistnik jaskółcze ziele, jasnota biała i purpurowa, 

śnieżyczka przebiśnieg, gajowiec żółty, zawilec gajowy, piżmaczek wiosenny, 

śledziennica skrętolistna i pierwiosnek wyniosły oraz gatunek górski – lepiężnik biały. 

Spotykany jest inwazyjny gatunek – niecierpek gruczołowaty i klon jesionolistny. Ślady 

żerowania bobrów. Niestety nad samą rzeką pojawiła się zabudowa mieszkalna, co 

będzie generowało oczekiwania mieszkańców by regulować rzekę, a jednocześnie 

stanowi poważne zagrożenie dla korytarza ekologicznego doliny Prądnika. 
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Pola Trojanowice Biała Góra (K 06) 

Pola położone między drogą 794, a Trojanowicami. Od północy ograniczone Wąwozem 

spod Białej Góry (P 19), a od południa Wąwozem Stara Studnia (P 23). Występują tu 

sady, rzadziej uprawy zbóż. Szerokie panoramy widokowe. Leżą w obrębie Trojanowic. 

 

Odsłonięcia skalne wapieni jurajskich w Trojanowicach (P 20) 

Odsłonięcia skalne po wschodniej stronie drogi 794 na północnej granicy w Trojanowic. 

Otoczone z obydwu stron zabudową. Należy ochronić przed jakakolwiek lokalizacją 

zabudowy lub infrastruktury miedzy osia drogi a pięknym zboczem oraz w pasie po 

drugiej stronie drogi, tak by nie zasłonić widoku na dolinę Prądnika. Fragmenty muraw 

kserotermicznych. 

 

 

 

Wąwóz śródpolny w Trojanowicach  (P 21) 

Niewielki suchy wąwóz śródpolny o przebiegu północny-wschód - południowy zachód 

skierowana do drogi 794 w Trojanowicach.  Zarośnięty drzewami (brzozy, olchy) i 
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krzewami. Samo zakończenie wąwozu zamknięte zabudową jednorodzinną. Możliwość 

dojścia do dolinki od drogi dopiero na północnym końcu zbocza skalnego przy drodze 

974. Wzdłuż drogi prywatne posesje szczelnie zamykają dostęp do wąwozu. 

 

 

 

Wąwóz Trojanowice Północ (P 22) 

Niewielki suchy wąwóz o przebiegu północ-południe dochodzący do północnego skraja 

zabudowy Trojanowic, z łąkami świeżymi. Niestety od południa zamknięty zabudową 

jednorodzinną. 

 

Stawek Trojanowicki (P 30) 

Stawek (PS 05) znajduje się w centrum miejscowości przy głównej ulicy (działka nr 

406). Ma wymiary 11x19 m. Jest ogrodzony siatką i silnie zaśmiecony. Jest jedynym 

miejscem rozrodu płazów w otoczeniu rozległy terenów uprawnych.  Powinien być 

regularnie czyszczony. Poziom wody wydaje się zadowalający.  

 



 44 

Wąwóz Stara Studnia (P 23)  

Niewielki suchy wąwóz w centrum Trojanowic otoczony prawie całkowicie 

zabudowaniami. W części ujściowej biegnie na linii północ-południe, a w części 

początkowej na linii wschód-zachód. Rozpoczyna się przy ul. Akacjowej, gdzie dostęp 

do niego jest całkowicie zabudowany. Jest w nim sporo krzewów i roślinności zielnej 

oraz nieliczne drzewa. W części środkowej znajduje się betonowa studnia. W niektórych 

miejscach właściciele posesji zepchnęli sporo materiału ziemnego do wąwozu 

powiększając w ten sposób swoje posesje. 

 

Pola Trojanowice Stara Studnia (K 07) 

Obszar pól ograniczony od północy Wąwozem Stara Studnia (P 23), od zachodu drogą 

794, od wschodu zabudową Trojanowic, a od południa ul. Nad Strugą. Występują sady, 

dość liczne odłogi, rzadziej uprawy zbóż. 

 

Pola Trojanowice południe (K 08) 

Niewielki obszar pól między ul. Nad Strugą. od północy, a drogą 794 od zachodu i drogą 

do centrum Trojanowic od wschodu. Pola umiarkowanie żyzne, liczne odłogi, nieliczne 

uprawy zbóż. 

 

Zbocza skalne wapieni jurajskich w Zielonkach (P 24) 

Zbocza skalne wapieni jurajskich z murawami kserotermicznymi w dawnym 

kamieniołomie z fragmentami muraw kserotermicznych położone w niewielkiej części 

północnej na terenie sołectwa Trojanowice, a w głównej części znajdujące się w 

Zielonkach. Znajdują się po wschodniej stronie drogi 794. 
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Pola w dolinie Prądnika od Trojanowic do Zielonek (K 10) 

Pasmo pól położone między rzeką Prądnik, a drogą 794 po stronie wschodniej w 

sąsiedztwie Trojanowic. Wyższa terasa zalewowa, żyzne i bardzo żyzne w większości 

odłogowane, nieliczne uprawy zbóż i warzyw. 

 

Dawne starorzecze Prądnika (P 25) 

Prowadzi od drogi 794 do rzeki Prądnik. Z fragmentami lęgu olszowego, z licznym 

udziałem bzu czarnego i czeremchy zwyczajnej w podszyciu.  W zadrzewieniu liczne 

okazałe olsze czarne i stare wierzby. 
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Pola środkowych Zielonek (K 11) 

Niewielki obszar pól miedzy Prądnikiem a zabudową Zielonek. Bardzo żyzne grunty 

użytkowane rolniczo – uprawy warzyw. 

 

Pola Pękowic w dolinie Prądnika (K 12) 

Pola położone na zboczach szerokiej doliny Prądnika między rzeką Prądnik, a drogą 

prowadzącą z Pękowic do Giebułtowa. Dość żyzne, w większości odłogowane z 

nielicznymi uprawami zbóż. 

 

Pola zachodnich Pękowic (K 81) 

Położone między doliną Sudołu Prądnickiego po stronie zachodniej, a drogą z Pękowic 

do Giebułtowa. Od południa graniczące z Fortem Pękowice (P 31). Dość żyzne pola na 

północ od Fortu Tonia w większości odłogowane, nieliczne uprawy zbóż oraz ogródki 

działkowe. 
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Dolina Sudołu Prądnickiego (P 140) 

Granica gminy przebiega przez samą rzekę, dlatego w granicach gminy znajduje się 

tylko wschodnia strona doliny rzeki, od granicy gminy w północnej części do granicy 

gminy na południu. Są tu łąki wilgotne i świeże. Wzdłuż rzeki w południowej części 

dobrze zachowane fragmenty łęgu olszowo-wierzbowego z dorodnym drzewostanem 

olszy czarnej i wierzby kruchej zasługujący na utworzenie użytku ekologicznego. 

 

 

 

Dolinka do Sudołu Prądnickiego (P 141) 

Płytka dolinka biegnąca od zabudowań przy ul. Ojcowskiej w Pękowicach do Sudołu 

Prądnickiego. Jest podmokła w swoim środkowym biegu i zarośnięta trzcina. Od 

południa graniczy z zabudową jednorodzinna i ogródkami działkowymi. 
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Fort 44a Pękowice (ZP 01) 

Znajduje się tu zadrzewienie z jesionami, wierzbami, robiniami, dębami i klonem 

zwyczajnym. 

 

Pola Pękowic i Zielonek (K 13) 

Pola położone między zachodnią granicą gminy, a ulicą Jurajską w Zielonkach. Żyzne 

grunty w większości odłogowane, pod silną presją zabudowy. 

 

Bateria B(44a)-4 Fortu Pękowice (ZP 02) 

Niewielkie zadrzewienie na zachodnim skraju Pól Pękowi i Zielonek (K 13). W skład 

zadrzewienia wchodzą głównie robinie akacjowate. Zadrzewienie pokrywa teren dobrze 

zachowanej baterii Fortu Pękowice. 
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Cmentarz w Zielonkach (ZP 03) 

Cmentarz posiada niewielką ilość roślinności wysokiej, głównie od strony wschodniej i 

południowej. 

 

Wąwóz przy cmentarzu w Zielonkach (ZP 04) 

Wzdłuż wschodniej krawędzi cmentarza biegnie wąski, zadrzewiony na brzegach 

wąwóz. Wąwóz wychodzi przy południowo-wschodnim narożu cmentarza, a 

zadrzewienie kontynuuje się do drogi dojazdowej. Dominują w zadrzewieniu stare 

robinie i klony. W części końcowej wąwóz jest zaśmiecony. Wskazane jest 

uporządkowanie i przystosowanie, jako części traktu spacerowego od Fortu Pękowice 

do Zielonek. 

 

 

 

Zadrzewienie Czerwony Most (P 26) 

Niewielkie zadrzewienie po północnej stronie ul. ks. A. Zięby w Zielonkach. Jest to 

młode zadrzewienie złożone z robinii, grabów, klonów, brzóz i różnych krzewów. Na 



 50 

obecnym stadium sukcesji roślinnej ma niewielką wartość przyrodniczą jednak z uwagi 

na szczupłość powierzchni zadrzewień w tym rejonie warte jest ochrony. 

 

Pola południowo-zachodnich Zielonek (K 14) 

Położone między zachodnią granicą gminy a ul. Długopolską w Zielonkach. Żyzne 

grunty w większości odłogowane, pod silną presją zabudowy. 

 

Dolina Prądnika w Zielonkach (P 03) 

Odcinek Prądnika od ul. Jurajskiej w Zielonkach do granicy gminy z Krakowem. W 

obrębie zabudowy zwykle z niewielką roślinnością i ograniczony prawie do koryta rzeki. 

Często przegradzany do samego koryta. W południowej części od połączenia z 

Garliczką na brzegach częściej topole, wierzby i olchy. 
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Pola południowo-wschodnich Zielonek (K 15) 

Pola między rzeką Prądnik a ul. Do Cegielni. Bardzo żyzne grunty użytkowane rolniczo 

– uprawy warzyw. 

 

 

Pola nad Zielonym Wzgórzem 1 (K 16) 

Niewielki obszar pól miedzy ul. Krakowskie Przedmieście, a rzeką Prądnik i ul. 

Długopolska. Bardzo żyzne grunty użytkowane rolniczo – uprawy warzyw. 

 

Pola nad Zielonym Wzgórzem 2 (K 17) 

Niewielki obszar pól miedzy prawym brzegiem Prądnika, a zachodnia granica gminy. 

Bardzo żyzne grunty użytkowane rolniczo – uprawy warzyw. 

 

Pola pod Zielonym Wzgórzem 3 (K 18) 

Niewielki obszar pól miedzy ul. Krakowskie Przedmieście, a wschodnią i południową 

granicą gminy w Zielonkach. Bardzo żyzne grunty użytkowane rolniczo – uprawy 

warzyw. 
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Park wiejski Zielonek (ZP 05) 

Urządzony park wiejski Zielonek. 

 

Zadrzewienie wierzbowo-topolowe ze stawkiem w Zielonkach (P 27) 

Teren położony w obniżeniu dawnej cegielni. Zadrzewienie wierzbowo-topolowe w 

dawnym wyrobisku gliny. Znajduje się tu spory stawek (PS 06) porośnięty trzciną i pałką 

szerokolistną (działki nr 927/25, 927/15). Miejsce rozrodu płazów. Miejsce pod 

względem krajobrazowym i przyrodniczym warte ochrony. Z uwagi na skrajnie niewielką 

liczbę miejsc w gminie, gdzie mogą rozradzać się płazy teren ten powinien być 

chroniony przed zabudową. Stanowi też enklawę dla miejscowej awifauny. Może zostać 

przystosowany, jako miejsce spacerowe, ale bez rozwoju infrastruktury sportowej. 

 

 

 

Obszar źródliskowy i ujęcie wody Marszowiec (P 28) 

Niewielki teren otoczony ze wszystkich stron zabudową miedzy ul Kasztanową i 

Atrakcyjną. Występuje niewielkie zadrzewienie ze starodrzewem olszowo-wierzbowym z 

licznymi starymi wierzbami kruchymi, olszami czarnymi i wiązami szypułkowymi. W 
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podroście czeremcha zwyczajna, bez czarny. W miejscu stawku (PS 07) trzcina 

pospolita (działka nr 1017/12). Powyżej studnia z ujęciem wody otoczona wilgotnymi 

nieużytkowanymi łąkami i sadami. Miejsce zaśmiecane odpadami z pielęgnacji ogrodów 

okolicznych domów – trawa, plewionka, gałęzie. Duże miejsce rozrodu płazów. Należy 

nieco pogłębić stawek, tak by zapewnić stabilny poziom wody dla rozrodu płazów.  

 

 

 

 

Bateria FB-V/1 Zielonki Marszowiec (ZP 06) 

Znajduje się przy ul. Zielone Jary. Miejsce dawnej baterii - w systemie fortów 

austriackich. Dobrze zachowany drzewostan liściasty złożony z topoli, grabów, klonów i 

robinii. 

 

Bateria B(45)-4 Zielonki Marszowiec (ZP 07) 

Położona przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach od strony północnej. Znajduje się tu także 

ujęcie wód podziemnych. Rosną tu piękne stare topole i wiązy. 
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Fort Marszowiec (Twierdza) (ZP 08) 

W obrębie fortu drzewostan złożony z robinii akacjowej, topoli szarej, olszy czarnej, 

wierzby kruchej, kasztanowca zwyczajnego, w podszycie bez czarny, czeremcha 

zwyczajna, agrest, jarząb pospolity. Należy zachować wolne od zabudowy otoczenie i 

przedpole fortu stanowiące rozległe tereny pól. 
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6. 4. Zlewnia Garliczki 

 

Pola i sady na północ od Owczar (K 41) 

Teren położony między północną granicą gminy a miejscowością Owczary. Obejmuje 

rozległe pola i sady. Dominują uprawy zbóż, liczne sady, nieliczne odłogi. 

 

Brzozówka - ul. Topolowa  - stawek (P 95) 

Stawek (PS 31) znajduje się bezpośrednio za budynkiem sklepu przy ul. Topolowej w 

Brzozówce.  Ma kształt trójkąta i wymiary ok. 34x12 m (działka nr 158/3). Jest silnie 

zaśmiecony.  Posiada bardzo dobre warunki do rozrodu płazów. Wydaje się, że nie 

wymaga regulacji poziomu wody, a jedynie oczyszczenia.  

 

Dolinka graniczna Owczar (P 74) 

Płytka dolinka stanowiąca granicę miedzy gminą Zielonki, a gminą Skała. Część 

ujściowa znajduje się w miejscowości Narama należącej do gminy Iwanowice. Ze 

względu na bardzo łagodne zbocza dolinka jest prawie do samej osi wykorzystywana 

rolniczo. Jedynie wąski pas wzdłuż jej osi i tam gdzie zbocza mają trochę większe 

nachylenie pokryta jest naturalna roślinnością zielną, krzewami i nielicznymi drzewami, 

wśród których znajduje się okazała topola. 

 

Park Domu Pomocy Społecznej w Owczarach (ZP 31) 

Zadrzewienie parkowe z pomnikowymi drzewami – dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, 

buk. W parku wykonano już wcześniej inwentaryzację drzewostanu i zarejestrowano 

szereg pomnikowych okazów drzew. 

 

Aleja kasztanowców w Owczarach (ZP 32) 

Aleja prowadzi do OPS w Owczarach od strony północnej. Jest to ciąg pięknie 

zachowanych kasztanowców rosnących po wschodniej stronie ulicy. Aleja warta jest 

pielęgnacji i ochrony. 
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Pola na południowy-wschód od Owczar (K 42) 

Leżą między parkiem w Owczarach (ZP 31), a wschodnią granica gminy i Doliną w 

Owczarach  (P 76) od południa. Żyzne pola, uprawy zbóż. 

 

Wąwóz bukowy w Owczarach (P 75) 

Położona na północno-wschodniej granicy Owczar. Część ujściowa w części poza 

granicami gminy, na terenie gminy Iwanowice. Dolina o przebiegu północny-zachód 

południowy-wschód. W części dolnej płaska dolina z fragmenty łęgu wierzbowo-

olszowego. Wyżej dolina szersza i głębsza z liczna brzozą, pojedynczymi lipami 

drobnolistnymi, jaworami i klonami. W części najwyższej piękna głęboka i dość szeroka 

dolina ze starymi dębami, bukami, topolami i pojedynczymi modrzewiami. 
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Dolina w Owczarach (P 76) 

Płytka dolina biegnąca na linii zachód-wschód - od dużego stawu na południowej 

granicy DPS w Owczarach do wschodniej granicy gminy. W niektórych miejscach 

podmokła.  

 W części początkowej duży staw (PS 33), niestety w znacznym stopniu 

zasypany, zaśmiecony i nadal zasypywany. Miał wymiary ok. 41x46 m (działka 58/33). 

Był to jeden z największych stawów na terenie gminy i ze względu na swoje położenie, 

także strefę źródliskową powinien być chroniony. Zasypywanie go jest niezgodne z 

przepisami ustawy o ochr. przyrody, a także planem miejscowym, w którym teren ten 

ma oznaczenie ZL.  Po drugiej stronie drogi, między trawiastym boiskiem, a drogą 

znajduje się niewielkie podmokłe obniżenie terenu (PS 32) (działka nr 48/6). Częściowo 

pokryte krzewami. Ze względu na silne zanieczyszczenie dużego stawu przy remizie 

miejsce to stało się głównym miejscem rozrodu płazów w okolicy. Powinno być 

utrzymane i zabezpieczone przed wysychaniem. 
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 Dolina ma duży walor krajobrazowy przez to, że roztaczają się z niej rozległe 

widoki na okolice. Wskazane wyznaczenie trasy spacerowej. 

 

 

 

Dolina Wielkie Doły (P 77) 

Dolina biegnie po północno-wschodniej granicy gminy Zielonki z gminą Iwanowice. 

Częściowo pokryta krzewami i roślinnością zielną. Niewiele drzew, głównie drągowina 

osiki i dębu w części wschodniej. Ze względu na łagodne zbocza, na ogół teren 

użytkowany rolniczo do prawie samej osi doliny. W części ujściowej okazała topola 

ogławiana. W ujściu doliny budynek jednorodzinny. 

 

Wąwóz na Michałowice Trzecie (P 78) 

Niewielki wąwóz o bardzo stromych ścianach, przez który prowadzi wąska droga. 

Ściany wąwozu zadrzewione. 
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Dolina Garliczki Międzygaje (P 70) 

Jest to północna część doliny Garliczki od granicy gminy do drogi na Górną Wieś na 

południu. Zawiera fragmenty ciepłych grądów i murawy naskalne – ciepłe grądy o 

ekspozycji zachodniej, drzewostan: wiąz szypułkowy, grab zwyczajny, dąb szypułkowy i 

bezszypułkowy, pojedynczo brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna. W runie masowo 

występuje przylaszczka pospolita, szczyr trwały, bluszcz pospolity, zawilec gajowy. 

Murawy naskalne wokół odsłoniętych jurajskich skał wapiennych – irga zwyczajna, 

dereń właściwy, kłosownica pierzasta, czosnek skalny, wiechlina spłaszczona, 

pierwiosnek lekarski, fiołek kosmaty. Znajduje się całkowicie na terenie Owczar. 

 W dolinie przy zboczu Garliczki u wylotu ul. Wichrowe Wzgórze w Owczarach 

znajduje się niewielki stawek (PS 34) w strefie źródliskowej z odpływem wody (działka 

nr 190/2). Składają tu skrzek płazy, ale jest on zapewne bardzo dobrym miejscem do 

zimowania płazów, ze względu na płynącą wodę.  Tutaj jedynym działaniem mogłoby 

być niewielkie powiększeni stawku w kierunku północnym i pewne odsłonięcie, tak by 

słońce mogło nagrzewać wodę w stawku, co sprzyja rozwojowi larw płazów.  
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Pola Międzygaje (K 43) 

Niewielki obszar pól położony miedzy Doliną w Owczarach (P 76), a Miedzygajami. 

Pola na wschód od Owczar (K 44) 

Jest to enklawa pól na północnym zboczu wyniesienia, otoczona przez tereny gminy 

Iwanowice i  Michałowice. Pola średniożyzne, użytkowane pod uprawy zbóż, liczne 

odłogi.  

 

Pola Owczary Gielniówka (K 45) 

Rozległy obszar pól między Owczarami od północy, drogą nr 237 od zachodu, Gęsawą i 

Gielniówką od południa i dolina Garliczki od wschodu. Gleby średniożytne, dominują 

pola i sady, odłogi nieliczne. 

 

Brzozówka - ul. Polna - stawek (P 96) 

Stawek (PS 35) znajduje się po wschodniej stronie drogi na Skałę przy ul. Polnej na 

końcu niewielkiego zakrzaczenia (działki nr 220/7 i 220/9). Miał wymiary ok. 22x 12 m. 

Obecnie w okresie od maja do jesieni jest pozbawiony wody. Wymaga niewielkiego 

pogłębienia i zatrzymania odpływu wody. Właścicielka posesji zgadza się na wykonanie 

tych prac. 

 

Wąwóz Miedzygaje (P 79) 

Leży na południe od budynków przy drodze z Miedzygajów do centrum Owczar. Wąski 

wąwóz o przebiegu północny-zachód, południowy-wschód dochodzący do doliny 

Garliczki od strony zachodniej. Występuje wiele dorodnych drzew. Rosną tu wierzby, 

topole, robinie, dęby. Wąwóz jest całkowicie pokryty drzewami i krzewami. Niestety jest 

bardzo zaśmiecony. 
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Wąwóz i zadrzewienie na południu Międzygajów (P 80) 

Wąwóz położony jest na prawym brzegu Garliczki. W niektórych miejscach odsłaniają 

się zbocza skalne. Znajduje się tu las grądowy. Występują dorodne olsze czarne, buki, 

graby, brzozy, sosny. U wylotu znajdują się zabudowania gospodarcza i mieszkalne ale 

na szczęście nie zamykają wąwozu, jak to ma zwykle miejsce. Wąwóz łączy się z 

łęgiem olszowym doliny Garliczki. W sąsiedztwie wąwozu na zboczu znajduje się 

fragment starodrzewu z bukiem, grabem, jaworem i brzozą. 
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Wąwóz Gielniówka (P 81) 

Głęboki wąwóz położony bezpośrednio za zabudową w południowo-wschodniej części 

sołectwa Owczary. Jest to niewątpliwie jedne z najbardziej malowniczych wąwozów w 

gminie. Porośnięty jest starodrzewem. Przez znaczne zacienienie mało jest roślinności 

zielnej i krzewów. Zawiera ubogi grąd z dorodnym drzewostanem: buk pospolity, grab 

zwyczajny, dąb szypułkowy, pojedynczo brzoza brodawkowata, w ubogim runie zawilec 

gajowy, kosmatka owłosiona. W dnie wąwozu okresowe źródło i ciek. Należy nie 

dopuścić do dalszej zabudowy wzdłuż południowej krawędzi wąwozu. 
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Dolina Garliczki w Garliczce (P 71) 

Dolina Garliczki od drogi na Górną Wieś na północy do drogi na Wolę Zachariaszowską 

na południu. W części północnej na lewym brzegu świeże grądy i ocienione skałki o 

ekspozycji północno-zachodniej ze zbiorowiskami mszystymi bliżej dna doliny, w 

wyższych partiach nagie. W drzewostanie: grab zwyczajny, dąb szypułkowy, buk 

zwyczajny, klon jawor, w runie: kopytnik pospolity, zawilec gajowy, gajowiec żółty, 

miodunka ćma. 

 W miejscu styku doliny Gęsawa-Garliczka (P 61) na lewym brzegu ocienione 

skały wapienne z fragmentami cieniolubnych, mszystych zbiorowisk naskalnych. 

Niestety pojawiająca się tu zabudowa całkowicie niszczy walory krajobrazowe tego 

pięknego odcinka Garliczki. Jedna z posesji obejmuje samą Galiczkę. Rzeka w tym 

miejscu jest przegrodzona prawie do samego dna. Likwiduje to całkowicie drożność 

Garliczki, jako korytarza rzecznego. Należy doprowadzić do usunięcia zagrodzenia 

Garliczki, a także do usunięcia ogrodzenia rzeki lub do zastosowania ażurowego 

ogrodzenia. 
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 Wzdłuż potoku ciąg zadrzewień złożony z wierzby kruchej, olszy czarnej, jesionu 

wyniosłego, na lewym stromym brzegu fragmenty grądów, a w dolinie nieliczne 

użytkowane i nieużytkowane łąki. 

 

 

 

Pola Międzygaje w Garliczce nad rzeczką Garliczką (K 48) 

Niewielki obszar pól miedzy drogą z Garliczki do Owczar, a rzeką Garliczką. Gleby 

średniożyzne, pola użytkowane pod uprawę zbóż i trwałych użytków zielonych. 

 

Pola Gielniówka  Południe (K 46) 

Obszar pól między przysiółkami Gęsawa, Gielniówka, Chochół i Miedzygaje. Gleby 

średniożyzne dominują uprawy zbóż, sady rzadsze, nieliczne odłogi. 
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Wąwóz Gęsawa-Garliczka (P 82) 

Wąwóz ma przebieg północny-zachód - południowy-wschód od Gęsawy do doliny 

Garliczki.  

 W początkowej części wąwozu znajduje się strefa źródliskowa i niewielkie 

obniżenie terenu. Właściciel posesji zbudowała betonową przegrodę zatrzymując wodę i 

stworzył spory stawek (PS 36) z roślinnością ozdobną (działka 14/2). Ma wymiary ok. 

27x20 m. Jest to miejsce rozrodu płazów. Warto takie inicjatywy wspierać, a także 

wspomagać merytorycznie przekazując zalecenia jak urządzić miejsca do rozrodu 

płazów, nie kolidujące z założeniami urządzonego stawu. 

 W górnej części znajduje się łęg wierzbowo-topolowy z okazałymi ogławianymi 

wierzbami. Część środkowa jest zakrzaczona i pokryta roślinnością zielną, natomiast w 

części ujściowej znajdują się okazałe jesiony i jawory oraz dęby. Tutaj też na zboczach 

występują malownicze skałki wapienne. Niestety ujście doliny w kierunku doliny 

Garliczki jest całkowicie zamknięte przez kilka posesji, które przegradzają dolinę. 

Należy nie dopuścić do dalszego zajmowania wąwozu przez zabudowę i dalsze 

zagrodzenia. 
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Pola Gęsawa w Garliczce (K 47) 

Niewielki obszar pól między przysiółkiem Chochół, a Doliną Gęsawa-Garliczka (P 82). 

Średniożyzne gleby, użytkowane pod sady. 

 

Pola między Trojanowicami, Przybysławicami i Garliczką (K 49) 

Olbrzymi obszar pól położony miedzy Przybysławicami, Januszowicami, Garliczką i 

Trojanowicami. Położony na wierzchowinie o wysokości 320 m n.p.m. Gleby słabo 

żyzne, użytkowanie rolnicze – liczne uprawy zbóż, nieliczne odłogi i sady. Należy nie 

dopuścić do pofragmentowania obszaru pól zabudową. Jest to bardzo ważne dla 

zachowania bioróżnorodności terenów otwartych - pól i łąk, gdyż szereg gatunków 

zanika przy zmniejszaniu się powierzchni siedlisk w których występują. 

 

Dolina Garliczki w Garlicy (P 72) 

Dolina Garliczki od drogi na Wolę Zachariaszowską poprzez Garlicę Duchowną i Garlicę 

Murowaną do południowej granicy tego sołectwa. W południowej części wysokie zbocza  
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na lewym brzegu z odsłoniętymi skałami, a w Podskalu duża piękna jaskinia. Wzdłuż 

potoku ciąg zadrzewień złożony z wierzby kruchej, olszy czarnej, jesionu wyniosłego, na 

lewym stromym brzegu fragmenty grądów, a w dolinie nieliczne użytkowane i nie 

użytkowane łąki. 

 W Garlicy Murowanej na południe od remizy strażackiej po zachodniej stronie 

drogi znajduje się niewielkie starorzecze Garliczki (PS 37) (działka nr 128, 129). Wg 

mapy miało ono wymiary ok. 52x10 m, wiec było relatywnie niemałym zbiornikiem. 

Obecnie teren ten jest podmokły z niewielkimi oczkami płytkiej wody wysychającej w 

okresie letnim. Jest zakrzaczony i zacieniony a także zaśmiecony. Konieczne jest 

niewielkie pogłębienie i zatrzymanie odpływu wody oraz usunięcie części krzewów.  

 

Dolinka śródpolna w Galicy Duchownej z ciekiem (P 84) 

Zadrzewiona płytka dolinka wśród pól, o przebiegu wschód-zachód. Występuje niewielki 

ciek wodny prawobrzeżny dopływ Garliczki. W górnej połowie występuję piękny 

starodrzew olszy czarnej na końcu którego rosną także dwie okazałe topole. W drugiej, 

dolnej części jest to już tylko wąski rów między polami. W tej części wycięto też ostatnio 

przy rowie kilka okazałych olch. 
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Północna Dolinka w Garlicy Murowanej  (P 85) 

Dolinka dość płytka. Zawiera czereśnie, śliwki. Mało dzikich drzew, trochę krzewów. 

Raczej o niewielkiej wartości, częściowo zagospodarowana. Na północnym skraju doliny 

okazała czereśnia o obwodzie 1,96 m. 

 

Południowa dolinka w Garlicy Murowanej (P 89) 

Malownicza dolinka o łagodnych brzegach w części ujściowej i dość stromych w części 

górnej, gdzie trochę starych ogławianych wierzb, drzew owocowych i pojedynczy dąb. 

Dużo roślinności zielnej i krzewów. 

 

 

 

Dolina śródpolna Podskala (P 92) 

Bardzo mała dolinka położona po wschodniej stronie drogi z Zielonek do Trojanowic. W 

górnej części rośnie kilka orzechów włoskich. Cała dolinka zarośnięta czarnym bzem i 

roślinnością zielna. Dolinka bardzo silnie zaśmiecona. Z mapy widać, że pozostała 
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jedynie środkowa część dolinki - 1/3 długości dolinki. Część górna i dolna zostały 

zasypane i zamienione na pole uprawne.  

 

Pola w dolinie Garliczki w Garlicy Murowanej (K 50) 

Pola położone między drogą do Garlicy Murowanej, a rzeką Garliczką. Żyzne 

użytkowane do uprawy zbóż, nieliczne odłogi. 

 

Zbocza wzgórza i wąwóz Zakońce (P 83) 

Wyniesienie północno-zachodniej części Woli Zachariaszowskiej schodzi w dolinę 

wzdłuż której biegnie granica między gminą Zielonki, a gminą Michałowice. Od strony 

zachodniej wzgórze ma osypująca się skarpę, a od strony północnej schodzi w wąski 

wąwóz zarośnięty krzewami i drzewami. Jest to głównie bez czarny, stare drzewa 

owocowe i pojedyncze wierzby ogławiane. Górna część skarpy wąwozu od strony 

południowej jest ogrodzona. Jest to część ogrodzenia rozległego sadu znajdującego się 

na wyniesieniu. Na skraju skarpy w górnej części wąwozu, już za ogrodzeniem znajduje 

się okazała topola.  Wąwóz ten jest zamknięty przez zabudowę jednorodzinną i nie ma 

ciągłości do doliny Garliczki. 
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Aleja do Garlicy Murowanej (P 88) 

Biegnie wzdłuż ogrodzenia od strony północnej RZD UR. Składa się głównie ze starych 

robinii, topoli i lip. Drzewa znajdują się po południowej stronie drogi. 

 

Wąwóz w Garlicy Murowanej (P 87) 

Graniczy z wąwozem Przedwsie od północy i prowadzi do doliny Garliczki w Garlicy 

Murowanej. Znajduje się na ogrodzonym terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 

UR.  W górnej części jest to malowniczy wąwóz o stromych ścianach. Występuje tu łęg 

olszowo-wierzbowy i fragmenty grądów z olszą czarną, wierzbą kruchą, dębem 

szypułkowym, lipą drobnolistną, grabem zwyczajnym, jesionem wyniosłym, klonem 

jaworem. Podszyt – leszczyna, bez czarny, czeremcha zwyczajna, trzmielina 

zwyczajna. Runo – ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy, złoć żółta, gajowiec żółty. 
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Pola i sady w otoczeniu Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UR - część 

zachodnia (K 54) 

Ogrodzony obszar pól i sadów na południe od Wąwozu w Garlicy Murowanej (P 87) 

między doliną Garliczki i doliną Bibiczanki. Dobrze utrzymane pola i sady. 

 

Wąwóz śródpolny w Garlicy Murowanej (P 90) 

Położony przy południowej granicy sołectwa doprowadza niewielki lewobrzeżny ciek do 

Garliczki. Ma przebieg mniej więcej na linii wschód-zachód. Występuje pięknie 

zachowany stary łęg olszowo-wierzbowy z licznymi olszami czarnymi i ogławianymi 

wierzbami w części ujściowej. 

 

 

 

 

Murawy kserotermiczne i pola Podskala (P 91) 

Wyniesienie o ekspozycji południowej z dużym udziałem kłosownicy pierzastej. Pola w 

większości nieużytkowane, położone w obrębie wzgórza o wysokości 278,6 m. Miedze 
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zarastające dereniem świdwą, tarniną, różą dziką i głogiem jednoszyjkowym. U podnóża 

północnego zbocza wyniesienia znajduje się piękna jaskinia. Zbocze północne i 

zachodnie tworzą skały wapienne. Niestety w znacznym stopniu zasłonięte przez 

zabudowę. 

 

 
 

 

Dolina Garliczki w Zielonkach (P 73) 

Dolina Garliczki na terenie sołectwa Zielonki - od południowej granicy sołectwa Garlica 

Murowana do ujścia do Prądnika na terenie Zielonek. Pojedynczy ciąg zadrzewień 

złożony z olszy czarnej i wierzby kruchej, rzadziej występuje tam jesion wyniosły i wiąz 

szypułkowy. 

 

Pola w otoczeniu fortu Marszowiec (K 51) 

Rozległe pola miedzy doliną Garliczki, a doliną Bibiczanki od północy graniczące z 

polami RZD UR, a od południa granicę stanowi droga Zielonki - Bibice. Żyzne, liczne 

odłogi, na pozostałych obszarach uprawy zbóż i nieliczne uprawy warzyw. Teren pod 

silną presją zabudowy. Niezwykle malownicze, pofałdowane tereny upraw, wśród 

których znajduje się Fort Marszowiec. Należy zachować w całości ten obszar pól, jako 

jeden z najcenniejszych, stanowiący o walorach krajobrazowych gminy i obronić przed 

wkroczeniem zabudowy. 
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Dolinka Potoki (P 93) 

Bardzo krótka dolinka z ciekiem stanowiącym lewobrzeżny dopływ Garliczki na terenie 

Zielonek. Uchodzi w miejscu ujęcia wody dla Zielonek. W części ujściowej posiada 

dorodny drzewostan złożony głównie z pięknych olszy czarnych, a w górny biegu wiele 

wierzb, w tym niektóre bardzo malownicze i dorodne. 

 

 

 

Dolinka Starej Wsi (P 94)  

Dolinka śródpolna z okresowym ciekiem uchodząca do Garliczki od strony wschodniej w 

centrum Zielonek. Biegnie spod wyniesienia Fortu Marszowiec. Ma bardzo łagodne 

brzegi. W części górnej niewielkie zadrzewienie złożone z wierzb i bzu czarnego. W 

dalszym biegu rzadziej rozmieszczone drzewa, głównie olsze czarne, a w części 

ujściowej dorodne wierzby ogławiane. Sąsiadują one jednak z ogrodzeniami 

znajdujących się tu posesji dochodzącymi prawie do osi doliny. 
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6. 5. Zlewnia Bibiczanki 

 

Pola Kresy (K 61) 

Niewielki obszar pól położony przy północno-wschodniej granicy gminy w Woli 

Zachariaszowskiej. Średnio żyzne, użytkowanie – uprawa zbóż, sady. 

 

Pola na południe od Kresów (K 62) 

Niewielki obszar pól położony miedzy Wąwozem Kresy - zachodnim (P 113), a 

Wąwozem Kresy - północnym (P 112). Użytkowane rolniczo – zboża, sady, nieliczne 

odłogi. 

 

Pola górnej Bibiczanki (K 63) 

Rozległy obszar pól położony na wierzchowinie między doliną Bibiczanki, a wschodnią 

granicą gminy. Średnio żyzne w większej części nie użytkowane (różnowiekowe odłogi, 

niektóre zarastające drzewami i krzewami), na nielicznych polach uprawy zbóż. 

Ogromny walor krajobrazowy, rozległe panoramy. 
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Pola i sady na północny-zachód od Woli Zachariaszowskiej (K 52) 

Granice północna wyznacza granica gminy w Woli Zachariaszowskiej, zachodnią dolina 

Garliczki, a granicę południową droga między Garlicą Duchowną, a Wolą 

Zachariaszowską. Od północy liczne sady, pozostałe tereny odłogowane lub rzadziej 

uprawiane, uprawa zbóż. 

 

Pola na południe od Woli Zachariaszowskiej (K 53) 

Zajmują obszar miedzy doliną Garliczki w Garlicy Duchownej od zachodu, od północy 

drogą między Garlicą Duchowną, a Wolą Zachariaszowską, od wschodu zabudową Woli 

Zachariaszowskiej, a od południa Wąwozem w Garlicy Murowanej (P 87). Mają wystawę 

zachodnią i południową. Dominują pola uprawne, niewiele sadów. 

 

 

 

Dolina górnej Bibiczanki (P 110) 

Dolina Bibiczanki od południowej części przysiółka Kresy, aż do miejscowość Bibice do 

drogi na Czekaj. Strefa źródliskowa znajduje się w sąsiedztwie przysiółka Przymiarki w 

Woli Zachariaszowskiej. W części północnej dwa nieduże zadrzewione wąwozy (P112, 

P113) oraz niewielkie zadrzewione pagórki - Skorupowe Doły (P 117). Bardzo dobrze 

zachowane fragmenty łęgów olszowych i olszowo-wierzbowych ze starymi okazami 

drzew obu gatunków, miejscami z domieszką dębu szypułkowego, czereśni ptasiej, 

wiązu szypułkowego, lipy drobnolistnej, drzewiastej czeremchy zwyczajnej. Podszyt 
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zdominowany jest przez bez czarny, pojedynczo rośnie agrest, trzmielina europejska, 

krzewiasta czeremcha ptasia, jarząb pospolity,  kalina koralowa, porzeczka czarna (dwa 

ostatnie gat. częściowo chronione), w miejscach nieco wyżej położonych tarnina, śliwa 

domowa, głóg jednoszyjkowy, dzika róża. W miejscach bardziej wilgotnych płaty łąk z 

sitowiem leśnym i kniecią błotną. W dolinie stwierdzono występowanie rzadkiego grzyba 

– czarki austriackiej. Licznie występuje inwazyjnie gatunek - barszcz kaukaski.  

 

 

 

 

Wąwóz Kresy - północny (P 112) 

Wąwóz biegnący od Kresów w Woli Zachariaszowskiej w kierunku południowo-

wschodnim. W części górnej znajduje się stary sad, a część dolna i zbocza są 

zadrzewione. Wąwóz jest dość wąski o stromych brzegach. Dominują stare robinie, 

brzozy. Po wschodniej stronie przylega do niego jedno gospodarstwo. 

 

 



 77 

 

 

Wąwóz Kresy - zachodni (P 113) 

Nieco szerszy, krótki dość płytki wąwóz o dwóch rozgałęzieniach. Pokryty starymi, 

opuszczonymi sadami oraz czarnym bzem.  

 

Mały wąwóz (P 114) 

Krótki zadrzewiony wąwóz stanowiący odgałęzienie wschodnie doliny Bibiczanki. Dużo 

czarnego bzu i roślinności zielnej. Trochę brzóz. W ciągu tego roku wybudowano nowy 

budynek mieszkalny, oddalony od zabudowy,  na północnym skraju wąwozu. 

 

Wąwóz w Woli Zachariaszowskiej (P 115) 

Znajduje się między zabudową Woli Zachariaszowskiej. biegnie w kierunku wschodnim i 

w połowie skręca na północ. Jest malowniczy,  wąski, o dość stromych brzegach. 

Częściowo otoczony przez rozszerzającą się zabudowę. Część południowa 

wyczyszczona z roślin dzikich, wypielęgnowana trawa. Dalej w samym wąwozie 

prostokątne pełne zagrodzenie z siatki. Występują klony, robinie, wierzby, dęby. 
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Wąwóz Poprzeczny (P 116) 

Biegnie od centrum Woli Zachariaszowskiej w kierunku wschodnim, przecinając dolinę 

Bibiczanki. Jest bardzo wąski, o stromych brzegach. Jest zadrzewiony, głównie brzozy, 

dęby.  Biegnie przezeń ścieżka rowerowa. 

 

 

 

Wąwóz krótki do doliny Bibiczanki (P 118) 

Jest to krótki wąwóz o stromych brzegach, dochodzący od strony wschodniej do doliny 

Bibiczanki. Prowadzi przez niego polna droga. Na zboczach występują piękne brzozy. 

Zbocza są w niewielkim stopniu zakrzaczone. 

 

Skorupowe Doły (P 117) 

Niewielkie zadrzewione pagórki o stromych stokach, znajdujące się w części zachodniej 

doliny Bibiczanki w Woli Zachariaszowskiej.  
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Wąwóz do Przymiarek (P 119) 

Jeden z większych wąwozów dochodzących od strony wschodniej do doliny Bibiczanki. 

Wąwóz jest zadrzewiony. Występuje wiele dorodnych drzew. Są to brzozy, wierzby, 

robinie, sosny jawory, graby.  
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Wąwóz Przedwsie (P 86) 

Znajduje się w Woli Zachariaszowskiej. Zbocze wschodnie jest dość łagodne, a zbocze 

zachodnie bardzo strome. Wąwóz jest dość szeroki. Ma przebieg mniej więcej północ-

południe i biegnie od centrum Woli Zachariaszowskiej gdzie go zasypano i składowane 

są śmieci. Łączy się z  Wąwozem w Garlicy Murowanej (P 87). Środkiem wąwozu 

biegnie niewielki ciek. Zbocze zachodnie jest porośnięte drzewami i krzewami. 

Dominują olsze czarne. Są też wierzby, dęby. 

 

Wąwóz Przymiarki (P 121) 

Głęboki wąwóz o przebiegu północ-południe biegnąca z centrum Woli 

Zachariaszowskiej do Doliny Górnej Bibiczanki (P 110). Piękny dość wąski wąwóz o 

stromych zboczach z wieloma wiekowymi topolami i wierzbami zasługującymi na 

ustanowienie pomników przyrody. Niestety wzdłuż zbocza wschodniego nowa 

zabudowa, która juz prawie całkowicie odcięła dostęp do wąwozu od strony wschodniej.  
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Dolinka Przedwsie-Przymiarki (P 120) 

Krótka płytka dolinka łącząca Wąwóz Przedwsie (P 86) z Wąwozem Przymiarki (P 121). 

Jest w wielu miejscach podmokła i zarośnięta drzewami i krzewami. 

 

Wąwóz środkowej Bibiczanki (P 122) 

Wąwóz odchodzący od doliny Bibiczanki w kierunku wschodnim. Posiada piękny stary 

drzewostan olchowy. Występują też brzozy i topole.  

 

 

 

Wąwóz przy Wielkim Dole (P 123) 

Niewielki wąwóz dochodzący od strony wschodniej do doliny Bibiczanki najbliżej doliny 

Wielkiego Dołu. Jest zadrzewiony i zakrzewiony, dużo roślinności zielnej.  

 

Dolina Wielkiego Dołu (P 124) 

Dolina biegnąca najpierw wzdłuż wschodniej granicy gminy w sąsiedztwie Michałowic, 

dalej skręca na południowy-zachód i łączy się z Doliną Górnej Bibiczanki (P2). W górnej 
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części ze źródłem niewielkiego cieku zanikającego w połowie doliny.  W górnej części 

wilgotne łąki ze stagnującą wodą na wiosnę – miejsca rozrodu płazów i gniazdowania 

czajki. W części zwanej Smarkatym Dołem fragmenty łęgów olszowych, w runie 

stanowiska rzadkich roślin, chroniona - śnieżyczka przebiśnieg oraz gatunki lasu 

grądowego: gwiazdnica wielkokwiatowa, złoć żółta, kokorycz pusta, piżmaczek 

wiosenny, śledziennica skrętolistna i górski gatunek – miesięcznica trwała. W części 

zwanej Wielkim Dołem piękna aleja starych wierzb ogławianych. W środkowej części 

mieszane lasy z dębem szypułkowym, brzozą brodawkowatą i sosną zwyczajną, w runie 

- borówka czernica w południowej części nasadzane lasy na siedliskach dawnych 

muraw kserotermicznych, których fragmenty zajmują strome zbocza o ekspozycji 

zachodniej, dominuje tam kłosownica rozpierzchła. Dolinę zamykają dobrze 

zagospodarowane boiska sportowe. 
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Dolinka do Wielkiego Dołu 1 (P 125) 

Krótka dolinka dochodząca od północy do Wielkiego Dołu. Zbocze wschodnie łagodne, 

zagospodarowane (pola). Zbocze zachodnie niewysokie ale strome, w niektórych 

miejscach zadrzewione (brzozy, dęby). W jej części początkowej rosną dwie okazałe 

topole. 

 

  

 

Dolinka do Wielkiego Dołu 2 (P 126) 

Bardzo krótka dolina o podobnym układzie jak dolinka poprzednia (zbocze wschodnie  

łagodne, zachodnie bardziej strome). U wylotu po stronie zachodniej rosną olsze 

czarne, a po stronie wschodniej okazała wierzba ogławiana. 

 

Dolinka do Małego Dołu (P 127) 

Biegnie w kierunku południowym po wschodniej stronie drogi polnej. Uchodzi w okolicy 

Małego Dołu - części ujściowej Doliny Wielkiego Dołu (P 124). Jest częściowo 

zadrzewiona. Jednak tereny te zostały w znacznej części zniwelowane, zrównane 

pomimo, że w planie miejscowym są wyznaczone jako ZP -  teren zieleni urządzonej.  
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Pola i sady RZD UR cz. wschodnia (K 64) 

Ogrodzone pola RZD UR w widłach dopływu Bibiczanki i doliny Bibiczanki. 

 

Pola Pod Lasem na północy-zachód od Bibic (K 65) 

Pola od północy graniczące z RZD UR od zachodu ograniczone dopływem Bibiczanki, a 

od wschodu doliną Bibiczanki. Żyzne, w większości użytkowane rolniczo, uprawy zbóż 

niewiele odłogów. 

 

Dolinka spod Garlicy Murowanej (P 128) 

Dolina zaczyna się na południowej granicy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UR w 

Garlicy Murowanej i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, gdzie łączy się z Doliną 

Górnej Bibiczanki (P 110). Przez dolinkę przepływa niewielki ciek. W górnej części 

niezwykle pięknie położone, silnie podmokłe łąki będące ostoją derkacza. Dalej łąki 

świeże i wilgotne z pojedynczymi drzewami olszy czarnej i wierzby kruchej. Łąki w 

większości nie użytkowane. U wylotu doliny niewielki stawek (PS 51) (działka 543). 

Niestety w obrębie zabudowy dolinka całkowicie zagrodzona. Stawek niedostępny, 

wymaga pogłębienia i zabezpieczenia poziomu wody dla rozrodu płazów. 
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Pola na południe od Wielkiego Dołu  (K 66) 

Graniczą od północy z Dolina Wielkiego Dołu (P 124), a ulicą Na Czekaj i ul. 

Warszawską od wschodu w Bibicach. Znajdują się na wierzchowinie wzgórza 314,5 m  i 

wzgórza 312,8 m n.p.m. oraz na północno-zachodnich zboczach tych wzgórz. 

Umiarkowanie żyzne, użytkowane rolniczo uprawy zbóż, nieliczne odłogi, sady. 

 

 

 

Pola Zagaje (K 67) 

Położone między drogą na Czekaj, a Doliną Dolnej Bibiczanki (P 111) i Dolinka Zagaje 

(P 67). Ekspozycje południowe i zachodnie pod silną presją zabudowy, żyzne, w 

większości odłogi nieliczne uprawy zboża, warzywa.   

 

Pola na wschód od Bibic (K 68) 

Niewielki obszar pól położony między Dolinką Zagaje (P 129), a zabudową Węgrzec. 

Położone na wierzchowinie, umiarkowanie użytkowane, rozległe panoramy.    
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Dolina dolnej Bibiczanki (P 111) 

Dolina Bibiczanki od Bibic (drogi na Czekaj) do granicy gminy z Krakowem. W centrum 

Bibic, miejscami brzegi Bibiczanki zaśmiecone, popiół, gruz, materiały budowlane, 

śmieci ogrodowe, opakowania. Miejscami brzegi wyczyszczone i wygrabione, 

szczególnie w części środkowej i przy miejscach do rekreacji publicznej. W 

zadrzewieniach nadrzecznych dominuje olsza czarna i wierzba krucha. Pojedynczo 

jesion wyniosły, klon jawor, wiąz szypułkowy, topola szara, oraz dwa gatunki inwazyjne, 

które powinny być eliminowane – robinia akacjowa i klon jesionolistny. Nowe 

nasadzenia drzew bezpośrednio na brzegach potoku powinny składać się z gatunków 

rodzimych, kontrolowane też być powinny nasadzenie kasztanowca pospolitego i 

orzecha włoskiego w takich miejscach. W podszycie dominuje bez czarny, miejscami 

agrest. W runie ziarnopłon wiosenny, pokrzywa zwyczajna, czosnaczek pospolity, 

glistnik jaskółcze ziele, kuklik pospolity, jaskier rozłogowy, mniszek pospolity. W górnej 

części tego odcinka w runie gatunki lasów grądowych, złoć żółta, gajowiec żółty, 

kokorycz pusta. Lokalnie w miejscach nieco zabagnionych, kosaciec żółty, pałka 

szerokolistna, mozga trzcinowa, manna mielec, turzyca zaostrzona, sitowie leśne.  
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W Bibicach przy ul. Wierzbowej znajduje się kilka okazałych wierzb kruchych, a na 

północ od nich w odległości kilkudziesięciu metrów piękny stawek otoczony  dorodnymi 

olszami czarnymi. 

 Drzewostan w miejscach w których zagraża mieniu i ludziom powinien być 

pielęgnowany (wierzby ogławiane). W miejscach gdzie takich zagrożeń nie ma 

drzewostan bezwzględnie powinien być zachowany w stanie naturalnym (część potoku 

przy granicy gminy). Z zielnych gatunków inwazyjnych występujących na tym odcinku 

należy wymienić nawłoć późną, barszcz kaukaski (szczególnie część potoku przy 

granicy gminy), niecierpek gruczołowaty, rdestowiec ostrokończysty, przymiotno białe. 

Nie powinno się obsadzać brzegów rzeki gatunkami ozdobnymi obcymi naszej florze jak 

forsycja pośrednia, jaśminowiec wonny, dereń biały. Miejscami nasadzenia rodzimych 

gatunków traktowane jako ozdobne śnieżyczka przebiśnieg, pióropusznik strusi. 

Bezwzględnie należy egzekwować zakazać budowy ogrodzeń w poprzek potoku (w 

południowej części).      

 

  

 Na północ od ul. Wierzbowej znajduję się między Bibiczanką, a zabudowa 
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niewielki stawek w otoczeniu zadrzewienia olchowego. Ma wymiary ok. 11x26m (działka 

nr 1002/2). Stawek utrzymuje wodę, nie jest  bardzo zaśmiecony. Jest jednak silnie 

zacieniony, co wymagałoby pewnej korekty w otaczających drzewach i krzewach 

przynajmniej w jednym miejscu by zwiększyć nasłonecznienie stawku. 

         

Dolinka Zagaje (P 129) 

Dolinka dochodząca do Doliny Dolnej Bibiczanki (P 111) od strony wschodniej  o 

początkowym przebiegu północ południe i skręcająca w kierunku południowo-

zachodnim do Bibiczanki. Dolinka ma prawie płaskie brzegi. Jednak w części środkowej 

i dolnej same koryto cieku wcina się głębiej. Część górna w okolicy drogi na Czekaj jest 

wąskim rowem pośród łąk i pól. Część środkowa i dolna jest zadrzewiona, są też liczne 

krzewy. Szczególnie malownicza jest część środkowa z pięknym starodrzewiem olszy 

czarnej i topoli. Natomiast w części ujściowej znajdują się piękne stare ogławiane 

wierzby. Cała dolinka ze względu na walory krajobrazowe i piękny drzewostan zasługuje 

na szczególna ochronę. 
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Pola Zagrodzie w Bibicach (K 69) 

Pola położone  miedzy drogą na Zielonki od północy, a zachodnią granica sołectwa, 

Doliną dolnej Bibiczanki (P 111) od wschodu i Dolinką Brzozowiec od południa (P 130). 

Pola i uprawy warzyw, w części odłogi. Obszar pod bardzo silną presją zabudowy. 

Głęboko wkraczającą w otwarty krajobraz rozproszona zabudowa od strony Bibic i 

szeregowa od strony Zielonek. Duży walor otwartego krajobrazu, szerokie panoramy na 

Bibice, Zielonki – Marszowiec i Kraków. 

 

Pola Brzozowiec (K 70) 

Obszar pól ograniczony od północy Dolinką Brzozowiec (P 130), od zachodu granicą 

gminy, a od wschodu i południa Doliną dolnej Bibiczanki (P 111). Użytkowanie bardziej 

intensywnie w części wschodniej, uprawy warzyw, w części północnej, w większości 

odłogi, pojedyncze pola, sady. Obszar pod bardzo silną presją zabudowy, duży walor 

krajobrazowy, dość szerokie panoramy na północne dzielnice Krakowa. 
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Bateria B(45)-1 Zielonki Marszowiec (ZP 41) 

Znajduje się na terenie cmentarza w Bibicach w pobliżu fortu Marszowiec. Jest to teren 

zieleni uporządkowanej. 

 

Fort 45a Bibice (ZP 42) 

Znajduje się w pobliżu drogi miedzy Zielonkami a Bibicami. Otoczony jest od strony 

północnej, zachodniej i południowej ogródkami działkowymi. Od strony wschodniej 

znajdują się ogrodzenia prywatnych posesji.  Drzewostan zróżnicowany: lipa 

drobnolistna, robinia akacjowa, klon zwyczajny i klon jawor, czereśnia ptasia, klon 

jesionolistny (gat. inwazyjny), wierzba krucha, olsza czarna, jesion wyniosły, w 

podszycie czeremcha pospolita, wierzba iwa, głóg jednoszyjkowy, bez czarny, agrest, 

porzeczka czarna i kalina koralowa (oba ostatnie gat. częściowo chronione), bez lilak.  

 

 

  

W runie ziarnopłon wiosenny, nerecznica samcza, glistnik jaskółcze ziele, przetacznik 

ożankowy, kuklik pospolity, winobluszcz zaroślowy (gat. inwazyjny) , przymiotno białe, 

jasnota biała i purpurowa, fiołek wonny, wiechlina gajowa, sadzona śnieżyczka 

przebiśnieg, gajowiec żółty.  Otoczenie fortu po silna presją zabudowy mogącą 

doprowadzić do zniszczenia walorów krajobrazowych otoczenia fortu. Należy 
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bezwzględnie uchronić fort przez dewastacją krajobrazu otoczenia fortu, jak stało się to 

w przypadku Fortu Łysa Góra, który został całkowicie obudowany budynkami 

mieszkalnymi. 

 

Dolinka Brzozowiec (P 130) 

Dolinka biegnie od Marszowa do Bibic. Płytka dolinka z niewielkim ciekiem o przebiegu 

w kierunku południowo-wschodnim dochodząca do Doliny dolnej Bibiczanki (P 111). 

Nad ciekiem pojedyncze olsze czarne, wierzby kruche, miejscami w szerszych partiach 

dolinki łąki świeże. Od Marszowa silna presja zabudowy, zsypywania ziemia i 

wyrównywania. Najcenniejsze zadrzewienie starodrzewu olszy czarnej w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy Bibic. Znajduje się tu kilka okazałych olszy czarnych. 

 

 

Fort 47a Węgrzce (ZP 43) 

Fort znajduje się przy ul. Warszawskiej w Bibicach. Teren obejmuje zadrzewienie 

samego fortu oraz niewielkie zadrzewienie po stronie południowej budynku 

koszarowego. 
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Fort 47 Łysa Góra (ZP 61) 

Zespół instalacji fortecznych zaczyna się przy ul. Warszawskiej w Bibicach i ciągnie się 

w kierunku południowo-wschodnim, gdzie zamyka go Fort Łysa Góra. Drzewostan 

złożony głównie z robinii akacjowej, pojedynczo klon zwyczajny, topola mieszańcowa. 

Drzewostan bardzo zaniedbany, większość drzew wymaga zabiegów sanitarnych. 

niektóre kwalifikują się do usunięcia, w miarę możliwości należałoby zachować niektóre 

drzewa zamierające dla dziuplaków. W runie zwraca uwagę rozrastający się bluszcz 

pospolity (sadzony). Otoczenie fortu zostało całkowicie zdewastowane pod względem 

krajobrazowym poprzez szczelną zabudowę szeregową i apartamentową. 

 

Wąwóz nad Łysą Górą (P 131) 

Niewielki wąwóz ze źródłem, zarośnięty krzewami i olchami. W części ujściowej kilka 

większych topoli. Jest dość płytki, ale wart zachowania. Część ujściowa została w 

ostatnim czasie zasypana gruzem i ziemia pomimo czynnego wypływu wody. 
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Bateria B(47)-2 w Bibicach (ZP 44) 

Teren był pokryty starymi robiniami akacjowymi, jak większość urządzeń fortecznych 

Twierdzy Kraków. Niestety w ostatnim czasie wycięto wszystkie drzewa, a dwa z trzech 

schronów fortecznych zostały całkowicie zniszczone. 

 

Szaniec IS V-5 na granicy gminy (ZP 62) 

Jest to system okopów położony na wyniesieniu terenu na granicy Węgrzec i Krakowa, 

na południe od Fortu Łysa Góra. Teren ten jest całkowicie zarośnięty krzewami, głównie 

bzem czarnym i głogiem. 

 

 

 

Dwór w Węgrzcach (ZP 64) 

Obecnie zajmowany jest przez Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian. 

Otoczony jest zadrzewieniem parkowym. 
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6. 6. Zlewnia Sudołu Dominikańskiego 

 

Pola północnego Bolenia (K 101) 

Położone miedzy Boleniem, a granicą wschodnią gminy. Od południa ograniczone 

niewielką doliną (P 153). Położone na wierzchowinie i na zboczach o ekspozycji 

południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Rozległe widoki na cztery strony 

świata 

 

Pola na północny-wschód od Bosutowa (K 95) 

Granicę północną stanowi granica gminy, zachodnią Dolinka miedzy Boleniem a 

Bosutowem (P 153), a granicę południową droga polna z Bosutowa do wschodniej 

granicy gminy. Pola położone na wierzchowinie i na zboczach o ekspozycji głównie 

południowo zachodniej. Żyzne, użytkowanie zboża, nieliczne odłogi. 

 

Wąwóz Bukowski Dół  (P 182) 

Fragment lasu grądowego (Las Młodziejowicki) leżący w dolince na północny-wschód 

od Bosutowa, przy granicy gminy. W składzie grab zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa 

drobnolistna, leszczyna pospolita, kalina koralowa oraz okazała wierzba krucha.  
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Pola przy osiedlu Błonia (K 91) 

Położone między osiedlem Błonia w Węgrzcach, drogą z Bosutowa do Bolenia od 

strony wschodniej i od południa drogą Węgrzce - Bosutów. Mają duży walor 

krajobrazowy. W większości intensywnie użytkowane rolniczo. Znajdują się pod silną 

presją zabudowy. 

 

 

 

Pola między Węgrzcami, a Bosutowem  (K 92) 

Pola położone w widłach cieku z Węgrzec (P 158) i Sudołu Dominikańskiego (P 150), 

od północy granicę stanowi droga Węgrzce-Bosutów. Bardzo żyzne pola. Użytkowanie 

– zboża. Duży walor krajobrazowy szerokie panoramy. Stada saren (22 osobniki w 

jednym miejscu). 

 

Dolinka niewielkiego cieku w Boleniu (P 151) 

Biegnie na południe od północnej granicy gminy w Boleniu do drogi na Bosutów łącząc 

się z Dolinką w Boleniu (P152). Jest bardzo płytka. W jej osi rosną okazalej wierzby. 
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Zarośnięta jest krzewami i roślinnością zielną.  U jej wylotu znajduje się skład 

elementów betonowych i metalowych. Jej drożność jako korytarza ekologicznego jest 

przez to ograniczona i zagrożona zamknięciem. 

 

Dolinka w Boleniu (P 152) 

Dolinka lokalnego cieku z obszarem źródliskowym w Boleniu, o przebiegu północny-

zachód - południowy-wschód. Brzegi cieku porasta piękny starodrzew olszy czarnej i 

stare, o dużym obwodzie, wierzby kruche. W obszarze źródliskowym fragmenty 

wilgotnych łąk. Dolina  zasypywana i zabudowywana. W rowach zalega woda, miejsca 

rozrodu płazów. Wskazana ochrona tych miejsc. Wzdłuż cieku kilka większych dzikich 

wysypisk śmieci i gruzu, ostatnie tuż poniżej przepompowni wody w  pobliżu strefy 

ochrony sanitarnej tego obiektu.  

 

 

 

Błonia w Węgrzcach (ZP 63) 

Zadrzewienie w dolinie między os. Błonia, a Dolinką w Boleniu (P 152). W składzie 
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głównie wierzba iwa i krucha, olsza czarna, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, dąb 

szypułkowy, sosna zwyczajna, na trawiastych polanach roślinność ruderalna i łąkowa. 

Zalecane zagospodarowanie jako tereny zieleni urządzonej i nie urządzonej z 

zachowaniem obecnego drzewostanu.    

 

Dolina Sudołu Dominikańskiego (P 150) 

Obszar doliny od drogi Węgrzce-Bosutów na północy do Dziekanowic na południu. Łąki 

świeże, wilgotne, i trzcinowiska z zadrzewieniami przy potoku i przy rowach 

melioracyjnych. W zadrzewieniach stare pojedyncze olsze czarne i wierzby kruche kępy 

drzew, krzewów, cięte wierzby głowiaste. W południowej i północnej części 

(trzcinowiska) nie użytkowane, w środkowej części koszone i bogate gatunkowo (liczne 

gatunki traw i bylin). W południowej części miejsca z pięknym starodrzewem olszy 

czarnej. Przy potoku pierwiosnek wyniosły, kuklik pospolity. W podszyciu bez czarny i 

czeremcha zwyczajna. Tu też dość duże wysypisko śmieci - eternit, odpady ogrodnicze, 

warzywa, gałęzie, opakowania, doniczki, maty. 
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Łęg olszowo-wierzbowy w Dolinie Sudołu w Węgrzcach (P 156) 

Dobrze zachowane fragmenty łęgu olszowo wierzbowego. Liczne stare drzewa olszy 

czarnej, wierzby kruchej. W podroście bez czarny i czeremcha zwyczajna, gniazdo 

myszołowa. Tuż obok punkt widokowy z łąki w środkowej części Sudołu i pól na wschód 

od Węgrzc. 

 

 

 

Dolinka miedzy Boleniem a Bosutowem (P 153) 

Wilgotna dolinka między Boleniem a Bosutowem, łączy się z Sudołem Dominikańskim 

(P 150).  Część ujściową stanowią podmokłe łąki przy drodze między Boleniem, a 

Bosutowem. W części środkowej okazałe wierzby. Użytkowanie, pola, koszone łąki 

świeże, nieliczne odłogi. 

 

Ciek z Bosutowa (P 154) 

Biegnie przez pola w północnej części Bosutowa, a następnie przez zwartą zabudowę  
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Bosutowa i dopływa do doliny Sudołu Dominikańskiego (P 150). Znajduje się wśród pól 

leżących na południowy-wschód od Bosutowa . Użytkowanie – łąki świeże, pola 

uprawne. 

 

Dolinka dopływu wschodniego w Bosutowie (P 155) 

Niewielki ciek biegnący z pól leżących na południowy-wschód od Bosutowa do doliny 

Sudołu Dominikańskiego (P150). W części środkowej niewielkie zadrzewienie olszy 

czarnej. Przy drodze Boleń-Bosutów gdzie ciek łączy się z rowem melioracyjnym 

niewielkie zastoisko wody z kumakiem nizinnym. 

 

Dopływ Sudołu od źródeł do stawów w Węgrzcach (P 157) 

Dopływ Sudołu biegnący od północnej części Wegrzec poprzez teren zabudowany 

wzdłuż stawów rybnych. Ciek płynie w głębokim betonowym rowie, który stanowi 

pułapkę (brak możliwości wyjścia) dla płazów i drobnych kręgowców.  
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Dopływ Sudołu od stawów w Węgrzcach do ujścia do Sudołu (P 158) 

Dopływ Sudołu biegnący od stawów rybnych w Wegrzcach na południowy-wschód 

łączący się z Sudołem Dominikańskim w Dziekanowicach. Fragmenty łąk świeżych, 

wilgotne, i trzcinowiska, zadrzewienia przy stawach i na wschód od nich, w 

zadrzewieniach przy potoku pojedyncze olsze czarne, lipy drobnolistne i wierzby kruche,  

niewielkie przylaski, kępy wierzby szarej. Występuje też gatunek inwazyjny kolczurka 

klapowana. W południowej części kilkunastoletnie zadrzewienie olszy czarnej. Łąki 

nieużytkowane. W zadrzewieniach liczne rozproszone wysypiska śmieci.  W części 

południowo-wschodniej duże składowisko ziemi i gruzu – zasypywane są zadrzewienia. 

  

  

Stawy w Węgrzcach (P 159) 

Obejmuje 3 stawy rybne zagospodarowane (S 71) (działka nr 305/72). Jedynie pierwszy 

od północy staw posiada niewielkie trzcinowisko mogące stanowić miejsce rozrodu 

ptaków wodnych. W stawie południowym masowo przystępują do godów płazy, ale ze 

względu na obecność ryb mogą się tu rozradzać w znikomym zakresie. 
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Pola na południe od stawów w Węgrzcach (K 93) 

Pola położone miedzy doliną dopływu Sudołu z Węgrzc (P 153), a drogą z Dziekanowic 

do Węgrzec. Bardzo żyzne pola. Użytkowanie bardziej intensywnie w części 

wschodniej. Uprawy warzyw, w części zachodniej odłogi. Obszar pod bardzo silną 

presją zabudowy, duży walor krajobrazowy -  szerokie panoramy.  

 

Pola Krakowce (K 94) 

Położone  między drogą z Dziekanowic do Węgrzec, a południową granica gminy. 

Żyzne pola, bardziej intensywne uprawy w części wschodniej - uprawy warzyw, w części 

zachodniej w całości odłogi, pojedyncze pola. Obszar pod bardzo silną presją 

zabudowy, duży walor krajobrazowy dość szerokie panoramy na północne dzielnice 

Krakowa. 

 

Skarpa wzgórza przy kamieniołomie w Dziekanowicach (P 160) 

Skarpa wyniesienia Niewielkie zadrzewienie na zboczu o wystawie południowej, 
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sąsiadujące od wschodu z kamieniołomem w Dziekanowicach (P 161). Występuje 

robinia akacjowa, głóg jednoszyjkowy, śliwa domowa, tarnina, róża dzika, wierzba iwą. 

 

Kamieniołom w Dziekanowicach (P 161) 

Głęboki kamieniołom wapienia o stromych, pionowych ścianach. Zbocza kamieniołomu i 

dno czyste, podobnie jak najbliższe otoczenie. Od strony północnej wapienie przykrywa 

gruba warstwa lessu. na płytkiej inicjalnej rędzinie pięciornik piaskowy, szałwia łąkowa, 

bodziszek krwisty, prosownica rozpierzchła, dzika róża, dziewanna firletkowa. 

 

 

 

Pola na południowy-wschód od Bosutowa (K 96) 

Położone na południowy-wschód od Bosutowa między Doliną Sudołu (P 150), a 

wschodnią granicą gminy. Od północy granicę stanowi droga polna z Bosutowa do 

wschodniej granicy gminy. Żyzne, użytkowanie – zboża. Duży obszar wolny od 

zabudowy, bardzo urokliwy krajobrazowo, z rozległymi panoramami.  



 103 

Pola na północny-wschód od Dziekanowic (K 102) 

Niewielki obszar pól na północny-wschód od Dziekanowic między doliną Dłubni, a 

Dziekanowicami. Żyzne, użytkowanie – trwałe pastwiska, uprawy zbóż. Bardzo dobrze 

utrzymane, grodzone pastwiska dla krów mlecznych gospodarstwa rolnego w 

Dziekanowicach z licznymi zadrzewieniami. Liczne sarny. 

 

Pola na północ od Dziekanowic (K 97) 

Leżą między Doliną Sudołu (P 150), a Dziekanowicami. Żyzne, użytkowanie – zboża, 

okopowe, warzywa. Duży walor krajobrazowy - szerokie panoramy. 

 

 

 

Łęg olszowo–wierzbowy Dziekanowic (P 187) 

Bardzo mały śródpolny łęg wierzbowo-olszowy wśród pól na północny-zachód od 

Dziekanowic. Stary drzewostan z olszą czarną i wierzbą kruchą. W podszycie bez 

czarny, bardzo czysty, bez śmieci.  
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Pola między Batowicami a Dziekanowicami - część zachodnia (K 98) 

Niewielki obszar pól miedzy Dziekanowicami, a Batowicami ograniczony od wschodu 

drogą z Batowic do Dziekanowic. Żyzne, użytkowanie – warzywa, zboża. 

 

Pola między Batowicami a Dziekanowicami - część wschodnia (K 103) 

Niewielki obszar pól miedzy Dziekanowicami, a Batowicami ograniczony od zachodu 

drogą z Batowic do Dziekanowic, a od wschodu doliną Dłubni. Żyzne, użytkowanie – 

warzywa, zboża. 
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6. 7. Zlewnia Dłubni 

 

Dolina Dłubni  k. Raciborowic (P 180) 

Meander doliny Dłubni z typowym łęgiem olszowym. Niezwykle duża i gęsta kępa 

niecierpka kaukaskiego. Do tego miejsca prowadzi od Dziekanowic niewielki ale stare 

zasilany woda rów melioracyjny z olszami czarnymi wierzbami. Niektóre z nich bardzo 

okazałe.  

 

Dolina Dłubni do zbiorników w Zesławicach ( P 181) 

Obejmuje odcinek od granicy gminy w Batowicach na granicy z Raciborowicami do  

 

 

 

zbiornika w Zesławicach. Rzeka na tym odcinku płynie w otoczeniu łąk i pól po płaskim 

terenie. Koryto rzeki jest otoczono przez dojrzałe zadrzewienie łęgowe z wieloma 

dorodnymi olszami czarnymi i wierzbami kruchymi. 
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Wąwóz Dziekanowicki (P 183) 

Zadrzewiony wąwóz dochodzący do granicy gminy z gruntową drogą i ciekiem z jego 

obszarem źródliskowym.  Drzewostan z jesionem wyniosłym, klonem jaworem, olszą 

czarną, wiązem szypułkowym i robinią akacjową. Liczne gatunki runa leśnego: złoć 

żółta, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, kuklik pospolity. Niestety w strefie 

źródliskowej od strony pól ogromne wysypisko śmieci i gałęzi. 

 

 

 

Stawek dawnego ujęcia wody Dziekanowice (P 184) 

Dawne ujęcie wody położone na północny-wschód od zabudowy Dziekanowic w 

sąsiedztwie Wąwozu Dziekanowickiego (PS 81) (działka nr 1/22). W obniżeniu terenu 

resztki budynku i pomp. Znajduje się tu niewielki płytki stawek, który jest miejscem 

rozrodu płazów. Na brzegach wierzby kruche, olsze czarne, jesiony wyniosłe, bzy 

czarne. Niestety stawek zasypywany jest śmieciami, ziemią i gruzem. Wymaga pilnego 

oczyszczenia. 
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Zadrzewienie śródpolne przy Wąwozie Dziekanowickim (P 185) 

Bardzo małe zadrzewienie śródpolne na południe od Wąwozu Dziekanowickiego 

(P 183). Dobrze zachowane i czyste (bez śmieci) ze starymi jesionami wyniosłymi, 

olszami czarnymi i wierzbami kruchymi. W zadrzewieniach zanika lokalny ciek. 

 

Śródpolny stawek w Dziekanowicach (P 186) 

Bardzo mały stawek śródpolny przy drodze polnej do doliny Dłubni (PS 82) (działka nr 

1/22). Zarastający trzciną i pałką szerokolistną stawek ze starymi wierzbami kruchymi, 

okazałymi bzami czarnymi, niektóre wierzby silnie rozgałęzione i pochylone. 

Prawdopodobnie dawniej wykorzystywany jako poidło dla bydła. Obecnie niestety 

bardzo zaśmiecony. Wymaga pilnego oczyszczenia. 

 

 

 

Zespół dworsko-pałacowy w Batowicach (ZP 81) 

Park posiada stary drzewostan. Są tu pomnikowe jesiony wyniosłe. Znajdują się tu dwa 

stawy - wyższy z wodą, niższy spuszczony (PS 84) (działka nr . Staw niższy wymaga 
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odtworzenia, uporządkowania i zatrzymania odpływu wody. Wystarczy 30-50 cm 

głębokości wody. Runo parku z gatunkami leśnymi: złoć żółta, zawilec gajowy, 

ziarnopłon wiosenny, kuklik pospolity, fiołek wonny.  

 

Pola południowych Batowic (K 105) 

Niewielki obszar pól między zabudową Batowic, a linią kolejową i doliną Dłubni. 

Użytkowanie – warzywa, zboża.  

 

Łąki w dolinie Dłubni (P 189) 

Obejmuje teren leżący w obniżeniu na wschodniej granicy gminy w dolinie rzeki Dłubni, 

od zachodu graniczy na ogół z polami uprawnymi i i zabudową Dziekanowic. 

 

 

 

 W części północnej znajduje się duży kompleks łąk świeżych i wilgotnych. Leży 

on częściowo na terenie gminy sąsiedniej. Łąki te w części południowej są 

nieużytkowane i zarastają trzciną pospolitą i mozgą trzcinowatą.  W obu częściach 
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liczne zadrzewienia przy rowach melioracyjnych. Pojedyncze okazałe głowiaste wierzby 

kruche, dwie wierzby ogławiane na otwartym polu. Piękna okazała wierzba bliżej rowu 

równoległego do dol. Dłubni biegnącego na granicy gminy..  

 Na zachodnim skraju łąk znajduje się dolina niewielkiego cieku płynącego od 

Dziekanowic wzdłuż drogi do doliny Dłubni (P 188). W połowie tej drogi przy dawnym 

ujęciu wody niewielki obszar źródliskowy, a na skarpie pomnikowy wiąz szypułkowy.  

 

Zadrzewione kanały łąk w dolinie Dłubni (P 188) 

Łąki w dolinie Dłubni poprzecinane są siecią kanałów wzdłuż których wykształciły się 

naturalne zadrzewienia łęgowe, często ze okazałymi starymi olszami czarnymi i 

wierzbami. Siedliska te są warte ochrony. 

 

 

 

Łęg olszowy doliny Dłubni w Dziekanowicach (P 191) 

We wschodniej części łąk znajdują się fragmenty łęgu olszowego na bardzo żyznym 

siedlisku. Liczne stare olsze czarne, ale także nalot młodych drzew. W podszyciu 

czeremcha zwyczajna i bez czarny, w runie pokrzywa zwyczajna i kuklik pospolity, 
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ziarnopłon wiosenny. 

 

Wąski stawek na łąkach w Dziekanowicach (P 190) 

Na zachodnim skraju łąk od strony Dziekanowic znajduje się zarośnięty trzcina pospolitą 

wąski długi stawek, jedyny na terenie łąk. (PS 83) (działka nr 1/22). Ma wymiary ok. 

150x4 m.  Jest to dawny rów, obecnie bezodpływowy, który może być miejscem rozrodu 

płazów. Wymaga usunięcia trzciny przynajmniej na połowie jego długości.  

 

Zadrzewienie przy Dłubni w Batowicach (P 192) 

Niewielkie zadrzewienie bezpośrednio przy Dłubni na prawym brzegu, powyżej mostu 

drogowego na Dłubni w Batowicach. Rośnie tu 10 okazałych lip, jeden wiąz i 1 wierzba 

na samym skraju rzeki. Ta grupa drzew kwalifikuje się do objęcia ochroną jako pomnik 

przyrody. 
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Pola po wschodniej stronie Dłubni w Batowicach (K 104) 

Niewielki obszar pól intensywnie uprawianych. Znajduje się miedzy doliną Dłubni, a 

granicą gminy od wschodu i zabudowaniami przy drodze z Batowic do Raciborowic od 

północy, a linią kolejową od południa. 

 

Pola uprawne między torowiskami w Batowicach (K 106) 

Niewielki obszar pól położony w trójkącie linii kolejowych kierunku na Warszawę i Nową 

Hutę. Intensywnie uprawiany. 

 

Pola w Zesławicach (K 107) 

Obejmuje teren ograniczony od północy i zachodu liniami kolejowymi, od południa ulicą 

Gustawa Morcinka (już na terenie Krakowa), a od wschodu aleją wierzbową (P 194). W 

północnej części znajdują się wilgotne pola i odłogi, jedno z dwóch miejsc gniazdowania 

czajki na terenie gminy.  

 

Łąki przy zbiorniku w Zesławicach (P 193) 

Teren między aleją wierzbową (P 194), a Zbiornikami Zesławickimi na rzece Dłubni. Są  

to łąki, zadrzewienia nadrzeczne i śródłąkowe przecięte kanałem meliracyjnym. 
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Aleja wierzbowa w Zesławicach (P 194) 

Jest to droga polna miedzy Łąkami przy zbiorniku w Zesławicach (P 193), a Polami w 

Zesławicach (K 107). Po obu stronach drogi rosną piękne stare ogławiane wierzby 

kruche. Aleja ta powinna być zarejestrowana jako pomnik przyrody. Niestety jest bardzo 

zaśmiecona z powodu porzucania śmieci wzdłuż tej drogi. 
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8.  Wykaz terenów o walorach przyrodniczych, krajobrazowych 
     i zieleni parkowej oraz korytarzy ekologicznych 
 
 
Tab. 1. Obszary przyrodniczo-krajobrazowe - P 
 
 

Lp 
Zlewnia 

rzeki Kod Nazwa Pow. 

1 W1.0 P1 Dolina Prądnika i Korzkiewki od Łąk do Januszowic 38,4 

2 W1.0 P2 Dolina Prądnika od Trojanowic do Zielonek 27,1 

3 W1.0 P3 Dolina Prądnika w Zielonkach 3,3 

4 W1.0 P4 Wąwóz Grębynicki 1,9 

5 W1.0 P5 Wąwóz Moroń 4,5 

6 W1.0 P6 Skraj skarpy doliny Prądnika na pd-zach od Grębynic 1,9 

7 W1.0 P7 Wąwóz Hamernia 4,0 

8 W1.0 P8 Skarpa w dolinie Prądnika  od Hamerni do Nowej Wsi 6,7 

9 W1.0 P9 Zbocze Nowej Wsi 5,7 

10 W1.0 P10 Grąd niski k. Januszowic 0,9 

11 W1.0 P11 Łęg olszowo-wierzbowy k. Januszowic 0,5 

12 W1.0 P12 Stawy Januszowice 0,8 

13 W1.0 P13 Zadrzewienie w dolinie Prądnika k. Januszowic 0,6 

14 W1.0 P14 Dolina cieku z Przybysławic wraz ze stawami 8,1 

15 W1.0 P15 Wąwóz do Przybysławic 1,5 

16 W1.0 P16 Wąwóz Zapadlina 2,1 

17 W1.0 P17 Skałki wapieni jurajskich i kamieniołom w Januszowicach 3,1 

18 W1.0 P18 Wąwóz do skałek w Januszowicach 1,0 

19 W1.0 P19 Wąwóz spod Białej Góry 7,9 

20 W1.0 P20 Odsłonięcia skalne wapieni jurajskich w Trojanowicach  1,7 

21 W1.0 P21 Wąwóz śródpolny w Trojanowicach 1,0 

22 W1.0 P22 Wąwóz Trojanowice Północ 2,0 

23 W1.0 P23 Wąwóz Stara Studnia 2,4 

24 W1.0 P24 Zbocza skalne wapieni jurajskich w Zielonkach 1,7 

25 W1.0 P25 Dawne starorzecze Prądnika 4,1 

26 W1.0 P26 Zadrzewienie Czerwony Most 2,8 

27 W1.0 P27 Zadrzewienie wierzbowo-topolowe ze stawkiem w Zielonkach 5,8 

28 W1.0 P28 Obszar źródliskowy i ujęcie wody Marszowiec 2,6 

29 W1.0 P29 Stawek przy Lipowcu  0,1 

30 W1.0 P30 Stawek Trojanowicki 0,0 

31 W1.1 P40 Dolina Korzkiewki  68,7 

32 W1.1 P41 Dolinka Maszycka  3,9 

33 W1.1 P42 Wąwóz Borzozówki 4,5 

34 W1.1 P43 Wąwóz Lipowy Brzozówki 0,5 

35 W1.1 P44 Zagajnik w Brzozówce Korzkiewskiej 0,4 

36 W1.1 P45 Wąwóz Zielonej Drogi 1,0 

37 W1.1 P46 Zagłębienie w wyniesieniu Korzkiewki  0,3 

38 W1.1 P47 Północny wąwóz Wiśniowiec 2,8 

39 W1.1 P48 Południowy wąwóz Wiśniowiec 4,7 

40 W1.1 P49 Dolina Krzemionki  10,2 

41 W1.1 P50 Dolina Stoczki 7,2 

42 W1.1 P51 Wąwóz Stoczki Podlisiny 0,8 
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43 W1.1 P52 Wąwóz Soczki południowo-zachodni  1,6 

44 W1.1 P53 Wąwóz Soczki południowo-wschodni 0,6 

45 W1.1 P54 Wąwóz od Lipowca 0,6 

46 W1.1 P55 Wąwóz do Korzkiewki w Korzkwi 0,5 

47 W1.1 P56 Wąwóz Nowej Wsi - północny 1,0 

48 W1.1 P57 Wąwóz Nowej Wsi - południowy 0,2 

49 W1.1 P58 Brzozówka - stawek śródpolny Zielonej Drogi 0,2 

50 W1.2 P70 Dolina Garliczki Międzygaje 22,0 

51 W1.2 P71 Dolina Garliczki w Garliczce 13,8 

52 W1.2 P72 Dolina Garliczki w Garlicy 14,4 

53 W1.2 P73 Dolina Garliczki w Zielonkach 8,6 

54 W1.2 P74 Dolinka graniczna Owczar 2,3 

55 W1.2 P75 Wąwóz bukowy w Owczarach 4,5 

56 W1.2 P76 Dolina w Owczarach 8,2 

57 W1.2 P77 Dolina Wielkie Doły 4,6 

58 W1.2 P78 Wąwóz na Michałowice Trzecie 0,8 

59 W1.2 P79 Wąwóz Miedzygaje 2,3 

60 W1.2 P80 Wąwóz i zadrzewienie na południu Międzygajów  5,7 

61 W1.2 P81 Wąwóz Gielniówka 5,8 

62 W1.2 P82 Wąwóz Gęsawa-Garliczka 5,1 

63 W1.2 P83 Zbocza wzgórza i wąwóz Zakońce 2,1 

64 W1.2 P84 Dolinka śródpolna w Galicy Duchownej z ciekiem 4,2 

65 W1.2 P85 Północna Dolinka w Garlicy Murowanej 0,8 

66 W1.2 P86 Wąwóz Przedwsie  2,5 

67 W1.2 P87 Wąwóz w Garlicy Murowanej 8,2 

68 W1.2 P88 Aleja do Garlicy Murowanej 1,1 

69 W1.2 P89 Południowa dolinka w Garlicy Murowanej 2,0 

70 W1.2 P90 Wąwóz śródpolny w Garlicy Murowanej 5,8 

71 W1.2 P91 Murawy kserotermiczne i pola Podskala 9,5 

72 W1.2 P92 Dolina śródpolna Podskala 0,8 

73 W1.2 P93 Dolinka Potoki  1,3 

74 W1.2 P94 Dolinka Starej Wsi 7,0 

75 W1.2 P95 Brzozówka - ul. Topolowa  - stawek 0,1 

76 W1.2 P96 Brzozówka - ul. Polna - stawek 0,1 

77 W1.3 P110 Dolina górnej Bibiczanki 48,4 

78 W1.3 P111 Dolina dolnej Bibiczanki 14,1 

79 W1.3 P112 Wąwóz Kresy - północny 1,2 

80 W1.3 P113 Wąwóz Kresy - zachodni 2,1 

81 W1.3 P114 Mały wąwóz 1,3 

82 W1.3 P115 Wąwóz w Woli Zachariaszowskiej 1,4 

83 W1.3 P116 Wąwóz Poprzeczny 0,9 

84 W1.3 P117 Skorupowe Doły 4,0 

85 W1.3 P118 Wąwóz krótki do doliny Bibiczanki 0,7 

86 W1.3 P119 Wąwóz do Przymiarek 4,3 

87 W1.3 P120 Dolinka Przedwsie-Przymiarki 1,1 

88 W1.3 P121 Wąwóz Przymiarki 5,1 

89 W1.3 P122 Wąwóz środkowej Bibiczanki 2,7 

90 W1.3 P123 Wąwóz przy Wielkim Dole 1,8 

91 W1.3 P124 Dolina Wielkiego Dołu 21,1 

92 W1.3 P125 Dolinka do Wielkiego Dołu 1 1,5 

93 W1.3 P126 Dolinka do Wielkiego Dołu 2 0,2 
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94 W1.3 P127 Dolinka do Małego Dołu 2,1 

95 W1.3 P128 Dolinka spod Garlicy Murowanej 13,1 

96 W1.3 P129 Dolinka Zagaje 7,9 

97 W1.3 P130 Dolinka Brzozowiec 7,3 

98 W1.3 P131 Wąwóz nad Łysą Górą 0,5 

99 W1.4 P140 Dolina Sudołu Prądnickiego 6,2 

100 W1.4 P141 Dolinka do Sudołu Prądnickiego 2,7 

101 W1.5 P150 Dolina Sudołu Dominikańskiego 36,2 

102 W1.5 P151 Dolinka niewielkiego cieku w Boleniu 3,6 

103 W1.5 P152 Dolinka w Boleniu 6,3 

104 W1.5 P153 Dolinka miedzy Boleniem a Bosutowem 11,5 

105 W1.5 P154 Ciek z Bosutowa 0,6 

106 W1.5 P155 Dolinka dopływu wschodniego w Bosutowie  1,6 

107 W1.5 P156 Łęg olszowo-wierzbowy w Dolinie Sudołu w Wegrzcach 0,4 

108 W1.5 P157 Dopływ Sudołu od źródeł do stawów w Węgrzcach 3,2 

109 W1.5 P158 Dopływ Sudołu od stawów w Węgrzcach do ujścia do Sudołu 5,1 

110 W1.5 P159 Stawy w Węgrzcach 4,0 

111 W1.5 P160 Skarpa wzgórza przy kamieniołomie w Dziekanowicach 4,9 

112 W1.5 P161 Kamieniołom w Dziekanowicach 0,8 

113 W2.0 P180 Dolina Dłubni  k. Raciborowic 1,2 

114 W2.0 P181 Dolina Dłubni do zbiorników w Zesławicach 10,9 

115 W2.0 P182 Wąwóz Bukowski Dół 1,5 

116 W2.0 P183 Wąwóz Dziekanowicki 4,0 

117 W2.0 P184 Stawek dawnego ujęcia wody Dziekanowice 0,3 

118 W2.0 P185 Zadrzewienie śródpolne przy Wąwozie Dziekanowickim 0,1 

119 W2.0 P186 Śródpolny stawek w Dziekanowicach 0,3 

120 W2.0 P187 Łęg olszowo–wierzbowy Dziekanowic 0,3 

121 W2.0 P188 Zadrzewione kanały łąk w dolinie Dłubni  5,6 

122 W2.0 P189 Łąki w dolinie Dłubni 26,2 

123 W2.0 P190 Wąski stawek na łąkach w Dziekanowicach 0,2 

124 W2.0 P191 Łęg olszowy doliny Dłubni w Dziekanowicach 0,6 

125 W2.0 P192 Zadrzewienie przy Dłubni w Batowicach 0,3 

126 W2.0 P193 Łąki przy zbiorniku w Zesławicach 4,3 

127 W2.0 P194 Aleja wierzbowa w Zesławicach 1,6 
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Tab. 2. Stawy i zbiorniki wodne - miejsca rozrodu płazów - PS 
 
 

Lp 
Zlewnia 

rzeki Kod Miejsca rozrodu płazów Pow. 

1 W1.0 PS01 Przybysławice - stawek Lipowca 0,1 

2 W1.0 PS02 Przybysławice - stawek w centrum miejscowości 0,1 

3 W1.0 PS03 Przybysławice - stawy 3,6 

4 W1.0 PS04 Januszowice - stawy 0,8 

5 W1.0 PS05 Stawek Trojanowicki 0,0 

6 W1.0 PS06 Zielonki -cegielnia 5,8 

7 W1.0 PS07 Zielonki - Marszowiec 2,6 

8 W1.1 PS21 Brzozówka - stawek śródpolny Zielonej Drogi 0,2 

9 W1.2 PS31 Brzozówka - ul. Topolowa 0,1 

10 W1.2 PS32 Owczary - stawek przy boisku 0,2 

11 W1.2 PS33 Owczary - stawek przy remizie strażackiej 0,4 

12 W1.2 PS34 Owczary - Międzygaje - staw przy skarpie 0,1 

13 W1.2 PS35 Brzozówka - stawek śródpolny na wschód od drogi 0,1 

14 W1.2 PS36 Gęsawa - sztuczny staw 0,1 

15 W1.2 PS37 Garlica Murowana - starorzecze w dol. Garliczki 0,2 

16 W1.3 PS51 Bibice - stawek przy ujściu doplywu spod Garlicy Murowanej 0,2 

17 W1.3 PS52 Bibice - stawek na  północ od ul. Wierzbowej 0,4 

18 W1.5 PS71 Węgrzce - stawy 4,0 

19 W2.0 PS81 Stawek dawnego ujęcia wody Dziekanowice 0,3 

20 W2.0 PS82 Śródpolny stawek w Dziekanowicach 0,3 

21 W2.0 PS83 Wąski stawek na łąkach w Dziekanowicach 0,2 

22 W2.0 PS84 Batowicie - OPS - dwa stawki 0,5 
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Tab. 3. Obszary krajobrazowo-przyrodnicze - K 
 

Lp 
  Zlewnia 
rzeki Kod Nazwa Pow. 

17 W1.0 K17 Pola nad Zielonym Wzgórzem 2 2,2 

16 W1.0 K16 Pola nad Zielonym Wzgórzem 1 2,4 

31 W1.2 K48 Pola Międzygaje w Garliczce nad rzeczką Garliczką 2,4 

39 W1.3 K62 Pola na południe od Kresów 3,3 

62 W2.0 K106 Pola uprawne między torowiskami w Batowicach  5,1 

9 W1.0 K9 Pola i sady w dolinie Prądnika w Januszowicach 5,4 

38 W1.3 K61 Pola Kresy 6,1 

18 W1.0 K18 Pola pod Zielonym Wzgórzem 3 6,3 

60 W2.0 K104 Pola po wschodniej stronie Dłubni w Batowicach 7,5 

30 W1.2 K47 Pola Gęsawa w Garliczce 10,2 

2 W1.0 K2 Pola i sady na północ od Moronia 10,8 

33 W1.2 K50 Pola w dolinie Garliczki  w Garlicy Murowanej 11,3 

26 W1.2 K43 Pola Międzygaje 12,4 

59 W2.0 K103 Pola między Batowicami a Dziekanowicami - część wschodnia 13,8 

15 W1.0 K15 Pola południowo-wschodnich Zielonek 14,6 

61 W2.0 K105 Pola południowych Batowic 14,6 

20 W1.1 K32 Pola na północ od Brzozówki Korzkiewskiej 14,8 

8 W1.0 K8 Pola Trojanowice południe 15,0 

63 W2.0 K107 Pola w Zesławicach 17,2 

44 W1.3 K67 Pola Zagaje 20,3 

5 W1.0 K5 Pola i sady na południowy wschód od Przybysławic 20,4 

7 W1.0 K7 Pola Trojanowice Stara Studnia 20,5 

35 W1.2 K52 Pola i sady na północny-zachód od Woli Zachariaszowskiej 21,2 

37 W1.2 K54 Pola i sady w otoczeniu RZD UR - cz. zach. 21,9 

25 W1.2 K42 Pola na południowy-wschód od Owczar 22,3 

42 W1.3 K65 Pola Pod Lasem na północy-zachód od Bibic 22,3 

27 W1.2 K44 Pola na wschód od Owczar 24,6 

41 W1.3 K64 Pola i sady RZD UR cz. wschodnia 3,4 

58 W2.0 K102 Pola na północny-wschód od Dziekanowic 25,4 

56 W1.5 K98 Pola między Batowicami a Dziekanowicami - część zachodnia 25,4 

29 W1.2 K46 Pola Gielniówka  Południe 29,0 

22 W1.1 K34 Pola na północ od Korzkwi 29,5 

1 W1.0 K1 Pola i sady północnych Grębynic - część zachodnia 31,5 

11 W1.0 K11 Pola środkowych Zielonek 31,7 

45 W1.3 K68 Pola na wschód od Bibic 32,4 

48 W1.4 K81 Pola zachodnich Pękowic 33,0 

21 W1.1 K33 Pola przy Zielonej Drodze 34,7 

12 W1.0 K12 Pola Pękowic w dolinie Prądnika 35,2 

49 W1.5 K91 Pola przy osiedlu Błonia 37,9 

57 W2.0 K101 Pola północnego Bolenia 37,9 

51 W1.5 K93 Pola na południe od stawów w Węgrzcach 41,9 

6 W1.0 K6 Pola Trojanowice Biała Góra 43,1 

23 W1.1 K35 Pola na południe od Brzozówki Korzkiewskiej 46,7 

46 W1.3 K69 Pola Zagrodzie w Bibicach 46,8 

36 W1.2 K53 Pola na południe od Woli Zachariaszowskiej 9,9 

13 W1.0 K13 Pola Pękowic i Zielonek 48,4 

4 W1.0 K4 Pola i sady Lipowca 48,9 

43 W1.3 K66 Pola na południe od Wielkiego Dołu 51,4 
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52 W1.5 K94 Pola Krakowce 53,7 

47 W1.3 K70 Pola Brzozowiec 54,1 

3 W1.0 K3 Pola i sady południowych Grębynic 54,4 

14 W1.0 K14 Pola południowo-zachodnich Zielonek 65,1 

10 W1.0 K10 Pola w dolinie Prądnika od Trojanowic do Zielonek 30,4 

19 W1.1 K31 Pola i sady północnych Grębynic - część wschodnia 1,4 

53 W1.5 K95 Pola na północny-wschód od Bosutowa 74,8 

54 W1.5 K96 Pola na południowy-wschód od Bosutowa 75,4 

50 W1.5 K92 Pola między Węgrzcami, a Bosutowem 79,3 

24 W1.2 K41 Pola i sady na północ od Owczar 104,5 

55 W1.5 K97 Pola na północ od Dziekanowic 108,0 

28 W1.2 K45 Pola Owczary Gielniówka 166,1 

40 W1.3 K63 Pola górnej Bibiczanki 168,7 

34 W1.2 K51 Pola w otoczeniu fortu Marszowiec 208,8 

32 W1.2 K49 Pola między Trojanowicami, Przybysławicami i Garliczką  311,4 

 
 
 
 
 
 
Tab. 4. Tereny zieleni parkowej - ZP 
 

Lp 
Zlewnia 
rzeki Kod Nazwa Pow. 

2 W1.0 ZP2 Bateria B(44a)-4 Fortu Pękowice 0,3 

7 W1.0 ZP7 Bateria B(45)-4 Zielonki Marszowiec 0,4 

20 W2.0 ZP81 Zespół dworsko-pałacowy w Batowicach 0,4 

17 W1.3 ZP62 Szaniec IS V-5 na granicy gminy 0,5 

4 W1.0 ZP4 Wąwóz przy cmentarzu w Zielonkach 0,5 

6 W1.0 ZP6 Bateria FB-V/1 Zielonki Marszowiec 0,7 

12 W1.3 ZP41 Bateria B(45)-1 Zielonki Marszowiec 0,8 

15 W1.3 ZP44 Bateria B(47)-2 w Bibicach 0,9 

18 W1.5 ZP63 Błonia w Węgrzcach 1,6 

3 W1.0 ZP3 Cmentarz w Zielonkach 1,7 

5 W1.0 ZP5 Park wiejski Zielonek 1,9 

1 W1.0 ZP1 Fort 44a Pękowice 2,7 

11 W1.2 ZP32 Aleja kasztanowców w Owczarach 3,1 

9 W1.1 ZP21 Otoczenie kościoła i cmentarza w Korzkwi 3,5 

19 W1.5 ZP64 Dwór w Węgrzcach 3,6 

13 W1.3 ZP42 Fort 45a Bibice 4,0 

10 W1.2 ZP31 Park ośrodka pomocy społecznej w Owczarach 5,2 

14 W1.3 ZP43 Fort 47a Węgrzce 7,4 

16 W1.3 ZP61 Fort 47 Łysa Góra 9,3 

8 W1.0 ZP8 Fort Marszowiec (Twierdza) 10,5 
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Tab. 5. Wodne korytarze ekologiczne 
               (Wytłuszczono nazwy zlewni głównych rzek )   

 
kod 
zlewni Nazwa Pow. 

W1.0 Dolina Prądnika 679,8 

W1.0.1 Dolina potoku z Przybysławic 21,2 

W1.0.2 Dolina śródpolna w Januszowicach 11,9 

W1.0.3 Ciek z Trojanowic 7,7 

      

W1.1 Dolina Korzkiewki 85,0 

W1.1.1 Ciek z Brzozówki 10,0 

      

W1.2. Dolina Garliczki 128,9 

W1.2.1 Dolinka na S od Kamionki 6,0 

W1.2.2 Dolinka w Owczarach 8,8 

W1.2.3 
Dolina śródpolna potoku w Garlicy 
Duchownej 8,2 

W1.2.4 Dolinka cieku w Garlicy Murowanej 3,2 

W1.2.5 Dolinka cieku od fortu 7,4 

W1.2.6 Dolina potoku w Podskalu 4,0 

W1.2.7 Dolina śródpolna w Zielonkach 11,3 

      

W1.3 Dolina Bibiczanki 145,0 

W1.3.1 Dolinka Przymiarki 8,4 

W1.3.2 Dolinka wschodnia 1  11,2 

W1.3.3 Dolinka wschodnia 2  5,5 

W1.3.4 Dolina Wielkiego Dołu 52,1 

W1.3.5 Dopływ spod Garlicy Murowanej 21,0 

W1.3.6 Dopływ spod Czekaja 13,4 

W1.3.7 Dopływ spod Marszowca 16,0 

      

W1.4 Dolina Sudołu Prądnickiego 72,7 

      

W1.5 Dolina Sudołu Dominikańskiego 66,3 

W1.5.1 Dolina w Boleniu 38,0 

W1.5.2 Dolina spod Bolenia 16,5 

W1.5.3 Ciek z Bosutowem 1,4 

W1.5.4 Ciek spod Bosutowa 10,8 

W1.5.5 Dopływ z Węgrzec 37,2 

      

W2.0 Dolina Dłubni 227,2 
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Tab. 6. Lądowe korytarze ekologiczne 
                  (w nawiasie podano nazwy leżące poza gminą) 
 
 

kod Korytarze lokalne - L Szer. Dł. w km 

L01 Owczary - Zielonki 120 9,7 

L02 Owczary - Grębynice 120 3,4 

L03 Owczary - (Narama) 120 3,0 

L04 Owczary - Michałowice 120 2,6 

L05 Owczary - Pękowice 120 4,2 

L06 Januszowice - Wola Zachariaszowska 120 4,3 

L07 Wola Zachariaszowska - Bibice 120 4,5 

L08 Pękowice - Wola Zachariaszowska 120 6,3 

L09 Garlica Murowana - Zesławice 120 3,8 

L10 (Tonie) - Dziekanowice 120 9,9 

L11 (Michałowice) - Dziekanowice 120 3,7 

        

  Korytarze miejcowe - M     

M01 Owczary - (Narama) 80 1,7 

M02 Owczary - (Dąbki) 80 0,3 

M03 Owczary - Świnczów 80 1,0 

M04 Owczary - Brzozówka 80 0,9 

M05 Owczary - Międzygaje 80 2,2 

M06 Owczary - Gielniówka 80 0,8 

M07 Gielniówka - Międzygaje 80 1,3 

M08 (Maszyce) - Grębynice 80 2,4 

M09 Grębynice-dol. Prądnika - Brzozówka 80 2,5 

M10 Grębynice-dol. Prądnika - Owczary 80 3,0 

M11 Brzozówka - Owczary 80 1,4 

M12 Brzozówka - Hamernia 80 2,8 

M13 Korzkiew - Przybysławice-stawy 80 1,7 

M14 Owczary - Garliczka 80 1,6 

M15 Grębynice - Przybysławice 80 2,8 

M16 Januszowice-dol. Prądnika - Garliczka-dol. Garliczki 80 2,8 

M17 Januszowice - Pękowice 80 4,5 

M18 Januszowice-dol. Prądnika - Wola Zachariaszowska-dol. Bibiczanki 80 3,7 

M19 Wola Zachariaszowska-dol. Garliczki  -  dol. Bibiczanki 80 2,6 

M20 Pękowice-dol. Sudołu Prądnickiego - Wola Zacharaszowska 80 5,8 

M21 Wola Zachariaszowska - Marszowiec 80 3,0 

M22 (Michałowice) - Wielki Dół 80 1,6 

M23 Wielki Dół - Młodziejowice 80 1,4 

M24 Garlica Murowana - Zielonki 80 2,7 

M25 Pękowice - (Tonie) 80 2,0 

M26 Marszowiec - Zielonki 80 1,5 

M27 Zielonki-dol. Prądnika - Bibice 80 3,0 

M28 Marszowiec - Bibice-dol. Bibiczanki 80 2,1 

M29 Bibice - (Witkowice) 80 1,9 

M30 (Tonie) - Zielonki-dol. Prądnika 80 2,6 

M31 Bibice - (Młodziejowice) 80 2,6 

M32 Bibice - Boleń 80 2,3 

M33 (Książnice) - Dziekanowice- lina kolejowa 80 4,0 

M34 (Książnice)- dol. Dłubni - Węgrzce-dol. Sudołu Dominikańskiego 80 1,7 
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M35 Bosutów - Batowice 80 1,4 

M36 Dziekanowice - Batowice- lina kolejowa 80 1,5 

M37 Batowice - dol. Prądnika- lina kolejowa 80 1,6 

M38 Gielniówka - Zakońce 80 0,8 

M39 Bosutów - Las Młodziejowicki 1 80 1,0 

M40 Bosutów - Las Młodziejowicki 2 80 0,9 

        

  Korytarze siedliskowe - S     

S01 Owczary - L03 - L04 50 0,6 

S02 Owczary - L03 - M05 50 0,6 

S03 Owczary - L03 - M05 50 0,5 

S04 Owczary - L01 - W1.2 50 0,8 

S05 Owczary(Miedzygaje) - L01 - W1.2 50 1,9 

S06 Owczary(Miedzygaje) - M05 - M07 50 0,9 

S07 Grębynice - M08 - L03 50 1,8 

S08 Grębynice - L02 - S09 50 0,6 

S09 Grębynice - W1.0 - W1.2 50 1,4 

S10 Brzozówka - W1.2 - W1.2 50 0,4 

S11 Brzozówka - S07 - M10 50 0,8 

S12 Grębynice - Moroń - M08 - W1.0 50 0,9 

S13 Przybysławice - L05 - M13 50 0,5 

S14 Trojanowice - L05 - P22 50 0,4 

S15 Januszowice - L05 - W1.0 50 1,0 

S16 Wola Zachariaszowska - M21 - W1.3 50 0,5 

S17 Wola Zachariaszowska - M21 - W1.3 50 0,3 

S18 Wola Zachariaszowska - M19 - W1.2 50 1,5 

S19 Wola Zachariaszowska - W1.3 - P23 50 0,8 

S20 Wola Zachariaszowska - L07 - S19 50 0,5 

S21 Zielonki L08 - W1.0 50 0,7 

S22 Zielonki  - L01 - M27 50 1,1 

S23 Węgrzce - Bosutów - L10-M33 50 0,9 

S24 Dziekanowice - kamieniołom - W1.5 50 0,5 

S25 Dziekanowice - skarpa - M35 50 0,6 
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Pola w Zesławicach (K 107) jedno z dwóch miejsc gdzie gniazdowały pojedyncze 
pary czajek w gminie Zielonki. 
 

 

 
 

Czarka austriacka - rzadki gatunek grzyba wczesnowiosennego znaleziony 
w dolinie górnej Bibiczanki  (P110 ) na północ od Bibic. 
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