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1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 

„Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”, 

wykonana przez BULiGL Oddział w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.  

Program wyznacza zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni Gminy.  

Uchwała określiła priorytetowy obszar działań związanych ze zwiększeniem lesistości 

miasta Krakowa. BULiGL działając na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków poddał analizie 

możliwość urządzania nowych użytków leśnych, w tym lasów w formie parków leśnych, jako 

cel publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204). 

Dokumentacja została sporządzona dla Programu zwiększania lesistości na lata 2018-

2040 r. i odnosi się do gruntów położonych w całym zasięgu Gminy Miejskiej Kraków. Grunty 

ujęte w Programie zwiększenia lesistości są przeznaczone do przeklasyfikowania na grunty 

leśne lub do zalesienia i przeklasyfikowania na Ls w dalszej perspektywie.  

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

maja 2016 r. zakłada jego realizację w latach 2018-2040. Zalesienia i inne czynności związane 

z tym procesem zaplanowano w czterech etapach (okresach realizacji programu): 

Okres 2018 - 2022 – Prace w tym okresie wykonywane są w kilku etapach - w ramach 

I etapu prac projektowych wybrano tereny do objęcia Programem w całym okresie jego 

realizacji (lata 2018-2040), z nich wydzielono grunty, na których realizacja Programu będzie 

przebiegała w pierwszej kolejności, czyli przypadnie na lata 2018-2022. Powierzchnia tych 

gruntów wynosi ponad 451 ha. Dla gruntów przeznaczonych do zalesienia w pierwszym 

okresie, w ramach II etapu prac projektowych wykonano szczegółowy Plan zalesień 

obejmujący prace glebowo-siedliskowe połączone z rozpoznaniem fitosocjologicznym i ogólną 

oceną wartości przyrodniczej gruntów o powierzchni ok. 117 ha. Równocześnie z II etapem 

prac projektowych ZZM rozpoczął realizację założeń Programu na gruntach wyznaczonych w 

I etapie dokonując przekwalifikowania użytków, wykupując grunty, niebędące, własnością 

gminy oraz przeprowadzając zalesienia (polegające w niektórych przypadkach na 

uzupełnieniu już istniejącej sukcesji leśnej). 

Okres 2023 – 2028 - powinien doprowadzić do istotnej progresji w realizacji Programu, 

zwiększając lesistość do około 6%. Zadania zalesieniowe powinny być realizowane na 

pozostałych możliwych do zalesienia gruntach gminnych (również z wykorzystaniem sukcesji 

naturalnej) i na gruntach pozyskiwanych w ramach posiadanych środków przez Gminę Miejską 

Kraków, również w oparciu o przygotowane w ramach Programu plany zalesień, do których 

realizacji nie zdołano z uzasadnionych przyczyn przystąpić w okresie pierwszym. 

Okres 2029 – 2034 - zakłada dalszy wzrost powierzchni zalesień, szczególnie w 

sektorze własności prywatnej (z uwzględnieniem wykorzystania sukcesji naturalnej) i gruntów 

pozyskiwanych pod zalesienia przez Gminę Miejską Kraków w celu ustabilizowania struktury 

własnościowej. Lesistość powinna wzrosnąć do około 7% 

Okres 2035 - 2040 powinien doprowadzić do pełnej realizacji Programu, a lesistość 

powinna wzrosnąć do powierzchni nie mniejszej aniżeli 8%. Zadania zalesieniowe powinny 

być realizowane na gruntach pozyskiwanych w ramach posiadanych środków przez Gminę 

Miejską Kraków i uwzględniać ewentualne zalesienia przez prywatnych właścicieli (również z 

wykorzystaniem sukcesji naturalnej). 
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Prognoza opracowana została w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko.  

Strategiczna ocena oddziaływania dla Programu zwiększania lesistości na środowisko 

to procedura oceniająca wpływ ustaleń projektu na środowisko i obszary Natura 2000, na którą 

składa się:  

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości dla prognozy  

 opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 

zwiększania lesistości,  

 zaopiniowanie projektu programu wraz z prognozą 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa 

 

Zawartość prognozy określa art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku … Zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w Prognozie został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Krakowie (27 czerwca 2017 r.) oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym (11 lipca 2017r.). Wszystkie informacje zawarte w prognozie oddziaływania 

na środowisko są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu Powiatowego programu 

zwiększenia lesistości miasta Krakowa. Niniejsza wersja uwzględnia korekty wprowadzone 

zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RDOŚ z 6 grudnia 2018 (pismo 

OO.410.1.43.2018.MaS), a także korektę dostrzeżonych błędów, pozostających bez wpływu 

na istotę treści dokumentu. 

Procedura opracowania projektu Programu dla Zarządu Zieleni Miejskiej 

uwzględniająca zapisy ustawy 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 przedstawia się następująco: 

 Przed przystąpieniem do opracowania projektu Programu dyrektor BULiGL na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania Programu 

zwiększania lesistości na środowisko do właściwego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska oraz do oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 Projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie przekazany 

do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii.  

 Równolegle - w ramach konsultacji społecznych - projekt Programu zostanie wyłożony 

do publicznego wglądu na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku. 

 Po uzyskaniu opinii właściwych organów oraz uwag i wniosków, które wpłyną w trakcie 

konsultacji społecznych zadaniem wykonawcy Programu jest omówienie zgłoszonych 

opinii, uwag i wniosków w trakcie konsultacji społecznych, wstępne sformułowanie 

uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  

 W dalszej kolejności sporządzone zostanie pisemne podsumowanie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko a następnie projekt Programu zwiększania lesistości 

zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Radę Miasta Krakowa. 
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 Po zatwierdzeniu Programu zwiększania lesistości informacja zostanie podana 

do publicznej widomości.  
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2 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla projektu „Powiatowego 

programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Podstawą 

do sporządzenia projektu były założenia do opracowania Programu i zasady przyjęte podczas 

uzgodnień pomiędzy ZZM a BULiGL. Założenia do sporządzenia projektu zostały poddane 

konsultacjom społecznym poprzez zorganizowanie 3 spotkań mających na celu możliwość 

zapoznania się z założeniami do sporządzenia projektu oraz sposobie, terminie i miejscu 

składania uwag i wniosków.  

Prace związane z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości 

miasta Krakowa na lata 2018-2040” polegają na wskazaniu terenów przewidzianych do 

zalesień oraz do przeklasyfikowania na las (dla gruntów, które obecnie mają charakter lasu, 

a w ewidencji gruntów i budynków stanowią inny użytek) po uprzednim przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych. Podstawą do przeprowadzenia tych prac jest: 

 analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(przeznaczenie terenów niewykluczające powstania terenów leśnych), 

 analiza danych ewidencyjnych (preferowanie użytków odpowiednich do zalesienia), 

 analiza ortofotomapy (preferowanie terenów, których aktualny stan wskazuje 

na możliwość zalesienia lub przeklasyfikowania na las), 

 analiza dostępnych danych z zakresu ochrony przyrody (wykluczenie terenów, które 

ze względu na walory przyrodnicze nie powinny zostać zalesione).  

 

Program zakłada jego realizację w latach 2018-2040 w czterech okresach: 

2018 – 2022, 2023 – 2028, 2029 – 2034, 2035 – 2040. 

Prace w pierwszym okresie wykonywane są w kilku etapach. W ramach I etapu prac 

projektowych wybrano tereny do objęcia Programem w całym okresie jego realizacji (lata 

2018-2040), z nich wydzielono grunty, na których realizacja Programu będzie przebiegała w 

pierwszej kolejności, czyli przypadnie na lata 2018-2022. Powierzchnia tych gruntów wynosi 

ponad 451 ha. Dla gruntów przeznaczonych do zalesienia w pierwszym okresie, w ramach II 

etapu prac projektowych wykonano szczegółowy Plan zalesień obejmujący prace glebowo-

siedliskowe połączone z rozpoznaniem fitosocjologicznym i ogólną oceną wartości 

przyrodniczej gruntów o powierzchni ok. 117 ha. Równocześnie z II etapem prac projektowych 

ZZM rozpoczął realizację założeń Programu na gruntach wyznaczonych w I etapie dokonując 

przekwalifikowania użytków, wykupując grunty niebędące, własnością gminy oraz 

przeprowadzając zalesienia (polegające w niektórych przypadkach na uzupełnieniu już 

istniejącej sukcesji leśnej).  

W kolejnych okresach Program zakłada doprowadzenie do istotnej progresji w 

powierzchni użytków leśnych aż do zakładanej w 2040 roku lesistość na poziomie 8 %.  

Zgodnie z ustawą 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 w każdym etapie sporządzania projektu Programu zwiększania 

lesistości (realizowanego w ramach pierwszego okresu 2018-2022) zapewniono możliwość 

udziału społeczeństwa. W ramach konsultacji społecznych umożliwiono zapoznanie się z 

projektem „Programu zwiększania lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków ” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz umożliwiono składanie uwag i wniosków. Prognozę 

poddano opiniowaniu przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Następnie projekt Programu z 

podsumowaniem i uzasadnieniem sporządzonym przez ZZM zostanie przedstawiony do 
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zatwierdzenia przez Radę Miasta Krakowa. Dokument zatwierdzający plan będzie określać 

zadania dotyczące: 

 Przeklasyfikowania gruntów na Ls. 

 Zalesiania gruntów (Szczegółowy plan zalesień), 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza 

poszczególnych zadań określonych w projekcie Programu zwiększania lesistości dla Gminy 

Miejskiej Kraków, których realizacja może mieć wpływ na podstawowe elementy środowiska 

lub na przedmioty ochrony (siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, gatunki zwierząt) obszarów 

Natura 2000. 

 

Na gruntach objętych Programem położone są trzy obszary Natura 2000 (OZW): 

 

 PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 

 PLH120079 „Skawiński obszar łąkowy”. 

 

W pierwszej części prognozy (rozdział 4) przedstawiono informacje ogólne, w tym 

zakres i podstawę formalno-prawną sporządzenia prognozy, ogólny opis zawartości i celów 

Programu. Odniesiono się tutaj również do istotnych z punktu widzenia Programu, powiązań 

prognozy z dokumentami ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym wykazując brak konfliktów tworzonego dokumentu na poziomie założeń i celów 

związanych z ochroną przyrody. Obok podstaw prawnych sporządzania prognozy, 

zaprezentowano również metody zastosowane przy jej tworzeniu. W pierwszej części 

dokumentu, ocenie poddano także potencjalny transgraniczny charakter oddziaływania 

zapisów planu. Ze względu na odległość od granicy państwa i charakter projektowanych 

zadań, projekt Programu nie spowoduje negatywnego, transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 

Kolejna część prognozy (rozdział 5) zawiera podstawowe dane o Gminie Miejskiej 

Kraków w tym lesistość, dominujące funkcje lasu, informacje o formach ochrony przyrody, 

walorach przyrodniczo - leśnych oraz o zaobserwowanych formach degradacji ekosystemów 

leśnych.  

Kluczową część prognozy stanowi rozdział 6. Obejmuje on wyniki prowadzonych analiz 

uzupełnionych wskazówkami, wyjaśnieniami i propozycjami alternatywnych rozwiązań dla 

bezpośrednich wykonawców projektowanego Programu zwiększania lesistości, mającymi na 

celu eliminację potencjalnie negatywnego oddziaływania jego zapisów na przedmioty ochrony. 

Ponadto przedstawiono kryteria oceny oddziaływania zapisów planu na cele, przedmioty 

ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000, a także na środowisko i poszczególne jego 

elementy (bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne). Ocenę oddziaływania zadań 

na środowisko oparto na określeniu rodzaju wpływu planowanego zadania na przedmiot 

ochrony oraz czasu jego oddziaływania. W ten sposób wyróżniono sytuacje, w których 

poszczególne zadania mogły mieć wpływ pozytywny, negatywny bądź neutralny oraz 

oddziaływać krótko-, średnio- lub długoterminowo. Zamieszczone w tej części oceny i 

wskazania oparto na wiedzy teoretycznej oraz na doświadczeniu praktycznym zespołu 

ekspertów uwzględniających uwarunkowania środowiskowe obszaru, na którym mają być 

realizowane planowane zadania oraz występujące na nim problemy ochrony środowiska. 

Szczegółowa analiza wpływu zapisów planu na przedmioty ochrony sieci Natura 2000 

występujące na terenie omawianej Gminy Miejskiej Kraków pozwoliła stwierdzić, 
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że projektowane w ramach programu zadania zapewniają odpowiednie warunki ekologiczne 

do zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i mogą być ocenione w większości, 

jako neutralne, a w niektórych przypadkach, jako pozytywne. W celu zwiększenia 

przejrzystości opracowania poszczególne zadania zestawiono w odpowiednie grupy. 

Do poszczególnych grup zakwalifikowano zabiegi, które w podobny sposób mogą oddziaływać 

na elementy środowiska lub na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. 

  

W prognozie wyróżniono niżej wymienione grupy zabiegów. 

 Zalesienia - czyli zakładanie upraw leśnych na gruntach użytkowanych dotychczas w inny 

sposób (np. nieużytki, role, łąki, pastwiska). 

 Uzupełnienie sukcesji rodzimymi gatunkami 

 Redukcja gatunków obcych  

 Przeklasyfikowanie gruntów na Ls 

 

Analiza charakteru zaprojektowanych zadań dla całego obszaru Gminy Miejskiej 

Kraków pozwoliła ocenić, w jaki sposób mogą one wpływać na poszczególne elementy 

środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra 

kultury materialnej. Przy ocenie zadań zawartych w Programie zwiększania lesistości brano 

pod uwagę ich oddziaływanie krótkoterminowe (1-5 lat), średnioterminowe (okres 

obowiązywania planu - 10 lat) oraz długoterminowe (jedno pokolenie drzewostanu – ok. 100 

lat). W żadnym przypadku nie stwierdzono długoterminowego, ujemnego oddziaływania, które 

jest równoznaczne z oddziaływaniem znacząco negatywnym. W sporadycznych przypadkach 

wykazano ujemne oddziaływanie niektórych zadań na pewne elementy środowiska, 

np. uzupełnienie odnowień naturalnych (sukcesji) czy zalesienia mogą krótkoterminowo 

ujemnie oddziaływać na powierzchnię ziemi lub zwierzęta, jednak w dalszej perspektywie 

czasowej oddziaływanie tych zabiegów staje się obojętne lub pozytywne. Ocenę 

oddziaływania Programu zwiększania lesistości na poszczególne elementy środowiska 

przedstawiono w sposób opisowy i zestawiono w syntetycznej tabeli. 

Biorąc pod uwagę zdecydowaną przewagę ocen pozytywnych i neutralnych należy 

stwierdzić, że projekt „Programu zwiększania lesistości Gminy Miejskiej Kraków ” pozytywnie 

oddziałuje na środowisko.  

Podstawą do przeprowadzenia oceny oddziaływania Programu zwiększania lesistości 

na przedmioty ochrony (siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, gatunki zwierząt) obszarów 

Natura 2000 było zebranie informacji o występujących na tych obszarach przedmiotach 

ochrony i analiza oddziaływania zaprojektowanych zadań w miejscach ich występowania. 

Do przeprowadzenia takiej analizy niezbędne jest dokładne określenie miejsca występowania 

poszczególnych siedlisk lub gatunków. Jako dostępne źródła danych wykorzystano przede 

wszystkim: wykazy i zestawienia udostępnione przez UMK. Informacje te zostały umieszczone 

w odpowiednich elementach Programu i uwzględnione przy planowaniu gruntów 

do przeklasyfikowania i zalesień. Ocena wpływu projektowanych w Programie zadań 

na poszczególne gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze była najczęściej 

neutralna lub pozytywna, gdyż w przypadku występowania podlegających ochronie gatunków 

roślin i zwierząt, których lokalizacje są znane, odstępowano od typowania takich gruntów 

do zalesień. 

Jednym z podstawowych celów realizacji Programu zwiększania lesistości jest ochrona 

istniejących oraz zwiększenie powierzchni zbiorowisk leśnych (lasów, parków leśnych) również 

ochrona istniejących zadrzewień. Uzupełnienie rodzimymi gatunkami drzew 
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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. Ponieważ drzewostany 

nie będą pełnić funkcji gospodarczych biomasa obumierających drzew, oraz drzew 

eliminowanych w trakcie pielęgnacji drzewostanów będzie w sposób ciągły uzupełniać 

rezerwuar martwego drewna. 

W przypadku gatunków, których areał występowania jest duży np. liczne gatunki 

ptaków lub gatunków, dla których nie można było określić precyzyjnie miejsc występowania, 

przeprowadzona analiza spodziewanych zmian struktury wiekowej i gatunkowej 

drzewostanów pozwala przyjąć, że wskutek realizacji projektu Programu zwiększania 

lesistości nie zostaną uszczuplone powierzchnie biotopów dla gatunków obecnie 

występujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  

Przeprowadzona w Prognozie dokładna analiza zadań planowanych do realizacji 

w projekcie Programu zwiększania lesistości pozwala przyjąć założenie, że zadania nie będą 

negatywnie oddziaływały na obszary Natura 2000 jak również pozostałe prawne formy ochrony 

i środowisko przyrodnicze na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Biorąc pod uwagę 

zdecydowaną przewagę ocen pozytywnych należy stwierdzić, że Program zwiększania 

lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków pozytywnie oddziałuje na środowisko i obszary 

Natura 2000. 
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3 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ 
SKRÓTY NAZW INSTYTUCJI 

ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej 

BULiGL – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

DGLP – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

UE – Unia Europejska 

WKŚ UMK – Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 

SKRÓTY Z ZAKRESU PROGRAMU NATURA 2000 

OSO – obszar specjalnej ochrony (ptaków) 

SOO – specjalny obszar ochrony (siedlisk) 

OZW – obszary o znaczeniu wspólnotowym 

PCzK – „Polska Czerwona Księga” (roślin lub zwierząt) 

SDF – standardowy formularz danych 

DS – Dyrektywa Siedliskowa, 

DP – Dyrektywa Ptasia. 

SKRÓTY Z ZAKRESU LEŚNICTWA 

TD – typ drzewostanu 

IUL – Instrukcja Urządzania Lasu 

TSL – typ siedliskowy lasu 

SLMN – standard leśnej mapy numerycznej 

ZHL – Zasady Hodowli Lasu 

SKRÓTY NAZW GATUNKÓW DRZEW 

Ak – grochodrzew Robinia pseudoacacia 

Bk – buk zwyczajny Fagus sylvatica 

Brz – brzoza brodawkowata Betula pendula 

Czr – czereśnia ptasia (trześnia) Prunus avium  

Db – dąb Quercus sp. 

Db b. – dąb bezszypułkowy Quercus petraea 

Db s. – dąb szypułkowy Quercus robur 

Db c. – dąb czerwony Quercus rubra 

Dg – daglezja Pseudotsuga menziesii 

Gb – grab zwyczajny Carpinus betulus 

Jd – jodła pospolita Abies alba 

Js – jesion wyniosły Fraxinus excelsior 

Jrz – jarząb pospolity Sorbus aucuparia 

Jw – klon jawor Acer pseudoplatanus 

Kl – klon zwyczajny Acer platanoides 

Ksz – kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 

Lp – lipa drobnolistna Tilia cordata 

Md – modrzew europejski Larix decidua 

Ol – olsza czarna Alnus glutinosa 

Ol s. – olsza szara Alnus incana 

Os – topola osika Populus tremula 

So – sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
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So b. – sosna Banksa Pinus banksiana 

So c. – sosna czarna Pinus nigra 

Śl.a – śliwa ałycza Prunus cerasifera 

Śl.t. – śliwa tarnina Prunus spinosa 

Św – świerk pospolity Picea abies 

So.we – sosna wejmutka Pinus strobus 

Wb – wierzba Salix sp. 

SKRÓTY NAZW TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASÓW 

BMśw – bór mieszany świeży 

LMśw – las mieszany świeży 

LMw – las mieszany wilgotny 

LMwyżśw - las mieszany wyżynny świeży 

Lśw – las świeży 

Lw – las wilgotny 

Lł – las łęgowy 

Lwyżśw – las wyżynny świeży 
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4 INFORMACJE OGÓLNE 

4.1 Położenie Gminy Miejskiej Kraków 

Miasto Kraków usytuowane jest w środkowo – zachodniej części województwa 

małopolskiego. Kraków ma status miasta na prawach powiatu. Od 1991 roku, podzielony jest 

na 18 dzielnic samorządowych oznaczonych cyframi rzymskimi. W 2002 roku Rada Miasta 

Krakowa uchwaliła formalne przydzielenie krakowskim dzielnicom nazw. Powszechnie 

używany jest jednak historyczny podział miasta z lat 1951–1975 na 6 dzielnic 

administracyjnych: Stare Miasto, Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze, Nowa Huta lub 

podział na 4 dzielnice, obowiązujący od 1975 r.: Śródmieście, Podgórze, Krowodrza, Nowa 

Huta.  

Gmina Miejska Kraków zajmuje powierzchnię 326.84 km2. Liczba mieszkańców w 2017 

roku (zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie) wyniosła 766 739 osób  (stan 

na 30.06.2017), przy gęstości zaludnienia ok. 2 345.8 osób/km2. Rzeczywista liczba ludności 

Krakowa jest szacowana na znacznie większą ze względu na niezameldowane osoby 

mieszkające na terenie miasta (głównie studentów). Obserwuje się także znaczne różnice 

dobowe liczby ludności na terenie Krakowa, ze względu na znaczną liczbę osób pracujących, 

a mieszkających poza granicami miasta. 

Miasto stanowi rdzeń aglomeracji krakowskiej, położone jest przy skrzyżowaniu 

licznych dróg krajowych i wojewódzkich, a także przy autostradzie A4. Jest również jednym 

z kluczowych węzłów kolejowych w Polsce. W Balicach pod Krakowem znajduje się Kraków 

Airport im. Jana Pawła II drugi, co do liczby obsługiwanych pasażerów port lotniczy w Polsce. 

 

 
Mapa zasięgu administracyjnego Gminy Miejskiej Kraków 

 

Kraków znajduję się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw Miechów, Krzeszowice 

i Myślenice wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. 

Powierzchnia ogólna gruntów leśnych wynosi, wg stanu na 01.01.2018r. 1370,80 ha. 
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Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictw RDLP Kraków na terenie Miasta Krakowa 

 

Regionalizacja Przyrodniczo Leśna 

Według obowiązującej w LP regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Zielony R., 

Kliczkowska, A., 2010), grunty Gminy Miejskiej Kraków położone są w następujących 

jednostkach:  

 VI Kraina Małopolska 

 Mezoregion – Kotliny Oświęcimskiej; 

 Mezoregion – Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; 

 Mezoregion – Wyżyny Miechowskiej; 

 Mezoregion – Niziny Nadwiślańskiej. 
 VIII Kraina Karpacka 

 Mezoregion – Pogórza Wielicko – Rożnowskiego. 
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Mapa położenia przyrodniczo-leśnego 

4.2 Podstawa formalno-prawna 

Podstawę prawną opracowania stanowią akty prawa krajowego i unijnego 

oraz porozumienia międzynarodowe.  

Prawo krajowe: 

 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. 2018 poz. 2081) 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1614) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 

poz. 799) 

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

naprawie (Dz. U. 2018 poz. 954) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 1945) 

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

poz. 1161) 

 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 788) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2017 

poz. 2101) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 1722) 

 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) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony 

w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 795) 

 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. 2016 poz. 2183) 

 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) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. 2016 poz. 1399). 

Uwzględniono również następujące akty prawa krajowego: 

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

 Polityka Leśna Państwa z dnia 22 kwietnia 1997 r. 

 

Prawo wspólnotowe: 

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 

2 kwietnia 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami);  

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko 

żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG); 

 Dyrektywa Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska; 

oraz:  

 Dyrektywa ramowa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Ramowa Dyrektywa Wodna) z dnia 23 października 2000 r.; 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001r. w sprawie oceny skutków niektórych planów i programów 

dla środowiska; 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny 

skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r.; 

 Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa 

w przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska 

oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu 

do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości. 

Porozumienia międzynarodowe: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej - przyjęta 5 czerwca 1992 r. w Rio 

de Janeiro - ratyfikowana przez Polskę 18 stycznia 1996 r. 

 Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 

europejskiej oraz ich siedlisk - sporządzona 19 września 1979 r. w Bernie. 

Polska ratyfikowała ją 13 września 1995 r. 
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 Konwencja Bońska - Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich 

zwierząt (sporządzona 29 czerwca 1979 r. w Bonn - w Polsce weszła w życie 

w 1995 r.) 

 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego - przyjęta 16 listopada 1972 r. w Paryżu. 

 Konwencja Ramsarska - konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa 

wodnego, sporządzona w Ramsarze, dnia 2 lutego 1971 r. Polska ratyfikowała 

konwencję w 1978 roku. 

4.3 Zakres prognozy  

Zakres i szczegółowość informacji, jakie zawarto w niniejszej prognozie wynikają z art. 

51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

Prognozą objęto grunty Gminy Miejskiej Kraków w tym szczególnie: 

 grunty położone w zasięgu obszarów Natura 2000, odnośnie wpływu 

zaprojektowanych w projekcie zmiany klasyfikacji gruntów na przedmioty ochrony 

poszczególnych obszarów, 

 grunty poza obszarami Natura 2000 przeznaczone do zalesień i naturalnej sukcesji 

w kierunku zbiorowisk leśnych, 

 rośliny i zwierzęta chronione na gruntach objętych programem, oraz pozostałe formy 

ochrony występujące na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza 

poszczególnych zadań związanych z zalesieniem i przeklasyfikowaniem gruntów, których 

realizacja może mieć wpływ na podstawowe elementy środowiska lub na przedmioty ochrony 

(siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, gatunki zwierząt) obszarów Natura 2000.  

Celem sporządzenia prognozy oddziaływania dla projektu Programu zwiększania 

lesistości na środowisko było: 

 określenie wpływu zaprojektowanych w projekcie działań na cele i przedmioty ochrony 

w obszarach Natura 2000; 

 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia potrzeb ochrony przyrody w projekcie 

Programu; 

 ocena skutków środowiskowych realizacji projektu. 

 

Art. 46 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektów „polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie (…) leśnictwa 

(…) opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, 

lub planów, „których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 

2000”. 

Cytowana powyżej ustawa ustala, że organ sporządzający projekt Programu 

zwiększania lesistości wykonuje Prognozę zawierającą elementy: informacje o zawartości, 

głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące 

przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
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oraz częstotliwości jej przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko, streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz w jaki sposób 

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu,  

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

i oddziaływaniami na te elementy. 

Prognoza przedstawia również rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Biorąc pod uwagę 

cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – prezentuje rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie. Uzasadnia ich wybór oraz opisuje metody 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnia brak rozwiązań alternatywnych, 

w tym wskazuje napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk w stanie 

współczesnej wiedzy. 

Kolejny artykuł ustawy (Art. 53.) nakłada obowiązek uzgodnienia z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym: 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie. Uzgodnienie takie 

zostało przeprowadzone na etapie oceny oddziaływania na środowisko PPZL. 

4.4 Zawartość projektu PPZL 

W skład Programu zwiększania lesistości wchodzą: 

 opis ogólny – elaborat zawierający dane ogólne dotyczące Gminy Miejskiej Kraków, 

charakterystykę: ekonomiczną, przyrodniczo-geograficzną, stanu lasów, form ochrony 

przyrody, zawierający również opisanie przyjętych zasad i warunków zwiększania 

powierzchni lasów, opisanie przebiegu i syntetyczne zestawienie wyników 

przeprowadzonych prac oraz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. 

 Część szczegółowa zawierająca wyniki kartowania potencjalnych siedlisk leśnych, 

wyniki analiz chemicznych i plany zalesień. 

 Materiały kartograficzne. 
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 Bazy danych informatycznych. 

4.5 Główne cele Programu zwiększania lesistości  

Głównym celem opracowania Programu zwiększania lesistości jest osiągnięcie 

lesistości Miasta Krakowa na poziomie 8% do roku 2040. 

 

4.6 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy  

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu zwiększania 

lesistości zgodnie z Art. 51. ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, wymaga zastosowania wielu analiz i ocen. „Informacje zawarte 

w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu”. Analizom poddano zestawienia danych uzyskanych z bazowej 

warstwy zawierającej wszystkie grunty zaklasyfikowane do Programu z podziałem na obszary 

z sukcesją początkową i zaawansowaną oraz sposobem realizacji założeń Programu 

(przeklasyfikowanie na Ls lub zalesienie). Zestawienia danych przy wykorzystaniu narzędzi 

GIS umożliwiły dokonanie interpretacji danych. Dla scharakteryzowania stanu środowiska 

sporządzono odpowiednie tabele i zestawienia porównawcze a także stosowne analizy 

dotyczące lasów całej Gminy Miejskiej Kraków oraz odrębnie gruntów w zasięgu każdego 

z obszarów Natura 2000. Wpływ zapisów na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 

analizowano dla gatunków i siedlisk, dla których w SDF obszaru przyjęto ocenę ogólną A, B 

lub C. Przy sporządzaniu oceny wykorzystano następujące kody określeń oddziaływania: 

+ oddziaływanie pozytywne, 

- oddziaływanie negatywne, 

0 brak oddziaływania lub oddziaływanie neutralne, 

1 oddziaływanie krótkoterminowe, 

2 oddziaływanie średnioterminowe, 

3 oddziaływanie długoterminowe. 

4.7 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień Programu zwiększania lesistości i częstotliwość jej 

przeprowadzania  

Monitorowanie skutków realizacji Programu będzie przeprowadzane przez organ 

nadzorujący, którym jest, zgodnie z zapisem art. 32 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Śledzenie skutków realizacji 

postanowień Programu zwiększania lesistości należy oprzeć na monitoringu następujących 

wskaźników: 

 zmianie powierzchni lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku 

dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000; 

 wykonaniu zadań z zakresu ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 w okresie 

realizacji Programu zwiększania lesistości. 

Mając na względzie fakt, iż Program zwiększania lesistości jest dokumentem 

opracowanym w czterech okresach najlepszym momentem wykonania monitoringu skutków 

realizacji będzie koniec każdego z okresów. Oznacza to, iż w ramach kolejnych etapów prac 

w poszczególnych okresach, na bazie prowadzonych prac wyciągnięte zostaną wnioski 

dotyczące Programu zwiększania lesistości. 
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4.8 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Programu zwiększania lesistości 

Gmina Miejska Kraków znajduje się w znacznej odległości od granicy państwa, więc 

projekt Programu zalesień nie będzie powodował oddziaływań transgranicznych 

na środowisko. 

4.9 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia realizacji Programu 

zwiększania lesistości 

Dokumentami międzynarodowymi, istotnymi z punktu widzenia realizacji Programu 

zwiększania lesistości są: 

Konwencja Ramsarska - konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego; 

sporządzona w Ramsarze, dnia 2 lutego 1971 r.  

Konwencja Bońska – z dnia 23 czerwca 1979r. Celem konwencji jest ochrona dzikich 

zwierząt migrujących, stanowiących niezastąpiony element środowiska naturalnego. Określa 

ona listę oraz sposoby ochrony wędrownych gatunków zwierząt. Za "migrujące" uważa się te 

gatunki (lub niższe grupy taksonomiczne), z których znaczna liczba osobników w sposób 

cykliczny i możliwy do przewidzenia przekracza granice jurysdykcji państwowej w różnych 

cyklach życiowych.  

Konwencja Berneńska – celem niniejszej konwencji uchwalonej 19 września 1979r. 

jest ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych, zwłaszcza tych 

gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga współdziałania kilku państw; oraz wspieranie 

współdziałania w tym zakresie. Szczególny nacisk położono na ochronę europejskich 

gatunków zagrożonych i ginących, włączając w to gatunki wędrowne zagrożone i ginące.  

Konwencja z Rio de Janeiro – konwencja o ochronie różnorodności biologicznej 

sporządzona w Rio de Janeiro, dnia 5 czerwca 1992 r. Jej celem jest ochrona światowych 

zasobów różnorodności biologicznej na wszystkich trzech poziomach, tzn. w obrębie gatunku, 

pomiędzy gatunkami oraz pomiędzy ekosystemami. Konwencja uznaje też, że ochrona 

różnorodności biologicznej jest wspólną troską ludzkości i integralną częścią procesu rozwoju 

świata. W aspekcie praktycznym wyraża się to m.in. jednakowym traktowaniem wszelkich 

ekotypów gatunków, ochroną siedlisk ubogich, o niewielkiej liczbie gatunków, które wcześniej 

nie były traktowane, jako równorzędne z siedliskami bogatymi w gatunki.  

Na poziomie Wspólnoty Europejskiej brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących 

prowadzenia gospodarki leśnej w poszczególnych krajach członkowskich. Unia Europejska 

określa natomiast ogólne zasady postępowania w dziedzinie ochrony przyrody. Podstawowym 

aktem prawnym, w którym przywołano konieczność „wysokiego poziomu ochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego” jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. W art. 6 

tego dokumentu jest mowa o tym, że: „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, 

o których mowa w artykule 3. W celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę 

wymogi ochrony środowiska naturalnego”. Aktami prawnymi wprowadzającymi w życie 

ustalenia Traktatu są dyrektywy. W zakresie ochrony przyrody, na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków mają zastosowanie głównie dwie dyrektywy: 

Dyrektywa Siedliskowa (DS) 92/43/EWG z 21 maja 1992 r., która wskazuje i obejmuje 

ochroną ważne w skali europejskiej gatunki flory i fauny oraz typy siedlisk przyrodniczych. 

Na jej mocy tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. 

Dyrektywa 2004/35WE zwana „szkodową” z dnia 21 kwietnia 2004r. (DSZ), która 

określa sposoby postępowania oraz zapobiegania skutkom szkody w środowisku. W zakresie 
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ujętym w planie, dyrektywa odnosi się do szkody, jako „mierzalnej, negatywnej zmiany 

w zasobach naturalnych lub mierzalnego osłabienia użyteczności zasobów naturalnych”. 

Szkoda oznacza również „szkodę wyrządzoną gatunkom chronionym i w siedliskach 

przyrodniczych, które stanowią dowolną szkodę mającą znaczący negatywny wpływ 

na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony takich siedlisk lub gatunków”. 

Sporządzanie prognozy, jako elementu procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko jest dążeniem do ustalenia, czy i w jaki sposób zapisy planu mogą naruszać 

wymogi DSZ.  

W mniejszym zakresie Dyrektywa Ptasia (DP) 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r., 

której celem jest zapewnienie ochrony gatunków ptaków lęgowych oraz migrujących na terenie 

Wspólnoty Europejskiej. Na jej mocy tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków w ramach 

sieci Natura 2000. 

 

Dokumentami krajowymi, w których określono cele ochrony środowiska istotne 

z punktu widzenia planu są:  

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2016. Jest do dokument określający ogólne cele prowadzenia polityki państwa 

w zakresie ochrony przyrody i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. 

Polityka leśna państwa z 1997 r. Dokument wyznaczający ogólne ramy prowadzenia 

gospodarki leśnej, szczególnie w okresie jej przechodzenia z modelu surowcowego na model 

„proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. 

Krajowy program zwiększania lesistości (aktualizacja 2003 r.) Dokument 

planistyczny określający cele, zasięg i sposób powiększania powierzchni leśnej kraju, 

w początkowych założeniach do ok. 30% w 2020 r. i 33% w 2050 r. Program operuje gminą, 

jako podstawową jednostką, dla której określone są wskaźniki preferencji zalesienia. 

Realizacja KPZL napotyka jednak na coraz większe problemy, związane głównie z podażą 

gruntów pod zalesienie (wejście w życie Programu rozwoju obszarów wiejskich, 

uwarunkowania przyrodnicze).  

 

4.10 Powiązania Programu zwiększania lesistości z innymi dokumentami, w tym 

dokumentami, dla których zostały przeprowadzone SOOŚ 

Programy Ochrony Środowiska są podstawowym aktem regulującym cele i kierunki 

działań państwa podejmowane na szczeblu regionalnym w zakresie ochrony środowiska. 

Nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa jest tworzenie podstaw do zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

państwa. Dla realizacji nadrzędnego celu, na poziomie województwa małopolskiego przyjęto 

cele długoterminowe i krótkoterminowe.  

Zasięg administracyjny Gminy Miejskiej Kraków, obejmujący tereny położone w 

obszarze województwa małopolskiego, powoduje, że podstawowe założenia polityki 

zagospodarowania przestrzennego regionu na szczeblu wojewódzkim kształtowane są przez:  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęty 

uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XV/174/03 z dnia 22.12. 2003 roku 

zmieniony Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 

marca 2018 r.  

Celem strategicznym polityki rozwoju regionalnego w odniesieniu do zasobów przyrody 

jest poprawa, jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 

i wartości krajobrazowych. 
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 została 

przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 26 września 2011 Uchwałą Nr XII/183/11. 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu 

województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej 

w przestrzeni regionalnej. W „obszarze dziedzictwa i przemysłu czasu wolnego” dokument 

określa szerokie spektrum działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

oraz ochrony i kształtowania krajobrazu. Szczególny nacisk położono na: 

 zapobieganie degradacji i ochronę zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu; 

 stwarzanie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym; 

 zintegrowaną ochronę krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego; 

 szczególnie w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu 

przestrzennego; 

 ochronę różnorodności biologicznej oraz zrównoważenie użytkowania jej elementów; 

 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów; 

 przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody; 

 ochronę, rozwój i porządkowanie systemu obszarów chronionych; 

 wsparcie dla działań służących wykorzystaniu potencjalnych obszarów chronionych. 

Cele długoterminowe przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dotyczące zapisów 

projektu Programu zwiększania lesistości to: 

1. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bio i georóżnorodności 

oraz zachowanie krajobrazu. 

2. Ochrona ekosystemów leśnych.  

Do zadań kierunkowych związanych z ochroną ekosystemów leśnych zaliczono: 

 poprawę stanu zdrowotnego i żywotności lasów; 

 zwiększenie lesistości województw, szczególnie przez zalesianie nieużytków i słabych 

gruntów rolnych (zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości z 1995 r. 

z późn. zm.), zalesianie ciągów i korytarzy ekologicznych; 

 aktywizację lokalnych społeczności, do wykorzystywania możliwości zalesiania 

gruntów rolnych i innych niż rolne ze środków PROW; 

 wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa w zakresie 

ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji lasu; 

 doskonalenie regionalnego systemu obszarów chronionych poprzez ochronę 

najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów leśnych; 

 dążenie do równowagi między turystycznym wykorzystaniem obszarów cennych 

przyrodniczo a koniecznością ich ochrony; 

 działania zmierzające do ograniczenia szkód w lesie powodowanych, m.in. przez 

zaśmiecanie lasów, zwiększający się ruch pojazdów mechanicznych; 

 wzmożenie ochrony siedlisk wilgotnych, zalewowych i bagiennych; 

 ograniczenie erozji poprzez właściwe działania gospodarcze, infrastrukturalne 

i zalesienia. 

Dokumentami służącymi realizacji polityki ekologicznej Państwa na szczeblach 

powiatów są Powiatowe Programy Ochrony Środowiska, uwzględniające w szczególności: 

 cele ekologiczne; 

 priorytety ekologiczne; 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

 środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe dla działań, realizowanych dla osiągnięcia celów. 
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Gmina Miejska Kraków w zasięgu, której położone są grunty objęte Programem 

zwiększania lesistości, posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa z 2014r., w którym określono politykę przestrzenną gminy, 

ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, a także zawarto 

informacje o położeniu lasów, obszarów przeznaczonych pod zabudowę, do zalesień, 

o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp. Studium stanowi 

podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład gminy. Dokumentem powiązanym 

z projektem Programu na szczeblu gminy jest również Program ochrony środowiska.  

Innego typu dokumentami planistycznymi powiązanymi z projektem Programu są plany 

ochrony dla form ochrony przyrody wynikające z ustawy o ochronie przyrody. W zasięgu 

oddziaływania projektu Programu są to rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 i użytki 

ekologiczne.  

Spośród wymienionych form ochrony przyrody plan ochrony posiada obszar Natura 

2000 PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 

 
Tabela 1 Zestawienie programów zagospodarowania i ochrony obszarów będących w zasięgu terytorialnym 
powiatu krakowskiego. 

Jednostka  

Rodzaj dokumentu/okres obowiązywania  

Strategia rozwoju  
Program Ochrony  

Środowiska  

Studium uwarunkowań  
i kierunków  

zagospodarowania 
przestrzennego  

Plan zagospodarowania 
przestrzennego  

1 2 3 4 5 

Województwo 
małopolskie  

Uchwała  
Nr XII/183/11  
2011-2020  

Program Strategiczny 
Ochrona Środowiska 

Uchwała Sejmiku 
Woj. Mał. Nr 
LVI/894/14 

z dnia 27.10.2014r.  
aktualny 2014-2020 

- 

Uchwała Nr XV/173/03 z 
22.XII.2003r. Sejmiku  
Województwa Małopolskiego 
zmieniony Uchwałą Nr 
XLVII/732/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 
26 marca 2018 r. 

Miasto Kraków  

Uchwała Rady  
Miasta Krakowa z 
dnia 13 kwietnia  

2005, z późniejszymi 
aktualizacjami  

na lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata  

2016-2019  

Uchwała nr  
XCIII/1256/10 z dnia  

03.03.2010 roku, 
dokument ujednolicony 
uchwałą CXII/1700/14 

z dnia  
09.07.2014 roku 

Na dzień 9 listopada 2018 r. - 
obowiązują 184 plany miejscowe co 
stanowi 61,3% powierzchni 
Krakowa. 

Powiat krakowski  

Na lata 2013-2020  
Uchwała Nr  

XXXI/314/13 z dnia  
29 maja 2013 r  

Aktualizacja 
Programu Ochrony 

Środowiska 
dla Pow. 

Krakowskiego na lata 
2012-2015 

z perspektywą na 
lata 2016-2019 

- - 
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5 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE MIASTA 

KRAKOWA 
Kraków, położony w dolinie Wisły, charakteryzują wyjątkowe walory środowiska 

naturalnego i krajobrazu. Na obszarze Miasta, zlokalizowanym na skraju Jury Krakowsko-

Częstochowskiej i Puszczy Niepołomickiej, znajdują się tereny o znacznie zróżnicowanym 

układzie topograficznym i urozmaiconym pokryciu, reprezentujące unikalne wartości 

przyrodnicze i krajobrazowe. 

Do zasobów środowiska przyrodniczego na terenie Miasta należy zaliczyć: 

 tereny zielone: 

 naturalne - kompleksy leśne, obszary zieleni łęgowej w tym objęte ochroną 

prawną, 

 kształtowane - parki i ogrody zabytkowe, ogrody publiczne i parki miejskie 

nie wpisane do rejestru zabytków, parki zdrojowe w zespołach 

uzdrowiskowych i przy obiektach szpitalnych, ogrody klasztorne i plebańskie, 

parki i ogrody związane z zespołami rezydencjonalnymi (pałacowe, dworskie, 

folwarczne), zespoły zieleni w układach alejowych, promenadowych i zieleń 

bulwarowa, 

 zasoby wodne powierzchniowe (cieki wodne, zbiorniki) i podziemne, 

  grunty rolne wraz z sadami i ogrodami, 

 elementy systemu odwodnienia (rowy, cieki, zbiorniki wodne), 

 złoża wód mineralnych uznanych za lecznicze – w terenach górniczych „Swoszowice” 

i „Mateczny”, 

 złoża kopalin stałych. 

W wyniku zmian strukturalnych i technologicznych w gospodarce (przemiany 

w przemyśle i rolnictwie) jakość poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

w Krakowie ulega znacznej poprawie. Należy przy tym jednak uwzględnić fakt, 

że obserwowane w ostatnich latach korzystne tendencje odnoszą się do stanu środowiska, 

którego parametry jakościowe wciąż nie są zadowalające. 

Szczegółowe dane dotyczące stanu środowiska w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków 

zostały zamieszczone w Opisaniu ogólnym Programu zwiększania lesistości. 

System przyrodniczy Miasta ukształtowany jest pod wpływem położenia geograficznego. 

Zróżnicowanie budowy geologicznej decyduje o różnorodności krajobrazowej i przyrodniczej. 

Współcześnie funkcjonujący system przyrodniczy Krakowa charakteryzuje: 

 niski udział lasów będących ekosystemami o najwyższym stopniu naturalności, 

 koncentracja obszarów o naturalnym charakterze i bogatym potencjale 

przyrodniczym w jego zachodniej części, 

 występowanie cennych zespołów kserotermicznych, 

 duże znaczenie w strukturze przyrodniczej dolin Wisły i jej dopływów 

oraz związanych z nimi półnaturalnych ekosystemów łąkowych, 

  wzbogacenie systemu przyrodniczego przez zespoły zieleni urządzonej. 

Główną oś układu terenów otwartych w Krakowie stanowi dolina Wisły, będąca 

też głównym kierunkiem powiązań zewnętrznych. Na terenie Miasta oś tą od zachodu, 

na prawym brzegu rzeki tworzą obszary od Tyńca, Kostrza i Pychowic, oraz Bielany, Las 

Wolski i dolina Rudawy na lewym brzegu Wisły, i dalej, poprzez silne ograniczenie zaledwie 

do bulwaru nadrzecznego od Skałki po Płaszów, aż po szerokie otwarcie od Grabia i wsparcie 

się o tereny Puszczy Niepołomickiej, na wschodzie. 
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Istnieją także inne, ważne pasma zieleni przenikające w różnych kierunkach, zarówno 

starą jak i nową zabudowę. W lewobrzeżnej części Krakowa, szerokie pasmo zieleni głównie 

wysokiej, ale także niskiej z rejonu Chełma i Lasu Wolskiego, poprzez Sikornik, płaszczyznę 

Błoń dociera klinem niemal do samych Plant. Na prawym brzegu Wisły wyraźne jest pasmo 

sięgające od koryta Wisły i wzniesień Krzemionek, wzdłuż doliny Wilgi na południe w obszar 

uzdrowiska Swoszowice i dalej przez próg karpacki w rolniczo-leśny teren Przedgórza 

Karpackiego. 

Zieleń poszczególnych parków miejskich odgrywa także dużą rolę w przestrzennym 

układzie terenów zielonych, zarówno w skali całego Miasta (m.in. Parki Jordana, 

Bednarskiego, Kościuszki), jak i bardziej lokalnie, w gęstej zabudowie (np. Parki Strzelecki, 

Krakowski i inne). Ważne miejsce w układzie zieleni zajmują cmentarze, szczególnie leżące 

bliżej centrum np. Rakowicki, Podgórski, Żydowski i inne. 

Cennym uzupełnieniem terenów otwartych Miasta są pozostałe tereny zielone. 

Wydatnie zwiększają one ogólną powierzchnię zieloną w mieście i wspomagają korzystne 

oddziaływanie drobniejszych pasm zieleni. System przyrodniczy Miasta tworzą różnorodne 

typy ekosystemów o różnym stopniu naturalności. Są to: 

zbiorowiska naturalne i półnaturalne: 

 zbiorowiska leśne, 

 murawy i zarośla kserotermiczne, 

 zbiorowiska roślinne wód otwartych i zbiorowiska bagienne, 

 łąki wilgotne i mokre, 

 łąki świeże, 

 łąki odwodnione, 

 

kształtowana zieleń miejska: 

 parki i zieleńce, 

 cmentarze, 

 ogrody działkowe, 

 zieleń obiektów sportowych, 

 zieleń forteczna, 

 zieleń przyuliczna, 

 tereny rolne. 

Treny zieleni w Krakowie (Raport o stanie miasta za rok 2016) 

Typ zieleni 
Powierzchnia 

(w ha) 

Udział w 
powierzchni miasta 

(w %) 

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 1673,61 5,1 

Zieleń przyuliczna 603,23 1,8 

Cmentarze 135,92 0,4 

Ogrody działkowe 488 1,5 

Zieleń towarzysząca urządzeniom sportowym 146 0,5 

Zieleń forteczna (powierzchnia historyczna) 282 0,9 

Zieleń forteczna (powierzchnia przylegająca do zieleni 
fortecznej) 

801 2,4 

Lasy 1370,80 4,3 

Ogółem 5533,76 16,9 
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5.1 Lesistość i dominujące funkcje lasu 

Lasy Krakowa zajmują powierzchnię 1370,80 ha, co stanowi 4,3% powierzchni miasta 

i jest to jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Na jednego mieszkańca przypada 19 m2 

powierzchni leśnej. Największy udział w ogólnej powierzchni lasów przypada na lasy 

komunalne, następnie lasy państwowe, lasy własności prywatnej i lasy innej własności. 

W lasach państwowych gospodarowaniem na powierzchni zajmuje się Nadleśnictwo 

Myślenice (w zasięgach terytorialnym pozostałych nadleśnictw nie ma lasów we władaniu LP). 

Struktura wielkościowa płatów leśnych jest niekorzystna. Dominują małe i bardzo małe 

enklawy leśne, które nie są rozmieszczone równomiernie, większość z nich zlokalizowana 

jest w zachodniej części Krakowa, wraz z największym kompleksem leśnym Lasem Wolskim 

o pow. 419 ha. Najwięcej lasów znajduje się w Podgórzu (Dzielnice VIII-XII) - 825 ha, a kolejne 

miejsca zajmują: Krowodrza (Dzielnice IV-VII)- 528 ha i Nowa Huta (Dzielnice XIV-XVIII) – 

78 ha. Do najcenniejszych lasów należą: kompleks Lasu Wolskiego z rezerwatami Panieńskie 

Skały i Bielańskie Skałki oraz Las Mogilski z unikalnym starodrzewem dębowo-wiązowym.  

Lasy ochronne obejmują 604,20 ha lasów komunalnych, oprócz tego za lasy ochronne 

zostały uznane lasy państwowe o powierzchni 264,77 ha. W 2018r ZZM doprowadził do 

zwiększenia powierzchni lasów ochronnych tj. dla lasów prywatnych wydano decyzje o 

uznaniu za ochronne dla 153,75 ha, dla Lasów Komunalnych zwiększono powierzchnię o 

47,40 ha 

Parki i inne tereny zieleni urządzonej 

Na terytorium Krakowa funkcjonują 42 parki miejskie o łącznej powierzchni 395 ha. 

Do najcenniejszych należą:  

 Planty (21,83 ha)  

 Jordana (19,97 ha)  

 Krakowski (4,78 ha) 

 Strzelecki (1,41 ha) 

 Decjusza (9,69 ha)  

 Bednarskiego (8,24 ha) 

 Ogród Botaniczny UJ (8 ha) 

 ogrody klasztorne  

 stare cmentarze.  

Szczególnym i zdecydowanie wyróżniającym się elementem krajobrazu są Błonia, ponad 45 

hektarowy obszar łąki usytuowanej niemal w samym centrum miasta. 

 

5.2 Walory przyrodniczo-leśne obszaru objętego planem 

5.2.1 Rzeźba terenu i geomorfologia 

Rzeźba terenu Miasta Krakowa jest bardzo urozmaicona, tak pod względem 

wykształcenia, jak również pochodzenia i wieku form terenu. Wynika to z położenia miasta 

na granicy trzech dużych jednostek geomorfologicznych: Wyżyny Krakowskiej, która jest 

częścią Wyżyny Śląsko-Małopolskiej, Kotliny Sandomierskiej (jednej z dwóch Kotlin 

Podkarpackich) oraz Pogórza Karpackiego tj. najniższej, zewnętrznej strefy Beskidów.  

W obrębie miasta można wyróżnić kilka regionów wchodzących w skład głównych 

jednostek geomorfologicznych. Skłon Płaskowyżu Ojcowskiego i Brama Krakowska należą 

do Wyżyny Krakowskiej. Dolina Wisły, Wysoczyzna Wielicko – Gdowska i Wysoczyzna 
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Proszowicka wchodzą w skład Kotliny Sandomierskiej. W obrębie Pogórza Karpackiego 

znajduje się niewielki fragment Pogórza Wielickiego. Region Płaskowyżu Ojcowskiego 

został podzielony na trzy mniejsze jednostki - działy: Pasternika, Witkowicki, Mistrzejowicki. 

w Bramie Krakowskiej wyróżniony dwa działy: zrąb Sowińca i izolowane zręby Bramy 

Krakowskiej, a na Wysoczyźnie Wielicko – Gdowskiej: Pagóry Skotnickie, Pagór 

Kobierzyński i Łagiewnicki.  

W obrębie Bramy Krakowskiej występują najwyższe naturalne wzniesienia na terenie 

Krakowa. Należą do nich wzgórza Sowińca (358 m n.p.m.), Pustelnika (352 m n.p.m.) 

i Srebrnej Góry (326 m n.p.m.). Jeszcze wyżej sięgają wierzchołki dwóch kopców:   

Kościuszki i Piłsudskiego, szczyt tego drugiego jest najwyższym punktem Krakowa (394 m 

n.p.m.).  

Przez Kraków przepływa rzeka Wisła, dzieląc go na dwie części. 

 

Jednostki geomorfologiczne Krakowa (Klimaszewski 1972) 

 

5.2.1.1 Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Wody powierzchniowe 

Przez miasto przebiegają działy wodne II, III i wyższych rzędów. Sieć rzeczną Krakowa 

stanowi Wisła wraz z dopływami. Większe dopływy biorą swój początek poza granicami 

administracyjnym miasta i tworzą węzeł hydrograficzny na omawianym terenie. Postępujące 

przez lata procesy urbanizacji przyczyniły się do znacznego przekształcenia powierzchni 

terenu, zmian warunków hydrogeologicznych oraz zmian stosunków wodnych. Nastąpiła 

zmiana układu naturalnej sieci rzecznej uzupełnionej przez sieć rowów melioracyjnych 

i kanałów.  
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Wisła stanowi oś sieci rzecznej Krakowa, przepływając równoleżnikowo przez miasto 

z zachodu na wschód. Przebieg rzeki przez lata ulegał bardzo dużym zmianom. Jej długość 

na terenie Krakowa wynosi 41,2 km, w tym 18 km to odcinek graniczny Miasta. W obrębie 

Miasta do lewobrzeżnych dopływów Wisły należą: Sanka, Rudawa, Białucha (w górnym biegu 

zwana Prądnikiem), Łęgówka, Dłubnia, Kanał Suchy Jar (Kanar), i Potok Kościelnicki. 

Do prawobrzeżnych: Skawinka, Sidzinka, Potok Kostrzecki, Potok Pychowicki, Wilga, Serafa, 

której odcinek ujściowy znajduje się poza Krakowem i Podłężanka.  

Poza Wisłą i jej dopływami występują mniejsze cieki. Należą do nich m. in.: Potok 

Olszanicki – dopływ Rudawy; dopływy Wilgi: Dopływ spod Lasowic (Cyrkówka, Pokrzywnica), 

Krzywica (Krzywa), Olszynka, Dopływ ze Swoszowic (Potok Wróblowicki), Dopływ 

w Kurdwanowie (Potok Siarczany), Rzewny (Urwisko), Młynny Kobierzyński; dopływy 

Białuchy: Bibiczanka, Sudół, Sudoł Dominikański (Rozrywka); dopływy Dłubni: Baranówka 

(Luborzycki Potok), Burzowiec (Kanał Południe); dopływy Serafy: Drwina Długa, Drwinka 

(Potok Bieżanowski), połączona z Potokiem Prokocimskim, Potok Malinówka; dopływy Potoku 

Kościelnickiego: dopływ spod Kocmyrzowa, Łucjanówka (Struga Rusiecka).  

Gęstość sieci rzecznej jest znaczna i dochodzi do około 1 km na km2. Oprócz tego, szczególnie 

w części północnej występują cieki okresowe i epizodyczne. 

 

Zbiorniki wodne 

Wody stojące na terenie Krakowa występują w formie naturalnych i sztucznych 

zbiorników. Zbiornikami naturalnymi są między innymi jeziora przyrzeczne – starorzecze Wisły, 

powstałe w wyniku odcięcia meandrujących odcinków rzeki. Sztuczne zbiorniki wodne 

powstały w wyniku działalności antropogenicznej, zalania wyrobisk po zakończonej 

eksploatacji kopalin i jako zbiorniki przemysłowe. 

Do najważniejszych zbiorników należą: 

 Zakrzówek - największy pod względem objętości zbiornik wodny w Krakowie (około 

490 tys. m3) o powierzchni 16.8 ha oraz maksymalnej głębokość wynoszącej 32 m.; 

 Zalew Bagry – największy pod względem powierzchni 22,9 ha na terenie Krakowa 

powstał w wyniku zatopienia wyrobisk żwirowni;   

 Staw Płaszowski – zwany również małe Bagry ma powierzchnię 7,9 ha; 

 Zalew Nowohucki – zajmuje obszar 15 ha z tego 7 ha stanowi akwen z wysepką zwaną 

„Małpim Gajem”; 

 Zesławice – zespół dwóch zbiorników retencyjnych na Dłubni o powierzchni 47,44 ha;  

 Przylasek Rusiecki – zespół po wyrobiskowych zbiorników wodnych o łącznej 

powierzchni 83 ha w starym zakolu Wisły; 

 Brzegi – zbiorniki wodne w Przewozie o powierzchni 94 ha, powstałe w wyniku 

eksploatacji naturalnego kruszywa; 

 Kryspinów – dwa zbiorniki znajdujące się na zachód od granic miasta powstałe 

po eksploatacji piasku. Większy zbiornik o powierzchni 40 ha, i mniejszy o powierzchni 

24 ha, stanowią one jedno z najpopularniejszych kąpielisk letnich; 

 Stawy w Mydlnikach – stawy hodowlane oraz zbiornik wody pitnej zajmujące 

powierzchnię 18,4 ha. Stanowią bardzo bogate środowisko wodne. 

 

Tereny podmokłe 

Bagna i mokradła stanowią czynnik ograniczający rozwój miasta, a zarazem 

są ważnymi terenami dla naturalnej retencji wodnej. Maja charakter szczególnie cennych 

komponentów systemu przyrodniczego ze względu na ich role w kształtowaniu mikroklimatu 
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oraz walory estetyczne i rekreacyjne. Są ostają wielu ważnych i cennych zbiorowisk flory 

i gatunków fauny. Na przestrzeni wielu lat, wraz z rozwojem miasta uległy przeobrażeniu, 

prowadzącemu często do całkowitego zaniku. Pomimo to, na terenie Krakowa występuje 

jeszcze wiele obszarów podmokłych, które stanowią cenne enklawy przyrodniczo – 

krajobrazowe. Bardzo ważnym zadaniem dla ochrony środowiska przyrodniczego 

jest zachowanie terenów podmokłych oraz naturalnych zbiorników wodnych, które są 

obiektami bardzo wrażliwymi na antropopresje. Tereny podmokłe znajdujące się głównie 

w dolinach rzek i w najbliższym otoczeniu stawów są cenne przyrodniczo. Niektóre z nich 

objęto ochroną prawną. 

5.2.2 Gleby 

Pokrywa glebowa miasta Kraków jest wyraźnie powiązana z podłożem geologicznym, 

rzeźbą terenu i procesami morfogenetycznymi jak również ze stosunkami wodnymi. 

Na genezę pokrywy glebowej Krakowa ma wpływ znaczny rozwój przemysłu i urbanizacji. 

W obszarach zabudowanych występują gleby, które w różnym stopniu są przekształcone 

przez człowieka lub wytworzone w wyniku jego działalności tzw. gleby antropogeniczne, 

do których zalicza się: 

 gleby terenów zabudowanych, 

 gleby ogrodów miejskich, 

 gleby obszarów przemysłowych i komunikacyjnych. 

Wyżej wymienione gleby zajmują około 45% powierzchni Krakowa. Do przemian 

antropogenicznych pokrywy glebowej miasta należy zaliczyć osuszanie terenów podmokłych 

pod zabudowę, które prowadzą do przekształcenia gleb torfowych w gleby murszowe 

oraz murszaste i czarne ziemie. 

Wśród gleb, które w mniejszym stopniu są zmienione przez człowieka występujących 

na obrzeżach miasta, sporą powierzchnię zajmują gleby czarnoziemne: 

 czarnoziemy, 

 czarne ziemie. 

Gleby te zajmują łącznie około 10% powierzchni obszaru miasta. Czarnoziemy 

występują głównie w Nowej Hucie i w sąsiednich miejscowościach włączonych do Krakowa 

(Cło, Grębałów, Wadów, Wróżeniec). Natomiast czarne ziemie są charakterystycznymi 

glebami dla dawnej dzielnicy Czarna Wieś ( teren Parku Krakowskiego, Parku Jordana, 

ul. Czarnowiejskiej) południowej części Dębnik oraz północnej części Bronowic). 

Znaczną część powierzchni zajmują również gleby płowe oraz gleby brunatne, 

które stanowią łącznie około 20% powierzchni Krakowa. Gleby płowe są nazywane glebami 

bielicowymi lub pseudobielicowymi. Nazewnictwo to pochodzi z lat pięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia, kiedy gleby z przejaśnionym poziomem podpróchniczym klasyfikowano, jako gleby 

bielicowe z racji morfologicznego podobieństwa do bielic. Gleby te również nazywano glebami 

pseudobielicowymi, gdyż ich właściwości ekologiczne były zbliżone bardziej do gleb 

brunatnych niż bielicoziemnych. Występują one głównie na odwapnionych pokrywach 

lessowych oraz lessopodobnych, obserwuje się je w zachodniej części Krakowa, 

np. Krowodrzy, Mydlnikach, Lesie Wolskim oraz w południowej części miasta. 

Znaczące miejsce (ok. 17% powierzchni) zajmują gleby aluwialne – mady. 

 mady brunatne- występują na terasach wyższych, 

 mady właściwe- na terasach zalewowych. 

Pozostałe gleby zajmują wyraźnie mniejsze powierzchnie: 
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 rędziny (ok 1%), 

 gleby glejowe i gleby murszaste (ok. 5%), 

 gleby organiczne (ok. 4,5%), 

 bielice (poniżej 0,5%). 

Nie tworzą one zwartych, dużych płatów, lecz występują wyspowo wśród gleb 

brunatnych, płowych, czarnoziemów i mad. 

5.2.3  Klimat 

Miasto Kraków znajduje się na dolnej granicy umiarkowanie ciepłego piętra 

klimatycznego Karpat, jako odmiana klimatu kotlin. Charakteryzuje go duża różnorodność 

stanów pogodowych, wynikająca głównie z napływu do tego obszaru różnych mas powietrza, 

głównie polarno - morskiego powodującego w zimie odwilże i opady, a w lecie ochłodzenia, 

opady i burze oraz w mniejszym stopniu: ciepłego w ciągu całego roku zwrotnikowo -morskiego 

lub kontynentalnego, a także jako zawsze chłodnego i suchego powietrza arktycznego. 

Klimat miasta w porównaniu z terenami pozamiejskimi wyróżnia się między innymi: 

wyższą temperaturą powietrza, niższymi wartościami wilgotności względnej oraz większą 

liczbą dni suchych, mniejszą ilością dni z mgłą, większą liczbą dni z burzą, osłabieniem 

natężenia promieniowania słonecznego, mniejszymi prędkościami wiatrów, krótszym 

zaleganiem pokrywy śnieżnej czy większym zanieczyszczeniem powietrza. 

 

Diagram pluwiotermiczny dla Gminy Miejskiej Kraków 
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5.2.3 Drzewostany 

Ekosystemy leśne tworzą głównie zbiorowiska grądów, lasów i borów mieszanych 

oraz łęgów. Zbiorowiska grądów należą do najlepiej zachowanych zespołów roślinnych 

na terenie Krakowa. Znaczniejsze ich powierzchnie wykształciły się w Lesie Wolskim, 

na Sikorniku, w Podgórkach Tynieckich, Soboniowicach i okolicach Rżąki. Niektóre płaty 

zachowały się blisko południowej granicy Miasta. Na stromych zboczach wapiennych 

wzniesień występuje buczyna karpacka. Na lessowych wierzchowinach w Podgórkach 

Tynieckich, w Lesie Wolskim zachowały się fragmenty borów mieszanych, złożonych głównie 

z sosny i dębu. Resztki zdegradowanych sośnin zachowały się natomiast jeszcze w Borku 

Fałęckim i Swoszowicach oraz na Pasterniku, jako świadectwo dawnych drzewostanów w tym 

rejonie. Lasy łęgowe i zbiorowiska pokrewne, niegdyś dominujące w krajobrazie Krakowa, 

należą do zbiorowisk roślinnych najbardziej przekształconych na terenie Miasta. Las Mogilski 

jest najlepiej zachowanym fragmentem łęgu wiązowo-jesionowego. Skrawki łęgu wierzbowo-

topolowego, niegdyś charakterystycznego dla całej terasy zalewowej Wisły, występują jeszcze 

koło Przylasku Rusieckiego i na wprost Skałek Twardowskiego. Zarośla wiklinowe nad Wisłą 

można uważać za wyniszczone. 

Las jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Znaczenie 

lasu wypływa z jego różnorodnych funkcji, wśród których dla środowiska przyrodniczego 

najważniejszymi są: 

 ochronna - polegająca na tym, że las jest główną formacją roślinną oddziaływującą 

dodatnio na wiele elementów środowiska przyrodniczego: klimat, stosunki wodne, 

skład chemiczny wody i powietrza, 

 społeczna - polegająca na tym, iż las jest niezastąpionym terenem dla turystyki, sportu 

i rekreacji. 

 

Gospodarka w lasach Krakowa uwzględnia przede wszystkim wymogi lasów 

ochronnych oraz ich rolę rekreacyjno-turystyczną.  

W 2018 r. ZZM doprowadził do zwiększenia powierzchni lasów ochronnych tj. dla lasów 

prywatnych wydano decyzje o uznaniu za ochronne dla 153,75 ha, dla Lasów Komunalnych 

zwiększono powierzchnię o 47,40 ha. 

Struktura własnościowa: 

 grunty leśne komunalne – 892,35 ha tj. 65,1 % powierzchni leśnej, zarządzane przez 

Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie oraz Gminę Miejską Kraków, 

 lasy państwowe – 264,77 ha, tj. 19,3 % powierzchni leśnej, w całości uznane za lasy 

ochronne, które administruje Nadleśnictwo Myślenice, 

 lasy prywatne – 159,95 ha, tj. 11,7 % powierzchni leśnej, 

 lasy innej własności – 53,73 ha, tj. 3,9 % powierzchni leśnej. 

Struktura gatunkowa drzewostanów w różnych formach własności na terenie Krakowa (BIP 

Kraków 2015) 

Struktura 
własności 

Procentowy udział gatunków drzew w drzewostanach 

Buk Dąb Sosna Brzoza Olsza Jesion Grab Inne 

komunalne 21,2 19,3 13,1 12,9 12 3,4 1,6 16,5 

państwowe 25,7 21,6 19,7 9,3 2,4 0,5 10,5 10,3 

prywatne 9 14,6 15,1 26,2 9,2 1,5 12,1 12,3 
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5.2.4 Formy ochrony przyrody występujące na terenie miasta Krakowa 

Tabela 2 Zestawienie form ochrony przyrody oraz otulin na gruntach Gminy Miejskiej Kraków 

Rodzaj formy ochrony 
Liczba 
[sztuk] 

Pow. [ha] 

Rezerwat przyrody 5 48,58 

Park Krajobrazowy 3 4753,22 

Otulina Parku Krajobrazowego 3 36427,2 

Obszary Natura 2000 3 386,74 

Pomnik przyrody (szt.) 292 - 

Użytki ekologiczne 12 156,19 

5.2.4.1 Rezerwaty przyrody 

Rezerwat przyrody jest to obszar obejmujący: ekosystemy zachowane w stanie 

naturalnym lub mało zmienionym, określone gatunki roślin i zwierząt oraz elementy przyrody 

nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych 

lub krajobrazowych (wg art. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

 

 
Położenie rezerwatów przyrody na terenie Krakowa (M. Baścik, B. Degórska 2015) 

.



 
 

L.p. 
Nazwa rezerwatu 

przyrody 
Data 

utworzenia 
Akt utworzenia 

Położenie 
geograficzne 

Obręb 
ewidencyjny 

Działka 
ewidencyjna 

Forma własności 

Pow. rezerwatu [ha] 

Wg aktów 
normatywnych 

Ochr. 
ścisła 

Ochr. 
czynna 

Ogólna Lasy Inne 

1 Bielańskie Skałki 1958-02-13 

Zarz. Nr 381 Min. 
Leśn. i Przem. Drzew. 
z dn. 28.12.1957 r. (M. 
P. 1958, Nr 9, poz. 54) 

Brama 
Krakowska - 
Pomost 
Krakowski 

0018 (jedn. ewid. 
Krowodrza) 

7 samorządowa 
(Miasto Kraków) 

1,73 1,73 0,00 1,73 1,73   

2 Bonarka  1961-09-29 

Zarz. Nr 134 Min. 
Leśn. i Przem. Drzew. 
z dn. 27.07.1961 r. (M. 
P. 1961, Nr 73, poz. 
310) 

Brama 
Krakowska - 
Pomost 
Krakowski 

0051 (jedn. ewid. 
Podgórze) 

1/20 Skarb Państwa 2,29 0,00 2,29 2,29   2,29 

3 Panieńskie Skały 1953-08-25 

Zarz. Nr 236 Min. 
Leśn. z dn. 25.08.1953 
r. (M. P. 1953, Nr A-84, 
poz. 994) 

Brama 
Krakowska - 
Pomost 
Krakowski 

0018 (jedn. ewid. 
Krowodrza) 

1/1 samorządowa 
(Miasto Kraków 

6,41 6,41 0,00 6,41 6,41   

4 
Skałki 

Przegorzalskie 
1959-09-19 

Zarz. Nr 321 Min. 
Leśn. i Przem. Drzew. 
z dn. 19.09.1959 r. (M. 
P. 1959, Nr 82, poz. 
435) 

Brama 
Krakowska - 
Pomost 
Krakowski 

0017 (jedn. ewid. 
Krowodrza) 

55/6 Instytut Polonijny 
UJ 

1,38 0,00 1,38 1,38 1,38   

5 Skołczanka  1957-12-28 

Zarz. Nr 380 Min. 
Leśn. i Przem. Drzew. 
z dn. 28.12.1957r. (M. 
P. 1958, Nr 9, poz. 53) 

Brama 
Krakowska - 
Pomost 
Krakowski 

0075 (jedn. ewid. 
Podgórze) 

214 Skarb Państwa 
(w zarządzie 
Gminy Miejskiej 
Kraków 
Myślenice) 

36,77 0,00 36,77 36,52 34,08 2,44 

Razem 48,58 8,14 40,44 48,33 43,60 4,73 
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L.p. Nazwa rezerwatu przyrody 
Rodzaj 

rezerwatu 

Typ i podtyp 
rezerwatu 

(wg. 
przedmiotów 

ochrony) 

Typ i podtyp 
rezerwatu 
(wg. typu 

ekosystemu) 

Opis przedmiotu ochrony 
Akt normatywny 

ustanawiający plan ochrony 
rezerwatu przyrody 

Ochrona zgodna z prawem 
międzynarodowym 

1 Bielańskie Skałki   

L PFizl ELlwż Pierwotne zbiorowisko roślinności 
kserotermicznej 

brak   

2 Bonarka  

N PGgte ESkso Interesujące zjawiska geologiczno-tektoniczne 
(uskoki, powierzchnia abrazyjna) i odsłonięte 
utwory jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe, 
charakterystyczne dla budowy geologicznej 
okolic Krakowa. 

brak   

3 Panieńskie Skały 

K PKrkn ELlwż Wąwóz jurajski z wychodniami skał wapiennych, 
naturalny las bukowy i grądowy. 

brak   

4 Skałki Przegorzalskie 

K PFlrzk EEme Ściana skalna z roślinnością kserotermiczną. brak   

5 Skołczanka  

Fn PFnbk EEme Stanowisko rzadkich i zagrożonych gatunków 
owadów, fauna środowisk kserotermicznych, 
zrębowe wzgórze wapienne ze zróżnicowanymi 
biocenozami. 

brak PLH120065 Dębnicko-Tyniecki 
obszar łąkowy 
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5.2.4.2 Parki krajobrazowe 

Parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe; a celem ich utworzenia jest zachowanie, popularyzacja 

i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania tzn. łączenie 

funkcji ochronnych z gospodarczymi. Grunty rolne i leśne znajdujące się w parku 

krajobrazowym pozostawia się w gospodarczym użytkowaniu. Wokół parku może 

być utworzona otulina zabezpieczająca przed szkodliwym działaniem czynników 

zewnętrznych (zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie przyrody).  

Idea utworzenia parków krajobrazowych zrodziła się w Krakowie w latach 

pięćdziesiątych, a jej prekursorem był profesor Politechniki Krakowskiej Zygmunt Nowak. 

Powołano Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, który obejmował sześć Parków 

Krajobrazowych oraz otulinę Parków. Z dniem 30 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana 

organizacyjna powstał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w wyniku 

połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.  

Kraków wyróżnia się pośród pięciu największych miast w Polsce pod względem ilości 

parków krajobrazowych oraz zajmowanej przez nie powierzchni. Na taką sytuację ma wpływ 

położenie Krakowa w otoczeniu zróżnicowanych orograficznie obszarów Jury Krakowsko 

Częstochowskiej, której południową granicę wyznacza pradolina Wisły. Walory przyrodnicze i 

krajobrazy jurajskie Krakowa chronione są na terenie trzech parków krajobrazowych, o łącznej 

powierzchni 4753,6 ha, (co stanowi 14,54% powierzchni miasta). Parki otacza otulina, która 

charakteryzuje się brakiem ciągłości przestrzennej. Opis przebiegu granic parków i ich otulin 

oraz podstawowe zasady i cele ochrony określono dla każdego parku oddzielnym 

rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego. 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy – wschodnia część parku stanowiąca 66,1% 

jego ogólnej powierzchni, położona jest w zachodniej części miasta na terenie dzielnicy VII 

Zwierzyniec i dzielnicy VIII Dębniki. Obejmuje przełom Wisły między Tyńcem, a Salwatorem 

i Kryspinowem oraz najwyższe pasmo Krakowa – zrąb Sowińca ze Wzgórzem św. Bronisławy. 

Na terenie Krakowa znajduje się bardzo cenna przyrodniczo i bardzo atrakcyjna krajobrazowo 

część parku, obejmująca zrębowe wzgórza przecięte doliną Wisły, porozcinane głębokimi 

wąwozami, z odsłaniającymi się na zboczach skałkami z wapieni skalistych. Ponadto 

występują unikatowe w skali kraju rośliny i zwierzęta. Na opisywanym terenie znajdują 

się cztery rezerwaty przyrody: Bielańskie Skałki, Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, 

Skołczanka, dwa obszary Natura 2000 – Dębnicko – Tyniecki obszar łąkowy oraz Skawiński 

obszar łąkowy oraz dwa użytki ekologiczne – Uroczysko Kowadza i Staw Królówka. 

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – niewielki wschodni fragment znajduje 

się w granicach Krakowa, który stanowi zaledwie 0.3%, powierzchni ogólnej parku. Położony 

jest w dzielnicy VI Prądnik Biały. Interesującym obiektem kulturowo – przyrodniczym jest fort 

Tonie z otaczającą go zielenią forteczną oraz przebiegający przez ten obszar szlak Twierdzy 

Kraków. 

Tenczyński Park Krajobrazowy – położony w trzech dzielnicach; IV-Prądnik Biały, VI-

Bronowice i VII-Zwierzyniec wschodni fragment parku stanowi 3.5% ogólnej jego powierzchni. 

Obejmuje atrakcyjny teren fragmentów działu Pasternika i Bramy Krakowskiej. Krajobraz ten 

odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi ze względu na rzeźbę terenu, lokalizację 

stawów należących do zabytkowego zespołu dworskiego oraz mozaikę siedlisk. Obejmuje 

niewielki fragment użytku ekologicznego Uroczysko w Rząsce. 

Wokół parków krajobrazowych wyznaczone zostały otuliny, które nie stanowią formy 

ochrony przyrody. W otulinach nie obowiązują zakazy dotyczące parków krajobrazowych, 

jakkolwiek zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody „Projekty studiów uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, (...) w części dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny, wymagają 

uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 

ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku 

krajobrazowego.” 

 

 
Parki krajobrazowe z otulinami w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków
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Parki krajobrazowe na terenie miasta Krakowa 

Lp. Nazwa Data utworzenia Akt utworzenia Akty normatywne aktualizujące Położenie geograficzne Powiat Gmina 

1 
Bielańsko-
Tyniecki 

1981-12-02 Uchw. Nr 65 Rady Narodowej M. 
Krakowa z dn. 02.12.1981 r. (Dz. U. 
R.N.M.K. 1981, Nr 14, poz. 76) 

1) Rozp. Nr 8 Woj. Krak. z dn. 22.12.1993 r. (Dz. Urz. 
Woj. Krak. 1994, Nr 1, poz. 1); 
2) Rozp. Nr 6 Woj. Krak. z dn. 16.05.1997 r. (Dz. Urz. 
Woj. Krak., 1997, Nr 18, poz. 113); 
3) Rozp. Nr 77/05 Woj. Małop. z dn. 29.12.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2006, Nr 50, poz. 277); 
4) Rozp. Nr 81/06 Woj. Małop. z dn. 17.10.2006 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2006, Nr 654, poz. 3997) 

Brama Krakowska - 
Obniżenie Cholerzyńskie, 
Pomost Krakowski  

Miasto Kraków, 
krakowski 

Kraków, Liszki, 
Czernichów 

2 
Dolinki 

Krakowskie  

1981-12-02 
 
 

1980-06-20 

1) Uchw. Nr 65 Rady Narodowej M. 
Krakowa z dn. 02.12.1981 r. (Dz. U. 
R.N.M.K. 1981, Nr 14, poz. 76); 
2) Uchw. Nr III/11/80 Woj. Rady 
Narodowej w Katowicach z dn. 
20.06.1980 r. (Dz. Urz. W.R.N. w 
Katowicach, 1980, Nr 3, poz. 16) 

1) Rozp. Nr 6 Woj. Krak. z dn. 16.05.1997 r. (Dz. Urz. 
Woj. Krak., 1997, Nr 18, poz. 113); 
2) Rozp. Nr 17/95 Woj. Katow. z dn. 01.02.1995 r. (Dz. 
Urz. Woj. Katow., 1995, Nr 3, poz. 30);    
3) Rozp. Nr 271/01 Woj. Małop. z dn. 16.06.2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop., 2001, Nr 87, poz. 1357); 
4) Rozp. Nr 78/05 Woj. Małop. z dn. 29.12.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop., 2006, Nr 50, poz. 278); 
5) Rozp. Nr 82/06 Woj. Małop. z dn. 17.10.2006 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop., 2006, Nr 654, poz. 3998); 
6) Uchw. Nr XV/247/11 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 
28.11.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 2011, Nr 583, poz. 
6624) 

Wyżyna Krakowsko-
Częstochowska - Wyżyna 
Olkuska; 
Wyżyna Śląska - Pagóry 
Jaworznickie 

Miasto Kraków, 
olkuski, krakowski 

Bukowno, 
Jerzmanowice-
Przeginia, Kraków, 
Krzeszowice, 
Michałowice, 
Olkusz, Trzebinia, 
Wielka Wieś, 
Zabierzów, Zielonki 

3 Tenczyński 

1981-12-02 
 
 

1980-06-20 

1) 1) Uchw. Nr 65 Rady Narodowej 
M. Krakowa z dn. 02.12.1981 r. (Dz. 
U. R.N.M.K. 1981, Nr 14, poz. 76); 
2) Uchw. Nr III/11/80 Woj. Rady 
Narodowej w Katowicach z dn. 
20.06.1980 r. (Dz. Urz. W.R.N. w 
Katowicach, 1980, Nr 3, poz. 16) 

1) Rozp. Nr 6 Woj. Krak. z 16.05.1997 (Dz. Urz. W. K. z 
5.06.1997 r.  Nr 18 poz.113);  
2) Rozp. Nr 17/95 Woj. Katowi. z dn. 01.02.1995 (Dz. 
Urz. Woj. Katow. 1995, Nr 3, poz. 30);   
3) Rozp. Nr 271/01 Woj. Małop. z dn. 16.06.2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2001, Nr 87, poz. 1357);  
4) Rozp. Nr 79/05 Woj. Małop. z dn. 29.12.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2006, Nr 50, poz. 279);  
5) Rozp. Nr 83/06 Woj. Małop. z dn. 17.10.2006 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2006, Nr 655, poz. 3999) 
6) Uchw. Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 
3.07.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 2017, poz. 4991) 

Wyżyna Krakowsko-
Częstochowska - Rów 
Krzeszowicki, Garb 
Tenczyński 

krakowski Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Kraków, 
Krzeszowice, 
Liszki, Trzebinia, 
Wielka Wieś, 
Zabierzów 
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Lp. Nazwa 
Pow. parku [ha] 

Pow.  
otuliny [ha] 

Opis formy ochrony 
Informacje o 

planie 
ochrony 

Ochrona zgodna z prawem 
międzynarodowym ogólna lasy użytki rolne wody 

1 Bielańsko-Tyniecki 6 415,5 1 459,7 3 820,4 209,4 9 996,3 
Park krajobrazowy utworzony dla zachowania 

cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, 
historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

brak 
PLH120065 Dębnicko-Tyniecki obszar 

łąkowy  
PLH120079 Skawiński obszar łąkowy 

2 Dolinki Krakowskie 20 686,1 6 696,3 11 804,9 6,3 13 017,0 
Park krajobrazowy utworzony dla zachowania 

cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, 
historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

brak 
PLH120034 Czerna  

PLH120005 Dolinki Jurajskie 

3 Tenczyński 13 658,1 6 694,7 5 855,9 90,1 13 413,9 
Park krajobrazowy utworzony dla zachowania 

cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, 
historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

brak PLH120059 Dolina Sanki 

 Razem 40 759,7   RAZEM 36 427,2    
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5.2.4.3 Sieć Natura 2000 na terenie miasta Krakowa 

"Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000", jest systemem ochrony zagrożonych 

składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. 

w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie 

zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

w skali Europy, ale też zachowanie typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących 

siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. 

W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % 

powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych 

i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony 

biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 

79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody. 

Szczególną wartością Krakowa są rozległe obszary łąkowe. Bogate florystycznie płaty 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion) oraz łąk wilgotnych (Calthion palustris), 

stanowią siedlisko dla licznych gatunków roślin chronionych (m.in. kukułki szerokolistnej 

Dactylorhiza majalis, kukułki krwistej D. incarnata, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, 

kosaćca syberyjskiego Iris sibirica, goździka pysznego Dianthus superbus i goryczki 

wąskolistnej Gentiana pneumonanthe), w tym gatunków rzadkich w skali kraju i Europy 

(lipiennik Loesela Liparis loeselii i starodub łąkowy Angelica palustris). Z obszarami tymi 

związane jest także występowanie aż pięciu chronionych gatunków motyli z rodziny 

modraszkowatych (Lycaenidae), wśród których znajdują się gatunki rzadkie w skali Europy. 

W miejscach licznego występowania krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis) 

występuje modraszek telejus (Phengaris teleius) i modraszek nausitous (P. nausithous) – 

gąsienice tych gatunków żerują w kwiatostanach krwiściągu, a następnie w gniazdach 

niektórych gatunków mrówek z rodzaju wścieklica (Myrmica spp.). Z kolei w miejscach 

masowego występowania rdestu wężownika (Polygonum bistorta) występuje czerwończyk 

fioletek (Lycaena helle) – gąsienice tego gatunku żerują na liściach rdestu wężownika. 

Z występowaniem goryczki wąskolistnej związany jest natomiast modraszek alkon (Phengaris 

alcon), którego gąsienice żerują na tym gatunku goryczki, a następnie w gniazdach wybranych 

gatunków mrówek z rodzaju wścieklica. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) związany 

jest z występowaniem szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum), wodnego 

(R. aquaticus) i kędzierzowatego (R. crispus), które są roślinami żywicielskimi gąsienic tego 

motyla.  

Dla ochrony licznych i stabilnych populacji w/w gatunków motyli oraz ich siedlisk 

wyznaczono w granicach Krakowa trzy obszary Natura 2000 (OZW): 

 PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 

 PLH120079 „Skawiński obszar łąkowy” 
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Zasięg obszarów Natura 2000 występujących w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków 

 

Opis obszarów Natura 2000 stanowi wyciąg ze „Standardowych Formularzy Danych”. 

 

PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 

Powierzchnia 282.86 ha.  

Obszar położony jest w południowo-zachodniej części Krakowa, na styku trzech jednostek 

geomorfologicznych: Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów Bramy Krakowskiej i Wysoczyzny 

Krakowskiej. Składa się z kilku enklaw, obejmujących najlepiej wykształcone i zachowane płaty 

łąk trzęślicowych i świeżych oraz fragmenty muraw kserotermicznych wykształconych 

w nasłonecznionych miejscach, w powiązaniu z widocznymi na powierzchni skałami jurajskimi. 

Obszar pocięty jest siecią rowów melioracyjnych, do niedawna był to teren rolniczy, z typowymi 

gospodarstwami rolnymi, gdzie grunty były podzielone pomiędzy pola uprawne (dominujące 

powierzchniowo), łąki i pastwiska. Po włączeniu tego terenu w granice miasta (kilka km 

od Rynku Głównego), zmienił się sposób użytkowania terenu, produkcja rolna została 

zarzucona, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zarośli głogu i karagany oraz zwartych 

łanów trzcinowisk w wilgotniejszych miejscach i łanów nawłoci (gatunek obcy), a teren stał się 

atrakcyjny, jako tereny budowlane. Obszar chroni przede wszystkim wyróżniające się pod 

względem wielkości, metapopulacje modraszków modraszka teleiusa i modraszka nausithous 

oraz miejsca licznego występowania czerwończyka nieparka i czerwończyka fioletka 

oraz modraszka alcona. Są to najlepiej zbadane populacje tych motyli w Polsce. Ponadto 

na murawach kserotermicznych rezerwatu Skołczanka znajduje się stanowisko skalnika 

driada - motyla bardzo rzadkiego, zagrożonego wyginięciem na terenie Polski. W obszarze 

znajduje się, położone na skraju zasięgu, stanowisko lipiennika Loesela, odnalezionego w tym 

rejonie, choć nie na tym samym stanowisku, po ok. 100 latach. Obszar chroni też siedliska 

przyrodnicze, zwłaszcza łąki trzęślicowe i świeże, będące zarazem siedliskiem życia 

chronionych tu motyli. Ochrona muraw kserotermicznych nie ma większego znaczenia w skali 
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kraju, gdyż są to często kadłubowo wykształcone, i zdegenerowane płaty tych zbiorowisk, 

jednakże zwiększające lokalną bioróżnorodność. 

 
Mapy zasięgu obszaru PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla 

tych siedlisk 

Typy siedlisk wymienione w załączniku I Ocena obszaru 

Kod Nazwa 
Pokrycie 

[ha] 
Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C   

    Reprezentatywność 
Powierzchnia 

względna 
Stan 

zachowania 
Ocena 
ogólna 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 
0.17 M D    

6210 
Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 
8.49 M C C C C 

6410 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 
45.26 M C C C C 

6510 

Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie(Arrhenatherion 
elatioris) 

39.61 M C C B B 

7230 
Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

0.08 M D    
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Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 

92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru 

Grupa Kod 
Nazwa 

łacińska 
Nazwa 
polska 

Typ Wielkość Jednostka Kategoria 
Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C 

     Min Maks  C|R|V|P  

P
op

ul
ac

ja
 

S
ta

n 

za
ch

ow
an

ia
 

Iz
ol

ac
ja

 

O
gó

ln
ie

 

P 1617 
Angelica 
palustris 

Starodub 
łąkowy 

p     M C C B C 

P 1903 
Liparis 
loeselii 

Lipiennik 
Loesela 

p 20 20 i  M C C B C 

I 1060 
Lycaena 
dispar 

Czerwończy
k nieparek 

p 6000 6000 i  M C A C B 

I 4038 
Lycaena 

helle 
Czerwończy

k fioletek 
p 5000 5000 i  M C A C B 

I 6179 
Phengaris 
nausithous 

Modraszek 
nausitous 

p 55000 55000 i  M C A C B 

I 6177 
Phengaris 

teleius 
Modraszek 

telejus 
p 120000 120000 i  M C A C B 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

Traszka 
grzebieniast

a 

r    P M D    

Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady. 
Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo 
Jednostka: i = osobniki pojedyncze,  
Kategorie P = obecne 
Jakość danych: G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie 

częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych ( 
 

PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 

 

Powierzchnia 59.75 ha 

Obszar położony w dolinie Wisły (na dawnej terasie zalewowej). Od południa graniczy 

ze starorzeczem Wisły, od północy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Łąki 

Nowohuckie powstały na miejscu, dawnego XVIII - to wiecznego koryta rzeki. Po rozległym 

starorzeczu pozostało dziś niewielkie oczko wodne. Są ostatnim, dobrze zachowanym 

fragmentem łąk nadwiślańskich w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 

10 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych. Są wśród nich zespoły naturalne: szuwary wysokich 

turzyc i część szuwarów trzcinowych, a także liczne, bogate zespoły półnaturalne np.: 

podmokła łąka z ostrożeniem łąkowym, świeża łąka z rajgrasem wyniosłym oraz szuwar 

z kosaćcem żółtym. Teren pełni funkcję terenów rekreacyjnych (miejsce spacerów okolicznych 

mieszkańców) oraz ważne zaplecze dla zajęć z edukacji środowiskowej dla szkół z całego 

Krakowa. Na Łąkach Nowohuckich występują zwarte populacje czterech gatunków motyli 

wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: Maculinea teleius, M. nausithos, 

Lycaena dispar i L. helle. W przypadku L. helle jest to najprawdopodobniej największa 

tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z małej fragmentacji siedlisk tego motyla (łąk 

z rdestem wężownikiem) na tym obszarze. Obszar pełni ważną funkcję w zapewnieniu 

ciągłości siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Południowej. Występują tu też cenne 

siedliska roślin i ptaków, związanych z siedliskami nieleśnymi. 
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Mapa zasięgu obszaru PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 

 
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla 

tych siedlisk 

Typy siedlisk wymienione w załączniku I Ocena obszaru 

Kod Nazwa 
Pokrycie 

[ha] 
Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

23.92 M 

Reprezentatywność 
Powierzchnia 

względna 
Stan 

zachowania 
Ocena 
ogólna 

B C B C 

Jakość danych M = „przeciętna 
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Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 

92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

Grup
a 

Kod 
Nazwa 

łacińska 
Nazwa polska 

T
yp 

Wielkość 

Jednostka 

Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C 

Min Maks   Populacja 
S

tan zachow
ania 

Izolacja 

O
gólnie 

I 1060 
Lycaena 
dispar 

Czerwończyk 
nieparek 

p 1000 1000 i M C A C B 

I 4038 
Lycaena 

helle 

Czerwończyk 
fioletek 

p 2000 2000 i M C A C A 

I 6179 
Phengaris 
nausithous 

Modraszek 
nausitous 

p 1000 1000 i M C B C C 

I 6177 
Phengaris 

teleius 
Modraszek telejus p 6000 6000 i M C A C B 

Grupa I = bezkręgowce; Typ: p = osiadłe; Jednostka i = osobniki pojedyncze; Jakość danych M = „przeciętna 

 

Zagrożenia: 

Potencjalnym zagrożeniem jest niewłaściwe użytkowanie łąki, szuwarów trzcinowych, młak - 

zbyt wczesny termin koszenia lub koszenie łąk każdego roku na całej powierzchni. Zły termin 

koszenia utrudniałby motylom przejście cyklu rozrodczego. Ze względu na motyle 

z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej łąki nie powinny być koszone w okresie od początku 

maja do końca sierpnia. Równomierne i coroczne koszenie łąk wpływałoby na pozbawienie 

obszaru charakteru mozaiki siedlisk w różnych stadiach sukcesji, różnej wysokości, który jest 

najbardziej korzystny ze względu na bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych. 

 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru został ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego 2017 Poz. 4869). Zadania ochronne przedstawione w 

Planie dotyczą głównie prowadzenia ograniczonej gospodarki kośnej mającej na celu poprawę 

stanu ochrony siedliska, z uwzględnieniem potrzeb motyli występujących na obszarze. Ze 

względu na zróżnicowanie zabiegów obszar został podzielony na wydzielenia wdrażania 

działań ochronnych. 

 

  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lycaena%2Bhelle&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lycaena%2Bhelle&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych 

 

PLH120079 „Skawiński obszar łąkowy” 

 

Powierzchnia 44.13 ha 

Obszar położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (ponad 95% powierzchni 

w obrębie miasta), przylegający do Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łąki, w tym świeże, 

podmokłe i trzęślicowe. Obszar występowania czterech gatunków motyli z II Załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej: modraszków modraszka teleiusa, modraszka nausithous oraz miejsc 

licznego występowania czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka a także modraszka 

alcona. Gatunki te związane są z siedliskami murawowymi, głównie łąk wilgotnych i świeżych, 

w tym łąk trzęślicowych. Występowanie trzcinowisk, zakrzaczeń oraz siedlisk leśnych stwarza 

dodatkowo odpowiednie środowiska dla wielu innych gatunków, głównie ptaków. Ze względu 

na niewielką powierzchnię tego obszaru obejmuje on niewielką część krajowej populacji 

czterech gatunków motyli. Rola tego obszaru jest jednak znacząca, jako elementu sieci 

obszarów chroniących biotopy tych gatunków i ich wzajemną sieć połączeń. Zapewnia 

ciągłość występowania motyli w Południowej Polsce. 
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Mapa zasięgu obszaru PLH120079 „Skawiński obszar łąkowy” 

 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla 

tych siedlisk 

Typy siedlisk wymienione w załączniku I Ocena obszaru 

Kod Nazwa siedliska 
Pokrycie 

[ha] 
Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C 

Reprezentatyw
ność 

Powierzchnia 
względna 

Stan 
zachowania 

Ocena 
ogólna 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 

1.76 M C C B C 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

4.41 M C C B C 

Jakość danych M = „przeciętna 
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Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 

92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru 

Grupa Kod 
Nazwa 

łacińska 
Nazwa polska 

Typ Kategoria 
Jakość 
danych 

A|B|C|D A|B|C 

 C|R|V|P  Populacja 
Stan 

zachowania 
Izolacja Ogólnie 

I 1060 
Lycaena 
dispar 

Czerwończyk 
nieparek 

p C M C A A B 

I 4038 
Lycaena 

helle 

Czerwończyk 
fioletek 

p C M C A A B 

I 6179 
Phengaris 
nausithous 

Modraszek 
nausitous 

p C M C A A B 

I 6177 
Phengaris 

teleius 
Modraszek 

telejus 
p C M C A A B 

Grupa I = bezkręgowce; Typ: p = osiadłe; Jakość danych M = „przeciętna 

 

Zagrożenia: 

Obszarowi najbardziej zagraża zabudowywanie, zarówno w obrębie cennych siedlisk 

przyrodniczych i stanowisk cennych gatunków roślin i zwierząt jak i w sąsiedztwie tych 

obszarów, ze względu na występowanie zbiorowisk podmokłych. Dla półnaturalnych 

zbiorowisk łąkowych zagrożenie stanowi również sukcesja (zarastanie) spowodowana 

zaniechaniem ekstensywnego sposobu użytkowania, zwłaszcza koszenia. 

 

5.2.4.4 Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie 

przyrody” (Art. 40) obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia 

o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej 

oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. 

Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych 

lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne.

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lycaena%2Bhelle&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lycaena%2Bhelle&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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Rejestr pomników przyrody Krakowa wg danych RDOS na 01.08.2018 r. 

L.p. L.p. 
(woj.) 

Nowy numer 
rejestru woj. 

Stary nr rejestru 
woj. 

Gatunek / Nazwa Rodzaj Data 
utworzenia 

Obręb Działka Lokalizacja Opis formy ochrony przyrody 

Obw. (cm) Wys. (m) Inne 

1 0672 126101-001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 0050 Śródmieście 137 Śródmieście - Ogród Strzelecki 420 22  

2 0673 126101-002 14/I/3 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1967-08-09 0053 Śródmieście 2/2 Śródmieście - Kopernika 27  586 17   

3 0674 126101-003 14/I/5 topola biała (Populus alba) drzewo 1967-08-14 0022 Śródmieście 391 Śródmieście - Woronicza 10   367 26   

4 0675 126101-004 14/I/6 miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) drzewo 1968-09-23 0062 Śródmieście 40 Śródmieście - Garncarska 3 203, 275, 
175 

12   

5 0676 126101-005 14/I/7 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1970-10-12 0145 Śródmieście 123/1 Śródmieście - Pl. Kossaka 4 321 19   

6 0677 126101-006 14/I/8 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1974-08-01 0060 Śródmieście 97 Śródmieście - Batorego 14 336 15   

7 0678 126101-007 14/I/9 miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) drzewo 1974-08-01 0060 Śródmieście 98 Śródmieście - Batorego 12 305 7   

8 0679 126101-008 14/I/10 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1975-05-30 0001 Śródmieście 544/11 Śródmieście - Planty krakowskie, 
okolice filharmonii 

520 25   

9 0680 126101-009 14/I/11 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1987-06-09 0022 Śródmieście 713/4 Śródmieście - Woronicza 10 421 23   

10 0681 126101-010 14/I/12 topola biała (Populus alba) drzewo 1987-06-09 0022 Śródmieście 391 Śródmieście - Woronicza 10 577 26   

11 0682 126101-011 14/I/13 klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 1987-06-09 0022 Śródmieście 391 Śródmieście - Woronicza 10 346 23   

12 0683 126101-012 14/I/14 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1987-06-09 0061 Śródmieście 58 Śródmieście - Studencka 25 315 21   

13 0684 126101-013 14/I/15 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1987-06-09 0146 Śródmieście 22/1 Śródmieście - Straszewskiego 14 375 20   

14 0685 126101-014 14/I/17 robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) drzewo 1987-06-09 0145 Śródmieście 56/2 Śródmieście - Smoleńsk / 
Retoryka 

338 18   

15 0686 126101-015 14/I/18 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1987-06-09 0119 Śródmieście 25/2 Śródmieście - Krowoderska 16 402 15   

16 0687 126101-016 14/I/19 klon zwyczajny odm. Schwedlera 
(Acer platanoides Schwedleri) 

drzewo 1987-06-09 0003 Śródmieście 88/3 Śródmieście - Stradom 4 305 19   

17 0688 126101-017 14/I/21 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0016 Śródmieście 200/1 Śródmieście - Widok 22a 299 18   

18 0689 126101-018 14/I/22 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0023 Śródmieście 194 Śródmieście - Celarowska 30 380 17   

19 0690 126101-019 14/I/23 klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 1987-06-09 0008 Śródmieście 225/2 Śródmieście - Rakowicka 27 294 15   

20 0691 126101-020 14/I/26 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0059 Śródmieście 43/3 Śródmieście ul. Karmelicka 51 290 16   

21 0692 126101-021 14/I/27 miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) drzewo 1998-11-16 0001 Śródmieście 429 Śródmieście ul. Franciszkańska 
obok klasztoru 

258 18   

22 0693 126101-022 14/I/28 ajlant gruczołkowaty (Ailanthus altissima) drzewo 1998-11-16 0001 Śródmieście 24/1 Śródmieście ul. św. Jana 30 292     
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23 0694 126101-023 14/II/1 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1937-02-07 0001 Podgórze 59/1 Podgórze - Tyniecka 152 495 i 324 25   

24 0695 126101-024 14/II/2 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1936-02-05 0045 Podgórze 43 Podgórze - Jugowicka 14 557 17   

25 0696 126101-025 14/II/3 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1966-10-14 0044 Podgórze 239/4 Podgórze - Zakopiańska 121 495 17   

26 0697 126101-026 14/II/4 wiąz górski (Ulmus glabra) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

395 25   

27 0698 126101-027 14/II/5 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

408 24   

28 0699 126101-028 14/II/6 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

440 16   

29 0700 126101-029 14/II/7 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

313 20   

30 0701 126101-030 14/II/8 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

372 17   

31 0702 126101-031 14/II/9 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1967-08-02 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, Swoszowice, Park 
Zdrojowy 

354 22   

32 0703 126101-032 14/II/10 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1971-09-30 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 407 23   

33 0704 126101-033 14/II/11 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1971-09-30 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 420 22   

34 0705 126101-034 14/II/12 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1971-09-30 0061 Podgórze 106/7 Podgórze - Podedworze 32 817 22   

35 0706 126101-035 14/II/13 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo b.d. 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 445 24   

36 0707 126101-036 14/II/14 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo b.d. 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 335 23   

37 0708 126101-037 14/II/15 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo b.d. 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 420 22   

38 0709 126101-038 14/II/16 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo b.d. 0061 Podgórze 106/16 Podgórze - Podedworze 32 490 20   

39 0710 126101-039 14/II/17 topola biała (Populus alba) drzewo 1976-02-11 0012 Podgórze 184 Podgórze - skwer przy 
Serkowskiego 

450 22   

40 0711 126101-040 14/II/18 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

286 22   

41 0712 126101-041 14/II/19 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

321 22   

42 0713 126101-042 14/II/20 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

361 25   

43 0714 126101-043 14/II/21 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

478 24   

44 0715 126101-044 14/II/22 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

453 24   

45 0716 126101-045 14/II/23 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego / ul. 
Estońska 

406 22   
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46 0717 126101-046 14/II/24 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 302/10 Podgórze - ul. Mochnackiego 60 304 18   

47 0718 126101-047 14/II/26 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 825/2 Podgórze - Malborska 145 328 21   

48 0720 126101-048 14/II/28 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1997-01-30 0049 Podgórze 825/2 Podgórze - Malborska 145 322 24   

49 0721 126101-049 14/II/29 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1978-11-28 0049 Podgórze 595/5 Podgórze - Malborska 119 345 12   

50 0722 126101-050 14/II/30 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 747/4 Podgórze - Prokocim - park na 
wprost muru 

528 16   

51 0723 126101-051 14/II/31 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 747/4 Podgórze - Prokocim - park 411 23   

52 0724 126101-052 14/II/32 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 747/4 Podgórze - Prokocim - park 542 21   

53 0725 126101-053 14/II/34 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 747/4 Podgórze - Prokocim - park 389 23   

54 0726 126101-054 14/II/35 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 748 Podgórze - ul. Górników 27 559 19   

55 0727 126101-055 14/II/36 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 748 Podgórze - ul. Górników 27 522 20   

56 0728 126101-056 14/II/37 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1987-06-09 0053 Podgórze 748 Podgórze - ul. Górników 27 366 25   

57 0729 126101-057 14/II/39 klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 1987-06-09 0010 Podgórze 193/7 Podgórze - ul. Tyniecka 7 310 21   

58 0730 126101-058 14/II/40 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0010 Podgórze 194/1 Podgórze - ul. Tyniecka 7 362 19   

59 0731 126101-059 14/II/41 buk pospolity odm. czerwonolistna  
(Fagus sylvatica Purpurea) 

drzewo 1987-06-09 0101 Podgórze 323/2 Podgórze - ul. Popiełuszki 36 343 19   

60 0732 126101-060 14/II/42 źródło źródło 1987-06-09 0074 Podgórze 248 Podgórze - Tyniec - na płn. od 
wzg. "Duża Biedzinka" 

    Źródło 
Świętoja
ńskie 

61 0733 126101-061 14/II/43 aleja (Tilia cordata) aleja drzew 1987-06-09 0073 Podgórze 179/5 Podgórze - Tyniec - aleja do 
klasztoru Benedyktynów 

od 74 do 
363 

od 9 do 
22 

  

62 0734 126101-062 14/II/44 iglicznia trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) drzewo 1987-06-09 0010 Podgórze 314/1 Podgórze - ul. Powroźnicza 2 223 16   

63 0735 126101-063 14/II/45 dąb czerwony (Quercus rubra) drzewo 1987-06-09 0010 Podgórze 314/1 Podgórze - ul. Powroźnicza 2 314 21   

64 0736 126101-064 14/II/46 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0082 Podgórze   Podgórze - ul Wrony 111 314 22   

65 0737 126101-065 14/II/47 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1987-06-09 0082 Podgórze   Podgórze - ul Wrony 111 299 20   

66 0738 126101-066 14/II/48 lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 1987-06-09 0082 Podgórze   Podgórze - ul Wrony 111 265 i 210 21   

67 0739 126101-067 14/II/50 głaz narzutowy głaz 1997-01-30 0050 Podgórze   Podgórze - ul. Spółdzielców 5 491 1,4 waga ok. 
5 ton 

68 0740 126101-068 14/II/52 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/4 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 200 18   
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69 0741 126101-069 14/II/53 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/4 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 261 11   

70 0742 126101-070 14/II/54 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/5 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 311 21   

71 0743 126101-071 14/II/55 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/5 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 220 20   

72 0744 126101-072 14/II/56 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/5 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 239 21   

73 0745 126101-073 14/II/57 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/5 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 289 16   

74 0746 126101-074 14/II/58 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1998-11-16 0010 Podgórze 361/5 Podgórze - ul. Bałuckiego 6 301 21   

75 0747 126101-075 l4/II/60 topola czarna (Populus nigra) drzewo 1998-11-16 0015 Podgórze 228/35 Podgórze - ul. Stróża Rybna 484 23   

76 0748 126101-076 14/II/61 topola czarna (Populus nigra) drzewo 1998-11-16 0015 Podgórze 228/35 Podgórze - ul. Stróża Rybna 353 22   

77 0750 126101-077 14/III/2 ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) drzewo b.d. 0018 Krowodrza 8 Krowodrza - Bielany - klasztor w  
ogrodzie tarasowym 

38, 34, 43, 
18, 13 

3-4,5   

78 0751 126101-078 14/III/3 lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) drzewo 1975-05-30 0014 Krowodrza 364 Krowodrza - ul. Kościuszki 32 424 17   

79 0752 126101-079 14/III/4 klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 1987-06-09 0034 Krowodrza 870 Krowodrza - ul. Sosnowiecka 10 295 21   

80 0754 126101-080 14/III/7 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 1987-06-09 0014 Krowodrza 218/2 Krowodrza - ul. Morawskiego 5 399 18   

81 0755 126101-081 14/III/8 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1987-06-09 0009 Krowodrza 106/7 Krowodrza - Park Decjusza 312 25   

82 0756 126101-082 14/III/12 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 1987-06-09 0009 Krowodrza 106/7 Krowodrza - Park Decjusza 385 24   

83 0757 126101-083 14/III/14 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo b.d. 0040 Krowodrza 158/2 Krowodrza - Pod Strzechą 375 21   

84 0758 126101-084 14/III/16 sosna wejmutka (Pinus strobus) drzewo b.d. 0009 Krowodrza 106/7 Krowodrza - Park Decjusza 264 25   

85 0759 126101-085 14/III/17 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1998-11-16 0033 Krowodrza 1251 Krowodrza - ul. Chełmońskiego 
168 

279     

86 0760 126101-086 14/IV/1 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 1969-07-19 0061 Nowa Huta 235/1 Nowa Huta - ul. Wróżenicka 80 333 14   

87 0761 126101-087 14/IV/2 dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo b.d. 0014 Nowa Huta 110/2 Nowa Huta - Łuczanowice - 
zachodnia granica cmentarza 
ariańskiego 

360 16   

88 0762 126101-088 brak brzoza brodawkowata (Betula pendula) drzewo 2002-01-31 0008 Śródmieście 273 Śródmieście, ul. Beliny 
Prażmowskiego 

281     

89 0763 126101-089 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2002-01-31 0032 Krowodrza 141/2 Krowodrza, ul. Konopna 222     

90 0764 126101-090 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2002-01-31 0040 Nowa Huta 16 Nowa Huta, ul. Karowa 428     

91 0765 126101-091 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2002-01-31 0040 Nowa Huta 8 Nowa Huta, ul. Karowa 309 i 216     
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92 0766 126101-092 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 220     

93 0767 126101-093 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 188     

94 0768 126101-094 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 205     

95 0769 126101-095 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 184     

96 0770 126101-096 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 233     

97 0771 126101-097 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 223     

98 0772 126101-098 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 239     

99 0773 126101-099 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 235/3, 
235/4 

Nowa Huta, ul. Styczna 12 281     

100 0774 126101-100 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2002-01-31 0011 Nowa Huta 223/1 Nowa Huta, ul. Głębinowa 2 263     

101 0775 126101-101 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 168     

102 0776 126101-102 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 231     

103 0777 126101-103 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 230     

104 0778 126101-104 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 275     

105 0779 126101-105 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 295     

106 0780 126101-106 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 206     

107 0781 126101-107 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 294     

108 0782 126101-108 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 232     

109 0783 126101-109 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 63/3 ul. Kaczeńcowa nad stawem 250     

110 0784 126101-110 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0009 Nowa Huta 365 ul. Kaczeńcowa nad stawem 310     

111 0786 126101-112 brak buk pospolity (Fagus silvatica) drzewo 2003-12-03 0041 Nowa Huta 204/2 Pleszów, ul. Suchy Jar, rejon 
Monaru 

299     

112 0787 126101-113 brak buk pospolity (Fagus silvatica) drzewo 2003-12-03 0041 Nowa Huta 204/2 Pleszów, ul. Suchy Jar, rejon 
Monaru 

293     

113 0788 126101-114 brak buk pospolity (Fagus silvatica) drzewo 2003-12-03 0041 Nowa Huta 204/2 Pleszów, ul. Suchy Jar, rejon 
Monaru 

290     
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114 0789 126101-115 brak buk pospolity odm. purpurowa  
(Fagus silvatica atropurpurea) 

drzewo 2003-12-03 0041 Nowa Huta 204/2 Pleszów, ul. Suchy Jar, rejon 
Monaru 

298     

115 0790 126101-116 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2003-12-03 0037 Nowa Huta 56/4 Branice - zespół dworski 403     

116 0791 126101-117 brak świerk pospolity (Picea excelsior) drzewo 2003-12-03 0021 Śródmieście 46 Krowodrza, Potok Rozrywka (cz. 
górna), ul. Parnickiego 

225     

117 0792 126101-118 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0021 Śródmieście 46 Krowodrza, Potok Rozrywka (cz. 
górna), ul. Parnickiego 

248     

118 0793 126101-119 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0021 Śródmieście 46 Krowodrza, Potok Rozrywka (cz. 
górna), ul. Parnickiego 

266     

119 0794 126101-120 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0021 Śródmieście 46 Krowodrza, Potok Rozrywka (cz. 
górna), ul. Parnickiego 

268     

120 0795 126101-121 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0021 Śródmieście 46 Krowodrza, Potok Rozrywka (cz. 
górna), ul. Parnickiego 

276     

121 0796 126101-122 brak buk pospolity odm. purpurowa  
(Fagus silvatica atropurpurea) 

drzewo 2003-12-03 0009 Krowodrza 108/4 Krowodrza - Park Decjusza 300     

122 0797 126101-123 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2003-12-03 0016 Krowodrza 58/1 al. Waszyngtona 302     

123 0798 126101-124 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 305     

124 0799 126101-125 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 326     

125 0800 126101-126 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 340     

126 0801 126101-127 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 285     

127 0802 126101-128 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 260     

128 0803 126101-129 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 261     

129 0804 126101-130 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 278     

130 0806 126101-132 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 300     

131 0807 126101-133 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 410     

132 0808 126101-134 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 320     

133 0809 126101-135 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 350     

134 0811 126101-137 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 310     

135 0812 126101-138 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 280     

136 0813 126101-139 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0016 Krowodrza 271 al. Waszyngtona 319     
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137 0814 126101-140 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2003-12-03 0016 Krowodrza 271 al. Waszyngtona 300     

138 0815 126101-141 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0016 Krowodrza 271 al. Waszyngtona 280     

139 0816 126101-142 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 296     

140 0817 126101-143 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 350     

141 0818 126101-144 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 280     

142 0819 126101-145 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2003-12-03 0013 Krowodrza 290/9 al. Waszyngtona 293     

143 0823 126101-149 brak metasekwoja chińska (Metasequoia 
glyptostroboides) 

drzewo 2003-12-03 0006 Śródmieście 79/5 ul. Łukasiewicza 28 186     

144 0824 126101-150 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0146 Śródmieście 77/3 ul. Tarłowska 259     

145 0825 126101-151 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2004-04-13 0004 Krowodrza 246/1 ul. Lea 37 228     

146 0826 126101-152 brak metasekwoja chińska (Metasequoia 
glyptostroboides) 

drzewo 2004-04-13 0008 Śródmieście 252 ul. B. Prażmowskiego 38 200     

147 0827 126101-153 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2004-04-13 0021 Śródmieście 44/1 ul. Powstańców 50 385     

148 0828 126101-154 brak klon zwyczajny (Acer platanoides) drzewo 2004-04-13 0021 Śródmieście 44/1 ul. Powstańców 50 376     

149 0829 126101-155 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0070 Podgórze 1/31 Kobierzyn, osiedle mieszkaniowe 
Szpitala Specjalistycznego 

313     

150 0830 126101-156 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0070 Podgórze 1/31 Kobierzyn, osiedle mieszkaniowe 
Szpitala Specjalistycznego 

433     

151 0831 126101-157 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0012 Podgórze 117 Liceum Ogólnokształcące - ul. 
Czackiego 11 

316     

152 0832 126101-158 brak buk pospolity (Fagus silvatica) drzewo 2004-04-13 0012 Podgórze 117 Liceum Ogólnokształcące - ul. 
Czackiego 11 

288     

153 0833 126101-159 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0043 Podgórze 345 ul. Krochmalniki / ul. Zdunów 331     

154 0834 126101-160 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0069 Podgórze 36 ul. Sidzińska 3 395     

155 0835 126101-161 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0069 Podgórze 45/1 ul. Sidzińska 270     

156 0836 126101-162 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0069 Podgórze 45/1 ul. Sidzińska 277     

157 0837 126101-163 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) "Madera" drzewo 2004-04-13 0048 Podgórze 124/4 ul. Beskidzka 4c 250     

158 0838 126101-164 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

330     

159 0839 126101-165 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

285     
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160 0840 126101-166 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

260     

161 0841 126101-167 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

250     

162 0842 126101-168 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

270     

163 0843 126101-169 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

420     

164 0844 126101-170 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

270     

165 0845 126101-171 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

290     

166 0846 126101-172 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

325     

167 0847 126101-173 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

260     

168 0848 126101-174 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

280     

169 0849 126101-175 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

300     

170 0850 126101-176 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0073 Podgórze 67 Tyniec, cmentarz Opactwa 
Benedyktynów 

270     

171 0851 126101-177 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2004-04-13 0008 Krowodrza 19/6 ul. Olszanicka 3 400     

172 0852 126101-178 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2004-04-13 0055 Nowa Huta 349/1 ul. Ciepłownicza 68 273     

173 0853 126101-179 brak leszczyna turecka (Corylus colurna) drzewo 2007-12-19 0001 Śródmieście 535/5 Śródmieście - Basztowa 165 i 120 15   

174 0854 126101-180 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2007-12-19 0061 Śródmieście 140/3 Śródmieście - Plac Sikorskiego 263 21   

175 0855 126101-181 brak dąb szypułkowy odm. kolumnowa 
(Qercus robur Fastigiata) 

drzewo 2007-12-19 0119 Śródmieście 180/4 Śródmieście - Skwer Rejtana 288 16   

176 0856 126101-182 brak buk pospolity Fagus silvatica) drzewo 2007-12-19 0042 Krowodrza 224 Krowodrza - Dworek 
Białoprądnicki 

378 19   

177 0857 126101-183 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2007-12-19 0009 Krowodrza 106/7 Krowodrza - Park Decjusza, koło 
willi Decjusza 

434 28   

178 0859 126101-185 brak czeremcha amerykańska (Prunus serotina) drzewo 2007-12-19 0008 Podgórze 40/3 Podgórze - Skałki Twardowskiego 269 19   

179 0860 126101-186 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2007-12-19 0011 Podgórze 210/4 Podgórze - Mieszczańska/ 
Dworska 

325 15   

180 0861 126101-187 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2007-12-19 0034 Podgórze 72/16 Podgórze - Zachodnia/Zalesie 286 18   

181 0862 126101-188 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2007-12-19 0034 Podgórze 64/10 Podgórze - Zachodnia/Zalesie 307 15   

182 0863 126101-189 brak topola biała (Populus alba) drzewo 2008-12-17 0009 Nowa Huta 215 Nowa Huta - ul. Kaczeńcowa, nad 
Dłubnią 

582 29   
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183 0864 126101-190 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2008-12-17 0005 Podgórze 197 Podgórze - ul. Bodzowska przy 
kaplicy 

352 16 brak 
drzewa 

184 0865 126101-191 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2008-12-17 0046 Nowa Huta 535/1 Nowa Huta - ul. Żaglowa 312 21   

185 0866 126101-192 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2008-12-17 0016 Śródmieście 102/2 Śródmieście - ul. Świtezianki przy 
przedszkolu 

329 19   

186 0867 126101-193 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)  drzewo 2008-12-17 0003 Krowodrza 473/4 Krowodrza - Młynówka Królewska 
w rejonie ul. Zakątek 

425 13   

187 0868 126101-194 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2008-12-17 0003 Krowodrza 473/4 Krowodrza - Młynówka Królewska 
w rejonie ul. Zakątek 

356 16   

188 0869 126101-195 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2008-12-17 0016 Śródmieście 194/1 Śródmieście - ul. Widok 278 16   

189 0870 126101-196 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2008-12-17 0016 Śródmieście 194/1 Śródmieście - ul. Widok 350 16   

190 0871 126101-197 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2008-12-17 0100 Podgórze 570/6 Podgórze - ul. Szastera / ul. Nad 
Serafą 

344 12   

191 0872 126101-198 brak klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 2008-12-17 0101 Podgórze 703/3 Podgórze - ul. Potrzask 264 15   

192 0873 126101-199 brak topola biała (Populus alba) drzewo 2008-12-17 0021 Śródmieście 
0022 Śródmieście 

64 
688/7 

Śródmieście - ul. Rozrywki / ul. 
Reduta 

487 31   

193 0874 126101-200 brak buk pospolity (Fagus silvatica) drzewo 2010-01-13 0004 Śródmieście 658/8 Śródmieście - ul. Młyńska Boczna 350 21   

194 0875 126101-201 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0004 Śródmieście 748/5 Śródmieście - ul. Ugorek/Ułanów 322 17   

195 0876 126101-202 brak buk pospolity odm. czerwonolistna 
(Fagus sylvatica Purpurea) 

drzewo 2010-01-13 0004 Krowodrza 91/1 Krowodrza - ul. Wyspiańskiego 265 15   

196 0877 126101-203 brak topola czarna (Populus nigra) drzewo 2010-01-13 0012 Krowodrza 182/5 Krowodrza - Park im. H. Jordana 
od str. ul. Reymonta 

402 29   

197 0878 126101-204 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0017 Krowodrza 300/7 Krowodrza - ul. Kamedulska 288 17   

198 0879 126101-205 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2010-01-13 0045 Krowodrza 235/3 Krowodrza - ul. Prądnicka 288 25   

199 0880 126101-206 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0044 Podgórze 1/84 Podgórze - ul. Jeleniogórska 300 19   

200 0881 126101-207 brak sosna pospolita (Pinus silvestris) drzewo 2010-01-13 0045 Podgórze 40/17 Podgórze - ul. Jugowicka 223 21   

201 0882 126101-208 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0045 Podgórze 40/17 Podgórze - ul. Jugowicka 264 24   

202 0883 126101-209 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0045 Podgórze 40/17 Podgórze - ul. Jugowicka 197 20   

203 0884 126101-210 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0045 Podgórze 40/17 Podgórze - ul. Jugowicka 215 21   

204 0885 126101-211 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0045 Podgórze 40/17 Podgórze - ul. Jugowicka 259 25   

205 0886 126101-212 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 289 i 233 23   
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206 0887 126101-213 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 262 19   

207 0888 126101-214 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 226 22   

208 0889 126101-215 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 210 18   

209 0890 126101-216 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 261 23   

210 0891 126101-217 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 274 23   

211 0892 126101-218 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 257 15   

212 0893 126101-219 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 200 20   

213 0894 126101-220 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 298 18   

214 0895 126101-221 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 304 14   

215 0896 126101-222 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 198 19   

216 0897 126101-223 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 316 22   

217 0898 126101-224 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 239 22   

218 0899 126101-225 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0069 Podgórze 76/16 Podgórze - ul. Korpala 235 25   

219 0900 126101-226 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0101 Podgórze 323/2 Podgórze - ul. Popiełuszki 360 25   

220 0901 126101-227 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2010-01-13 0101 Podgórze 312/3 Podgórze -  ul. Lipowskiego 420 25   

221 0902 126101-228 brak topola czarna (Populus nigra) drzewo 2010-01-13 0055 Nowa Huta 12/130 Nowa Huta - ul. Błonie - Beszcz 518 21   

222 0903 126101-229 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0034 Podgórze 87/41 Podgórze, ul. Zachodnia 352 19   

223 0904 126101-230 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0070 Podgórze 1/31 Podgórze, ul. Babińskiego 323 23   

224 0905 126101-231 brak cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera) drzewo 2010-10-20 0070 Podgórze 1/31 Podgórze, ul. Babińskiego 145 16   

225 0906 126101-232 brak topola czarna (Populus nigra) drzewo 2010-10-20 0070 Podgórze 1/31 Podgórze, ul. Babińskiego 409 25   

226 0907 126101-233 brak buk pospolity (Fagus sylvatica) drzewo 2010-10-20 0070 Podgórze 1/31 Podgórze, ul. Babińskiego 305 21   

227 0908 126101-234 brak modrzew europejski (Larix decidua) drzewo 2010-10-20 0070 Podgórze 1/31 Podgórze, ul. Babińskiego 263 24   

228 0909 126101-235 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0033 Podgórze 297/2 Podgórze, ul. Zbrojarzy / ul. 
Goplana 

294 18   

229 0910 126101-236 brak topola biała (Populus alba) drzewo 2010-10-20 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, ul. Kąpielowa 304 32   
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L.p. L.p. 
(woj.) 
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rejestru woj. 

Stary nr rejestru 
woj. 

Gatunek / Nazwa Rodzaj Data 
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Obw. (cm) Wys. (m) Inne 

230 0911 126101-237 brak topola biała (Populus alba) drzewo 2010-10-20 0088 Podgórze 284/10 Podgórze, ul. Kąpielowa 330 32   

231 0912 126101-238 brak buk pospolity (Fagus sylvatica) drzewo 2010-10-20 0090 Podgórze 405/1 Podgórze, ul. Merkuriusza 
Polskiego 

397 29   

232 0913 126101-239 brak daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) drzewo 2010-10-20 0018 Krowodrza 1/1 Krowodrza, Las Wolski 235 29   

233 0914 126101-240 brak daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) drzewo 2010-10-20 0018 Krowodrza 1/1 Krowodrza, Las Wolski 216 25   

234 0915 126101-241 brak wierzba biała (Salix alba) drzewo 2010-10-20 0021 Krowodrza 533/1 Krowodrza, ul. Księcia Józefa 470 20   

235 0916 126101-242 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 372 25   

236 0917 126101-243 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 353 25   

237 0918 126101-244 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 353 28   

238 0919 126101-245 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 436 24   

239 0920 126101-246 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 436 24   

240 0921 126101-247 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2010-10-20 0059 Nowa Huta 109/2 Nowa Huta, Las Mogilski 254 26   

241 0922 126101-248 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2010-10-20 0057 Nowa Huta 17/2 Nowa Huta, Las Łęgowski 331 18   

242 0923 126101-249 brak kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) drzewo 2012-01-04 0001 Śródmieście 606/7 Śródmieście, ul. Podzamcze trójpniowy 
255/157/13

9 

14   

243 0924 126101-250 brak dąb szypułkowy (Qercus robur) drzewo 2012-01-04 0012 Krowodrza 182/5 Krowodrza, Park Jordana 422 25   

244 0925 126101-251 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 377 26   

245 0926 126101-252 brak klon pospolity (Acer platanoides) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 290 23   

246 0927 126101-253 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 316 26   

247 0928 126101-254 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 303 22   

248 0929 126101-255 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 335 25   

249 0930 126101-256 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 331 23   

250 0931 126101-257 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-01-04 0013 Krowodrza 86/3 Krowodrza, ul. św. Bronisławy 457 27   

251 0931a 126101-258 brak buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus 
sylvatica Atropunicea) 

drzewo 2012-11-06 0001 Śródmieście 541 Śródmieście, Planty przy Muzeum 
Archeologicznym 

433 27   
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252 0931b 126101-259 brak klon pospolity (Acer platanoides) drzewo 2012-11-06 0013 Podgórze 468/5 Podgórze, al. Powstańców 
Śląskich, po lewej stronie bramy 
cmentarza 

296 22   

253 0931c 126101-260 brak klon pospolity (Acer platanoides) drzewo 2012-11-06 0013 Podgórze 557/7 Podgórze, al. Powstańców 
Śląskich, po prawej stronie bramy 
cmentarza 

284 23   

254 0931d 126101-261 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2012-11-06 0047 Nowa Huta 219 Nowa Huta, os. Na Skarpie 43 i 
49 

251 21   

255 0931e 126101-262 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2012-11-06 0043 Podgórze 62/19, 
320 

Podgórze, ul. Torfowa 27 330 22   

256 0931f 126101-263 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2012-11-06 0043 Podgórze 320 Podgórze, ul. Torfowa 27 327 24   

257 0931g 126101-264 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2012-11-06 0043 Podgórze 194/343, 
195/2 

Podgórze, ul. Obozowa 76 267 17   

258 0931h 126101-265 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2012-11-06 0010 Podgórze 194/1 Podgórze, ul. Tyniecka 6 396 29   

259 0931i 126101-266 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2013-12-14 0062 Śródmieście 66/5 Śródmieście, ul. Piłsudskiego 339 26   

260 0931j 126101-267 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2013-12-14 0003 Krowodrza 456/15 Krowodrza, ul. Podchorążych 256 23   

261 0931k 126101-268 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2013-12-14 0003 Krowodrza 386/25 Krowodrza, ul. Podchorążych 316 27   

262 0931l 126101-269 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2013-12-14 0003 Krowodrza 386/25 Krowodrza, ul. Podchorążych 335 25   

263 0931m 126101-270 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2013-12-14 0003 Krowodrza 471/1 Krowodrza, ul. Podchorążych 289 21   

264 0931n 126101-271 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2013-12-14 0049 Podgórze 825/4 Podgórze, ul. Białoruska 402 22   

265 0931o 126101-272 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2013-12-14 0045 Nowa Huta 85 Nowa Huta, os. Zielone 324 24,5   

266 0931p 126101-273 brak platan klonolistny (Platanus xhispanica) drzewo 2013-12-14 0045 Nowa Huta 57/1 Nowa Huta, os. Zielone 313 27   

267 0931q 126101-274 brak buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus 
sylvatica Atropunicea) 

drzewo 2014-12-03 0042 Krowodrza 224 Krowodrza, Dworek 
Białoprądnicki 

293 19,5   

268 0931r 126101-275 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2014-12-03 0092 Podgórze 317 Podgórze, ul. Wróblowicka 42 591 22   

269 0931s 126101-276 brak miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba) drzewo 2014-12-03 0053 Śródmieście 2/2 Śródmieście, ul. Kopernika - 
Ogród Botaniczny 

281 19   

270 0931t 126101-277 brak stangeria dziwna (Stangeria eriopus) roślina 2014-12-03 0053 Śródmieście 2/2 Śródmieście, ul. Kopernika - 
Ogród Botaniczny 

n.d. n.d.   

271 0931u 126101-278 brak daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) drzewo 2014-12-03 0053 Śródmieście 2/2 Śródmieście, ul. Kopernika - 
Ogród Botaniczny 

172 15   

272 0931w 126101-279 brak sagowiec podwinięty (Cycas circinalis) drzewo 2014-12-03 0053 Śródmieście 2/6 Śródmieście, ul. Kopernika - 
Ogród Botaniczny 

108 7   

273 0931y 126101-280 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2016-01-06 0014 Krowodrza 176/12 ul. Dunin Wąsowicza / ul. 
Łowiecka 

351 19   
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274 0931z 126101-281 brak metasekwoja chińska (Metasequoia 
glyptostroboides) 

drzewo 2016-01-06 0048 Podgórze 257/5 ul. Przykopy 10 277 18   

275 0931aa 126101-282 brak metasekwoja chińska (Metasequoia 
glyptostroboides) 

drzewo 2016-01-06 0048 Podgórze 257/5 ul. Przykopy 10 235 19   

276 0931ab 126101-283 brak lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) drzewo 2016-01-06 0017 Śródmieście 13/18 ul. Daszyńskiego 13 284 24   

277 0931ac 126101-284 brak klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 2017-02-07 0009 Krowodrza 108/4 Park Decjusza 351 29   

278 0931ad 126101-285 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-02-07 0044 Podgórze 268 ul. Zawiła 387 22,5   

279 0931ae 126101-286 brak kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

drzewo 2017-02-07 0070 Podgórze 1/31 ul. Babińskiego 327 24,5   

280 0931af 126101-287 brak topola biała (Populus alba) drzewo 2017-02-07 0007 Nowa Huta 67/15 ul. Niepodległości 14 435 32,5   

281 0931ag 126101-288 brak klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 2017-02-07 0012 Podgórze 437/4 Park Bednarskiego 204+191 28   

282 0931ah 126101-289 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2017-02-07 0012 Podgórze 437/4 Park Bednarskiego 278 31   

283 0931ai 126101-290 brak orzech czarny (Juglans regia) drzewo 2017-02-07 0012 Podgórze 437/4 Park Bednarskiego 298 29   

284 0931aj 126101-291 brak modrzew europejski (Larix decidua) drzewo 2017-02-07 0012 Podgórze 437/4 Park Bednarskiego 223 30   

285 0931ak 126101-292 brak metasekwoja chińska (Metasequoia 
glyptostroboides) 

drzewo 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny 407 27,5   

286 0931al 126101-293 brak dereń jadalny (Cornus mas) krzew 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny   7,5   

287 0931am 126101-294 brak dereń jadalny (Cornus mas) krzew 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny   7,5   

288 0931an 126101-295 brak cypryśnik błotny (Taxodium distichum) drzewo 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny 257 22   

289 0931ao 126101-296 brak dąb węgierski (Quercus frainetto) drzewo 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny 462 35   

290 0931ap 126101-297 brak miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba) drzewo 2017-02-07 0053 Śródmieście 2/2 ul. Kopernika - Ogród Botaniczny 119+212+2
69 

13,5   

291 0931ar 126101-298 brak lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) drzewo 2017-02-07 0044 Podgórze 67/52 ul. Zakopiańska 115+112+5
6+94+120+
110+114+8
0+138+132
+77+75+11
9+128+129

+76+114 

21   

292 0931as 126101-299 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-02-07 0096 Podgórze 75/13 ul. Władysława Bełzy 378 24   

293 0931at 126101-300 brak klon jawor (Acer pseudoplatanus) drzewo 2017-12-29 0044 Nowa Huta 502 ul. Wańkowicza (Park przy 
Dworku Jana Matejki) 

424 27,5   

294 0931au 126101-301 brak wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) drzewo 2017-12-29 0016 Nowa Huta 118 Park Wadów 463 29,5   
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295 0931aw 126101-302 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0016 Nowa Huta 118 Park Wadów 340 28   

296 0931ay 126101-303 brak lipa srebrzysta (mieszaniec) (Tilia tomentosa) drzewo 2017-12-29 0016 Nowa Huta 118 Park Wadów 559 25   

297 0931az 126101-304 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0016 Nowa Huta 118 Park Wadów 353 25,5   

298 0931ba 126101-305 brak lipa drobnolistna (Tilia cordata) drzewo 2017-12-29 0016 Nowa Huta 118 Park Wadów 329 22,5   

299 0931bb 126101-306 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0033 Podgórze 218/9 ul. Krokusowa 3,6 265 20,5   

300 0931bc 126101-307 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0033 Podgórze 217/5 ul. Krokusowa 3,6 378 24,5   

301 0931bd 126101-308 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0034 Podgórze 20/16 ul. Przemiarki 20 363 20,5   

302 0931be 126101-309 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2017-12-29 0010 Podgórze 419/1 ul. Kilińskiego 13 390 23   

303 0931bf 126101-310 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0004 Krowodrza 100 ul. Sienkiewicza 25 311 24,5   

304 0931bg 126101-311 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0053 Podgórze 747/4 Park Jerzmanowskich 349 29   

305 0931bh 126101-312 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0053 Podgórze 747/4 Park Jerzmanowskich 333 25   

306 0931bi 126101-313 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0053 Podgórze 747/4 Park Jerzmanowskich 475 26   

307 0931bj 126101-314 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0053 Podgórze 747/4 Park Jerzmanowskich 451 28   

308 0931bk 126101-315 brak tulipanowiec amerykański (Liriodendron 
tulipifera) 

drzewo 2017-12-29 0068 Podgórze 325/11 ul. Zawiła (Park przy Zawiłej) 334 29   

309 0931bl 126101-316 brak platan klonolistny (Platanus x hispanica) drzewo 2017-12-29 0068 Podgórze 325/11 ul. Zawiła (Park przy Zawiłej) 269 24   

310 0931bm 126101-317 brak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) drzewo 2017-12-29 0068 Podgórze 325/11 ul. Zawiła (Park przy Zawiłej) 359 25,5   

311 0931bn 126101-318 brak dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo 2017-12-29 0069 Podgórze 296/2 ul. Komuny Paryskiej (Osiedle 
Pod Dębem) 

417 22,5   

 

 

 

 



 

64 
 

 

5.2.4.5 Użytki ekologiczne 

Zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” (Art.42) użytkami ekologicznymi 

są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania 

unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takie jak: naturalne zbiorniki wodne, 

śródpolne i śródleśne “oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, itp. 

Do użytków ekologicznych mogą być również zaliczone zdewastowane łąki, 

pastwiska, stawy, które nie mają dużego znaczenia gospodarczego, mają jednak szczególne 

wartości przyrodnicze. Poszczególne rodzaje nieużytków, jak też zdewastowane ekosystemy 

często wyróżniają się rzadkimi zespołami roślinnymi, oraz gatunkami flory i fauny. Mają one 

wybitne znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej.  

 
Użytki ekologiczne w zasięgu Gminy Miejskiej Kraków 
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Wykaz użytków ekologicznych na terenie Miasta Krakowa przed rokiem 2018 

Lp. Nazwa 
Data 

utworzenia 
Akt utworzenia 

Akty 
normaty

wne 
aktualiz
ujące 

Położenie 
geograficzne 

Obręb 
ewidencyjny     

(N-ctwo, L-ctwo) 

Działka ewidencyjna 
(oddział, pododdział) 

Forma własności, 
zarządzający 

Pow. [ha] Opis formy ochrony przyrody 
Ochrona zgodna z 

prawem 
międzynarodowym 

1 
Uroczysko w 

Rząsce 
2001-12-21 

Rozp. Nr 339 Woj. Małop. z dn 
21.12.2001r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 

Nr 208, poz. 3708) 

 Pomost 
Krakowski 

obr. 47, jedn. 
ewid. Kraków-
Krowodrza / 

Rząska 

dz. 39 / dz. 478/13, 
469/40, 469/39, 
469/121, 469/93, 
469/94, 469/95, 

469/96, 469/97, 469/98 

prywatna, Skarb 
Państwa 

częściowo w 
zarządzie ZZM 

59,10 
(w tym 9,48 ha 

położonych 
w Krakowie) 

Stanowisko fiołka bagiennego, naturalny 
łęg olszowo jesionowy, różnorodność 
biologiczna: ekosystem leśny, łąkowy 

wodny, walory krajobrazowe. 

 

2 
Łąki 

Nowohuckie 
2003-05-07 

Uchwała Nr XV/100/03 RM Krakowa 
z dn. 7.05.2003 r (Dz. Urz. Woj. 

Małop. Nr 144, poz. 1908). 

 Nizina 
Nadwiślańska 

obr. 48, jedn. 
ewid. Kraków-

Nowa Huta 
dz. 22, 20/32, 20/9 

komunalna w 
zarządzie ZZM 

57,17 
Fragment pradoliny Wisły będącej ostoją 
chronionych gatunków roślin i zwierząt 

PLH120069 Łąki 
Nowohuckie 

3 

Rozlewisko 
potoku 

Rzewnego 

2007-12-19 
Uchw. Nr XXXI/404/07 RM Krakowa 

z dn. 19.12.2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małop. Nr 9, poz. 61) 

 Rów Skawiński 
obr. 44, jedn. 
ewid. Kraków-

Podgórze 
dz. 1/84 

komunalna w 
zarządzie ZZM 

2,77 
Miejsce rozrodu i występowania 
chronionych gatunków zwierząt 

 

4 
Staw przy 

Kaczeńcowej 
2007-12-19 

Uchw. Nr XXXI/405/07 RM Krakowa 
z dn. 19.12.2007 r.(Dz. Urz. Woj. 

Małop. Nr 9, poz. 62) 

 Płaskowyż 
Proszowicki 

obr. 9, jedn. 
ewid.   Kraków-

Nowa Huta 
dz. 63/1 w zarządzie ZZM 0,82 

Miejsce rozrodu i występowania 
chronionych gatunków zwierząt 

 

5 
Dolina 

Prądnika 
2008-12-17 

Uchw. NR LX/782/08 RM Krakowa z 
dn. 17.12.2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małop. Nr 33, poz. 219) 

 Płaskowyż 
Proszowicki 

obr. 26 / 30 / 42,               
jedn. ewid.               

Kraków-
Krowodrza 

dz. 25, 77, 26, 27, 24/2 
/ dz. 195, 184, 186, 

185, 11, 12, 13/9, 10/1, 
10/2 / dz. 537 

w zarządzie ZZM 14,15 
Naturalnie meandrujące koryto rzeki 

Prądnik, obszar będący siedliskiem wielu 
chronionych gatunków zwierząt 

 

6 
Uroczysko 
Kowadza 

2008-12-17 
Uchw Nr LX/781/08 RM Krakowa z 

dn. 17.12.2008 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małop. Nr 33, poz. 218) 

 Obniżenie 
Cholerzyńskie 

obr.  75, jedn. 
ewid. Podgórze 

dz. 125/5 w zarządzie ZZM 1,82 

Murawy kserotermiczne będące 
siedliskiem i ostoją chronionych i 

zagrożonych wyginięciem gatunków 
owadów, szczególnie motyli 

PLH120065 
Dębnicko-Tyniecki 

obszar łąkowy 

7 Staw Dąbski 2010-01-13 
Uchw. Nr XC/1202/10 RM Krakowa 
z dn. 13.01.2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małop. Nr 45, poz. 302) 

 Nizina 
Nadwiślańska 

obr. 16, jedn. 
ewid. Kraków-
Śródmiescie 

dz. 48/30, 48/50 w zarządzie ZZM 2,53 
Ekosystem będący siedliskiem i ostoją 
chronionych i zagrożonych wyginięciem 

gatunków roślin i zwierząt 

 

8 
Las w 

Witkowicach 
2010-10-20 

Uchw. Nr CXIV/1532/10 RM 
Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 

578, poz. 4460) 

 Płaskowyż 
Proszowicki 

obr. 27 / 29, 
jedn. ewid. 

Kraków-
Krowodrza 

dz. 197, 196, 204 / dz. 
80, 63 i 46 

w zarządzie ZZM 15,07 
Ekosystem z drzewostanami grądowymi 

nad Bibiczanką 
 

9 Rybitwy 2012-01-04 
Uchw. Nr XXXV/470/12 RM 

Krakowa z dn. 04.01.2012 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małop. poz. 390) 

 Nizina 
Nadwiślańska 

obr. 22, jedn. 
ewid. Kraków-

Podgórze 
dz. 194/11 w zarządzie ZZM 0,64 

Zadrzewienie na siedliskach łegów z 
oczkami wodnymi stanowiacymi 
siedlisko, ostoje i trasę migracji 
chronionych gatunków zwierząt 

 

10 Staw w Rajsku 2012-10-24 
Uchw. Nr LIX/833/12 RM Krakowa z 

dn. 24.10.2012 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małop. 2012 poz. 5543) 

 Pogórze 
Wielickie 

obr. 94, jedn. 
ewid. Kraków-

Podgórze 
dz. 29 w zarządzie ZZM 0,39 

Ekosystem stanowiący siedlisko, ostoję 
chronionych gatunków zwierząt 

nie 

11 Staw Królówka 2013-12-14 
Uchw. Nr XC/1346/13 RM Krakowa 
z dn. 20.11.2013 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z 2013 r. poz. 6995) 

 Pomost 
Krakowski 

obr. 36, jedn. 
ewid.   Kraków-

Podgórze 
dz. 67/2 

(samorządowa) 
Gmina Miejska 

Kraków w 
zarządzie ZZM 

0,85 

zachowanie ekosystemu stanowiącego 
siedlisko, ostoję chronionych gatunków 
zwierzat związanych ze środowiskiem 
wodnym, a w szczególności płazów i 

gadów 
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Lp. Nazwa 
Data 

utworzenia 
Akt utworzenia 

Akty 
normaty

wne 
aktualiz
ujące 

Położenie 
geograficzne 

Obręb 
ewidencyjny     

(N-ctwo, L-ctwo) 

Działka ewidencyjna 
(oddział, pododdział) 

Forma własności, 
zarządzający 

Pow. [ha] Opis formy ochrony przyrody 
Ochrona zgodna z 

prawem 
międzynarodowym 

12 
Staw przy 
Cegielni 

2014-12-03 
Uchw. Nr CXXI/1917/14 RM 

Krakowa z dn. 5.11.2014 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małop. poz. 6524) 

 Nizina 
Nadwiślańska 

obr. 22, jedn. 
ewid. Kraków-

Podgórze 
dz. 173/36 

(samorządowa) 
Gmina Miejska 

Kraków w 
zarządzie ZZM 

0,88 

zachowanie ekosystemu stanowiacego 
siedlisko, ostoję chronionych gatunków 
zwierząt związanych ze środowiskiem 
wodnym, a w szczególności płazów 

nie 

        Razem 156,19   

 

Wykaz użytków ekologicznych na terenie Miasta Krakowa powołanych w roku 2018 
 

Uchwałą Nr XCV/2472/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. powołany został nowy użytek ekologiczny „Dąbrowa” o powierzchni 

14,97 ha - obejmuje obszar cennych siedlisk hydrogenicznych, wykształconych u podnóża wapiennego wzgórza Skołczanki. W obszarze występują 

niewielkie, kilkudziesięciu arowe płaty zatorfionych młak oraz większe powierzchniowo płaty łąk zmiennowilgotnych, które w dużej części uległy sukcesji 

krzewów i drzew, a także nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis). Młaki są siedliskami stale wilgotnymi, występującymi w miejscach wysięków wód 

podziemnych; wody te cechują się zasadowym odczynem i zwykle wysoką zawartością węglanu wapnia. W związku z wysyceniem podłoża wodą, brak jest 

całkowitego rozkładu szczątków roślinnych i w podłożu gromadzi się torf, choć jego ilość jest zwykle niezbyt duża. Młaki stanowią jedno z siedlisk 

przyrodniczych, wymagających ochrony w ramach programu Natura 2000: 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk. 

Uchwałą Nr CII/2658/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. powołany został również użytek ekologiczny „Dolina Potoku Olszanickiego-

Łąki Olszanickie”, o powierzchni 5,64 ha.  

Obszar obejmuje siedliska hydrogeniczne, wytworzone w dolinie potoku Olszanickiego – w enklawie wschodniej występuje mozaika zbiorowisk 

ziołoroślowych: zespół sitowia leśnego (Scirpetum silvatici), zespół podagrycznika i lepiężnika różowego (Phalarido-Petasitetum hybridi), zespół łąki 

ostrożeniowej (Cirsietum rivularis), zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego (Angelico-Cirsietum oleracei), a także fragmenty łęgu jesionowo-olszowego 

(Fraxino-Alnetum) i szczątkowo wykształcone zbiorowiska ziołorośli nadrzecznych (Convolvuletalia sepium); w enklawie zachodniej występuje płat łęgu 

jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum) oraz płat łąki ostrożeniowej (Cirsietum rivularis). 

Uchwałą Nr CXI/2916/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. powołany został kolejny użytek ekologiczny „Zakrzówek” o powierzchni 

17,50 ha. Powołany w celu ochrony mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania. Gatunki te to: modraszek telejus Phengaris 

teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous, kumak nizinny Bombina bombina, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus 

vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, gniewosz plamisty Coronella austriaca, jaszczurka zwinka Lacerta agilis. 

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych na terenie Miasta Krakowa według stanu na 15.12.2018 wynosi 194,30 ha.
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Proponowane użytki ekologiczne 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opracował dokument „Kierunki 

rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. W aneksie II „Ochrona 

przyrody” zaproponowano utworzenie nowych 32 użytków ekologicznych. Są to: 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Las Mogilski” (23,69 ha) - obejmuje jeden 

z najatrakcyjniejszych przyrodniczo obszarów leśnych Krakowa – bogaty gatunkowo łęg 

jesionowo-wiązowy (Ficario-Ulmetum minoris), z licznymi okazałymi, wiekowymi 

egzemplarzami wiązów szypułkowych (Ulmus laevis), dębów szypułkowych (Quercus robur) 

i jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior). Na obszarze Lasu Mogilskiego ustanowiono 

dotychczas 6 pomników przyrody: 3 wiązy szypułkowe, jesion wyniosły i 2 dęby szypułkowe. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Łąki w Kostrzu” (17,65 ha) 

obejmuje najcenniejszy fragment rozległego kompleksu zbiorowisk łąkowych, stanowiących 

obszar Natura 2000 PLH120065 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy. Najważniejszym 

z występujących tu siedlisk są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinietum caeruleae) 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Torfowisko Przydania” (4,24 ha) 

obejmuje najcenniejszy fragment obszaru Natura 2000 PLH120079 Skawiński obszar łąkowy, 

z bogatymi gatunkowo siedliskami hydrogenicznymi. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Łąki Biedzina” (4,49 ha) 

obejmuje fragment obszaru Natura 2000 PLH120065 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy. 

W obszarze dominują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinietum caeruleae), w płatach 

o różnym stopniu zachowania. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Łąki w Klinach”(0,46 i 5,28 ha) 

zajmuje zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinietum caeruleae). Jest to zbiorowisko 

półnaturalne, wykształcające się pod wpływem koszenia w miejscach o wysokiej wilgotności 

wiosną i umiarkowanej latem. 

 
 
Proponowany użytek ekologiczny „Łąki w Skotnikach” (2,33 ha) 

zajmuje podłużne obniżenie terenu gdzie występują pozostałości trzęślicowych łąk 

zmiennowilgotnych (Molinietum caeruleae) oraz łąk wilgotnych z dominacją śmiałka 

darniowego (Deschampsia caespitosa), a także fragmenty torfowiska – kwaśnej młaki 

niskoturzycowej z rzędu Caricetalia fuscae. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Stare Łąki” (2,44 ha) 

obejmuje niewielki fragment obszaru łąkowego, chronionego w ramach obszaru Natura 2000 

PLH120079 Skawiński obszar łąkowy. „Stare Łąki”, obok „Torfowiska Przydania” stanowią 

najcenniejsze fragmenty ww. obszaru Natura 2000, w których najlepiej zachowały się cenne 

siedliska przyrodnicze, w szczególności bogate gatunkowo trzęślicowe łąki zmiennowilgotne 

(Molinietum caeruleae). 

 

Proponowane powiększenie użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” (4,93 i 4,52 ha) 

Powiększenie obszaru użytku ekologicznego ma na celu ochronę jak największego areału 

siedlisk odpowiednich dla występowania modraszka telejusa, modraszka nausitousa 

oraz czerwończyka fioletka. 
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Proponowany użytek ekologiczny „Łąki nad Rudawą” (9,69 ha) 

obejmuje rozległy obszar łąkowy nad rzeką Rudawą, pomiędzy ul. Jesionową a ul. 

Nad Zalewem, położony w całości na dz. ew. nr 1 obręb 9 Krowodrza, wraz z przepływającym 

przez niego odcinkiem Rudawy. Większość obszaru zajmuje łąka świeża rajgrasowa 

(Arrhenatheretum elatioris typicum) o wysokich walorach przyrodniczych, urozmaicona 

fragmentem nadrzecznego łęgu wierzbowego (Salicetum albo-fragilis). 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Murawy kserotermiczne Bielany” (1,58 ha) 

obejmuje płat wtórnych muraw kserotermicznych i muraw z kłosownicą pierzastą (Koelerio-

Festucetum rupicolae, Brachypodium pinnatum), wykształconych na stoku wapiennego 

wzgórza, położonego w sąsiedztwie ulic Bielańskiej i Orlej. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Murawy kserotermiczne Bogucianka” (1,00 ha) 

obejmuje płat wtórnych muraw kserotermicznych i muraw z kłosownicą pierzastą (Koelerio-

Festucetum rupicolae, Brachypodium pinnatum), wykształconych na stoku wapiennego 

wzgórza Bogucianka (269,8 m n.p.m.). 

 

Użytek ekologiczny „Kamieniołom Bogucianka” (2,23 ha) 

obejmuje obszar nieczynnego kamieniołomu wapieni górnojurajskich, który jest jednym 

z najciekawszych geologicznie tego typu obiektów w Krakowie (z uwagi na występujące 

minerały, głównie kalcyt miodowy oraz skamieniałości gąbek, jeżowców, ramienionogów, 

czy też małży). 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Wzgórze Wielkanoc” (1,08 ha) 

obejmuje szczytowe partie Wzgórza Wielkanoc (wys. ok. 260 m n.p.m.), które położone 

jest niemalże w centrum Tyńca. Obszar stanowią bogate gatunkowo murawy kserotermiczne 

(Koelerio-Festucetum rupicolae), zdominowane przez wąskolistne i kępkowe trawy, w tym 

kostrzewę bruzdkowaną (Festuca rupicola) i tymotkę Boehmera (Phleum phleoides), 

z wysokim udziałem roślin kwiatowych, takich jak: sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), 

rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), zapłonka brunatna (Nonnea pulla), ośmiał mniejszy 

(Cerinthe minor), pięciornik piaskowy (Potentilla arenaria), posłonek kutnerowaty 

(Helianthemum nummularium), czosnek skalny (Allium montanum), cieciorka pstra (Coronilla 

varia) i chaber nadreński (Centaurea stoebe). Na szczególną uwagę zasługują gatunki 

chronione – sasanka łąkowa i rojownik pospolity. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Grodzisko” (0,25 ha) 

obejmuje niewielki fragment zbocza Wzgórza Grodzisko (wys. 279,9 m n.p.m.) – jednego 

z najwyższych wzniesień w tej części Krakowa. Jednym z najcenniejszych elementów 

przyrodniczych Wzgórza Grodzisko są fragmenty zachowanych muraw i ziołorośli 

kserotermicznych, zajmujących skraje drzewostanów. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Górka Pychowicka” (4,70 ha) 

obejmuje płat wtórnych muraw kserotermicznych i muraw z kłosownicą pierzastą (Koelerio-

Festucetum rupicolae, Brachypodium pinnatum) wykształconych na południowo-wschodnim 

stoku wapiennego wzgórza – Góry Św. Pawła (Górki Pychowickiej). 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Las Łęgowy w Przegorzałach” (44,97 ha) 

Las łęgowy w Przegorzałach jest najcenniejszym płatem nadrzecznego łęgu wierzbowego 

(Salicetum albo-fragilis) w Krakowie. 
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Proponowany użytek ekologiczny „Łęg przy ujściu Skawinki” (2,80 ha) 

Obejmuje niewielki płat nadrzecznego łęgu wierzbowego (Salicetum albo-fragilis), 

zlokalizowany pomiędzy Wisłą a wałem przeciwpowodziowym, południowym krańcem 

sięgający ujścia rzeki Skawinki i granicy miasta. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Lasek Łęgowski” (24,09 ha) 

obejmuje łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) występujący na zawalu Wisły, w okolicach 

elektrociepłowni EDF Kraków. 

 

Proponowane powiększenie użytku ekologicznego „Rybitwy” (6,44 ha) 

stanowiącego ważny fragment większego, czynnego przyrodniczo obszaru łąk, pól uprawnych 

i zadrzewień, położonego pomiędzy ul. Przy Cegielni, ul. Rybitwy, ul. Christo Botewa i ul. 

Półłanki, który nie uległ dotychczas zabudowie lub zainwestowaniu. 

 

Proponowane powiększenie użytku ekologicznego „Staw w Rajsku” (0,76 ha) 

Proponowane powiększenie (0,37 ha) użytku ekologicznego „Staw w Rajsku” ma na celu 

ochronę cennego płatu łąki wilgotnej (Calthion palustris) oraz fragmentu zadrzewienia, 

sąsiadujących bezpośrednio ze stawem i stanowiących siedlisko płazów: żaby trawnej 

i ropuchy szarej. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Stawy w Skotnikach” (1,15 ha) 

obejmuje trzy zbiorniki wodne (dawne stawy dworskie) zlokalizowane przy ul. Skotnickiej, 

wraz z otaczającymi je terenami zieleni – łąkami, zaroślami i zadrzewieniami. Niewielkie stawy, 

o powierzchni od 7 do 10 arów, stanowią cenne siedlisko rozrodu dla płazów: ropuchy szarej 

(Bufo bufo), żaby trawnej (Rana temporaria), żaby wodnej (Pelophylax kl. esculentus), traszki 

zwyczajnej (Lissotriton vulgaris) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus). 

Proponowany użytek ekologiczny „Staw Bonarka” (10,00 ha) 

obejmuje zbiornik wodny (staw) z szeroką strefą szuwarów trzcinowych (Phragmitetum 

australis) oraz otaczający go teren, pokryty przez roślinność zielną i zadrzewienia z wierzbą 

białą (Salix alba). Staw, o powierzchni ok. 1,6 ha, znajduje się bezpośrednio przy Centrum 

Handlowym „Bonarka”, od którego oddziela go ul. Puszkarska. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Staw Szuwarowa” (2,84 ha) 

obejmuje dwa poeksploatacyjne zbiorniki wodne, wraz z otaczającym je terenem 

zadrzewionym. Większy staw, o powierzchni ok. 0,6 ha cechuje się nieregularnym kształtem 

oraz występowaniem szerokiego pasa szuwaru trzcinowego (Phragmitetum australis) 

w południowej części, w której występują płytsze zatoczki umożliwiające rozród płazom. 

Mniejszy staw, o powierzchni ok. 0,2 ha, ma regularny kształt, a w jego wschodniej części 

występuje zwarty płat szuwaru trzcinowego. 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Starorzecze w Mogile” lub „Starorzecze Wisły – 

Lesisko” (2,74 ha) 

obejmuje starorzecze Wisły, położone pomiędzy Laskiem Łęgowskim (na południowym-

zachodzie), a Łąkami Nowohuckimi (na północy). Starorzecze jest silnie wypłycone 

w środkowej i zachodniej części, a 2/3 jego powierzchni porasta szuwar trzcinowy 

(Phragmitetum australis). Obecność rozległych szuwarów stwarza dogodne warunki 

dla gniazdowania ptaków wodno-błotnych, w tym bączka (Ixobrychus minutus). 
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Proponowany użytek ekologiczny „Dolina Potoku Geologów” (10,30 ha) 

obejmuje bardzo cenny, zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo obszar. Osią obszaru 

jest bezimienny potok („Potok Geologów”), wypływający ze Stawu w Rajsku i będący 

dopływem potoku Malinówka. Wschodnią granicę obszaru wyznacza ul. Wł. Gruszczyńskiego, 

przy której znajduje się rozlewisko potoku, utworzone przez tamę bobrową – w miejscu tym 

występuje płat łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-alnetum). 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Opatkowice” (6,73 ha) 

obejmuje zbiornik wodny (staw) z dobrze wykształconą, szeroką strefą szuwarów trzcinowych 

(Phragmitetum australis) i szuwarów szerokopałkowych (Typhetum latifoliae) oraz młody 

drzewostan olszy czarnej (Alnus glutinosa) o charakterze łegu jesionowo-olszowego (Fraxino-

Alnetum). 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Kamieniołom Liban” (11,19 ha) 

obejmuje Kamieniołom Liban, w którym do 1986 r. prowadzono jeszcze wydobycie wapienia; 

jest to najgłębsze i najrozleglejsze wyrobisko odkrywkowe zlokalizowane w obrębie Zrębu 

Krzemionek Podgórskich. Kamieniołom Liban cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi 

oraz dużą wartością przyrodniczą, wynikającą z mozaiki siedlisk występujących w obrębie 

ścian skalnych i w niecce wyrobiska. W północnej części obszaru, wzdłuż urwiska ścian 

skalnych występują niewielkie płaty muraw kserotermicznych (Festuco-Brometea), pozostałe 

brzegi wyrobiska porastają bogate gatunkowo zakrzewienia i drzewostany na siedliskach 

grądów, pośród których zachowały się niewielkie płaty muraw, zarośnięte w większości przez 

jeżyny (Rubus spp.) i nawłoć kanadyjską (Solidago canadensis). 

 

 

Proponowany użytek ekologiczny „Piaski Wielkie” (16,93 ha) 

obejmuje obszar o przeciętnej wartości przyrodniczej. Występują tu głównie 

kilkudziesięcioletnie zadrzewienia o charakterze lasu. W północnej części obszaru znajduje 

się niewielkie oczko wodne (pow. 0,19 ha), zarośnięte częściowo szuwarem pałki 

szerokolistnej (Typhetum latifoliae), stanowiące miejsce rozrodu płazów 

 
Proponowany użytek ekologiczny „Drwinka” (2,58 ha) 

obejmuje obniżenie dolinne cieku będącego prawobrzeżnym dopływem Drwinki. Występują 

tu liczne wysięki wody, tworzące lokalne zabagnienia, a także niewielkie oczka wodne. Dolinkę 

wzdłuż cieku porasta cenny przyrodniczo drzewostan o charakterze łęgu jesionowo-

olszowego (Fraxino-Alnetum). 

 
Proponowany użytek ekologiczny „Starorzecze Przewóz” (39,99 ha) 

Obszar obejmuje dobrze zachowane starorzecze Wisły wraz z terenami przyległymi, 

stanowiącymi jego biologiczną obudowę. Starorzecze Wisły, będące najcenniejszym obiektem 

w obszarze, położone jest w całości w Gminie Wieliczka. Po stronie Krakowa znajdują 

się pofragmentowane płaty łęgu wierzbowo-topolowego (Populetum albae) z okazałymi 

topolami czarnymi (Populus nigra), białymi (P. alba) i kanadyjskimi (P. x canadensis) 

oraz wierzbami kruchymi (Salix fragilis) i białymi (S. alba), a także nieużytki, które w większości 

zarośnięte są nawłocią późną i kanadyjską (Solidago gigantea, S. canadensis). Starorzecze 

stanowi siedlisko dla ptaków wodno-błotnych. 
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Rozmieszczenie proponowanych użytków ekologicznych na terenie Krakowa. 

5.2.4.6 Proponowane zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody: „Zespołami 

przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące 

na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne”. Zespół przyrodniczo-

krajobrazowy jest formą ochrony przyrody mało rozpowszechnioną, pomimo że jego 

ustanowienie następuje w drodze uchwały rady gminy, tak jak w przypadku użytku 

ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego i pomnika przyrody – uchwała taka wymaga 

uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Na terenie Krakowa obecnie brak 

jest tej formy ochrony przyrody, a w województwie małopolskim dotychczas ustanowiono 

sześć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  

W stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone, 

uchwałą rady gminy, zakazy wybrane z listy określnej w art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody. Zakazy te nie dotyczą m.in.: prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

(po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody); realizacji 

inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych (po uzgodnieniu 

z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody), likwidowania nagłych zagrożeń 

bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

Obecnie proponowane jest utworzenie dziewięciu zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych w Krakowie, obejmujących wielkopowierzchniowe obszary o wysokich 

walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Obszary te nie podlegały do tej pory ochronie lub 

położone są w granicach parków krajobrazowych, jednakże nie prowadzono na ich terenie 

działań ochronnych dla cennych zbiorowisk roślinnych lub siedlisk chronionych, rzadkich 

gatunków zwierząt. 
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Rozmieszczenie proponowanych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie 

Krakowa. 

  



 

73 
 

5.2.4.7 Flora gatunki prawnie chronione i rzadkie 

 
Wykaz najcenniejszych chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w zasięgu 
terytorialnym Gminy Miejskiej Kraków  

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochrony* 
Występowanie 

1 2 3 4 5 

Rośliny 

1 Dziewięćsił 
bezłodygowy 

Carlina acaulis   Cz W Krakowie spotykany jest dosyć często na 
murawach kserotermicznych, m.in. na wzgórzu 
Bogucianka, na murawach przy ul. Bielańskiej, 
w Bodzowie, Bonarce, Pychowicach, Tyńcu 
i w Mydlnikach 

2 Dzwonek syberyjski Campanula sibirica S Na terenie Krakowa dzwonek syberyjski 
obserwowany był w ostatnich latach jedynie w 
rejonie wzgórza Bodzów (w obrębie muraw i w 
wyrobisku dawnego kamieniołomu), na Bonarce 
(w okolicach Kamieniołomu Miejskiego) i na 
Krzemionkach (kamieniołom w okolicach Ronda 
Matecznego) 

3 Goryczka wąskolistna Gentiana 
pneumonanthe  

S, VU Goryczka wąskolistna to bylina, charakterystyczna 
dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku 
Molinion caeruleae (poza łąkami trzęślicowymi 
można ją spotkać głównie na torfowiskach). Na 
terenie Krakowa spotykana jest liczniej jedynie w 
obrębie Skawińskiego obszaru łąkowego (np. 
torfowisko w Podgórkach Tynieckich), na łąkach na 
północny zachód od Skotnik oraz na łąkach w Kostrzu 
i Kole Tynieckim; pojedyncze stanowiska zachowały 
się także na pozostałościach po zdewastowanych 
łąkach zmiennowilgotnych w Klinach. 

4 Goździk pyszny Dianthus superbus  S, VU Goździk pyszny jest byliną z rodziny goździkowatych 
(Caryophyllaceae), charakterystyczną dla 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku 
Molinion caeruleae. W Krakowie nieliczne populacje 
goździka pysznego spotkać można na łąkach 
zmiennowilgotnych  
i obrzeżach siedlisk szuwarowych, m.in.: w obrębie 
Skawińskiego obszaru łąkowego, gdzie w związku  
z zaniechaniem koszenia populacja tego gatunku 
systematycznie maleje (w roku 2016 obserwowano 
zaledwie kilka kwitnących okazów), na łąkach na 
północny-zachód od Skotnik, na łąkach w Kostrzu,  
na łąkach w Klinach (stanowisko zagrożone w 
związku z postępującą budową nowych osiedli), na 
zarastających łąkach w okolicy Koła Tynieckiego oraz 
w szuwarach przy zbiorniku Bagry. 

5 Kosaciec syberyjski Iris sibirica  S, VU Kosaciec syberyjski to bylina, charakterystyczna dla 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku 
Molinion caeruleae. Występuje na żyznych, bogatych 
w wapń glebach, także na torfowiskach niskich, 
obrzeżach łąk, a nawet w rowach melioracyjnych i w 
pobliżu zbiorowisk z wierzbą rokitą (Salix 
rosmarinifolia) lub szarą (S. cinerea). W Krakowie 
występowanie kosaćca syberyjskiego ściśle związane 
jest z występowaniem zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych. Najliczniejsze stanowiska tego 
gatunku zlokalizowane są w okolicach Kostrza, na 
łąkach pomiędzy ulicami Brzask i prof. Jana Ślaskiego, 
łąkach pomiędzy ul. Tyniecką a ul. Dąbrowa, łąkach 
pomiędzy Skołczanką a obwodnicą (A4), na północny-
zachód  i południe od Skotnik, na łąkach w Klinach 
oraz w Skawińskim obszarze łąkowym (torfowisko w 
Podgórkach Tynieckich). Pojedyncze stanowiska 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochrony* 
Występowanie 

1 2 3 4 5 

występują m.in. na Zakrzówku, na łąkach Janasówka 
oraz na łąkach w Toniach. 

6 Kruszczyk błotny  Epipactis  palustris  S, NT Gatunek ten występuje na terenie całego kraju, 
zasiedlając podmokłe łąki i torfowiska, na glebach 
żyznych i zasobnych w węglan wapnia. W Krakowie 
jego stanowiska znajdują się m.in. na 
zmiennowilgotnych łąkach w Kostrzu, na łąkach 
rozpościerających się na północny zachód od Skotnik, 
na torfowisku w Dąbrowie, a także na torfowisku w 
okolicach Podgórek Tynieckich. 

7 Lipiennik Loesela Liparis loeselii S, VU W Krakowie lipiennik Loesela występuje 
najprawdopodobniej na dwóch stanowiskach: 
odnalezionym w roku 2008 (po ok. 100 latach od 
poprzednich doniesień) stanowisku na łąkach w 
Kostrzu, a także wykazanym w 2009 r. stanowisku w 
Dąbrowie – w obydwu przypadkach lipienniki 
stwierdzono na torfowisku węglanowym (młace). 
Gatunek ten jest ekstremalnie narażony na 
wyginięcie w obszarze Krakowa, co wynika z małej 
liczby stanowisk i z wysokiego zagrożenia dla siedliska 
gatunku, jakim są młaki. 

8 Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus  S, VU Mieczyk dachówkowaty występuje zarówno na niżu, 
jak i w górach – wszędzie jest to gatunek coraz 
rzadszy, na co wpływ ma głównie zanik jego siedlisk 
(na niżu są to zazwyczaj łąki zmiennowilgotne). 
Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i 
wymaga ochrony czynnej. W Krakowie mieczyka 
dachówkowatego można spotkać na łąkach w 
Kostrzu, łąkach pomiędzy ulicami Brzask i prof. Jana 
Śląskiego, łąkach w Kole Tynieckim, na torfowisku w 
Podgórkach Tynieckich, na łąkach rozpościerających 
się na północny-zachód od Skotnik, na łąkach w 
Klinach oraz w okolicach Trzeciego Kampusu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

9 Pełnik europejski Trollius europaeus   S, VU Pełnik europejski jest byliną charakterystyczną dla 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku 
Molinion caeruleae. W Krakowie najliczniejsze 
stanowisko pełnika europejskiego występuje na 
zmiennowilgotnych łąkach Kostrza, ponadto 
mniejsze populacje występują na łąkach w Klinach, 
na północny zachód od Skotnik, na Podgórkach 
Tynieckich oraz na łąkach przy ulicy Gronostajowej w 
Pychowicach. 

10 Rojownik (Rojnik) 
pospolity 

Jovibarba sobolifera 
(Sempervirum 
soboliferum) 

S Jest to roślina gromadząca wodę w mięsistych 
liściach i mogąca dzięki temu przetrwać długie okresy 
suszy – należy do tzw. sukulentów, czyli roślin 
przystosowanych do życia w warunkach skrajnie 
suchych. Na terenie Krakowa występuje kilkanaście 
stanowisk rojownika pospolitego, związanych z 
wychodniami skalnymi i murawami 
kserotermicznymi: Zakrzówek, Pychowice, fort 
Bodzów, wzgórze Bogucianka, Bonarka, Bielany, 
Przegorzały, Mydlniki – wszystkie stanowiska cechują 
się bardzo niską liczebnością, czasami są to jedynie 
pojedyncze rozetki (liczniej rojownik występuje 
jedynie w murawach na Bielanach) 

11 Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia                               S Jest gatunkiem światłolubnym, w związku z czym 
występuje w siedliskach otwartych,  
o niewielkim zwarciu darni – preferuje miejsca z 
dominacją mchów torfowców, a w miejscach 
piaszczystych najlepiej rozwija się przy niewielkim 
zwarciu roślinności. Na terenie Krakowa występuje 
jedynie na torfowisku w Dąbrowie, gdzie rośnie 



 

75 
 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochrony* 
Występowanie 

1 2 3 4 5 

wśród mchów torfowców, nieco ocieniona przez 
wyższe rośliny zielne – stwierdzono tu występowanie 
do kilkudziesięciu osobników tego gatunku. 

12 Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis S, VU Siedlisko dla sasanki łąkowej stanowią suche zbocza, 
nasłonecznione murawy oraz obrzeża lasów i zarośli. 
W Krakowie gatunek ten występuje na 
rozproszonych stanowiskach, głównie w obrębie 
muraw kserotermicznych, m.in. w Pychowicach, w 
Bodzowie (najliczniejsze stanowisko w Krakowie), na 
wzgórzu Bogucianka, Kowadza, Wielkanoc i 
Skołczanka, a także na Zakrzówku 

13 Starodub łąkowy Angelica palustris S, NT Gatunek ten związany jest  
z siedliskami wilgotnymi, np. z łąkami z rzędu 
Molinietalia, torfowiskami niskimi, czy rzadziej z 
szuwarami. W Krakowie starodub łąkowy występuje 
na nielicznych stanowiskach: na zmiennowilgotnych 
łąkach trzęślicowych w okolicach Kostrza oraz na 
łąkach wilgotnych ze związku Calthion w dolinie 
Potoku Kościelnickiego. 

14 Stoplamek 
szerokolistny i 
stoplamek krwisty 

Dactylorhiza majalis, 
D. incarnata 

Cz W Krakowie stoplamek szerokolistny został 
stwierdzony na kilkudziesięciu (40-50) stanowiskach, 
natomiast stoplamek krwisty zaledwie na kilku 
stanowiskach – oba gatunki występują w obrębie łąk 
wilgotnych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych lub 
torfowisk (młak), m.in. na łąkach w Kostrzu, na 
młakach w Dąbrowie i w Podgórkach Tynieckich, w 
dolinie Potoku Kościelnickiego, w Dolinie Wilgi  
w Opatkowicach, na łąkach w okolicach potoku 
Malinówka (Kosocice) i w innych miejscach, gdzie 
zachowały się płaty łąkowych siedlisk 
hydrogenicznych. 

15 Storczyk męski Orchis mascula subsp. 
signifera  

S, CR Jedyne znane stanowisko storczyka męskiego w 
Krakowie znajduje się w obrębie Fortu Rajsko. Jest 
związany ze zbiorowiskami łąkowymi. 

16 Zaraza czerwonawa Orobanche lutea S, NT Jest rośliną pasożytniczą, co oznacza, że niezbędne 
do wzrostu i rozwoju substancje pozyskuje ze 
swojego żywiciela, w związku z czym nie musi 
przeprowadzać fotosyntezy – dlatego też nie posiada 
wykształconych liści ani innych organów barwy 
zielonej, a cała roślina jest żółta bądź brunatnożółta. 
Najczęściej pasożytuje na roślinach z rodziny 
motylkowatych (Fabaceae), np. na różnych 
gatunkach lucerny (Medicago sp.). 
W Krakowie występuje na rozproszonych 
stanowiskach w Pychowicach (najliczniejsze 
stanowisko), na Zakrzówku i na terenie Bonarki (na 
północ od rezerwatu 

 
*Prawo krajowe - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1409). Kategoria zagrożenia wg Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin (Kaźmierczakowa i in. 2014): EN – gatunki zagrożone, NT – gatunki bliskie zagrożenia.  

 

Omówione rośliny chronione należą do taksonów najbardziej zagrożonych w Krakowie, 

w związku ze zmianami zachodzącymi w ich siedliskach: murawach kserotermicznych, 

zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych, łąkach wilgotnych i torfowiskach węglanowych. Są to 

gatunki charakterystyczne dla ww. siedlisk i często dość charyzmatyczne, mogące stanowić 

„parasol ochronny” dla innych, chronionych i rzadkich gatunków, współwystępujących 

w danym siedlisku. 

Poza omówionymi gatunkami, wymagającymi podjęcia działań ochronnych ukierunkowanych 

na zachowanie ich siedlisk, na obszarze Krakowa występuje szereg innych chronionych roślin 
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– łącznie jest ich około 46-50 gatunków. Na przykład z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) 

występują w Krakowie także: kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka plamista (D. 

maculata), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), kruszczyk szerokolistny (Epipactis 

helleborine), kruszczyk rdzawoczerwony (E. artrorubens), buławnik mieczolistny 

(Cephalanthera longifolia), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), listera jajowata 

i gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), wśród których są gatunki typowo leśne, jak i występujące 

na polanach i łąkach. Spośród chronionych gatunków należy wymienić także: lilię złotogłów 

(Lilium martagon) – spotykaną głównie w Lasku Wolskim i w Lasach Tynieckich, miodownika 

melisowatego (Melittis melisophyllum) – spotykanego m.in. na wzgórzu Grodzisko i w lasach 

Zrębu Tyńca, a także występujący w Lasku Mogilskim czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum).  

 

5.2.4.8 Fauna, gatunki prawnie chronione i rzadkie. 

Listę zwierząt, podobnie jak roślin, zestawiono na podstawie informacji zebranych 

w opracowaniu „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-

2030”. Aneks II ochrona przyrody. Opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem 

mgr inż. M. Mydłowskiego w 2016 r. Zestawienie gatunków chronionych zwierząt 

przedstawiono poniżej 

 
Owady 

Wyjątkową grupę ekologiczną owadów stanowią chrząszcze dendrofilne– ich cykl 

życiowy, począwszy od złożenia jaja, poprzez stadium larwalne, do postaci doskonałej (imago) 

związany jest z drzewami. Drzewa stanowią ich siedlisko, które zostaje zniszczone 

bezpowrotnie wraz z wycięciem zasiedlonych drzew. Co istotne, drzewa o odpowiednich 

warunkach siedliskowych zasiedlane są przez liczne gatunki owadów, współwystępujących 

ze sobą na drodze przeróżnych oddziaływań i powiązań ekologicznych, m.in. drapieżnictwa, 

czy komensalizmu.  

Wśród chrząszczy dendrofilnych prym wiodą gatunki chronione – ich obecność stanowi 

„parasol ochronny” dla zasiedlonych drzew oraz współwystępujących organizmów. Usunięcie 

drzew, stanowiących siedlisko gatunków chronionych, wymaga zezwolenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów dotyczących tych 

gatunków, w tym na niszczenie ich siedliska.  

Na obszarze Krakowa wykazano występowanie kilku chronionych gatunków 

chrząszczy dendrofilnych, z których najbardziej spektakularnym jest pachnica dębowa 

(Osmoderma spp.) – gatunek podlegający ścisłej ochronie gatunkowej, wymieniony 

na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych oraz w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt – Bezkręgowce ze statusem VU (gatunek zagrożony), a także ujęty 

w Konwencji Berneńskiej i Dyrektywie Siedliskowej (Załączniki II i IV), jako gatunek 

priorytetowy, wymagający ochrony ścisłej i wyznaczania specjalnych obszarów ochrony 

(Natura 2000). 

Pachnica dębowa jest saproksylicznym chrząszczem z rodziny poświętnikowatych 

(Scarabaeidae), którego cykl życiowy jest ściśle związany z obszernymi próchnowiskami we 

wnętrzu wiekowych drzew liściastych, głównie lip: drobnolistnej (Tilia cordata) i szerokolistnej 

(T. paltyphyllos), wierzb: białej (Salix alba) i kruchej (S. fragilis), dębów: szypułkowego 

(Quercus robur) i bezszypułkowego (Q. petraea), a także olszy czarnej (Alnus glutinosa), 

kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), czy też drzew owocowych – jabłoni 

(Malus spp.) i czereśni (Prunus avium). Pachnica dębowa stwierdzana jest także 

w próchnowiskach tworzących się w robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), wiązach 

(Ulmus spp.), jesionie wyniosłym (Fraxinus excelsior) i topolach (Populus spp.); w literaturze 

podawany jest także buk pospolity (Fagus sylvatica), jednakże u tego gatunku rzadko tworzą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tnikowate
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się odpowiednie dla pachnicy próchnowiska. Co istotne pachnica zasiedla drzewa żywe, 

a także wykazujące symptomy zamierania – drzewa całkowicie martwe nie stanowią natomiast 

siedliska tego gatunku. W murszu, wewnątrz dziupli pachnica składa jaja, tutaj rozwijają się jej 

larwy, które odżywiają się próchnem i tutaj następuje przepoczwarczenie larw w owady 

dojrzałe, które praktycznie całe swoje „dorosłe”, krótkie życie spędzają w obrębie dziupli. 

Samce pachnicy w okresie rozrodczym (w lipcu i w pierwszej dekadzie sierpnia) przesiadują 

w pobliżu zasiedlonej dziupli, wydzielając przyjemnie pachnący feromon płciowy – w ten 

sposób wabią samice, wskazując im lokalizację odpowiedniej dziupli z próchnowiskiem. 

Zasięg dyspersji tego gatunku jest ograniczony – pachnice latają niechętnie, a ich przelot w 

celu poszukiwania nowych, odpowiednich do zasiedlenia drzew ogranicza się do 

kilkudziesięciu, maksymalnie kilkuset metrów.  

Pomimo, że pachnica dębowa może zasiedlać liczne gatunki drzew liściastych, jej 

występowanie w obszarach zurbanizowanych ogranicza się zazwyczaj do lip, wierzb 

i kasztanowców – gatunków dość powszechnie sadzonych, jako aleje przydrożne i szpalery 

drzew, a także w założeniach parkowych, na cmentarzach oraz wzdłuż cieków. Warunkiem 

koniecznym do jego rozwoju jest obecność starych, dziuplastych drzew, co z reguły wyklucza 

występowanie w lasach użytkowanych gospodarczo czy regularnie czyszczonych i 

pielęgnowanych parkach. 

Bardzo ciekawym gatunkiem chrząszcza jest podlegający ochronie częściowej 

Queidius (=Velleius) dilatatus, należący do rodziny kusakowatych (Staphylinidae). Gatunek 

ten zasiedla dziuple drzew z gniazdami szerszeni (Vespa crabro), z którymi współżyje na 

zasadzie komensalizmu. Queidius dilatatus należy do gatunków rzadkich i zagrożonych 

wymarciem, ze względu na wycinanie dziuplastych drzew oraz usuwanie gniazd szerszeni. 

Spośród wszystkich chronionych gatunków zwierząt, występujących na obszarze 

Miasta Krakowa, to właśnie motyle Lepidoptera stanowią faunistyczną „wizytówkę” miasta. 

Dla ochrony licznych populacji chronionych gatunków motyli z rodziny modraszkowatych 

Lycaenidae: modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous, modraszka telejusa 

Phengaris (Maculinea) teleius, czerwończyka fioletka Lycaena helle oraz czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar, utworzone zostały na terenie Krakowa obszary Natura 2000: Łąki 

Nowohuckie PLH120069, Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065, Skawiński obszar 

łąkowy PLH120079, obejmujące rozległe obszary otwarte, pośród których występują mniej 

lub bardziej rozległe płaty łąk wilgotnych i łąk zmiennowilgotnych, stanowiących siedlisko 

dla ww. gatunków motyli. 

Spośród występujących na obszarze Krakowa pięciu chronionych gatunków motyli 

z rodziny modraszkowatych, aż cztery gatunki podlegają ochronie ścisłej (modraszek telejus, 

modraszek nausitous, czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek), a jeden podlega ochronie 

częściowej (modraszek alkon Phengaris (Maculinea) alcon). Modraszek telejus i modraszek 

nausitous oraz czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek wymienione są w Dyrektywie 

Siedliskowej (Załączniki II i IV), jako gatunki wymagające ochrony ścisłej i wyznaczania 

specjalnych obszarów ochrony (Natura 2000). Gatunki tych motyli stały się rzadkie, 

lub wyginęły całkowicie w niektórych krajach europejskich w związku z zanikiem ich siedlisk – 

łąk zmiennowilgotnych i łąk wilgotnych. 

Kolejnym chronionym gatunkiem motyla, związanym z obszarami łąkowymi 

w Krakowie, jest skalnik driada Minois dryas – gatunek ten podlega ochronie częściowej 

i zasiedla murawy kserotermiczne w rezerwacie przyrody „Skołczanka” oraz wilgotniejsze łąki 

położone w granicach Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego, pomiędzy autostradą A4, 

a ww. rezerwatem przyrody. Skalnik driada należy do gatunków rzadkich w skali kraju i do 

niedawna jedynymi znanymi stanowiskami tego gatunku były stanowiska w rezerwacie 

przyrody „Skołczanka” oraz w rezerwacie przyrody „Kajasówka” (gmina Czernichów, powiat 

krakowski).  
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Modraszek nausitous oraz modraszek telejus zasiedlają ekstensywnie użytkowane, 

wilgotniejsze zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinion caeruleae. Gatunkiem 

rośliny żywicielskiej dla gąsienic obu ww. gatunków modraszków jest krwiściąg lekarski 

Sanguisorba officinalis, który jest jednocześnie jednym z gatunków charakterystycznych rzędu 

Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych). 

Zarówno modraszek nausitous, jaki modraszek telejus należą do gatunków pasożytniczych, 

myrmekofilnych – do pełnego rozwoju potrzebują, obok występowania krwiściągu lekarskiego, 

występowania odpowiedniego gatunku mrówki gospodarza. Larwy obu gatunków modraszków 

żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego przez pierwsze trzy stadia rozwojowe (2-3 

tygodnie), następnie osiągając ostatnie stadium larwalne spadają na ziemię, gdzie są 

adoptowane przez mrówki wścieklice Myrmica spp.: modraszek nausitous wykorzystuje, jako 

podstawowy gatunek wścieklicę zwyczajną Myrmica rubra, z kolei modraszek telejus preferuje 

gniazda wścieklicy uszatki Myrmica scabrinodis, rzadziej natomiast wścieklicy zwyczajnej.  

Czerwończyk fioletek zasiedla ekstensywnie użytkowane łąki wilgotne ze związku 

Calthion palustris z dużym zagęszczeniem rośliny żywicielskiej dla gąsienic – rdestu 

wężownika Polygonum bistorta, który jest jednocześnie jednym z gatunków 

charakterystycznych związku Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, 

wilgotne i mokre łąki). 

Czerwończyk nieparek zasiedla wilgotne i podmokłe łąki, często w pobliżu cieków 

i zbiorników wodnych oraz kanałów i rowów melioracyjnych, a roślinami żywicielskimi dla 

gąsienic tego gatunku są szczawie: lancetowaty Rumex hydrolapathum, kędzierzawy R. 

crispus, tępolistny R. obtusifolius, wodny R. aquaticus.  

Modraszek alkon zasiedla ekstensywnie użytkowane, wilgotniejsze zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe ze związku Molinion caeruleae. Gatunkiem rośliny żywicielskiej dla gąsienic 

tego gatunku modraszka jest goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, która jest 

jednocześnie jednym z gatunków charakterystycznych związku Molinion caeruleae 

(zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych). 

 
Płazy 

Płazy (Amphibia) należą do gromady zwierząt najbardziej narażonych na wyginięcie 

w obszarze Krakowa, w związku z zanikiem siedlisk rozrodczych oraz zabudową siedlisk 

lądowych.  

Spośród 18 krajowych gatunków, w Krakowie stwierdzono występowanie 12 ropuchy 

szarej (Bufo bufo), ropuchy zielonej (B. viridis), grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus), 

kumaka nizinnego (Bombina bombina), rzekotki drzewnej (Hyla arborea), żaby trawnej (Rana 

temporaria), żaby moczarowej (R. arvalis), żaby wodnej (Pelophylax kl. esculentus), żaby 

jeziorkowej (P. lessonae), żaby śmieszki (P. ridibundus), traszki grzebieniastej (Triturus 

cristatus) i traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris). 

Większość płazów prowadzi dwuśrodowiskowy tryb życia, a ze środowiskiem wodnym 

zwierzęta te związane są głównie w okresie rozrodu i rozwoju stadium larwalnego – zależnie 

od gatunku od marca do sierpnia/września. Po odbytych godach płazy zazwyczaj opuszczają 

środowisko wodne i prowadzą lądowy tryb życia, zasiedlając okoliczne zadrzewienia, łąki, 

tereny rolne oraz nieużytki. Występowanie płazów jest zależne od dostępności odpowiednich 

biotopów lądowych oraz od obecności odpowiednich zbiorników wodnych, w których płazy 

przystępują do rozrodu i gdzie ich larwy/kijanki mają zapewniony bezpieczny rozwój. Zanik 

miejsc rozrodu płazów: oczek wodnych, starorzeczy, płytkich potoków lub rozlewisk cieków, 

skutkuje najczęściej wyginięciem lokalnej populacji płazów. Z kolei zmiana użytkowania 

gruntów w otoczeniu zbiorników wodnych (w szczególności budowa infrastruktury drogowej 

oraz zabudowa terenów rolniczych, łąk i zadrzewień), skutkuje trwałym odcięciem populacji 

płazów lądowych od miejsc ich rozrodu – w zbiornikach takich pozostają jedynie żaby zielone 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Myrmekofile
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Bcieklica_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Bcieklica_uszatka
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Bcieklica_zwyczajna


 

79 
 

(Pelophylax esculentus complex), które stale przebywają nad wodami i zimują najczęściej 

na dnie zbiorników wodnych.  

W trakcie przeprowadzonej w latach 2009-2010 kompleksowej inwentaryzacji płazów i 

ich miejsc rozrodu w Krakowie (Przybyłowicz Ł. et al.), skontrolowano łącznie 316 

potencjalnych miejsc rozrodu płazów (m.in. okresowe oczka wodne, stawki, wybetonowane 

zbiorniki przeciwpożarowe, płytkie potoki, zalane wodą wyrobiska), przy czym rozród płazów 

udokumentowano w 173 miejscach – pozostałe obiekty w wielu przypadkach już nie istniały 

(zostały zasypane ziemią lub zaniknęły na skutek obniżenia się poziomu wód gruntowych). 

 

 
Rozmieszczenie czynnych miejsc rozrodu płazów na obszarze Krakowa. (źródło danych: WKŚ 

UMK, Kraków, 2009-2010) 

 

Gady 

Na obszarze Krakowa stwierdzono występowanie następujących gatunków gadów 

(Reptilia): jaszczurki zwinki (Lacerta agilis), która jest gatunkiem dość powszechnym, 

występującym w miejscach nasłonecznionych i zazwyczaj dość suchych (w kamieniołomach, 

na murawach i łąkach, na nasypach kolejowych, w ciepłych i widnych lasach); jaszczurki 

żyworodnej (Zootoca vivipara), która jest gatunkiem mniej licznym, występującym zazwyczaj 

w siedliskach wilgotnych; padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), występującego głównie w 

obrębie siedlisk leśnych, m.in. w Tyńcu i w Lesie Wolskim; zaskrońca zwyczajnego (Natrix 

natrix), który związany jest ze zbiornikami wodnymi, ciekami i terenami podmokłymi, gdzie 

występują jego ulubione ofiary – płazy; gniewosza plamistego (Coronella austriaca), który jako 

gatunek ciepłolubny zasiedla głównie murawy kserotermiczne, kamieniołomy oraz fragmenty 

ciepłych, widnych lasów. Możliwe jest także występowanie żmii zygzakowatej (Vipera berus) 

głównie w Lasach Tynieckich i Lasku Wolskim, jednakże brak udokumentowanych stwierdzeń 

tego gatunku.  

Najcenniejszym gatunkiem reptiliofauny jest gniewosz plamisty – podlegający ścisłej 

ochronie gatunkowej, wymagający ochrony czynnej oraz ustalenia strefy ochrony miejsc 
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rozrodu i regularnego przebywania, a także wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt. Gniewosz plamisty zasiedla na terenie Krakowa obszary zrębów wapiennych, 

w obrębie, których występują odpowiednie dla niego siedliska: murawy kserotermiczne, 

zarastające pojedynczymi krzewami płaty łąk świeżych, a także nieczynne kamieniołomy, 

gdzie wąż ten znajduje odpowiednie kryjówki wśród rumoszu skalnego. Najliczniejsze 

stanowisko gniewosza plamistego obejmuje zrąb Zakrzówka (z Górą Księża), w szczególności 

tereny położone pomiędzy ul. Wyłom i ul. Świętego Jacka. Liczne, rozproszone stanowiska 

gniewosza wykazano z Tyńca: z uroczyska Wielkanoc, uroczyska Kowadza, Góry Grodzisko, 

Bogucianki oraz Góry Stępica (Heise W., Bury S., 2011. Gniewosz stwierdzany był także na 

obszarze Bodzowa (Heise W., inf. ust.), gdzie występuje mozaika odpowiednich siedlisk: płaty 

muraw kserotermicznych, zarośla i rumosz skalny. Pojedyncze stanowisko gniewosza 

wykazane zostało także w południowej części Lasu Wolskiego (Kaczorowska M., Kowalski M., 

2008, dane WKŚ UMK). Przeprowadzony w 2016 r., na zlecenie Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego monitoring wybranych miejsc występowania 

gniewosza plamistego, potwierdził jego obecność na Zakrzówku, w okolicach Tyńca i na 

południowych zboczach Góry Sowiniec (obszar Lasu Wolskiego), przy czym stanowisko na 

Zakrzówku okazało się najliczniejsze.  

 

 
Rozmieszczenie miejsc występowania gniewosza plamistego na obszarze Krakowa. (źródło 

danych: RDOŚ Kraków, Heise W.) 

W ramach Programu zwiększania lesistości szczegółowo analizowano znane 

stanowiska gniewosza plamistego i w zasięgu tych stanowisk nie projektowano zalesień. 

Zaproponowano natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk gniewosza geodezyjną 

zmianę użytku na leśny na południowych stokach Sowińca, na niewielkiej powierzchni w 

północnej części Zakrzówka, w okolicach Tyńca uroczyska: Wielkanoc, Bogucianka i Góra 

Grodzisko. W rejonie Bogucianki w sąsiedztwie rozproszonych stanowisk gniewosza, ujęto w 

Programie zwiększania lesistości grunty z założeniem zalesienia w dalszej perspektywie 

czasowej między 2023 a 2040 rokiem. Realizacja tego zmierzenia będzie wymagała dużej 

ostrożności ze względu na możliwość migracji i zajmowania nowych stanowisk przez ten 

niezwykle rzadki i cenny gatunek. W przypadku stwierdzenia w przyszłości stanowisk gatunku 

na gruntach przeznaczonych do zalesienia należy odstąpić od realizacji zalesień.  
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Ptaki 

Ptaki ożywiają swoją obecnością i śpiewem osiedla mieszkaniowe oraz tereny zieleni, 

stanowiąc najbardziej widoczną grupę zwierząt zasiedlających miasta. Wśród gatunków 

dominują w miastach ptaki wróblowe (Passeriformes), w tym pospolite w kraju łuszczaki 

(Fringillidae), drozdy (Turdidae), pokrzewki (Sylviidae), sikory (Paridae), wróble (Passeridae), 

czy też krukowate (Corvidae). Licznie występują także gołębie (Columbidae), zwłaszcza 

grzywacz (Columba palumbus), gołąb miejski (Columba livia forma urbana) oraz sierpówka 

(Streptopelia decaocto). Spotyka się tu także gatunki coraz rzadsze w skali kraju, u których 

w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił silny regres populacji, m.in. gawrona (Corvus frugilegus), 

a także gatunki bardzo nieliczne w skali kraju, np. sokoła wędrownego (Falco peregrinus), 

który w 2012 r. gniazdował w Krakowie na Wawelu). Budynki w miastach zasiedlane są przez 

kilkanaście gatunków ptaków, m. in. pustułki (Falco tinnunculus), gołębie miejskie, wróble 

(Passer domesticus), kawki (Corvus monedula), a także płomykówkę (Tyto alba) i pójdźkę 

(Athene noctua), stanowiąc jednocześnie najważniejsze siedliska lęgowe dla jerzyków (Apus 

apus). 

Na obszarze Krakowa ptaki występują powszechnie, zarówno na peryferiach miasta, 

jak i w jego ścisłym centrum – ich brak dostrzega się jedynie w obrębie nowoczesnych, 

pozbawionych zieleni osiedli. Poszczególne gatunki ptaków reprezentują różne grupy 

ekologiczne, wśród których najliczniej występują ptaki zasiedlające zadrzewienia: parki 

miejskie, zadrzewione cmentarze, zieleńce osiedlowe, zadrzewienia w pasach drogowych 

oraz zadrzewienia w dolinach rzek i mniejszych cieków (Wisły i jej dopływów); liczne gatunki 

ptaków zasiedlają także obszary leśne Krakowa (m.in. Las Wolski, Lasy Tynieckie, Las 

Mogilski, Las Łęgowski, czy Las Łęgowy w Przegorzałach); nieliczne są natomiast gatunki 

lęgowe obszarów wodnych, związane głównie ze stawami i większymi zbiornikami 

powyrobiskowymi z wykształconą strefą roślinności szuwarowej (np. zbiorniki w Zesławicach, 

Bagry, Staw Płaszowski, zbiorniki w Przylasku Rusieckim, Staw Dąbski, czy Stawy przy 

Bonarce); na peryferiach Krakowa spotyka się także ptaki zasiedlające tereny otwarte (obszary 

łąkowe i pola uprawne); bardzo ważną grupę stanowią z kolei ptaki zasiedlające budynki.  

W Krakowie stwierdzono, co najmniej 132 gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie 

lęgowych (Walasz K., 2015) – liczba ta z pewnością jest większa w związku z wykrywaniem 

nowych gatunków dla awifauny miasta. 

Wiele ciekawych gatunków obserwowanych jest w trakcie wiosennych i jesiennych 

przelotów, co dotyczy zarówno ptaków wróblowatych, np. stwierdzonego w centrum Krakowa 

oraz w Lasku Wolskim wójcika (Phylloscopus trochiloides), jak i ptaków związanych 

ekologicznie z obszarami wodnymi, należących do licznych rodzin: siewkowatych 

(Charadriidae), bekasowatych (Scolopacidae), mew (Laridae), rybitw (Sternidae), nurów 

(Gaviidae), perkozów (Podicipedidae), kaczkowatych (Anatidae) i czaplowatych (Ardeidae). 

Gatunki wodno-błotne spotyka się zazwyczaj na zbiornikach wodnych w Zesławicach, na 

Zalewie Bagry, Stawie Płaszowskim oraz na Wiśle. Obszary wodne są szczególnie istotne dla 

ptaków zimujących, o czym świadczy stałe, liczne zimowanie łabędzi niemych (Cygnus olor), 

krzyżówek (Anas platyrhynchos) oraz mew na Wiśle pod Wawelem – wśród pospolitych 

gatunków spotyka się tutaj niemalże rokrocznie ptasie „rarytasy”, np. pojedyncze łabędzie 

krzykliwe (Cygnus cygnus), ogorzałki (Aythya marila), lodówki (Clangula hyemalis) i inne.  

W obszarach leśnych i większych zadrzewieniach położonych na obrzeżach miasta 

gniazdują ptaki szponiaste: myszołów (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis) oraz 

trzmielojad (Pernis apivorus), którego spotkać można w Lasach Tynieckich. W większych 

parkach i zadrzewieniach, zwłaszcza w miejscach ze zwartym, młodym drzewostanem, 

spotyka się krogulca (Accipiter nisus) – jest to gatunek, który zaadaptował się dość dobrze 

w większych, zwartych drzewostanach miejskich.  
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W lasach i na terenach zadrzewionych w Krakowie występują także inne, pospolite 

w kraju, chronione gatunki ptaków – głównie wróblowatych. Takie gatunki jak zięba (Fringilla 

coelebs), kos (Turdus merula), kwiczoł (Turdus pilaris), szpak (Sturnus vulgaris), czy sikory: 

modraszka (Cyanistes caeruleus) i bogatka (Parus major) gniazdują powszechnie w terenach 

zieleni, nawet w zadrzewieniach rosnących w pasach najbardziej ruchliwych i zatłoczonych 

dróg w mieście (np. Alei Trzech Wieszczów). 

Gatunki ptaków gniazdujące w dziuplach dzieli się na dwie grupy: dziuplaki pierwotne 

oraz dziuplaki wtórne. Do dziuplaków pierwotnych zalicza się gatunki samodzielnie 

wykuwające dziuple – należą tu krajowe gatunki dzięciołów, z wyjątkiem krętogłowa (Jynx 

torquilla), który zasiedla gotowe dziuple, a także czarnogłówka (Poecile montanus). Do 

dziuplaków wtórnych zalicza się gatunki zasiedlające opuszczone dziuple dzięciołów lub 

dziuple naturalne, np. obszerne ubytki wgłębne, wypróchniałe sęki, szczeliny pnia, czy też 

szpary za odstającą korą – do grupy tej należą liczne gatunki spotykane w Krakowie, m.in. 

puszczyk (Strix aluco), krętogłów, muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca), muchołówka 

szara (Muscicapa striata), która zasiedla dziuple półotwarte, pleszka (Phoenicurus 

phoenicurus), sikory: bogatka (Parus major), modraszka (Cyanistes caeruleus), uboga 

(Poecile palustris), która czasami sama kuje dziuplę w zmurszałym pniu, a także kowalik (Sitta 

europaea), pełzacze: leśny (Certhia familiaris) i ogrodowy (C. brachydactyla), które budują 

gniazda zazwyczaj pod odstającą, spękaną korą drzew, kawka (Corvus monedula), szpak 

(Sturnus vulgaris) oraz mazurek (Passer montanus). 

Większość gatunków dzięciołów sama wykuwa dziuplę i to zazwyczaj co roku nową, 

zapewniając w ten sposób miejsca lęgowe dla innych gatunków ptaków, a także nietoperzy 

zasiedlających dziuple, np. borowców wielkich (Nyctalus noctula). Spośród 10 krajowych 

gatunków należących do rodziny dzięciołowatych (Picidae) aż 8 gatunków gniazduje 

w obszarze Krakowa: najliczniejsze są dzięcioł duży (Dendrocopos major) i dzięcioł zielony 

(Picus viridis), które zamieszkują większość krakowskich parków i zadrzewień 

z występującymi starszymi, okazałymi drzewami; mniej licznie występuje dzięcioł zielonosiwy 

(Picus canus), dzięciołek (Dendrocopos minor) i dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) – 

ten ostatni gatunek związany jest często ze szpalerami starszych topól (głównie Populus nigra 

‘Italica’ i Populus x euroamericana) rosnącymi przy drogach i torowiskach w różnych rejonach 

Krakowa, a także z sadami owocowymi występującymi na peryferiach miasta; nielicznie 

występuje w Krakowie krętogłów, aczkolwiek spotykany jest nawet w parkach położonych 

w centrum miasta (np. w Parku Jordana i Parku Krakowskim); rzadkim gatunkiem jest dzięcioł 

średni (Dendrocopos medius), spotykany głównie w większych drzewostanach o charakterze 

łęgów i grądów, w których występują stare dęby oraz olsze czarne (np. w Lasku Łęgowskim 

i Lasku Mogilskim); rzadki jest także dzięcioł czarny (Dryocopus martius), spotykany głównie 

w większych obszarach leśnych (w Lesie Wolskim i Lasach Tynieckich) oraz w zadrzewieniach 

nadwodnych, głównie w trakcie koczowania (np. w Lesie Łęgowym w Przegorzałach). 

 

Ssaki 

Spośród ssaków występujących w zasięgu terytorialnym Gminy Kraków na szczególną 

uwagę zasługują nietoperze. 

Spośród 26 gatunków nietoperzy (Chiroptera) stwierdzonych dotychczas w Polsce, 

w Krakowie stwierdzono, co najmniej 15. Poszczególne gatunki nietoperzy zasiedlają zarówno 

budynki (np. szczeliny za płytami w blokach z wielkiej płyty, stropodachy, strychy), jak i stare, 

dziuplaste drzewa. 

Nietoperze wykorzystują, jako schronienia różnego rodzaju ubytki i szczeliny 

w drzewach: wypróchnienia pnia oraz konarów, dziuple wykute przez dzięcioły, szczeliny 

i przestrzenie pod odstającą korą. W tego typu miejscach zakładane są kolonie rozrodcze oraz 

kryjówki przejściowe; w dziuplach i szczelinach nietoperze także hibernują. Wielkość kolonii 
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rozrodczych zależna jest od gatunku nietoperza, np. borowiec wielki (Nyctalus noctula) tworzy 

w obszernych dziuplach kolonie rozrodcze liczące zazwyczaj kilkadziesiąt osobników. 

Zachowanie drzew dziuplastych oraz drzew uszkodzonych, czy też obumarłych ma ogromne 

znaczenie dla ochrony nietoperzy w warunkach miejskich – wraz z ich usuwaniem zanikają 

stanowiska nietoperzy związanych z zadrzewieniami, m.in. borowca wielkiego, czy też nocka 

rudego (Myotis daubentonii). Mniejsza dostępność naturalnych schronień w drzewach może 

stanowić także główny powód, dla którego niektóre gatunki nietoperzy coraz częściej zajmują 

sztuczne schronienia w obrębie budynków mieszkalnych (co dotyczy w szczególności borowca 

wielkiego). 

Sposób użytkowania terenów zieleni przez nietoperze ulega zmianie w cyklu rocznym; 

okresowym zmianom ulegają także miejsca pobytu nietoperzy. Zimą nietoperze hibernują, 

wybierając na hibernakula miejsca o sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych, 

w tym także okazałe drzewa, w których zajmują głębokie dziuple oraz pęknięcia pnia. Wiosną 

przychodzi czas na migrację do letnich kryjówek oraz czas żerowania po zimie. Wtedy to ciągi 

zadrzewień stanowią dla nietoperzy funkcję korytarzy ekologicznych oraz miejsce żerowania, 

zapewniając przy tym schronienie przed drapieżnikami, wiatrem, deszczem, a także osłonę 

przed nadmiernym oświetleniem, (co ma szczególnie duże znaczenie dla gatunków 

płochliwych, dla których oświetlona przestrzeń jest barierą nie do pokonania). Osłona, jaką 

tworzą zadrzewienia, ma znaczenie zarówno w trakcie migracji długodystansowych (między 

kryjówkami letnimi, a zimowymi), jak i w codziennych przelotach krótkodystansowych (między 

kryjówkami letnimi, a miejscami żerowania). W okresie letnim zieleń miejska może stanowić 

schronienie oraz miejsce rozrodu dla większej liczby gatunków nietoperzy. Bardzo ważną rolę 

pełni zieleń miejska w przypadku, gdy osłania wylot kryjówek zlokalizowanych w szczelinach 

budynków, na strychach czy pod dachami – osłona taka jest istotna dla gatunków o krótkim 

zasięgu sonaru, przemieszczających się wzdłuż zadrzewień liniowych. Drzewa w mieście 

wykorzystywane są przez niektóre gatunki nietoperzy, jako miejsce godów, przypadających 

późnym latem i jesienią. Samce nietoperzy z grupy borowce (Nyctalus) i grupy karliki 

(Pipistrellus) ustanawiają w tym czasie swoje terytoria w dziuplach drzew, czy też w skrzynkach 

lęgowych, skąd wabią samice. Jesienią zaczyna się okres migracji na zimowiska, podczas 

którego nietoperze żerują intensywnie przed hibernacją. 

 

5.3 Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne, zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie 

przyrody, stanowią obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów. W myśl tej 

ustawy korytarze ekologiczne nie stanowią formy ochrony przyrody, stąd obszarów tych nie 

dotyczą ustawowo określone zakazy, przypisane poszczególnym formom ochrony przyrody.  

Korytarze ekologiczne w szczególnych przypadkach chronione są z mocy ustawy 

o ochronie przyrody, np. w odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązuje zakaz 

„podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: (...) 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 

lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000, lub jego powiązania z innymi obszarami” 

(art. 33 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy o ochronie przyrody). Powyższe 

oznacza, że zabroniona jest realizacja inwestycji mogącej zaburzyć migrację gatunków, 

będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, z wyjątkami określonymi w art. 34 

ustawy o ochronie przyrody. Zaburzenie migracji pomiędzy populacjami tych gatunków może 

skutkować trwałą ich izolacją i w dłuższej perspektywie czasu wystąpieniem dryfu 

genetycznego. 
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Analogicznie korytarze ekologiczne mogą podlegać ochronie w myśl zapisów 

dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, tj. zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie 

przyrody, zakazującym „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, 

wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”. 

Sieć korytarzy ekologicznych w Krakowie opiera się w głównej mierze na rozbudowanej 

sieci rzecznej, której towarzyszą ciągi zieleni nieurządzonej. Dolina Wisły stanowi naturalną 

oś tej sieci, „przecinającą” równoleżnikowo obszar Krakowa na dwie, prawie równe części, 

przechodząc przez tereny niezabudowane na obrzeżach miasta oraz zabudowane tereny 

ścisłego centrum. Fragmentom doliny Wisły, wyznaczonej wysokimi obwałowaniami rzeki, 

towarzyszą szczątkowe płaty zadrzewień łęgowych, wśród których wyróżnia się Las Łęgowy 

w Przegorzałach (z uwagi na zajmowaną powierzchnię oraz naturalny charakter łęgu 

wierzbowego Salicetum albo-fragilis, okresowo zalewanego w czasie wezbrań). Do Wisły 

prowadzą wszystkie korytarze ekologiczne związane z jej dopływami, biorącymi początek 

daleko poza obszarem Krakowa: Dłubnią, Prądnikiem (Białuchą), Rudawą i Wilgą. Wzdłuż 

koryt tych rzek oraz innych, mniejszych cieków (np. Potoku Olszanickiego, Baranówki, Drwinki) 

występują fragmenty zadrzewień wierzbowo-topolowych i olchowych, przeważnie 

o naturalnym charakterze zbiorowisk łęgowych – tego typu roślinności wzdłuż cieków ma 

ogromne znaczenie dla migracji zwierząt, a także roślin i grzybów. 

O znaczeniu cieków, jako istotnych szlaków migracji zwierząt, przesądza w dużej 

mierze ich „obudowa biologiczna”. Odcinki dolin rzecznych pozbawione wyższej roślinności, 

głównie drzewiastej, są mniej atrakcyjne dla migrujących zwierząt, a w przypadku niektórych 

gatunków mogą być zupełnie nieprzydatne. Zadrzewienia liniowe występujące wzdłuż cieków, 

a także wzdłuż dróg, stanowią ważne korytarze ekologiczne dla niektórych gatunków 

nietoperzy, cechujących się krótkim zasięgiem sonaru (m.in. podkowca małego Rhinolophus 

hipposideros, gacka brunatnego Plecotus auritus, czy nocków: Natterera Myotis nattererii, 

Bechsteina M. bechsteinii, rudego M. daubentonii); obecność tego typu zadrzewień jest 

szczególnie ważna w otwartym krajobrazie oraz w obszarach miejskich. Nie bez znaczenia 

pozostaje skład gatunkowy zadrzewień oraz ich struktura wiekowa. Zadrzewienia nadwodne 

złożone są w dużej mierze z gatunków rodzimych, typowych dla zbiorowisk łęgowych: olchy 

czarnej (Alnus glutinosa), wierzby białej (Salix alba) i kruchej (S. fragilis), topoli białej (Populus 

alba), szarej (P. x canescens) i osiki (P. tremula), a także topoli czarnej (P. nigra) i jej 

mieszańców; towarzyszy im często obcy geograficznie i bardzo ekspansywny klon 

jesionolistny (Acer negundo). Większość ww. gatunków drzew cechuje się szybkim wzrostem, 

a także miękkim drewnem, dzięki czemu nad ciekami występuje znacznie więcej okazałych, 

dziuplastych drzew, niż na przykład wzdłuż miejskich ulic. Dziuplaste drzewa wykorzystywane 

są przez ptaki i nietoperze w okresie rozrodu, a także jako schronienia w trakcie migracji oraz 

w okresie zimowym.  
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Położenie Krakowa na tle korytarzy ekologicznych. 

 

Funkcję korytarzy ekologicznych w mieście pełnią także tereny zieleni urządzonej: 

zadrzewione pasy drogowe, liniowe parki miejskie (np. Młynówka Królewska, Planty 

Krakowskie); oraz tereny zieleni nieurządzonej towarzyszącej infrastrukturze komunikacyjnej 

(np. zadrzewienia wzdłuż linii kolejowych) lub występującej pośród osiedli mieszkaniowych 

(łąki, nieużytki, tereny zadrzewione). Tego typu korytarze ekologiczne mają znaczenie lokalne, 

umożliwiając funkcjonowanie populacji różnych gatunków zwierząt na danym obszarze. 

Szczególnie istotne jest zachowanie powiązań ekologicznych na terenach zieleni 

nieurządzonej, wśród których występują ostoje gatunków chronionych, na przykład miejsca 

rozrodu płazów. Możliwość swobodnej migracji płazów pomiędzy zbiornikami wodnymi, 

w których odbywa się ich rozród, a siedliskami lądowymi jest kluczowa dla występowania tych 

zwierząt. Projektowane do zwiększenia lesistości tereny, nie tworzą połączonego ze sobą 

systemu korytarzy ekologicznych, jednakże stanowią bardzo istotne, lokalne uzupełnienie 

korytarzy migracyjnych zwierząt. 

5.4 Zalesienia 

Program zwiększania lesistości w znacznym stopniu opiera się na zalesieniu 

nieużytków i gruntów dotychczas użytkowanych, jako rolnicze.  

Łącznie w Programie zwiększania lesistości wytypowano ok.954 ha gruntów do 

zalesienia i uzupełnienia początkowej sukcesji. Grunty do zalesienia w znacznej mierze 

typowano tam gdzie pojawiła się spontaniczna sukcesja w kierunku zbiorowisk leśnych.  

W ramach opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta 

Krakowa na lata 2018-2040” wydzielono grunty zakwalifikowane do realizacji Programu w 

pierwszej kolejności (w pierwszym okresie realizacji Programu), czyli w latach 2018 do 2022.  

Dla gruntów przeznaczonych do zalesienia w pierwszym okresie realizacji Programu 

i wytypowanych w I etapie prac projektowych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu 

Państwa w ramach II etapu prac projektowych wykonano szczegółowy Plan zalesień 
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obejmujący prace glebowo siedliskowe połączone z rozpoznaniem fitosocjologicznym i ogólną 

oceną wartości przyrodniczej tych gruntów zrealizowano na powierzchni ok. 117 ha. 

Grunty zaproponowane do zalesienia w ramach Programu zwiększania lesistości Miasta 

Krakowa. 

 
Grunty zaproponowane do zalesienia w ramach pierwszego okresu realizacji Programu 

zwiększania lesistości Miasta Krakowa. 
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Grunty do zalesienia w ramach pierwszego okresu zostały skoncentrowane przede 

wszystkim w Nowej Hucie.  

 
Przykład nieużytków przeznaczonych do zalesień w Branicach 
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Przykłady nieużytków przeznaczonych do zalesień Krowodrza rejon ul Glogera 

 

W trakcie prac terenowych oraz podczas weryfikacji naukowej wyłączono z zalesień 

łąki świeże i zmienno-wilgotne charakteryzujące się dominacją gatunków rodzimych, 

stanowiące cenne siedlisko przyrodnicze, które pierwotnie na etapie prac kameralnych 

typowano do zalesień. Do zalesienia zaplanowano przede wszystkim fragmenty, w których 

nastąpiła sukcesja gatunków ruderalnych w szczególności gatunków obcych np. nawłoci 

kanadyjskiej. Z zalesień wyłączono również murawy kserotermiczne, oraz 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. 
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Świeże i fragmentami zmienno-wilgotne łąki wyłączone z zalesień w Branicach 

 

 
Przykład zabagnienia wyłączonego z zalesienia 

5.5 Istniejące problemy ochrony przyrody istotne z punktu widzenia realizacji 

Programu zwiększania lesistości 

Istotne problemy przy sporządzaniu Programu zwiększania lesistości to: 

 brak szczegółowej wiedzy o występowaniu niektórych gatunków zwierząt.  

5.5.1 Określenie obszarów potencjalnej kolizji między celami ochrony przyrody 

a gospodarką leśną  

Analiza stanu środowiska przyrodniczego terenów Gminy Miejskiej Kraków pozwala 

na określenie miejsc oraz zagadnień, gdzie może wystąpić potencjalny konflikt pomiędzy 

zwiększeniem lesistości a ochroną przyrody.  
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Tabela 3 Obszary potencjalnej kolizji między celami ochrony przyrody, a Programem zwiększenia lesistości 

Rodzaj zagadnienia Wymogi Programu 
Uwagi dotyczące przyjętych rozwiązań 
minimalizujących potencjalny konflikt 

1. Wykonywanie prac 
zalesieniowych a ochrona 

roślin i zwierząt 

Należy podkreślić, że podczas 
weryfikacji działek przeznaczonych 
pod zalesienie analizowano znane 

stanowiska roślin i zwierząt 
chronionych oraz dokonano lustracji 
terenowej wszystkich powierzchni. 

Nie można wykluczyć istnienia 
nierozpoznanych stanowisk. 

W miarę możliwości działania zalesieniowe 
należy poprzedzać dodatkową lustracją 
przed rozpoczęciem prac. W przypadku 

stwierdzenia stanowisk dotychczas 
nierozpoznanych podjąć działania 

zmierzające do ochrony stanowiska. 

2. Wykonywanie prac 
leśnych. Pielęgnowanie 
upraw i drzewostanów  

Przy prowadzeniu prac leśnych 
zachodzi potrzeba wyznaczenia 
szlaków udostępniających las. 

Program zalesień nie odnosi się do 
ich planowania i sposobu wykonania. 

Wyznaczenie ścieżek, szlaków, dróg 
powoduje przemyślane poruszanie się po 

drzewostanie, ograniczenie niszczenia gleby 
runa i kaleczenia drzew.  

5.6 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu 

zwiększania lesistości 

Brak realizacji Programu zwiększania lesistości może być zagrożeniem dla trwałości, 

drzewostanów, które obecnie w powszechnej ewidencji są gruntami nieleśnymi. Realizacja 

Programu zwiększania lesistości gwarantuje przemianę pokoleń w środowisku leśnym, co jest 

szczególnie ważne w sytuacji drzewostanów niezgodnych lub częściowo zgodnych 

z zajmowanym siedliskiem. Wprawdzie część fitocenoz leśnych w niezakłóconych warunkach 

siedliskowych może funkcjonować bez pomocy człowieka, jednak w sytuacji zniekształceń 

składu gatunkowego drzewostanów i silnej presji ze strony neofitów niekontrolowane starzenie 

się tego typu drzewostanów i ich rozpad przy braku odpowiedniego naturalnego potencjału 

odnowieniowego siedliska może doprowadzić do niekorzystnych zmian w ekosystemie leśnym 

i utraty jego wielu cennych komponentów.  

Odstąpienie od wykonania Programu zwiększania lesistości na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków będzie skutkowało przede wszystkim pogorszeniem stanu zdrowotnego 

drzewostanów, które obecnie w powszechnej ewidencji są gruntami nieleśnymi, natomiast na 

gruncie wykształciły się w wyniku spontanicznej sukcesji, jako zbiorowiska leśne. W sytuacji 

odstąpienia od przeklasyfikowania na użytki leśne i braku odpowiednich zabiegów 

pielęgnacyjnych drzewostany te staną się podatne na choroby grzybowe i szkodniki owadzie 

a przede wszystkim na niekorzystne czynniki abiotyczne, co w efekcie doprowadzi 

do niekorzystnych zmian na znacznych powierzchniach gruntów.  

Odstąpienie od zalesień planowanych, w ramach Programu zwiększania lesistości, 

do wykonania z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków lasotwórczych oraz 

domieszek biocenotycznych będzie skutkowało niekontrolowaną spontaniczną sukcesją 

gatunków obcych w tym orzecha włoskiego i klona jesionolistnego.  

5.7 Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem  

Przeprowadzone analizy wykazały, że realizacja działań przewidzianych w projekcie 

Powiatowego programu zwiększania lesistości dla Miasta Krakowa nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska takie jak: różnorodność 

biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. W związku z powyższym obszary objęte 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków nie występują. 
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6 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PROGRAMU ZWIĘKSZANIA 

LESISTOŚCI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY NATURA 2000 

6.1 Wpływ zapisów Programu zwiększania lesistości wyznaczających ramy dla 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Projekt Programu zwiększania lesistości nie zawiera projektów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem zamierzenia w nim zawarte nie są 

zamierzeniami inwestycyjnymi, ani też ingerencjami polegającymi na przekształceniu terenu. 

Przyjęte przez BULiGL Oddział w Krakowie ogólne założenia do typowania obszarów 

do zalesień wykluczają obszary objęte ochroną prawną, w formie rezerwatów, obszarów 

Natura 2000 i użytków ekologicznych, obszarów z występującymi gatunkami chronionych 

roślin, naturalne i nieprzekształcone zbiorowiska łąkowe oraz murawy kserotermiczne.  

Program w zasięgu obszarów Natura 2000 i użytków ekologicznych dopuszcza 

wyłącznie zmianę klasyfikacji gruntów na grunty leśne (zmiana geodezyjna w ewidencji). 

Zmiana dotyczy powierzchni, na których w wyniku spontanicznej sukcesji wykształciły się 

zbiorowiska leśne. 

W trakcie prac terenowych oraz podczas weryfikacji naukowej wyłączono z zalesień 

łąki świeże i zmienno-wilgotne charakteryzujące się dominacją gatunków rodzimych, 

stanowiące cenne siedlisko przyrodnicze. Do zalesienia zaplanowano wyłącznie fragmenty, 

w których nastąpiła sukcesja gatunków ruderalnych w szczególności gatunków obcych np. 

nawłoci kanadyjskiej.  
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Przykład muraw kserotermicznych wyłączonych z planu zalesień przy ul. Norymberskiej 
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Świeże łąki w Branicach wyłączone z Planu zalesień 

 

 
Obszar proponowanego poszerzenia użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” 

wyłączony z Planu zalesień  
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6.2 Przewidywane oddziaływanie Programu zwiększania lesistości na cele 

i przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 

Mając na względzie skutki dotychczas realizowanego zarządu nad lasami w Gminie 

Kraków, można przyjąć, ze przy wdrożeniu zaleceń podanych w Prognozie oddziaływania 

na środowisko, realizacja ustaleń Programu zwiększania lesistości nie spowoduje pogorszenia 

stanu zachowania chronionych gatunków roślin i zwierząt, oraz siedlisk przyrodniczych. 

Dokument ten wypełnia, zatem kryterium określone w art. 52a ustawy o ochronie przyrody. 

Przez integralność obszaru Natura 2000 rozumie się spójność czynników 

strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i 

siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których został zaprojektowany i wyznaczony obszar 

Natura 2000. W projekcie Programu zwiększania lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków nie ma 

zaplanowanych jakichkolwiek zabiegów mogących naruszyć integralność obszarów Natura 

2000. W ramach Programu zwiększania lesistości, w zasięgu obszarów Natura 2000, 

zaproponowano wyłącznie przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych, na których w wyniku 

spontanicznej sukcesji wykształciły się zbiorowiska o charakterze leśnym na Ls. Jest to, więc 

formalne ugruntowanie aktualnego stanu na gruncie. Przeklasyfikowanie gruntów na Ls 

nie wpłynie negatywnie na siedliska, rośliny i zwierzęta występujące na obszarach Natura 

2000, ponieważ istnienie trwałej roślinności leśnej gwarantują utrzymanie właściwego stanu 

i ochronę siedlisk istotnych dla poszczególnych gatunków. Realizacja przeklasyfikowania 

gruntów zamieszczonych w projekcie Programu zwiększania lesistości dla Gminy Miejskiej 

Kraków nie wpłynie również na ekosystem, jako całość, nie zaburza spójności czynników 

strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków 

i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano sieć obszarów Natura 2000.  

6.3 Przewidywane oddziaływanie projektu Programu zwiększania lesistości na 

obszary Natura 2000 

Prognoza oddziaływania dla projektu Programu zwiększania lesistości obejmuje wpływ 

wyszczególnionych w Programie zadań na chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione 

gatunki roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000. Przedmiotem ochrony na obszarach 

Natura 2000 Gminy Miejskiej Kraków są siedliska, rośliny i gatunki zwierząt chronionych 

zamieszczone w Standardowych Formularzach Danych, dla których wskazano „ocenę 

znaczenia ogólnego” A, B lub C. 

Ocenie poddano gatunki roślin i zwierząt zamieszczone w standardowych 

formularzach danych, dla których istnieją dane odnośnie występowania na gruntach Gminy 

Miejskiej Kraków zasięgu poszczególnych obszarów. Oceny dokonano biorąc pod uwagę 

znajomość biologii poszczególnych taksonów. Celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest 

utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez zabezpieczenie zagrożonych 

i reprezentatywnych dla regionu typów siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych i rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt. Oznacza to, że nie powinna ulec zmniejszeniu powierzchnia 

siedlisk i areał występowania gatunków, a stan siedlisk i populacji powinien zostać poprawiony 

(o ile istnieje taka potrzeba), a przynajmniej pozostać na tym samym poziomie. Bardzo 

ważnym zadaniem w przyszłości będzie monitoring siedlisk i gatunków chronionych 

programem Natura 2000.  

 

6.3.1 Wpływ ustaleń Programu zwiększania lesistości na przedmioty ochrony 

w zasięgu Obszaru PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 to obszar składający się z pięciu enklaw 

o łącznej powierzchni 282,86 ha, wyznaczony w 2011 r.; przedmiotami ochrony w obszarze 

są: modraszek nausitous, modraszek telejus, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, 
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lipiennik Loesela, starodub łąkowy, a także siedliska: 6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-

Brometea), występujące w rezerwacie „Skołczanka”, w Uroczysku Kowadza i na Górce 

Pychowickiej; 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), występujące 

na przeważającej części obszaru; 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże 

(Arrhenatherion), występujące najczęściej w postaci płatów zdegenerowanych lub całkowicie 

zarośniętych nawłocią kanadyjską (Solidago canadensis) i krzewami; 

 
Mapa zasięgu Obszaru PLH120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” 

 

W zasięgu obszaru Natura 2000 PLH120065 ujęto w Programie zwiększania lesistości 

Miasta Krakowa grunty do przeklasyfikowania na użytek leśny (Ls). Są to działki 127, 128, 

129, 130 w obrębie ewidencyjnym 75, na których w wyniku spontanicznej sukcesji wykształciły 

się zbiorowiska leśne. Jest to związane z przyjętym założeniem formalizowania stanu 

występującego na gruncie.  

W ramach Programu nie planowano na gruntach do przeklasyfikowania jakichkolwiek 

zabiegów związanych z pielęgnacją drzewostanów. Zabiegi te zostaną po przeklasyfikowaniu 

ustalone w późniejszym okresie w ramach planów i uproszczonych planów urządzania lasu.  

Dalekosiężnym celem przeklasyfikowania gruntów, w zasięgu Miasta Krakowa, oraz 

zalesienia, w tym gruntów przylegających do obszaru Natura 2000, jest pełnienie przez 

drzewostany funkcji ochronnych w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza, pełnienie 

funkcji społecznych, tworzenie nisz ekologicznych dla gatunków zwierząt i roślin związanych 

z środowiskiem leśnym. Stanowić będą również uzupełnienie przebiegających głównie wzdłuż 

cieków wodnych korytarzy ekologicznych. 

Analiza planowanego w ramach Programu zwiększania lesistości przeklasyfikowania 

gruntów na zachowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem kryteriów 

zasięgu i powierzchni, struktury oraz stanu ochrony typowych gatunków siedlisk, wskazuje 

na brak znaczącego oddziaływania zapisów Programu na wyróżnione siedliska. Nie stwierdza 

się możliwości wystąpienia oddziaływania negatywnego krótko, średnio oraz 

długoterminowego.  
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Mapa gruntów przeznaczonych do przeklasyfikowania w zasięgu Obszaru PLH120065 

 

 
Mapa gruntów przeznaczonych do przeklasyfikowania na tle roślinności rzeczywistej 

Miasta Krakowa. 
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6.3.2 Wpływ ustaleń Programu zwiększania lesistości na przedmioty ochrony 

w zasięgu Obszaru PLH120069 „Łąki Nowohuckie”. 

 

Łąki Nowohuckie PLH120069 to zwarty obszar łąk o powierzchni 59,75 ha, 

wyznaczony w 2011 r. Przedmiotami ochrony w obszarze są: modraszek nausitous, 

modraszek telejus, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, a także siedlisko 6510 – 

Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion), występujące w postaci 

zubożałych gatunkowo płatów.  

 
Mapa zasięgu Obszaru PLH120069 „Łąki Nowohuckie” 
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Mapa gruntów przeznaczonych do przeklasyfikowania w zasięgu Obszaru „Łąki 

Nowohuckie”. 

 

W zasięgu obszaru Natura 2000 PLH120069 ujęto w Programie zwiększania lesistości 

Miasta Krakowa grunty do przeklasyfikowania na użytek leśny (Ls). Są to fragmenty działek 

20/32, 20/48 w obrębie ewidencyjnym 48, na których w wyniku spontanicznej sukcesji 

wykształciły się zbiorowiska leśne. Jest to związane z przyjętym założeniem formalizowania 

stanu występującego na gruncie.  

W ramach Programu nie planowano na gruntach do przeklasyfikowania jakichkolwiek 

zabiegów związanych z pielęgnacją drzewostanów. Zabiegi te zostaną po przeklasyfikowaniu 

ustalone w późniejszym okresie w ramach planów i uproszczonych planów urządzania lasu.  

W bezpośrednim sąsiedztwie drzewostanów występujących w obszarze „Łąki 

Nowohuckie” w ramach Programu zwiększania lesistości zaprojektowano zalesienie 

i uzupełnienie istniejącej sukcesji rodzimymi gatunkami lasotwórczymi. Dalekosiężnym celem 

przeklasyfikowania oraz zalesiania gruntów, w zasięgu Miasta Krakowa, w tym zalesiania 

gruntów przylegających do obszaru Natura 2000, jest pełnienie przez drzewostany funkcji 

ochronnych, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza, pełnienie funkcji 

społecznych, tworzenie nisz ekologicznych dla gatunków zwierząt i roślin związanych 

z środowiskiem leśnym. Stanowić będą również uzupełnienie przebiegających głównie wzdłuż 

cieków wodnych korytarzy ekologicznych. 

Analiza planowanego w ramach Programu zwiększania lesistości przeklasyfikowania 

gruntów na zachowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem kryteriów 

zasięgu i powierzchni, struktury oraz stanu ochrony typowych gatunków siedlisk, wskazuje 

na brak znaczącego oddziaływania zapisów Programu na wyróżnione siedliska. Nie stwierdza 

się możliwości wystąpienia oddziaływania negatywnego krótko, średnio oraz 

długoterminowego. 
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Mapy gruntów przeznaczonych do przeklasyfikowania w zasięgu Obszaru „Łąki 

Nowohuckie” na tle roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa 
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Fragment użytku nieleśnego w zasięgu obszaru przeznaczonego do przeklasyfikowania 

na Ls. 

.
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6.3.3 Wpływ ustaleń Programu zwiększania lesistości na Obszar PLH120079 

„Skawiński obszar łąkowy” 

W zasięgu terytorialnym Gminy Miejskiej Kraków znajduje się Obszar PLH120079 

„Skawiński obszar łąkowy”. Mozaikowy obszar łąk, przeplatanych zadrzewieniami, 

o powierzchni 44,13 ha, wyznaczony w 2011 r.; przedmiotami ochrony w obszarze są: 

modraszek nausitous, modraszek telejus, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, 

a także siedliska: 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), występujące w postaci 

mniej lub bardziej zdegenerowanych płatów, a na niewielkich powierzchniach w postaci dobrze 

zachowanej; 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion), 

występujące najczęściej w postaci płatów silnie zdegenerowanych lub całkowicie zarośniętych 

nawłocią kanadyjską (Solidago canadensis) i krzewami.  

W Obszarze PLH120079 „Skawiński obszar łąkowy” nie ma gruntów przeznaczonych 

do objęcia Programem zwiększania lesistości Miasta Krakowa. 

6.4 Wpływ ustaleń Programu zwiększania lesistości na inne formy ochrony przyrody  

 Rezerwaty przyrody - Podstawowym celem istnienia rezerwatów przyrody 

jest stworzenie szans przetrwania aktualnego bogactwa gatunków roślin i zwierząt, 

poprzez ochronę różnorodności biocenoz, oraz zawartego w organizmach tych 

gatunków materiału genetycznego. Rezerwaty stwarzają szansę zachowania dziko 

występujących gatunków roślin i zwierząt, łącznie z ich biotopami i siedliskami, 

a jednocześnie zapewniają trwałe istnienie najszerszego wachlarza form 

geomorfologicznych i geologicznych, stanowiących o istocie naturalnego krajobrazu. 

W zasięgu terytorialnym Gminy Miejskiej Kraków znajdują się cztery rezerwaty 

przyrody. Program zwiększania lesistości nie zawiera żadnych wskazań ochronnych. 

Przyjęte przez BULiGL Oddział w Krakowie ogólne założenia do typowania obszarów 

do zalesień wykluczają obszary objęte ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Skałki przegorzalskie” zaproponowano 

zalesienie w dalszych okresach realizacji Programu działki 60/3, na której następuje 

sukcesja na pozostałościach po ogródkach działkowych i sadach. Szczegółowy plan 

zalesień powinien obejmować jednostkowe uzupełnianie istniejącej sukcesji rodzimymi 

gatunkami drzew, celem wytworzenia strefy przejściowej między postępującą 

zabudową mieszkaniową a rezerwatem.  

Zapisy Programu zwiększania lesistości nie oddziałują bezpośrednio na obszary 

rezerwatów. 

 

 Parki Krajobrazowe - w zasięgu Parków Krajobrazowych położone jest ponad 4,5 tyś 

ha gruntów Gminy Miejskiej Kraków. W gospodarce na terenie Parków Krajobrazowych 

obowiązuje zasada ekorozwoju. W praktyce oznacza to stosowanie zrównoważonej 

gospodarki rolnej i leśnej, racjonalne korzystanie z wód i kopalin, właściwą gospodarkę 

odpadami, wprowadzenie tzw. czystej energii. Zasadą jest eliminowanie działalności 

powodującej trwałe zmiany krajobrazu, zanieczyszczenie środowiska oraz zakłócanie 

naturalnych procesów przyrodniczych. Działania te sprawiają, że Parki Krajobrazowe 

są terenem atrakcyjnym do rozwijania w jego granicach różnych form turystyki 

i rekreacji. Na terenie lasów znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego 

zadania wynikające z projektu planu ochrony parku zostały uwzględnione w projekcie 

Programu zwiększania lesistości. Analizie poddano załącznik nr 4 do Uchwały Nr 

XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017r., w sprawie 

ustanowienia Planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego z oznaczonymi 

obszarami, które nie powinny być zalesiane oraz obszary planowane do zalesienia lub 

zadrzewienia. Analizowano również materiały graficzne przekazane przez Zespół 
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Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zawierające obszary 

dopuszczające i wykluczające zwiększanie lesistości. 

 Pomniki przyrody – W Opisaniu ogólnym zamieszczono wykaz istniejących pomników 

przyrody znajdujących się na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Działki, na których 

występują pomniki przyrody zostały ujęte w Programie zwiększania lesistości, jako 

grunty do przeklasyfikowania na Ls. Przeklasyfikowanie gruntów nie wpłynie 

negatywnie na stan ich zachowania. Ewentualne działania ochronne prowadzić 

w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

 Użytki ekologiczne – Użytki ekologiczne pełnią istotną funkcję, jako, wyspy i korytarze 

ekologiczne, umożliwiające wędrówki gatunków i wymianę genów. Na gruntach Gminy 

Miejskiej Kraków powołane zostało piętnaście użytków ekologicznych. W zasięgu 

użytku ekologicznnego „Łąki Nowohuckie ujęto w Programie zwiększania lesistości 

Miasta Krakowa grunty do przeklasyfikowania na użytek leśny (Ls). Są to fragmenty 

działek 20/32, 20/48 w obrębie ewidencyjnym 48, na których w wyniku spontanicznej 

sukcesji wykształciły się zbiorowiska leśne. Podobnie w użytkach ekologicznych „Las 

w Witkowicach”, „Dolina Prądnika”, „Uroczysko w Rząsce” ujęto w Programie grunty 

do przeklasyfikowania na użytek leśny. Przeklasyfikowanie gruntów nie wpłynie 

negatywnie na przedmioty ochrony, a tym samym na stan zachowania walorów 

przyrodniczych użytków ekologicznych. Należy podkreślić, że w obszarach objętych 

ochroną prawną w formie użytków ekologicznych nie planowano zalesienia gruntów. 

6.5 Przewidywane oddziaływanie Programu zwiększania lesistości na środowisko 

Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko zapisów projektu Programu 

zwiększania lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków obejmuje rodzaje planowanych czynności 

i zadań oraz ich przewidywane oddziaływanie na elementy środowiska.  

Do zadań oddziaływujących na środowisko przyrodnicze zaliczono zabiegi z zakresu 

hodowli lasu takie jak: zalesienia, uzupełnienia istniejących zadrzewień oraz zabiegi 

agrotechniczne. Poniżej w tabeli zestawiono wskazania gospodarcze mogące oddziaływać na 

gatunki roślin i zwierząt oraz związane z nimi siedliska. W zasięgu obszarów Natura 2000 nie 

planowano żadnych zabiegów. 

 
Tabela 4 Elementy planu oddziaływujące na środowisko 

Planowany zabieg lub 
czynność hodowlana 

Szczegółowość 
informacji 

zapisana w planie 
urządzenia lasu 

Oddziaływanie Opis 

1 2 3 4 

Odnowienia, zalesienia 
Do konkretnego 

wydzielenia 

Pozytywne - w przypadku 
odnowienia nieużytków, gruntów 
porolnych gatunkami rodzimymi 

zgodnymi z przyjętymi 
w gospodarczym typem 

drzewostanu (TD) dla danego typu 
siedliskowego lasu (TSL) 

Skład gatunkowy odnowienia 
wynika z przyjętego TD 

wg ustaleń na podstawie prac 
glebowo-siedliskowych 

Eliminacja inwazyjnych 
gatunków obcego 

pochodzenia, 
pielęgnacje 

drzewostanów 

Do konkretnego 
wydzielenia 

Pozytywne - w przypadku 
przestrzegania wytycznych 

zawartych w Zasadach hodowli 
lasu i częściowej eliminacji 

gatunków obcych m in.: orzecha 
włoskiego, klona jesionolistnego  

Zabiegi selekcyjne mające na celu 
korygowanie składu gatunkowego 

pod kątem usuwania 
niepożądanych inwazyjnych 

gatunków również pod kątem 
warunków siedliskowych oraz 

zwiększenie odporności 
drzewostanów na szkodliwe 

czynniki biotyczne i abiotyczne.  
Mające na celu stworzenie 

warunków do wprowadzania 
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Planowany zabieg lub 
czynność hodowlana 

Szczegółowość 
informacji 

zapisana w planie 
urządzenia lasu 

Oddziaływanie Opis 

1 2 3 4 

gatunków rodzimych w tym 
biocenotycznych. 

Melioracje 
agrotechniczne 

Do konkretnego 
wydzielenia 

Pozytywne - w przypadku 
eliminowania gatunków obcych w 

warstwie podszytu głównie 
niezwykle ekspansywnej 

czeremchy amerykańskiej. 

Zabiegi mające na celu 
korygowanie składu gatunkowego 

pod kątem usuwania 
niepożądanych inwazyjnych 

gatunków obcego pochodzenia.  

 

Przedstawione w tabeli informacje odnoszą się przede wszystkim do oddziaływania na 

siedliska i gatunki roślin. W przypadku zwierząt, a w szczególności ptaków, oddziaływanie 

zaplanowanych zabiegów należy rozpatrywać w odniesieniu do większych obszarów. Zabiegi 

z zakresu hodowli lasu nie przyczynią się do zmniejszenie powierzchni siedlisk ich bytowania. 

Realizacja Programu zwiększania lesistości spowoduje, że optymalne warunki bytowania dla 

poszczególnych gatunków zwierząt, których areały występowania są znane, zwłaszcza 

związanych ze środowiskiem leśnym zostaną zachowane lub ulegną poprawie ze względu na 

powiększenie areału korytarzy ekologicznych.  

W skład elementów środowiska, na które może oddziaływać projekt Programu 

zwiększania lesistości wchodzą zarówno czynniki biotyczne takie jak: różnorodność 

biologiczna, ludzie, rośliny, zwierzęta, oraz abiotyczne takie jak: woda, powietrze, 

powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.  
W prognozie zastosowano skalę oddziaływania określającą wpływ dodatni, ujemny lub 

obojętny oraz jego wielkość w skali trzystopniowej (1,2,3). Należy jednak zwrócić uwagę, że 

oddziaływanie łączne planowanych czynności i zadań nie zawsze jest ich prostą sumą. 

Pozytywna ocena łączna może być wynikiem braku zaplanowanych czynności, np.: 

w przypadku naturalnych formacji przyrodniczych brak zaplanowanych działań może mieć 

charakter pozytywny. 

6.5.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego 

organizacji. Różnorodność biologiczną można podzielić na:  

a) różnorodność gatunkową - bogactwo roślin i zwierząt, 

b)  różnorodność genetyczną (wewnątrzgatunkową) - zróżnicowanie genów 

poszczególnych gatunków,  

c) różnorodność ekosystemów - bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo 

ekosystemów. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Kraków określa zasady 

postępowania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej. Na podstawie tych założeń 

określono wybrane istotne zasady postępowania. 
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Różnorodność gatunkowa 

 Materiał sadzeniowy powinien pochodzić z jak największej liczby osobników 

oraz z różnych lokalizacji- docelowo ograniczy to zubażanie różnorodności 

genowej;  

 Dolesianie luk i pojawiających się przerw w zwarciu (przerzedzeń) wykorzystać 

do wprowadzania gatunków biocenotycznych niezależnie od wieku 

drzewostanu. 

 Należy zwracać uwagę na skład gatunkowy piętra górnego, młodego pokolenia 

i podszytu - stosowanie zalecanego składu gatunkowego, dużej liczby 

domieszek biocenotycznych. Właściwa pielęgnacja drzewostanu i podrostu 

oraz wprowadzanie podsadzeń, wzbogaci różnorodność gatunkową biocenozy 

leśnej.  

 

Różnorodność genetyczna  

Najważniejszym elementem wzbogacania różnorodności genetycznej 

jest propagowanie odnowienia naturalnego, które nabiera coraz większego znaczenia 

w nowoczesnej hodowli lasu, jako najlepszy sposób na zachowanie całego bogactwa 

genetycznego. 

 

Różnorodność ekosystemów 

W celu zachowania różnorodności ekosystemów Program opiera się m.in. na: 

 wykorzystaniu wyników prac glebowo-siedliskowych, które posłużą do 

lepszego rozpoznania struktury gleb i siedlisk leśnych i przyczyną się do 

dostosowania zadań w zakresie hodowli lasu do wymogów występujących 

siedlisk.  

 jak najpełniejszym wykorzystaniu zmienności mikrosiedlisk poprzez 

wprowadzanie na te powierzchnie odpowiadających im gatunków. 

 wykonanie przebudowy zbiorowisk leśnych powstałych w wyniku 

spontanicznej sukcesji o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem. 

Będzie to skutkowało w przyszłości wzrostem różnorodności biologicznej oraz 

poprawą stanu zdrowotnego lasu. Przebudowa będzie realizowana głównie 

poprzez usunięcie części niepożądanych gatunków i  wprowadzanie w ramach 

odnowień gatunków dostosowanych do występujących siedlisk.  

 pozostawienie gruntów leśnych do naturalnej i spontanicznej sukcesji 

z zaleceniem nie planowania zabiegów hodowlanych.  
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Czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, orzech włoski to najczęściej występujące 

gatunki obce na gruntach przeznaczonych do objęcia Programem zwiększania 

lesistości. 

 

Z przytoczonych powyżej zapisów wynika, że wpływ przebudowy zbiorowisk leśnych, 

usuwanie gatunków inwazyjnych, pielęgnacji drzewostanów jak również projektowanych 

odnowień zarówno w perspektywie krótko jak również średnio i długookresowej na 

różnorodność biologiczną należy uznać za pozytywny. 

Projekt Programu zwiększania lesistości przewiduje ochronę cennych siedlisk 

przyrodniczych oraz znanych stanowisk chronionych roślin i zwierząt w powiązaniu 

z prowadzeniem ochrony lasów w zasięgu Gminy Kraków. Należy stwierdzić, że wpływ 

zapisów Programu zwiększania lesistości na różnorodność biologiczną będzie zarówno 

w krótkim jak również długim okresie czasu zdecydowanie dodatni. 

6.5.2 Oddziaływanie na ludzi 

Oddziaływanie zapisów projektu Programu zwiększania lesistości na ludzi należy 

rozpatrywać w kontekście szeroko rozumianych korzyści o charakterze społecznym. 

Korzystny wpływ postanowień projektu Programu na ludzi uwidacznia się również poprzez 

zapewnienie, pracy i dochodów grupom zawodowym związanym z leśnictwem. Ludzie znajdą 

zatrudnienie i osiągną korzyści finansowe przy wykonywaniu zadań zaplanowanych 

w Programie zwiększania lesistości (zalesień, pielęgnacji drzewostanów). Wpływ zapisów 

projektu Programu zwiększania lesistości na ludzi, zarówno w krótkim, jak też w długim okresie 

czasu należy uznać za dodatni. 

6.5.3 Oddziaływanie na znane stanowiska chronionych gatunków zwierząt i roślin 

6.5.3.1 Oddziaływanie na chronione i rzadkie gatunki zwierząt 

Podstawą do przeprowadzenia oceny oddziaływania Programu zwiększania lesistości 

na chronione gatunki zwierząt było zebranie informacji o występujących na gruntach Gminy 

Miejskiej Kraków gatunkach i analiza oddziaływania zapisów Programu zwiększania lesistości 

na miejscach ich występowania. Do przeprowadzenia takiej analizy niezbędne jest dokładne 

określenie miejsca występowania poszczególnych gatunków. Jako dostępne źródła danych 

wykorzystano przede wszystkim: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie 



 

106 
 

na lata 2017-2030: Ochrona przyrody”. Opracowane przez zespół ekspertów pod kierunkiem 

mgr inż. M. Mydłowskiego. Dostępną literaturę oraz aktualną wiedzę o biologii i ekologii 

gatunków chronionych. Źródłem danych na obszarach Natura 2000 były głównie 

„Standardowe Formularze Danych”. W przypadkach, kiedy możliwe było zlokalizowanie 

poszczególnych chronionych gatunków zwierząt zestawiano wszystkie obszary, w których 

występowały i analizowano możliwość ujęcia tych gruntów w Programie zwiększania lesistości 

w kontekście wymagań ekologicznych danego gatunku. Przyjęte przez BULiGL Oddział 

w Krakowie ogólne założenia do typowania obszarów do zalesień wykluczyły obszary objęte 

ochroną prawną, z występującymi gatunkami chronionych zwierząt i związanych z ich 

bytowaniem siedlisk. 

Na obszarze Krakowa wykazano występowanie kilku gatunków chronionych 

chrząszczy dendrofilnych, z których najbardziej spektakularnym jest pachnica dębowa 

Osmoderma spp. (Osmoderma barnabita, O. eremita) – gatunek podlegający ścisłej ochronie 

gatunkowej, wymieniony w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych oraz 

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce ze statusem VU (gatunek zagrożony), 

a także ujęty w Konwencji Berneńskiej i Dyrektywie Siedliskowej (Załączniki II i IV), jako 

gatunek priorytetowy, wymagający ochrony ścisłej i wyznaczania specjalnych obszarów 

ochrony (Natura 2000). Występowanie pachnicy dębowej w obszarze Krakowa związane jest 

z występowaniem starych, dziuplastych drzew, we wnętrzu których występują obszerne 

próchnowiska. Pachnica dębowa tak jak i inne organizmy zasiedlające obszerne próchnowiska 

występujące w wiekowych drzewach, zagrożona jest wskutek zaniku odpowiednich siedlisk 

oraz niszczenia zasiedlonych drzew. Usuwanie zasiedlonych przez pachnicę drzew jest 

głównym zagrożeniem – wraz z wycinką drzewa bezpowrotnie niszczone jest stanowisko 

i siedlisko tego gatunku. Jedną z form ochrony pachnicy dębowej jest inicjowanie nowych 

zadrzewień z gatunków preferowanych przez pachnicę, co w przyszłości umożliwi dyspersję 

gatunku na nowe stanowiska. W ramach Programu zwiększania lesistości preferowano 

gatunki rodzime, min.: dęba, lipę, buka, wiąza, w związku z tym możliwość migracji 

i zasiedlania drzew w przyszłości zostanie znacznie poszerzona. Przeklasyfikowanie gruntów 

na Ls w ramach Programu w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania zbiorowisk 

leśnych, które w minionych latach w znacznej części były przeznaczane pod zabudowę lub 

inne cele inwestycyjne. Realizacja Programu zwiększania lesistości w długiej perspektywie 

czasowej może znacznie poprawić stan ochrony gatunku.  

Spośród wszystkich chronionych gatunków zwierząt, występujących na obszarze 

Miasta Krakowa, to właśnie motyle Lepidoptera stanowią faunistyczną „wizytówkę” miasta. 

Dla ochrony licznych populacji chronionych gatunków motyli z rodziny modraszkowatych 

Lycaenidae: modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous, modraszka telejusa 

Phengaris (Maculinea) teleius, czerwończyka fioletka Lycaena helle oraz czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar, utworzone zostały na terenie Krakowa obszary Natura 2000: Łąki 

Nowohuckie PLH120069, Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065, Skawiński obszar 

łąkowy PLH120079, obejmujące rozległe obszary otwarte, pośród których występują mniej lub 

bardziej rozległe płaty łąk wilgotnych i łąk zmiennowilgotnych, stanowiących siedlisko dla ww. 

gatunków motyli. Obszary Natura 2000 zostały wyłączone z planu zalesień (w ramach projektu 

Programu zwiększania lesistości w zasięgu Obszarów Natura 2000 zaplanowano wyłącznie 

przeklasyfikowanie użytków nieleśnych z występującymi zbiorowiskami leśnymi na użytek 

leśny), w  związku z tym brak oddziaływania negatywnego na chronione motyle oraz związane 

z nimi siedliska. 

Spośród chronionych gatunków kręgowców, do najbardziej narażonych na wyginięcie 

w obszarze Krakowa należą płazy (Amphibia). Przeprowadzona w latach 2009-2010, 

na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kompleksowa 

inwentaryzacja płazów i ich miejsc rozrodu wykazała występowanie na obszarze Krakowa aż 
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12 gatunków płazów (ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona B. viridis, grzebiuszka ziemna 

Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba 

trawna Rana temporaria, żaba moczarowa R. arvalis, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, 

żaba jeziorkowa P. lessonae, żaba śmieszka P. ridibundus, traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus i traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris), spośród 18 gatunków występujących 

w Polsce.  

Większość płazów prowadzi dwuśrodowiskowy tryb życia – ze środowiskiem wodnym 

zwierzęta te są głównie związane w okresie rozrodu i rozwoju stadium larwalnego (zależnie 

od gatunku od marca do sierpnia/września). Większość płazów po odbytych godach opuszcza 

środowisko wodne i zaczyna prowadzić lądowy tryb życia, zasiedlając okoliczne lasy, 

zadrzewienia, łąki, tereny rolne oraz nieużytki. Występowanie płazów jest, zatem zależne od 

dostępności odpowiednich biotopów lądowych oraz od obecności odpowiednich zbiorników 

wodnych, w których płazy przystępują do rozrodu i gdzie ich larwy/kijanki mają zapewniony 

bezpieczny rozwój.  

Dlatego też w celu doskonalenia działań w zakresie ochrony płazów należy zwracać 

uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących oczek wodnych, bagienek 

i torfowisk, stanowiących ich naturalne środowisko bytowania i rozrodu, oraz ich bezpośrednie 

otoczenie.  

Program zwiększania lesistości w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania 

zbiorowisk leśnych i powstania nowych, na dotychczasowych nieużytkach, dlatego 

powiększone zostaną biotopy zarówno bytowania jak również migrowania płazów.  

Kolejną grupą kręgowców, wśród których wszystkie krajowe gatunki podlegają 

ochronie prawnej, są gady (Reptilia). Z obszaru Krakowa podaje się występowanie 5 gatunków 

gadów (jaszczurki zwinki Lacerta agilis, jaszczurki żyworodnej Zootoca vivipara, zaskrońca 

zwyczajnego Natrix natrix, gniewosza plamistego Coronella austriaca i żmii zygzakowatej 

Vipera berus). Występowanie żmii zygzakowatej wydaje się dość wątpliwe, gdyż brak jest 

pewnych danych odnośnie występowania. 

Najcenniejszym gatunkiem spośród występujących w Krakowie gadów jest gniewosz 

plamisty – gatunek ściśle chroniony, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, 

wymagający ochrony czynnej oraz ustalenia strefy ochrony miejsc rozrodu i regularnego 

przebywania. 

Gniewosz plamisty zasiedla na obszarze Krakowa obszary zrębów wapiennych, 

na których występują siedliska muraw kserotermicznych, łąk świeżych i zarośli, 

w szczególności w obrębie nieczynnych kamieniołomów i łomów, gdzie znajduje odpowiednie 

kryjówki wśród rumoszu skalnego. Wymienione siedliska były eliminowane w trakcie 

typowania gruntów do Programu zwiększania lesistości ze względu na konieczność 

zachowania ich obecnego stanu.  

Dla występujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków gatunków gadów racjonalnie 

prowadzone zwiększanie lesistości nie stwarza zagrożenia stabilności populacji. 

Ptaki stanowią najbardziej widoczną grupę zwierząt zasiedlających miasta. 

Na obszarze Krakowa ptaki występują powszechnie, zarówno na peryferiach miasta, jak i w 

jego ścisłym centrum – ich brak dostrzega się jedynie w obrębie nowoczesnych, pozbawionych 

zieleni osiedli. Poszczególne gatunki ptaków reprezentują różne grupy ekologiczne, wśród 

których najliczniej występują ptaki zasiedlające zadrzewienia: parki miejskie, zadrzewione 

cmentarze, zieleńce osiedlowe, zadrzewienia w pasach drogowych oraz zadrzewienia 

w dolinach rzek i mniejszych cieków (Wisły i jej dopływów); liczne gatunki ptaków zasiedlają 

także obszary leśne Krakowa (m.in. Las Wolski, Lasy Tynieckie, Las Mogilski, Las Łęgowski, 

czy Las Łęgowy w Przegorzałach); nieliczne są natomiast gatunki lęgowe obszarów wodnych, 

związane głównie ze stawami i większymi zbiornikami powyrobiskowymi z wykształconą strefą 

roślinności szuwarowej (np. zbiorniki w Zesławicach, Bagry, Staw Płaszowski, zbiorniki 
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w Przylasku Rusieckim, Staw Dąbski, czy Stawy przy Bonarce); na peryferiach Krakowa 

spotyka się, także ptaki zasiedlające tereny otwarte (obszary łąkowe i pola uprawne); bardzo 

ważną grupę stanowią ptaki zasiedlające budynki. W Krakowie stwierdzono, co najmniej 132 

gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych (Walasz K., 2015). 

W obszarach leśnych i większych zadrzewieniach położonych na obrzeżach miasta 

gniazdują ptaki szponiaste, m.in. myszołów (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), czy też 

trzmielojad (Pernis apivorus), którego spotkać można w Lasach Tynieckich. W większych 

parkach i zadrzewieniach, zwłaszcza w miejscach ze zwartym, młodym drzewostanem, 

spotyka się krogulca (Accipiter nisus). W lasach i na terenach zadrzewionych w Krakowie 

występują także inne, pospolite w kraju, chronione gatunki ptaków – głównie wróblowatych. 

Takie gatunki jak zięba (Fringilla coelebs), kos (Turdus merula), kwiczoł (Turdus pilaris), szpak 

(Sturnus vulgaris), czy sikory – modraszka (Cyanistes caeruleus) i bogatka (Parus major) 

gniazdują powszechnie, nawet w zadrzewieniach rosnących w pasach dróg, w tym tych 

najbardziej ruchliwych i zatłoczonych w mieście. 

Gniazdowanie ptaków determinują głównie dwa czynniki: występowanie odpowiednich, 

bezpiecznych miejsc lęgowych oraz występowanie odpowiednich miejsc do zdobywania 

pożywienia. Zaburzenie tego układu skutkuje trwałym lub czasowym zanikiem gatunków 

ptaków na danym obszarze. Likwidacja miejsc rozrodu ptaków wynika najczęściej z: usuwania 

drzew i krzewów, na których ptaki zakładają gniazda (dotyczy ptaków budujących gniazda 

odkryte na drzewach i krzewach oraz dziuplaków); zabudowy terenów otwartych (dotyczy 

ptaków łąkowych i polnych); osuszania zbiorników wodnych oraz wycinania roślinności 

szuwarowej w okresie lęgowym (dotyczy ptaków wodno-błotnych); likwidacji szczelin i otworów 

w ścianach budynków (remonty elewacji / termomodernizacja) oraz zamykania strychów 

i stropodachów (dotyczy gatunków zasiedlających budynki). Program zwiększania lesistości 

wpisuje się poprzez zachowanie istniejących zbiorowisk leśnych i tworzenie nowych w szeroko 

pojętą ochronę różnorodności awifauny Krakowa. Zapewnia utrzymanie i powstawanie 

nowych obszarów wykorzystywanych, jako miejsca bytowania i miejsca lęgowe. 

Spośród ssaków podlegających ochronie, obok pospolitych, drobnych gatunków 

zasiedlających parki i zieleń nieurządzoną (np. jeż wschodni Erinaceus roumanicus, wiewiórka 

ruda Sciurus vulgaris) spotyka się na obszarze Krakowa także gatunki rzadkie, a nawet 

zagrożone. Większość gatunków ssaków związana jest z obszarami leśnymi lub 

zadrzewieniami o charakterze naturalnym, występującymi głównie wzdłuż cieków wodnych. 

Na przykład w lasach w okolicach Tyńca spotyka się orzesznicę leszczynową (Muscardinus 

avellanarius) z rodziny popielicowatych (Gliridae). Z ciekawszych gatunków ssaków, 

spotykanych w zadrzewieniach dolin rzecznych nawet w ścisłym centrum Krakowa (Prądnik, 

Wilga, Drwinka), wymienić należy: gronostaja (Mustela erminea) i bobra europejskiego (Castor 

fiber) – ten drugi gatunek odgrywa niemałe znaczenie dla zarządzania terenami zieleni, 

z uwagi na podcinanie i obalanie drzew, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi i mienia; jednocześnie bobry kształtują unikatowy ekosystem wodnych 

rozlewisk, tamując przepływ wody na ciekach.  

Z pewnością do najciekawszych przedstawicieli fauny zaliczają się nietoperze 

(Chiroptera). Spośród 25 krajowych gatunków nietoperzy, w Krakowie stwierdzono, co 

najmniej 15. Poszczególne gatunki nietoperzy zasiedlają zarówno budynki (szczeliny za 

płytami budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, strychy, stropodachy), jak i stare 

dziuplaste drzewa, tworząc nierzadki bardzo liczne kolonie, np. po kilkadziesiąt lub kilkaset 

osobników w przypadku borowca wielkiego (Nyctalus noctula). Kolonie nietoperzy 

wykorzystują, co roku te same schronienia (dziuple, przestrzenie pod odstającą korą), 

jednakże w ciągu sezonu rozrodczego często zmieniają kryjówki, przenosząc się z jednej 

dziupli do innej, stąd tak ważna jest obecność licznych dziuplastych drzew lub licznych budek 
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i schronów dla nietoperzy w zadrzewieniu. Okazałe, dziuplaste drzewa mogą stanowić także 

miejsce hibernacji całych kolonii nietoperzy. 

Sposób użytkowania terenów zieleni przez nietoperze ulega zmianie w cyklu rocznym; 

okresowym zmianom ulegają także miejsca pobytu nietoperzy. Zimą nietoperze hibernują, 

wybierając na hibernakula miejsca o sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych, 

w tym także okazałe drzewa, w których zajmują głębokie dziuple oraz pęknięcia pnia. Wiosną 

przychodzi czas na migrację do letnich kryjówek oraz czas żerowania po zimie. Wtedy to ciągi 

zadrzewień stanowią dla nietoperzy funkcję korytarzy ekologicznych oraz miejsce żerowania, 

zapewniając przy tym schronienie przed drapieżnikami, wiatrem, deszczem, a także osłonę 

przed nadmiernym oświetleniem, (co ma szczególnie duże znaczenie dla gatunków 

płochliwych, dla których oświetlona przestrzeń jest barierą nie do pokonania). Osłona, jaką 

tworzą zadrzewienia, ma znaczenie zarówno w trakcie migracji długodystansowych (między 

kryjówkami letnimi, a zimowymi), jak i w codziennych przelotach krótkodystansowych (między 

kryjówkami letnimi, a miejscami żerowania). W okresie letnim zieleń miejska może stanowić 

schronienie oraz miejsce rozrodu dla większej liczby gatunków nietoperzy. Bardzo ważną rolę 

pełni zieleń miejska w przypadku, gdy osłania wylot kryjówek zlokalizowanych w szczelinach 

budynków, na strychach czy pod dachami – osłona taka jest istotna dla gatunków o krótkim 

zasięgu sonaru, przemieszczających się wzdłuż zadrzewień liniowych. Drzewa w mieście 

wykorzystywane są przez niektóre gatunki nietoperzy, jako miejsce godów, przypadających 

późnym latem i jesienią. Samce nietoperzy z grupy borowce (Nyctalus) i grupy karliki 

(Pipistrellus) ustanawiają w tym czasie swoje terytoria w dziuplach drzew, czy też w skrzynkach 

lęgowych, skąd wabią samice. Jesienią zaczyna się okres migracji na zimowiska, podczas 

którego nietoperze żerują intensywnie przed hibernacją. Biologia poszczególnych gatunków 

nietoperzy wskazuje, że dla stabilnego istnienia i rozwoju populacji niezbędne jest 

występowanie lasów, zadrzewień stanowiących miejsce bytowania i migracji. Program 

zwiększania lesistości w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania zbiorowisk leśnych 

w tym naturalnych zbiorowisk nad ciekami wodnymi i powstania nowych, na dotychczasowych 

nieużytkach, dlatego powiększone zostaną biotopy zarówno bytowania jak również 

migrowania nietoperzy pełniąc funkcję korytarzy ekologicznych. 

Jednym z najrzadszych i najciekawszych ssaków Krakowa jest podlegający ochronie 

chomik europejski (Cricetus cricetus). W obszarze Krakowa wykazano sześć odrębnych 

stanowisk tego gatunku, w tym pięć zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej 

części miasta, w terenach o dość zróżnicowanej strukturze upraw rolnych, sprzyjających 

występowaniu stabilnych populacji chomika. W trakcie typowania gruntów pod zalesienia 

odrzucano obszary o znanej lokalizacji występowania chomika europejskiego. 

Na podstawie analizy można stwierdzić, że zapisy projektu Programu zwiększania 

lesistości nie będą negatywnie oddziaływać na przedstawione chronione gatunki zwierząt gdyż 

znane stanowiska szczególnie cennych i rzadkich gatunków zwierząt nie były ujmowane do 

planu zalesień. Biologia wielu chronionych gatunków zwierząt pozwala przypuszczać, 

że zaplanowane przeklasyfikowanie gruntów na Ls oraz racjonalnie przeprowadzone 

zalesienia nieużytków będą w długiej perspektywie czasowej pozytywnie oddziaływały 

na liczebność i kondycję populacji wielu gatunków. 

Wykonywanie niektórych zaprojektowanych w Planie zalesień, stanowiącym integralną 

część Programu zwiększania lesistości, zabiegów (redukcja gatunków obcych, melioracje 

agrotechniczne, uzupełnienie sukcesji rodzimymi gatunkami, zalesienia) może się wiązać 

z krótkoterminowymi zmianami w zajmowanych przez zwierzęta biotopach, jednakże 

oddziaływanie Programu zwiększania lesistości średnio i długookresowo będzie pozytywne 

gdyż powierzchnia biotopów w skali Gminy Miejskiej Kraków, nie ulegnie zmniejszeniu 

a poszczególne gatunki zwierząt mają możliwość migracji, poszukiwania i wyboru nisz 

ekologicznych. Pozytywny wpływ zapisów Programu zwiększania lesistości dla Miasta 
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Krakowa na zwierzęta, biorąc pod uwagę wszystkie zabiegi i zalecenia wynika z faktu, iż w 

wyniku ich realizacji na obszarze zachowana zostanie mozaika różnorodnych biotopów, 

odpowiadających bardzo zróżnicowanym preferencjom poszczególnych gatunków zwierząt, 

uzupełniona o nowe obszary zalesień. W wyniku realizacji zabiegów zamieszczonych 

w Programie zwiększania lesistości, optymalne warunki bytowania będą zapewnione 

dla gatunków związanych zarówno z drzewostanami jak również z zadrzewieniami, otwartymi 

powierzchniami śródleśnymi, siedliskami polno - łąkowymi.  

Reasumując racjonalnie przeprowadzony Program zwiększania lesistości nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na poszczególne chronione gatunki. Wynika to 

z faktu, że Program jest ukierunkowany na zachowanie, ochronę i pomnażanie zasobów 

leśnych, oraz z faktu, że przy jego tworzeniu zwracano szczególną uwagę na ochronę 

bioróżnorodności. 

 

Organizmy związane z martwym i rozkładającym się drewnem 

Ochrona organizmów związanych z martwym i rozkładającym się drewnem zgodnie 

z zapisami Programu ochrony przyrody powinna być realizowana poprzez zapewnienie 

odpowiedniej ilości drewna do naturalnego rozkładu, bez narażania drzewostanów 

na opanowanie przez szkodniki wtórne lub choroby grzybowe.  

Organizmy związane z martwym drewnem można podzielić na saproksylobionty 

i saproksylofile. Saproksylobionty to organizmy w sposób 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. 

Współczesna ochrona lasu uznaje za uzasadnione pozostawianie w lesie części 

drewna do naturalnego rozkładu. Ochrona organizmów związanych z martwym 

i rozkładającym się drewnem powinna być realizowana poprzez pozostawianie odpowiedniej 

ilości drewna do naturalnego rozkładu, bez narażania drzewostanów na opanowanie przez 

szkodniki wtórne lub choroby grzybowe. Pozostawianie rozkładającego się drewna wpłynie 

dodatnio na zwiększenie jego masy w lesie, dzięki czemu nastąpi intensyfikacja ochrony 

różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych. Większa ilość martwego drewna w lesie 

to wzrost ilości i liczebności organizmów z nim związanych.  

Jednym z podstawowych celów realizacji Programu zwiększania lesistości jest ochrona 

istniejących oraz zwiększenie powierzchni zbiorowisk leśnych (lasów, parków leśnych) również 

ochrona istniejących zadrzewień. Uzupełnienie 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. Ponieważ drzewostany nie będą pełnić funkcji 
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gospodarczych biomasa obumierających drzew, oraz drzew eliminowanych w trakcie 

pielęgnacji drzewostanów będzie w sposób ciągły uzupełniać rezerwuar martwego drewna. 

Wpływ zapisów Programu zwiększania lesistości na organizmy związane z martwym 

drewnem będzie jednoznacznie pozytywny.  

6.5.3.2 Oddziaływanie na chronione i rzadkie gatunki roślin 

Podstawą ochrony gatunkowej roślin jest znajomość miejsc ich występowania. 

Dla Gminy Miejskiej Kraków opracowano listę najcenniejszych występujących roślin objętych 

ochroną gatunkową. Do taksonów najbardziej zagrożonych w Krakowie, w związku 

ze zmianami zachodzącymi w ich siedliskach: murawach kserotermicznych, 

zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych, łąkach wilgotnych i torfowiskach węglanowych 

można zaliczyć następujące gatunki: 

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, Dzwonek syberyjski Campanula sibirica, 

Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, Goździk pyszny Dianthus superbus, Kosaciec 

syberyjski Iris sibirica, Kruszczyk błotny Epipactis palustris, Lipiennik Loesela Liparis loeselii, 

Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, Pełnik europejski Trollius europaeus, Rojownik 

(Rojnik) pospolity, Jovibarba sobolifera (Sempervirum soboliferum), Rosiczka okrągłolistna 

Drosera rotundifolia, Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, Starodub łąkowy Angelica palustris, 

Stoplamek szerokolistny i stoplamek krwisty Dactylorhiza majalis, D. incarnata, Storczyk męski 

Orchis mascula subsp. signifera, Zaraza czerwonawa Orobanche lutea. 

Poza omówionymi gatunkami, wymagającymi podjęcia działań ochronnych 

ukierunkowanych na zachowanie ich siedlisk, na obszarze Krakowa występuje szereg innych 

chronionych roślin – łącznie jest ich około 46-50 gatunków. Na przykład z rodziny 

storczykowatych (Orchidaceae) występują w Krakowie także: kukułka Fuchsa (Dactylorhiza 

fuchsii), kukułka plamista (D. maculata), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), 

kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), kruszczyk rdzawoczerwony (E. artrorubens), 

buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), podkolan zielonawy (Platanthera 

chlorantha), listera jajowata i gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), wśród których są gatunki 

typowo leśne, jak i występujące na polanach i łąkach. Spośród chronionych gatunków należy 

wymienić także: lilię złotogłów (Lilium martagon) – spotykaną głównie w Lasku Wolskim i w 

Lasach Tynieckich, miodownika melisowatego (Melittis melisophyllum) – spotykanego m.in. na 

wzgórzu Grodzisko i w lasach Zrębu Tyńca, a także występujący w Lasku Mogilskim czosnek 

niedźwiedzi (Allium ursinum). 

Analiza danych w oparciu o wykaz zadań projektowanych w Programie zwiększania 

lesistości wskazuje, że w obszarach, w których zlokalizowano stanowiska roślin chronionych 

nie planowano zabiegów. 

Dodatkowo grunty przeznaczone do zalesienia bądź uzupełnienia istniejącej sukcesji 

dwukrotnie lustrowano w trakcie realizowanych prac terenowych. W zdecydowanej większości 

są to grunty poprzemysłowe, porolne często zaśmiecone, zniekształcone. Nie można jednak 

całkowicie wykluczyć istnienia nierozpoznanych stanowisk roślin chronionych, dlatego w miarę 

możliwości działania zalesieniowe należy poprzedzać dodatkową lustracją przed 

rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia stanowisk dotychczas nierozpoznanych podjąć 

działania zmierzające do ochrony stanowiska.  

Należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu Programu zwiększania lesistości 

dla Gminy Miejskiej Kraków nie będzie się wiązała z wystąpieniem oddziaływań skutkującym 

trwałym pogorszeniem stanu populacji chronionych gatunków roślin występujących na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków oraz związanych z nimi siedlisk. 

6.5.4 Oddziaływanie na siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt 

Lasy Gminy Miejskiej Kraków stwarzają dogodne warunki bytowania dla wielu 

gatunków zwierząt oraz egzystencji roślin związanych ze środowiskiem leśnym.  
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W przypadku gatunków zwierząt, których areał występowania jest bardzo duży (liczne 

gatunki ptaków) lub gatunków roślin i zwierząt, dla których nie można określić precyzyjnie 

miejsc występowania, o wpływie zaplanowanych zabiegów można wnioskować na podstawie 

spodziewanych zmian powierzchni siedlisk ich bytowania. Dla gatunków, które mają ścisłe 

preferencje siedliskowe, np. występują tylko w starych drzewostanach, istotne jest żeby 

nie wystąpiło znaczące zmniejszenie powierzchni ich siedlisk. W ramach Programu 

zwiększania lesistości wytypowano grunty do przeklasyfikowania na Ls oraz grunty, głównie 

nieużytki i grunty porolne do zalesienia. W skutek realizacji projektu nie zostaną uszczuplone 

powierzchnie biotopów dla gatunków roślin i zwierząt obecnie występujących na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków.  

6.5.5 Oddziaływanie na wodę 

Las działa, jako naturalny filtr wody jednocześnie pełniąc funkcje wodochronne. 

Podstawową funkcją w ramach wodochronności jest retencyjność zapewniająca rezerwy wody 

w okresach jej niedoboru oraz zatrzymująca nadwyżki w okresach jej nadmiaru i zagrożenia 

powodziowego. Woda zatrzymywana jest głównie w glebie, ale duże znaczenie ma również 

zatrzymywanie opadów w koronach drzew oraz „wyczesywanie” mgły. W Programie 

zwiększania lesistości Gminy Miejskiej Kraków nie przewiduje się wykonywania zabiegów 

prowadzących do pogorszenia stosunków wodnych. Funkcje wodochronne, regulacja 

stosunków wodnych (ograniczenie niekorzystnych wahań poziomu wód gruntowych, 

ograniczenie i spowolnienie spływu powierzchniowego, spowolnienie topnienia śniegu a co za 

tym idzie zapobieganie powstawaniu powodzi), realizowane są poprzez zabiegi pielęgnacyjne, 

odnowienia, oraz przebudowę drzewostanów głównie w perspektywie długoterminowej, 

poprzez utrzymywanie trwałej pokrywy roślinnej filtrującej i magazynującej wodę. Realizacja 

założeń projektu Programu w zakresie zachowania zasobów wodnych, pełnienia funkcji 

wodochronnych, retencji wody przyczyni się do stabilizacji lub poprawy warunków wodnych na 

gruntach Gminy Miejskiej Kraków, w związku z powyższym wpływ założeń planu na stosunki 

wodne należy uznać za dodatni. 

6.5.6 Oddziaływanie na powietrze 

Las działa, jako naturalny filtr powietrza, wychwytujący cząsteczki pyłów, sadzy i innych 

szkodliwych substancji gazowych zanieczyszczających powietrze. Lasy będąc głównym 

producentem tlenu, pochłaniają jednocześnie znaczne ilości dwutlenku węgla. Sprzyja temu 

bogactwo roślin i trwałe utrzymywanie pokrywy roślinnej. Wszelkie działania przewidziane w 

Programie zwiększania lesistości opierają się na zasadach zachowania i pomnażania 

zasobów leśnych. Zachowanie i pomnażanie zasobów leśnych przyczynia się do poprawy 

parametrów powietrza, w związku z powyższym wpływ zapisów Programu zwiększania 

lesistości na powietrze atmosferyczne należy uznać za dodatni. 

6.5.7 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Utrzymanie trwałej roślinności leśnej sprzyja zabezpieczeniu gleby przed erozją 

i wypłukiwaniem.  

Wykonywanie niektórych zaplanowanych zabiegów gospodarczych i hodowlanych 

(odnowienia sztuczne) może się wiązać z krótkoterminowym przeobrażeniem pokrywy 

glebowej i krótkotrwałym oddziaływaniem negatywnym. Przygotowanie gleby pod odnowienia 

sztuczne (sadzenie stosowane będzie, jako główny sposób odnowienia lub jako uzupełnienie 

odnowienia naturalnego) przyczynia się do naruszenia wierzchniej porywy glebowej. 

W średnio i długookresowej perspektywie czasu trwała roślinność i wzrastający młody 

drzewostan pokrywają naruszone fragmenty gleby chroniąc przed erozją (funkcja 

glebochronna), przyczyniając się do długookresowego jednoznacznie pozytywnego 

oddziaływania wymienionych zabiegów na powierzchnię ziemi. 
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Nasadzenia zrealizowane na nieużytkach w rejonie oczyszczalni ścieków „Kujawy”. 

 

6.5.8 Oddziaływanie na krajobraz 

Zapisy projektu Programu zwiększania lesistości wpłyną na kształtowanie krajobrazu 

poprzez wprowadzenie sadzonek drzew, które w krótkim czasie wypełnią przestrzeń 

krajobrazu młodym drzewostanem, powodując, że krótko średnio i długoterminowy wpływ 

omawianych zabiegów na krajobraz będzie pozytywny. Mozaikowatość lasów, zróżnicowanie 

powierzchniowe, gatunkowe i wiekowe wzbogacają i urozmaicają krajobraz. 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 zarówno w całym Programie zwiększenia lesistości jak również w pierwszym 

okresie realizacji programu będzie odnawiana w formie uzupełnienia istniejącej naturalnej 

sukcesji drzew rodzimymi gatunkami lasotwórczymi. 



 

114 
 

 
Przykład uzupełnienia naturalnej sukcesji olchą czarną przy ul. Bp. Padniewskiego. 

 

Znaczna część gruntów zarówno całym Programie zwiększenia lesistości jak również 

w pierwszym okresie realizacji programu będzie przeklasyfikowana na grunty leśne poprzez 

zmianę w Powszechnej ewidencji gruntów i budynków.  
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Grunty zaproponowane do przeklasyfikowania na użytek leśny przy ul. Bp. 

Padniewskiego. 

 

Bardzo duży, pozytywny wpływ Programu zwiększania lesistości 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 w wyniku realizacji Programu zwiększania lesistości zostaną 

przekształcone w zbiorowiska leśne oparte na rodzimych gatunkach drzew odznaczające się 

dużymi walorami krajobrazowymi. Dodatkowo realizacja programu doprowadzi do 

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

energetycznych.  
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Nieużytki w Mydlnikach zakwalifikowane do zalesienia i uzupełnienia naturalnej 

sukcesji. 

 

 
Nieużytki wokół hałdy w Branicach zakwalifikowane do zalesienia i uzupełnienia 

naturalnej sukcesji. 
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Nieużytki przy ul Glogera przeznaczone do zalesienia w sąsiedztwie linii wysokiego 

napięcia. 

 

W trakcie analizy obszarów ujmowanych do Programu zwiększania lesistości 

analizowano punkty i ciągi widokowe. W przypadku kolidowania z walorami widokowymi 

odstępowano od zaklasyfikowania danego obszaru do Programu. W trakcie analizy gruntów 

ujmowanych w Programie zwiększania lesistości wystąpiły sytuacje specyficzne. Pierwsza 

odnosi się do obszarów na stokach pod Kopcem Kościuszki gdzie występuje zaawansowana 

sukcesja naturalna w kierunku zbiorowisk leśnych a jednocześnie obszar posiada walory 

widokowe. W tym przypadku należy kontrolować postępowanie sukcesji w osiach widokowych. 

Odmienna sytuacja występuje w przypadku gruntów przeznaczonych do zalesienia w rejonie 

ulicy Księcia Józefa tutaj ujęte grunty odznaczają się zarówno ekspozycją czynną jak również 

bierną. Również w tym przypadku realizacja zalesienia musi uwzględniać zachowanie ciągów 

widokowych. Ostatnia sytuacja dotyczy rejonu skałek Twardowskiego tutaj występuje 

fragmentami sukcesja początkowa w kierunku zbiorowisk leśnych. Ze względu na walory 

widokowe grunty te nie przeznaczano do zalesienia, lecz zaklasyfikowano do gruntów 

rezerwowych, celem ewentualnego przeklasyfikowania fragmentów nieoddziałujących 

negatywnie na oś widokową w przyszłości. 
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Grunty pod Kopcem Kościuszki z zaawansowaną sukcesją i jednocześnie ekspozycją 

czynną przeznaczone do zmiany klasyfikacji na Ls. 

6.5.9 Oddziaływanie na klimat 

Wpływ krótko, średnio i długoterminowy wszystkich zadań przewidzianych w Programie 

zwiększania lesistości uwidacznia się w pozytywnym oddziaływaniu nowo powstającego 

i zagospodarowanego przy pomocy tych zaleceń lasu na klimat: 

 stabilizacji lokalnego mikroklimatu,  

 złagodzeniu amplitudy wahań temperatury,  

 wpływ na wielkość parowania i kształtowanie wilgotności względnej powietrza, 

co przekłada się na wzrost ilości opadów,  

 kształtowaniu się swoistych stosunków świetlnych, 

 oddziaływaniu na prędkość wiatru (wiatrochronne oddziaływanie drzewostanu). 

Pozytywny długoterminowy wpływ zapisów Programu zwiększania lesistości dla Miasta 

Krakowa, jest widoczny jako łączne oddziaływanie lasów na klimat.  

6.5.10 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Oddziaływanie projektu Programu zwiększania lesistości na zasoby naturalne 

przekłada się na stan i wielkość zasobów drewna w lasach Gminy Miejskiej Kraków. W ramach 

Programu za las zostaną uznane powierzchnie, które wykształciły zbiorowiska o charakterze 

leśnym w wyniku spontanicznej sukcesji oraz przeznaczone do zalesienia. W dalszej 

perspektywie zostaną objęte ekstensywną gospodarką polegającą na wykonywaniu zabiegów 

hodowlanych, pielęgnacyjnych mających na celu stabilizację stanu zdrowotnego 

drzewostanów oraz  przebudową drzewostanów głównie obcego pochodzenia 

i niedostosowanych do siedliska.  

Przyjęcie proponowanych w Programie założeń przyczyni się do pożądanego kierunku 

rozwoju, a także pożądanego stanu docelowego zasobów leśnych Gminy Miasta Kraków.  
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Realizacja Programu daje gwarancje, że warunki do bytowania bardzo zróżnicowanej 

fauny i flory, nie zostaną ograniczone, a nawet ulegną wzbogaceniu, poprzez tworzenie 

się nowych nisz ekologicznych. 

6.5.11 Oddziaływanie na zabytki 

Zabiegi projektowane w Programie zwiększania lesistości bezpośrednio nie oddziałują 

na zabytki, gdyż mają znaczenie lokalne i dotyczą powierzchni, na której są wykonywane. Las 

bezpośrednio nie wpływa na zabytki i dobra kultury materialnej, tworzy natomiast 

niepowtarzalne ich tło, wzbogacając wnętrza krajobrazowe. Pośredni długookresowy wpływ 

na zabytki ma przebudowa drzewostanów z zastosowaniem odnowień o składzie zgodnym 

z występującymi siedliskami. Przyczynia się, bowiem do stworzenia naturalnego składu 

drzewostanów, zróżnicowanych wiekowo i gatunkowo, uszlachetniając tło krajobrazowe 

zabytków i innych dóbr kultury materialnej. 

6.5.12 Oddziaływanie na dobra materialne 

Przeklasyfikowanie gruntów na Ls oraz przeprowadzenie zalesień umożliwi 

prowadzenie trwale zrównoważonej, ekstensywnej gospodarki leśnej. Zapewni pracę, oraz 

dochód firmom wykonującym bezpośrednie czynności związane z zalesieniem i pielęgnacją 

drzewostanów.  

Realizacja Programu przyniesie również pośrednio dochody dla Skarbu Państwa, 

dlatego też wpływ zapisów Programu na dobra materialne należy uznać za pozytywny. 

6.5.13 Zbiorcza ocena oddziaływania na środowisko  

Sumaryczne ujęcie przewidywanego oddziaływania projektu Programu zwiększania 

lesistości na środowisko zostało przedstawione w poniższej tabeli. Przewidywane 

oddziaływanie projektu Programu zwiększania lesistości na środowisko w granicach zasięgu 

Gminy Miejskiej Kraków 

 

Lp. 
Elementy 

środowiska 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich 
przewidywane znaczące oddziaływanie na elementy środowiska 

1) Oddziaływanie 
łączne 

planowanych 
czynności i zadań 

gospodarczych 
Zalesienia 

Uzupełnienie 
sukcesji 

rodzimymi 
gatunkami 

Pielęgnowanie 
drzewostanów 

Redukcja 
gatunków 

obcych  

Przeklasy
fikowanie 
gruntów 

na Ls 

1 2 3 3 4   8 

1. 
Różnorodność 

biologiczna 
+1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

2. Ludzie +1/+2/+3 +1/02/+3 +1/+2/+3 +1/02/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

3. Zwierzęta 01/02/+3 01/02/+3 01/+2/+3 01/02/+3 01/02/03 01/02/+3 

4. Rośliny 01/02/+3 01/+2/+3 +1/+2/+3 01/+2/+3 01/02/03 01/+2/+3 

5. Woda +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 01/+2/+3 

6. Powietrze +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

7. 
Powierzchnia 

ziemi 
01/02/+3 01/02/+3 01/+2/+3 01/02/+3 01/02/03 01/02/+3 

8. Krajobraz +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

9. Klimat +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

10
. 

Zasoby naturalne +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

11
. 

Zabytki 01/02/03 01/02/03 01/02/03 01/02/03 01/02/03 01/02/03 

12
. 

Dobra materialne +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 

13 Łączna ocena 
oddziaływania 

projektu Programu 
zwiększania 
lesistości na 
środowisko 

+1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 +1/+2/+3 01/02/03 +1/+2/+3 
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Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na elementy środowiska oraz 
symbole dotyczące okresu tego oddziaływania: 
+ (plus) – wpływ dodatni, pozytywny, określono dla zabiegów gospodarczych zaprojektowanych w Programie zwiększania 
lesistości, które mogą mieć pozytywny wpływ na poszczególne elementy środowiska.  
0 (zero) – brak znaczącego wpływu, określono dla zabiegów gospodarczych zaprojektowanych w Programie zwiększania 
lesistości, które nie będą miały znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska 
– (minus) – wpływ ujemny, negatywny, zarezerwowany dla zabiegów gospodarczych zaprojektowanych w Programie 
zwiększania lesistości, które mogą mieć ujemny wpływ na poszczególne elementy środowiska, dla których należy wskazać 
sposoby ograniczenia negatywnego wpływu niektórych działań wynikających z Programu zwiększania lesistości 
 
1. oddziaływanie krótkoterminowe (1-5 lat) 
2.oddziaływanie średnioterminowe (okres obowiązywania planu - 10 lat) 
3. oddziaływanie długoterminowe (jedno pokolenie drzewostanu – ok. 100 lat) 
(np. symbol - 3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się, jako równoznaczny z oddziaływaniem znacząco 
negatywnym); 

1) uzasadnienie dokonanych ocen zamieszczono powyżej w części opisowej niniejszego rozdziału (6.5.1-6.5.12). 
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7 ROZWIĄZANIA I WNIOSKI DO PROJEKTU 

7.1 Przewidywane rozwiązania mające na celu ograniczanie negatywnych 

oddziaływań Programu zwiększania lesistości na środowisko 

Zapisy analizowanego w niniejszym opracowaniu projektu Programu zwiększania 

lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków nie zawierają zaleceń, których realizacja może znacząco 

negatywnie oddziaływać na środowisko lub obszary Natura 2000, w tym w szczególności na 

cele ochrony tych obszarów. Czynności zawarte w Programie zwiększania lesistości 

uwzględniają zapisy ustawy o ochronie przyrody, zabraniającej prowadzenia działań, które 

mogą pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz wpłynąć negatywnie na gatunki roślin i 

zwierząt chronionych lub przewidzianych do ochrony w ramach sieci Natura 2000.  

Program zwiększania lesistości nie zawiera projektów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem zamierzenia w nim zawarte nie są 

zamierzeniami inwestycyjnymi, ani też ingerencjami polegającymi na przekształceniu terenu. 

W związku z analizami zawartymi w prognozie należy uznać, że realizacja ustaleń 

projektu Programu zwiększania lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków, na lata 2018- 2040 nie 

naruszy zasad wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym zwłaszcza określonych w 

art. 33 ust.1. 

7.2 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zastosowanych w projekcie planu 

W trakcie powstawania projektu Programu zwiększania lesistości rozważano wnikliwie 

wiele różnych możliwych do zastosowania wariantów. Procedura opracowywania projektu jest 

procesem, podczas którego z wielu możliwych wariantów wybierane są rozwiązania 

optymalne, łączące w sobie zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodarczych i ochronę 

przyrody. Zapisy analizowanego w niniejszym opracowaniu projektu Programu zwiększania 

lesistości dla Gminy Miejskiej Kraków nie zawierają zaleceń, których realizacja może znacząco 

negatywnie oddziaływać na środowisko lub obszary Natura 2000, w tym w szczególności 

na cele ochrony tych obszarów.  

Podczas realizacji założeń Programu należy zwrócić uwagę na rozłożenie 

wykonywania zabiegów w takich porach roku, aby zminimalizować jakiekolwiek negatywne 

oddziaływanie na siedliska oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. 

7.3 Trudności napotkane podczas sporządzania Prognozy 

Do najważniejszych i zasługujących na omówienie trudności przy sporządzaniu 

prognozy dla Programu zwiększania lesistości należą: 

 

 Brak dokładnej wiedzy o występowaniu niektórych gatunków zwierząt, dotyczących 

obszaru Gminy Miejskiej Kraków. 

7.4 Wnioski końcowe  

Ekstensywna gospodarka leśna, która będzie prowadzona w związku z realizacją 

Programu zwiększania lesistości będzie chronić różnorodność biologiczną i wartości z nią 

związane, również zasoby wodne, gleby, rzadkie ekosystemy, oraz walory krajobrazowe.  

Projekt Programu zwiększania lesistości może zostać przedłożony do zatwierdzenia, 

gdyż nie stwierdzono jego znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary 

Natura 2000. 
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9 MAPY SPORZĄDZONE NA POTRZEBY PROGNOZY 
 Mapa sytuacyjno-przeglądowa walorów przyrodniczych w zasięgu Programu 

zwiększania lesistości miasta Krakowa. 

 

Do sporządzenia opracowania wykorzystano warstwy map numerycznych 

dla obszarów Gminy Miejskiej Kraków. 
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10 ZAŁĄCZNIKI 

1. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 
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2. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy z Małopolskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  
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3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 
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4. Opinia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
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