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1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest Plan zalesień realizowany w formie Aneksu 

do „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018–2040”. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie przystąpiło do opracowania Planu 

zalesień na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w oparciu o umowę ZZM/U/I/57/Z2/289/2019 

z dnia 3 czerwca 2019 r.  

Program zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIV/796/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 

maja 2016 r. zakłada jego realizację w latach 2018–2040, natomiast dokumentacja Planu 

zalesień została sporządzona na lata 2020–2022 r. i odnosi się do gruntów położonych 

w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków. Grunty o łącznej powierzchni ewidencyjnej 43,88 ha 

(40,19 ha powierzchni systemowej) zostały przeznaczone do zalesienia lub uzupełnienia 

istniejącej sukcesji zbiorowisk leśnych i zmiany klasyfikacji na użytek Ls w dalszej 

perspektywie. Spośród wytypowanych w pierwszym okresie Programu (lata 2018–2022) 

obszarów na łącznej powierzchni ok. 452 ha do szczegółowego opracowania w obecnym 

Planie zalesień do realizacji przeznaczono w głównej mierze tereny będące własnością Gminy 

Kraków a także Skarbu Państwa. Program zwiększania lesistości oraz będący jego 

dopełnieniem Plan zalesień w znacznym stopniu opiera się na zalesieniu nieużytków i gruntów 

dotychczas użytkowanych, jako rolnicze oraz gruntów, na których pojawiła się spontaniczna 

sukcesja w kierunku zbiorowisk leśnych. 

Jednym z podstawowych celów realizacji Programu zwiększania lesistości na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego UCHWAŁĄ NR XXX/793/19 RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Powiatowego programu zwiększenia lesistości 

Miasta Krakowa na lata 2018-2040'', jest ochrona istniejących oraz zwiększenie powierzchni 

zbiorowisk leśnych (lasów, parków leśnych), docelowo do poziomu 8% powierzchni. 

Uzupełnianie rodzimymi gatunkami drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń realizowane 

jest z perspektywą pełnienia przez drzewostany funkcji ochronnych, zapewniających miejsce 

bytowania zwierząt w tym gatunków związanych z martwym drewnem oraz funkcji 

społecznych. 

Projektowane do zwiększenia lesistości tereny, nie tworzą połączonego ze sobą 

systemu korytarzy ekologicznych, jednakże stanowią bardzo istotne, lokalne uzupełnienie 

istniejących korytarzy migracyjnych zwierząt. 

W „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”, przyjętej Uchwałą 

Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r., „Powiatowy program 

zwiększenia lesistości miasta Krakowa” został uwzględniony jako program strategiczny 

w ramach Celu Operacyjnego IV.3: Zrównoważone środowisko, którego realizacja 

ukierunkowana jest m.in. na doprowadzenie do standardów wysokiej jakości środowiska 

naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza i ograniczenia 

poziomu hałasu, przy czym niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze 

miasta jest jednym z działań kluczowych. 

Zaproponowane grunty do objęcia Planem zalesień przeanalizowano m.in. w oparciu 

o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także te które zostały 

uchwalone bądź zostały wyłożone do publicznego wglądu w ramach procedur do dnia 31 maja 

2020 r. 
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W ramach sporządzenia Planu zalesień wykonawca przeprowadził szczegółowe 

badania glebowo-siedliskowe połączone z rozpoznaniem fitosocjologicznym i ogólną oceną 

wartości przyrodniczej tych gruntów. W trakcie prac terenowych zostały pobrane próbki 

do analiz chemicznych, określono typ siedliskowy lasu, rodzaj gleby. Pobrane próbki zostały 

przebadane w akredytowanym laboratorium. Na podstawie badań glebowo-siedliskowych 

opracowany został plan zalesień, wskazujący rodzime gatunki drzew, które zostaną 

wykorzystane do przyszłych zalesień i uzupełnienia sukcesji naturalnej. 

Szczegółowa lokalizacja działek wytypowanych do objęcia programem, 

oraz wybranych w etapie I została przedstawiona na kompozycjach mapowych oraz warstwie. 
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Ryc. 1. Mapa zasięgu gruntów zaproponowanych do zalesienia w ramach Planu zalesień 
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2. PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą prawną do opracowania Aneksu do „Powiatowego programu zwiększenia 

lesistości Miasta Krakowa na lata 2018–2040” jest umowa ZZM/U/I/57/Z2/289/2019 zawarta 

w dniu 3 czerwca 2019 roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Biurem 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie. 

Plan zalesień oraz działania związane z jego opracowaniem opracowano w oparciu 

o następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283). 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020 poz. 55). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (2020 poz. 1219). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2019 poz. 1862). 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 293). 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 

1161). 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 poz. 1463). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 

276). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. 2018 poz. 1789). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 26). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia 

rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 

poz. 71). 

Uwzględniono również następujące polityki oraz akty prawa krajowego i miejscowego: 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

 Polityka Leśna Państwa z dnia 22 kwietnia 1997 r. 

 Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (lista 

aktualizowana w trakcie prac zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Krakowa).  

 Rozporządzenie Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. 

w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

2006 poz. 3997). 
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 Uchwała NR XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 

2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego 2011 poz. 6624). 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa (dokument ujednolicony uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/2957/18 

z dnia 10 października 2018 r.) dokument planistyczny niebędący aktem prawa 

miejscowego. 

 Uchwała Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” 

 

W „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, przyjętej Uchwałą 

Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r., „Powiatowy program 

zwiększenia lesistości miasta Krakowa” został uwzględniony, jako program strategiczny 

w ramach Celu Operacyjnego IV.3: Zrównoważone środowisko, którego realizacja 

ukierunkowana jest m.in. na doprowadzenie do standardów wysokiej jakości środowiska 

naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza i ograniczenia 

poziomu hałasu, przy czym niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze 

miasta jest jednym z działań kluczowych. Strategia Rozwoju Krakowa powinna zapewniać 

możliwość pomiaru realizacji jej celów. 

Celem Programu jest osiągnięcie deklarowanego zwiększenia powierzchni lasów 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez: 

 Przeznaczenie gruntów nieleśnych do przeklasyfikowania na grunty leśne, 

 Przeznaczenie gruntów nieleśnych do zalesienia i zmiany klasyfikacji na użytek Ls 

w dalszej perspektywie; 

tak, aby do roku 2040 osiągnąć poziom lesistości nie mniejszy niż 8% jej powierzchni.  

 

Program będzie służył przede wszystkim mieszkańcom, jako interesariuszom. 

Realizacja Programu jest bardzo pożądana z punktu widzenia szeroko pojętego interesu 

publicznego, gdyż przyczyni się do zminimalizowania negatywnych skutków postępującej 

zabudowy, poprawy jakości powietrza, stworzenie obszarów służących, jako miejsca 

wypoczynku i rekreacji. 
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3. ZAKRES PLANU ZALESIEŃ  

Prace związane z opracowaniem Planu zalesień w ramach „Powiatowego programu 

zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018–2040” wykonane zostały dla terenów 

zakwalifikowanych do realizacji w okresie 2018–2022. Sporządzono szczegółową 

dokumentację do wykonania zalesień w tym: 

 kartowanie potencjalnych siedlisk leśnych, podparte analizami chemicznymi 

pobranych próbek gleby w celu określenia optymalnego składu gatunkowego zalesień, 

 taksację gruntów przeznaczonych do zalesień, 

 opracowanie kameralne planów zalesień. 

Plan zalesień składa się z następujących części: 

 Część opisowa zawierająca informacje o gruntach przewidzianych do zalesienia, 

wyniki kartowania potencjalnych siedlisk leśnych, wyniki analiz chemicznych, opisy 

taksacyjne i szczegółowe plany zalesień;  

 Materiały kartograficzne; 

 Warstwy mapowe. 

 

Przy sporządzeniu Planu zalesień wykonawca wykorzystał wnioski zawarte 

w opracowywanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK "Kierunkach rozwoju 

i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030". Analizie poddano miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 

2003 r. zmieniona uchwałą Nr CXIII/2957/18 z dnia 10 października 2018 r.) 
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4. PRACE GLEBOWOSIEDLISKOWE 

a. Zakres i metodyka prac 

W trakcie prac terenowych dokonano rozpoznania w punktach badań (powierzchnie 

siedliskowe: wzorcowe i pomocnicze) warunków siedliskowych oraz przeprowadzono 

kartowanie gleb i siedlisk w każdym wydzieleniu.  

Podstawową jednostką kartograficzną jest wydzielenie siedliskowe, które jest jednolite 

pod względem typu, wariantu, rodzaju i aktualnego stanu siedliska. 

W trakcie prac terenowych założono: 5 wzorcowych powierzchni siedliskowych 

typologicznych i 18 pomocniczych powierzchni siedliskowych. Pomocnicze powierzchnie 

siedliskowe wykonano w celu ustalenia przebiegu granic jednostek glebowych i siedliskowych. 

Wyniki badań wykonano dla próbek zgodnie ze zleceniem nr 20/18. 

Próbki do badań pobrano i dostarczono do Laboratorium w ilości 19 szt. 

Stan próbek w chwili przyjęcia określono jako dobry. 

Próbki przygotowano do badań zgodnie z Instrukcją I02/PO03 „Przygotowanie próbek 

do badań”. 

Próbki przesiano przez sito o średnicy oczek 2,0 mm. 

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek. 

Zapisy dotyczące przebiegu badań znajdują się w Laboratorium. 

Zakres badań i metodyka: 

 Skład granulometryczny frakcji <2 mm, podział na piaski, pyły, iły metoda 

areometryczno-sitowa wg PNR04032:1998,  

 pH (KCl) i pH (H2O) metoda potencjometryczna wg PNISO 10390:1997,  

 Węgiel ogólny (Cog) metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD 

wg PNISO 10694:2002, 

 Azot ogólny (Nog) – metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD 

wg PNISO 13878:2002, 

 Węglany (CaCO3) metodą Scheiblera wg PB05, ed.4, z dnia 09.07.2018,  

 Kwasowość hydrolityczna (Hh) metoda miareczkowa wg PB14, ed.3, z dnia 

08.03.2018, 

 Kationy wymienne Ca, Mg, K, Na metoda FAAS w octanie amonu wg PB03, ed.6, 

z dnia 08.03.2018, 

 Gęstość objętościowa gleby metoda wagowa wg PB–06, ed.5, obowiązuje od dnia 

09.07.2018. 

Dla dwóch powierzchni wzorcowych wykonano dodatkowo analizy na obecność metali 

ciężkich: miedzi Cu, cynku Zn, manganu Mn, żelaza Fe, kadmu Cd oraz ołowiu Pb. (łącznie 8 

próbek). 

Na podstawie wyników analiz chemicznych sumy kationów zasadowych 

oraz kwasowości hydrolitycznej obliczono pojemność sorpcyjną (Th cmol/kg) oraz stopień 

wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby kationami o charakterze zasadowym (V %). 

Na podstawie wyników analiz chemicznych zawartości azotu ogólnego (Nog) i zawartości 

węgla ogólnego (Cog) obliczono zawartości próchnicy i stosunek C:N. Zapisy dotyczące 

przebiegu badań znajdują się w Laboratorium. 

Badania zostały wykonane przez Laboratorium Gleboznawcze Biura Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum 

Akredytacji Nr AB 945. Gwarantuje to najwyższą jakość wyników badań. 
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Prace laboratoryjne wykonano w okresie od października 2019 r. do marca 2020 r.  

Przy opracowaniu korzystano między innymi z: 

 Instrukcji Urządzania Lasu cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych 

(2012), 

 Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski (2000), 

 Zasad Hodowli Lasu (2012), 

 Siedliskowych Podstaw Hodowli Lasu (2004) 

 

b. Charakterystyka gleb 

Ogólny opis gleb 

Zakres tego etapu prac nad rozpoznaniem podłoża gleb wskazuje na zróżnicowaną 

budowę geologiczną przy dużej różnorodności form rzeźby terenu, a także ściśle z tym 

związanej zmienności warunków hydrologicznych. Znalazły to swoje odzwierciedlenie 

w zróżnicowaniu warunków glebowych na badanym obszarze. Wyróżniono i opisano 7 typów 

gleb, spośród których wyróżniono 10 podtypów gleb. 

Typy i podtypy gleb, wyrażają charakter procesów glebotwórczych, odznaczają się 

swoistymi właściwościami morfologicznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi, 

które tworzą określoną urodzajność siedlisk leśnych. Typy i podtypy gleb są kształtowane 

zarówno pod wpływem trofizmu skał macierzystych, jak i wilgotności środowiska. Są to 

jednostki zbliżone do typów urodzajności gleby. Właściwości fizykochemiczne gleb opisane 

zostały w dalszej części pracy. 

Tabela    Zestawienie powierzchni typów i podtypów gleb. 

Typ, podtyp gleby Powierzchnia 

Rbr  Rędziny brunatne 2,61 

R  Rędziny razem: 2,61 

BRw  Gleby brunatne właściwe 9,64 

BRwy  Gleby brunatne wyługowane 0,45 

BRk  Gleby brunatne kwaśne 1,17 

BR  Gleby brunatne razem: 11,26 

Pbr  Gleby płowe brunatne 0,89 

P  Gleby płowe razem: 0,89 

RDw  Gleby rdzawe właściwe 0,80 

RD  Gleby rdzawe razem 0,80 

Gp  Gleby gruntowoglejowe próchniczne 0,75 

G  Gleby gruntowoglejowe razem: 0,75 

OGw  Gleby opadowoglejowe właściwe 18,34 

OGam  Gleby amfiglejowe 0,37 

OG  Gleby opadowoglejowe razem 18,71 

Tn Gleby torfowe torfowisk niskich 5,11 

T  Gleby torfowe razem 5,11 

Razem 40,19 

 

Gleba jest naturalnym, ożywionym składnikiem powierzchniowej warstwy ziemi 

w sferze przenikania się skał (litosfera), powietrza (atmosfera), wody (hydrosfera) i młodszego 

od nich świata organizmów (biosfera). Powstanie jej ze zwietrzelin skalnych jest związane 
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z oddziaływaniem na nie zmieniających się w czasie oraz przestrzeni formacji roślinnych, 

warunków klimatycznych i wodnych, a także rzeźby powierzchni ziemi. Gleba to część 

składowa siedliska, a porośnięta lasem staje się częścią środowiska leśnego, nabiera bowiem 

cech, których nie posiada poza lasem. Staje się glebą leśną, pokrytą warstwą ściółki, pod którą 

wytwarza się poziom próchniczno-mineralny. Po wycięciu drzew, gleby zwykle wolno zatracają 

nabyte pod drzewostanem właściwości. 

W skład gleb wchodzą cząstki mineralne różnej wielkości: od kamieni, żwirów, piasków 

po drobne cząstki niewidoczne gołym okiem. Procentowy udział zawartości tych cząstek 

w glebie nosi nazwę składu mechanicznego gleby i wskazuje na jej właściwości, a w pewnym 

stopniu na żyzność. Na ogół ilość składników pokarmowych jest mniejsza w glebach 

gruboziarnistych, a większa w glebach zawierających cząstki drobne ilaste i koloidalne. 

Cząstki te zazwyczaj są zasobne w potas, wapń, magnez, fosfor i inne pierwiastki niezbędne 

do życia roślin. Uziarnienie większości gleb tworzą cząstki mineralne powstałe z rozkruszenia 

i zwietrzenia skały macierzystej, stąd o żyzności decyduje, w niemniejszym stopniu 

niż uziarnienie, wiek i sposób powstania utworu macierzystego gleb. Siedliska lasów 

mieszanych mogą tworzyć się na podłożu zasobnych piasków, częściej zaś na piaskach 

naglinnych, glinach, pyłach gliniastych i utworach pyłowych. Siedliska lasów powstają 

na glebach gliniastych, pyłowych, iłowych, lecz również, jakkolwiek rzadziej, z zasobnych 

piasków i piasków naglinnych. Wszystkie wymienione wyżej substraty glebowe występują 

na terenie nadleśnictwa. Dlatego jest tu tak duże zróżnicowanie siedliskowe i żyznościowe. 

Mineralne cząstki gleby składają się przeważnie z kwarcu, węglanu wapnia, glinokrzemianów 

oraz związków żelaza i glinu. Składniki mineralne występują w glebie w postaci soli, kwasów, 

zasad oraz zatrzymanych przez koloidy glebowe jonów. 

Gleba dostarcza roślinom wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi. Z wody 

glebowej, dzięki fotolizie, uzyskują rośliny wodór i tlen. Z powietrza pobierają duże ilości węgla, 

a z rozkładu substancji organicznych azot. Wskaźnikiem udostępnienia roślinom azotu, 

wchodzącego w skład resztek roślinnych warstw próchniczno-mineralnych, jest stosunek 

węgla do azotu (C:N). W trakcie rozkładu próchnicy węgiel zostaje zamieniony w ulatniający 

się dwutlenek węgla. Azot pozostaje w glebie w formie związków amonowych 

lub azotanowych. Obniża się w ten sposób zawartość węgla, wzrasta ilość azotu, maleje 

stosunek C:N. Im jest on niższy, tym rozkład próchnicy jest sprawniejszy, a azot dostępniejszy 

dla roślin. Wartości C:N żyznych gleb siedlisk lasowych są na ogół bliskie 10, a z reguły nie 

przekraczają 20. Na ubogich glebach borów stosunek ten wynosi 27 i więcej. 

Gleba jest dla drzew najkorzystniejsza wówczas, gdy przy optymalnych własnościach 

fizycznych posiada korzystne proporcje różnych pierwiastków i związków chemicznych. 

Wskaźnikami tych proporcji, a zarazem miernikami żyzności gleby, są odczyn i stopień 

wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. Poszczególne gatunki drzew 

różnią się wymaganiami, co do wartości optymalnego pH, posiadają też różne zakresy 

tolerancji odczynu. Pewien stopień zakwaszenia gleby jest dla większości drzew leśnych 

korzystny ze względu na symbiozę z grzybami mikoryzowymi. O żyzności gleb leśnych 

świadczy stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby kationami zasadowymi (Vs%), 

a jest to procentowy udział sumy zatrzymanych kationów zasadowych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) 

w pojemności sorpcyjnej gleby. Stopień wysycenia poszczególnych poziomów glebowych 

wzrasta zwykle w głąb odkrywki glebowej. Należy zaznaczyć, że korzenie drzew sięgają 

do głębokich warstw gleby i wysycenie sorpcyjne tych warstw świadczy o żyzności gleb 

i siedlisk leśnych. Gleby posiadają żyzność utworu skalnego, z którego powstały. Z punktu 

widzenia procesów glebotwórczych, zasadnicze znaczenie mają takie właściwości skał 
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macierzystych, jak podatność na wietrzenie i erozję, przepuszczalność, skład mineralno-

chemiczny, przede wszystkim obecność kationów zasadowych, a także zmienność litologiczna 

w profilu pionowym. Zależność typu gleby od skały macierzystej jest wyraźniejsza 

we wczesnym stadium rozwojowym gleby i maleje w miarę upływu czasu na skutek 

postępującego wietrzenia minerałów pierwotnych. Rola klimatu, jako czynnika glebotwórczego 

jest złożona. Jego wpływ jest zarówno bezpośredni, jak i pośredni, gdyż całokształt zjawisk 

przyrodniczych jest uwarunkowany bilansem energetycznym i wodnym. Duży wpływ 

na lokalne zróżnicowanie gleb ma mikroklimat zależny od rzeźby terenu, ekspozycji i stromości 

stoków, stopnia zalesienia i ilości terenów podmokłych. 

Spośród cech klimatu najważniejsze są temperatura i opady. Wysoka temperatura, 

szczególnie przy znacznej wilgotności, sprzyja wietrzeniu chemicznemu i parowaniu, a także 

decyduje o aktywności mikroorganizmów glebowych i rozwoju roślinności. Wpływ opadów 

na procesy glebowe zależy od ich rodzaju i rozkładu w ciągu roku. Zarówno temperatura, jak 

i opady, a także takie parametry, jak czas utrzymywania się pokrywy śnieżnej 

i nasłonecznienie, mają duży wpływ pośredni na tworzenie się gleb, gdyż od nich zależy życie 

biosfery. Wpływ biosfery zaczyna się od momentu zaistnienia warunków umożliwiających 

życie organizmów. Porosty, bakterie, glony, grzyby powodują zakwaszenie wody i chemiczne 

wietrzenie skał. W miarę upływu czasu i postępowania tych procesów, życie organiczne 

wzbogaca się. Pojawiają się rośliny wyższe, których korzenie rozdrabniają skałę i wyciągają 

składniki mineralne z głębszych części na powierzchnię terenu. Mikroorganizmy (bakterie) 

powodują rozkład obumarłej substancji organicznej i trudno rozpuszczalnych minerałów 

(glinokrzemianów, apatytów itp.). Powstają przy tym łatwo rozpuszczalne związki, z których 

rośliny mogą pobierać fosfor, potas, wapń, magnez. Inne bakterie wiążą azot z powietrza, 

jeszcze inne utleniają żelazo. Fauna glebowa powoduje rozdrabnianie cząstek organicznych, 

tworzenie koloidów, spulchnianie i przemieszanie gleby, wiązanie substancji organicznych 

z mineralnymi. Jak z tego widać, w powstawaniu gleby współuczestniczy szereg czynników 

wzajemnie ze sobą powiązanych, przy czym gleba także wchodzi w skład łańcucha 

współzależnych elementów. 

Mozaiki glebowe w krajobrazie i ekosystemie wraz z klimatem, wodą i reliefem 

są składnikami biotopów. Są one niezbędnym środowiskiem życia i odżywiania asocjacji 

organizmów w biocenozie. W naturalnym ekosystemie leśnym z określonymi warunkami 

glebowo-siedliskowymi związana jest odpowiadająca im asocjacja roślinna. 

W wyniku działania zmieniających się w przestrzeni oraz czasie układów czynników 

abiotycznych (skały, wody, powietrze, relief) i ewoluujących zespołów organizmów w ich 

formacjach powstają w przekroju pionowym gleby układy profilowe poziomów genetycznych 

o charakterystycznych dla poszczególnych gleb (indywiduów glebowych), względnie trwałych, 

cechach morfologicznych. W tych poziomach zachowane są, nagromadzone w czasie, 

fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne powiązane ze sobą właściwości, wykształcone 

w dotychczasowych, następczych fazach rozwoju klimatu i formacji roślinnych. Wzajemnie 

powiązane ze sobą, widoczne w pionowym przekroju gleby (profilu glebowym), układy 

poziomów glebowych wprawdzie wpływają modyfikująco na zachodzące w nich współczesne 

procesy glebowe, często jednak ich morfologia nie jest bezpośrednim wskaźnikiem tych 

procesów. Cechy morfologiczne i właściwości chemiczne, fizyczne i in. poziomów 

genetycznych w profilu glebowym stanowią podstawowe kryterium podziału gleb. 

Gleba jest heterogenicznym tworem trójfazowym składającym się z faz: stałej, ciekłej 

i gazowej, wzajemnie się przenikających, podlegających ciągłym, fluktuacyjnym przemianom 
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ewolucyjnym w czasie i przestrzeni. Część gleboznawców uważa, że czwartą fazą gleby jest 

żywa materia organiczna, niezbędny element jej funkcjonowania. 

Genetycznie uporządkowane fazy glebowe tworzą w przestrzeni trójwymiarowe ciało 

glebowe nazywane pedonem. Składa się z określonej liczby poziomów i warstw o różnych, 

charakterystycznych miąższościach i właściwościach. Pedon jest najmniejszą pod względem 

genetycznym jednostką objętości gleby, wystarczającą do określenia zespołu 

diagnostycznych elementów składowych np. poziomów diagnostycznych i właściwości 

charakterystycznych dla określonej jednostki taksonomicznej. Przyjmuje się, że jest to 

graniastosłup o wysokości równej miąższości gleby, którego górna powierzchnia ma od 

jednego do kilku metrów kwadratowych. 

Zbiór występujących obok siebie podobnych pedonów tworzy populację nazywaną 

polipedonem lub pedotopem. Jest to najmniejszy areał glebowy zajmujący określoną 

powierzchnię, od kilku metrów kwadratowych do kilkunastu hektarów z w miarę wyraźną 

granicą geograficzną z sąsiadującymi, innymi polipedonami. Tę najmniejszą, genetycznie 

jednorodną, geograficzną powierzchnię glebową można odwzorować kartograficznie. 

W systemie klasyfikacji gleb leśnych za podstawowy obiekt klasyfikacji przyjęto pedon z jego 

geogenicznymi i pedogenicznymi cechami oraz właściwościami. 

Zespół cech pedogenicznych, odzwierciedlony w sekwencji poziomów i podpoziomów 

genetycznych oraz cech nieciągłości fitogenicznych i litologiczno-pedogenicznych, 

w połączeniu ze skałą macierzystą, jest podstawą zaszeregowania pedonu w systemie 

hierarchicznym: Typu, Podtypu, Odmiany podtypu, Rodzaju, Gatunku gleby. 

Typ gleby to podstawowa jednostka klasyfikacji gleb, wyznaczająca względnie trwałą 

fazę rozwoju pedonu w środowisku geograficznym danego polipedonu, charakteryzująca się 

sekwencją genetycznych poziomów, z pedogenicznymi cechami oraz właściwościami 

chemicznymi i fizykochemicznymi, związanych z jednym głównym typem glebotwórczego 

procesu wietrzenia, przemieszczania i osadzania jego produktów. W przypadku gleb słabo 

rozwiniętych podstawą zaszeregowania do typu są cechy pedomorfogeniczne poziomu 

akumulacji materii organicznej i cechy geomorfogeniczne skały macierzystej w danym 

położeniu geograficznym. W naturalnych lub zbliżonych do nich warunkach, w ekosystemie ze 

zrównoważoną z klimatem dynamiką procesów pedogenicznych, typowi gleby odpowiadają 

zazwyczaj określone zbiorowiska roślinne. Jest to wskaźnik trwałości i zrównoważenia 

funkcjonowania ekosystemu. 

Podtyp gleby jest niższą jednostką klasyfikacji gleb wyróżniającą pedony z typowymi 

układami poziomów genetycznych, którym towarzyszą pedony z poziomami lub podpoziomami 

zawierającymi dodatkowe cechy i właściwości pedogeniczne. Wyróżnia się: podtypy właściwe 

z układem poziomów genetycznych z cechami i właściwościami charakterystycznymi dla 

danego typu gleby oraz podtypy przejściowe z jednoznacznie wyrażonymi cechami typu gleby 

i dodatkowymi cechami dla tego typu obcymi innych procesów glebotwórczych nakładających 

się od powierzchni, związanych ze zmieniającymi się układami czynników glebotwórczych. W 

tej jednostce wyróżniamy poziomy reliktowe powstałe w konkretnych, dawnych układach 

czynników glebotwórczych oraz poziomy współczesne młodsze lub cechy młodsze nałożone 

na poziomy reliktowe, wytworzone w wyniku młodszych, nieraz współczesnych, układów 

czynników glebotwórczych. Występowanie poziomu oglejenia opadowego lub gruntowego 

powyżej 80 cm na tle cech charakterystycznych dla typu gleby jest podstawą zaliczenia danej 

gleby do podtypu gleby opadowo lub gruntowoglejowej. 
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Odmiana podtypu gleby niższa jednostka w podtypie gleby określająca ilościowe 

i jakościowe modyfikacje w profilu glebowym uzależnione od zmian w układach czynników 

glebotwórczych, w tym również z udziałem człowieka. W sekwencjach poziomów 

genetycznych podtypu gleby znajdują się dodatkowe cechy pedogeniczne, geogeniczne 

i antropogeniczne niższej rangi od podtypu i typu gleby. Cechy pedogeniczne oraz 

geogeniczne należą zazwyczaj do naturalnych i występują na całej głębokości profilu; 

antropogeniczne są zniekształceniami lub przekształceniami układów cech w profilu glebowym 

przeważnie od powierzchni gleby. Wyróżnione odmiany podtypów gleb mają swoje 

odzwierciedlenie w charakterystyce uwarunkowań siedliskowych lasu. 

Rodzaj gleby określa geologiczne pochodzenie i właściwości skał macierzystych gleb. 

Znajdujące się w zasięgu pedosfery rodzaje gleb z reguły są bardzo zróżnicowane, 

uzależnione od pedomorfogenezy peryglacjalnej oraz mrozowej. Dlatego ich początkowe 

cechy geogeniczne i następcze pedogeniczne interpretuje się łącznie. W ekosystemach 

leśnych następstwo rodzajów gleby określa się w profilu do głębokości 200–300 cm. 

Gatunek gleby określa uziarnienie (skład granulometryczny) profilu glebowego gleb 

mineralnych oraz warstw mineralnych w niektórych glebach organicznych i organiczno-

mineralnych. Podstawą określenia gatunku gleby jest podział materiału mineralnego gleby na 

frakcje i grupy granulometryczne. Procentowa zawartość frakcji granulometrycznych gleby jest 

podstawą wyróżnienia grup i podgrup granulometrycznych gleby. 

Próchnice leśne 

Próchnicą leśną nazywamy substancję organiczną nagromadzoną w glebie leśnej 

(endopróchnica) i na jej powierzchni mineralnej (ektopróchnica), pochodzącą z obumarłych 

szczątków roślin, w mniejszym stopniu szczątków zwierząt, w różnym stopniu rozdrobnienia 

i naturalnego przetworzenia. Tworzą ją trudno rozkładające się związki organiczne 

o specyficznej budowie chemicznej. Skład próchnicy leśnej nie obejmuje świeżego opadu 

roślinnego, który może być jeszcze przemieszczany przez wiatr. O budowie i właściwościach 

próchnic leśnych decydują warunki klimatyczne oraz struktura wiekowa i gatunkowa fitocenoz 

z dominującą formacją roślinności drzewiastej. W zależności od charakteru opadu roślinnego 

ektopróchnica może mieć prostą lub bardziej złożoną budowę morfologiczną i mniej lub 

bardziej zróżnicowane właściwości chemiczne. W glebach leśnych próchnica jest ważnym 

wskaźnikiem diagnostycznym, pozwalającym charakteryzować dynamikę procesów 

zachodzących w poszczególnych typach ekosystemów i oceniać stan zaopatrzenia 

środowiska glebowego w składniki odżywcze, niezbędne dla rozwoju fitocenoz. 

Podstawowymi jednostkami taksonomicznymi stosowanymi w klasyfikacji próchnic 

leśnych są: typ, podtyp i odmiana. 

Typ próchnicy jest podstawową jednostką taksonomiczną w klasyfikacji próchnic 

leśnych określającą układ warunków troficznych, w których następuje akumulacja 

i przetwarzanie opadu roślinnego. W terenie wyróżniany jest na podstawie cech 

morfogenetycznych, ujawniających się w postaci odpowiedniej sekwencji poziomów 

i podpoziomów organicznych i organiczno-mineralnych. 

Podtyp jest niższą jednostką taksonomiczną wyróżnianą w typie próchnicy leśnej, 

określającą układ warunków wilgotnościowych. Nazwę podtypu tworzy się przez dodanie 

następujących wyrazów: suchy, świeży, wilgotny, mokry. 

Odmiana jest najniższą jednostką taksonomiczną wyróżnianą w podtypach próchnic 

leśnych dla określenia stanu rozkładu substancji organicznej. Nazwę odmiany tworzy się przez 
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dodanie do nazwy podtypu następujących określeń: rozdrobniony, włóknisty, właściwy, 

mazisty, murszowaty, torfiasty itp. 

W systematyce próchnic leśnych wyróżnia się trzy typy: mull, moder i mor oraz dwa 

typy przejściowe moder-mull i moder-mor. Charakteryzują one zarówno naturalne warunki 

siedliskowe, jak i zmienione działalnością człowieka. Wyróżniane są na podstawie budowy 

poziomu organicznego O i cech poziomu próchnicznego A. Specyfiką poziomu organicznego 

jest jego zróżnicowanie na podpoziomy. Poziom organiczny może też być nie w pełni 

wykształcony i charakteryzować określone stadia rozwojowe próchnic. Dla próchnicy typu 

moder będzie to moder inicjalny (protomoder), natomiast dla próchnicy typu mor będą to dwa 

stadia rozwojowe mor inicjalny (protomor) i mor w stadium rozwoju (semimor). 

Próchnica typu mull Ol-A wykształca się w glebach eutroficznych o dużej aktywności 

biologicznej, przy udziale wielogatunkowych lasów liściastych. Nagromadzony na powierzchni 

mineralnej gleby opad roślinny występuje okresowo tworząc poziom surowinowy Ol, 

który ulega szybkiemu rozkładowi. Duża aktywność biologiczna uniemożliwia powstanie 

względnie trwałego poziomu organicznego. Szybko rozkładający się opad roślinny zostaje 

wbudowany w poziom próchniczny, który jest dość zasobny w zhumifikowaną substancję 

organiczną, tworząc trwałe połączenia organiczno-mineralne. Zawiera 23 % próchnicy, 

charakteryzuje się wąski stosunkiem C/N wynoszącym 10–15:1, odczynem słabo kwaśnym 

pHKCl 4,0-5,0 oraz dość wysokim wysyceniem kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi 

Vs powyżej 40 %. 

Próchnica typu moder Ol-Ofh wykształca się w glebach mezotroficznych, przy udziale 

jedno lub wielogatunkowych lasów liściastych i liściasto-iglastych oraz w glebach eutroficznych 

ze zmienionym niekorzystnie składem gatunkowym drzewostanów. Ten typ próchnicy leśnej 

cechuje nieco spowolnione tempo rozkładu substancji organicznej, co uwidacznia się 

w postaci zróżnicowania poziomu organicznego na dwa podpoziomy surowinowy Ol 

i detrytusowy Ofh. Charakteryzują się one odczynem kwaśnym pH w KCl 3,5-5,0 i dość 

szerokim stosunkiem C/N wynoszącym 15–30:1. Z poziomem organicznym ściśle powiązane 

są właściwości poziomu próchnicznego, który wykształca się w materiale mineralnym ubogim 

we frakcje ilaste i osiąga miąższość 10-15 cm. Z uwagi na zahamowane tempo rozkładu 

zawiera mniej substancji organicznej 12 %, w której stosunek C/N wynosi około 15-20:1. 

Ma odczyn kwaśny pH w KCl 4,0–5,0. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami wynosi 

10–40 %. 

Próchnica typu mor Ol–Of–Oh–Ees lub A–Ees związana jest głównie z glebami 

oligotroficznymi i zniekształconymi przez gospodarkę leśną glebami mezotroficznymi. 

Wykształca się pod wpływem roślinności borowej, w warunkach ograniczonej aktywności 

organizmów glebowych. Poziom organiczny w pełni ukształtowanej próchnicy typu mor 

zbudowany jest z trzech podpoziomów surowinowego Ol, butwinowego Of i epihumusowego 

Oh. Grubość podpoziomu butwinowego obejmuje około 60 % miąższości całego poziomu 

organicznego. Wykształcone podpoziomy organiczne mają odczyn kwaśny i silnie kwaśny, pH 

w KCl 3,0-4,0 i szeroki stosunek C/N wynoszący 30-40:1. Z uwagi na zahamowane tempo 

rozkładu substancji organicznej leżący niżej poziom eluwialny lub eluwialno-próchniczny 

cechuje wyraźne zubożenie w substancję organiczną. Najczęściej jest ona namyta z poziomu 

organicznego. Zawartość próchnicy wynosi 0,1-0,5 %, przy czym cechuje ją szeroki stosunek 

C/N 30-40:1. Odczyn w tym poziomie jest silnie kwaśny, pH w KCl wynosi 2,5-3,5, natomiast 

wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi nie przekracza 10 %. 

Wśród innych typów próchnic wyróżniamy: 



17 
 

Próchnica torfowa (torf) Ot powstaje w procesie powolnych przemian strukturalnych 

i biochemicznych obumarłej masy roślin bagiennych w torf, w warunkach dużego trwałego 

uwilgotnienia i trwałej anaerobiozy. 

Próchnica murszowa OM powstaje z przetworzenia torfu w zmiennych warunkach 

powietrzno wodnych w mursz w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych i zwiększenia 

aeracji. Tworzy jednorodną warstwę organiczną czarno zabarwioną, o strukturze drobno 

agregatowej. 

Próchnica murszasta OMU powstaje bez poprzedzającej fazy torfotwórczej, 

w mineralnych glebach semihydrogenicznych (okresowo nadmiernie uwilgotnionych, np. 

glejowych lub glejobielicowych i murszastych), charakteryzujących się okresowymi zmianami 

warunków aeracji w części stropowej profilu. Murszasta materia organiczna nie tworzy 

kompleksów ilasto-humusowych. 

Podtypy i odmiany próchnic na terenie Krakowa 

Mull świeży – powstaje z dobrze rozkładających się resztek roślin w podpoziomie Ol, 

na dobrze zazwyczaj wykształconym poziomie A barwy czarnej, czarnobrunatnej 

lub ciemnoszarej, o strukturze gruzełkowej, ze znacznym udziałem koprolitów dżdżownic 

w glebach brunatnych, płowych i rędzinach w odmianie mull wapniowy. Związany głównie 

z siedliskami świeżych lasów i drzewostanami liściastymi. 

Mull wilgotny – powstaje z dobrze rozkładającej się ściółki w podpoziomie Ol 

na poziomie A o ciemnym, czarnym zabarwieniu, silnie próchnicznym, ze strukturą 

gruzełkową, na suchszych czarnych ziemiach i glebach z gruntowym oraz opadowym 

oglejeniem w środkowej i dolnej części profilu, w umiarkowanie wilgotnych siedliskach 

lasowych odmiana mull wilgotny właściwy oraz w odwodnionych glebach torfowo-murszowych 

powstałych z żyznych torfów niskich w odmianie mullu wilgotnego murszowego gleb 

mineralno-murszowych: mokrych siedlisk olsów. 

Mull mokry – powstaje z dobrze rozkładającej się ściółki w podpoziomie Ol na dobrze 

wykształconym poziomie A o zabarwieniu czarnym, ze strukturą agregatową w stanie suchym 

lub mazistą w stanie wilgotnym, z gruntowym oglejeniem obejmującym cały profil gleb 

eutroficznych siedlisk lasowych czarnych ziem, gleb gruntowoglejowych i opadowoglejowych 

oraz bagiennych torfowych z odmianami mullu mokrego błotno ziemistego i mullu mokrego 

mazistego. 

Moder świeży – powstaje w kilkucentymetrowej warstwie (23 cm) w podpoziomach 

OlOfh z resztek roślinnych o luźnym złożeniu, z rozpoznawalną strukturą tkankową, 

zabarwionych ciemnobrunatno oraz z koprolitów drobnej fauny glebowej w odmianie moderu 

świeżego właściwego, poziom Oh od 1 do 2 cm, słabo wykształcony, o zabarwieniu szarym. 

Na świeżych siedliskach lasu mieszanego, rzadziej boru mieszanego, pod drzewostanami 

iglasto-liściastymi, na siedliskach lasu świeżego ze zniekształconymi drzewostanami, zwykle 

pod drzewostanami sosnowymi i świerkowymi z dużym udziałem gatunków liściastych, 

na glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych. Często występują również podtypy przejściowe: 

modermull świeży i modermor świeży. 

Moder wilgotny – podobny do moderu świeżego z poziomem Oh czarnym, o większej 

miąższości. W stanie suchym jest włóknisty bezstrukturalny, po nawilgoceniu staje się mazisty. 

Występuje na żyznych siedliskach wilgotnych, głównie boru mieszanego i lasu mieszanego 

z drzewostanami iglasto-liściastymi, na glebach gruntowoglejowych lub opadowoglejowych 
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z okresowymi, silnymi uwilgotnieniami w górnej części profilu. Często występują również 

podtypy przejściowe: moder-mull wilgotny i moder-mor wilgotny. 

 

Charakterystyka typów, podtypów i rodzaju gleb 

Gleby na badanym obszarze wykazują duże zróżnicowanie i zmienność (nawet 

w obrębie jednego podtypu). Cechą charakterystyczna gleb są silne zmiany właściwości 

chemicznych zwłaszcza wierzchnich warstw gleby, na znacznej powierzchni. Jest to wynikiem 

głównie zanieczyszczeń przemysłowych. Do głównych podtypów gleb na terenie należą: gleby 

opadowoglejowe, gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane i gleby torfowe torfowisk 

niskich. 

Dla dwóch powierzchni wzorcowych, w miejscach szczególnie zagrożonych 

zanieczyszczeniami wykonano dodatkowo analizy na obecność metali ciężkich: miedzi Cu, 

cynku Zn, manganu Mn, żelaza Fe, kadmu Cd oraz ołowiu Pb. 

Wyniki tych analiz wskazują, że nie zachodzi zagrożenie przekroczenia norm 

wymienionych w Poz. 1395 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi dotyczących 

obecności wymienionych metali ciężkich w badanym obszarze.  

Typ: Rędziny (R) 

Rędziny są glebami wytworzonymi ze zwietrzelin skał węglanowych: wapieni, 

dolomitów, opok i margli różnych formacji geologicznych (rędziny węglanowe) o podstawowej 

budowie profilu: ACca-Rca lub O-ACca-Rca. Gleby te tworzą wyspowe zasięgi związane 

z wychodniami skał wapiennych. Są to gleby śródstrefowe, których właściwości ekologiczne 

warunkowane są zasobnością skały macierzystej w składniki pokarmowe (wapń, magnez). 

Ogólna zawartość węglanów w tych glebach waha się w szerokim zakresie i decyduje 

o nieomal pełnym wysyceniu kompleksu sorpcyjnego zasadami. Rędziny należą do gleb 

stabilnych pod względem chemicznym; zaliczamy je do gleb płytkich lub średnio głębokich – 

miąższość ich profilu nie przekracza 100 cm. 

Udział okruchów wapiennych (szkieletu) w masie glebowej jest również zróżnicowany. 

W poziomach powierzchniowych ACca udział frakcji szkieletowej waha się w przedziale 5-

20%, zaś w poziomach przejściowych do skały macierzystej wyraźnie wzrasta do ponad 50%. 

Uziarnienie rędzin jest uzależnione od struktury, tekstury i wieku podłoża. Z reguły jest 

gliniaste, rzadziej ilaste, silnie szkieletowe (przeważają gliny średnie i ciężkie), o trwałej 

strukturze agregatowej. Występujące niekiedy w rędzinach domieszki materiału piaszczystego 

lub lessowego pochodzą z lodowcowych i wodnolodowcowych osadów czwartorzędowych. 

Dlatego wyróżnia się odmiany podtypu rędzin czystych (bez domieszek) i rędzin mieszanych 

(z domieszkami przetransportowanymi przez lodowiec). Rędziny są glebami o bardzo 

zróżnicowanej budowie profilu uwarunkowanej środowiskiem ich powstawania. Zależnie 

od warunków klimatycznych i związanych z nimi zbiorowisk roślinnych powstają w tych 

glebach różne typy próchnicy – mullowej, moderu wapniowego. W miejscach podmokłych 

powstaje próchnica murszasta wapniowa. Próchnica tworzy na ogół trwałe kompleksy 

organiczno-mineralne, a procesy mineralizacji są spowolnione. W poziomach próchnicznych 

rędzin zasobnych w węglany stosunki kwasów huminowych do kwasów fulwowych są wąskie 

(poniżej 1,0), duży jest natomiast udział trudno rozpuszczalnych humin. W związku z tym 
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w rędzinach występują powierzchniowe poziomy diagnostyczne: mollic, umbric, melanic. 

W typie rędzin spotykane są rędziny brunatne na niewielkiej powierzchni 2,61 ha.  

Foto Rędzina brunatna spotykana na dz.206 w Bonarce 

Podtyp: Rędziny brunatne (Rbr) 
Profil tych gleb ma budowę 

zbliżoną do gleb brunatnych: Ol-A-

ABbr-BbrCca-Rca, Zawiera znaczną, 

rosnącą z głębokością, domieszkę 

okruchów wapiennych. Gleby te 

powstają ze zwietrzeliny wapieni 

jurajskich które przykryte są niewielkiej 

miąższości pokrywą glin zwałowych. 

Szarobrunatny lub brunatny poziom A 

ma ok. 10-20 cm grubości o znacznej 

ilości próchnicy oraz od 0 do 5 % 

CaCO3. Próchnica w niewielkich 

ilościach (ok. 1 %) występuje również w 

brunatnym poziomie o cechach 

diagnostycznego poziomu cambic 

(ABbr). Aktywne biologiczne poziomy 

Bbr-BbrCca o strukturze ziarnistej lub 

pryzmatycznej charakteryzują się 

brunatnym zabarwieniem, zawierają 

też białe okruchy wapienne, chociaż 

zawartość CaCO3 w masie glebowej 

rzadko przekracza 5 %. Części 

ziemiste w poziomach A i Bbr wskazują 

odczyn słabo kwaśny do obojętnego. Z procesem brunatnienia w tych glebach wiąże się 

szybki, chemiczny rozkład wapieni, powstanie brunatnej zwietrzeliny mineralnej – zazwyczaj 

pozbawionej rozpuszczalnych węglanów – tworzącej podpowierzchniowy poziom 

diagnostyczny cambic, często o cechach diagnostycznego poziomu sideric. Wymyte z profilu 

glebowego węglany Ca i Mg gromadzą się w dolnej jego części. Rędziny brunatne występują 

najczęściej w odmianie porolnej, średnio głębokiej (rzadziej płytkiej). Występują na siedliskach 

lasu wyżynnego w wariancie umiarkowanie świeżym. Występują na powierzchni 2,61 ha. 

Typ: Gleby brunatne (BR) 

Gleby brunatne powstają z różnych skał macierzystych zasobnych w zasady, często 

zawierających węglany. Charakteryzują się brunatnym zabarwieniem w całym profilu 

glebowym. Jest ono skutkiem wymycia węglanów i następczych procesów wietrzenia 

fizycznego oraz biochemicznego, jak też wtórnej syntezy minerałów i związków mineralno-

organicznych w odwapnionym materiale mineralnym. Tworzące się kompleksy mineralno-

organiczne osadzane są na powierzchniach ziaren minerałów w formie koloidalnej otoczki 

o barwie brunatnej. Powstający in situ poziom wzbogacania jest podpowierzchniowym 

poziomem diagnostycznym cambic, nazywanym poziomem brunatnym. Poziom 

diagnostyczny cambic wykazuje wyraźne różnice cech morfologicznych i właściwości 

w porównaniu z poziomami leżącymi wyżej i niżej. Są to gleby o szerokim zakresie odczynu 

od kwaśnego do zasadowego. Cecha ta jest zróżnicowana w obrębie profilu i w zależności 

od podtypu. Dlatego w profilu gleb brunatnych znajduje się próchnica typu mull i moder, 
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w poziomach próchnicznych odpowiadających powierzchniowym poziomom diagnostycznym 

mollic i ochric. Budowa profilu obejmuje główne poziomy genetyczne: O–ABbr–Cca lub C. 

Poziom A jest dobrze rozwinięty o miąższości łącznie z poziomem przejściowym od 

kilku centymetrów do około 30 cm. Ma barwę ciemnoszarą, szarą i jasnoszarą z odcieniem 

brunatnym. Jest to poziom o dobrze wykształconej strukturze sferoidalnej, zwykle gruzełkowej 

i o pulchnym układzie. Przejście do poziomu Bbr zwykle stopniowe, często widoczny poziom 

przejściowy ABbr. Jest to poziom silnie przerośnięty korzeniami. 

Pod poziomem próchnicznym występuje poziom Bbr o barwie brunatnej, miąższości 

2040 cm. Ma cechy poziomu diagnostycznego cambic. Wykazuje zwykle strukturę foremno-

wielościenną, najczęściej zaokrągloną i układ słabo zwięzły. Ukorzenienie tego poziomu jest 

znacznie mniejsze niż poziomu próchnicznego. Poziom Bbr przechodzi albo w przejściowy 

poziom BbrC, albo w węglanową lub nie węglanową skałę macierzystą C. Na podstawie różnic 

w morfologii i właściwościach fizykochemicznych wyróżniono następujące podtypy gleb 

brunatnych: brunatne właściwe, brunatne wyługowane i gleby brunatne kwaśne.  

Gleby te powstały z utworów macierzystych bogatych w związki zasadowe.  

Podtyp. Gleby brunatne właściwe (BRw) 

Cechą gleb brunatnych właściwych (eutroficznych) jest odczyn słabo kwaśny do 

obojętnego i wysokie wysycenie kompleksu sorpcyjnego. Budowa profilu gleby brunatnej 

właściwej jest następująca: O–A–ABbr–BbrC(g) lub C(g) ca. Poziom próchniczny O z 

próchnicą świeżą typu mull, moder-mull lub moder jest barwy szarej lub ciemnoszarej z 

odcieniem brunatnym. Poziom A ma cechy powierzchniowego poziomu diagnostycznego 

mollic. Szybki rozkład opadu organicznego w warstwie Ol warunkuje akumulację próchnicy 

nasyconej zasadami w poziomie A. Pod poziomem próchnicznym występuje diagnostyczny 

poziom brunatny cambic. Poziom brunatny Bbr stopniowo przechodzi w skałę macierzystą C. 

Rozkład materii organicznej jest bardzo dobry, co wyraża się stosunkiem C:N w poziomie A 

wynoszącym od 9 do 14,7. Zawartość próchnicy w poziomie próchnicznym A wynosi od 1,7 

do 3,5 %. Charakteryzują się odczynem słabo kwaśnym (5,7 pH w H2O w poziomie ABbrp) do 

obojętnego (8,5 pH w H2O w poziomie C), oraz wysyceniem kompleksu sorpcyjnego Vs% od 

69,5 % w poziomie ABbrp do 98,1 % w poziomie C. Występują w odmianach: porolnej, 

eutroficznej, opadowoglejowej i głęboko opadowoglejowej. Wytworzone są z wysyconych glin 

zwałowych lub utworów lessowych. Są to jedne z najżyźniejszych gleb leśnych z siedliskami 

lasów świeżych w wariancie umiarkowanie lub silnie świeżym. Występują na powierzchni 9,64 

ha. 
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Foto Gleba brunatna właściwa w odmianie porolnej profil nr 4 

Podtyp. Gleby brunatne wyługowane 

(BRwy) 

Morfologia tych gleb jest zbliżona do gleb 

brunatnych właściwych. Ich budowa profilu jest 

następująca: O–A–ABbr–Bbr–BCg–Cg. Różnią się 

płytszym i uboższym w materię organiczną poziomem 

próchnicznym A, silniejszym wyługowaniem kationów 

o charakterze zasadowym oraz kwaśnym odczynem, 

zwłaszcza w powierzchniowych poziomach. 

Charakteryzują się odczynem od silnie kwaśnego w 

poziomie A do słabo kwaśnego w poziomie C. 

Poziom próchniczny gleb brunatnych 

wyługowanych jest zwykle szary i jasnoszary, 

z próchnicą typu moder, ma miąższość 10 cm. Rozkład 

materii organicznej jest bardzo dobry. Wytworzone 

zostały z utworów lessowych. 

Występują w odmianach: opadowoglejowej i 

głęboko opadowoglejowej. Gleby brunatne 

wyługowane na badanym terenie tworzą siedliska lasu 

wyżynnego świeżego w wariancie silnie świeżym. 

Występują na powierzchni 0,45 ha. 

Podtyp. Gleby brunatne kwaśne (BRk) 

Gleby te powstały z utworów lessowych o 

uziarnieniu pyłów zwykłych i pyłów ilastych. Budowa 

profilu gleby jest następująca: O–ABbr(g)–BC(g)–Cg. 

Próchnica w poziomie próchnicznym jest typu moder, a poziom akumulacyjny ma 

cechy poziomu diagnostycznego ochric. Poziom próchniczny A, jest zwykle szary i jasnoszary, 

ma miąższość do 10 cm. Na badanym obszarze gleby brunatne kwaśne tworzą siedliska lasu 

wyżynnego świeżego. Wytwarza się na nich próchnica świeża typu moder-mull, mode-rmor 

i moder. Występują na powierzchni 1,17 ha. 

Typ: Gleby płowe (P) 

Proces płowienia (lessivage) polega na przemieszczaniu minerałów ilastych 

(po uprzednim wymyciu węglanów) z górnych do głębszych poziomów profilu glebowego. 

W kolejnych etapach przemieszczane są częściowo sole rozpuszczalne, wolne żelazo i wolny 

glin. Efektem tych procesów jest zubożenie wierzchnich poziomów i powstanie płowego 

poziomu luvic Eet oraz wzbogaconego poziomu wmycia Bt. Związki humusowe przyspieszają 

proces peptyzacji koloidów glebowych w poziomie próchnicznym i eluwialnym oraz ich 

przemieszczanie do poziomu argic. Akumulacja ektopróchnicy typu moder i niekiedy 

modermor jest słaba ze względu na szybko przebiegający proces rozkładu materii organicznej. 

Efektem procesu płowienia jest profil o następującej budowie: O-AEet-Btg-BCg. Głównymi 

poziomami diagnostycznymi tych gleb są barwy płowej poziomy luvic Eet i barwy brunatnej 

argic Bt, a towarzyszącym powierzchniowy poziom ochric A. W typie gleb płowych wyróżniono 

gleby płowe brunatne 
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Podtyp: Gleby płowe brunatne (Pbr) 

Gleby płowe brunatne występują przy wyraźnym zróżnicowaniu uziarnienia pomiędzy 

poziomem Eet - eluwialnym i Bt – iluwialnym. Proces brunatnienia zachodzi w stropowej części 

silnie rozwiniętego poziomu Eet. Intensywne wietrzenie minerałów pierwotnych, tworzenie 

minerałów ilastych oraz uwalnianie półtoratlenków uwydatnia 

się morfologicznie brunatnym zabarwieniem tworzonego 

poziomu cambic. 

 

Foto Gleba płowa brunatna 

 

W skale macierzystej oglejenie nie zawsze występuje. 

Profil tych gleb ma następującą budowę: O-A-Bbr-Eet-Btg-

BCg-Cg. Charakteryzują się okresowym nadmiernym 

uwilgotnieniem, a zarazem niskim napowietrzeniem oraz małą 

przepuszczalnością i znaczną zwięzłością poziomu Bt - argic 

w okresach suchych. Odczyn pH w H2O wynosi od 5,0 

w poziomie A do 6,0 w poziomie Btg, natomiast w KCl pH 

wynosi od 4,0 do 4,3. Stosunek C:N wynosi 10-13. W podtypie 

gleb płowych brunatnych skałą macierzystą są utwory 

lessowe. Występują w odmianach mezotroficznej i porolnej. 

Gleby te tworzą siedliska lasu świeżego (wyłącznie 

w wariantach silnie świeżych). Wytwarza się na nich 

próchnica typu moder-mull świeży, moder-mor świeży, moder 

świeży, mull świeży. Występują na powierzchni 0,89 ha.  

 

Typ: Gleby rdzawe (RD) 

 

Gleby rdzawe powstały z przepuszczalnych i ubogich 

utworów piaszczystych oraz kwaśnych, silnie spiaszczonych, 

bezwęglanowych zwietrzelin gliniastych. Mają one barwę 

rdzawo-szarą i rdzawą (ochrowo-brunatną), związaną 

z wietrzeniem fizycznym i chemicznym skał mineralnych 

w warunkach środowiska peryglacjalnego.  

Profil gleb rdzawych ma budowę; O-A-Bv-BvC-C, O-ABv-Bv-

C lub Cca.  

Wyróżniającą cechą procesu rdzawienia jest powstawanie nieruchliwych kompleksów 

próchnicy z półtoratlenkami. Kompleksy te wraz z pewną ilością wolnych tlenków nie 

związanych z próchnicą, tworzą rdzawe otoczki na ziarnach mineralnych. Proces ten 

nazywamy nieiluwialnym wzbogaceniem, typowym dla gleb rdzawych w poziomie Bv. Układ 

poziomów gleb rdzawych, do pewnego stopnia przypomina gleby brunatne. Jednakże gleby 

rdzawe są od brunatnych znacznie mniej zasobne w składniki pokarmowe, mają mniej 

połączeń próchniczno-ilastych i znacznie uboższy kompleks sorpcyjny; są też kwaśniejsze i z 

reguły dysponują mniejszymi zapasami dostępnej wilgoci. Glinokrzemiany wykazują dość silny 

stopień zwietrzenia, z czym wiąże się obecność żelazistych otoczek, powlekających ziarna 

glebowe. Na glebach rdzawych występują głównie siedliska borów mieszanych i w mniejszym 

stopniu lasów mieszanych. 
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W glebach rdzawych zachowały się cechy środowiska peryglacjalnego, dlatego są to twory 

peryglacjalnej kriolitopedogenezy. Poziomem diagnostycznym tych gleb jest poziom sideric 

Bv, o miąższości około 40 cm, jednolitym żółtobrunatnym zabarwieniu i podobnym, 

homogenicznym uziarnieniu, z frakcją drobno kamienistą w spągu. Jest zazwyczaj bogatszy 

we frakcje pyłu i iłu od poziomu leżącego niżej. W części tych gleb między poziomami BvC i C 

występuje podpowierzchniowy poziom wzbogacania kontaktowego Bk, krioiluwialnej genezy, 

niesłusznie uważany za poziom iluwialny gleb bielicowych. Gleby rdzawe związane są 

z głębokimi osadami piaszczystymi. Często materiał piaszczysty wzbogacają domieszki frakcji 

szkieletowej albo zalegające średnio głęboko lub głęboko warstwy piasków gliniastych lub glin 

lekkich. Podstawowym procesem glebotwórczym jest w tych glebach proces rdzawienia. 

Polega on na powstawaniu nieruchliwych kompleksów próchnicy z półtoratlenkami, które wraz 

z wolnymi tlenkami żelaza i glinu nie 

ulegają przemieszczaniu w głąb, lecz 

pozostają w miejscu i tworzą rdzawe 

otoczki na ziarnach pyłu oraz iłu. W glebach 

rdzawych obserwuje się znaczne 

nagromadzenie niekrzemianowych form 

półtoratlenków i małą produkcję frakcji 

kwasów próchnicznych, głównie 

fulwowych. W typie gleb rdzawych na 

badanym terenie w Krakowie wyróżniono 

gleby rdzawe właściwe. 

 

Foto Gleba rdzawa właściwa 

 

Podtyp. Gleby rdzawe właściwe (RDw) 

W profilu gleby rdzawej właściwej 

występują następujące poziomy 

genetyczne: O-A-Bv-BC-C. Nagromadzona 

w poziomach powierzchniowych materia 

organiczna tworzy próchnicę typu moder 

z poziomem organicznym zróżnicowanym 

na dwa podpoziomy - surowinowy Ol 

i detrytusowy Ofh - o miąższości kilku 

centymetrów. Warstwa próchnicy nie 

przekracza 5 cm. Niżej występuje poziom 

silnie próchniczny A barwy szarej lub 

rdzawoszarej, o miąższości około 11 

centymetrów. Często występuje poziom 

próchniczny wzbogacony (ABv) 

o miąższości do 20 cm. W odmianie 

porolnej występuje poziom Ap o miąższości 

ok. 25 cm. Przechodzi on stopniowo, 

ale wyraźnie, w poziom rdzawienia Bv, 

który dla tych gleb jest poziomem 

diagnostycznym (sideric). Niżej zalega 

rdzawy lub ochrowo-rdzawy poziom 

wzbogacony przez nieiluwialne 
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nagromadzenie żelaza, glinu, manganu, próchnicy i często frakcje ilaste i pylaste (Bv). 

W utworach lodowcowych, na głębokości ok. 40 cm występuje czasem kilkucentymetrowa 

warstwa kamienisto-żwirowatego bruku. Jest to wynik utrzymywania się, na tym poziomie, 

zmarzliny w klimacie borealnym, który sprzyjał tworzeniu się tych gleb. Pod warstwą bruku 

występuje z reguły łagodne przejście w skałę macierzystą. 

Poziom przejściowy BC łączy w sobie cechy rdzawienia (wzbogacenia) i jałowej skały 

macierzystej. Gleby rdzawe właściwe charakteryzują się odczynem kwaśnym. W poziomach 

powierzchniowych pH w KCl wynosi 4,5 w poziomie Ap i wraz z głębokością nieznacznie 

wzrasta do poziomu Cg-6,0 pH. Występują w odmianach mezotroficznej, głęboko 

opadowoglejowej i porolnej. 

Gleby rdzawe właściwe wytworzone są z utworów o uziarnieniu piasków gliniastych i piasków 

słabogliniastych. Występują pod siedliskami lasów mieszanych świeżych w wariantach silnie 

świeżych. Wytwarza się na nich próchnica świeża typu moder-mull świeży lub moder świeży. 

Występują na powierzchni 0,80 ha. 

 

Typ: Gleby gruntowoglejowe (G) 

Są to gleby mineralne lub organiczno-mineralne. Gleby gruntowoglejowe występują 

w obszarach nisko położonych, z wysokim poziomem wód gruntowych, często na obrzeżach 

torfowisk. Powstają one przeważnie z utworów pochodzenia rzecznego, czasem 

wodnolodowcowego z poziomem wody gruntowej utrzymującym się stale na głębokości około 

6030 cm i niekiedy sięgającym poziomu próchnicznego. Podstawowa budowa profilu tych gleb 

jest następująca: O–A–Go–Gor–Gr. 

Diagnostycznym poziomem podpowierzchniowym tych gleb jest poziom gleyic. Proces 

glejowy jest procesem biochemicznym zachodzącym w glebach mineralnych, przy niedoborze 

tlenu molekularnego, w obecności materii organicznej podatnej na rozkład i aktywności bakterii 

anaerobowych. W warunkach klimatu subborealnego procesy redukcyjne doprowadzają 

w ciągu kilku tygodni do powstania w glebie glejowego efektu barwnego, co jest rezultatem 

nierównomiernego rozkładu tlenków (wodorotlenków) żelaza i manganu, jako efekt gradientu 

potencjału redoks między poziomem zalanym wodą gruntową a poziomem ze stropowym 

zasięgiem podsiąkania kapilarnego. 
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W górnych częściach profilu glebowego, na granicy podsiąkania kapilarnego, panują 

warunki oksydacyjne. Warunki oksydacyjne odzwierciedlają się barwami czerwonawo 

brunatnymi lub jasnożółto brunatnymi albo jasnożółtymi w kwaśnych, siarczanowych glebach. 

Barwy te są jednolite w przypadku warunków oksydacyjnych lub występują w postaci plam, 

plamek lub cętek na tle barw niebieskawo zielonkawych w przypadku warunków oksydacyjno-

redukcyjnych. Do gleb gruntowoglejowych zaliczyć należy gleby, w których barwny efekt 

glejowy występuje nie głębiej niż 30 cm od powierzchni gleby i obejmuje 100% masy glebowej. 

Gdy oglejenie obejmuje poziom próchniczny, przyjmuje on wówczas barwę stalową 

lub popielato szarą. Procesy redukcyjne doprowadzają gleby kwaśne oraz alkaliczne 

do odczynu obojętnego, procesy oksydacyjne 

zaś zakwaszają gleby. W wyniku procesów 

redukcyjnych w glebach gliniastych i ilastych 

zanika struktura agregatowa, a pojawia się 

struktura spójna plastyczna. W poziomach 

oksydacyjnych dochodzi niekiedy 

do powstania struktury spójnej 

scementowanej.  

 

Foto Gleba gruntowoglejowa próchniczna 

 

Podtyp. Gleby gruntowoglejowe 

próchniczne (Gp) 

Gleby gruntowoglejowe próchniczne 

wykształcają się z utworów rzecznych, 

z ustabilizowanym lustrem wody gruntowej, 

dzięki któremu poziom próchniczny, co 

najmniej okresowo zasilany jest wodą 

z podsiąkania kapilarnego. Budowa profilu 

jest następująca: O–A–Agg–Gr. Gleby te mają 

głębszy poziom próchniczny, z próchnicą typu 

mollic, rzadziej umbric, o miąższości większej 

niż 20 cm. Poniżej 30 cm w poziomie 

próchnicznym występują plamy glejowe na 

przestrzeni kilkunastu centymetrów. 

Pod poziomem próchnicznoglejowym 

znajduje się poziom gruntowoglejowy. 

Występują w odmianie porolnej 

i mezotroficznej. Tworzą siedliska lasów 

mieszanych wilgotnych w wariancie 

umiarkowanie wilgotnym. Występują na 

powierzchni 0,75 ha. 

 

Typ: Gleby opadowoglejowe (OG) 

Gleby opadowoglejowe należą do gleb 

śródstrefowych. Ich powstanie 

i rozmieszczenie związane jest z terenami 

płaskimi oraz utworami trudno 

przepuszczalnymi (iły, gliny, utwory pyłowe, 
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lessy, piaski gliniaste), nad którymi okresowo lub trwale stagnują wody pochodzenia 

opadowego. Typowy układ poziomów w profilu tych gleb jest następujący: O–A–Gg. Do typu 

gleb opadowoglejowych zalicza się gleby silnie opadowo (odgórnie) oglejone, w których 

proces oglejenia opadowego jest procesem dominującym, a cechy glejowe oraz obecność 

cech procesów redukcyjnych w glebie do głębokości 80 cm od powierzchni, odpowiadają 

kryteriom diagnostycznego poziomu stagnic Gg. Oglejenie w glebach opadowoglejowych 

wywołane jest okresowym lub trwale nadmiernym uwilgotnieniem górnej części profilu 

glebowego co najmniej do głębokości 80 cm, spowodowanym obecnością słabo 

przepuszczalnych utworów mineralnych oraz powolnym przesiąkaniem w nich wód 

opadowych zawierających kwaśne substancje humusowe oraz garbnikowe, wymyte z kory 

drzew i poziomu nadkładu organicznego O. W okresach dużej wilgotności, szczególnie wiosną 

i jesienią, w górnych poziomach tych gleb nad warstwą trudno przepuszczalną tworzą się 

warunki beztlenowe, w których zachodzą procesy redukcyjne. Zredukowane związki żelaza i 

manganu, jako łatwo rozpuszczalne, przechodzą do roztworu i przemieszczają się do stref 

oksydacyjnych w kierunkach pionowym i bocznych. W ten sposób, w wyniku odżelazienia 

górnej części gleby, nad warstwą słabo przepuszczalną wykształca się szary, jasnoszary lub 

popielaty, opadowoglejowy poziom Gg, w stanie suchym często twardy i scementowany. 

Kwaśne roztwory związków kompleksowych próchniczno-żelazistych przedostają się 

szczelinami wysychania i śladami pokorzeniowymi w głąb profilu glebowego, tworząc jasne 

zacieki, smugi i plamy. Intensywność wybielenia poziomu opadowoglejowego zależy od 

nasilenia procesów redukcyjnych. Najbardziej sprzyjające warunki rozwoju procesów 

redukcyjnych, prowadzących do wykształcenia gleb opadowoglejowych, istnieją w glebach 

dwuczłonowych o dużych różnicach składu granulometrycznego w profilu, np. wierzchnia 

warstwa zawiera znacznie mniej iłu niż warstwa bezpośrednio pod nią. W utworach 

zwięźlejszych jasnoszary poziom opadowoglejowy Gg wykształca się tylko wtedy, gdy górna 

część gleby jest odpowiednio spiaszczona. Gleby wytworzone z glin ciężkich, iłów lub pyłów 

ilastych, nie mające wyraźnego zróżnicowania składu granulometrycznego w wierzchniej 

strefie, nie mają na ogół wykształconego jasnoszarego poziomu opadowoglejowego, lecz 

oglejenie marmurkowate lub zaciekowe i plamiste. Formy takiego oglejenia występują 

powszechnie w głębszych poziomach gleb opadowoglejowych, bogatych we frakcje ilaste. W 

typie gleb opadowoglejowych wyróżniono na terenie Krakowa dwa podtypy: gleby 

opadowoglejowe właściwe i gleby amfiglejowe. Zależnie od troficzności wyróżnia się odmiany 

podtypów: eutroficzne, mezotroficzne i porolne. 
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Podtyp. Gleby opadowoglejowe właściwe (OGw) 

 

Foto Gleba opadowoglejowa właściwa profil nr 1 

 

Gleby opadowoglejowe właściwe 

powstają z różnych substratów odznaczających 

się słabą przepuszczalnością wodną. Utwory 

budujące gleby opadowoglejowe właściwe są 

stosunkowo mało zróżnicowane, zarówno pod 

względem uziarnienia jak i pochodzenia 

geologicznego. 

W badanym obiekcie są to przeważnie pyły ilaste 

i gliny pylaste pochodzenia lodowcowego lub są 

to stare mady rzeczne. W części stropowej 

występują często lżejsze utwory. Gleby 

opadowoglejowe właściwe odznaczają się 

okresowo silnym oglejeniem odgórnym 

w warunkach na przemian tlenowych 

i beztlenowych oraz niezbyt głęboko sięgającym 

procesem przemywania. 

Poziomem diagnostycznym gleb 

opadowoglejowych właściwych jest stagnic. 

W budowie profilu gleby występują zwykle 

następujące poziomy genetyczne: O–Aa–Gg–

Cg–C, O–Aa–Gg–Ggo–Cg, Pod poziomem 

próchnicznym (A, Ag), o miąższości zwykle nie 

przekraczającej 35 cm i barwie brunatnoszarej 

lub ciemnoszarej, występuje różnej miąższości 

poziom opadowoglejowy Gg, w różnym stopniu 

wykształcony, zależnie od stopnia zróżnicowania 

składu granulometrycznego w górnej części 

profilu gleby do głębokości 150 cm. Oglejenie 

opadowe zostało wywołane gromadzeniem się 

wód opadowych nad warstwami słabo 

przepuszczalnymi w górnej części profilu, a także 

powolnym przesiąkaniem wód, zawierających 

kwaśne substancje humusowe i garbnikowe. 

W okresie dużej wilgotności górnych warstw 

glebowych, następuje w warunkach 

beztlenowych, redukcja związków żelaza. 

Natomiast w okresach suszy ma miejsce 

utlenianie. W glebach dwuczłonowych ma on 

postać najczęściej wyraźnie zarysowanego 

poziomu o różnym natężeniu barwy popielatej, 

z rdzawymi konkrecjami, natomiast w utworach ciężkich występują w nim na przemian jasne 

i rdzawe plamy oraz szaro popielate smugi (zacieki). Jeżeli poziom ten jest silnie wysuszony, 

to ziarna glebowe są w nim częściowo scementowane. W przypadku wystąpienia w dolnej 

części poziomu Gg dużej ilości wytrąceń żelazistych tworzy się oksydacyjny poziom Ggo. 
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Przejście do niżej zalegającej, oglejonej, gliniastej skały macierzystej Cg jest najczęściej 

wyraźne. Rozkład materii organicznej jest bardzo dobry, co wyraża się stosunkiem C:N 

w poziomie Ag wynoszącym od 9,8 do 13,1. Zawartość próchnicy w poziomie próchnicznym 

A wynosi od 4,4 do 6,1 %. Charakteryzują się odczynem słabo kwaśnym (5,7 pH w H2O 

w poziomie ABp) do obojętnego (7,5 pH w H2O w poziomie BCg), oraz wysyceniem kompleksu 

sorpcyjnego Vs% od 66,9 % w poziomie ABp do 93,1 % w poziomie BCg. 

Pod względem troficznym wśród gleb opadowoglejowych właściwych wyróżnia się odmiany 

eutroficzne i mezotroficzne. W badanym obszarze stanowią one siedliska lasu wilgotnego 

w wariancie umiarkowanie wilgotnym. 

Charakteryzują się także dość wolno przebiegającymi procesami mikrobiologicznymi, 

co w rezultacie powoduje akumulację materii organicznej. Wytwarza się na nich próchnica 

wilgotna rzadziej świeża typu: mull, moder-mull. Występują na powierzchni 18,40 ha. 

 

Podtyp. Gleby amfiglejowe (OGam) 

Gleby amfiglejowe to gleby opadowo oraz gruntowoglejowe, których oglejenie 

spowodowane jest dwoma rodzajami wód: opadowymi i gruntowymi. Oglejenie wodami 

opadowymi obejmuje górną część gleby, do głębokości 40-80 cm, nadając jej cechy 

morfologiczne charakterystyczne dla gleb opadowoglejowych właściwych z zachodzącymi 

przemiennie procesami redukcyjnymi i oksydacyjnymi. W dolnej części profilu dominują 

procesy redukcyjne pod wpływem niezbyt głęboko zalegających wód gruntowych, na ogół 

poniżej 130 cm, a oglejenie w pobliżu zwierciadła wody ma przeważnie postać oglejenia 

strefowego o zabarwieniu od szarego do zielonego i niebieskiego. Zwykle oglejenie 

spowodowane działaniem wody gruntowej ma cechy zjawiska długotrwałego, przy czym 

procesy redukcyjne oglejenia opadowego ustępują częściowo podczas okresów suchych, 

co wywołuje scementowanie tej części poziomu opadowoglejowego Gg. Poziomy 

diagnostyczne gleb amfiglejowych to poziom stagnic i gleyic. Zasadnicza budowa profilu gleb 

amfiglejowych przedstawia się następująco: O-Ag-Ggo-BGg-Gr. Wytworzyły się z glin 

zwałowych. Występują w odmianie odwodnionej, mezotroficznej oraz eutroficznej. Stanowią 

one siedliska lasu wilgotnego w wariancie umiarkowanie wilgotnym. Wytwarza się na nich 

wilgotna próchnica typu moder-mull lub moder. Występują na powierzchni 0,37 ha. 

 

Typ Gleby torfowe (T) 

Powstały w ekosystemach bagiennych wytwarzających i akumulujących torf. Gleby te 

mogą występować na terenach stale podmokłych, jako torfowo-bagienne, związane 

z akumulacyjną fazą rozwoju torfowiska, i na terenach odwodnionych, z przerwanym 

procesem bagiennym, jako torfowo-murszowe. Typ gleb torfowych reprezentuje torfowiska, 

jako ekosystemy torfotwórcze. Dlatego podział na podtypy oparto na zasadniczym 

zróżnicowaniu naturalnych torfowisk, wynikającym z żyzności siedlisk. W tych bagiennych, 

charakteryzujących się warunkami beztlenowymi siedliskach kiedyś niemal nie zachodził 

rozkład obumarłej masy roślinnej. Obecnie w dużej mierze podlegają odwodnieniu 

i powolnemu rozkładowi substancji organicznej. 

Charakter powstałego torfu ściśle nawiązuje do typu roślinności torfotwórczej. Miąższości złóż 

torfowych wynoszą od kilkudziesięciu centymetrów. W dużej części są to złoża niejednorodne, 

zbudowane z torfów kilku rodzajów. Na torfowiskach o stałym dopływie wód podziemnych 

i prawie przez cały rok zalewanych wodą występujących m.in. w płytkich zbiornikach wodnych 

w dolin. Torfowiska krócej zalewane (24 miesiące) są porośnięte szuwarami turzyc wysokich 

(torf turzycowiskowy). W warunkach krótkotrwałych zalewów i umiarkowanego podtopienia, 

często przy dopływie wody wyciekającej z płytko rozciętych warstw wodonośnych, rozwijają 
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się torfowiska ze zbiorowiskami leśnymi 

(olsami) bądź zaroślowymi (łozowymi), w 

których powstają torfy olesowe: łozowe i 

olchowe. 

Zawartość azotu ogólnego wskazują na 

gleby zasobne w azot. Gleby torfowe są 

glebami bardzo silnie próchnicznymi. 

Stopień wysycenia kationami zasadowymi 

jest uzależniony od podtypu. 

 

Podtyp: Gleby torfowe torfowisk niskich 

(Tn) 

 

Gleby te powstały w dolinach 

rzecznych i w terenach źródliskowych 

zasilanych żyznymi wodami przepływowymi 

rzek i strumieni, wodami gruntowymi, które 

umożliwiają rozwój bagiennych zbiorowisk 

roślinnych eutroficznych i tworzenie się gleby 

torfowej o dużej zawartości części 

popielnych, o budowie profilowej: 

POtni – Otni lub POtni – Otni – D  

W torfie niskim mogą występować 

przewarstwienia węglanów. Gleby torfowe 

torfowisk niskich są często zamulone. 

Odczyn ich jest obojętny lub słabo kwaśny 

(pH w H2O powyżej 6). W głębokich torfach 

niskich zaobserwowano wąskie 

przewarstwienia mineralno-mułowe, 

pochodzące prawdopodobnie z okresowych 

zmian klimatycznych i zalewów. 

Gleby te tworzą siedliska olsów typowych 

(Ol). 

 

Foto Gleba torfowa torfowisk niskich 
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Gleby porolne 

W ostatnich dziesięcioleciach na skutek przeklasyfikowania, zmiany właściciela czy 

sposobu gospodarowania część gruntów rolnych została zalesiona lub też przeznaczona jest 

pod zalesienie. Gleby porolne występują na powierzchni 32,16 ha. Największą powierzchnię 

zajmują gleby opadowo glejowe właściwe porolne 18,34 ha. Największy udział na glebach 

porolnych ma siedlisko lasu wilgotnego 18,72 ha. Z ekologicznego punktu widzenia 

drzewostany na gruntach porolnych bliższe są agrocenozom, pozbawionym właściwości 

samoregulacyjnych niż ekosystemom leśnym, w których sieć powiązań troficznych 

i biologiczna różnorodność zapewniają względnie trwałą biologiczną stabilność. Adaptacja 

takiego zbiorowiska niesie w sobie zawsze zjawiska chorobowe.  

Odkształcenia ekofizjologiczne sztucznych zbiorowisk są pierwotnym źródłem ich wysokiej 

predyspozycji chorobowej i skłonności do ulegania czynnikom szkodotwórczym.  

Charakterystyczne cechy gleby porolnej to: 

 obecność warstwy płużnej ukształtowanej w wyniku rolniczej uprawy gleby związanej 

z orką i nawożeniem. Jest to warstwa silnie zbita, nieprzepuszczalna, 20-30 cm pod 

powierzchnią gruntu i do tej głębokości w zasadzie ograniczają się główne procesy 

przemian i obiegu materii organicznej oraz aktywności biologicznej gleby rolnej; 

 szybkie wyczerpywanie się materii organicznej oraz niewielkie jej rezerwy; 

 specyficzna aktywność mikrobiologiczna, faworyzująca proces mineralizacji, a więc 

końcowe stadium rozkładu materii organicznej; 

 brak biologicznego kompleksu glebowego właściwego glebie leśnej, zarówno jeśli 

chodzi o faunę jak i zbiorowisko grzybów, bakterii, sinic, okrzemek itp.; 

 brak lub nadmiar azotu – brak, jeśli od zakończenia uprawy minęło 10-15 lat i procesy 

wymywania zubożyły kompleks glebowy w związki azotu; nadmiar, jeśli uprawę rolniczą 

zaprzestano niedawno i w glebie zalega nawożenie stosowane dla roślin rolniczych, 

na ogół stosowane przy wydatnym nadmiarze azotu. 

Czynniki te spowodowały zakłócenie naturalnego procesu glebowego i przekształcenie łatwo 

zmiennych elementów gleby. Po zmianie typu gospodarki z rolniczej na leśną, następują 

w tych glebach zmiany struktury, powstawanie procesów związanych z kształtowaniem się 

gleby.  

W zależności od składu granulometrycznego, budowy geologicznej podłoża oraz 

warunków powietrznowodnych zachodzą procesy przemywania lub osadzania się związków 

żelazisto-próchnicznych. Potencjał produkcyjny siedlisk na gruntach porolnych, zwłaszcza 

wyjałowionych i zachwaszczonych, jest trudny do rozpoznania w fazie ugoru. Jest to wynikiem 

długotrwałej gospodarki rolnej, której skutkiem między innymi jest wyrównanie możliwości 

produkcyjnych wierzchniej warstwy gleby dla potrzeb tej produkcji. 

Przy kształtowaniu od podstaw ekosystemu leśnego powinny być uwzględniane zbiorowiska 

przejściowe modyfikujące warunki siedliskowe. Płytka warstwa uprawna gleby, istnienie tzw. 

podeszwy płużnej i brak lub mała ilość materii organicznej w glebie i związanej z nią mikroflory 

i mikrofauny glebowej, właściwej dla drzew leśnych, a w szczególności grzybów mikoryzowych 

powoduje, że drzewostany zakładane na gruntach porolnych są często zagrożone przez 

bardzo aktywne w takich warunkach grzyby patogeniczne. Istotne znaczenie posiada skład 

gatunkowy upraw i poziom wydatków związanych z wprowadzeniem roślinności drzewiastej 

na grunty porolne w pierwszym pokoleniu. Przy zalesianiu gleb porolnych należy pamiętać 

o wykorzystaniu gatunków odpornych na występowanie szkodliwych grzybni 

i mikroorganizmów. Podczas zalesień należy dążyć do budowania drzewostanów 

wielopiętrowych i wielogatunkowych już w fazie zakładania uprawy. Duże poparcie należy się 

dla upraw, które w zakresie składu gatunkowego jak i form zmieszania dają drzewostanom 
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z nich powstałym największe prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku rębności w pierwszym 

pokoleniu. 

Logiczny dobór składu gatunkowego i formy zmieszania w uprawie leśnej oznacza taki 

wybór, który w sposób najbardziej pełny i harmonijny, począwszy od założenia uprawy poprzez 

następne fazy rozwojowe: młodnik, drągowinę, drzewostan dojrzały i w dającej się przewidzieć 

perspektywie czasowej realizować będzie w danych warunkach najszerszy zespół funkcji 

i celów. Należy zwracać uwagę na precyzyjne dostosowanie do konkretnych warunków 

wielkości sadzonek z zachowaniem właściwej proporcji części nadziemnej do systemu 

korzeniowego.  

Niemały wpływ na skład gatunkowy i formę zmieszania upraw mieć będą poprawki 

i uzupełnienia. Kształtowanie młodników i drzewostanów odbywa się w trakcie cięć 

pielęgnacyjnych, wówczas regulacja składu gatunkowego jest jednym z najważniejszych 

zadań. Innymi ważnymi zadaniami jest profilaktyka i terapia z punktu widzenia fitopatologii 

leśnej oraz ochrona lasu przed owadami. 

 

ROZDZIAŁ. TYPY SIEDLISKOWE LASU  

OGÓLNY OPIS SIEDLISK 

Podstawowym zadaniem gospodarczej typologii leśnej jest stworzenie systemu 

klasyfikowania różnorodnych warunków siedliskowych decydujących o składzie gatunkowym, 

wzroście i rozwoju drzewostanów. Opracowana i stosowana w Polsce klasyfikacja siedlisk 

przyjmuje za punkt wyjścia ścisłą zależność między drzewostanami a warunkami 

siedliskowymi, w jakich rosną. 

Typ siedliskowy lasu (typ siedliska leśnego) jest podstawową jednostką w systemie 

klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach 

siedliskowych wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa cech klimatu 

oraz ukształtowania terenu i jej budowy geologicznej. 

Przez pojęcie siedliska rozumie się warunki bytowania lasu wytworzone pod wpływem 

czynników zewnętrznych, głównie klimatycznych i glebowych. Występowanie określonych 

siedlisk tych samych gatunków drzew i zespołów oraz pomyślne warunki uprawy i hodowli 

wprowadzanych zestawów gatunkowych drzew na podstawie diagnostyki siedliskowej 

uzależnione są od czynników ekologicznych. Powierzchnie jednostek siedliskowych 

charakteryzują się podobnymi kombinacjami czynników i tworzą podobne możliwości 

dla składu gatunkowego, zagrożeń i planowania lasu. Podstawą podziału siedlisk na typy 

siedliskowe lasu jest ich zdolność produkcyjna. 

Siedlisko (biotop, ekotop) to kompleks abiotycznych warunków zewnętrznych (klimat, 

warunki glebowe, położenie względem biotopów sąsiednich), w których istnieje określona 

biocenoza.  

 

Typ siedliskowy lasu (typ siedliska leśnego) jest podstawową jednostką w systemie 

klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmującą powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach 

siedliskowych wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa cech klimatu oraz 

ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej. Obszary należące do tego samego typu 

siedliskowego lasu wykazują podobne zdolności produkcyjne i przydatność dla hodowli lasu. 

Typy siedliskowe lasu określa się oddzielnie dla terenów nizinnych i wyżynnych. 

Typ siedliskowy lasu z jego strukturalnymi składnikami jest w warunkach współczesnej 

gospodarki leśnej podstawową jednostką zarządzania. Typ siedliskowy lasu jest jednostką 

łączącą fragmenty powierzchni leśnej, porośniętej takim samym drzewostanem pierwotnym 
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lub jego pochodnymi. Charakteryzuje się jednolitością i podobieństwem warunków 

siedliskowych oraz właściwym dla nich doborem gatunków lasotwórczych. W warunkach 

naturalnych, na jednakowych siedliskach występują podobne pod względem składu i struktury 

drzewostany w skład, których wchodzą gatunki umożliwiające wykorzystanie ich możliwości 

produkcyjnych. W bezpośrednim związku z drzewostanem pozostaje środowisko wewnętrzne 

lasu, na które składa się charakterystyczny fitoklimat, forma próchnicy, skład runa 

oraz kompleksowo rozumiana zoocenoza. W lasach gospodarczych skład drzewostanów 

zwykle odbiega od optymalnego, a wytworzone przez nie środowisko wewnętrzne ulega 

przekształceniom, zacierając rzeczywiste możliwości siedlisk lub je zniekształca a niekiedy 

nawet degraduje. Znajomość typu siedliska jest niezbędna w praktyce hodowlano-leśnej 

do zapewnienia trwałości, rozmiarów i jakości produkcji drewna. 

Odmiana typu siedliskowego lasu. Cechą charakterystyczną odmian typu 

siedliskowego lasu i kryterium różnicującym jest naturalna rola lasotwórcza ważniejszych 

gatunków drzew leśnych, uwarunkowana ich zasięgiem terytorialnym (poziomym i pionowym) 

oraz składem naturalnym gatunkowym drzewostanów. 

Wyróżnia się: 

a) odmiany krainowe typu siedliskowego lasu wynikające z położenia w określonej krainie 

przyrodniczo-leśnej, tj. głównie ze zróżnicowania warunków klimatycznych, np. LMśw w krainie 

II oraz LMśw w krainie V; 

b) odmiany fizjograficzno-klimatyczne siedliskowego typu lasu wyróżniane na terenach 

wyżynnych ze względu na lokalne położenie (stok, ekspozycja, dolina, wierzchowina), 

wskazujące na potrzeby odmiennego planowania hodowlanego. 

W nowej instrukcji na podkreślenie zasługuje wprowadzenie pojęcia „typ lasu”, które definiuje 

ogólny cel hodowlany produkcji leśnej, wynikający z roli lasotwórczej gatunków drzew (zespołu 

roślinnego) na danym siedlisku. 

W obrębie typu siedliskowego lasu wyróżnia się typ lasu. Jest to jednostka obejmująca 

płaty lasu o podobnych warunkach siedliskowych z właściwym dla nich, względnie trwałym 

składem i strukturą drzewostanu oraz innych warstw roślinności. Wskazuje on ogólny cel 

hodowlany, wynikający z roli lasotwórczej gatunków drzew na danym siedlisku. Podstawą 

wydzielania i nazewnictwa typu lasu jest skład gatunkowy drzewostanu, potencjalny 

dla warunków edaficznych danego typu siedliskowego lasu. 

W wyniku inwentaryzacji siedlisk na terenie Krakowa wyodrębniono 6 typów 

siedliskowych lasu, których udział powierzchniowy przedstawiają poniższe wykresy i tabele. 

 

Tabela Powierzchnia siedlisk nizinnych i wyżynnych 

Typ Siedliskowy 

lasu Pow. [ha] 

Nizinne 35,95 

Wyżynne 4,24 

Razem  40,19 

 

Tabela Zestawienie powierzchni siedlisk w grupach troficznych 

Typ Siedliskowy 

lasu Pow. [ha] 

Lasy mieszane 1,55 

Lasy 33,54 

Olsy 5,11 

Razem 40,19 
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Tabela Zestawienie powierzchni siedlisk w grupach wilgotnościowych 

Typ Siedliskowy lasu Pow. [ha] 

Siedliska świeże 15,58 

Siedliska wilgotne 19,51 

Siedliska bagienne 5,11 

Razem 40,19 

 

Tabela Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu 

Typ Siedliskowy 

lasu Pow. [ha] 

LMśw 0,80 

LMw 0,75 

Lśw 10,54 

Lw 18,76 

Ol 5,11 

Lwyżśw 4,24 

Razem 40,19 

 

WARIANTY WILGOTNOŚCIOWE SIEDLISK 

Wariant uwilgotnienia siedliska, wyróżniany w ramach typu siedliskowego lasu 

i precyzujący stosunki wilgotnościowe siedliska, określa się w zależności od charakteru wody: 

gruntowej (g) i jej głębokości występowania, glebowo-opadowej (og) i stokowej (sg) 

oraz głębokości jej występowania i okresu stagnowania. 

 

W przypadku występowania wody gruntowej wyróżnia się 7 stopni, oznaczonych 

symbolami g1-g7, a w przypadku wody opadowej 5 stopni oznaczonych og1-og5. Stopnie 

w przypadku wody opadowej zależne są od długości okresu jej występowania i głębokości 

stagnowania. W przypadku wód zalewowych wyróżnia się siedliska zalewane i jednocześnie 

podtapiane, gdzie woda w profilu utrzymuje się przez znaczną część roku oraz siedliska 

zalewane, co najmniej raz w roku wiosną lub wielokrotnie w ciągu roku podczas krótkich 

zalewów. 

W przypadku siedlisk odwodnionych symbol wariantu siedliska oznaczony jest cyfrą 

„0”. 

Na terenie Krakowa występują siedliska: 

  świeże,  wilgotne,  bagienne. 

Każdy typ siedliskowy dzieli się na warianty wilgotnościowe. 

 

1. Wyróżniono dwa warianty wilgotnościowe w typach siedliskowych świeżych: 

wariant umiarkowanie świeży, oznaczany cyfrą 1 po nazwie typu siedliskowego lasu. Są to 

siedliska bez wyraźnego wpływu wody gruntowej na glebę (gleby nie oglejone g6). Poziom 

wody gruntowej głęboki, poniżej 2,5 m. Występuje na powierzchni 3,61 ha. 

wariant silnie świeży, oznaczany cyfrą 2 po nazwie typu siedliskowego lasu. Na tych 

siedliskach zaznacza się słaby wpływ wody gruntowej i opadowej na glebę w stopniach 

oglejenia g5 i og5. Poziom wody gruntowej poniżej 1,8 m, opadowej poniżej 1,3 m. Oglejenie 

nie występuje lub słabo marmurkowate poniżej 130 cm w utworach piaszczystych, bądź 

plamiste poniżej 40 cm na utworach zwięźlejszych niecałkowitych. Występuje we wszystkich 

wyodrębnionych siedliskach świeżych zajmując powierzchnię 11,16 ha. 
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W sumie, więc siedliska świeże zajmują powierzchnię 14,24 ha; Siedliska te 

reprezentowane są przez: LMśw, Lśw i Lwyżśw. 

 

2. Siedliska wilgotne zajmują nieco większy obszar. Są to siedliska: LMw i Lw. Wyróżniono tu 

2 warianty wilgotnościowe: 

 wariant umiarkowanie wilgotny, oznaczony cyfrą 1 po nazwie typu siedliskowego lasu. Wpływ 

wody gruntowej lub opadowej umiarkowany. Woda gruntowa w stopniu oglejenia g4 

z dwumiesięcznym okresem występowania, woda opadowa og4  z jednomiesięcznym 

okresem występowania. Występuje oglejenie strefowe, rzadziej całkowite poniżej 140cm. 

Poziom wody gruntowej od 0,8 do 1,8 m, opadowej od 0,8 do 1,3 m. Wariant ten zajmuje 

powierzchnię 19,10 ha. 

wariant silnie wilgotny, oznaczany cyfrą 2 po nazwie typu siedliskowego lasu. Wpływ wody 

gruntowej lub opadowej dość silny. Woda gruntowa w stopniu oglejenia g3  z trzymiesięcznym 

okresem występowania, woda opadowa og3 z dwumiesięcznym okresem występowania. 

Występuje oglejenie wyraźnie strefowe lub całkowite poniżej 60cm. Poziom wody gruntowej 

od 0,5 do 0,8 m, opadowej od 0,4 do 1,8 m. Powierzchnia występowania 0,37 ha. 

3. Siedliska bagienne zajmują niewielką powierzchnię 4,12 ha. Występują 3 warianty 

uwilgotnienia: 

wariant odwodniony, oznaczany cyfrą 1 po nazwie typu siedliskowego lasu. Wpływ 

wody gruntowej lub opadowej dość silny. Woda gruntowa w stopniu oglejenia Og3 z dwu-

trzymiesięcznym okresem występowania, woda opadowa Oog3  z jedno-dwumiesięcznym 

okresem występowania. Występuje oglejenie o cechach oksydacyjno-redukcyjnych do 80 cm, 

a poniżej całkowite. Poziom wody gruntowej od 0,5 do 1,8 m, opadowej od 0,4 do 1,3 m. 

Powierzchnia siedlisk w wariancie odwodnionym wynosi 2,91 ha. 

wariant mokry, oznaczany cyfrą 2 po nazwie typu siedliskowego lasu. Wpływ wody 

gruntowej lub opadowej silny okresowy. Woda gruntowa w stopniu oglejenia g2 z trzy-

pięciomiesięcznym okresem występowania, woda opadowa og2 z dwu-trzymiesięcznym 

okresem występowania. Występuje oglejenie całkowite poniżej 40 cm. Poziom wody gruntowej 

od 0,2 do 0,5 m, opadowej od 0,2 do 0,4 m. Powierzchnia siedlisk w wariancie mokrym wynosi 

1,13 ha. 

wariant bardzo mokry, oznaczany cyfrą 3 po nazwie typu siedliskowego lasu. Wpływ 

wody gruntowej lub opadowej bardzo silny okresowy. Woda gruntowa w stopniu oglejenia g1 

z pięcio do dziewięciomiesięcznym okresem występowania, woda opadowa og1 z trzy do 

pięciomiesięcznym okresem występowania. Oglejenie całkowite od powierzchni gleby 

mineralnej. Poziom wody gruntowej od 0,0 do 0,2 m, opadowej od 0,0 do 0,2 m. Powierzchnia 

siedlisk w wariancie bardzo mokrym wynosi 0,08 ha. 

 

Tabela 1 Zestawienie grup wilgotnościowych siedlisk 

Typ Siedliskowy 

lasu Wariant 

Pow 

[ha] 

Świeże 1 2,28 

  2 11,16 

Razem Świeże  14,24 

Wilgotne 1 19,10 

  2 0,37 

Razem Wilgotne  19,47 

Bagienne 1 5,11 

Razem Bagienne  5,11 
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SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SIEDLISK 

Na gruntach przeznaczonych do zalesienia w Krakowie występują siedliska nizinne 

i w niewielkiej części siedliska wyżynne. Ze względu na dużą różnorodność podłoży 

geologicznych wyróżnione typy siedliskowe lasu podzielone zostały na glebowe rodzaje 

żyzności. Żyzność, czyli zasobność w rozmaite składniki chemiczne, pozostaje w ścisłym 

związku z pochodzeniem geologicznym i petrografią skały macierzystej. Wypadkowe żyzności 

i wilgotności składają się na tzw. urodzajność, czyli zdolność zaspokajania życiowych potrzeb 

roślin. 

 

S I E D L I S K A  N I Z I N N E 

Rozpościerają się one w przedziale wysokości od ok. 180 do 250 m n.p.m. zajmując 

osadowe utwory glebowe pochodzenia czwartorzędowego, czasem utwory pochodzenia 

jurajskiego. W większości są to utwory czwartorzędowe, głównie akumulacji rzecznej 

i lodowcowej, resztę stanowią utwory starsze. Cechuje je głównie akumulacyjny typ rzeźby 

terenu, który bywa w większości płaski lub falisty, a na utworach deluwialnych może 

występować ukształtowanie pagórkowate. 

Siedliska nizinne zajmują powierzchnię 34,93 ha.  

Lasy mieszane 

Siedliska średnio żyzne, o glebach dość zasobnych i umiarkowanie kwaśnych. Zajmują 

łączną powierzchnię 1,55 ha. 

Las mieszany świeży – LMśw 

Siedliska świeże z głębokim poziomem wody gruntowej, bez wyraźnego wpływu wody 

na glebę lub pod wpływem wody opadowoglebowej. Występuje w dwóch wariantach 

wilgotnościowych.  

Runo: 

Chamaenerion angustifolium, Rubus plicatus, Solidago canadensis, Poa nemoralis, 

Lamium album, Urtica dioica, Milium effusum, Crataegus monogyna, Hypericum maculatum, 

Achillea millefolium, Festuca gigantea, Aegopodium podagraria, Padus serotina, Vicia sepium, 

Dryopteris dilatata, Melandrium rubrum, Taraxacum officinale, Lathyrus sp., Rosa sp. 

W drzewostanie występuje osika, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy 

i bezszypułkowy, czeremcha pospolita, klon jesionolistny, akacja. Spośród gatunków 

podszytowych warto wymienić jarzębinę, głóg jednoszyjkowy, tarninę, dziką jabłoń, czeremchę 

i bez czarny. 

Wariant siedliska – LMśw2 

Las mieszany świeży w wariancie silnie świeżym z wodą gruntową w zasięgu dolnej 

części profilu glebowego lub ze słabym wpływem wody opadowej, krótkookresowej. W tym 

wariancie siedliska występuje próchnica typu: moder świeży, moder-mor świeży. Czasem 

gleby bez wytworzonej próchnicy. 

Uziarnienie – piaski gliniaste i słabo gliniaste. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe. 
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Qp piaski zwałowe  

Podtypy gleb: 

Gleby rdzawe właściwe (RDw) 

Są to gleby mezotroficzne; głęboko gruntowoglejowe. 

 

Las mieszany wilgotny – LMw 

Siedliska dość żyzne, korzystnie lub nadmiernie uwilgotnione. W jednym wariancie 

wilgotnościowym zajmują powierzchnię 0,75 ha. Teren zazwyczaj płaski w niewielkich 

obniżeniach.  

Runo: 

Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Cirsium sp., Solidago sp., Galium schultesii, Poa 

nemoralis, Galium aparine, Geranium pratense, Lamium album, Urtica dioica, Cerastium sp., 

Rubus caesius, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, Iris pseudacorus, Ranunculus 

lanuginosus, Rumex acetosa, Heracleum sphondylium, Carduus crispus, Tragopogon 

pratensis, Milium effusum, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Bidens tripartita. 

W drzewostanie występuje osika, klon jesionolistny, wierzba iwa, jesion, czeremcha 

pospolita i amerykańska, orzech włoski oraz głogi jedno i dwuszyjkowe. W warstwie 

podszytowej spotkać można bez czarny, tarninę, głogi i czeremchy. 

Wariant siedliska – LMw1 

Las mieszany wilgotny w wariancie umiarkowanie wilgotnym (okresowo odwodniony). 

W tym wariancie siedliska występuje próchnica typu: mull wilgotny, moder-mull wilgotny, 

moder wilgotny. Czasem gleby bez wytworzonej próchnicy. 

Stopnie oglejenia g4 i og4.  

Uziarnienie –piaski luźne, słabo gliniaste i gliniaste,  

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe  

Qfp piaski rzeczne tarasów plejstoceńskich 

Podtypy gleb: 

Gleby gruntowoglejowe próchniczne (Gp) 

Gleby występują w odmianie, mezotroficznej oraz porolnej.  
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Lasy  

Siedliska żyzne i bardzo żyzne, o glebach umiarkowanie i słabo kwaśnych 

lub obojętnych, średnio i silnie nasyconych zasadami. Łączna powierzchnia siedlisk lasowych 

wynosi 29,25 ha. 

Las świeży – Lśw 

Siedliska lasu świeżego najczęściej związane są z żyznymi utworami. Lasy świeże 

zajmują 11,53 ha.  

Próchnica typu: moder świeży, mull świeży i moder-mull świeży.  

Runo: 

Arrhenatherum elatius, Poa nemoralis, Glechoma hederacea, Dactylis glomerata, 

Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Galium aparine, Taraxacum officinale, Galium sp., 

Urtica dioica, Chamaenerion angustifolium, Geum urbanum, Poa annua, Milium effusum, 

Aegopodium podagraria, Rosa sp., Carduus sp., Ranunculus arvensis, Rumex acetosa, 

Taraxacum officinale. 

W drzewostanie lub zadrzewieniach występuje brzoza, lipa drobnolistna, osika, dąb 

szypułkowy i czerwony, klon pospolity i jesionolistny, śliwa tarnina, orzech włoski, głogi jedno 

i dwuszyjkowe, czeremcha pospolita, jabłoń, akacja. W podszycie występują głogi, czeremcha 

pospolita, leszczyna, dereń jadalny i świdwa, bez czarny, trzmielina, tarnina i śnieguliczka.  

Wariant siedliska – Lśw1 

Las świeży w wariancie świeżym ze słabym wpływem wody opadowej na glebę. 

Oglejenie opadowe znikome lub brak. W tym wariancie siedliska występuje próchnica typu: 

mull świeży, moder-mull św. 

Uziarnienie – pyły ilaste. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe – lessy.  

Podtypy gleb: 

Gleby brunatne właściwe (BRw). Gleby eutroficzne, nieoglejone lub oglejone 

w niewielkim stopniu. Bardzo żyzne gleby o wysokich możliwościach produkcyjnych, 

zawierające CaCO3. 

Wariant siedliska – Lśw2 

Las świeży w wariancie silnie świeżym z umiarkowanym wpływem wody gruntowej 

i opadowej na glebę. W tym wariancie siedliska występuje próchnica typu: mull świeży, moder-

mull świeży lub moder świeży. Czasem gleby bez wytworzonej próchnicy. 
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Foto Grunty przeznaczone pod zalesienie, potencjalne siedlisko Lśw2 (działka nr 31/3) 

 

  

Stopnie oglejenia og5 lub g5. 

Uziarnienie – pyły gliniaste i ilaste, gliny piaszczyste. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe. 

Qg – gliny zwałowe; Ql  utwory lessowe.  

Podtypy gleb: 

Gleby brunatne właściwe (BRw), Gleby płowe brunatne (Pog),  

Gleby porolne, eutroficzne; mezotroficzne i opadowoglejowe (sporadycznie głęboko 

gruntowoglejowe). Żyzne gleby o wysokich możliwościach produkcyjnych, czasem 

zawierające CaCO3. 
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Las wilgotny – Lw 

Powierzchnia występowania lasu wilgotnego wynosi 18,72 ha. Przeważającą część 

powierzchni siedlisk stanowi wariant umiarkowanie wilgotny (Lw1). Lasy wilgotne występują 

na terenie o płaskim położeniu. 

Foto Las wilgotny wytworzony na starej madzie rzecznej (działka 212) 

 

Runo: 

Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Rubus caesius, Galium 

aparine, Rubus idaeus, Chaerophyllum hirsutum, Solidago sp., Cirsium rivulare, Gerenium 

robertianum, Geum urbanum, Ajuga reptans, Glechoma hederacaea, Impatiens parviflora. 

W drzewostanie lub w zadrzewieniach występuje brzoza brodawkowata, dąb 

szypułkowy, klon jesionolistny, osika, olsza czarna, orzech włoski, czereśnia, grusza, wierzba, 

głóg jednoszyjkowy. W warstwie podszytu i podrostu występuje bez czarny, głogi, kruszyna, 

szakłak, tarnina, jarzębina, dereń świdwa i czeremcha. 

Wariant siedliska – Lw1 

Las wilgotny w wariancie umiarkowanie wilgotnym. Płytkie wody gruntowe wywołujące 

dość wysokie oglejenie lub wody glebowoopadowe występujące średnio głęboko przez około 

1  2 miesiące w roku i powodujące silne opadowe oglejenie. Siedlisko na ogół bardzo żyzne, 

z próchnicą typu mull wilgotny, moder-mull wilgotny. Czasem gleby bez wytworzonej 

próchnicy. 

Stopnie oglejenia: g4.  
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Uziarnienie – gliny pylasto ilaste, pyły ilaste– czasem żwirowe. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe. 

Qg  gliny zwałowe, Qmd – mady rzeczne. 

Podtypy gleb: 

Gleby opadowoglejowe właściwe (OGw 

Gleby w odmianach porolnej, mezotroficznej i eutroficznej 

Wariant siedliska: Lw2 

Las wilgotny w wariancie silnie wilgotnym. Siedlisko bardzo żyzne. Porośnięte łąkami 

zmiennowilgotnymi. W tym wariancie siedliska gleby bez wytworzonej próchnicy. Stopnie 

oglejenia g3 i og3. 

Uziarnienie – pyły gliniaste, pyły ilaste. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe. 

Qg – gliny zwałowe. 

Podtypy gleb: 

Gleby opadowo glejowe (OGw). 

Gleby eutroficzne i porolne. 

Ols typowy – Ol 

Las wysokopienny, w którym drzewa mogą osiągać znaczne zwarcie. Dno lasu 

kształtuje się niejednolicie. U nasady krzewów i pni drzew występują kępy powstałe przez 

nagromadzenie się humusu i namułów wokół korzeni przybyszowych, które z powodu wahania 

poziomu wody gruntowej wyrastają na różnej wysokości. Kępy osiągają nieraz znaczne 

rozmiary, 60 cm wysokości i do 2 m średnicy. Na siedliskach nie odwodnionych 

w zagłębieniach pomiędzy kępami, przez większość roku są stale wilgotne i grząskie, a przez 

długi okres w ciągu roku zatopione wodą. W związku z powyższym w olsach panuje specjalnie 

wilgotny mikroklimat oraz swoiste warunki dla przebiegu procesów glebowych i rozwoju 

roślinności. Warstwę drzew z dominacją olsza czarna gatunki współpanujące to czasem 

brzoza. W warstwie krzewów, miejscami silnie rozwiniętej, występują olsze czarne i szare, 

czeremcha pospolita, jarząb i wierzby. Runo rozwija się bujnie i często pokrywa 8090% 

powierzchni. W związku z kępiastą budową lasu układa się ono w mozaikę. W dolinkach 

grupują się gatunki bagienne, takie jak: kosaciec żółty, trzcina pospolita i turzyce. Na kępach 

występuje roślinność lasów wilgotnych i uboższych siedlisk. 

Ols typowy zajmuje powierzchnię 5,11 ha. Teren obniżony, płaski w styczności 

z wodami płynącymi. Gleby wytworzone zostały w warunkach bagiennych. 

Ze względu na uwilgotnienie wyróżniono 3 warianty wilgotnościowe. 

Wariant siedliska: Ol1 – Ols typowy w wariancie dość mokrym odwodnionym. 

Próchnica typu mull mokry (mlm). Olsy w wariancie dość mokrym odwodnionym występują na 

obszarze 2,91 ha. Gleby torfowe torfowisk niskich. 
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Ol2 – ols typowy w wariancie mokrym, z wodą gruntową występującą na głębokości 

20-60 cm. Gleby torfowe torfowisk niskich. 

 

Ol3 – Ols typowy w wariancie silnie mokrym, zawodnionym. Spotykany w jednym płacie 

na powierzchni 0,08 ha. Próchnica typu mull mokry (mlm). Gleby torfowe torfowisk niskich. 

Foto Fragment siedliska Ols (działka nr 148/1) 

 

 

SIEDLISKA WYŻYNNE 

Do obszarów wyżynnych zaliczono grunty leżące na wysokości (215 – 330) m n.p.m. 

Tworzą je starsze utwory czwartorzędowe oraz starsze – okresu jurajskiego. Skały te 

miejscami pokrywa warstwa utworów czwartorzędowych o różnej miąższości. Rzeźba terenu 

zdecydowanie różni się charakterem od sąsiadujących terenów nizinnych. Siedliska wyżynne 

zajmują powierzchnię 4,24 ha.  

Lasy wyżynne 

Siedliska bardzo żyzne o glebach dość zasobnych, średnio i silnie nasycone 

sorpcyjnie. Lasy wyżynne zajmują powierzchnię 4,24 ha. 

Las wyżynny świeży – Lwyżśw 

Teren wyżynny – pagórkowaty lub wzgórzowy. 
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Runo:  

Impatiens parviflora, Rubus plicatus, Urtica dioica, Dryopteris filixmas, Geum urbanum, 

Glechoma hederacea, Corylus avellana, Hedera helix, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Rubus 

caesius, Poa nemoralis, Galium aparine, Milium effusum, Rosa sp., Galium schultesii, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea. 

W warstwie drzewostanu występują: dąb szypułkowy, osika, brzoza, jawor, klon 

pospolity, klon jesionolistny, czereśnia, wierzba iwa, topola, orzech włoski i akacja. 

W podszycie spotkać można bez czarny, leszczynę, tarninę, głogi, derenie, tawułę, szakłaka, 

czeremchę pospolitą. 

Wariant siedliska: Lwyżśw1 

Las wyżynny w wariancie umiarkowanie świeżym z wodą gruntową poza zasięgiem 

profilu glebowego i bez wyraźnego wpływu wody opadowogruntowej. W tym wariancie 

siedliska występuje próchnica typu: moder świeży i moder-mull świeży. 

Uziarnienie – gliny piaszczyste kamieniste i żwirowe na utworach kamienistych. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe oraz utwory jurajskie. 

Qg/Jw – gliny zwałowe na jurajskich wapieniach. 

Podtypy gleb: 

Rędziny brunatne (Rbr). 

 Są to gleby porolne, eutroficzne; nieoglejone, płytkie. 

Wariant siedliska: Lwyżśw2 

Las wyżynny w wariancie silnie świeżym z wodą gruntową lub opadowoglejową 

w zasięgiem profilu glebowego. Występuje próchnica typu: moder świeży i moder-mull świeży. 

Uziarnienie – pyły. 

Rodzaj gleby – utwory czwartorzędowe. 

Ol – utwory lessowe oraz Qan – utwory antropogeniczne. 

Podtypy gleb: 

Gleby brunatne wyługowane (BRwy), Gleby brunatne kwaśne (BRk)  

Są to gleby eutroficzne, mezotroficzne, porolne w odmianie opadowoglejowej. 
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5. SZCZEGÓŁOWY PROJEKT ZALESIEŃ 

5.1 Przesłanki do określenia rozmiaru zalesień i ich struktury 

Analiza materiałów fotograficznych pozwoliła stwierdzić, że na znacznej części terenów 

przeznaczonych do zalesienia istnieją zadrzewienia, lub zakrzewienia. Aby określić ich 

wartość i strukturę gatunkową, a zatem podjąć decyzję o włączeniu ich do przyszłych zalesień 

wykonano prace terenowe – taksację leśną. Możliwość włączenia istniejących zadrzewień 

i zakrzewień do projektowanych zalesień ma zasadnicze znaczenie ekonomiczne 

i przyrodnicze. W  związku z tym w ramach oceny terenowej, określano czy istniejące 

zadrzewienia pozwalają zaliczyć opisywany obszar do gruntów leśnych zalesionych 

bez dodatkowych czynności, ewentualnie czy należy je częściowo uporządkować, 

aby wprowadzić rodzime gatunki drzew dostosowane do występujących typów siedliskowych. 

Przy określaniu rozmiaru odnowień sztucznych i ich składu gatunkowego brano pod uwagę 

pokrycie wartościowych zadrzewień zmniejszając powierzchnię zalesień. 

Wstępnie stwierdzono, że część działek można przeznaczyć do zalesienia 

bez warunków wstępnych, ponieważ występują na nich wyłącznie sukcesje gatunków zielnych 

lub nawet drzewiastych, ale w początkowej fazie. Dla tych działek ustalono skład gatunkowy 

odpowiedni dla określonego wcześniej typu siedliskowego i obliczono ilość sadzonek biorąc 

pod uwagę docelowy udział poszczególnych gatunków. Na pozostałych działkach opisano, 

w uproszczony sposób, zadrzewienia i zakrzewienia, oceniono ich wartość przyrodniczą 

i określono wstępnie potrzeby odnowieniowe. Zasadniczym kryterium zaliczenia działki 

do powierzchni leśnej zalesionej była obecność gatunków lasotwórczych występujących 

na minimalnej powierzchni określonej w instrukcji urządzeniowej na 0,4 (40% pokrycia) dla II 

klasy wieku (21 – 40 l) i 0,3 (30% pokrycia) dla III i starszych klas wieku (ponad 40 lat). 

W trakcie lustracji terenowej stwierdzono, że na gruntach przeznaczonych 

do zalesienia występują zbiorowiska leśno – zaroślowe, zaroślowo – leśne i zaroślowe, a także 

zbiorowiska roślinności zielnej z pojedynczymi gatunkami drzewiastymi. Rzadko stwierdzano 

fragmenty o typowej strukturze leśnej oraz sztuczne odnowienia gatunkami lasotwórczymi – 

najczęściej są to fragmentaryczne nasadzenia zadrzewieniowymi sadzonkami w luźnej 

więźbie o charakterze parkowym lub zadrzewieniowym. Stwierdzano także grunty 

o charakterze nieleśnym: grunty orne, łąki, linie energetyczne, tereny rekreacyjne i inne. 

W związku z tym zdecydowano się kwalifikować opisywane grunty wg następujących grup: 

1. Grunty do bezwarunkowego zalesienia, bez sukcesji gatunków drzewiastych, 

lub w początkowej fazie wg warunków opisanych powyżej. 

2. Grunty z wyraźnym drzewostanem o właściwym stopniu pokrycia, z rodzimym 

gatunkiem panującym, ujętym w przyjętych typach drzewostanu. Nie brano pod uwagę 

wierzb drzewiastych i osiki, jako gatunków pożądanych i właściwych. 

3. Grunty z wyraźnym drzewostanem o właściwym stopniu pokrycia, ale z dominującymi 

gatunkami obcego pochodzenia, lub krzewami występującymi w formie drzewiastej 

(głogi, czeremchy) a także z panującymi wierzbami drzewiastymi i osikami. 

4. Grunty o wartościowym składzie sukcesji naturalnej postępującej w kierunku 

wytworzenia zbiorowisk leśnych, lub wykonanymi nasadzeniami zastępczymi 

na których zalecane jest uzupełnienie sukcesji oraz nasadzeń cennymi gatunkami 

rodzimymi właściwymi dla występujących typów siedlisk. 

5. Grunty przeznaczone do naturalnej sukcesji, które należy wyłączyć z ingerencji 

z przyczyn przyrodniczych, np. bagna, tereny zalewowe, wartościowe zarośla, 

lub z przyczyn formalnych – utrudniony dostęp, brak możliwości odnowienia, 

przeznaczenie na cele edukacyjne. 
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6. Grunty pod liniami energetycznymi, grunty przylegające do infrastruktury drogowej, 

w strefie buforowej przy ciekach wodnych, rekreacyjne, zdegradowane 

poprzemysłowe. 

7. Grunty o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie powinny podlegać zalesieniu. 

W tej grupie opisano świeże łąki, kompleks wtórnych muraw kserotermicznych 

i podmokłe łąki (zbiorowiska szuwarów turzycowych). 

Podczas inwentaryzacji siedliskowej dla zdecydowanej większości omawianych 

gruntów określono siedliskowy typ lasu, oraz zaproponowano szereg alternatywnych typów 

drzewostanu. Łącznie opisano 6 typów siedliskowych, dla których zaproponowano 12 typów 

drzewostanu i odpowiadających im składów gatunkowych przedstawionych w poniższej tabeli. 

 

Tabela typów siedliskowych lasu 

Lp. Siedlisko 
Ilość 

wydzieleń 

Powierzchnia  

[m2] 

Udział 

powierzchniowy 

[%] 

1 LMśw 1 0,80 2,0 

2 LMw 2 0,75 1,9 

3 Lśw 17 10,54 26,2 

4 Lw 9 18,76 46,7 

5 Lwyżśw 9 4,24 10,5 

6 Ol 6 5,10 12,7 

Razem  40,19 100,0 

  

W ramach siedliska Lśw zinwentaryzowano w oddziale 2b grunty zdewastowane o 

powierzchni 0,19 ha (hałda poprzemysłowa). 

Tabela typów drzewostanu dla poszczególnych typów siedliskowych lasu 

Typ 

siedliskowy 

Typ 

drzewostanu 

Skład gatunkowy uprawy 

[%] 

LMśw 
So-Bk-Db Db 50, Bk 30, So 20 

Lp-Bk-Db Db 40, Bk 30, Lp 20, So 10 

LMw So-Bk-Db Db 50, Bk 30, So 20 

Lśw 
Wz-Bk-Db Db 40, Bk 20, Wz 20, Lp, Jw 20 

Wz-Lp-Db Db 40, Lp 30, Wz 10, Ol 10, Czr 5, Gb 5 

Lw 

Lp-Wz-Db Db 50, Wz 30, Lp 20 

Ol-Wz-Db Db 50, Wz 30, Ol 20 

Wz-Lp-Db Db 50, Lp 20, Wz 20, Ol 10 

Lwyżśw 

Lp-Gb-Db Db 50, Gb 30, Lp 20 

Lp-Bk-Db Db 50, Bk 25, Lp 20, Gb 5 

Wz-Lp-Db Db 60, Lp 20, Wz 20 

Ol Ol Ol 80, Jś, Wz, Brz 20 
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5.2 Charakterystyka projektu zalesień 

Do zalesienia w najbliższych latach przeznaczono grunty zaliczone do 1 grupy, tj. bez 

sukcesji gatunków lasotwórczych lub z niskim pokryciem tych gatunków. Całkowita 

powierzchnia tej grupy, wynosi 22,40 ha. Jest to 17 odrębnych wydzieleń rozliczeniowych 

o powierzchni od 0,02 ha do 3,84 ha, co stanowi ponad 50% powierzchni objętej niniejszym 

opracowaniem, tj. łącznej powierzchni grup od 1 do 7. 

Największą powierzchnię, niemal 47% obszaru grupy, zajmują grunty zaliczone 

do siedliska lasu wilgotnego Znaczną powierzchnię ok. 26% zajmują grunty na siedlisku lasu 

świeżego.  

Obliczenie ilości sadzonek oparto na u więźbie, tj. 1,3 x1,3 m, za wyjątkiem wydzieleń 

– 1c, 3a, 4a, 4g, 4h, 4m, 5b, 7b, 8b, 8c, 9a, 11b, 12a, 12b gdzie przewidziano zastosowanie 

wyrośniętych form sadzonek – zadrzewieniowych w  nieregularnej lub luźnej więźbie 5 x 5 m 

(wys. 3 – 5 m). Na większości obszaru przewidziano typowy materiał zalesieniowy 

lub zadrzewieniowy w wieku 3–4 lat, szkółkowany. Poniżej przedstawiono sumaryczne 

zastawienie sadzonek wg gatunków. Szczegółowe zestawienie dla wydzieleń zawarte jest 

w zasadniczej tabeli rozliczeniowej. 

 

Lp. Gatunek 
Ilość 

[szt.] 

Udział 

[%] 

1 Bk 17458 15,8 

2 Db 37141 33,6 

3 Lp 12102 11,0 

4 Ol 11095 10,1 

5 Wz 24969 22,6 

6 Jw 7627 6,9 

Razem 110 393 100,00 

 

Pod symbolem Db należy rozumieć dęba szypułkowego i bezszypułkowego, przy czym 

preferować należy dęba bezszypułkowego, jako mniej wymagającego. Lp – oba gatunki lip, 

ponieważ miasto leży w zasięgu występowania obu gatunków. Wz – wiąz szypułkowy, Jw – 

klon jawor. Pozostałe gatunki czyli Brz, Olsz, Gb, Klz, Czr pt należy wprowadzać pojedynczo 

w formie domieszek biocenotycznych. 

Przygotowanie gleby i technika odnowienia muszą być pozostawione do decyzji 

wykonawców. Większość obszaru może być przygotowana za pomocą sprzętu 

mechanicznego. Należy podkreślić, że przed przystąpieniem do zalesienia należy szczególną 

uwagę zwracać na obecność różnego rodzaju podziemnych linii przesyłowych. W czasie 

typowania gruntów do Planu zalesień analizowano przebieg istniejącej infrastruktury 

przesyłowej jednakże w trakcie lustracji terenowej nie zawsze można było potwierdzić 

ich obecność. 

Jak już wspomniano Plan zalesień dotyczy zasadniczo grupy pierwszej. Określenie 

potrzeb zalesieniowych grupy 2, 3 i 4 zostało wstępnie oszacowane podczas prac terenowych. 

Stwierdzono potrzebę uzupełnień luk i przebudowy w rozmiarze od 10 do 30 % powierzchni 

wydzielenia, łącznie 1,62 ha. 

Podsumowując należy stwierdzić, że powierzchnia zalesień i odnowień innego rodzaju, 

określona na gruntach, których dotyczy niniejsze opracowanie, może wynosić łącznie. 24 ha. 
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W trakcie prac terenowych wyłączono z zalesień łąki świeże i wtórne murawy 

kserotermiczne odznaczające się dominacją gatunków rodzimych, stanowiące cenne siedlisko 

przyrodnicze. zlokalizowane w oddziale 12c oraz 12d w zasięgu obowiązującego MPZP 

Krzemionki, który określa następujące warunki zagospodarowania omawianych gruntów: 

„Istniejącą zieleń przeznacza się do zachowania i wskazuje do ochrony czynnej w celu 

zachowania równowagi biocenotycznej oraz zapewnienia trwałości najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych, tj. muraw kserotermicznych, ciepłolubnych łąk owsicowych, siedlisk 

chronionych gatunków zwierząt”. 

Do zalesienia zaplanowano przede wszystkim fragmenty, w których nastąpiła sukcesja 

gatunków ruderalnych maliny, pokrzywy, w szczególności gatunków obcych np. nawłoci 

kanadyjskiej. Z zalesień wyłączono również zbiorowiska szuwarów turzycowych, 

oraz pozostałe tereny zabagnione. Wszystkie powierzchnie wyłączone z zalesienia zostały 

zakwalifikowane w Planie zalesień, jako obszary do naturalnej sukcesji lub jako przyrodniczo 

cenne. Ujęcie tych gruntów w Programie zwiększania lesistości będzie podstawą do podjęcia 

przez Zarząd Zieleni Miejskiej działań ochronnych. 

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona gatunkowa roślin. Na gruntach przeznaczonych 

do uzupełnienia istniejących odnowień w wydzieleniach 11 a i 11b istnieją stanowiska będącej 

pod częściową ochroną gatunkową Centurii pospolitej Centaurium erythraea. W wydzieleniach 

tych zaplanowano uzupełnienie istniejących odnowień w nieregularnej więźbie dlatego 

konieczne jest wykonanie nasadzeń w sposób gwarantujący zachowanie stanowisk gatunku. 

Centuria rośnie na łąkach, miedzach, widnych polanach dlatego wskazane jest pozostawienie 

w miejscach potwierdzonego występowania stanowisk gatunku niezalesionych enklaw. 

 

Ryc. 2. Mapa stanowisk Centurii pospolitej na gruntach ujętych w Planie zalesień 

 
Zapisy Planu zalesień realizowanego w ramach Programu zwiększania lesistości 

wpłyną na kształtowanie krajobrazu Gminy Kraków, poprzez wprowadzenie sadzonek drzew, 
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które w krótkim czasie wypełnią przestrzeń krajobrazu. Mozaikowatość lasów, zróżnicowanie 

powierzchniowe, gatunkowe i wiekowe wzbogaci różnorodność krajobrazu.  

Należy podkreślić, że wprowadzane będą wyłącznie rodzime gatunki drzew w tym 

cenne domieszki biocenotyczne. Przyczyni się to do pozytywnego przeobrażenia krajobrazu 

wielu obszarów Miasta Krakowa do tej pory zdominowanego w wielu przypadkach przez 

gatunki obcego pochodzenia. Należy podkreślić, że znaczna powierzchnia gruntów 

przeznaczonych do zalesienia będzie odnawiana w formie uzupełnienia istniejącej naturalnej 

sukcesji drzew rodzimymi gatunkami lasotwórczymi. 

Bardzo duży, pozytywny wpływ Planu zalesień na walory krajobrazowe będzie 

związany z nieużytkami i gruntami zdegradowanymi przez przemysł. Nieużytki, na których 

postępuje sukcesja naturalna głównie gatunków obcych klona jesionolistnego, orzecha, robinii, 

czeremchy amerykańskiej w wyniku realizacji Programu zwiększania lesistości zostaną 

przekształcone w zbiorowiska leśne oparte na rodzimych gatunkach drzew odznaczające się 

dużymi walorami krajobrazowymi. Dodatkowo realizacja Planu zalesień doprowadzi 

do ograniczenia ekspozycji w przestrzeni krajobrazu hałd, osadników, rurociągów, linii 

energetycznych.  

 

Ochrona cieków wodnych 

Rowy oraz naturalne cieki wodne wyłączone są z zalesień jednak tereny biologicznej 

obudowy cieków wodnych podlegają intensywnej sukcesji naturalnej zbiorowisk leśnych 

(głównie łęgowych). Grunty objęte Programem zwiększania lesistości przeznaczone 

do zalesienia częściowo znajdują się w pobliżu terenów, po których przebiegają rowy 

oraz naturalne cieki wodne. W związku z powyższymi uwarunkowaniami wyznaczono strefę 

buforową szerokości 40 przylegającą do naturalnego cieku wodnego (Oddz. 11). Są to tereny 

zdegradowane w wyniku działalności Kopalni Otworowej Barycz, które następnie poddano 

rekultywacji. MPZP Barycz dopuszcza zagospodarowanie terenów zielenią wysoką i niską, 

z zachowaniem 40 metrowego pasa terenu wzdłuż potoku Malinówka wolnego od zieleni 

wysokiej.  

W przypadku rowów dopuszcza się zalesienie gruntów przy zachowaniu poniższych 

warunków: 

 Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2268 ze zm.) zakazuje się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód 

powierzchniowych. Ponadto, zgodnie z art. 232 ust.1 ww. ustawy zakazuje się 

grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód 

powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także 

zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. 

 Rowy stanowią urządzenia wodne (art. 16 pkt 65 lit a) ww. ustawy), w związku z tym, 

na podstawie art. 192 ust.1 pkt1) ustawy Prawo wodne zabrania się niszczenia 

lub uszkadzania rowów. 

 Niedopuszczalna jest zmiana ukształtowania terenu, która doprowadzi do zakłócenia 

stosunków wodnych niekorzystnie wpływających na grunty sąsiednie. 

 

Ochrona bioróżnorodności 

Różnorodność biologiczna, bogactwo genetyczne, zgodność z warunkami 

siedliskowymi czy rodzime pochodzenie są czynnikami wzmacniającymi trwałość lasu. 

Ochrona bioróżnorodności należy do podstawowych działań współczesnego leśnictwa. 

Dla zachowania cennych walorów przyrodniczych i zachowania bioróżnorodności niezbędne 

jest zachowanie łączności ekologicznej między kompleksami.  
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Ochrona różnorodności biologicznej powinna przebiegać na następujących 

poziomach.  

Na poziomie krajobrazu należy dążyć do zachowania naturalnych form krajobrazu, 

jakimi są różne typy lasu, śródleśne łąki, bagna, torfowiska itp. oraz twory przyrody 

nieożywionej np. wychodnie skalne. Poprzez kształtowanie strefy ekotonowej należy dążyć 

do harmonizowania przejść pomiędzy różnymi biotopami (formami krajobrazu).  

Na poziomie ekosystemu należy jak najszerzej chronić i wykorzystywać w hodowli lasu 

zmienność siedlisk. Mikrosiedliska zajmujące nieraz bardzo małe powierzchnie należy 

wykorzystywać do wprowadzenia cennych gatunków domieszkowych. Chronić należy 

ekosystemy wilgotne jak młaki, bagienka, oczka wodne, zbiorowiska kserotermiczne będące 

środowiskiem występowania rzadkiej flory i fauny.  

Problematyka pozostawiania niezalesionych fragmentów polan, terenów zabagnionych 

była szczegółowo analizowana na etapie sporządzania Planów zalesień (prace terenowe 

i kameralne). Odstępowano od zalesiania fragmentów zabagnionych, porośniętych cennymi 

zbiorowiskami łąkowymi oraz roślinnością kserotermiczną celem wyłączenia z zalesiania 

enklaw (polan śródleśnych), które będą w przyszłości zwiększały bioróżnorodność zalesionych 

obszarów. 

Różnicowanie drzewostanów zgodne z warunkami naturalnymi polega na utrzymaniu 

odpowiedniej struktury gatunkowej, wiekowej, warstwowej i przestrzennej. Zapewnieniu takiej 

różnorodności drzewostanów ma służyć odpowiednio prowadzona gospodarka leśna. 

Na poziomie gatunkowym ochrona różnorodności może dotyczyć warstwy drzew, 

krzewów czy runa. W przypadku drzew chodzi głównie o wzbogacenie składu gatunkowego 

drzewostanów. Cenne domieszki korzystnie wpływają na trwałość lasów, ale przy ich 

wprowadzaniu należy kierować się wymaganiami siedliskowymi i klimatycznymi 

poszczególnych gatunków (wykorzystanie mikrosiedlisk). W przypadku rzadkich chronionych 

gatunków krzewów czy roślin runa należy zabiegi hodowlane w drzewostanie podporządkować 

ochronie tych stanowisk. W zróżnicowanym środowisku leśnym występuje również większa 

różnorodność gatunków zwierząt. Między innymi bardzo wiele gatunków jest związanych 

z martwą i butwiejącą tkanką drzew, stąd korzystne jest pozostawianie martwych drzew w lesie 

do ich mineralizacji.  

Na poziomie genetycznym należy dążyć do zachowania możliwie jak najszerszej puli 

genowej, co sprzyja zwiększeniu odporności na pojawiające się zdarzenia stresogenne, 

poprzez rozszerzenie bazy genowej biorącej udział w selekcji naturalnej. Wskazane jest zatem 

na możliwie jak największych obszarach zachowywanie różnorodności genowej. Można to 

osiągnąć przez maksymalne wykorzystanie odnowienia naturalnego pochodzącego od jak 

największej liczby osobników.  

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie w zasięgu Gminy Miejskiej 

Kraków najszybciej rozprzestrzeniają się w sposób naturalny gatunki obce m in. orzech włoski, 

klon jesionolistny, robinia akacjowa, przyjmująca często formę drzewiastą czeremcha 

amerykańska. Dlatego mając na względzie aktualny stan wielu obszarów leśnych należy 

szczególnie popierać odnowienie naturalne rodzimych gatunków, natomiast stopniowo 

eliminować inwazyjne gatunki obce, jednocześnie zastępować je rodzimymi gatunkami drzew 

dostosowanymi do występujących siedlisk. 

Ważnym aspektem w kontekście ochrony bioróżnorodności jest ochrona organizmów 

związanych ze środowiskiem rozkładającego się drewna. W ekosystemach leśnych 

systematycznie pozostawia się coraz więcej martwego i rozkładającego się drewna, które jest 

środowiskiem życia tych organizmów. Organizmy związane z martwym drewnem można 

podzielić na saproksylobionty i saproksylofile. Saproksylobionty to organizmy w sposób 
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bezwzględny (obligatoryjny) związane stale lub w jakimś momencie swojego cyklu życiowego 

z martwym drewnem lub organizmami żyjącymi na nim. Saproksylofile to z kolei organizmy 

w sposób fakultatywny związane ze środowiskiem martwego drewna. Saproksylobionty 

i saproksylofile to niezwykle zróżnicowane grupy organizmów posiadające przedstawicieli 

w różnych jednostkach taksonomicznych (mało gatunków wśród kręgowców, czy roślin 

naczyniowych, natomiast bardzo dużo wśród stawonogów i grzybów). Do głównych funkcji 

martwego drewna można zaliczyć:  

 źródło pożywienia dla różnych grup organizmów.  

 miejsce schronienia, kryjówki sezonowej, dobowej; miejsce wzrostu; miejsce 

zdobywania pożywienia, zalotów, składania jaj, wychowu potomstwa.  

 modyfikacja warunków siedliskowych i wpływ na organizmy żyjące w najbliższym 

otoczeniu (nasłonecznienie, topografia).  

 modyfikacja krążenia pierwiastków w ekosystemie leśnym.  

 magazynowanie węgla, pośrednio wpływ na globalny klimat.  

 wpływ na produkcyjność ekosystemu leśnego przez dostarczanie pierwiastków, 

związków odżywczych i wody.  

 

Ochrona organizmów związanych z martwym i rozkładającym się drewnem powinna 

być realizowana poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości drewna do naturalnego rozkładu, 

bez narażania drzewostanów na opanowanie przez szkodniki wtórne lub choroby grzybowe.  

Pozostawianie drzew obumierających i martwych drzew stojących, drzew dziuplastych, 

rozkładającego się drewna leżącego wpływa dodatnio na ochronę różnorodności biologicznej 

w ekosystemach leśnych. Większa ilość martwego drewna w lesie to wzrost ilości i liczebności 

organizmów z nim związanych. Pozostawianie martwego drewna nie należy koncentrować 

wyłącznie w starszych klasach wieku. Istotne jest pozostawianie martwego drewna również 

w młodszych klasach wieku ze względu na występującą w takich ekosystemach florę i faunę, 

szczególnie saproksylobionty. Martwe rozkładające się drewno, ma również kluczowe 

znaczenie w procesie odnawiania się lasu, tworząc docelowo substrat, na którym odnawia się 

młode pokolenie.  

Należy zwrócić jednak uwagę na problem pozostawiania martwego drewna w aspekcie 

bezpieczeństwa osób przebywających w lesie, jako miejscu pracy oraz przebywających 

rekreacyjnie lub w celach edukacyjnych (np. wycieczki szkolne). Pozostawiając w lesie martwe 

drewno stojące, aspekt bezpieczeństwa ludzi powinien być nie tylko brany pod uwagę, 

ale w wielu przypadkach powinien być decydujący np. w miejscach realizacji celów 

dydaktycznych młodzieży szkolnej. 

 

Strefy przejściowe (ekotony) 

Ekoton to pas przejściowy na styku dwóch biocenoz, odznaczający się większym 

bogactwem flory i fauny niż sąsiadujące ze sobą ekosystemy. Szczególnie bogate są szerokie 

ekotony będące miejscem bytowania gatunków charakterystycznych dla obu sąsiadujących 

biocenoz.  

Zgodnie z ekologicznymi zasadami gospodarki leśnej zaleca się tworzenie na 

obrzeżach lasu pasa ochronnego o szerokości 20–30 m., złożonego z roślinności zielnej, 

krzewów, niskich drzew i luźnego piętra górnego, jako strefy ekotonowej w otoczeniu cennych 

siedlisk (łąk, bagien, oczek wodnych, rzek, potoków rowów itp.). 

Ekoton spełnia wiele funkcji, głównie biologicznych i ochronnych. Biologiczna funkcja 

ekotonu związana jest z występowaniem większej grupy zwierząt kręgowych i bezkręgowców, 

większym bogactwem zespołów roślinnych. Ochronna funkcja ekotonu polega na ograniczaniu 
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ujemnego wpływu środowisk terenów otwartych na środowisko leśne, min. chroni przed 

hałasem, stanowi barierę dla huraganowych wiatrów, pożarów, łagodzi ekstremalne zmiany 

temperatur, spełnia rolę filtra dla różnego rodzaju imisji przemysłowych wnikających do 

wnętrza lasu. 

Strefy ekotonowe działają korzystnie na estetykę kompleksów leśnych, szczególną rolę 

pełnią wzdłuż arterii komunikacyjnych, a także w lasach przeznaczonych do masowej 

rekreacji. 

Przy zakładaniu tych stref należy stosować gatunki drzew i krzewów zgodne z 

siedliskowym typem drzewostanu. Należy stosować rozluźnioną więźbę sadzenia i bardziej 

intensywne zabiegi pielęgnacyjne prowadzące do powstania pełnej warstwowej struktury 

drzewostanu. Należy dążyć, aby zewnętrzne obrzeża lasu oraz lasy wzdłuż gruntów 

nieleśnych wewnątrz kompleksu leśnego były maksymalnie wypełnione przez roślinność 

zielną, krzewy i drzewa w układzie pionowym i poziomym. 

W tym celu należy: 

 wykorzystywać istniejące odnowienia naturalne różnych gatunków drzew i krzewów 

rodzimego pochodzenia właściwych dla danego siedliska, 

 stosować przede wszystkim drzewa i krzewy światłożądne odporne na działanie wiatru 

i mrozu. Gatunki te powinny wyróżniać się dużymi walorami estetycznymi oraz dawać 

dobre schronienie dla zwierząt, 

 stosować dla drzew i krzewów zmieszanie grupowe (5–10 sadzonek jednego gatunku 

w jednej grupie), 

 wykonywać częstsze i silniejsze cięcia pielęgnacyjne w celu wykształcenia drzew z 

silnym ugałęzionym pniem i silnym systemem korzeniowym. 

 

Grodzenie upraw 

Grodzenia upraw leśnych to jeden ze sposobów zabezpieczenia młodego pokolenia 

lasu przed szkodami od zwierzyny leśnej saren, jeleni, łosi. 

Grodząc fragmenty upraw mające przez najbliższe dziesięciolecia stanowić 

drzewostan, zabezpieczamy je przed zgryzaniem (zjadaniem pąków i pędów 

wierzchołkowych), spałowaniem (ogryzaniem kory) czy czemchaniem (obijaniem pni 

porożem). Zwierzyna ogryzając czy uszkadzając drzewka powoduje ich deformację, a w 

skrajnych przypadkach nawet zamieranie. Siatka czy płot z żerdzi chroni więc czasowo młode 

pokolenia, a gdy drzewa już wyrosną to powierzchnię taką należy rozgrodzić Zwykle okres ten 

trwa 5–7 lat.  

Należy unikać grodzenia upraw w miejscach korytarzy ekologicznych, a w przypadku 

konieczności zastosowania tych zabezpieczeń, odpowiedniego oznaczenia grodzonych upraw 

leśnych zapobiegających kolizji ze zwierzyną. 

Zaleca się, aby grodzenia były stosowane na stosunkowo niewielkich powierzchniach, 

w miejscach koncentracji zwierzyny jedynie dla gatunków atrakcyjnych dla zwierzyny czyli lipy, 

dęba, jawora. 

 

Pasy przeciwpożarowe 

Ze względu na występujące w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków żyzne siedliska i 

związane z nimi liściaste gatunki drzew oraz znaczny udział siedlisk wilgotnych zagrożenie 

pożarowe jest niskie w skali całego Krakowa, ale w przypadku zakładanych upraw zwłaszcza 

na nieużytkach zagrożenie pożarowej jest duże (szczególnie wiosną suche trawy, trzciny są 

niestety często podpalane przez człowieka i stanowią realne niebezpieczeństwo zniszczenia 

sąsiadującego z nimi młodego lasu). 
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7. Załączniki 

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SG19-32, SG20-16; 

2. Karty typologicznych pow. siedliskowych zawierające zdjęcia fitosocjologiczne; 

3. Skrócone opisy taksacyjne gruntów objętych planami zalesień [pierwszy okres 

realizacji Programu]; 

Materiały kartograficzne (w odrębnych teczkach): 

4. PODZIAŁ GRUNTÓW – (Plany zalesień: Okres 2018-2022). Mapa przeglądowa 

rozmieszczenia arkuszy w ramach Powiatowego programu zwiększania lesistości 

Miasta Krakowa. Skala 1 : 70 000 (format A3); 12 arkuszy mapy gospodarczo-

przeglądowej gruntów objętych programem zwiększania lesistości Miasta Krakowa. 

Skala 1 : 1 000 lub 1 : 2 000 (format A3); 

7. SIEDLISKOWE TYPY LASÓW – (Plany zalesień: Okres 2018-2022). 12 arkuszy 

mapy gospodarczo-przeglądowej siedliskowych typów lasu [pierwszy okres realizacji 

Programu]. Skala 1 : 1 000 lub 1 : 2 000 (format A3); 

7. SKŁADY ZADRZEWIEŃ – (Plany zalesień: Okres 2018-2022). 12 arkuszy mapy 

poglądowej rozmieszczenia gatunków drzew w ramach programu zwiększania 

lesistości. Skala 1 : 1 000 lub 1 : 2 000 (format A3). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SG19-32, SG20-16 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
Karty typologicznych pow. siedliskowych zawierające zdjęcia 

fitosocjologiczne 

 



Ark.: Dz 212 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 1
Y92: X92: 19°51'143" E: 50°02'081" N: Współrzędne geograficzne 

KARTA TYPOLOGICZNEJ POWIERZCHNI SIEDLISKOWEJ WZORCOWEJ 

 I.   POŁOŻENIE  POWIERZCHNI: 

Nachylenie terenu: Wystawa: 202 Wysokość n.p.m. [m]: 

Piętro roślinne: Położenie fizjograficzno-klimatyczne: 

płaskie Położenie topograficzne: Wyżynny falisty Rzeźba terenu: 

512.33 Pomost Krakowski Mezoregion fizyczno-geograficzny: 

VI-17 – Kotliny Oświęcimskiej Mezoregion przyrodniczo-leśny: VI - Małopolska Kraina przyrodniczo-leśna: 

II. OPIS   PROFILU  GLEBOWEGO:
Głębokość 
pobrania 

Ukorz
enieni

e 

Konkr
ecje Ca

CO 

3 

Test Fe 
2+ pH 

Hellig
a 

Strukt
ura 

Układ Oglej
enie 

Wilgo
tność 

wg Munsella tradycyjna 

Barwa poziomu i przebarwienia Podgrupa 
gran. 

Przej
ście 

Głęb
okość 
[cm] 

Poziom 
genetyczny 

Pozio
m 

diagn
. 

5 - 20śr pch śwż 2,5Y4,4cz pyi st 23ABp
40 - 60 śr pchzacieśwż 2,5Y5,2brn pyi wyf70 Bbrg
80 - 110 sł zwzcłk śwż 2,5Y6,3si  p. br pyi 150 BGg 

III.A.   WYNIKI   ANALIZ  GLEBY  W  PROFILU:    skład granulometryczny
Podgrupa granulometryczna Ziarni

stość 

Ił Pył Piasek drobny średni gruby bardzo 
drobny 

drobny średni gruby bardzo 
gruby 

Raze
m 

Żwir Kamie
nie 

Głazy Bloki 

Razem Ił Pył Piasek 

Frakcja ziemista [%] = 100 Frakcja szkieletowa [%] Poziom 
genetyczny 

 - 0 

pyi – pył ilasty 266212261530170 ABp
 pyi – pył ilasty 266212261332170 Bbrg 

pyi – pył ilasty 26621226 1430180 BGg 

III.B.   WYNIKI   ANALIZ GLEBY W PROFILU:

cmolc*kg-1 g/cm³ % cmol(+)*kg-1 % 

Zn Pb Cd Cu 

Metale ciężkie D -gęstość 
objętościow

a 

C:N Nog Zawart
ość 

próchn
icy 

C - 
węgiel 

V - 
stopień 
wysyc
enia 

Th - 
poj. 

sorpc
yjna 

S-Suma 
Na + K + Mg ++ Ca ++ 

Metaliczne kationy wymienne Hh -
kwas. Ca

CO 

3 
pH w 
Kcl 

O 

pH w 

H 2 

Poziom 
genetyczny 

0,849,770,264,382,5466,9020,0613,420,03530,76642,099710,5206,644,135,65ABp
0,8774,9417,3613,010,06770,31802,065410,5574,354,165,84Bbrg 

0,8775,6815,7911,050,13970,22921,88289,7003,844,075,94BGg 

IV. SIEDLISKOWY INDEKS GLEBOWY - SIG

c - troficzność 1 wariant uwilgotnienia siedliska: 

Lw1 wg SIG-u lw wg trwałych lw  wg łatwo zmiennych Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 
diagnozy cząstkowe wg elementów gleby 

pyi Gatunek gleby: 

Qmd Rodzaj gleby: eu Odm. gleby wg SIG-u 37  SIG - indeks 

9 9 10 9 Wartość wskaźnika (W) 

OGw - Gleby opadowoglejowe właściweTyp, podtyp i odmiany gleby: 162 0,20 0,03 914,69 Wartość cechy gleby 

ml-św – mull świeży Typ, podtyp i odmiana próchnicy: Hhv/100 0,1*N2/C SIGo 

og4 Stopień i symbol wody: Sv Hhv/Cz_0,02
v

N²/C Cz_0,02v SIG 

Poziom wody w profilu [cm]: S W Hh W NW NCz_0,02 W Wskaźnik 



Ark.: Dz 212 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 1 cd.
V.  OPIS DRZEWOSTANU 

Bonitacja Wiek 

hgr-górna hsr-przeciętna 

Wysokość h [m] Dyna
mika 

Nalot Podszyt Podrost III piętro II piętro I piętro 

B3 B2 B1 A3 A2 A1 Gatunek Lp 

I.0 84d 4Ol 1 

II.082d + GŁG2 

II.581 d + CZM 3 

III 82d +  LSZ 4

lw Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg drzewostanu 

luźZwarcie lp 

VI. OPIS RUNA

+ Taraxacum officinalisc 8 

+ Milium effusum c 15 + Geum urbanum c 7 

+ Galium sp.c 14 + Dryopteris filix-mas c 6 

+ Poa nemoralis c 13 + Pimpinella saxifragac 5 

+ Rubus hirtus c 12 + Urtica dioica c 4 

+ Potentilla erectac 11 + Equisetum sylvaticum c 3 

+ Cirsium sp.c 10 + Rubus plicatus c 2 

+ Corylus avellana c 9 5Holcus sp.c 1 

Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp 

Js-Gb-OlProponowany typ drzewostanu (TD): Z1a-Zniekształcony porolnyStan siedliska leśnego: 

Informacje dodatkowe: 

lw Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg runa: 

T-C Tilio Carpinetum Zespół roślinny potencjalny: 

Lzz-AlngZespół roślinny (zbiorowisko) - aktualnie: 

niecierpkowa Typ pokrywy runa: 10 Wielkość jednorodnego płatu [ar]: 400 Pow. zdjęcia [m²]: 

0 D - C - 90 0 B3 - B2 - 0B1 - 00 A3 - 0 A2 - A1 - 40 Pokrycie warstw [%]: 

VII. DIAGNOZA  SYNTETYCZNA  SIEDLISKA LEŚNEGO

aspekt letni 

aspekt wiosenny - zdjęcia typologicznego/fitosocjologicznego 

24-10-2019Henryk Gałyga - opisu powierzchni typologicznej 

Data wykonania: Wykonawca (-y): 

Uwagi: 

TSL wg SIG TSL, wariant uwilgotnitnia, (odm. krainowa, fizjograficzno-klimatyczna,  piętro roślinne); stan siedliska,  podtyp gleby (odmiany),  stop.oglej, rodzaj gleby, gatunek gleby,  TD 

Lw1 Lw1 – Z1a - OGw - Qmd - pyi – Js-Gb-Ol 
 - - odmiana fizjograficzno-klimatyczna: 

 - - piętro roślinne: Małopolska - odmiana krainowa: Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 



Ark.:  Dz 43Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 2
Y92: X92: 20°00'849" E: 49°59'328" N: Współrzędne geograficzne 

KARTA TYPOLOGICZNEJ POWIERZCHNI SIEDLISKOWEJ WZORCOWEJ 

 I.   POŁOŻENIE  POWIERZCHNI: 

Nachylenie terenu: Wystawa: 246Wysokość n.p.m. [m]: 

Piętro roślinne: Położenie fizjograficzno-klimatyczne: 

płaskie Położenie topograficzne: wyżynna falistaRzeźba terenu: 

512,31 Rów Skawiński Mezoregion fizyczno-geograficzny: 

VI-17 Kotliny Oświęcimskiej Mezoregion przyrodniczo-leśny: VI - Małopolska Kraina przyrodniczo-leśna: 

II. OPIS   PROFILU  GLEBOWEGO:
Głębokość 
pobrania 

Ukorz
enieni

e 

Konkr
ecje Ca

CO 

3 

Test Fe 
2+ pH 

Hellig
a 

Strukt
ura 

Układ Oglej
enie 

Wilgo
tność 

wg Munsella tradycyjna 

Barwa poziomu i przebarwienia Podgrupa 
gran. 

Przej
ście 

Głęb
okość 
[cm] 

Poziom 
genetyczny 

Pozio
m 

diagn
. 

2 - 122,5Y 3,1 sz pyi wyf 13Ag
20 - 40 śr śwż 2,5Y 4,2jsz pyi st 43BG
60 - 80 sł plm śwż 5Y 3,2rdz. gpyi st 95Gg 

110 - 150 sł mrm śwż 2,5Y 4,4cż pyist 150 BCg 

III.A.   WYNIKI   ANALIZ  GLEBY  W  PROFILU:    skład granulometryczny
Podgrupa granulometryczna Ziarni

stość 

Ił Pył Piasek drobny średni gruby bardzo 
drobny 

drobny średni gruby bardzo 
gruby 

Raze
m 

Żwir Kamie
nie 

Głazy Bloki 

Razem Ił Pył Piasek 

Frakcja ziemista [%] = 100 Frakcja szkieletowa [%] Poziom 
genetyczny 

pyi – pył ilasty 156124154 2136 0 Ag
pyi- pył ilasty 216217 21621350 BG

gpyi- glina pylasto-ilasta 29551629521290 Gg 

pyi - pył ilasty26571726520320 BCg 

III.B.   WYNIKI   ANALIZ GLEBY W PROFILU:

cmolc*kg-1 g/cm³ % cmol(+)*kg-1 % 

Zn Pb Cd Cu 

Metale ciężkie D -gęstość 
objętościow

a 

C:N Nog Zawart
ość 

próchn
icy 

C - 
węgiel 

V - 
stopień 
wysyc
enia 

Th - 
poj. 

sorpc
yjna 

S-Suma 
Na + K + Mg ++ Ca ++ 

Metaliczne kationy wymienne Hh -
kwas. Ca

CO 

3 
pH w 
Kcl 

O 

pH w 

H 2 

Poziom 
genetyczny 

0,7413,070,276,093,5390,7520,1018,241,10640,28762,000014,84581,866,057,10Ag
0,9191,3815,7814,421,33950,16331,765911,15101,36

0,17
5,817,39BG

0,9792,7722,3218,862,10130,19992,340014,21731,475,797,49Gg 

0,8893,0715,1514,101,89610,24081,906510,05281,055,677,52BCg 

IV. SIEDLISKOWY INDEKS GLEBOWY - SIG

b - troficzność 1 wariant uwilgotnienia siedliska: 

Lw1 wg SIG-u lw wg trwałych lw  wg łatwo zmiennych Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 
diagnozy cząstkowe wg elementów gleby 

pyi//gpyi///pyiGatunek gleby: 

Qhfp Rodzaj gleby: eu Odm. gleby wg SIG-u 36 SIG - indeks 

9 9 99 Wartość wskaźnika (W) 

OGw  - Gleby opadowo glejowe właściweTyp, podtyp i odmiany gleby: 220,260,130,04 817,82 Wartość cechy gleby 

ml-w – mull wilgotny Typ, podtyp i odmiana próchnicy: Hhv/100 0,1*N2/C SIGo 

og4Stopień i symbol wody: Sv Hhv/Cz_0,02
v

N²/C Cz_0,02v SIG 

Poziom wody w profilu [cm]: S W Hh W NW NCz_0,02 W Wskaźnik 

116,4

0,07 0,59
7,56

32,4

41,7
42,2

29,23

12,45

15,73
9,83

9,68 0,15

0,15
0,83

0,99

plm 

śr plch
zwz
zwz 

zbt 

plm śwż 



Ark.: Dz 43 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 2 cd.
V.  OPIS DRZEWOSTANU 

Bonitacja Wiek 

hgr-górna hsr-przeciętna 

Wysokość h [m] Dyna
mika 

Nalot Podszyt Podrost III piętro II piętro I piętro 

B3 B2 B1 A3 A2 A1 Gatunek Lp 

II.512ś 2Ol1 

II.012ś 1Dbs2 

II.5121Js 3 

4 

5 

lwTyp Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg drzewostanu 

luź. Zwarcie lp 

VI. OPIS RUNA

1Phragmites australis c 5 

3Solidago  sp. c 4 

+ Chaerophyllum hirsutum c 8 1 Rubus plicatusc 3 

1Deschampsia ceaspitosac 7 4 Calamagrostis arundinaceac 2 

2Phragmites comunisc 6 2Urtica dioica c 1 

Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp 

Js-Ol-DbProponowany typ drzewostanu (TD): Z1a Stan siedliska leśnego: 

Informacje dodatkowe: 

lw Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg runa: 

Zespół roślinny potencjalny: 

Zespół roślinny (zbiorowisko) - aktualnie: 

zachwaszczonaTyp pokrywy runa: 15Wielkość jednorodnego płatu [ar]: 400 Pow. zdjęcia [m²]: 

0 D - 100 C - 0 B3 - B2 - 0B1 - 00 A3 - 0 A2 - A1 - 40Pokrycie warstw [%]: 

VII. DIAGNOZA  SYNTETYCZNA  SIEDLISKA LEŚNEGO

aspekt letni 

aspekt wiosenny - zdjęcia typologicznego/fitosocjologicznego 

24-10-2019Henryk Gałyga- opisu powierzchni typologicznej 

Data wykonania: Wykonawca (-y): 

Uwagi: 

TSL wg SIG TSL, wariant uwilgotnitnia, (odm. krainowa, fizjograficzno-klimatyczna,  piętro roślinne); stan siedliska,  podtyp gleby (odmiany),  stop.oglej, rodzaj gleby, gatunek gleby,  TD  

Lw1 Lw1 – Z1a - OGw  - Qg – pyi//gpyi///pyi- Js-Ol-Db
 - - odmiana fizjograficzno-klimatyczna: 

 - - piętro roślinne: Małopolska - odmiana krainowa: Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 



Ark.: Dz 31/3 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 3 
Y92: X92: 19°58'278" E: 50°06'311" N: Współrzędne geograficzne 

KARTA TYPOLOGICZNEJ POWIERZCHNI SIEDLISKOWEJ WZORCOWEJ 

 I.   POŁOŻENIE  POWIERZCHNI: 

Nachylenie terenu: Wystawa: 254 Wysokość n.p.m. [m]: 

Piętro roślinne: Położenie fizjograficzno-klimatyczne: 

faliste Położenie topograficzne: nizinny falisty Rzeźba terenu: 

542,23 Płaskowyż Proszowicki Mezoregion fizyczno-geograficzny: 

VI-19 Wyżyny Miechowskiej Mezoregion przyrodniczo-leśny: VI - Małopolska Kraina przyrodniczo-leśna: 

II. OPIS   PROFILU  GLEBOWEGO:
Głębokość 
pobrania 

Ukorz
enieni

e 

Konkr
ecje Ca

CO 

3 

Test Fe 
2+ pH 

Hellig
a 

Strukt
ura 

Układ Oglej
enie 

Wilgo
tność 

wg Munsella tradycyjna 

Barwa poziomu i przebarwienia Podgrupa 
gran. 

Przej
ście 

Głęb
okość 
[cm] 

Poziom 
genetyczny 

Pozio
m 

diagn
. 

10 - 20 śr pch św2,5Y5,1 cz pygwyf36 Ap
40 - 60 sł zwzśw2,5Y 8 3 b  p. si pyiwyf65 Bbr
80 - 100 sł zwzzacie św 2,5Y8 6 crdz pyi st 100BCg sp 

110 - 130sł zwzzacie św N7,1 br  p. si pyist 150 Cg 

III.A.   WYNIKI   ANALIZ  GLEBY  W  PROFILU:    skład granulometryczny
Podgrupa granulometryczna Ziarni

stość 

Ił Pył Piasek drobny średni gruby bardzo 
drobny 

drobny średni gruby bardzo 
gruby 

Raze
m 

Żwir Kamie
nie 

Głazy Bloki 

Razem Ił Pył Piasek 

Frakcja ziemista [%] = 100 Frakcja szkieletowa [%] Poziom 
genetyczny 

 - 0 

 pyg – pył gliniasty1269191242342 0 Ap
pyi - pył ilasty18651718420 410 Bbr
pyi - pył ilasty21641521320410 BCg 

pyi - pył ilasty176617 17219450 Cg 

III.B.   WYNIKI   ANALIZ GLEBY W PROFILU:

cmolc*kg-1 g/cm³ % cmol(+)*kg-1 % 

Zn Pb Cd Cu 

Metale ciężkie D -gęstość 
objętościow

a 

C:N Nog Zawart
ość 

próchn
icy 

C - 
węgiel 

V - 
stopień 
wysyc
enia 

Th - 
poj. 

sorpc
yjna 

S-Suma 
Na + K + Mg ++ Ca ++ 

Metaliczne kationy wymienne Hh -
kwas. Ca

CO 

3 pH w 
Kcl 

O 

pH w 

H 2 

Poziom 
genetyczny 

0,8211,310,163,121,8170,9211,047,630,01900,46050,71736,63353,215,196,30Ap
0,9183,5710,718,950,02780,25070,76937,90561,765,326,74Bbr
0,8985,9711,8310,170,03810,24440,74869,14191,665,266,68BCg 

0,9288,809,408,400,04990,18220,77677,39581,065,396,85Cg 

IV. SIEDLISKOWY INDEKS GLEBOWY - SIG

a - troficzność 2 wariant uwilgotnienia siedliska: 

Lśw2wg SIG-u lśw wg trwałych lw  wg łatwo zmiennych Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 
diagnozy cząstkowe wg elementów gleby 

pyg/pyi Gatunek gleby: 

Ql Rodzaj gleby: eu Odm. gleby wg SIG-u 34  SIG - indeks 

9 9 7 9 Wartość wskaźnika (W) 

BRw  - Gleby brunatne właściwe Typ, podtyp i odmiany gleby: 117 0,19 0,01 537,83 Wartość cechy gleby 

Typ, podtyp i odmiana próchnicy: Hhv/100 0,1*N2/C SIGo 

og5 Stopień i symbol wody: Sv Hhv/Cz_0,02
v

N²/C Cz_0,02v SIG 

Poziom wody w profilu [cm]: S W Hh W NW NCz_0,02 W Wskaźnik 



Ark.: Dz 31/3 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 3 cd. 
V.  OPIS DRZEWOSTANU 

Bonitacja Wiek 

hgr-górna hsr-przeciętna 

Wysokość h [m] Dyna
mika 

Nalot Podszyt Podrost III piętro II piętro I piętro 

B3 B2 B1 A3 A2 A1 Gatunek Lp 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg drzewostanu 

barkZwarcie lp 

VI. OPIS RUNA

+ Milium effusum c 16 + Poa pratensis c 8 

+ Heracleum sphondylium c 15 + Urtica dioica c 7 

+ Rumex acetosa c 14 + Lamium album c 6 

+ Ranunculus lanuginosus c 13 + Geranium pratense c 5 

r Iris pseudacorus c 12 1 Galium schultesii c 4 

+ Galium aparine c 11 1 Solidago  sp. c 3 

1 Poa nemoralis c 10 1 Cirsium  sp. c 2 

+ Rubus caesius c 9 3 Alopecurus pratensis c 1 

Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp 

Gb-Jw-Db Proponowany typ drzewostanu (TD): Z1aStan siedliska leśnego: 

Informacje dodatkowe: 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg runa: 

T-C Tilio Carpinetum Zespół roślinny potencjalny: 

RolaZespół roślinny (zbiorowisko) - aktualnie: 

trawiasta Typ pokrywy runa: 710 Wielkość jednorodnego płatu [ar]: 400 Pow. zdjęcia [m²]: 

0 D - 55 C - 2 B3 - 0 B2 - 0 B1 - 0 A3 - 0 A2 - 0 A1 - Pokrycie warstw [%]: 

VII. DIAGNOZA  SYNTETYCZNA  SIEDLISKA LEŚNEGO

aspekt letni 

aspekt wiosenny - zdjęcia typologicznego/fitosocjologicznego 

25-10-2019Henryk Gałyga- opisu powierzchni typologicznej 

Data wykonania: Wykonawca (-y): 

Uwagi: 

TSL wg SIG TSL, wariant uwilgotnitnia, (odm. krainowa, fizjograficzno-klimatyczna,  piętro roślinne); stan siedliska,  podtyp gleby (odmiany),  stop.oglej, rodzaj gleby, gatunek gleby,  TD 

Lśw2 Lśw2 – Z1a - BRw  - Ql - pyg/pyi – Gb-Jw-Db 
 - - odmiana fizjograficzno-klimatyczna: 

 - - piętro roślinne: Małopolska - odmiana krainowa: Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 



Ark.: Dz. 108 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 4 
Y92: X92: 19°57'021" E: 50°06'732" N: Współrzędne geograficzne 

KARTA TYPOLOGICZNEJ POWIERZCHNI SIEDLISKOWEJ WZORCOWEJ 

 I.   POŁOŻENIE  POWIERZCHNI: 

Nachylenie terenu: Wystawa: 210 Wysokość n.p.m. [m]: 

Piętro roślinne: Położenie fizjograficzno-klimatyczne: 

faliste Położenie topograficzne: nizinny falisty Rzeźba terenu: 

342,23 Płaskowyż Proszowicki Mezoregion fizyczno-geograficzny: 

VI-19 – Wyżyny Miechowskiej Mezoregion przyrodniczo-leśny: VI - Małopolska Kraina przyrodniczo-leśna: 

II. OPIS   PROFILU  GLEBOWEGO:
Głębokość 
pobrania 

Ukorz
enieni

e 

Konkr
ecje Ca

CO 

3 

Test Fe 
2+ pH 

Hellig
a 

Strukt
ura 

Układ Oglej
enie 

Wilgo
tność 

wg Munsella tradycyjna 

Barwa poziomu i przebarwienia Podgrupa 
gran. 

Przej
ście 

Głęb
okość 
[cm] 

Poziom 
genetyczny 

Pozio
m 

diagn
. 

10 - 25 si 5,5pch śwż 2,5Y 6 6cz pyi wyr30 ABbrp 

40 - 60śr 6,5 luź śwż 2,5Y 4 6b pyi wyr60 Bbr 

80 - 100 8,5luź śwż2,5Y 4 4 crdz pyi st 100BC 

120 - 150 8,5luź śwż2,5Y 4 4sz.si. pyist 150 C 

III.A.   WYNIKI   ANALIZ  GLEBY  W  PROFILU:    skład granulometryczny
Podgrupa granulometryczna Ziarni

stość 

Ił Pył Piasek drobny średni gruby bardzo 
drobny 

drobny średni gruby bardzo 
gruby 

Raze
m 

Żwir Kamie
nie 

Głazy Bloki 

Razem Ił Pył Piasek 

Frakcja ziemista [%] = 100 Frakcja szkieletowa [%] Poziom 
genetyczny 

0 

0 

pyi – pył ilasty 19621919021410 ABbrp 

pyi – pył ilasty 16661816223410 Bbr 

pyi – pył ilasty 16681616324410 BC 

pyi – pył ilasty1668 1616325400 C 

III.B.   WYNIKI   ANALIZ GLEBY W PROFILU:

cmolc*kg-1 g/cm³ % cmol(+)*kg-1 % 

Zn Pb Cd Cu 

Metale ciężkie D -gęstość 
objętościow

a 

C:N Nog Zawart
ość 

próchn
icy 

C - 
węgiel 

V - 
stopień 
wysyc
enia 

Th - 
poj. 

sorpc
yjna 

S-Suma 
Na + K + Mg ++ Ca ++ 

Metaliczne kationy wymienne Hh -
kwas. Ca

CO 

3 
pH w 
Kcl 

O 

pH w 

H 2 

Poziom 
genetyczny 

0,919,000,111,710,9969,5311,097,710,04020,40251,15466,11443,384,445,72ABbrp 

0,9585,759,137,830,05700,22540,83766,70731,305,076,63Bbr 

0,8897,9919,4119,020,06000,18050,993517,78660,397,598,40BC 

1,0198,0820,2719,88 0,06660,20201,029918,57890,397,608,48C 

IV. SIEDLISKOWY INDEKS GLEBOWY - SIG

c - troficzność 1 wariant uwilgotnienia siedliska: 

Lśw1 wg SIG-u lśw wg trwałych lśw  wg łatwo zmiennych Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 
diagnozy cząstkowe wg elementów gleby 

pyi Gatunek gleby: 

Qg Rodzaj gleby: eu Odm. gleby wg SIG-u 34  SIG - indeks 

9 9 7 9 Wartość wskaźnika (W) 

BRw  - Gleby brunatne właściwe Typ, podtyp i odmiany gleby: 210 0,13 0,01 599,61 Wartość cechy gleby 

Typ, podtyp i odmiana próchnicy: Hhv/100 0,1*N2/C SIGo 

og6 Stopień i symbol wody: Sv Hhv/Cz_0,02
v

N²/C Cz_0,02v SIG 

Poziom wody w profilu [cm]: S W Hh W 
 

NW NCz_0,02 W Wskaźnik 



Ark.: Dz. 108 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 4 cd. 
V.  OPIS DRZEWOSTANU 

Bonitacja Wiek 

hgr-górna hsr-przeciętna 

Wysokość h [m] Dyna
mika 

Nalot Podszyt Podrost III piętro II piętro I piętro 

B3 B2 B1 A3 A2 A1 Gatunek Lp 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg drzewostanu 

Zwarcie lp 

VI. OPIS RUNA

+ c 7 

1c 6 

1 c 5 

1 c 4 

1 c 3 

2 c 2 

3 c 1 

Pokrycie Gatunek WarstLp Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp 

Db-Bk Proponowany typ drzewostanu (TD): Z1a Stan siedliska leśnego: 

Informacje dodatkowe: 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg runa: 

Zespół roślinny potencjalny: 

Zespół roślinny (zbiorowisko) - aktualnie: 

Typ pokrywy runa: 40 Wielkość jednorodnego płatu [ar]: 400 Pow. zdjęcia [m²]: 

0 D - C - 400 B3 - 0 B2 - 0 B1 - 0 A3 - 0 A2 - A1 - 30Pokrycie warstw [%]: 

VII. DIAGNOZA  SYNTETYCZNA  SIEDLISKA LEŚNEGO

aspekt letni 

aspekt wiosenny - zdjęcia typologicznego/fitosocjologicznego 

06-03-2020Henryk Gałyga- opisu powierzchni typologicznej 

Data wykonania: Wykonawca (-y): 

Uwagi: 

TSL wg SIG TSL, wariant uwilgotnitnia, (odm. krainowa, fizjograficzno-klimatyczna,  piętro roślinne); stan siedliska,  podtyp gleby (odmiany),  stop.oglej, rodzaj gleby, gatunek gleby,  TD  

Lśw1 Lśw1 – Z1a - BRw  - Ql – pyi - Db-Bk 
 - - odmiana fizjograficzno-klimatyczna: 

 - - piętro roślinne: - odmiana krainowa: Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 

Solidago serotina
Rubus plicatus
Solidago canadensis
Pimpinella saxifraga
Urtica dioica
Poa pratensis
Oxalis acetosella



Ark.: Dz. 16/2 Oddz.:  Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 5 
Y92: X92: 20°05'930" E: 50°04'002" N: Współrzędne geograficzne 

Ark.: Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: RDLP: 

Y92: X92: E: N: Współrzędne geograficzne 

KARTA TYPOLOGICZNEJ POWIERZCHNI SIEDLISKOWEJ WZORCOWEJ 

 I.   POŁOŻENIE  POWIERZCHNI: 

Nachylenie terenu: Wystawa: 241Wysokość n.p.m. [m]: 

Piętro roślinne: Położenie fizjograficzno-klimatyczne: 

falisty Położenie topograficzne: nizinny falisty Rzeźba terenu: 

512,41 – Nizina Nadwiślańska Mezoregion fizyczno-geograficzny: 

VI-29 – Niziny Nadwiślańskiej Mezoregion przyrodniczo-leśny: VI - Małopolska Kraina przyrodniczo-leśna: 

II. OPIS   PROFILU  GLEBOWEGO:
Głębokość 
pobrania 

Ukorz
enieni

e 

Konkr
ecje Ca

CO 

3 

Test Fe 
2+ pH 

Hellig
a 

Strukt
ura 

Układ Oglej
enie 

Wilgo
tność 

wg Munsella tradycyjna 

Barwa poziomu i przebarwienia Podgrupa 
gran. 

Przej
ście 

Głęb
okość 
[cm] 

Poziom 
genetyczny 

Pozio
m 

diagn
. 

10 - 25 śr 7,5 luź śwż 5Y 2,5 1 cz pygwyr28 ABbr
40 - 55sł 7,5 luź śwż 5Y 7 3 pł pyist 55 Bbr 
70 - 908,5 luź śwż 5Y 5 2 sz.si. pyist 105BC 

8,5 luź zacie słw 5Y 5 3 si gp150 Cg 

III.A.   WYNIKI   ANALIZ  GLEBY  W  PROFILU:    skład granulometryczny
Podgrupa granulometryczna Ziarni

stość 

Ił Pył Piasek drobny średni gruby bardzo 
drobny 

drobny średni gruby bardzo 
gruby 

Raze
m 

Żwir Kamie
nie 

Głazy Bloki 

Razem Ił Pył Piasek 

Frakcja ziemista [%] = 100 Frakcja szkieletowa [%] Poziom 
genetyczny 

pyg - pył gliniasty1062281061838

118 71

0 ABbr
pyi - pył ilasty1462241431940

3 7 18 11

0 Bbr 
pyi - pył ilasty1461251451739 0BC 

gp - glina piaszczysta0 Cg 

III.B.   WYNIKI   ANALIZ GLEBY W PROFILU:

cmolc*kg-1 g/cm³ % cmol(+)*kg-1 % 

Zn Pb Cd Cu 

Metale ciężkie D -gęstość 
objętościow

a 

C:N Nog Zawart
ość 

próchn
icy 

C - 
węgiel 

V - 
stopień 
wysyc
enia 

Th - 
poj. 

sorpc
yjna 

S-Suma 
Na + K + Mg ++ Ca ++ 

Metaliczne kationy wymienne Hh -
kwas. Ca

CO 

3 
pH w 
Kcl 

O 

pH w 

H 2 

Poziom 
genetyczny 

0,9414,710,143,552,0696,2518,1417,460,05400,21491,328415,86330,687,307,75ABbr
0,9897,4517,8717,410,04680,21181,300915,85050,467,468,11Bbr 
1,0097,3317,2116,750,05910,20031,201115,28640,467,408,07BC 

Cg 

IV. SIEDLISKOWY INDEKS GLEBOWY - SIG

c - troficzność 2 wariant uwilgotnienia siedliska: 

Lśw2 wg SIG-u lśw wg trwałych lśw  wg łatwo zmiennych Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 
diagnozy cząstkowe wg elementów gleby 

pyg/pyi//gp Gatunek gleby: 

Qg Rodzaj gleby: me Odm. gleby wg SIG-u 34  SIG - indeks 

9 10 7 8 Wartość wskaźnika (W) 

BRw  - Gleby brunatne właściwe Typ, podtyp i odmiany gleby: 235 0,06 0,01 483,81 Wartość cechy gleby 

ml-św - mull świeży Typ, podtyp i odmiana próchnicy: Hhv/100 0,1*N2/C SIGo 

og5 Stopień i symbol wody: Sv Hhv/Cz_0,02
v

N²/C Cz_0,02v SIG 

Poziom wody w profilu [cm]: S W Hh W NW NCz_0,02 W Wskaźnik 

120 - 150

8,39 0,40 9,7556 0,5656 0,1180 0,0548 10,49 10,89 96,33 1,267,59

0,41

11,61
9,14
25,06

20,8

52,8
49,6

139,315,10
12,06
8,93
2,67 0,15

0,06
0,15

0,99



Ark.: Dz. 16/2 Oddz.: Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków Obiekt: Leśnictwo: 

Obręb: Nadleśnictwo: RDLP: 5 cd. 
V.  OPIS DRZEWOSTANU 

Bonitacja Wiek 

hgr-górna hsr-przeciętna 

Wysokość h [m] Dyna
mika 

Nalot Podszyt Podrost III piętro II piętro I piętro 

B3 B2 B1 A3 A2 A1 Gatunek Lp 

I.0 78 24,3 d 2Wb1 

I.0 78 26,2 d r OS2 

I.5 78 25 d + LP 3 1
GŁG 4 +
CZM 5 + 

lśw Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg drzewostanu 

luź. Zwarcie lp 

VI. OPIS RUNA

1 Rhytidiadelphus loreus d 26 + Rosa canina c 13 

+ Sedum maximum c 25 + Cornus sanguinea c 12 

+ Daucus carota c 24 + Crataegus monogyna c 11 

+ Rubus caesius c 23 1 Galium schultesii c 10 

+ Rubus idaeus c 22 1 Holcus mollis c 9 

+ Equisetum pratense c 21 1 Vicia cracca c 8 

+ Deschampsia flexuosa c 20 1 Poa nemoralis c 7 

+ Hieracium pilosella c 19 1 Rumex acetosa c 6 

+ Prunus spinosa c 18 1 Festuca pratensis c 5 

+ Pimpinella saxifraga c 17 1 Euphorbia cyparissias c 4 

+ Fragaria vesca c 16 2 Solidago  sp. c 3 

+ Corylus avellana c 15 2 Anthoxanthum odoratum c 2 

+ Vicia sepium c 14 2 Poa pratensis c 1 

Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp Pokrycie Gatunek Warst
wa 

Lp 

Db-Bk Proponowany typ drzewostanu (TD): Z1a-Zniekształcony porolny Stan siedliska leśnego: 

Informacje dodatkowe: 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL) - diagnoza cząstkowa wg runa: 

T-C  Tilio-Carpinetum Zespół roślinny potencjalny: 

T-C  Tilio-Carpinetum Zespół roślinny (zbiorowisko) - aktualnie: 

trawiasta Typ pokrywy runa: 15 Wielkość jednorodnego płatu [ar]: 400 Pow. zdjęcia [m²]: 

D - 080 C - 3 B3 - B2 - 100 B1 - 0 A3 - 0 A2 - A1 - 40 Pokrycie warstw [%]: 

VII. DIAGNOZA  SYNTETYCZNA  SIEDLISKA LEŚNEGO

aspekt letni 

aspekt wiosenny - zdjęcia typologicznego/fitosocjologicznego 

06-03-2020Henryk Gałyga- opisu powierzchni typologicznej 

Data wykonania: Wykonawca (-y): 

Uwagi: 

TSL wg SIG TSL, wariant uwilgotnitnia, (odm. krainowa, fizjograficzno-klimatyczna,  piętro roślinne); stan siedliska,  podtyp gleby (odmiany),  stop.oglej, rodzaj gleby, gatunek gleby,  TD  

Lśw2 Lśw2 – Z1a - BRw  - Qg– pyg/pyi///gp – Db-Bk 
 - - odmiana fizjograficzno-klimatyczna: 

 - - piętro roślinne: - odmiana krainowa: Typ Siedliskowy Lasu (TSL) 

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Skrócone opisy taksacyjne gruntów objętych planami zalesień [Aneks 

2020 r.] 

  

 

 



Oddz Wydz STL TD Opis zadrzewień istniejących Pokrycie 
Kwalifikacja 

 obszaru 
Grupa 
gruntu 

Uwagi Czynności proponowane 
Powierzchnia 

[m2] 

1 a OL OL 
Msc Ol, Wb 60 l., Wb, Olsz 40 l., Js, Ak, 
Ol 10 l. 
Podsz. czm, bez cz., dereń 

0,1 
 
0,1 

Wprowadzenie 
pojedynczych 
zadrzewień 

5 

W wydzieleniu planowana jest „Oaza przyrody” 
z elementami edukacyjnymi, wypoczynkowymi i 
rekreacyjnymi. Grunty całego oddziału znajdują 
się w zasięgu proponowanego Zespołu 
Przyrodniczo Krajobrazowego „Doliny potoków 
Kościelnickiego i Węgrzynowickiego” 

Pozostawienie wszystkich drzew, które przeżyły 
podtopienia dokonane przez bobry. 
Wprowadzenie pojedynczych zadrzewień OL 
80%, Jw 20%.  
Wyłączenie z odnowień obszaru objętego 
planowaną „Oazą przyrody” 

1,98 

1 b OL OL Msc Ol 10l, - 
Wyłączony 
z zalesień 

6 
Teren wokół przystanku autobusowego 
z nasadzeniami krzewów i drzew w formie 
szpaleru 

Brak wskazań 
0,12 

 

1 c OL OL Ol 10l, 0,7 
Uzupełnienie 
zalesień 

4 
Na gruncie występują nasadzenia zastępcze 
dużych sadzonek Ol w regularnej więźbie 

Uzupełnienie odnowień na ok. 20% 
powierzchni:  
OL 60%, Jw 20%, Wz 20% 

0,45 

1 d OL OL Msc Ol 10l, - 
Wprowadzenie 
pojedynczych 
zadrzewień 

4 

Pojedyncze nasadzenia zastępcze dużych 
sadzonek Ol. 
Obszar o zmiennym uwilgotnieniu okresowo 
zalewany wodą spływającą z pól. W 
wydzieleniu planowana jest „Oaza przyrody” z 
elementami edukacyjnymi, wypoczynkowymi 
i rekreacyjnymi 

Wprowadzenie pojedynczych zadrzewień OL 
80%, Jw 20%. 
Zalecane wprowadzenie odnowienia w formie 
kępowej na wywyższeniach terenu lub 
pojedynczo w nieregularnej więźbie. 
Wyłączenie z odnowień obszaru objętego 
planowaną „Oazą przyrody” 

1,13 

1 f OL OL Brak - 
Wyłączony 
z zalesień 

5 
Teren cenny przyrodniczo, zabagniony wodą 
spływającą z okolicznych pól 

Brak wskazań 0,04 

1 g OL OL Brak  Do zalesienia 1 

Grunt pierwotnie na przeważającej powierzchni 
był koszoną łąką, która w wyniku działalności 
bobrów była zalewana przez wodę spływającą z 
okolicznych pól. Obecnie poprzez oczyszczenie 
rowów melioracyjnych teren został osuszony. 

Zalesienie ok. 80% powierzchni (wyłączenie z 
zalesień gruntów pod liniami energetycznymi): 
OL 60%, Jw 20%, Wz 20%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Brz, Olsz. 

1,38 

2 a Lśw Wz-Lp-Db 
Wb, Czr, Gr, Tp 45l. Czr, Tp, 20l 
Podsz czeremcha am, tarnina, klon 
jesionolistny, róża, głóg 

0,6 
0,4 

Grunt leśny 3 
Teren poprzemysłowy, częściowo zaśmiecony, 
zagruzowany 

Brak wskazań 0,09 

2 b - - Brak - 
Wyłączony z 
zalesień 

6 Hałda poprzemysłowa, teren zdewastowany Brak wskazań 0,19 

2 c Lśw Wz-Bk-Db 
Msc Wb, Tp 45l. Orz 20l. Js 5l. 
Podsz czeremcha am, tarnina, klon 
jesionolistny, róża, głóg 

 
0,4 

Do zalesienia 1 
Teren poprzemysłowy, fragmentami silnie 
zachwaszczony nawłocią i pokrzywą 

Zalesienie 50% powierzchni: Db 40%, Bk 20%, 
Wz 20%, Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Czr pt. 
Ze względu na przebiegającą linię 
energetyczną oraz występujące zadrzewienie 
i zakrzewienie w części SE nie proponuje się 
wprowadzania odnowień 

0,46 

3 a Lśw Wz-Bk-Db 
Poj Dereń, Orz 
Podsz. dereń 

 
0,8 

Do 
uzupełnienia 
zalesień 

3 Dereń w formie drzewiastej, teren zaśmiecony 

Propozycja eliminacji części występujących 
dereni i wprowadzenie w nieregularnej więźbie 
docelowych rodzimych gatunków 
lasotwórczych. 
Podsadzenie ok. 30 %: Db 50%, 
Bk 30%, Wz 20 % 

0,22 

3 b Lśw Wz-Bk-Db Brak  Do zalesienia 1  
Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

6,49 

4 a Lśw Wz-Bk-Db 

2Js 2Dbcz 1Jw 1Brz 15l. 2Olcz 1Ak 25l. 
1Wb 35l. msc. Dbcz, Brz, Czr 25l. p 15l. 
poj. Jw., Js 5l. 
Podsz bez cz., Js, Jw 

0,7 
 
 
0,2 

Grunt leśny 2 
Dęba, ze względu na wymagania świetlne 
należy wprowadzać na obrzeżach drzewostanu 

Propozycja stopniowej eliminacji gatunków 
obcych, redukcja drzewostanu. 
Uzupełnienie w nieregularnej więźbie rodzimymi 
gatunkami drzew ok. 10% powierzchni: Bk 
100% 

0,10 

4 b Lśw Wz-Bk-Db Msc Ak 15l. Jw., Db 35l.  Do zalesienia 1 Powierzchnia silnie zachwaszczona nawłocią Zalesienie 90%: Db 100% 0,05 

4 c Lśw Wz-Bk-Db Brak  Do zalesienia 1  
Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

1,00 
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4 d Lśw Wz-Bk-Db 
Orz, Jw., Kl, OL, Wb msc glóg 25l. msc 
Brz, Ol 50l. 
Podr. Jw., Js, Wz 15l. 

0,2 
 
0,1 

Do zalesienia 1 Powierzchnia silnie zachwaszczona nawłocią 
Zalesienie 80%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, Lp 
10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki domieszkowe 
Gb, Klz., Brz, Czr pt.  

0,38 

4 f Lśw Wz-Bk-Db Brak  Do zalesienia 1  
Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

0,13 

4 g Lśw Wz-Bk-Db 
Wb, Czr, Orz, Wz, Jw 
Podr Jrzb, róża, tarnina , bez cz, 
porzeczka 

0,6 
 
0,2 

Grunt leśny 3  

Propozycja redukcji występujących wierzb i 
orzecha oraz uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew ok. 10% 
powierzchni: Bk 40% Wz 40% Db 20% 

0,25 

4 h Lśw Wz-Bk-Db 
Brz, Wb, Oś, Wz, Orz 35l. Kl, Orz, Jw., 
Js, czś 10l. 
Podsz. róża, głóg, bez cz. 

0,7 
 
0,2 

Grunt leśny 2  

Propozycja redukcji występujących wierzb i 
orzecha oraz uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew ok. 10% 
powierzchni: Bk 40% Wz 40% Db 20% 

0,33 

4 i Lśw Wz-Bk-Db 
Msc Brz, OL, Czm, Klj 10l. 
Podsz. głóg, róża, bez cz. 

 
0,1 

Do zalesienia 1 
Pow. silnie zachwaszczona nawłocią 
i trzcinnikiem 

Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

0,29 

4 j Lśw Wz-Bk-Db   Do zalesienia 1 Rola 
Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

0,28 

4 k Lśw Wz-Bk-Db 
Msc. Js 25l. 
Msc Js, Jw., Klz, Orz, Czr pt. 10l. 
Podsz. bez cz.  

 
0,4 

Do zalesienia 1 
Pow. silnie zachwaszczona nawłocią, maliną i 
pokrzywą 

Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

0,15 

4 l Lśw Wz-Bk-Db 
Msc. Wb 35l. 
Msc Js, Klz, Orz, Lp 10l. 
Podsz. czeremcha, tarnina. 

 
 
0,1 

Do zalesienia 1 
Pow. silnie zachwaszczona nawłocią, maliną i 
trzcinnikiem 

Zalesienie 100%: Db 40%, Bk 20%, Wz 20%, 
Lp 10%, Jw 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

0,07 

4 m Lśw Wz-Bk-Db 
3Jw 1Lp 1Dbcz 20l. 2Jw 1js 5l. 1Ol, 1Wz 
35l. msc Głóg 35l. Czr 20l. 

0,5 Grunt leśny 2  
Propozycja uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew ok. 10% 
powierzchni: Bk 100% 

0,04 

4 n Lśw Wz-Bk-Db Podsz. tarnina 0,1 Do zalesienia 1  Zalesienie 100%: Db 100% 0,02 

5 a Lw Ol-Wz-Db Brak  
Wyłączony 
z zalesień 

7 

Obszar cenny przyrodniczo, zbiorowiska 
szuwarów turzycowych. Grunty w zasięgu 
proponowanego Zespołu Przyrodniczo 
Krajobrazowego „Łąki w Toniach”  

Proponowana ochrona czynna 0,38 

5 b LMśw Lp-Bk-Db 
5Db 2Dbcz 1Iwa 40l. 1Db 1Dbcz 10l. 
msc. Czm am. 25l. Db 55l. 
Podsz głóg, czeremcha amer, Db cz. 

0,5 
 
0,8 

Grunt leśny 2 

Drzewostan złożony zarówno z rodzimych 
gatunków, dębu, iwy dostosowanych do 
występującego siedliska jednak znaczny udział 
mają gatunki obce w tym dąb czerwony oraz 
czeremcha amerykańska 

Propozycja stopniowej eliminacji gatunków 
obcych szczególnie czeremchy amerykańskiej i 
dęba czerwonego. 
Uzupełnienie w nieregularnej więźbie rodzimymi 
gatunkami drzew, odnowienie ok. 10% 
powierzchni: Bk 80%, Lp 20%, 

0,80 

6 a Lwyżśw Wz-Lp-Db   Do zalesienia 1  Zalesienie 100%: Db 50%, Lp 30%, Wz 20% 0,28 

6 b Lwyżśw Wz-Lp-Db   
Wyłączony 
z zalesień 

   0,17 

7 a Lwyżśw Lp-Gb-Db 

4Jw 2Lp 1Gb 50l. 3Db 80l. msc. Js 50l. 
Lp, Gb, 80l. 
Podr. Jw., Lp, Js 
Nalot 5Jw 3Gb 1Js 1Lp 5l. 
Podsz. Leszcz, głóg, os, lp, jw  

0,7 
 
0,1 
0,5 
0,1 

Grunt leśny 2 

Drzewostan złożony z rodzimych gatunków, 
dostosowany do występującego siedliska 
jednak ze względu na sąsiedztwo powierzchni 
otwartych i usytuowanie na skarpie narażony 
na powstawanie wiatrołomów i wiatrowałów. 

Propozycja zabiegów pielęgnacyjnych 
czyszczeń wczesnych i późnych w 
powstającym samoistnie odnowieniu 
naturalnym (nalocie i podroście) 

0,40 

7 b Lwyżśw Lp-Gb -Db 
Msc Db 80l. Jw50l. Js40l. Lp 20l. 
Nalot 6Jw 2Gb 1Lp 1Js 5l. 
Podsz głóg, ligustr, porzeczka, leszcz. 

0,4 
0,8 

Do 
uzupełnienia 
odnowień 

2 
Odnowienie powierzchni w formie nieregularnej 
więźby jako uzupełnienie istniejącego 
odnowienia naturalnego.  

Odnowienie ok. 40 %: Db 50%, Lp 30%, Wz 
20%. 
Propozycja czyszczeń wczesnych i późnych na 
40% powierzchni 

0,78 

8 a Lw Ol-Wz-Db 

Msc. Db, Js, Czr, Tp, Śl, Klj, Ak 45l., 
Wb, Tp 25 l. 
Podszyt: tarnina, głóg, róza, 
czeremcha, klon jesionolistny 

 
0,2 

Do zalesienia 1 

Park z nasadzeniami zastępczymi dużych 
sadzonek. Zalesienie dotyczy gruntów poza 
istniejącymi kępami oraz planowanymi 
nasadzeniami zastępczymi. 

Zalesienie ok. 60 % powierzchni: Db 50%, Wz 
20%, Ol 20%, Lp 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Jw, Gb, Klz., Brz, Czr pt. 

4,68 
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Kwalifikacja 

 obszaru 
Grupa 
gruntu 

Uwagi Czynności proponowane 
Powierzchnia 

[m2] 
Propozycja stopniowej eliminacji gatunków 
obcych oraz korekty występujących zakrzewień  

8 b Lw Ol-Wz-Db 
Głóg, Czm, Czr, Jb 
tarnina 

0,9 Grunt leśny 3 Teren fragmentami zaśmiecony i zagruzowany 

Propozycja stopniowej eliminacji części 
występujących głogów, oraz uzupełnienie 
rodzimymi gatunkami drzew, odnowienie ok. 
30% powierzchni: Db 50% Wz 20%, Ol 20%, Lp 
10% 

1,59 

8 c Lw Ol-Wz-Db 
3Tp 2Wb 1Brz 45 l. 1Tp 1Klj 1Lp 1Wb 
25l. 
Podsz. Tarnina, głóg, czm 

0,7 
 
0,6 

Grunt leśny 3  

Propozycja stopniowej eliminacji części 
występujących zadrzewień i wprowadzenie 
w nieregularnej więźbie docelowych rodzimych 
gatunków lasotwórczych odnowienie ok. 10% 
powierzchni:  Db 50%, Wz 30% Ol 20% 

0,67 

8 d Lw Ol-Wz-Db   
Wyłączony z 
zalesień 

6 Grunty przylegające do boiska piłkarskiego. Brak wskazań 0,70 

9 a LMw So-Bk-Db 
5Db 1Czm am 1Brz 40l. 2Db 20l. 1Db 
10l. msc. Db Brz 60l. Db Brz 80l. 
Podsz. Czm am, Jrz, Orz, Wb  

0,5 
 
 
0,4 

Grunt leśny 2 

Zróżnicowane zwarcie i zadrzewienie, duży 
potencjał dla gruntów objętych Aneksem i 
sąsiadujących do wykształcenia wartościowego 
ekosystemu leśnego. 

Propozycja stopniowej eliminacji gatunków 
obcych szczególnie czeremchy amerykańskiej. 
Uzupełnienie w nieregularnej więźbie rodzimymi 
gatunkami drzew, odnowienie ok. 10% 
powierzchni: Db 60%, Bk 40% 

0,67 

9 b LMw So-Bk-Db Msc. Db 10l  Do zalesienia 1  
Zalesienie ok. 90 % powierzchni: Db 60%, Bk 
40% 

0,08 

10 a Lwyżśw Lp-Bk-Db 
Msc. Wb, Orz, Js, Śl Brz, Ol 10l. Śl 30l. 
Podsz. kalina koralowa, suchodrzew, 
trzmielina, bez, rokitnik, wierzba 

 
0,6 

Wyłączone z 
zalesień 

6 

Powierzchnia silnie zachwaszczona pokrzywa, 
nawłoć, trzcinnik. Występujące pod liniami 
nasadzenia krzewów łącznie z występującym 
zadrzewieniem stanowią istotną strefę 
buforową między autostradą a sąsiednimi 
osiedlami. Grunty całego oddziału 
zlokalizowane są w zasięgu proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego 
„Malinówka” 

Propozycja pozostawienia powierzchni do 
sukcesji naturalnej ze względu na 
przebiegające dwie linie wysokiego napięcia.  

1,28 

11 a Lw Lp-Wz -Db 

Db, Brz, Lp, Kl, Ol, Dbcz 20l. Wb, Brz 
45l. 
Podsz. głóg, sliwa, dereń bez czarny, 
wierzba 

0,3 
 
0,2 

Do zalesienia 1 
Powierzchnia silnie zachwaszczona trzcinnik, 
malina. Występują szkody od pożarów 
powodujące stopniowe zamieranie drzew. 

Zalesienie ok. 70% powierzchni: Db 50%, Wz 
20%, Lp 20% Bk 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Ol, Gb, Klz., Brz, Czr pt. 
Konieczne zahamowanie rozwoju trzcinnika 
sprzyjającego powstawaniu pożarów. W 
przypadku zamierania drzew uszkodzonych 
przez pożar może pojawić się potrzeba 
zwiększenia powierzchni odnowień. 

4,34 

11 b Lw Wz-Lp-Db 
Db, Brz, Lp, Kl, Ol, Dbcz 20l. Wb, Brz 
45l. 

0,6 Grunt leśny 2 
Pow. Silnie zachwaszczona trzcinnik, malina. 
Występują szkody od pożarów powodujące 
stopniowe zamieranie drzew. 

Propozycja uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew, 
odnowienie ok. 20% powierzchni: Db 50%, Lp 
20%, Wz 20%, Bk 10%. Konieczne 
zahamowanie rozwoju trzcinnika sprzyjającego 
powstawaniu pożarów. 

1,53 

11 c Lw Wz-Lp-Db Db, Brz, Lp, Kl, Ol, Dbcz 20l 0,1 Do zalesienia 1 
Pow. Silnie zachwaszczona trzcinnik, malina. 
Występują szkody od pożarów powodujące 
stopniowe zamieranie drzew. 

Zalesienie ok. 90% powierzchni: Db 40% Lp 
20% Wz 20% Ol 10, Bk 10%. Pozostałe gatunki 
domieszkowe Jw, Gb, Klz., Brz, Czr pt. 
Konieczne zahamowanie rozwoju trzcinnika 
sprzyjającego powstawaniu pożarów. 

2,32 

11 d Ol Wz-Lp-Db   
Wyłączony 
z zalesień 

6 

Strefa buforowa 20m od cieku wodnego 
zgodnie z wytycznymi MPZP Barycz. Ciek 
wodny „Malinówka” jest miejscem 
występowania bobrów. 

Propozycja wprowadzenia krzewów porzeczki, 
wierzby i innych gatunków krzewiastych 
dostosowanych do aktualnego siedliska. 

2,55 

12 a Lwyżśw Wz-Lp-Db 

Msc. Db, Jś 45 l 
Msc Gr 20 l. 
Podr.:  
Podsz.: głóg, jawor, czereśnia 

 
 
0,1 

Wprowadzenie 
pojedynczych 
zadrzewień 

4  
Propozycja uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew ok. 20% 
powierzchni: Db 50% Lp 20% Wz 20% Jw 10% 

0,29 



Oddz Wydz STL TD Opis zadrzewień istniejących Pokrycie 
Kwalifikacja 

 obszaru 
Grupa 
gruntu 

Uwagi Czynności proponowane 
Powierzchnia 

[m2] 

12 b Lwyżśw Wz-Lp-Db 

Msc. Db, Jś 45 l 
Msc Gr 20 l. 
Podr.:  
Podsz.: głóg, jawor, czereśnia 

 
 
 
0,1 

Wprowadzenie 
pojedynczych 
zadrzewień 

4  
Propozycja uzupełnienia w nieregularnej 
więźbie rodzimymi gatunkami drzew ok. 10% 
powierzchni: Db 50% Lp 20% Wz 20% Jw 10% 

0,21 

12 c Lwyżśw Wz-Lp-Db   
Wyłączony 
z zalesień 

7 

Obszar cenny przyrodniczo. Wtórna murawa 
kserotermiczna i murawy z kłosownica 
pierzastą (Koelerio-Festucetum rupicolae, 
Brachypodium pinnatum)  

Ochrona czynna wtórnych muraw 
kserotermicznych oraz muraw z kłosownicą 

0,56 

12 d Lwyżśw Wz-Lp-Db 
Msc Db 40 l., 
Msc. Db, Jw 10 l. 
Podsz.: głóg, tarnina 

 
 
0,1 

Wyłączony 
z zalesień 

7 

Obszar cenny przyrodniczo. Łąki świeże z 
elementami roslinności kserotermicznej 
(Arrhenathereum elatoris salvietosum 
pratensis).  
Cała polana z zadrzewieniami to obszar o dużej 
bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt 
zwłaszcza ptaków. Potencjalnie to miejsce o 
dużych walorach edukacyjno-przyrodniczych 
dla mieszkańców zgodnie z zapisami MPZP 
Krzemionki. 

Ochrona czynna łąk z występującą roślinnością 
kserotermiczną 

0,27 

Razem         40,19 

 

 


