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1. Obszary przyrodnicze podlegające ochronie w miejscu 
planowanej inwestycji 
Planowana obwodnica w wariancie I przebiegać będzie przez fragment Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (około 600 m), natomiast w wariancie 
alternatywnym w dużej części (ponad 6 km) przebiega przez w/w Park, a także 
dwukrotnie przecina obszar Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego (km 8+300-8+500 
oraz km 9+500 – 10+750). Charakterystykę w/w parków z uwzględnieniem 
wyznaczonych dla nich celów ochronnych oraz obowiązujących na tych terenach 
zakazów, a także szczegółową analizę uwarunkowań związanych z lokalizacją 
przedsięwzięcia na terenie tych obszarów, przedstawiono poniżej.  

1.1. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 
1.1.1. Charakterystyka Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie z uwzględnieniem 
wyznaczonych dla niego celów ochronnych oraz obowiązujących na tym terenie zakazów 

Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" o powierzchni 20686,1 ha charakteryzuje się 
zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich, między innymi: Dolinę 
Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, Dolinę Będkowską, Dolinę 
Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki. 
W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody: 
 Dolina Eliaszówki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku, położony między 

Czerną a Paczółtowicami, o powierzchni 109,57 ha. Ochronie podlega tutaj 
zespół buczyny karpackiej i ciepłolubnej, grądu, łęgu olszowo-jesionowego 
oraz skały wapienne o urozmaiconych formach. 

 Dolina Kluczwody - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1989 roku, 
obejmujący fragment doliny pomiędzy Gackami i Wierzchowiem, 
o powierzchni 35,22 ha. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz wraz 
z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi. 

 Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1962 roku, położony 
między Dubiem a Paczółtowicami, o powierzchni 473,92 ha. Ochronie 
podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego 
oraz murawy kserotermiczne i naskalne. 

 Dolina Szklarki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku, położony miedzy 
Jerzmanowicami a Szklarami, o powierzchni 46,69 ha. Ochronie podlegają 
różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy 
kserotermiczne i naskalne. 

 Wąwóz Bolechowicki - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1968 roku, 
położony we wsi Bolechowice, o powierzchni 22,44 ha. Ochronie podlega 
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malownicza Brama Bolechowicka wraz ze skałami wapiennymi i jaskiniami, 
a także fragment łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego, zbiorowiska muraw 
i zarośli kserotermicznych. 

Wśród pomników przyrody dominującą większość stanowią pomniki przyrody 
"nieożywionej" - ostańce wapienne, jaskinie i źródła. Wśród nich warto wymienić: 
Jaskinię Nietoperzową, Jaskinię Wierzchowską Górną, źródła Będkówki, Kobylanki 
i Sztoły oraz wiele ostańców wapiennych o różnych formach morfologicznych. 
Spośród pomników przyrody ożywionej warto wspomnieć o zabytkowym 
przykościelnym zadrzewieniu lipowym w Racławicach oraz starą aleję bukową przy 
klasztorze w Czernej. 
Znajdują się tu także 3 stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie porfiru oraz 
martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach. 
Park Krajobrazowy działa na mocy Uchwały Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie. 
Szczególne cele ochrony Parku: 
1. ochrona wartości przyrodniczych: 
a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; 
b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; 
c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz 
wilgotnych łąk; 
d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 
2. ochrona wartości historycznych i kulturowych: 
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich; 
b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 
3. ochrona walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; 
b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-
widokowymi; 
4. społeczne cele ochrony: 
a) racjonalna gospodarka przestrzenia, hamowanie presji urbanizacyjnej; 
b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym 
szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji. 
W Parku zakazuje się: 
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1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
2.  umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów; 
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 
6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii 
brzegów rzek Prądnika (Białuchy) i Sztoły, a w odniesieniu do obszarów określonych w 
załącznikach do uchwały Nr 3a, 3b, 3c i 3d, w pasie szerokości do 100 m od linii 
brzegu rzeki Prądnika (Białuchy) zgodnie z zamieszczonymi w nich mapami, 
z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 
8.  likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodnobłotnych; 
9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezsciółkową; 
11. organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę Parku. 
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1.1.2.  Szczegółowa analiza uwarunkowań związanych z lokalizacją przedsięwzięcia na 
terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 

 Wariant I 

Od ulicy Jurajskiej, wzdłuż ulicy Na Zielonki do Czerwonego Mostu, projektowana 
obwodnica przebiegać będzie przez teren Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 
[Km od 2+790,00 do 3+300,00].  

1. Celem utworzenia parku krajobrazowego jest ochrona wartości 
przyrodniczych.  W czasie badań terenowych nie zaobserwowano naturalnych 
zbiorowisk roślinnych, roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz 
wilgotnych łąk. Jak opisano 3.1.2.1. są to grunty rolne w większej części 
wyłączone z użytkowania. Gatunki roślin należą do powszechnych, pospolitych 
w Polsce. Nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w 
sprawie ochrony gatunkowej roślin1, nie stwierdzono również występowania 
grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 
objętych ochroną2. W miejscu realizacji inwestycji nie ma też siedlisk 
zagrożonych wyginięciem.  

2. Celem utworzenia parku krajobrazowego jest również ochrona walorów 
krajobrazowych poprzez zachowanie otwartych terenów krajobrazów 
jurajskich. W omawianym terenie obwodnica nie przecina otwartych terenów, 
stanowi ich południową granicę, za którą znajduje się zwarta zabudowa. Nie 
stwierdzono również miejsc występowania charakterystycznych elementów 
przyrody nieożywionej, jak ostańce wapienne, jaskinie itp., które są 
przedmiotem ochrony w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.  

3. Jak pokazują wyniki inwentaryzacji (punkt 3.2.3.) na omawianym terenie nie 
stwierdzono miejsca stałego przebywania i rozrodu chronionych ssaków poza 
powszechnym kretem europejskim, ptaków wymienionych w Dyrektywie 
Ptasiej, nie ma też miejsc dogodnych dla rozwoju herpetofauny. 

4. Projektowana obwodnica przez teren parku krajobrazowego prawie w całości 
przebiegać będzie przez tunel, przez wzgórze Syberia wiercony metodą 
górniczą, dlatego nie będzie miała wpływu na migrację zwierząt wyznaczonym 
w tym miejscu  lokalnym korytarzem ekologicznym L10 (Tonie – 
Dziekanowice), co zostało omówione w punkcie 3.2.4. 

                                                             
1 Dz. U. 2014 poz. 1409 
 
2 Dz.U. 2014 poz. 1408 
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5. Na omawianym obszarze nie występują naturalne zadrzewienia śródpolne, 
przydrożne i nadwodne. Ze względu na zaprzestanie użytkowania gruntów 
rolnych w wyniku sukcesji wykształciło się piętra  krzewów, a nawet drzew. 
Występujące tam gatunki są charakterystyczne dla ciepłolubnych zbiorowisk 
okrajkowych:  głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), śliwa tarnina (Prunus 
spinosa), dzika róża (Rosa canina),  dereń świdwa (Cornus sanguinea), a także 
śliwa domowa (Prunus domestica), orzech włoski (Juglans regia), malina 
właściwa (Rubus idaeus), jeżyna popielica (Rubus caesius), czarny bez 
(Sambucus nigra). W dalszej części, wzdłuż Ulicy Na Zielonki, występują 
zadrzewienia i zakrzewienia robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), gatunku 
inwazyjnego, powodującego znaczne zmiany siedliskowe i trudnego 
w zwalczaniu. Wszystkie wymienione gatunki występują pospolicie na 
terenach ruderalnych, wyłączonych z użytkowania.  

6. Jak już wcześniej wspomniano, projektowana obwodnica przez teren parku 
krajobrazowego przebiegać będzie przez tunel, przez wzgórze Syberia 
wiercony metodą górniczą, dlatego oddziaływanie na siedliska flory i fauny 
będzie znikome. 

 

 Wariant alternatywny 

Duża część terenu, przez który przebiega projektowana obwodnica w wariancie 
alternatywnym, zlokalizowana jest w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie (Od 
fortu Tonie praktycznie do drogi krajowej nr 7) [Km 1+00-7+200]. 

1. Celem utworzenia parku krajobrazowego jest ochrona wartości 
przyrodniczych.  Wśród obszarów cennych przyrodniczo, które znajdują się 
w granicach parku krajobrazowego, na szczególną uwagę zasługuje Dolina 
Sudołu Prądnickiego i dolina Bibiczanki, gdzie zlokalizowane są dobrze 
zachowane fragmenty łęgów olszowo-wierzbowych z dorodnym 
drzewostanem olszy czarnej i wierzby kruchej, które odpowiadają 
priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. Ponadto 
na terenie Parku wyodrębniono także inne cenne siedliska przyrodnicze 
(szczegóły w punkcie 3.1.2.). Pozostałe tereny to grunty rolne użytkowane 
i wyłączone z użytkowania. Gatunki roślin należą do powszechnych, 
pospolitych w Polsce.  

2. Celem utworzenia parku krajobrazowego jest również ochrona walorów 
krajobrazowych poprzez zachowanie otwartych terenów krajobrazów 
jurajskich. Obwodnica w dużej mierze przecina otwarte tereny użytkowane 
rolniczo, które pełnią cenną rolę krajobrazową (3.1.2.2.). Ponadto nieopodal 
trasy przebiegu obwodnicy w tym wariancie, zlokalizowane są 
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charakterystyczne elementy przyrody nieożywionej, jak ostańce wapienne, 
jaskinie itp. (głównie w okolicy szlaku Orlich Gniazd i ulicy Trojanowickiej), 
które są przedmiotem ochrony w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.  

3. W miejscu przebiegu obwodnicy w tym wariancie nie ma wyznaczonych 
głównych korytarzy ekologicznych, jednakże droga przecina szereg lokalnych 
i miejscowych korytarzy (szczegóły w punkcie 3.2.4.) często w centralnych 
(węzłowych) miejscach skrzyżowań z innymi szlakami migracyjnymi, co może 
stanowić istotną barierę w przemieszczaniu się zwierząt. Ponadto, przez dolinę 
Prądnika, w której stwierdzono występowanie pstrąga potokowego i klenia 
w omawianym wariancie projektuje się przejścia metodą górniczą, co w fazie 
budowy pozwala na uniknięcie negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę. 

4. Na trasie i w okolicy przebiegu wariantu alternatywnego przez Park 
odnotowano gatunki ptaków, wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej 
(Łąki Giebułtowskie – derkacz, nad fortem Syberia - dzięcioł zielonosiwy, 
w rejonie przecięcia doliny Garliczanki i Bibiczanki – gąsiorek). 

5. Na terenie Parku inwestycja przecina szereg dolin rzecznych (Sudołu 
Prądnickiego, Prądnika, Garliczanki, Bibiczanki), będące miejscem rozrodu 
i bytowania płazów (punkt 3.2.3.) 

6. Na omawianym obszarze występują naturalne zadrzewienia śródpolne, 
przydrożne i przydrożne oraz drzewa i krzewy, które wykształciły się wyniku 
zaprzestania użytkowania gruntów rolnych. Występujące tam gatunki są 
charakterystyczne dla ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych:  głóg 
dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), śliwa tarnina (Prunus spinosa), dzika róża 
(Rosa canina),  dereń świdwa (Cornus sanguinea), a także śliwa domowa 
(Prunus domestica), orzech włoski (Juglans regia), malina właściwa (Rubus 
idaeus), jeżyna popielica (Rubus caesius), czarny bez (Sambucus nigra). 

1.2. Dłubniański Park Krajobrazowy  
1.2.1. Charakterystyka Parku z uwzględnieniem wyznaczonych dla niego celów ochronnych 
oraz obowiązujących na tym terenie zakazów 

Dłubniański Park Krajobrazowy posiada powierzchnię  10959,6 ha. Nazwa parku 
pochodzi od rzeki Dłubni, której dolina biegnie od północy na południe przez cały 
obszar parku. 
W obrębie parku projektuje się utworzenie dwóch rezerwatów przyrody: 
 Ostrysz - rezerwat leśno - krajobrazowy położony w okolicach Glanowa. 

Ochronie podlegałby fragment lasu łęgowego, płaty ciepłej buczyny oraz zręby 
skalne z roślinnością kserotermiczną. 

 Jodłowy Trzyciąż - rezerwat leśny, częściowy, położony w okolicach Zagórowej. 
Ochronie podlegałby drzewostan mieszany z dużym udziałem jodły jako 
gatunku godnego szczególnej ochrony na obszarze Wyżyny Krakowskiej. 
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Wśród pomników przyrody warto wymienić: starą aleję kasztanowców białych 
w Minodze, drzewa w zabytkowym parku dworskim w Młodziejowicach i Tarnawie, 
źródło "Jordan" w Ściborzycach i źródło Dłubni. 
Szczególne cele ochrony Parku: 
1. ochrona wartości przyrodniczych: 
a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; 
b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; 
c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz 
wilgotnych łąk; 
d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 
2. ochrona wartości historycznych i kulturowych: 
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich; 
b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 
3. ochrona walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; 
b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami 
estetyczno-widokowymi; 
4. społeczne cele ochrony: 
a) racjonalna gospodarka przestrzenna, hamowanie presji urbanizacyjnej; 
b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, 
w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji. 
W Parku zakazuje się: 

1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu art. 51 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska; 

2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, 
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych; 

4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów; 

5.  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
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przeciw-osuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno-błotnych; 

8. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
9. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową ; 
10. organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę parku krajobrazowego. 

 
1.2.2.  Szczegółowa analiza uwarunkowań związanych z lokalizacją przedsięwzięcia 
na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego 
 Wariant alternatywny 

Projektowana droga w tym wariancie dwukrotnie przecina obszar Dłubniańskiego 
Parku Krajobrazowego nieopodal miejscowości Bosutów i Boleń [Km 8+300-8+500 
oraz 9+500-10+750].  

 Celem utworzenia parku krajobrazowego jest ochrona wartości 
przyrodniczych. W obszarze przebiegu projektowanej obwodnicy przez teren 
Parku  znajdują się głównie grunty rolne użytkowane i w mniejszej części 
wyłączone z użytkowania. Gatunki roślin należą do powszechnych, pospolitych 
w Polsce. Nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono również występowania 
grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 
objętych ochroną.  

 Celem utworzenia parku krajobrazowego jest również ochrona walorów 
krajobrazowych. Obwodnica w omawianym miejscu przecina teren o walorach 
krajobrazowo-przyrodniczych nr K96 (Pola na południowy - wschód od 
Bosutowa) – pkt 3.1.2.3. 

 W miejscu przebiegu obwodnicy w tym wariancie nie ma wyznaczonych 
głównych korytarzy ekologicznych, jednakże droga przecina miejscowy 
korytarz biegnący od Książnic do linii kolejowej (pkt 3.2.4.) . 
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 Na omawianym obszarze występują naturalne zadrzewienia śródpolne, 
przydrożne i przydrożne oraz drzewa i krzewy, które wykształciły się wyniku 
zaprzestania użytkowania gruntów rolnych. 

  

1.3. Wnioski 
Zgodnie z artykułem 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody, zakazy o których 
mowa w ust. 1, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.14), zwanej dalej „inwestycją 
celu publicznego”. W związku z powyższym zakazy wyszczególnione w uchwałach 
w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Dłubniańskiego Parku 
Krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego jaką jest budowa 
północnego fragmentu  IV Obwodnicy Miasta Krakowa. 
Na podstawie przedstawionej wyżej analizy, stwierdza się, iż wariantem bardziej 
niekorzystnym pod względem ingerencji w przyrodę Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie i Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego jest wariant alternatywny 
lokalizacji północnej obwodnicy. Przemawia za tym szereg argumentów: 

 Pomimo, iż przebieg tego wariantu uwzględnia uwarunkowania urbanistyczne 
– przebiega poza gęstą zabudową mieszkaniową, to w większej części 
zlokalizowany jest na terenie obszaru PK Dolinki Krakowskie, przecinając 
otwarte przestrzenie o dużych walorach krajobrazowych, a także liczne lokalne 
i miejscowe korytarze ekologiczne, często w ich centralnych punktach, co może 
mieć istotny wpływ na migrację zwierząt. 

 Przebiega przez tereny dwóch parków krajobrazowych, które jako obszary 
chronione zostały przydzielone do typu III, stanowiącego obszary cenne 
przyrodniczo (szczegóły pkt 3.1.2.1.). 

 Na trasie przebiegu obwodnicy wariantem alternatywnym przez teren Parku 
Krajobrazowgo Dolinki Krakowskie występują siedliska priorytetowe roślin oraz 
siedliska ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. 

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu ocena oddziaływania na środowisko, 
wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie wariantu I przebiegu północnej obwodnicy Krakowa. 
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2. Obszary Natura 2000 
Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natury 2000 jest PLH120069 Łąki 
Nowohuckie  w odległości około 3 km na południe od węzła nowohuckiego oraz  
PLH120004 Dolina Prądnika około 4 km na północ od węzła w Modlnicy. Poniżej 
scharakteryzowano te obszary oraz przedstawiono wpływ inwestycji na przedmioty 
ich ochrony. 

2.1. PLH120069 Łąki Nowohuckie 

Opis obszaru 

Obszar położony w dolinie Wisły (na dawnej terasie zalewowej). Od południa graniczy 
ze starorzeczem Wisły, odpółnocy 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. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie 

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. 
Zagrożenia 
Niewłaściwe       użytkowanie łąki,  szuwarów  trzcinowych, młak  -  zbyt  wczesny  
termin koszenia, łąki są koszone każdego roku na całej powierzchni. Zły termin 
koszenia   utrudnia   motylom przejście  cyklu  rozrodczego. Ze  względu  na  motyle  
z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej łąki nie powinny być koszone  w  okresie  od 
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początku    maja    do    końca sierpnia.     Równomierne     i  coroczne       koszenie       
łąk wpływa 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.   W okresie lęgowym ptaków 
zagrożenie     stanowią psy wyprowadzane   na   spacery bez smyczy. 
Wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony 
Przedsięwzięcie zarówno wariancie I jak i alternatywnym nie będzie negatywnie 
wpływać na przedmioty ochrony w/w obszaru, gdyż głównym zagrożeniem jest 
niewłaściwe użytkowanie łąk. W czasie inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono 
występowania motyli chronionych na tym terenie ani ich siedlisk, a inwestycja od 
obszaru oddzielona jest zwartą zabudową i usytuowana jest w dużej odległości, by  
mogła oddziaływać na te gatunki. 

2.2. PLH120004 Dolina Prądnika 

Opis obszaru 

Obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną 
usianą rozproszonymi ostańcami, będącymi typowymi elementami krajobrazu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Formy te powstały w wyniku procesów erozyjnych 
działających w górnojurajskich wapiennych skałach budujących ten obszar. 
Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania 
licznych jaskiń, szczelin i malowniczych form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata 
roślinna tworzy skomplikowany układ przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie 
warunków siedliskowych; nierzadko obok siebie występują zbiorowiska o odmiennym 
charakterze ekologicznym. Większą część ostoi pokrywają lasy grądowe, buczyny i na 
mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na stromych zboczach i skałach 
występują ciepłolubne zarośla, murawy kserotermiczne i wapieniolubne zbiorowiska 
naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty mezofilnych łąk i pastwisk oraz 
roślinność nadpotokowa. Na terenie ostoi - w dolinie rzeki - występuje luźna 
zabudowa. 
Wartość przyrodnicza i znaczenie 
Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele rzadkich 
i zagrożonych oraz podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych 
i zwierząt. Łącznie notowano tu występowanie 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG. Stwierdzono też obecność 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, szczególnie dobrze zachowały się typowo wykształcone 
płaty buczyn i jaworzyn. W związku z ograniczeniem użytkowania kośno-pasterskiego, 
interesujące zbiorowiska nieleśne - łąki i murawy - podlegają sukcesji. 
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Na niewielkim terenie występują prawie wszystkie zjawiska geomorfologiczne typowe 
dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; liczne są też zjawiska krasowe (około 300 
jaskiń). 
 
Zagrożenia 
Zanieczyszczenie  powietrza,  turystyka, synantropizacja  szaty    roślinnej. 
Wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony 
 

Podstawowym zagrożeniem dla powyższego obszaru są zanieczyszczenia powietrza. 
Wykonane w raporcie obliczenia wykazały, iż najbardziej korzystnym pod względem 
emisji do powietrza jest wariant I przebiegu obwodnicy, a po zastosowaniu osłony 
tunelowej i ekranów, eksploatacja obwodnicy nie spowoduje istotnych zmian 
poziomów immisji zanieczyszczeń do środowiska, poza terenem bezpośrednio 
przylegającym do drogi. W związku z powyższym przedsięwzięcie zlokalizowane 
w dużej odległości od omawianego obszaru Natura 2000 nie będzie oddziaływać na 
przedmioty jego ochrony. 

3. Opis elementów przyrodniczych w miejscu realizacji 
przedsięwzięcia oraz oddziaływania na przyrodę (inwentaryzacja 
przyrodnicza) 

Na omawianym terenie przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza, której 
głównym celem było określenie wartości przyrodniczej miejsca inwestycji 
z wyszczególnieniem gatunków roślin i zwierząt tu występujących oraz oszacowano 
wpływ planowanego przedsięwzięcia na przyrodę w związku z projektowaną 
obwodnicą Krakowa, zwłaszcza na przedmioty ochrony parków krajobrazowych. 
W pierwszej kolejności zgromadzono dostępne materiały na temat terenu, po którym 
ma  przebiegać obwodnica w wariancie I i alternatywnym. Kolejno, zapoznano się 
z typami ekosystemów, potencjalną roślinnością omawianych obszarów. Następnie 
wykonano wstępną identyfikację typów siedlisk i zbiorowisk roślinnych, przemierzając 
trasę zarówno wariantu I jak i wariantu alternatywnego projektowanej obwodnicy, by 
porównać wartość przyrodniczą obu wariantów. Ostatecznie skupiono się na 
waloryzacji botanicznej najcenniejszych zbiorowisk roślinnych i określono wpływ 
inwestycji na te obszary. Po wnikliwej analizie uzyskanych materiałów odrzucono 
wariant bardziej niekorzystny i zaproponowano działania ograniczające szkody 
w zasobach przyrodniczych na trasie przedsięwzięcia. 
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3.1. Szczegółowa inwentaryzacja flory 

3.1.1. Metodyka porównawczej oceny wariantów 
Przy wykonaniu waloryzacji krajobrazowej i przyrodniczej terenu przebiegu 
projektowanej obwodnicy wariantem I i alternatywnym, zastosowano „metodę 
kolejnych kroków”, polegającą na wieloetapowej analizie badanego obszaru 
w różnych skalach i na różnych poziomach szczegółowości. 

I krok (etap I) prace wstępne 

Obejmował identyfikację znanych, wartościowych obiektów przyrodniczych: 

 prace kameralne przy wykorzystaniu map topograficznych i ortofotomap; 
 analiza istniejących opracowań na temat badanego terenu. 

 Ustalenie granic badanego terenu. 
Projektowana droga wg wariantu I biegnie na północ od rejonu Krakowa „Tonie”, 
następnie przez teren niezabudowany (Gliniki) i przecina drogę z Toń do Pękowic. 
Dalej na północ od ulic Na Zielonki oraz Waliszewskiego przecina południową część 
gminy Zielonki i rzekę Prądnik i dochodzi do ul. Dożynkowej na północ od szpitala 
w Witkowicach. Następnie biegnąc na północ od Łysej Góry przecina drogę Kraków – 
Kielce i biegnie, aż do drogi z Sudołu do Węgrzc. Po minięciu drogi z Dziekanowic do 
Bosutowa trasa wariantu I prowadzi na południe, w kierunku Dziekanowic i dalej 
wzdłuż linii kolejowej przekraczając ją dwukrotnie na południe od Spław i Batowic. 
Następnie projektowana obwodnica przecina ul. Gustawa Marcinka, przebiega przez 
teren ogrodów działkowych. Dalej włącza się wraz z trasą wariantu III w projektowany 
węzeł Nowohucki (realizowany w ramach innego zadania tj. budowy drogi S7)  na 
terenie miasta Krakowa. 
Planowana północna obwodnica Krakowa wg wariantu alternatywnego przecina ul. 
Łokietka prowadzącą z Toń do miejscowości Trojadyn. Następnie omija Pękowice po 
stronie północnej i biegnie dalej pomiędzy Zielonkami a Trojanowicami, kierując się na 
południe od Garlicy Murowanej. Od strony północnej omija Bibice i przecina trasę 
Kraków – Kielce pomiędzy Węgrzcami a Michałowicami. Następnie schodzi nieco 
bardziej na południe omijając od strony północnej miejscowości Boleń i Bosutów 
i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim omijając po stronie zachodniej 
Dziekanowice i Batowice. Następnie przecina drogę łączącą ul. Powstańców 
z Batowicami i przechodzi wzdłuż linii kolejowej przekraczając ją dwukrotnie na 
południe od Spław i Batowic. Następnie projektowana obwodnica przecina ul. 
Gustawa Marcinka, przebiega przez teren ogrodów działkowych. Dalej włącza się wraz 
z terasą wariantu I w projektowany węzeł Nowohucki (realizowany w ramach innego 
zadania tj. budowy drogi S7)  na terenie miasta Krakowa. 
Długość projektowanej trasy wg wariantu I wynosi około 11,6 km, natomiast                          
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wg wariantu III około 14,3 km. 

 Zgromadzeniu dostępnych informacji archiwalnych na temat terenu. 

Korzystano z następujących opracowań: 

 Inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia polegającego 
na budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tworek S. i in., Kraków, wrzesień 
2009. 

 Tereny cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz sieć 
łączących je korytarzy ekologicznych na obszarze gminy Zielonki. Walasz K. 
i Gawroński S., 2011. 

 Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Zając A., Zając 
M. Pracownia  Chorologii Komputerowej Inst. Bot. Uniw. Jagiellońskiego, 
Kraków 1997. 

 Korytarze ekologiczne w małopolsce. Perzanowska J. i in. Kraków, 2005. 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, maj 2012. 
 Regionalizacja geobotaniczna Polski, Matuszkiewicz J. IGiPZ PAN, Warszawa, 

2008. 
 Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 
 Podręcznikiem dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 

dróg krajowych. GDKiA 2007 r. 
 

 Rozpoznaniu budowy geologicznej badanego obszaru, rzeźby terenu, 
warunków hydrologicznych (co szczegółowo zostało przedstawione w raporcie 
oddziaływania na środowisko). 
 

 Zapoznaniu się z typami ekosystemów, potencjalną roślinnością omawianego 
terenu. 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski3  teren planowanej inwestycji zarówno 
w wariancie I jak i III stanowi potencjalne siedlisko grądu subkontynentalnego (Tilio-
Carpinetum) w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej ubogiej lub żyznej. 
W dolinach potoków łęgi wierzbowo - topolowe i wiązowo - jesionowe. Pierwotny 
krajobraz analizowanego obszaru został przekształcony wskutek działalności 
człowieka w krajobraz kulturowy rolniczy.  

                                                             
3 Jan Marek Matuszkiewicz,  Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008. 
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 Przygotowaniu podkładów. W omawianym przypadku podkład stanowiła 
mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000, stanowiąca źródło 
aktualnych informacji o terenie i podstawą orientacji. Na podkładzie 
znajdował się system cieków wodnych, dróg, charakterystyczne punkty 
terenu, topograficznie istotne poziomice.  

II krok (etap II) Inwentaryzacja botaniczna 

Wielokrotne wizje terenowe zespołu przyrodników, weryfikacja liczby i zasięgu 
wytypowanych w etapie I obiektów przyrodniczych czyli kompleksów mniejszych 
elementów przyrody wyróżniających się w krajobrazie. 

Każdy wariant był analizowany przy użyciu tych samych wskaźników, które zostały 
wymienione poniżej. 

1. Badania terenowe prowadzono od 30 marca do 25 czerwca 2015 r.  

• 30.03.2015r.  – inwentaryzacja ogólna; 

• 15.04.2015r. – inwentaryzacja ogólna z wyznaczeniem siedlisk obiektów 
cennych przyrodniczo (wariant I); 

• 16.04.2015r. – inwentaryzacja ogólna z wyznaczeniem siedlisk obiektów 
cennych przyrodniczo (wariant alternatywny); 

• 17.04.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów (wariant I);  

 20.04.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów (wariant 
alternatywny); 

• 07.05.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów (wariant I); 

• 08.05.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów (wariant 
alternatywny); 

• 28.05.2015r. – inwentaryzacja siedliskowa w obiektach - wariant I; 

• 05.06.2015r. – inwentaryzacja siedliskowa w obiektach – wariant 
alternatywny; 

• 11.06.2015r. – inwentaryzacja kontrolna wariant I; 

• 25.06.2015r. – inwentaryzacja kontrolna wariant alternatywny; 

2. Pracami objęto pas o szerokości co najmniej 100 m przebiegający trasą 
planowanej północnej obwodnicy Krakowa. 

3. Inwentaryzację  siedlisk  przyrodniczych prowadzono  metodą  marszrutową 
(topograficzną). Korzystając z mapy topograficznej, identyfikowano 
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zbiorowiska  na  podstawie gatunków charakterystycznych i wyróżniających. 
Najcenniejsze zbiorowiska roślinne nanoszono na mapę. Nazwy wyróżnionych 
w terenie jednostek syntaksonomicznych dostosowano do nomenklatury 
zbiorowisk, przyjętej w opracowaniu Matuszkiewicza4. Jednoczenie tworzono 
dokumentację fotograficzną. 

4. Prace terenowe w szczególności obejmowały inwentaryzację flory naczyniowej 
pod kątem gatunków zagrożonych, rzadkich i prawnie chronionych, 
inwentaryzację cennych zbiorowisk roślinnych oraz chronionych siedlisk 
przyrodniczych. 

5. Na trasie planowanej obwodnicy wydzielono trzy typy siedlisk: 
 Typ I obszary siedlisk silnie przekształconych (są to obszary o niskim 

stopniu naturalności, mało cenne przyrodniczo - kompleksy pól uprawnych, 
nieużytki). 

 Typ II obszary potencjalnie cenne przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia (tereny podmokłe, ekstensywnie użytkowane łąki 
i pastwiska, kompleksy leśne). 

 typ III obszary cenne przyrodniczo (obszary chronione, obszary o znaczeniu 
wspólnotowym, siedliska o dużej bioróżnorodności). 

III krok (etap III) 

Przeprowadzenie kartowania terenu oraz inwentaryzacja cech przyrodniczo-
krajobrazowych poszczególnych obiektów przyrodniczych - karty obiektów 
przyrodniczych. 

IV krok (etap II) 

Wartościowanie obiektów przyrodniczych ma podstawie przyjętych kryteriów.  

Charakterystyka konfliktu przyrodniczego dla obiektu przyrodniczego. 

V krok (etap V) 

Opis działań ograniczających szkody w zasobach przyrodniczych na trasie 
przedsięwzięcia. 

                                                             
4 Matuszkiewicz W. 2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 
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3.1.2. Wyniki przeprowadzonych badań 
 

3.1.2.1. Typy siedlisk na trasie przebiegu obwodnicy  
 Wariant I 

Na obszarze planowanej inwestycji dominują grunty rolne w większości użytkowane 
jako pola uprawne (około 60 %), w mniejszej części jako  nieużytki (około 40 %) oraz 
łąki kośne (około 10%). W związku z powyższym  szata roślinna została ukształtowana 
głównie pod wpływem presji człowieka. Jest to szczególnie roślinność synantropijna 
(segetalna i ruderalna). Roślinność synantropijna, rozwija się na siedliskach całkowicie 
sztucznych, takich jak pola uprawne, brzegi dróg, torów kolejowych, itp. Wiele z nich 
odznacza się obfitą produkcją nasion, dużą łatwością obsiewu i bardzo szybkim 
rozwojem. Dzięki temu rośliny te mogą w krótkim czasie, opanować znaczne 
przestrzenie. Nomenklaturę powyższych zbiorowisk sklasyfikowanych na trasie 
obwodnicy wg Matuszkiewicza przedstawiono w pkt 3.1.2.1. 

Jedynie na kilku obszarach stwierdzono występowanie cenniejszych zbiorowisk 
roślinnych: 

 Typ III  - obszar cenny przyrodniczo ze względu na położenie w parku 
krajobrazowym [Km od 2+790,00 do 3+300,00]. Od ulicy Jurajskiej, wzdłuż 
ulicy Na Zielonki do Czerwonego Mostu (projektowanego skrzyżowania z ulica 
Wolbromską), obwodnica przebiegać będzie przez teren Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Od ulicy Jurajskiej, wzdłuż ulicy Na 
Zielonki  do skrzyżowania z ulicą Jęczmienną są to grunty odłogowane, 
w sporej części od dłuższego czasu. W wyniku postępującej sukcesji 
wykształciło się piętro  krzewów, a nawet drzew. Występują tam gatunki 
charakterystyczne dla ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych, takie jak:  głóg 
dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), śliwa tarnina (Prunus spinosa), dzika róża 
(Rosa canina),  dereń świdwa (Cornus sanguinea), a także śliwa domowa 
(Prunus domestica), orzech włoski (Juglans regia), malina właściwa (Rubus 
idaeus), jeżyna popielica (Rubus caesius), czarny bez (Sambucus nigra). 
W dalszej części wzdłuż Ulicy Na Zielonki występują zadrzewienia 
i zakrzewienia robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), gatunku inwazyjnego, 
powodującego znaczne zmiany siedliskowe i trudnego w zwalczaniu, za 
którymi (także wzdłuż ulicy Pękowickiej) usytuowane są pola uprawne, na 
których rozwijają się zbiorowiska segetalnych chwastów upraw zbożowych 
i okopowych. Szczegółowy wpływ na przyrodę Parku został przedstawiony 
w punkcie 1.1. 
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 Typ III - obszar cenny przyrodniczo. W km od 8+900 do 9+450 planowanej 
obwodnicy w miejscowości Węgrzece w dolinie potoku Sudół Dominikański 
zlokalizowane jest zbiorowisko  z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) 
i zaroślami szerokolistnych wierzb klasy Alnetea glutinosae (olsy i zarośla 
łozowe). Jest to naturalne obniżenie terenu, w którym gromadzą się wody 
opadowe, spływające ze wzniesień znajdujących się pomiędzy Węgrzcami a 
Bosutowem (rys 15, 16, 17, 18). 
Wzdłuż koryta cieku wykształciły się zadrzewienia olszy czarnej (Alnus 
glutinosa), która jest gatunkiem pospolitym i na terenie całego kraju porasta 
brzegi wód oraz łozowiska, które rosną często w zagłębieniach o utrudnionym 
odpływie. W podszycie dominują pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), 
niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera), żywokost lekarski 
(Symphytum officinale), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea). 
W obniżeniach terenu, miejscach, gdzie wody lokalnych potoków (w tym Sudół 
Dominikański), wylewają, znajdują się szuwary wielkoturzycowe 
(Magnocaricion) z trzciną pospolitą (Phragmites australis), a wyżej szuwary 
właściwe (Phragmition) z turzycą zaostrzoną (Carex gracilis) i turzycą lisią 
(Carex vulpina) (rys. 19, 20). 
Występują też rośliny charakterystyczne dla wilgotnych łąk klasy Molinietalia 
caeruleae:  Scirpus sylvaticus (sitowie leśne), Galium uliginosum (przytulia 
bagienna), Cirsium canum (ostrożeń siwy), Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy), 
jednakże wyniku zaniechania wykaszania pojawiają się też gatunki 
synantropije, m.in. pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). 
Wyżej (nieopodal nieopodal skrzyżowania ulicy Krakowskiej w Bosutowie 
z Drogą Królewską) wykształciły się zarośla przydrożne z dziką różą (Rosa 
canina), głogiem jednoszyjkowym (Crataegus monogyna), orzechem włoskim 
(Juglans regia), dziką jabłonią (Malus sylvestris) i wiśnią  (Cerasus avium). 
Niektóre płaty tych zbiorowisk przypominają z fizjonomii zarośla okrajkowe 
klasy Rhamno-Prunetea, lecz brak jest innych gatunków leśno-zaroślowych. 
W podszycie dominują trawy (około 60%) głównie kupkówka pospolita, 
kłosówka miękka, wiechlina łąkowa oraz malina właściwa (około 40 %) – rys. 
21, 22. 

 Typ II - obszar potencjalnie cenny przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia [km 1+963 – 2+200] (rejon ul. Władysława Łokietka) kompleks 
leśny związany z potokiem Sudół Prądnicki. W rejonie Ulicy Władysława 
Łokietka projektowana obwodnica przebiegała będzie przez potok Sudół 
Prądnicki  (rys. nr 3). Na północ od omawianego obszaru zlokalizowane są 
cenne zbiorowiska olszowo-wierzbowe, ale w omawianym miejscu wyraźnie 
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widać wpływ antropopresji (zubożenie gatunkowe, obecność gatunków 
inwazyjnych). Rozwinęło się zbiorowisko z wierzbą uszatą (Salix aurita), 
wierzbą szarą (Salix cinerea), wierzbą pięciopręcikową (Salix pentandra), 
wierzbą kruchą (Salix fragilis), wierzbą białą, (Salix alba) oraz olszą czarną 
(Alnus glutinosa). Piętro krzewów stanowi głownie czarny bez (Sambucus 
nigra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) gatunek inwazyjny oraz głóg 
dwuszyjkowy (Crataegus laevigata). W podszycie dominuje pokrzywa 
zwyczajna (Urtica dioica), a także niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora), jeżyna popielica (Rubus caesius), kielisznik zaroślowy (Calystegia 
sepium), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), która jest gatunkiem 
inwazyjnym, groźnym dla rodzimej przyrody. Wyżej doliny potoku znajdują się 
gęste zarośla zdominowane przez formy drzewiaste i krzewiaste głogu 
dwuszyjkowego (Crataegus laevigata), występuje także czarny bez (Sambucus 
nigra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), wiąz pospolity (Ulmus minor).  

 Typ II - obszar potencjalnie cenny przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia [Km 3+300-3+500] Zadrzewienie Czerwony Most (przy moście 
będącym częścią dawnej Twierdzy Kraków) jest obszarem przyrodniczo-
krajobrazowym (P 26), wymienionym w opracowaniu przyrodniczym, 
wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  (Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 
2011). Jest to młode zadrzewienie złożone z robinii akacjowej (Robinia 
pseudoacacia), orzecha włoskiego (Juglans regia), topoli osiki (Populus tremula 
L.), brzozy brodawkowatej (Betula pendula), wierzby płaczącej (Salix alba L. 
'Tristis'), śliwy domowej (Prunus domestica) (zdjęcie nr 7). Na obecnym 
stadium sukcesji roślinnej ma niewielką wartość przyrodniczą jednak z uwagi 
na szczupłość powierzchni zadrzewień jest warte bliższego zbadania, co 
przedstawiono w punkcie w punkcie 3.3.1.  

 Typ II - obszar potencjalnie cenny przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia. Km 4+323,00 - Dolina Prądnika w Zielonkach jest obszarem 
przyrodniczo-krajobrazowym (P 03), wymienionym w opracowaniu 
przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  (Kazimierz Walasz i 
Stefan Gawroński, 2011). Ze względu na ograniczenia zwartej zabudowy 
Zielonek, drzewa występują tylko bezpośrednio przy korycie rzeki. Rozwinęło 
się tu zbiorowisko  (zdjęcie nr 8)  z wierzbą uszatą (Salix aurita), wierzbą szarą 
(Salix cinerea), wierzbą rokita (Salix repens ssp. Rosmarinifolia),  wierzbą 
pięciopręcikową (Salix pentandra), wierzbą kruchą (Salix fragilis), wierzbą białą, 
(Salix alba) oraz olszą czarną (Alnus glutinosa).  

 Typ II - obszar potencjalnie cenny przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia. Obok (obwodnica ominie ten teren), w km 5+300-5+400 
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projektowanej drogi, zlokalizowane jest zbiorowisko w kształcie wyspy, które 
rozwinęło się na baterii, będącej częścią dawnej twierdzy Kraków (zdjęcie nr 9), 
znajdującej się  w obrębie rozległego kompleksu pól uprawnych nieopodal 
ulicy Dożynkowej. Dominują tam gatunki charakterystyczne dla ciepłolubnych 
zbiorowisk okrajkowych, takie jak:  głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) i 
dzika róża (Rosa canina), a także śliwa domowa (Prunus domestica), topola 
biała (Populus alba), jeżyna popielica (Rubus caesius), czarny bez (Sambucus 
nigra). Poniżej warstwy wysokich krzewów rozwinęły się głównie pokrzywy 
(Urtica dioica).  

 Typ II - obszar potencjalnie cenny przyrodniczo o umiarkowanym stopniu 
przekształcenia. Km 6+922 zadrzewienia nadrzeczne  potoku Bibicznka. Dolina 
dolnej Bibiczanki jest obszarem przyrodniczo-krajobrazowym (P111),  
wymienionym w opracowaniu przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy 
Zielonki  (Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011). Rozwinęły się tu 
zbiorowiska łozowe (zdjęcie nr 11)  z wierzbą uszatą (Salix aurita), wierzbą 
szarą (Salix cinerea), wierzbą rokita (Salix repens ssp. Rosmarinifolia),  wierzbą 
pięciopręcikową (Salix pentandra), wierzbą kruchą (Salix fragilis), wierzbą białą, 
(Salix alba) oraz olszą czarną (Alnus glutinosa). Pojedynczo występują jesion 
wyniosły, klon jawor, wiąz szypułkowy, topola szara, oraz dwa gatunki 
inwazyjne, które powinny być eliminowane – robinia akacjowa i klon 
jesionolistny. W podszycie dominuje bez czarny, miejscami agrest. W runie 
pokrzywa zwyczajna, czosnaczek pospolity, glistnik jaskółcze ziele, kuklik 
pospolity, jaskier rozłogowy, mniszek pospolity. W miejscach nieco 
zabagnionych kosaciec żółty, mozga trzcinowa, manna mielec, turzyca 
zaostrzona, sitowie leśne. W górę doliny (w rejonie ulicy Parkowej – km 7+007) 
znajduje się siedlisko skrzypu olbrzymiego (zdjęcie nr 12), który do 2014 r. 
objęty był ochroną ścisłą.  

Pozostałe tereny leżące na trasie projektowanej obwodnicy, scharakteryzowano 
poniżej. 

 Do 1+963,00 km  

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Trasa projektowanej obwodnicy od 
węzła Modlnica do ulicy Władysława Łokietka przebiega przez grunty rolne 
w większości odłogowane, w mniejszej części użytkowane jako pola uprawne. 
W terenach wilgotnych (w początkowym etapie) rozwinęły szuwary, w tym 
trzcinowiska (Phragmitetum australis) (rys. nr 1) oraz w dalszej części szuwary 
właściwe często w wyniku sukcesji przekształcone w zarośla łozowe w podszycie 
zdominowane przez pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica). Na terenach suchszych 
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rozwinęły się zbiorowiska ruderalne (rys. nr 2) z nawłocią olbrzymią (Solidago 
gigantea) i kanadyjską (Solidago canadensis). W wyniku sukcesji wykształciło się też 
piętro krzewów i drzew, które jako jedne z pierwszych zasiedlają nieużytki: głóg 
dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), czarny bez (Sambucus nigra),  brzoza 
brodawkowata (Betula pendula), a także orzech włoski (Juglans regia) i drzewa 
owocowe. Na terenach uprawianych rozwinęły się segetalne chwasty upraw 
zbożowych i okopowych. 

 Km od 1+963,00 do2+790,00 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Od doliny potoku Sudół do ulicy 
Jurajskiej obwodnica będzie przebiegać przez tereny odłogowane, na których 
rozwinęła się roślinność ruderalna (rys. nr 4) z nawłocią olbrzymią (Solidago gigantea) 
i kanadyjską (Solidago canadensis), pokrzywą zwyczajną (Urtica dioica). Piętro 
krzewów w większej części stanowi głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) i czarny 
bez (Sambucus nigra), a także śliwa tarnina (Prunus spinosa) i śliwa domowa (Prunus 
domestica). 

Na gruntach, które wyłączone z użytkowania są stosunkowo niedawno, znajdują się 
zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych roślin jednorocznych 
i dwuletnich z charakterystycznymi gatunkami takimi jak stulicha psia (Descurainia 
sophia), pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), stulisz lekarski (Sisymbrium 
officinale), konyza kanadyjska (Conyza canadensis) i sałata kompasowa (Lactuca 
serriola) oraz inne zbiorowiska jedno- i dwuletnich chwastów, roślin towarzyszących 
uprawom roślin okopowych i ogrodowych, zbożowych, także występujące na 
terenach ruderalnych. 

 Km od 3+383,00 do 4+323,00 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Od Czerwonego Mostu do doliny 
Prądnika obwodnica przebiegać będzie tunelem przez tereny pól uprawnych na 
którym rozwinęły się zbiorowiska segetalne. 

 Km od 4+323,00 do 5+791 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Początkowo zabudowa Zielonek, dalej 
rozległy kompleks pól uprawnych (uprawa pszenicy) . 

 Km od 5+791 do 6+922 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. W rejonie przebiegu planowanej drogi 
od ulicy Dożynkowej do doliny potoku Bibiczanka dominują pola uprawne 
z roślinnością segetalną, na gruntach wyłączonych z użytkowania gdzieniegdzie 
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rozwinęły się zakrzewienia z głogiem dwuszyjkowym (Crataegus laevigata), śliwą 
tarniną (Prunus spinosa), dziką różą (Rosa canina),  dereniem świdwą (Cornus 
sanguinea), śliwą domową (Prunus domestica), orzechem włoskim (Juglans regia), 
maliną właściwą (Rubus idaeus), jeżyną popielicą (Rubus caesius), czarnym bzem 
(Sambucus nigra). W podszycie na nieużytkach dominują pokrzywy ( Urtica dioica) 
oraz nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea) i kanadyjska (Solidago canadensis). 

 Km od 6+922,00 do 7+472,00 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Od Doliny potoku Bibiczanka do drogi 
nr 7 obwodnica będzie przebiegać przez tereny rolnicze (głównie uprawa kukurydzy) 
oraz tereny ruderalne z zaawansowaną sukcesją, w wyniku której wykształciło się 
piętro drzew i krzewów, głównie głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), śliwa 
domowa (Prunus domestica), orzech włoski (Juglans regia), topola osika, osika 
(Populus tremula), malina właściwa (Rubus idaeus), jeżyna popielica (Rubus caesius), 
czarny bez (Sambucus nigra), a także wierzb (Salix). 

 Km od 7+472,00 do  8+450,00 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Od drogi nr 7 do drogi powiatowej do 
Węgrzc początkowo obwodnica będzie przebiegać przez tereny wyłączone 
z użytkowania, także z zaawansowaną sukcesją z piętrem drzew i krzewów, polami 
uprawnymi, a w dalszej części (w pobliżu drogi do Węgrzc) zlokalizowany jest sad oraz 
łąki klasy Molinio-Arrhenatheretea z gatunkami charakterystycznymi, takimi jak: Ch 
Cl.: Ranunculus acris (jaskier ostry)(ssp. acris), Cerastium holosteoides (rogownica 
pospolita), Rumex acetosa (szczaw zwyczajny), Cardamine pratensis (rzeżucha 
łąkowa), Lathyrus pratensis (groszek łąkowy), Vicia cracca (wyka ptasia), Trifolium 
pratense (koniczyna łąkowa), Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy), Rhinanthus 
serotinus (szelężnik większy)(ssp. grandiflorus), Rhinanthus minor (szelężnik 
mniejszy), Plantago lanceolata (babka lancetowata), Prunella vulgaris (głowienka 
pospolita), Centaurea jacea (chaber łąkowy), Leontodon hispidus (brodawnik 
zwyczajny), Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy), Phleum pratense (tymotka 
łąkowa)(ssp. pratense), Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia), Avenula pubescens 
(owsica omszona), Holcus lanatus (kłosówka wełnista), Festuca pratensis (kostrzewa 
łąkowa), Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.)), Poa pratensis (wiechlina 
łąkowa (agg.)), Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) (zdjęcie nr 13 i 14). 

 Km od 9+520,00 do 10+512,00 
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Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Od drogi do Bosutowa do drogi do 
Batowic obwodnica przebiegała będzie przez tereny użytkowane rolniczo ze 
zbiorowiskami segetalnymi i ruderalnymi (zdjęcie nr 22 i 23). 

 Km 10+512,00 do włączenia do węzła nowohuckiego 

Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Bezpośrednio wzdłuż torów 
kolejowych rozwinęła się małowartościowa pod względem przyrodniczym roślinność 
ruderalna, natomiast projektowana obwodnica przebiegać będzie w większości przez 
pola uprawne na których wykształciły się segetalne chwasty upraw zbożowych 
i okopowych (zdęcie nrm23 i 24). Włączenie do węzła Nowohuckiego prowadziło 
będzie przez teren ogródków działkowych (zdjęcie nr 25 i 26). 

Wariant alternatywny 

Na trasie przebiegu wariantu alternatywnego również dominują pola uprawne 
z roślinnością segetalną oraz nieużytki z roślinnością synantropijną, gdzie w wyniku 
sukcesji wykształciło się piętro drzew i krzewów. Jednakże w niektórych miejscach 
obwodnica przebiegała będzie przez tereny cenne przyrodniczo. 

Duża część terenu [Km 1+00-7+200], przez który przebiega projektowana obwodnica 
w wariancie alternatywnym, zlokalizowana jest w Parku Krajobrazowym Dolinki 
Krakowskie (Od fortu Tonie praktycznie do drogi krajowej nr 7), przecinając rolnicze 
tereny otwarte,  mało zurbanizowane, o dużych walorach krajobrazowych (punkt 
1.1.) oraz inne cenne przyrodniczo obszary, które ze względu na lokalizację w Parku 
zaliczono do typu III - obszary cenne przyrodniczo: 

 Typ III - obszar cenny przyrodniczo [Km 1+100-1+400] Dolina Sudołu 
Prądnickiego jest obszarem przyrodniczo-krajobrazowym (P140), 
wymienionym w opracowaniu przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy 
Zielonki  (Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011). Znajduje się tu dobrze 
zachowane fragment łęgu olszowo-wierzbowego z dorodnym drzewostanem 
olszy czarnej i wierzby kruchej odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym (rys. 27). 

 Typ III - obszar cenny przyrodniczo [Km 8+400-8+650] Siedlisko Centurii 
pospolitej (Centaurium erythraea), będącej pod ścisłą ochroną. W okolicy Lasu 
Młodziejowskiego, na północ od miejscowości Boleń i Bosutów, odnotowano 
populację tego gatunku (około 100 pędów) – rys. 34. 
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 Typ III - obszar cenny przyrodniczo. Nieopodal doliny Sudołu Prądnickiego 
obwodnica przecina w tym wariancie Łąki Giebułtowskie, na którym rozwinęły 
się siedliska szuwarowe wysokie i właściwe – rys. 30.  

 Typ III - cenny przyrodniczo [Km 2+400-2+600] Dolina Prądnika od Trojanowic 
do Zielonek jest obszarem przyrodniczo-krajobrazowym (P 02), wymienionym 
w opracowaniu przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  
(Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011). W drzewostanie dominują olsze 
czarne, wierzby kruche, w domieszce pojedynczo wiąz szypułkowy i jesion 
wyniosły. W podroście dominuje bez czarny, pojedynczo rośnie trzmielina 
pospolita, agrest, kalina koralowa, jarzębina pospolita, wierzba iwa, głóg 
jednoszyjkowy. Spotykany jest inwazyjny gatunek – niecierpek gruczołowaty 
i klon jesionolistny (rys. 31). 

 Typ III - obszar cenny przyrodniczo [Km 4+200-4+500] Dolina Garliczki 
w Garlicy jest obszarem przyrodniczo-krajobrazowym (P 72), wymienionym 
w opracowaniu przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  
(Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011). Wzdłuż potoku ciąg zadrzewień 
złożony z wierzby kruchej i olszy czarnej (rys. 32). 

 Typ III - obszar cenny przyrodniczo [Km 5+650-5+800] Dolina górnej Bibiczanki 
jest obszarem przyrodniczo-krajobrazowym (P 110), wymienionym 
w opracowaniu przyrodniczym, wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  
(Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011). W miejscu przekraczania 
Bibiczanki przez obwodnicę występują bardzo dobrze zachowane fragmenty 
łęgów olszowych i olszowo-wierzbowych ze starymi okazami drzew obu 
gatunków, miejscami z domieszką dębu szypułkowego, czereśni ptasiej, wiązu 
szypułkowego, lipy drobnolistnej, drzewiastej czeremchy zwyczajnej. Siedlisko 
to odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 
wspólnotowym. Podszyt zdominowany jest przez bez czarny, pojedynczo 
rośnie agrest, trzmielina europejska, krzewiasta czeremcha ptasia, jarząb 
pospolity, w miejscach nieco wyżej położonych tarnina, śliwa domowa, głóg 
jednoszyjkowy, dzika róża. W miejscach bardziej wilgotnych płaty łąk 
z sitowiem leśnym i kniecią błotną. Licznie występuje inwazyjnie gatunek - 
barszcz kaukaski (rys. 33). 

 Typ III - obszar cenny przyrodniczo [Km 8+300-8+500 oraz 9+500-10+750] 
Projektowana droga w tym wariancie dwukrotnie przecina również obszar 
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego nieopodal miejscowości BosutówSą to 
otwarte przestrzenie pól uprawnych, na których rozwijają segetalne chwasty, 
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a także roślinność synantropijna. Szczegółowy wpływ na przyrodę Parku 
przedstawiono w punkcie 1.2 (rys. 35). 

 Typ I - obszar siedlisk silnie przekształconych. Pozostałe tereny leżące na 
trasie projektowanej obwodnicy (wariant alternatywny), stanowią użytkowane 
pola uprawne, na których rozwija się roślinność segetalna, najczęśćiej pępawa 
dwuletnia (Crepis biennis), wyka ptasia (Vicia cracca) i wyka kosmata (V. 
villosa), wrotycz (Tanacetum vulgare), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), 
owsica (Arrhenatherum elatius), dziurawiec zwyczajny (Hypericum 
perforatum), poziewniki: szortki i pstry (Galeopsis tetrahit, G. speciosa). 
kłosówka miękka (Holcus mollis), marchew zwyczajna (Daucus carota), babka 
(Plantago lanceolata). Na polach odłogowanych rozwija się małowartościowa 
roślinność ruderalna. W wielu miejscach w wyniku zaawansowanej sukcesji 
wykształciło się piętro drzew i krzewów z głogiem dwuszyjkowym (Crataegus 
laevigata), śliwą tarniną (Prunus spinosa), dziką różą (Rosa canina),  dereniem 
świdwą (Cornus sanguinea), śliwą domową (Prunus domestica), orzechem 
włoskim (Juglans regia), maliną właściwą (Rubus idaeus), jeżyną popielicą 
(Rubus caesius), czarnym bzem (Sambucus nigra). 

 

3.1.2.2. Charakterystyka zbiorowisk ruderalnych i segetalnych  

Zarówno na trasie przebiegu wariantu I jak i alternatywnego przeważają zbiorowiska 
ruderalne i segetalene, które scharakteryzowano poniżej: 

Klasa: Stellarietea mediae  

Klasę Stellarietea mediae tworzą zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych. 
Gatunkami charakterystycznymi (Ch Cl.) dla powyższej klasy są: gwiazdnica pospolita 
(Stellaria media), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), farbownik polny (Anchusa 
arvensis), lniczka mała (Chaenorhinum minus), pępawa dachowa (Crepis tectorum), 
rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus), poziewnik pstry (Galeopsis speciosa), 
poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit var. arvensis), łoczyga pospolita (Lapsana 
communis), lnica kreskowana (Linaria repens), maruna bezwonna (Matricaria 
perforata), wyżlin polny (Misopates orontium), niezapominajka polna (Myosotis 
arvensis), rdest ptasi (Polygonum aviculare var.), rzodkiew świrzepa (Raphanus 
raphanistrum ssp. segetum), gorczyca polna (Sinapis arvensis), sporek polny (Spergula 
arvensis), tobołki polne (Thlaspi arvense), wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta), fiołek 
polny (Viola arvensis). 

Rząd: Centauretalia cyanii  
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Rząd Centauretalia cyanii tworzą zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu. 
Gatunkami charakterystycznymi (Ch O.) powyższego rzędu są chaber bławatek 
(Centaurea cyanus), kąkol polny (Agrostemma githago), rumian polny (Anthemis 
arvensis), owies głuchy (Avena fatua), stokłosa polna (Bromus arvensis), stokłosa 
żytnia (Bromus secalinus), ostróżeczka polna (Consolida regalis), nawrot polny 
(Lithospermum arvense), życica roczna (Lolium temulentum), zagorzałek wiosenny 
(Odontites verna), mak polny (Papaver rhoeas), szelężnik większy (Rhinanthus 
angustifolius), roszpunka ząbkowana (Valerianella dentata), roszpunka warzywna 
(Valerianella locusta), roszpunka bruzdkowana (Valerianella rimosa), wyka siewna 
(Vicia sativa), wyka kosmata (Vicia villosa). 

Związek: Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach 
niewapiennych) 

Związek Aperion spicae - venti tworzą zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na 
glebach niewapiennych. Gatunki charakterystyczne powyższego związku (Ch All.) to 
miotła zbożowa (Apera spica-venti), chrząstkowiec polny (Polycnemum arvense), 
czerwiec roczny (Scleranthus annuus), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), wyka 
drobnokwiatowa (Vicia hirsuta), natomiast gatunkami wyróżniającymi (DAll.) są 
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), sporek polny (Spergula arvensis). 

Związek: Caucalidion lappulae (zbiorowiska upraw zbożowych na glebach 
wapiennych) 

Związek Caucalidion lappulae tworzą zbiorowiska upraw zbożowych na glebach 
wapiennych. Gatunki charakterystyczne powyższego związku (Ch All.) to jaskier polny 
(Ranunculus arvensis), krowizół zbożowy (Vaccaria hispanica), bniec dwudzielny 
(Melandrium noctiflorum), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), blekot pospolity 
polny (Aethusa cynapium ssp. Agrestis),  kiksja oszczepowata (Kickxia elatine), 
czyściec roiczny (Stachys annua), owies głuchy (Avena fatua). 

Rząd: Polygono-Chenopodietalia 

Rząd Polygono-Chenopodietalia tworzą zbiorowiska chwastów upraw okopowych i 
ogrodowych. Gatunkami chrakterystcznymi powyższego rzędu (Ch O.) są łoboda 
rozłożysta (Atriplex patula), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), komosa biała 
(s.str.) (Chenopodium album), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), 
bodziszek drobny (Geranium pusillum), rdest ptasi (Polygonum aviculare var. 
heterophyllum), rdest szczawiolistny gruczołowaty (Polygonum lapathifolium ssp. 
pallidum), psianka czarna (Solanum nigrum), natomiast gatunki wyróżniające (DO.) to 
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tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris var. integrifolia), mlecz polny (Sonchus 
arvensis), gwiazdnica pospolita (Stellaria media). 

Związek: Panico-Setarion (zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych 
siedliskach) 

Związek Panico-Setarion tworzą zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych 
siedliskach. Gatunkami charakterystycznymi (Ch All.) powyższego związku są włośnica 
sina (Setaria pumila), włośnica zielona (Setaria viridis), natomiast gatunki 
wyróżniające związku (DAll.) to szczaw polny (Rumex acetosella), czerwiec roczny 
(Scleranthus annuus), sporek polny (Spergula arvensis). 

Związek: Polygono-Chenopodion  (zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach 
żyznych). 

Powyższy związek tworzą zbiorowiska chwastów upraw rolnych i ogrodniczych na 
żyznych drobnoziarnistych glebach obojętnych lub słabo zasadowych. Gatunkami 
charakterystycznymi (Ch All.) są wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia) 
przetacznik perski (Veronica persica), jasnota purpurowa (Lamium purpureum),  
mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus), mlecz kolczasty (Sonchus asper). Gatunkami 
wyróżniającymi  (D All.) są szczaw kędzierzawy  (Rumex crispus ) i maruna bezwonna 
(Matricaria perforata). 

Rząd: Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów 
ruderalnych) 

Powyższy rząd tworzą zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych 
zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich. Gatunkami charakterystycznymi (Ch 
O.) powyższego związku są: stulicha psia (Descurainia sophia), pieprzyca gruzowa 
(Lepidium ruderale), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale). Gatunkami 
wyróżniającymi (DO) są konyza kanadyjska (Conyza canadensis) i sałata kompasowa 
(Lactuca serriola). 

Klasa: Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych) 

Nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad 
brzegami zbiorników wodnych z agatunkami charakterystycznymi: Urtica dioica 
(pokrzywa zwyczajna), Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny), Melilotus altissima 
(nostrzyk wyniosły), Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita), Artemisia vulgaris (bylica 
pospolita), Carduus crispus (oset kędzierzawy), Cirsium arvense (ostrożeń polny). 

3.1.2.3. Wpływ inwestycji na krajobraz 
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W opracowaniu przyrodniczym dla gminy Zielonki wyodrębniono tereny o walorach 
krajobrazowo-przyrodniczych (obszary pól uprawnych, łąk, sadów i nieużytków). 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w cyt. opracowaniu ,,w przypadku obiektów 
krajobrazowo-przyrodniczych, którymi są obszary pól, konieczne jest powstrzymanie 
przeznaczania pól pod zabudowę lub dzielenia ich na mniejsze fragmenty przez 
planowaną zabudowę. Gdyby jednak dopuszczono do podziału pól przez planowanie 
nowej zabudowy, nie można dopuścić do całkowitej fragmentacji obszaru pól - 
pozostawiając niezabudowane korytarze nie węższe niż 200 metrów. Ewentualna 
zabudowa nie może być lokalizowana na grzbietach, wierzchowinach, nie może też 
dewastować krajobrazu przez wcinanie się wąskimi pasami w obszary pól.’’. 

W wariancie I trasa projektowanej obwodnicy będzie przebiegać przez następujące 
obszary krajobrazowo- przyrodnicze: 

 K 106 Pola uprawne między torowiskami w Batowicach; 

 K 107 Pola w Zesławicach; 

 K 97 Pola na północ od Dziekanowic; 

 K 93 Pola na południe od stawów w Węgrzcach; 

 K 94 Pola Krakowce; 

 K 15 Pola południowo-wschodnich Zielonek; 

 K 14 Pola południowo-zachodnich Zielonek. 

W wariancie alternatywnym trasa projektowanej obwodnicy będzie przebiegać przez 
następujące obszary krajobrazowo- przyrodnicze: 

 K106 Pola uprawne między torowiskami w Batowicach; 

 K 107 Pola w Zesławicach; 

 K 97 Pola na północ od Dziekanowic; 

 K 96 Pola na południowy-wschód od Bosutowa; 

 K 95 Pola na północny-wschód od Bosutowa; 

 K 101 Pola północnego Bolenia; 

 K 66 Pola na południe od Wielkiego Dołu; 

 K 63 Pola górnej Bibiczanki; 
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 K 65 Pola Pod Lasem na północy-zachód od Bibic; 

 K 51 Pola w otoczeniu fortu Marszowiec; 

 K 10 Pola w dolinie Prądnika od Trojanowic do Zielonek; 

 K 13 Pola Pękowic i Zielonek; 

Obszarami chronionymi mającymi w szczególny sposób dbać o walory krajobrazowe 
są parki krajobrazowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż oba warianty przebiegają przez 
tereny parków krajobrazowych, co szczegółowo omówiono w punkcie 1.  

Wpływ  inwestycji na krajobraz,  polegającej  na  budowie  drogi  po  nowym  śladzie, 
poprowadzonej  po  terenach  o  innym  dotychczas użytkowaniu (las, pole uprawne, 
zabudowa) jest   nieunikniony.  Planowana    droga    będzie    nowym    elementem    
krajobrazu.  

Na etapie budowy wpływ na walory krajobrazowe będzie krótkoterminowy i głównie 
zwiany z:  

 usunięciem  fragmentów  powierzchni  zalesionych  oraz  drzew  i  krzewów  
wpisanych w krajobraz otoczenia,  

 wyburzeniem wskazanych budynków, w tym mieszkalnych, gospodarczych 
i o innym przeznaczeniu, kolidujących z budową drogi, 

 czasowym zajęciem sąsiadujących terenów pod drogi dojazdowe i place 
budów,  

 wzmożonym ruchem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego.  

Etap  budowy  drogi  wiązać  się  będzie  z  mechanicznym  naruszeniem powierzchni 
ziemi i gleb. W trakcie realizacji prac budowlanych przekształceniu ulegnie przede 
wszystkim wierzchnia warstwa gleb wskutek odhumusowania  gruntów  pod  budowę  
drogi,  zaś  głębsze  warstwy w skutek zaburzenia ich struktury ze względu na 
zagęszczenie warstw itp. Najistotniejszą zmianą w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
będzie przede wszystkim wycinka  drzew  i  krzewów  rosnących  w  pasie  drogowym, 
wyburzenie budynków oraz  sama  budowa  poszczególnych jezdni, a także czasowe 
zajęcie terenu pod zaplecze budowy. 

Najbardziej istotną ingerencją w elementy krajobrazu jest jego rozcięcie przez samą 
drogę, wycinka drzew i zmniejszenie powierzchni zielonych oraz budową innych 
projektowanych obiektów inżynierskich np. węzłów, wiaduktów, mostów, estakad 
i ekranów akustycznych. Drogi obciążone dużym ruchem samochodów najsilniej 
zmieniają krajobraz w nocy gdy stanowią one „ciągły pas świetlny” na dotychczas 
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ciemnym (uprawy, łąki, zalesienia) lub punktowo oświetlonym (skupiska zabudowy) 
obszarze.  

Nie należy oczekiwać wystąpienia istotnych oddziaływań wtórnych, polegających na 
zmianach krajobrazu. Mogą wystąpić pewne zmiany w strukturze krajobrazu 
związane z wprowadzaniem nowych elementów – wykonanie skrzyżowań dróg, 
obiektów mostowych, wiaduktów itd. 

Ograniczenie zmian wizualnych zostanie osiągnięte dzięki działaniom 
minimalizującym wpływ, omówionym w dalszej części opracowania. 
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Wnioski: 

Należy zauważyć, że  obwodnica w wariancie pierwszym najczęściej nie przecina 
otwartych przestrzeni pól uprawnych tylko najczęściej stanowi ich południową 
granicę, za którą zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa,  ponadto 
w dużej części przebiega przez tunel, co minimalizuje jej wpływ na walory 
krajobrazowe.  

Natomiast pomimo, iż przebieg tego wariantu alternatywnego uwzględnia 
uwarunkowania urbanistyczne – przebiega poza gęstą zabudową mieszkaniową, to 
przecina więcej otwartych przestrzeni o dużych walorach krajobrazowych.  

Biorąc pod uwagę analizę wykonaną w punkcie 1.1., działania minimalizujące wpływ 
na krajobraz, przedstawione w punkcie 3.4., a także powyższe argumenty, stwierdza 
się, iż wariantem bardziej niekorzystnym pod względem ingerencji w krajobraz jest 
wariant alternatywny. 

3.1.2.4. Mchy i porosty na trasie inwestycji 

Zgodnie z obserwacjami przeprowadzonymi podczas wizji terenowych, oprócz roślin 
naczyniowych i ich siedlisk, w kompleksach leśnych zaobserwowano następujące 
gatunki porostów i mchów. 

POROSTY 

Liszajec zwyczajny (Lepraria incana)                                                                                                                                                                                                                  
Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes) 

Otwornica krążkowata (Pertusaria albescens)  

Chrobotek mączysty (Cladonia pleuroza) 

Chrobotek różkowaty (Cladonia cornuta)  

Chrobotek kieliszkowy (Cladonia chlorophaea)  

Chrobotek strzępiasty (Cladonia fimbriata) 

Chrobotek siwy (Cladonia glaca) 

Chrobotek szydlasty (Cladonia coniocraea) 

Chrobotek palczasty (Cladonia digitata)  

Grodziec ciemnozielony (Scoliciosporum chlorococcum) 

Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes) 
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Misecznica proszkowata (Lecanora conizaeoides) 

Brudziec kropkowaty (Amandinea punctata) 

Obrost drobny (Physcia Tevnella) 

MSZAKI 

Królestwo:  Eukariota 

Gromada:  Rośliny osiowe 

Podgromada: Mszaki 

Klasa: Mchy 

Płożymerzyk pokrewny (Plagomnium affine) 

Krzywoszyj płożący (Amblystegium serprpens) 

Płaszczeniec (Plagiothecium laetum) 

Krótkosz aksamitny (Brachythecium velutinum) 

Zęboróg czerwonawy (Ceratodon purpureus) 

Prątnik darniowy (Bryum caespiticium) 

Są to gatunki powszechne, nie objęte ochroną prawną. 
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3.2. Szczegółowa inwentaryzacja fauny 
W celu weryfikacji oraz przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji gatunków zwierząt 
występujących na terenie inwestycji, przeprowadzono szereg obserwacji 
odbywających się równolegle do części fitosocjologicznej. W trakcie obserwacji 
oprócz bezpośredniego monitoringu posługiwano się lunetą optyczną Bresser Spectar 
o powiększeniu 15 – 45 x. Obserwacje te pozwalały na pełniejszą ocenę zachowania 
behawioralnego poszczególnych osobników, w stanie niezakłóconą obecnością 
człowieka (ptaki i ssaki). Wyniki przeprowadzonych badań zestawiono razem z danymi 
uzyskanymi w części fitosocjologicznej. 
W trakcie oględzin: 
 obserwowano pojawianie się poszczególnych gatunków, 
 obserwowano tropy pozostawione przez zwierzęta, 
 obserwowano potencjalne szlaki wędrówki zwierząt. 

Termin prowadzenia inwentaryzacji faunistycznej: 
 30 marzec do 25 czerwiec 2015 r.  

Przy wykonywaniu inwentaryzacji posiłkowano się również wcześniejszymi 
opracowaniami. 

3.2.1. Metodyka 
Do wykonania opracowania faunistycznego (podobnie jak florystycznego) posłużono 
się metodą „kolejnych kroków”, która pozwala na wieloetapową ocenę, której skala 
jest uszczegółowiana w zależności od stwierdzonej wartości przyrodniczej. 
 Etap pierwszy 

Analiza dostępnych materiałów i opracowań przy wykorzystaniu podkładów 
mapowych. Szczególnie zwrócono uwagę na opracowaną waloryzację gminy Zielonki 
autorstwa dr K. Walasz i mgr S. Gawroński. Po zapoznaniu się z materiałami, w dniu 
30 marca, przeprowadzono pierwszą i wstępną inspekcję terenową, polegającą na 
przejściu całej trasy projektowanego Wariantu I oraz wariantu alternatywnego, 
w czasie której odnotowywano i wyznaczano obszary predysponowane do dalszych 
i uszczegółowionych badań.  Zgodnie z „Podręcznikiem dobrych praktyk wykonywania 
opracowań środowiskowych dla dróg krajowych”, wyznaczono 3 typy obszarów 
(analogiczne jak w punkcie 3.1.2.1.): 

1. obszary silnie przekształcone (mało cenne przyrodniczo tereny zabudowane, 
pola uprawne); 

2. obszary potencjalnie cenne przyrodniczo (tereny podmokłe, ekstensywne 
łąki i pastwiska oraz kompleksy leśne); 

3. obszary cenne przyrodniczo (obszary chronione, oraz o dużej 
bioróżnorodności). 
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Wyznaczenie tych obszarów pozwoliło na przyjęcie predysponowanego zakresu 
inwentaryzacji przyrodniczej, która obejmowała: 

 Typ pierwszy: 
 Stanowiska roślin chronionych 
 Siedliska chronione 
 Żerowiska ptaków szponiastych 
 Stanowiska płazów, gadów oraz kolonii nietoperzy 
 Korytarze migracyjne 

 Typ drugi: 
 Stanowiska roślin chronionych 
 Siedliska chronione 
 Żerowiska ptaków szponiastych 
 Stanowiska kolonii nietoperzy 
 Stanowiska chronionych bezkręgowców płazów, gadów, ptaków i 

ssaków 
 Analiza jakościowa i ilościowa stwierdzonych populacji 
 Korytarze migracyjne 

 Typ trzeci: 
 Siedliska roślinności na całym obszarze 
 Stanowiska roślin chronionych 
 Siedliska chronione 
 Stanowiska i żerowiska ptaków szponiastych 
 Stanowiska kolonii nietoperzy 
 Stanowiska chronionych bezkręgowców, ichtiofauny, płazów, gadów, 

ptaków i ssaków 
 Analiza jakościowa i ilościowa stwierdzonych populacji 
 Korytarze migracyjne 

 Etap drugi 
Obejmował wielokrotne wizje w terenie zespołu badawczego. Prace prowadzono 
w okresie od 15 kwietnia do 25 czerwca 2015r. Szczegółowe zestawienie terminów 
zawarto w dalszej części opracowania. W pierwszej kolejności dokonano ponownego 
przejścia całej trasy w obydwóch wariantach w celu weryfikacji wyznaczonych typów 
obszarów.  
Kolejno przeprowadzono inwentaryzację florystyczną opisaną w poprzednich 
punktach, obejmującą pas o szerokości 100 m planowanej trasy.  Wykonano 
inwentaryzację roślin naczyniowych, grzybów, porostów oraz siedlisk przyrodniczych.  
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Inwentaryzację faunistyczną prowadzono w pasie 100 m, oraz w szerszym zakresie 
w terenach zaliczonych do typu II i III. Generalnie badaniami objęte były całe obszary 
wyznaczone jako cenne przyrodniczo. Ich szczegółowość i zakres dopasowany był do 
danej gromady. 
Bezkręgowce 
Inwentaryzacja bezkręgowców polegała na przeczesywaniu wybranych obszarów 
siedlisk w czworobokach o wymiarach 20 x 20 m. Przeszukiwaniu obumarłych i 
próchniejących drzew oraz odłowie bezpośrednim za pomocą siatek 
entomologicznych. Mięczaki oznaczano bezpośrednio w terenie poprzez wizualną 
ocenę gatunkową. Dodatkowo w czasie nocnych obserwacji w dniu 25.04.2015 
wykorzystywano strumień światła do zwabienia i odłowu owadów nocnych.  
Ryby 
W czasie wizji terenowych prowadzono również obserwacje pod kątem 
występujących w ciekach wodnych ryb. W tym celu prowadzono wizualne rozeznanie 
poprzez pieszą penetrację wzdłuż koryt cieków na odcinkach około 200 m w górnym 
i dolnym biegu od miejsca przecięcia z osią drogi. Zauważono że jedynie w obrębie 
Prądnika można wyodrębnić kilka gatunków. Pozostałe potoki posiadają stosunkowo 
małe przepływy dla utrzymania i zachowania odpowiedniej populacji. 
Płazy i gady 
Inwentaryzację płazów i gadów prowadzono głównie w okresie wiosennym (kwiecień, 
maj) szczególnie w terenach podmokłych w pobliżu opisywanych cieków wodnych, 
które stanowią siedliska cenne przyrodniczo. Szczególną uwagę zwracano na: 

 Odgłosy godowe samców. 
 Miejsca złożonego skrzeku. 
 Liczbę napotkanych osobników dorosłych. 

 
 Ptaki 
Inwentaryzację ptaków prowadzono poprzez identyfikację gatunków w czasie badań 
wstępnych (dla całych odcinków) oraz uszczegółowioną dla typów obszarów II i III. 
Dodatkowo zwracano uwagę na żerowiska ptaków drapieżnych. W wariancie III 
niemal cała trasa wyznaczona została jako obiekt III z uwagi na lokalizację w terenach 
chronionych. Uszczegółowioną inwentaryzację prowadzono jednak dla siedlisk 
cennych, np. w dolinach potoków. 
W celu pełnej identyfikacji składu, liczebności i stanu zachowania prowadzono 
obserwację metoda transektową. W obszarach typu II i III wykonano obserwację w na 
całych ich powierzchniach poprzez przejścia w transektach co około 100 m. 
Dodatkowo prowadzono obserwacje stacjonarne przy użyciu lunety optycznej. Zakres 
badań obejmował po dwie wizje poranne oraz jedną wieczorną, w trakcie których: 
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 Prowadzono obserwacje w transektach. 
 Dokonywano wizualnej oceny gatunkowej. 
 Prowadzono nasłuch odgłosów wydawanych przez ptaki. 
 Prowadzono obserwację przy pomocy sprzętu optycznego. 

Ssaki 
Inwentaryzację ssaków prowadzono dla całego obszaru oraz z uszczegółowieniem dla 
kategorii II i III, gdzie obserwację prowadzono również w transektach o szerokości 100 
m. W czasie prac terenowych szczególną wagę przykładano do wizualnej oceny 
pozostawionych tropów oraz obserwacji bezpośrednich zauważonych osobników. 
Gmina Zielonki posiada sieć lokalnych szlaków migracyjnych (korytarzy), które mają 
znaczenie głównie lokalne. Ułatwiało to w znaczącym stopniu prowadzenie 
obserwacji.  
 Etap trzeci  

Etap trzeci obejmował zebranie zdobytego materiału oraz wykonanie wartościowania 
i oceny wrażliwości obiektów przyrodniczych. W tym celu wykonano karty obiektów 
przyrodniczych dla całego terenu objętego badaniami. 
Zebrany materiał został oznaczany korzystając z literatury: Owady Polski. Głębicki, 
Szwedo 2000., Płazy i Gady Polski. Herczek, Gorczyca. 2004, Awifauna Polski. 
Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Tomiałojć, Stawarczyk. 2003, Klucz do 
oznaczania ssaków Polski. Pucek 1984, Ptaki. Bezzel, W-wa 2010. Poradniki ochrony 
siedlisk i  gatunków Natura 299 – podręcznik metodycznych, MŚ, 2004. Nietoperze 
Polski, Multico 2006, 

W celu oszacowania gatunków zwierząt i ich liczebności na terenie realizacji 
inwestycji, korzystano również z wcześniejszych opracowań przyrodniczych, 
dokonanych na tym obszarze lub w jego okolicy, a także wykorzystano wiedzę 
literaturową dotyczącą zwierząt występujących na terenie obszarów chronionych. 

3.2.2. Zestawienie ogólne zinwentaryzowanych gatunków zierząt 
Teren planowanej obwodnicy obejmuje stosunkowo duży obsztar. Pierwszy wariant 
proponowany do realizacji ma długośc ponad 11 km, a wariant alternatywny ponad 
14  km. W trakcie prowadzonych obserwacji i badań terenowych napotkano 
stosunkowo dużą różnorodność gatunkową. Dla pełnego scharakteryzowania liczby 
gatunków, poniżej przedstawiono skumulowany spis dla poszczególnych gromad. 
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gromada: ssaki (Mammalia) 
rząd: owadożerne (Insectivora) 

rodzina: kretowate (Talpidae) 

gatunek 

kret europejski (Talpa europaea)  

rodzina: ryjówkowate (Soricidae)  

gatunek 

ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 

ryjówka malutka (Sorex minutus)  
rząd: gryzonie (Rodentia)  

rodzina: nornikowate (Microtidae)  

gatunek 

nornica ruda (Clethrionomys glareolus)  

nornik bury (Microtus agrestis)  
nornik zwyczajny (Microtus arvalis)  
darniówka pospolita (Pitymys subterraneus)  

rodzina: bobrowate (Castoridae) 
bóbr europejski (Castor fiber)  

rodzina: myszowate (Muridae)  

gatunek 

mysz polna (Apodemus agrarius) 

rząd: zajęczaki (Lagomorpha)  

rodzina: zającowate (Leporidae)  

gatunek 

zając szarak (Lepus europaeus)  

rząd: drapieżne (Carnivora)  

rodzina: psowate (Canidae)  

gatunek 
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lis pospolity (Vulpes vulpes)  

rodzina: łasicowate (Mustelidae)  

gatunek 

łasica (Mustela nivalis)  
kuna domowa (Martes foina)  

rząd: parzystokopytne (Artiodactyla)  

 rodzina: świniowate (Suidae)  

gatunek 

dzik (Sus scrofa) 

rodzina: jeleniowate (Cervidae)  

gatunek 

sarna (Capreolus capreolus)  

   rząd: nietoperze (Chiroptera) 

rodzina: mroczkowate (Vespertilionidae)  

gatunek 

nocek rudy (Myotis daubentonii) 

 

Najbardziej zauważalnym gatunkiem na omawianym terenie jest sarna. Ma to istotne 
znaczenie ze względu na późniejszą eksploatacje dróg oraz właściwe oznakowanie 
w celu zminimalizowania kolizji drogowych. W wariancie I, droga przecina 
początkowe odcinki korytarzy ekologicznych wyznaczonych na terenie Gminy 
Zielonki. W wariancie alternatywnym korytarze przecinane są w swoich centralnych 
miejscach. Z innych dużych ssaków na terenie planowanych dróg zauważono ślady 
dzików oraz bobrów (tereny cieków). 
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gromada: ptaki (Aves) 
W miejscu planowanych prac, dominującym kierunkiem użytkowania gruntów jest 
kierunek rolny. Dodatkowo znajdują się tu liczne nieużytki i tereny odłogowane. 
W dolinach potoków występują zadrzewienia oraz roślinność szuwarowa. Na trasie 
obydwóch wariantów oraz w jej pobliżu występuje również kilka wyizolowanych 
„zielonych wysp” o charakterze półnaturalnym jak również sady. Wpływa to na 
różnorodność gatunkową obszaru, szczególnie pod względem awifauny. W pobliżu 
znajdują się tu ich tereny lęgowe, jak również żerowiska. Poniżej przedstawiono 
wykaz napotkanych i zinwentaryzowanych gatunków. 

 

rodzina: gołębiowate (Columbidae)  

gatunek 

sierpówka (Streptopelia decaocto) 
Grzywacz (Columba palumbus) 
 

rodzina: dzięciołowate (Picidae)  

gatunek 

Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 
Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 
 

rodzina: kukułkowate (Cuculidae)  

gatunek 

kukułka (Cuculus canorus)  

 

rodzina: skowronkowate (Alaudidae)  

gatunek 

skowronek (skowronek polny) (Alauda arvensis)  
 

rodzina: pliszkowate (Motacillidae)  

gatunek  
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pliszka siwa (Motacilla alba)  
Pliszka żółta (Motacilla flava) 
świergotek polny (Anthus campestris)  
świergotek łąkowy (Anthus pratensis)  
 

rodzina: strzyżykowate (Troglodytidae)  

gatunek 

strzyżyk (Troglodytes troglodytes)  
 

rodzina: płochacze (Prunellidae)  

gatunek 

pokrzywnica (płochacz pokrzywnica) (Prunella modularis)  
 

rodzina: drozdowate (Turdidae)  

gatunek 

kwiczoł (Turdus pilaris)  
paszkot (Turdus viscivorus)  
śpiewak (drozd śpiewak) (Turdus philomelos) 
kos (Turdus merula)  
rudzik (Erithacus rubecula)  
słowik rdzawy(Luscinia megarhynchos))  
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 
pokląskwa (Saxicola rubetra)  
 

rodzina: pokrzewkowate (Sylviidae)  

gatunek 

pierwiosnek (Phylloscopus collybita)  
gajówka (Sylvia borin) 
kapturka (Sylvia atricapilla) 
cierniówka (Sylvia communis) 
jarzębatka (Sylvia nisoria) 
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rodzina: pełzacze (Certhidae)  

gatunek 

pełzacz leśny (Certhia familiaris)  
 

rodzina: szpakowate (Sturnidae)  

gatunek 

szpak (Sturnus vulgaris)  
 

rodzina: krukowate (Corvidae)  

gatunek 

sójka (Garrulus glandarius)  
sroka (Pica pica)  
kawka (Corvus monedula)  
wrona siwa (Corvus cornix)  
 

rodzina: wikłaczowate (Ploceidae)  

gatunek 

wróbel (wróbel domowy) (Passer domesticus) 
 

rodzina: łuszczaki (ziarnojady) (Fringillidae)  

gatunek 

zięba (Fringilla coelebs) 
kulczyk (Serinus serinus) 
dzwoniec (Carduelis chloris)  
Szczygieł (Carduelis carduelis) 
makolągwa (Linaria cannabina) 
 

rodzina: trznadlowate (Emberizidae)  

gatunek 

trznadel (Emberiza citrinella)  
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potrzos (Emberiza schoeniclus) 

rodzina: bocianowate (Ciconiidae)  

gatunek 

bocian biały (Ciconia ciconia)  
 

rząd: sokołowe (Falconiformes)  

rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)  

gatunek 

myszołów (Buteo buteo) 
jastrząb (Accipiter gentilis) 
 

rodzina: kurowate (Phasianidae)  

gatunek 

kuropatwa (Perdix perdix)  
bażant (Phasianus colchicus) 
przepiórka (Coturnix coturnix)  
 

rodzina: kaczkowate (Anatidae) 

gatunek 

krzyżówka (Anas platyrhynchos)  

 

rodzina: sieweczkowate (Charadriidae) 

gatunek 

czajka zwyczajna (Venellus venellus) 

 

rodzina: chruściele (Rallidae) 

gatunek 

derkacz (Crex crex) 



Inwentaryzacja przyrodnicza 

 

 

43 
 

 

rodzina: skowronki (Alaudidae) 

gatunek 

skowronek zwyczajny(Alauda arvensis) 

 

rodzina: muchołówkowate (Muscicapidae) 

gatunek 

kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 

kląskawka (Saxicola rubicola) 

 

rodzina: trzcinniaki (Acrocephalidae) 

gatunek 

Łozówka (Acrocephalus palustris) 

Zaganiacz zwyczajny (Hippolais icterina) 

 

rodzina: świstunki (Phylloscopidae) 

gatunek 

Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 

 

rodzina: świerszczaki (Locustellidae) 

gatunek 

Strumieniówka (Locustella fluviatilis) 

Świerszczak zwyczajny (Locustella naevia) 

 

rodzina: dzierzby (Laniidae) 

gatunek 
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Gąsiorek (Lanius collurio) 

 

rodzina: sikory (Paridae) 

gatunek 

czarnogłówka (Poecile montanus) 

modraszka (Cyanistes caeruleus) 

rodzina: wróblowate (Passeridae) 

gatunek 

mazurek (Passer montanus) 

wróbel domowy,(Passer domesticus) 

Gromada płazy (Amphibia) i gady (Reptilia) 

Na całym badanym obszarze zlokalizowanych jest stosunkowo mało miejsc 
dogodnych do rozrodu płazów. Na całej trasie wariantu I i III nie ma zlokalizowanych 
żadnych zbiorników wodnych, które mogłyby stanowić rezerwuar do rozrodu tej 
gromady. Nie spotkano również żadnych płazów ogoniastych. Jedynie w pobliżu 
istniejących cieków wodnych  płazy znajdują dogodne warunki bytowania. W 
wariancie I w pobliżu Sudołu Dominikańskiego (km 1+960 – 2+200), stwierdzono 
występowania żaby trawnej, ropuchy szarej oraz  rzekotki drzewnej. W dolinie 
Prądnika km 4+323, żabę trawną oraz ropuchę szarą. W dolinie Bibiczanki (km 6+850-
7+050), stwierdzono występowanie żaby trawnej, śmieszki, ropuchy szarej oraz 
rzekotki drzewnej. Podobnie w dolinie Sudołu Dominikańskiego (km 8+900 – 9+450), 
gdzie nie zaobserwowano jednak śmieszki 

W związku z planowanymi pracami inwentaryzacyjnymi, wykorzystując różne 
metodyki obserwacji stwierdzono występowanie następujących gatunków: 

Płazy 

1. Żaba trawna Rana temporaria 
2. Żaba wodna Rana esculenta 
3. Żaba   śmieszka Rana ridibunda 
4. Ropucha szara Bufo bufo  
5. Ropucha zielona Bufo viridis  
6. Rzekotka drzewna Hyla arboreta  
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Gady 

1. Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix  
2. Żmija zygzakowata Vipera Berus, 
3. Jaszczurka zwinka Lacerta agi lis  
4. Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara  
5. Padalec zwyczajny Anguis fragilis  

 
Tabela nr 1. Metodyka obserwacji poszczególnych gatunków płazów i gadów. 

 

Lp. Gatunek Metodyka obserwacji 

PŁAZY 

1 
Żaba trawna (Rana 
temporaria) 

Wizualne wyszukiwanie osobników dorosłych, par „in amplexus”, pakietów 
skrzeku lub sznurów jaj, godujących zwierząt we wszystkich zbiornikach 
wodnych, ciekach i poza nimi. 
Ze względu na wczesny rozród żab trawnych miejsca godowe można już 
rejestrować od końca marca i w kwietniu. 
Rzekotkę, ropuchę szarą i zieloną starano się nadto wykryć na podstawie 
głosu wydawanego przez godujące samce. Rejestracja zwierząt 
rozjechanych na drogach. 
 

2 
Żaba wodna (Rana 
esculenta) 

3 
Żaba   śmieszka (Rana 
ridibunda) 

3 
Ropucha szara (Bufo 
bufo) 

4 
Ropucha zielona (Bufo 
viridis) 

5 
Rzekotka drzewna (Hyla 
arboreta)  
 

GADY 

1 
Zaskroniec zwyczajny 
(Natrix natrix)  
 

Wizualne wyszukiwanie zwierząt; 
Lustracja terenu, poszukiwania pod pniami,  kamieniami, w pobliżu cieków, 
na drogach. 
 2 

Żmija zygzakowata 
(Vipera Berus) 
 

3 
Jaszczurka zwinka 
(Lacerta agi lis)  
 Wizualne wyszukiwanie zwierząt; 

Lustracja terenu, poszukiwania pod pniami, kamieniami, w pobliżu cieków, 
na drogach;  

4 
Jaszczurka żyworodna 
(Lacerta vivipara)  
 

5 
Padalec zwyczajny (Anguis 
fragilis)  
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Gromada: Promieniopłetwe - Ryby 

W czasie wizji terenowych prowadzono również obserwacje ryb w istniejących 
ciekach wodnych. W tym celu prowadzono wizualne rozeznanie poprzez pieszą 
penetrację wzdłuż koryt cieków na odcinkach około 200 m w górnym i dolnym biegu 
od miejsca przecięcia z osią drogi. Zauważono że jedynie w obrębie Prądnika (tabela 
wynikowa) można wyodrębnić 2 gatunki ryb tj.: 

 Pstrąg potokowy (Salmo trutta); 
 Kleń (Squalius cephalus). 

 

BEZKRĘGOWCE 

W czasie prowadzonej inwentaryzacji, na terenie planowanej inwestycji 
zinwentaryzowano również gatunki należące do bezkręgowców. Inwentaryzację 
prowadzono poprzez obserwacje bezpośrednie, również przy wykorzystaniu siatki 
entomologicznej. W poniższym zestawieniu uwzględniono przede wszystkim gatunki 
chronione jak również najbardziej pospolicie występujące na badanym obszarze. 

 

Gromada: ślimaki (Gastropoda) 

Wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis 

ślimak gajowy (Cepaea nemoralis) 

Ślimak winniczek (Helix pomatia) 

 

Gromada: owady (Insecta) 

rząd: chrząszcze 

rodzina: omarlicowate  (Silphidae) 

grabarz żółtoczerwony (Necrophorus vespilloides) 

grabarz czarny (Necrophorus humator) 

ścierwiec (Oeceoptoma thoracica) 
rodzina: beigaczowate (Carabidae) 

biegacz skórzasty (Carabus coriaceus) 
biegacz fioletowy (Carabus violaceus) 
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biegacz gajowy (Carabus nemoralis) 
biegacz granulowany (Carabus granulatus) 
biegacz wręgaty (Carabus cancellatus) 

rodzina: omomiłkowate (Cantharida) 
zmięk żółty (Rhagonycha fulva) 

rodzina: sprężykowate (Elateridae ) 
podrzut szary (Adelocera  murina L.) 

rodzina: biedronkowate (Coccinellidae) 
biedronka oczatka (Anatis ocellata) 
biedronka łąkowa (Coccinella guatuordecimpustulata) 
biedronka dwukropka (Coccinella bipunctata) 

rodzina : tutkarzowate (Attelabidae) 
tutkarz brzozowiec (Deporaus betulae) 

rodzina: stonkowate (Chrysomelidae) 
hurmak olszowiec (Agelastica alni) 

rząd: błonkoskrzydłe  (Hymenoptera) 
rodzina : pszczołowate (Apidae) 

trzmiel ziemny (Bombus terrestris) 
trzmiel rudy (Bombus pascuorum) 

trzmiel leśny (Bombus pratorum) 

trzmiel drzewny (Bombus hypnorum) 

trzmiel gajowy (Bombus lucorum) 
Osa (Vespula) 
Szerszeń (Vespa) 
Pszczoła miodna (Apis mellifera L) 

W miejscu objętym zamierzeniem inwestycyjnym występują następujące gatunki 
motyli 

rodzina: bielinkowate (Pieridae) 
bielinek bytomkowiec (Pieris napi)   
bielinek rzepnik (Pieris rapae) 
zorzynek rzeżuchowiec (Anthocharis cardamines) 
latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) 

rodzina: rusałkowate (Nymphalidae) 
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rusałka pawik (Inachis io) 
rusałka pokrzywnik (Aglais urticae) 
rusałka kratkowiec (Araschnia levana)   
dostojka malinowiec (Argynnis papcia) 
dostojka ino (Brenthis ino) 
dostojka selene (Boloria Selene) 

rodzina: oczennicowate (Satyridae) 
przestrojnik jurtina (Maniola jurtina)   
strzępotek ruczajnik (Coenonympha pamphilus) 
strzępotek splaczek (Coenonympha tullia) 

rodzina: powszelatkowate (Hesperidae) 
karłątek ryska (Thymelicus linolea) 

rodzina: zawisakowate (Sphingidae) 
zmrocznik gładysz (Deilephila elpenor) 
 

Gromada: pajęczaki (Arachnida) 

Rodzina: Omatnikowate (Theridiidae) 
Zawijak żółtawy (Enoplognatha ovata) 

Rodzina: krzyżakowate (Araneidae) 
Krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus) 
Krzyżak łąkowy (Araneus quadratus) 
Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) 
Kołosz szczelinowy (Nuctenea umbratica) 
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3.2.3. Szczegółowa inwentaryzacja faunistyczna 
Trasę planowanej obwodnicy zarówno dla wariantu I i alternatywnego podzielono na 
odcinki (wg poniższej tabeli) i przeprowadzono w nich inwentaryzację fauny. 
Szczególną uwagę poświęcono obiektom cennym przyrodniczo. 

Tabela nr 2. Podział trasy obwodnicy wariant I i alternatywny 
WARIANT I 

Lp. Odcinek/obiekt Krótka charakterystyka Typ obszaru 

1 Km 0+00-1+963 

Odcinek od węzła Modlnica do ulicy 
Władysława Łokietka przebiega przez grunty 
rolne w większości odłogowane, w mniejszej 
części użytkowane jako pola uprawne. W 
terenach wilgotnych rozwinęły szuwary, w tym 
trzcinowiska (Phragmitetum australis) oraz w 
dalszej części szuwary właściwe często 
w wyniku sukcesji przekształcone w zarośla 
łozowe w podszycie zdominowane przez 
pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica). Na 
terenach suchszych rozwinęły się zbiorowiska 
ruderalne. 

I 

2 

Km 1+963 – 
2+200 Dolina 
potoku Sudół 

Prądnicki 

W rejonie Ulicy Władysława Łokietka 
projektowana obwodnica przebiegała będzie 
przez potok Sudół Prądnicki  (rys. nr 3). W jego 
dolinie rozwinęły się zbiorowiska łozowe. 
Powyżej doliny potoku znajdują się gęste 
zarośla zdominowane przez formy drzewiaste i 
krzewiaste głogu dwuszyjkowego. W obszarze 
doliny potoku stwierdzono miejsca rozrodu 
płazów 

II 

3 
Km od 2+200 
do2+790,00 

Od doliny potoku Sudół do ulicy Jurajskiej 
obwodnica będzie przebiegać przez tereny 
odłogowane, na których rozwinęła się 
roślinność ruderalna (rys. nr 4). Na gruntach, 
które wyłączone z użytkowania są stosunkowo 
niedawno, znajdują się zbiorowiska pierwszego 
etapu zasiedlania terenów ruderalnych roślin 
jednorocznych i dwuletnich. 

I 

4 
Km od 2+790,00 

do 3+300,00 
Od ulicy Jurajskiej, wzdłuż ulicy Na Zielonki do 
Czerwonego Mostu (projektowanego 

III – z uwagi na 
obszar 
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skrzyżowania z ulica Wolbromską), obwodnica 
przebiegać będzie przez teren Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.  

Od ulicy Jurajskiej, wzdłuż ulicy Na Zielonki  do 
skrzyżowania z ulicą Jęczmienną są to grunty 
odłogowane, w sporej części od dłuższego 
czasu. W wyniku postępującej sukcesji 
wykształciło się piętro  krzewów, a nawet 
drzew. 

chroniony 

5 Km 3+300-3+500 

Zadrzewienie Czerwony Most (przy 
projektowanym skrzyżowaniu z ulicą 
Wolbromską) Jest to zadrzewienie młode i  na 
obecnym stadium sukcesji roślinnej, ma 
niewielką wartość przyrodniczą jednak z uwagi 
na szczupłość powierzchni zadrzewień w tym 
rejonie, warte jest bliższego rozpoznania. 

II 

6 
Km od 3+500,00 

do 5+791 

Teren trasy od Czerwonego Mostu do obszarów 
zabudowanych w rejonie ul. Dożynkowej. Część 
trasy przebiegać będzie tunelem, szczególnie 
pod doliną Prądnika w odcinku od około 3+700 
– 4+800. Poza terenami mieszkalnymi, 
dominują rozległe kompleksy pól uprawnych. 

I 

7 Km 4+323,00 
Dolina Prądnika w Zielonkach. Rozwinęły się tu 
zbiorowiska wierzbowe.  

II 

8 km 5+300-5+400 

W pobliżu projektowanej drogi, zlokalizowane 
jest zbiorowisko, które rozwinęło się na baterii, 
będącej częścią dawnej twierdzy Kraków 
(zdjęcie nr 9), znajdującej się  w obrębie 
rozległego kompleksu pól uprawnych nieopodal 
ulicy Dożynkowej. 

II 

9 Km 5+791 - 6+850 

W rejonie przebiegu planowanej drogi od ulicy 
Dożynkowej do doliny potoku Bibiczanka 
dominują pola uprawne z roślinnością 
segetalną, na gruntach wyłączonych z 
użytkowania gdzieniegdzie rozwinęły się 
zakrzewienia. 

I 

10 km 6+850-7+050 Zadrzewienia nadrzeczne  potoku Bibiczanka. II 
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Rozwinęły się tu zbiorowiska wierzbowe. W 
górę doliny (w rejonie ulicy Parkowej – km 
7+007) znajduje się siedlisko skrzypu 
olbrzymiego, który do 2014 r. objęty był 
ochroną ścisłą. W dolinie potoku stwierdzono 
miejsca rozrodu płazów. 

11 
Km od 7+050,00 

do 7+472,00 

Od Doliny potoku Bibiczanka do drogi nr 7 
obwodnica będzie przebiegać przez tereny 
rolnicze (głownie uprawa kukurydzy) oraz 
tereny ruderalne z zaawansowaną sukcesją, w 
wyniku której wykształciło się piętro drzew 
i krzewów 

I 

12 
Km od 7+472,00 

do  8+900,00 

Od drogi nr 7 do drogi powiatowej do Węgrzc 
początkowo obwodnica będzie przebiegać 
przez tereny wyłączone z użytkowania, także 
z zaawansowaną sukcesją z piętrem drzew 
i krzewów, dalej polami uprawnymi, a w dalszej 
części (w pobliżu drogi do Węgrzc) 
zlokalizowane są łąki klasy Molinio-
Arrhenatheretea oraz sad. 

I 

13 
km 8+900 do 

9+450 

Na terenie planowanej obwodnicy w 
miejscowości Węgrzece w dolinie potoku Sudół 
Dominikański zlokalizowane jest zbiorowisko  z 
dominującą olszą czarną (Alnus glutinosa) 
i zaroślami szerokolistnych wierzb. Jest to 
naturalne obniżenie terenu, w którym 
gromadzą się wody opadowe, spływające ze 
wzniesień znajdujących się pomiędzy 
Węgrzcami a Bosutowem. 

Wzdłuż koryta cieku wykształciły się 
zadrzewienia olszy czarnej (Alnus glutinosa), 
która jest gatunkiem pospolitym i na terenie 
całego kraju porasta brzegi wód oraz łozowiska, 
które wykształcają się często w zagłębieniach o 
utrudnionym odpływie. Teren ten wyznaczony 
został również jako obszar małej retencji, do 
budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego. Stwierdzono miejsca 
rozrodu płazów. 

III 
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14 
Km 9+520,00 do 

10+512,00 

Od drogi do Bosutowa do drogi do Batowic, 
obwodnica przebiegała będzie przez tereny 
użytkowane rolniczo ze zbiorowiskami 
segetalnymi i ruderalnymi. 

I 

15 
Km 10+512,00 do 
końca 

Teren do włączenia z węzłem nowohuckim. 
Przebiega głównie przez tereny rolnicze (rośliny 
zbożowe i okopowe), oraz wzdłuż torów 
kolejowych z wykształconą roślinnością 
ruderalną. Włączenie do węzła prowadzone 
będzie przez teren ogródków działkowych. 

I 

WARIANT ALTERNATYWNY 

Lp Odcinek/obiekt Krótka charakterystyka Typ obszaru 

16 Km 0+00 – 1+100 
Teren od węzła do doliny potoku Sudołu 
Prądnickiego. Stanowi on teren rolne częściowo 
zabudowane  

I 

17 Km 1+100-1+400 

Trasa wariantu alternatywnego przecina w km 
około 1+120 dolinę potoku Sudół Prądnicki. 
Dodatkowo w dalszym odcinku wykształciły się 
zbiorowiska określane jako Łąki Giebutowskie, z 
rozwiniętą roślinnością szuwarową. Znajduje się 
tu dobrze zachowane fragment łęgu olszowo-
wierzbowego z dorodnym drzewostanem olszy 
czarnej i wierzby kruchej odpowiada 
priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)”. 
Stwierdzono miejsca rozrodu płazów 

III 

18 Km 1+400-2+400 

Są to tereny w dominującej części użytkowane 
w kierunku rolnym. W połaciach roślinności 
wyraźnie widoczne nieużytki, które częściowo 
uległy sukcesji. 

III – z uwagi na 
lokalizację na 
terenie Parku 

Krajobrazowego 

19 Km 2+400-2+600 

Dolina Prądnika od Trojanowic do Zielonek. 
W drzewostanie dominują dorodne olsze 
czarne, wierzby kruche, w domieszce 
pojedynczo wiąz szypułkowy i jesion wyniosły. 

Stwierdzono miejsca rozrodu płazów 

III – z uwagi na 
cenne 

przyrodniczo 
siedlisko + 

lokalizacja na 
terenie Parku 

Krajobrazowego. 
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20 Km 2+600-4+200 

Przebieg przez tereny użytkowane rolniczo ze 
zbiorowiskami segetalnymi i ruderalnymi oraz 
przez tereny miejscowości Trojanowice i Garlica 
Murowana. 

III – z uwagi na 
lokalizację na 
terenie Parku 

Krajobrazowego 

21 Km 4+200-4+500 
Dolina Garliczki porośnięta jest zaroślami 
wierzbowymi. Stwierdzono miejsca rozrodu 
płazów 

III – z uwagi na 
lokalizację na 
terenie Parku 

Krajobrazowego 

22 
Km 4+500 – 

5+600 
Przebieg przez tereny użytkowane rolniczo ze 
zbiorowiskami segetalnymi i ruderalnymi. 

III – z uwagi na 
lokalizację na 
terenie Parku 

Krajobrazowego 

23 Km 5+650-5+800 

Dolina Bibiczanki. Znajduje się tu dobrze 
zachowane fragment łęgu olszowo-
wierzbowego z dorodnym drzewostanem olszy 
czarnej i wierzby kruchej odpowiada 
priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)”. 
Stwierdzono miejsca rozrodu płazów 

III – z uwagi na 
cenne 

przyrodniczo 
siedlisko + 

lokalizacja na 
terenie Parku 

Krajobrazowego. 

24 
Km 5+800 – 

8+400 

Są to tereny w dominującej części użytkowane 
w kierunku rolnym. W połaciach roślinności 
wyraźnie widoczne nieużytki, które częściowo 
uległy sukcesji. Przebieg przez tereny pobliskich 
miejscowości. 

III –lokalizacja 
na terenie Parku 
Krajobrazowego 

25 Km 8+400-8+650 
Siedlisko cenne przyrodniczo z uwagi na 
występowanie skupiska centurii pospolitej 

III 

26 
Km 8+650 do 

łączenia do węzła 
nowohuckiego 

Teren trasy przebiega głównie przez tereny 
rolne, użytkowane jako pola uprawne łąki i 
pastwiska. Część z nich stanowi nieużytki z 
uwidocznioną sukcesją, z uwidocznionym 
piętrem krzewów. W dalszej części trasa 
pokrywa się z wariantem I od km ok 12+00 

III- z uwagi na 
częściową 

lokalizację trasy 
na terenie 

dwóch parków 
(Dłubniański, 

Dolinek 
Krakowskich) 

27 Km 1+00-7+200 
Teren obwodnicy na opisywanym odcinku 
przebiega przez Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 

III 
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28 
Km 8+300-8+500 

9+500-10+750 

Teren obwodnicy na opisywanym odcinku 
przebiega przez Dłubniański Park Krajobrazowy  

III 
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TABELA nr 3. Wyniki inwentaryzacji faunistycznej 
Terminy prowadzonej inwentaryzacji: 

 02.10.2014r.  –inwentaryzacja ogólna 
 15.10.2014r. – inwentaryzacja ogólna z wyznaczeniem siedlisk i obiektów cennych przyrodniczo (wariant I) 
 16.10.2014r. – inwentaryzacja ogólna z wyznaczeniem siedlisk i obiektów cennych przyrodniczo (wariant alternatywny) 
 17.10.2014r. – inwentaryzacja jesiennej migracji płazów w dolinach cieków 
 05.03.2015r. – inwentaryzacja wiosennej migracji płazów w dolinach cieków 
 15.03.2015r. – inwentaryzacja wiosennej migracji płazów w dolinach cieków 
 17.04.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów – 2 taksacje poranne i wieczorne (ptaki) 
 20.04.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów – płazy, gady i bezkręgowce 
 07.05.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów – 2 taksacje poranne i wieczorne (ptaki) 
 08.05.2015r. – inwentaryzacja gatunkowa na terenie obiektów – płazy, gady i bezkręgowce 
 28.05.2015r. – inwentaryzacja kontrolna w obiektach - wariant I 
 05.06.2015r. – inwentaryzacja kontrolna w obiektach – wariant alternatywny 
 11.06.2015r. – inwentaryzacja w zakresie siedlisk oraz gatunków zwierząt – wariant I 
 25.06.2015r. – inwentaryzacja w zakresie siedlisk oraz gatunków zwierząt – wariant alternatywny 

 
Oznaczenia: 
A – gatunek częsty na opisywanym terenie 
B – Gatunek rzadki 
C – Gatunek bardzo rzadki 
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WARIANT I 

Lp. Gatunek 

Obiekt/odcinek 

Liczebność 
Łączna 
liczba 

 
Uwagi 

SSAKI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 
kret europejski 
(Talpa europaea)  

A A 
Stosunkowo liczny gatunek występujący na całym opisywanym 

obszarze. Najczęściej na terenach łąkowych oraz z pobliżu sadów i 
zabudowań. Stan zachowania dobry-niezagrożony 

2 
ryjówka aksamitna 
(Sorex araneus) B B 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

3 
ryjówka malutka 
(Sorex minutus)  A/B A/B 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

4 
nornica ruda 
(Clethrionomys 
glareolus)  

A A 
Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 

obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

5 
nornik bury 
(Microtus agrestis)  A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

6 
nornik zwyczajny 
(Microtus arvalis)  A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

7 
darniówka pospolita 
(Pitymys 
subterraneus)  

A A 
Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 

obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 

8 
bóbr europejski 
(Castor fiber)  -   - - - - - - - - 1-2 - - - - - 1-2 

Gatunek rzadki na badanym obszarze, zauważono jedynie pojedyncze 
ślady bytowania w obrębie potoku Bibiczanka 

9 
mysz polna 
(Apodemus agrarius) A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 
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10 
zając szarak (Lepus 
europaeus)  

- 1-2 - 1 1 1 2 - - - 1 3-4 1-2 1 - 17-19 
Gatunek spotykany sporadycznie o różnych porach dnia. Niezbyt liczny 

na opisywanym terenie. Realizacja drogi nie zuboży jego bazy 
żerowiskowej 

11 
lis pospolity (Vulpes 
vulpes)  

- 1 - - - - 1 2 - 1 1 - - 1 - 7 
Gatunek stosunkowo rzadko spotykany, Widywany w obrębie cieków 

oraz w pobliżu zabudowań. Lokalizacja obwodnicy dla tego typu 
drapieżnika nie wpływa niekorzystnie 

12 
łasica (Mustela 
nivalis)  C C 

Gatunek bardzo rzadko spotykany 

13 
kuna leśna (Martes 
foina)  B B 

Gatunek widywany wielokrotnie. Szczególnie w pobliżu terenów 
zadrzewionych jak również mieszkalnych 

14 

dzik (Sus scrofa) 

-  - - 1 - - 1 - - - - 2 - - - 4 

Pojedyncze osobniki widywane sporadycznie w pobliżu cieków 
wodnych. W otwartych polach jedynie we wczesnych godzinach 

porannych oraz wieczornych. W pobliżu zadrzewień nadrzecznych 
widoczne ślady buchtowania. Lokalizacja trasy winna uwzględniać 

oznaczenia informujące o dzikiej zwierzynie. 

15 
sarna (Capreolus 
capreolus)  

1 - 6 2 1 1 2 1 4 1 2 3 1 1 - 26 
Gatunek dość wyraźnie widoczny na całym obszarze. Najczęściej 
spotykano pojedyncze osobniki. Najliczniejszą grupę napotkano 

powyżej obszaru wyznaczonego jako Sudół Dominikański 

16 

nocek rudy (Myotis 
daubentonii) 

- - - - - - 2 - - - - - - - - 2 

Spotykany sporadycznie. Bardzo rzadki na opisywanym obszarze z 
uwagi na brak realnych i odpowiednich siedlisk i żerowisk. Podobnie jak 

w przypadku pozostałych nietoperzy, które do rozrodu potrzebują 
starych strychów, starodrzewów, czy też wież kościołów. Na 

opisywanym terenie przebiegu obwodnicy, brak jest realnie dogodnych 
miejsc dla bytowania nietoperzy. Obwodnica nie wpłynie niekorzystnie 

na tą rodzinę ssaków. 

PTAKI 

1 

sierpówka 
(Streptopelia 
decaocto) 

2 - 3 2 2 2 3 2 - 2 2 3 3 2 2 30 
Stosunkowo łatwo rozpoznawalny gatunek, występujący w całym 

obszarze. Posiada tu bazę żerowiskową i miejsca rozrodu. Na trasie 
obwodnicy nie stwierdzono miejsc gniazdowania. 
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2 
Grzywacz (Columba 
palumbus) - 2 1 2 4 1 2 2 1 4 1 - 2 3 1 26 

Równie często spotykany jak sierpówka. W pobliżu trasy widocznych kilka gniazd. W pobliżu 
czerwonego mostu jak i doliny Bibiczanki. Nie w bezpośredniej kolizji z trasą 

3 
Dzięcioł duży 
(Dendrocopos major) - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 2 

Bardzo rzadki gatunek. Zaobserwowany jedynie dwukrotnie na terenie 
doliny Bibiczanki oraz w dolinie Sudołu Dominikańskiego. 

4 
Dzięcioł zielonosiwy 
(Picus canus) 

 - Gatunek nieobserwowany na opisywanym terenie 

5 
kukułka (Cuculus 
canorus)  - - - - 1 - 1 1 - - - - 1 - - 4 

Mało licznie spotykany gatunek. Jedynie w terenach zadrzewionych 
dolin potoków, lub na ich skrajach 

6 
skowronek 
(skowronek polny) 
(Alauda arvensis)  

2 1 3 2 4 3 2 3 2 4 2 2 1 2 - 30 Pospolicie występujący gatunek, niemal na całym obszarze. 

7 
pliszka siwa 
(Motacilla alba)  1 2 1 - - 1 2 - 1 2 2 1 2 1 - 16 

Stosunkowo często spotykany gatunek. Szczególnie na otwartych 
terenach pół uprawnych w pobliżu terenów zadrzewionych 

8 
Pliszka żółta 
(Motacilla flava) - - - - 1 1 - 2 1 - - - - 1 - 6 

Rzadko spotykany gatunek. Widoczny głownie w okolicach pół i 
nieużytków. 

9 
świergotek polny 
(Anthus campestris)  - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 2 

Rzadko spotykany gatunek. Stwierdzony jedynie na dwóch 
stanowiskach przy niskiej roślinności.- 

10 
świergotek łąkowy 
(Anthus pratensis)  - 1 - - 1 - 1 - 3 2 - - 2 2 1 13 

Częściej spotykany od Świergotka polnego. Generalnie stosunkowo 
nieliczny. 

11 
strzyżyk (Troglodytes 
troglodytes)  - 2 - - - - 2 - - 1 -- - 3 - - 8 

Nielicznie spotykany gatunek. Zauważany jedynie w obszarach 
zadrzewień, w pobliżu cieków. 

12 
pokrzywnica 
(Prunella modularis)  - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

Napotkany wyłącznie jeden raz w pobliżu doliny potoku Sudół 
Dominikański 

13 
kwiczoł (Turdus 
pilaris)  - - - - 2 - - 8-10 - - - 2 - 2 - 14-16 

Na całym obszarze nieliczny. Większe skupisko napotkane w terenie 
„zielonej wyspy”, gdzie również znajdowały się miejsca gniazdowania. 

14 
paszkot (Turdus 
viscivorus)  

- - - - - - - - - - - - 2 - - 2 Napotkany jedynie w obrębie zadrzewień Sudołu Dominikańskiego 

15 
śpiewak (drozd 
śpiewak) (Turdus 
philomelos) 

-  1 - - 2 - - - - 2 -- - - - 1 6 Nielicznie spotykany ptak. 
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16 

kos (Turdus merula)  

1 4 - 2 3-4 2 3 4 1 - 2 4 1 - 2 29-30 
Pospolicie występujący ptak na całym obszarze. Szczególnie w pobliżu 

zadrzewień i nieużytków. Spotykany często w pobliżu terenów 
mieszkalnych 

17 
rudzik (Erithacus 
rubecula)  - 2 - - 1 - 2 - 2 - 1 2 4 - 1 15 

Trudny do zaobserwowania ptak. Generalnie stosunkowo często 
spotykany. 

18 
słowik 
rdzawy(Luscinia 
megarhynchos))  

- - 1 - 1 - - - 1 - - - 2 - - 5 
Nielicznie występujący gatunek. Rozpoznawany jedynie po 

wydawanych odgłosach. 

19 
pleszka (Phoenicurus 
phoenicurus) 

- - - - 1 - - - 2 - 1 1 - 1 - 6 Nieliczny ptak spotykany tylko w pojedynczych stanowiskach 

20 
pokląskwa (Saxicola 
rubetra)  1 2 - 2 1 - 1 2 - 3 - - 2 - 1 15 

Stosunkowo często spotykany gatunek. Głównie na skrajach terenów 
zadrzewionych 

21 
pierwiosnek 
(Phylloscopus 
collybita)  

- 2 - - 1 - 3 - - 2 - 1 1 - 1 11 Dość nieliczny gatunek na badanym obszarze.  

22 
gajówka (Sylvia 
borin) 

- 1 2 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 - 8 Liczniejszy gatunek od kapturki, zasiedla podobne środowisko. 

23 
kapturka (Sylvia 
atricapilla) 2 1 1 1 - 1 - - 1 2 - 2 - 1 1 13 

Nielicznie spotykany gatunek. Najczęściej w krzewiastych skrajach 
leśnych. 

24 
cierniówka (Sylvia 
communis) - 1 1 - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 - 1 14 

Liczniejszy gatunek od kapturki i gajówki. Spotykany szczególnie w 
pobliżu zadrzewień oraz w niskich odłogowanych gruntach. 

25 
jarzębatka (Sylvia 
nisoria) 

- - Nie odnotowany gatunek na terenie wariantu I 

26 
pełzacz leśny (Certhia 
familiaris)  - - - - - 1 - - - - 1 - 2 - 1 5 

Nieliczny gatunek, spotykany sporadycznie. Obecność odnotowana 
głownie po wydawanych odgłosach. 

27 
szpak (Sturnus 
vulgaris)  2 1 6 - 4 2 3 2 - 3 1 2 - 4 4 34 

Liczny gatunek na opisywanym terenie. Bardzo chętnie zasiedlał tereny 
w pobliżu osad ludzi oraz w terenach sadów 

28 
sójka (Garrulus 
glandarius)  - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 2 - 1 13 

Dość często spotykany gatunek. Szczególnie w terenach leśnych oraz 
zadrzewionych. Również w pobliżu zabudowań 

29 
sroka (Pica pica)  

1 2 - - 1 - 2 - 1 2 1 1 1 - 1 13 
Spotykane pojedyncze osobniki w obrębie wysokich zadrzewień. Jak 

również w pobliżu terenów mieszkalnych 
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30 
kawka (Corvus 
monedula)  - 1 - 2 - 4 - - 4 - - - 1 2 1 15 

Stosunkowo rzadko spotykana na opisywanym terenie. Najczęściej w 
pobliżu terenów mieszkalnych 

31 

wrona siwa (Corvus 
cornix)  1 - - - - - 4 - - 1 - - 2 - 1 9 

Rzadko spotykana na opisywanym terenie. Osobniki gniazdujące na 
terenie „zielonej wyspy” oraz pojedyncze osobniki na pozostałym 

terenie. 

32 

wróbel (Passer 
domesticus) A A 

Spotykany pospolicie na całym omawianym terenie. Liczebność trudna 
do ustalenia. Najwięcej przy zadrzewieniach oraz w pobliżu terenów 

mieszkalnych 

33 
zięba (Fringilla 
coelebs) 

1 2 - 2 - 3 1 2 - 2 1 - - 1 1 16 Gatunek dość często spotykany. Przeważnie na całym terenie. 

34 
kulczyk (Serinus 
serinus) - - - - 2 - - 2 - - - - 3 - - 7 

Nieliczny ptak. Występujący głównie w terenach zadrzewionych oraz w 
ich pobliżu. 

35 
dzwoniec (Carduelis 
chloris)  2 - 1 - 2 3 - 3 - 4 1 1 3 1 1 22 

Dość pospolicie występujący ptak. Rozpoznawany głównie po głosie, jak 
również w wyniku obserwacji bezpośrednich 

36 

Szczygieł (Carduelis 
carduelis) - 2 - - - - 3 - - 8 2 - 4 - 1 20 

Dość licznie spotykany. Największe skupisko zaobserwowane w 
okolicach doliny Bibiczanki. Jak również na obszarach łąkowych w 

pobliżu pozostałych cieków 

37 
makolągwa (Linaria 
cannabina) - 1 - 1 - 2 2 - 3 2 1 - 2 1 2 17 

Dość licznie występujący ptak. Szczególnie w zaroślach śródpolnych oraz 
na miedzach w pobliżu nieużytków 

38 
trznadel (Emberiza 
citrinella)  

- - - - - - - - 1 - - 1 - - - 2 Bardzo nieliczny ptak. Zaobserwowany jedynie na dwóch stanowiskach 

39 
potrzos (Emberiza 
schoeniclus) 

- 1 - - - - -   2 - - 2 - - 5 Nieliczny gatunek na opisywanym obszarze 

40 
bocian biały (Ciconia 
ciconia)  

C C Obserwowany jedynie kilkukrotnie w czasie przelotu nad obszarem. 

41 

myszołów (Buteo 
buteo) 

- - - - - - - 1 - - - - 1 - - 2 

Łącznie zaobserwowano dwa osobniki, w trakcie poszukiwania 
pożywienia. Przeloty nad Sudołem Dominikańskim oraz w pobliżu 

„zielonej wyspy”. Stwierdzone miejsce gniazdowania 300 m powyżej 
trasy w pobliżu Sudołu. 

42 
jastrząb (Accipiter 
gentilis) - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 3 

Spotykany zaledwie kilkukrotnie w pobliżu terenów zadrzewionych. 
Osobniki w locie. 
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43 

kuropatwa (Perdix 
perdix)  2 - - 2 - - - - 3 - - - 1 4 - 12 

Spotykana głownie w terenach użytkowanych rolniczo oraz w pobliżu 
niewielkich zadrzewień. Prowadzi skryty tryb życia w związku w 

powyższym trudna do zaobserwowania. 

44 
bażant (Phasianus 
colchicus) 2 - - 2 - 3 1 2 1 2 - 2 1 - 1 17 

Spotykany dość pospolicie na całym obszarze. Rozpoznawany również 
po odgłosach wydawanych przez samce. 

45 
przepiórka (Coturnix 
coturnix)  1 - - 1 1 - - - 3 2 - 1 - - 1 10 

Podobnie jak kuropatwa, dość trudny do zaobserwowania gatunek. 
Spotykany w pobliżu gęstych zarośli oraz w terenach nieużytkowanych 

46 
krzyżówka (Anas 
platyrhynchos)  - 1 - - - - 2 - - - - - 2 - - 5 

Spotkane pojedyncze osobniki w obrębie potoku Sudół Prądnicki, 
Prądnik oraz Sudół Dominikański 

47 
czajka zwyczajna 
(Venellus venellus) - 1 - - - - - - - 2 - - 3 - - 6 

Odnotowano łącznie 6 osobników. W pobliżu terenów podmokłych oraz 
w czasie żerowania na otwartych łąkach kośnych 

48 derkacz (Crex crex) 
- - - - - - - - - - - - - - - - Nie odnotowano występowania żadnego osobnika w wariancie I 

49 
skowronek 
(skowronek polny) 
(Alauda arvensis)  

2 1 3 2 4 3 2 5 2 4 2 2 1 2 - 33 Pospolicie występujący gatunek, niemal na całym obszarze. 

50 
kopciuszek 
(Phoenicurus 
ochruros) 

1 2 1 2 - 1 3 2 4 - 1 2 - 2 2 23 
Występował głównie w pobliżu terenów mieszkalnych oraz na 

obrzeżach zadrzewionych 

51 
kląskawka (Saxicola 
rubicola) - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 

Rzadko spotykany gatunek na opisywanym terenie. Zaobserwowano 
jedynie 2 osobniki 

52 
Łozówka 
(Acrocephalus 
palustris) 

- 6 - - 2 - 8 - - 7 - - 12 - - 35 
Dość pospolicie występujący gatunek. Szczególnie w okolicy cieków 
wodnych oraz zadrzewień z nimi związanymi. W tym na obszarach 

szuwarowych 

53 
Zaganiacz zwyczajny 
(Hippolais icterina) - - - - - - 2 - - 2 - - 1 - - 5 

Gatunek spotykany sporadycznie. Jedynie w pobliżu zarzewień 
związanych z ciekami wodnymi. 

54 
Piecuszek 
(Phylloscopus 
trochilus) 

1 2 - - 2 3 - - 2 - 1 1 - 2 - 14 
Mało liczy gatunek na opisywanych odcinka. Szczególnie obserwowany 

w terenach nieużytków. 
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55 
Strumieniówka 
(Locustella fluviatilis) - - - - - - - - - 2-4 - - 4 - - 6-8 

Nieliczny gatunek. Potykany jedynie w dolinie Bibiczanki oraz Sudołu 
Dominikańskiego 

56 
Świerszczak 
zwyczajny (Locustella 
naevia) 

- 2 - - - - 1 - - 2 - - 2 - - 6 
Spotykany w trzech punktach dolin potoku. W miejscach gdzie 

wytworzyła się roślinność szuwarowa 

57 
Gąsiorek (Lanius 
collurio) 

- 2 1 - - - - - - - - - 4 - - 7 
Spotykany sporadycznie. Szczególnie w terenach porośniętych 

krzewami głogu oraz tarniny. Uwidocznione również żerowiska z 
pozostawionymi gryzoniami w obrębie krzewów. 

58 
czarnogłówka 
(Poecile montanus) - - - - - - - - - 2 - - 3 - - 5 Zaobserwowana jedynie w dwóch punktach obserwacyjnych  

59 
modraszka (Cyanistes 
caeruleus) - - - 2 - - - 3 - - - - 2 - - 7 

Spotykana jedynie w terenach z bogatszym składem gatunkowym oraz 
wykształconym piętrem drzew 

60 
mazurek (Passer 
montanus) - 1 - 2 - 1 - 1 -  1 1 - - 2 9 

Nieliczny ptak na opisywanym terenie. Spotykany w terenach 
porośniętych krzewami 

61 
Pustułka (Falco 
tinnunculus) 

1 - - 1 - - 1 - 1 1 1   1 1 8 
Jak na gatunek drapieżny, występuje dość pospolicie na całym obszarze. 

Widoczny szczególnie często w trakcie łowów w terenach otwartych 
pól. Charakterystycznie „zawisa” w powietrzu oczekując na ofiarę. 

62 
Piegża (Sylvia 
curruca) - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 

Bardzo rzadki gatunek na opisywanym terenie. Zaobserwowany jedynie 
na terenie doliny Bibiczanki 

63 
Bogatka (parus 
major) 2 - 2 - 1 3 - 2 - 2 - 1 4 - 1 17 

Stosunkowo liczny gatunek, występujący na obrzeżach leśnych oraz na 
gruntach porośniętych krzewami 

GADY 

1 
Zaskroniec zwyczajny 
Natrix natrix  - - - - - - - - - C - - C - - C 

Występujący bardzo rzadko gatunek. Trudny do zaobserwowania. 
Napotkany jeden osobnik martwy 

2 
Żmija zygzakowata 
Vipera Berus, - - - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - C 

W czasie wizji w terenie uwidocznionych kilka osobników. Generalnie 
rzadki gatunek w terenie 

3 Jaszczurka zwinka 
C C Stosunkowo rzadko występujący gatunek. Niemniej jednak widywany 
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Lacerta agi lis  na całym omawianym obszarze 

4 
Jaszczurka 
żyworodna Lacerta 
vivipara  

- 0 Nie napotkana w całym opisywanym odcinku 

5 
Padalec zwyczajny 
Anguis fragilis  C C 

Spotykane pojedyncze osobniki na całym terenie. Szczególnie na 
wilgotnych łąkach kośnych.  

PŁAZY 

1 
Żaba trawna Rana 
temporaria 

C 
B 

(12) 
C C C C 

C 
(6) 

C C 
B 

(11) 
C C 

B 
(14) 

C C 
B/C 
(43) 

Stosunkowo pospolicie występujący gatunek na całym obszarze. 
Widywana szczególnie licznie w okolicach cieków. Jak również na 

terenach wilgotnych łąk. 

2 
Żaba wodna Rana 
esculenta - - - - - - - - - - - - 

C 
(2) 

- - C (2) 
Bardzo rzadko występujący gatunek. Napotkana jedynie w dolinie 

Sudołu Dominikańskiego 

3 
Żaba   śmieszka Rana 
ridibunda 

- - - - - - - - - 
C 

(2) 
- - - - - C (2) 

Bardzo rzadko występujący gatunek. Napotkano jedynie 2 osobniki w 
dolinie Bibiczanki. Jednak z uwagi na brak zbiorników wodnych, nie ma 

tu warunków do ich dobrego rozwoju. 

4 
Ropucha szara Bufo 
bufo  

B (25) B (25) 
Stosunkowo licznie reprezentowana grupa płazów. Spotykana głownie 
w terenach w pobliżu cieków wodnych ale również na gruntach rolnych 

o dużym uwilgotnieniu terenu 

5 
Ropucha zielona Bufo 
viridis  - - Nie napotkano żadnego osobnika w opisywanym wariancie 

6 
Rzekotka drzewna 
Hyla arboreta  - 

C 
(1) 

- - - - - - - 
C 

(1) 
- 

C 
(4) 

- - - C 
Napotkana w kilku punktach dolin potoku. Stosunkowo nieliczny 

gatunek 

RYBY 

1 Pstrąg potokowy 
(Salmo trutta) - - - - - - C - - - - - - - - C Osobniki stwierdzone jedynie w wodach Prądnika. Niemniej jednak 

zakres prac prowadzony będzie metodami górniczymi, bez ingerencji w 
koryto. 2 Kleń (Squalius 

cephalus) - - - - - - C - - - - - - - - C 
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ŚLIMAKI 

1 
Wstężyk ogrodowy 
(Cepaea hortensis 

A A 
Wymienione gatunki ślimaków, są najbardziej powszechne na 

omawianym terenie. Występują niemal w każdym siedlisku. Nie są też 
objęte ochroną. 

2 
ślimak gajowy 
(Cepaea nemoralis) 

3 
Ślimak winniczek 
(Helix pomatia) 

OWADY 

1 

grabarz 
żółtoczerwony 
(Necrophorus 
vespilloides) 

C C 

Wśród chronionych gatunków owadów, na opisywanym terenie 
występują przede wszystkim te z rodziny biegaczowatych i 

błonkoskrzydłych. Nie stwierdzono występowania gatunków 
chronionych motyli.  

Generalnie są to gatunki stosunkowo pospolicie występujące na terenie 
całego kraju. Budowa obwodnicy, nie wpłynie znacząco na ich lokalne 

populacje, które swoim zakresem obejmują cały omawiany teren  

2 
grabarz czarny 
(Necrophorus 
humator) 

C C 

3 
ścierwiec 
(Oeceoptoma 
thoracica) 

C C 

4 
biegacz skórzasty 
(Carabus coriaceus) B B 

5 
biegacz fioletowy 
(Carabus violaceus) B B 

6 
biegacz gajowy 
(Carabus nemoralis) B B 

7 
biegacz granulowany 
(Carabus granulatus) B B 
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8 
biegacz wręgaty 
(Carabus cancellatus) B B 

9 
zmięk żółty 
(Rhagonycha fulva) B B 

10 
podrzut szary 
(Adelocera  murina 
L.) 

B B 

11 
biedronka oczatka 
(Anatis ocellata) B B 

12 

biedronka łąkowa 
(Coccinella 
guatuordecimpustula
ta) 

A A 

13 

biedronka 
dwukropka 
(Coccinella 
bipunctata) 

A A 

14 
tutkarz brzozowiec 
(Deporaus betulae) B B 

15 
hurmak olszowiec 
(Agelastica alni) B B 

16 
trzmiel ziemny 
(Bombus terrestris) B B 

17 
trzmiel rudy (Bombus 
pascuorum) B B 

18 
trzmiel leśny 
(Bombus pratorum) B B 

19 
trzmiel drzewny 
(Bombus hypnorum) B B 



Inwentaryzacja przyrodnicza 

 

 

66 
 

20 
trzmiel gajowy 
(Bombus lucorum) B B 

21 Osa (Vespula) 
B B 

22 Szerszeń (Vespa) 
c c 

23 
Pszczoła miodna 
(Apis mellifera L) B B 

24 
bielinek 
bytomkowiec (Pieris 
napi)   

B B 

25 
bielinek rzepnik 
(Pieris rapae) C C 

26 

zorzynek 
rzeżuchowiec 
(Anthocharis 
cardamines) 

B B 

27 
latolistek cytrynek 
(Gonepteryx rhamni) B B 

28 
rusałka pawik 
(Inachis io) B B 

29 
rusałka pokrzywnik 
(Aglais urticae) B B 

30 
rusałka kratkowiec 
(Araschnia levana)   B B 

31 
dostojka malinowiec 
(Argynnis papcia)   

32 
dostojka ino 
(Brenthis ino) B B 
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33 
dostojka selene 
(Boloria Selene) C C 

34 
przestrojnik jurtina 
(Maniola jurtina)   C C 

35 
strzępotek ruczajnik 
(Coenonympha 
pamphilus) 

B B 

36 
strzępotek splaczek 
(Coenonympha tullia) B B 

37 
karłątek ryska 
(Thymelicus linolea) B B 

38 
zmrocznik gładysz 
(Deilephila elpenor) C C 

39 
mrówka rudnica 
(Formica rufa) B b 

40 
mrówka łąkowa 
(Formica pratensis) B B 

PAJĘCZAKI 

1 
Zawijak żółtawy 
(Enoplognatha 
ovata) 

A 

A/B 

Wszystkie opisywane gatunki, są najbardziej pospolite na opisywanym 
terenie. Występują powszechnie i w dużej liczebności. Tygrzyk 

paskowany do niedawna objęty był ochroną. Jednak z uwagi na dużą 
jego liczebność oraz powszechne występowanie sprawiły, że został 

wykreślony z listy gatunków chronionych. 

2 
Krzyżak ogrodowy 
(Araneus 
diadematus) 

A 

3 
Krzyżak łąkowy 
(Araneus quadratus) 

A 

4 
Tygrzyk paskowany 
(Argiope bruennichi) 

B 

5 
Kołosz szczelinowy 
(Nuctenea 

B 
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umbratica) 
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WARIANT ALTERNATYWNY 

Lp. Gatunek 

Obiekt/odcinek 

Liczebność 
Łączna 
liczba 

 
Uwagi 

SSAKI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

1 
kret europejski 
(Talpa europaea)  

A A 
Stosunkowo liczny gatunek występujący na całym opisywanym 

obszarze. Najczęściej na terenach łąkowych oraz z pobliżu sadów i 
zabudowań.  

2 
ryjówka aksamitna 
(Sorex araneus) B B 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Podobnie jak w przypadku wariantu I.  

3 
ryjówka malutka 
(Sorex minutus)  A/B A/B 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze.  

4 
nornica ruda 
(Clethrionomys 
glareolus)  

A A 
Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 

obszarze.  

5 
nornik bury 
(Microtus agrestis)  A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze.  

6 
nornik zwyczajny 
(Microtus arvalis)  A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze.  

7 
darniówka pospolita 
(Pitymys 
subterraneus)  

A A 
Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 

obszarze.  

8 
bóbr europejski 
(Castor fiber)  -   1-2 - - - - - - - - - 1-2 

Ślady bytowania jedynie w obrębie Sudołu Prądnickiego 

9 
mysz polna 
(Apodemus agrarius) A A 

Gatunek charakteryzujący się średnią liczebnością na opisywanym 
obszarze. Stan zachowania dobry - niezagrożony 
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10 
zając szarak (Lepus 
europaeus)  

- 2 1 1 4 2 1 4 2 1 1 18 
Gatunek spotykany sporadycznie o różnych porach dnia. Niezbyt liczny 

na opisywanym terenie. Realizacja drogi nie zuboży jego bazy 
żerowiskowej 

11 
lis pospolity (Vulpes 
vulpes)  

1 - 2 1 3 1 2 - 1 - 2 13 
Gatunek stosunkowo rzadko spotykany, Widywany w obrębie cieków 

oraz w pobliżu zabudowań. Lokalizacja obwodnicy dla tego typu 
drapieżnika nie wpływa niekorzystnie w żadnym z wariantów 

12 
łasica (Mustela 
nivalis)  C C 

Gatunek bardzo rzadko spotykany na całym terenie 

13 
kuna leśna (Martes 
foina)  

B B 
Gatunek widywany wielokrotnie. Szczególnie w pobliżu terenów 

zadrzewionych jak również mieszkalnych. Podobnie jak w przypadku 
wariantu I. 

14 

dzik (Sus scrofa) 

-  2 - 3 - - 1 3 - - - 9 

Pojedyncze osobniki widywane sporadycznie w pobliżu cieków 
wodnych. W otwartych polach jedynie we wczesnych godzinach 

porannych oraz wieczornych. W pobliżu zadrzewień nadrzecznych 
widoczne ślady buchtowania.  

15 
sarna (Capreolus 
capreolus)  1 2 - 3 2 3 2 8-9 1 3 1 27 

Stosunkowo często widywany gatunek. Największe stado liczyło około 
8-9 osobników w pobliżu doliny Bibiczanki 

16 

nocek rudy (Myotis 
daubentonii) 

- - - 1 - - - - - - - 1 

Spotykany sporadycznie. Bardzo rzadki na opisywanym obszarze z 
uwagi na brak realnych i odpowiednich siedlisk i żerowisk. Podobnie jak 

w przypadku pozostałych nietoperzy, które do rozrodu potrzebują 
starych strychów, starodrzewów, czy też wież kościołów. 

PTAKI 

1 

sierpówka 
(Streptopelia 
decaocto) 

2 - 3 2 2 2 3 2 - 2 - 30 
Stosunkowo łatwo rozpoznawalny gatunek, występujący w całym 

obszarze. Posiada tu bazę żerowiskową i miejsca rozrodu. Na trasie 
obwodnicy nie stwierdzono miejsc gniazdowania. 

2 
Grzywacz (Columba 
palumbus) - 2 2 3-4 4 1 2 2 6 4 3 29 

Równie często spotykany jak sierpówka. W pobliżu trasy widocznych 
kilka gniazd. W pobliżu czerwonego mostu jak i doliny Bibiczanki. 

3 
Dzięcioł duży 
(Dendrocopos major) - - - - - - - - - 1 - 2 

Bardzo rzadki gatunek. Zaobserwowany jedynie dwukrotnie na terenie 
doliny Bibiczanki oraz w dolinie Sudołu Dominikańskiego. 
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4 

Dzięcioł zielonosiwy 
(Picus canus) 

- 1 - 2 - - - - - 1 - 4 

Bardzo rzadki gatunek, spotykany sporadycznie tylko w trzech punktach 
wariantu alternatywnego. W pobliżu Łąk Giebutowskich, doliny 

Prądnika oraz przy zadrzewieniach powyżej Bosutowa. (w pobliżu 
siedliska centurii)  

5 
kukułka (Cuculus 
canorus)  

- 2 1 1 - 2 1 - 2 1 - 10 
Mało licznie spotykany gatunek. Jedynie w terenach zadrzewionych 

dolin potoków, lub na ich skrajach. Liczniejszy gatunek niż w przypadku 
wariantu I. 

6 
skowronek 
(skowronek polny) 
(Alauda arvensis)  

3 2 4 2 3 3 4 3 5 3 2 34 Pospolicie występujący gatunek, niemal na całym obszarze. 

7 
pliszka siwa 
(Motacilla alba)  1 2 2 1 - 3 2 2 4 2 2 21 

Stosunkowo często spotykany gatunek. Szczególnie na otwartych 
terenach pół uprawnych w pobliżu terenów zadrzewionych 

8 
Pliszka żółta 
(Motacilla flava) - - - - 1 1 - 2 1 - 2 8 

Rzadko spotykany gatunek. Widoczny głownie w okolicach pół i 
nieużytków. Częstszy niż w przypadku wariantu I 

9 
świergotek polny 
(Anthus campestris)  1 - - 1 - - - 2 - - 2 6 

Rzadko spotykany gatunek. Stwierdzony jedynie na trzech stanowiskach 
przy niskiej roślinności. 

10 
świergotek łąkowy 
(Anthus pratensis)  2 1 2 2 1 - 1 2 3 1 3 18 

Częściej spotykany od Świergotka polnego. Generalnie stosunkowo 
nieliczny. 

11 
strzyżyk (Troglodytes 
troglodytes)  - 2 - 2 - 1 2 3 - 1 1 12 

Nielicznie spotykany gatunek. Zauważany jedynie w obszarach 
zadrzewień, w pobliżu cieków. 

12 
pokrzywnica 
(Prunella modularis)  

- - - - - - - - - - - - Nie napotkano na omawianym terenie 

13 
kwiczoł (Turdus 
pilaris)  - 2 - - 2 4 - 6 - - 4 18 

Rzadko spotykany na całym terenie. W niewielkich skupiskach po kilka 
osobników 

14 
paszkot (Turdus 
viscivorus)  - 2 - - - - - - - - 2 2 

Zauważono po dwa osobniki na terenie łąk Giebutowskich oraz W 
terenach zadrzewionych na końcowym odcinku trasy. 

15 
śpiewak (drozd 
śpiewak) (Turdus 
philomelos) 

-  1 - 2 - 1 - 1 1 2 2 10 Napotkano jedynie kilka osobników. 

16 
kos (Turdus merula)  

3 2 4 3 5 - 4 3 3 - 5 33 Pospolicie występujący ptak na całym obszarze. Szczególnie w pobliżu 
zadrzewień i nieużytków. Spotykany często w pobliżu terenów 



Inwentaryzacja przyrodnicza 

 

 

72 
 

mieszkalnych 

17 
rudzik (Erithacus 
rubecula)  1 2 3 1 - 2 - 3 1 2 4 19 

Trudny do zaobserwowania ptak. Generalnie stosunkowo często 
spotykany. 

18 
słowik 
rdzawy(Luscinia 
megarhynchos))  

- - 1 - 2 - - - 1 2 - 6 
Nielicznie występujący gatunek. Rozpoznawany jedynie po 

wydawanych odgłosach. 

19 
pleszka (Phoenicurus 
phoenicurus) 

- 1 - 2 1 - 1 - 2 - 2 9 Nieliczny ptak spotykany tylko w pojedynczych stanowiskach 

20 
pokląskwa (Saxicola 
rubetra)  2 - 1 2 1 - 2 1 3 - 3 15 

Stosunkowo często spotykany gatunek. Głównie na skrajach terenów 
zadrzewionych 

21 
pierwiosnek 
(Phylloscopus 
collybita)  

2 2 1 3 1 - 2 2 1 - 2 16 Dość nieliczny gatunek na badanym obszarze.  

22 
gajówka (Sylvia 
borin) 

- 1 1 2 - 1 - 1 2 1 1 10 Liczniejszy gatunek od kapturki, zasiedla podobne środowisko. 

23 
kapturka (Sylvia 
atricapilla) 2 1 1 1 - 1 - - 1 2 1 13 

Nielicznie spotykany gatunek. Najczęściej w krzewiastych skrajach 
leśnych. 

24 
cierniówka (Sylvia 
communis) 2 3 1 3 1 4 2 3 4 2 1 25 

Liczniejszy gatunek od kapturki i gajówki. Spotykany szczególnie w 
pobliżu zadrzewień oraz w niskich odłogowanych gruntach. 

25 
jarzębatka (Sylvia 
nisoria) - - - - - - - 1 - 1 - 2 

Spotkane jedynie na dwóch stanowiskach. Pokrywa się to częściowo ze 
wcześniejszymi ustaleniami 

26 
pełzacz leśny (Certhia 
familiaris)  - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 - 7 

Nieliczny gatunek, spotykany sporadycznie. Obecność odnotowana 
głównie po wydawanych odgłosach. 

27 

szpak (Sturnus 
vulgaris)  2 2 5 3 6 6 2 2 4 3 6 39 

Liczny gatunek na opisywanym terenie. Bardzo chętnie zasiedlał tereny 
w pobliżu osad ludzi oraz w terenach sadów. Częściej spotykany niż w 

wariancie I 

28 
sójka (Garrulus 
glandarius)  2 1 3 2 1 2 3 4 2 1 3 24 

Dość często spotykany gatunek. Szczególnie w terenach leśnych oraz 
zadrzewionych. Również w pobliżu zabudowań 

29 
sroka (Pica pica)  

1 2 1 2 1 - 2 3 1 2 3 18 
Spotykane pojedyncze osobniki w obrębie wysokich zadrzewień. Jak 

również w pobliżu terenów mieszkalnych 
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30 
kawka (Corvus 
monedula)  2 1 1 2 - 3 2 - 1 2 3 17 

Stosunkowo rzadko spotykana na opisywanym terenie. Najczęściej w 
pobliżu terenów mieszkalnych 

31 
wrona siwa (Corvus 
cornix)  1 - 1 - 2 - 4 - 2 1 2 13 

Rzadko spotykana na opisywanym terenie. Pojedyncze pary gniazdujące 
w koronach większych drzew. 

32 

wróbel (Passer 
domesticus) A A 

Spotykany pospolicie na całym omawianym terenie. Liczebność trudna 
do ustalenia. Najwięcej przy zadrzewieniach oraz w pobliżu terenów 

mieszkalnych, podobnie jak w wariancie I. 

33 
zięba (Fringilla 
coelebs) 2 1 3 2 1 3 - 1 - 1 2 16 

Gatunek dość często spotykany. Przeważnie na całym terenie, podobnie 
jak w wariancie I 

34 
kulczyk (Serinus 
serinus) - 2 1 3 2 1 2 2 2 - 3 18 

Liczniejszy niż w wariancie I. Występujący głównie w terenach 
zadrzewionych oraz w ich pobliżu. 

35 
dzwoniec (Carduelis 
chloris)  2 1 3 3 - 4 - 6 - 5 1 25 

Dość pospolicie występujący ptak. Rozpoznawany głównie po głosie, jak 
również w wyniku obserwacji bezpośrednich 

36 

Szczygieł (Carduelis 
carduelis) 1 2 - 4 - 6 1 - - 4 2 20 

Dość licznie spotykany. Największe skupisko zaobserwowane w 
okolicach dolin potoków i w otwartych terenach łąkowych z enklawami 

krzewiastymi 

37 
makolągwa (Linaria 
cannabina) 

- 1 - 1 - 2 - 1 - 2 2 9 Nieliczny na całym opisywanym terenie 

38 
trznadel (Emberiza 
citrinella)  

- 2 - 2 - 1 - 3 1 2 1 12 Nie zaobserwowano zbyt dużej liczebności. Częstszy niż w wariancie I 

39 
potrzos (Emberiza 
schoeniclus) 

- 2 - 2 - 3 - 1 1 2 1 12 Nieliczny gatunek na opisywanym obszarze. 

40 
bocian biały (Ciconia 
ciconia)  C C 

Obserwowany jedynie kilkukrotnie w czasie przelotu nad obszarem. 
Podobnie jak w przypadku wariantu I 

41 
myszołów (Buteo 
buteo) - - 1 - 1 - - 1 - - 1 4 

Zaobserwowano 4 osobniki na całej trasie. Obserwacje prowadzono w 
czasie lotu oraz zejścia do miejsc gniazdowania 

42 
jastrząb (Accipiter 
gentilis) 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 6 Obserwowano kilka osobników w locie oraz jeden w czasie żerowania 

43 
kuropatwa (Perdix 
perdix)  

2 2 1 2 - 2 1 2 3 4 4 23 Spotykana głownie w terenach użytkowanych rolniczo oraz w pobliżu 
niewielkich zadrzewień. Prowadzi skryty tryb życia w związku w 
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powyższym trudna do zaobserwowania. Liczniejsza niż w wariancie I 

44 
bażant (Phasianus 
colchicus) 3 2 1 3 2 4 1 2 3 2 3 25 

Spotykany dość pospolicie na całym obszarze. Rozpoznawany również 
po odgłosach wydawanych przez samce. 

45 
przepiórka (Coturnix 
coturnix)  1 3 - 2 2 - 2 3 3 2 1 19 

Podobnie jak kuropatwa, dość trudny do zaobserwowania gatunek. 
Spotykany w pobliżu gęstych zarośli oraz w terenach nieużytkowanych 

46 
krzyżówka (Anas 
platyrhynchos)  - 1 - 3 - - - 2 - - - 6 

Spotkane pojedyncze osobniki w obrębie potoku Sudół Prądnicki, 
Prądnik oraz Bibiczanki 

47 
czajka zwyczajna 
(Venellus venellus) - 3 - 2 - 3 - 6 - - - 14 Spotykana kilkukrotnie w pobliżu dolin potoków 

48 derkacz (Crex crex) 
- 2 - - - - - 2 - - - 4 

Odnotowano obecność gniazdującej pary na terenie Łąk Giebutowskich, 
jak również w pobliżu doliny Bibiczanki 

49 
skowronek 
(skowronek polny) 
(Alauda arvensis)  

2 4 1 2 4 - 2 3 2 1 4 25 Pospolicie występujący gatunek, niemal na całym obszarze. 

50 
kopciuszek 
(Phoenicurus 
ochruros) 

1 2 2 2 3 1 4 2 4 3 6 30 
Występował głównie w pobliżu terenów mieszkalnych oraz na 

obrzeżach zadrzewionych. Podobnie jak w przypadku wariantu I 

51 
kląskawka (Saxicola 
rubicola) - 2 - - 1 - 2 - - - - 5 

Rzadko spotykany gatunek na opisywanym terenie. Zaobserwowano 
jedynie 4 osobników 

52 
Łozówka 
(Acrocephalus 
palustris) 

- 7 - 5 2 4 8 3 - - - 29 
Dość pospolicie występujący gatunek. Szczególnie w okolicy cieków 
wodnych oraz zadrzewień z nimi związanymi. W tym na obszarach 

szuwarowych 

53 
Zaganiacz zwyczajny 
(Hippolais icterina) - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 5 

Gatunek spotykany sporadycznie. Jedynie w pobliżu zarzewień 
związanych z ciekami wodnymi. 

54 
Piecuszek 
(Phylloscopus 
trochilus) 

1 2 2 - 2 1 - 2 4 - 5 19 
Mało liczy gatunek na opisywanych odcinka. Szczególnie obserwowany 

w terenach nieużytków. 

55 
Strumieniówka 
(Locustella fluviatilis) - - - - - 2 - 4 - - - 6 Nieliczny gatunek. Potykany jedynie w dolinie Bibiczanki i Garliczanki 
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56 
Świerszczak 
zwyczajny (Locustella 
naevia) 

- 2 - - - - 1 - - 2 - 6 
Spotykany w trzech punktach dolin potoku. W miejscach gdzie 

wytworzyła się roślinność szuwarowa 

57 
Gąsiorek (Lanius 
collurio) - 2 - 3 - 2 - 4 - 2 1 14 

Spotykany sporadycznie. Szczególnie w terenach porośniętych 
krzewami głogu oraz tarniny. Liczniej występujący niż w wariancie I 

58 
czarnogłówka 
(Poecile montanus) - - 1 - 2 - 1 - 3 2 1 10 Zaobserwowana jedynie kilka osobników  

59 
modraszka (Cyanistes 
caeruleus) - - - 2 - - - 3 - - - 5 Spotykana jedynie w kilki pojedynczych miejscach. Nr 19 i 23 

60 
mazurek (Passer 
montanus) 1 1 - 2 - 1 2 1 2  1 11 

Nieliczny ptak na opisywanym terenie. Spotykany w terenach 
porośniętych krzewami 

61 

Pustułka (Falco 
tinnunculus) 

1 - 1 1 2 - 1 2 1 2 3 14 

Jak na gatunek drapieżny, występuje dość pospolicie na całym obszarze. 
Widoczny szczególnie często w trakcie łowów w terenach otwartych 
pól. Charakterystycznie „zawisa” w powietrzu oczekując na ofiarę. 

Liczniejszy niż w wariancie I 

62 
Piegża (Sylvia 
curruca) - - - - - - - - - - - - Nie zaobserwowano żadnego osobnika 

63 
Bogatka (parus 
major) 2 3 2 1 3 5 4 2 7 2 5 36 

Stosunkowo liczny gatunek, występujący na obrzeżach leśnych oraz na 
gruntach porośniętych krzewami 

GADY 

1 
Zaskroniec zwyczajny 
Natrix natrix  - C - - - - - C - - - C Występujący bardzo rzadko gatunek. Trudny do zaobserwowania.  

2 
Żmija zygzakowata 
Vipera Berus, 1 - - - 1 - - 1 - - - C 

W czasie wizji w terenie uwidocznionych kilka osobników. Generalnie 
rzadki gatunek w terenie, podobnie jak w wariancie I 

3 
Jaszczurka zwinka 
Lacerta agi lis  2 6 3 2 5 4 3 2 3 1 6 37 

Wyraźnie częściej widywany gatunek, niż w przypadki wariantu. Łącznie 
zinwentaryzowano 45 osobników   

4 Jaszczurka 
żyworodna Lacerta C C Jedynie 2 stanowiska napotkanej żyworódki. W pobliżu Łąk 
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vivipara  Giebutowskich oraz stanowiska centurii 

5 
Padalec zwyczajny 
Anguis fragilis  C C 

Spotykane pojedyncze osobniki na całym terenie. Szczególnie na 
wilgotnych łąkach kośnych. Podobnie jak w wariancie I 

PŁAZY 

1 
Żaba trawna Rana 
temporaria 

C 
B 

(14) 
C 

B 
(18) 

C 
B 

(12 
C  

B 
(9) 

C C C 
B/C 
(53) 

Stosunkowo pospolicie występujący gatunek na całym obszarze. 
Widywana szczególnie licznie w okolicach cieków. Jak również na 

terenach wilgotnych łąk. 

2 
Żaba wodna Rana 
esculenta - - - - - - - 

C 
(2)  

- - - C (2) 
Bardzo rzadko występujący gatunek. Napotkana jedynie w dolinie 

Bibiczanki 

3 
Żaba   śmieszka Rana 
ridibunda - - - - - - - - - - - - Nie napotkano żadnego osobnika 

4 

Ropucha szara Bufo 
bufo  

B (45) B (25) 

Stosunkowo licznie reprezentowana grupa płazów. Spotykana głownie 
w terenach w pobliżu cieków wodnych ale również na gruntach rolnych 

o dużym uwilgotnieniu terenu. Znacznie liczniejsza niż w przypadku 
wariantu I. 

5 
Ropucha zielona Bufo 
viridis  C C 

Napotkano 1 osobnik ropuchy zielonej na całym Badanym obszarze (w 
okolicy Łąk Giebutowskich) 

6 
Rzekotka drzewna 
Hyla arboreta  

- 
C 

(2) 
- C(1) - 

C 
(2) 

- 
C 

(3) 
- - - C 

Znaczenie częściej spotykania niż w przypadku wariantu I. Siedliska 
zlokalizowano między innymi w okolicach Łąk Giebutowskich, Prądnika, 

Garliczanki i Bibiczanki 

RYBY 

1 Pstrąg potokowy 
(Salmo trutta) - - - C - - - - - - - C Podobnie jak w wariancie I, opisywane gatunki ryb znajdują się jedynie 

w Prądniku 
2 Kleń (Squalius 

cephalus) - - - C - - - - - - - C 

ŚLIMAKI 
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1 
Wstężyk ogrodowy 
(Cepaea hortensis 

A A 
Wymienione gatunki ślimaków, są najbardziej powszechne na 

omawianym terenie. Występują niemal w każdym siedlisku. Nie są też 
objęte ochroną. 

2 
ślimak gajowy 
(Cepaea nemoralis) 

3 
Ślimak winniczek 
(Helix pomatia) 

OWADY 

1 

grabarz 
żółtoczerwony 
(Necrophorus 
vespilloides) 

C C 

Wśród chronionych gatunków owadów, na opisywanym terenie 
występują podobnie jak w wariancie I, przede wszystkim te z rodziny 
biegaczowatych i błonkoskrzydłych. Nie stwierdzono występowania 

gatunków chronionych motyli.  
Generalnie są to gatunki stosunkowo pospolicie występujące na terenie 

całego kraju. Budowa obwodnicy, nie wpłynie znacząco na ich lokalne 
populacje, które swoim zakresem obejmują cały omawiany teren  

2 
grabarz czarny 
(Necrophorus 
humator) 

C C 

3 
ścierwiec 
(Oeceoptoma 
thoracica) 

C C 

4 
biegacz skórzasty 
(Carabus coriaceus) B B 

5 
biegacz fioletowy 
(Carabus violaceus) B B 

6 
biegacz gajowy 
(Carabus nemoralis) B B 

7 
biegacz granulowany 
(Carabus granulatus) B B 

8 
biegacz wręgaty 
(Carabus cancellatus) B B 
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9 
zmięk żółty 
(Rhagonycha fulva) B B 

10 
podrzut szary 
(Adelocera  murina 
L.) 

B B 

11 
biedronka oczatka 
(Anatis ocellata) B B 

12 

biedronka łąkowa 
(Coccinella 
guatuordecimpustula
ta) 

A A 

13 

biedronka 
dwukropka 
(Coccinella 
bipunctata) 

A A 

14 
tutkarz brzozowiec 
(Deporaus betulae) B B 

15 
hurmak olszowiec 
(Agelastica alni) B B 

16 
trzmiel ziemny 
(Bombus terrestris) B B 

17 
trzmiel rudy (Bombus 
pascuorum) B B 

18 
trzmiel leśny 
(Bombus pratorum) B B 

19 
trzmiel drzewny 
(Bombus hypnorum) B B 

20 
trzmiel gajowy 
(Bombus lucorum) B B 
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21 Osa (Vespula) 
B B 

22 Szerszeń (Vespa) 
c c 

23 
Pszczoła miodna 
(Apis mellifera L) B B 

24 
bielinek 
bytomkowiec (Pieris 
napi)   

B B 

25 
bielinek rzepnik 
(Pieris rapae) C C 

26 

zorzynek 
rzeżuchowiec 
(Anthocharis 
cardamines) 

B B 

27 
latolistek cytrynek 
(Gonepteryx rhamni) B B 

28 
rusałka pawik 
(Inachis io) B B 

29 
rusałka pokrzywnik 
(Aglais urticae) B B 

30 
rusałka kratkowiec 
(Araschnia levana)   B B 

31 
dostojka malinowiec 
(Argynnis papcia)   

32 
dostojka ino 
(Brenthis ino) B B 

33 
dostojka selene 
(Boloria Selene) C C 
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34 
przestrojnik jurtina 
(Maniola jurtina)   C C 

35 
strzępotek ruczajnik 
(Coenonympha 
pamphilus) 

B B 

36 
strzępotek splaczek 
(Coenonympha tullia) B B 

37 
karłątek ryska 
(Thymelicus linolea) B B 

38 
zmrocznik gładysz 
(Deilephila elpenor) C C 

39 
mrówka rudnica 
(Formica rufa) B C 

40 
mrówka łąkowa 
(Formica pratensis) B B 

PAJĘCZAKI 

1 
Zawijak żółtawy 
(Enoplognatha 
ovata) 

A 

A/B 

Podobnie jak w wariancie I, opisywane gatunki, są najbardziej pospolite 
na opisywanym terenie. Występują powszechnie i w dużej liczebności. 

Tygrzyk paskowany do niedawna objęty był ochroną. Jednak z uwagi na 
dużą jego liczebność oraz powszechne występowanie sprawiły, że został 

wykreślony z listy gatunków chronionych. 

2 
Krzyżak ogrodowy 
(Araneus 
diadematus) 

A 

3 
Krzyżak łąkowy 
(Araneus quadratus) 

A 

4 
Tygrzyk paskowany 
(Argiope bruennichi) 

B 

5 
Kołosz szczelinowy 
(Nuctenea 
umbratica) 

B 
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3.2.4. Wpływ  inwestycji na korytarze ekologiczne  
 Wariant I 

Przez obszar planowanej inwestycji nie przebiega żaden główny korytarz ekologiczny 
(rys. 1). Projektowana obwodnica przecina trzy lokalne lądowe korytarze ekologiczne 
L11 (Michałowice- Dziekanowice), L06 (Januszowice - Wola Zachariaszowska) i L10  
(Tonie – Dziekanowice) oraz cztery miejscowe lądowe korytarze ekologiczne: M36 
(Dziekanowice - Batowice- lina kolejowa), M37 (Batowice - dol. Prądnika- lina 
kolejowa), M 33 (Książnice – Dziekanowice - lina kolejowa) i M 29 (Bibice - 
Witkowice).  
Należy podkreślić, iż projektowana inwestycja przebiega przez początkowe odcinki 
w/w korytarzy (oprócz L10), które od południa ograniczone są albo gęstą zabudową, 
albo linią kolejową. Powyższy czynnik nie sprzyja pojawianiu się licznych zwierząt na 
tym terenie, dlatego też w czasie obserwacji terenowych nie zaobserwowano ani 
śladów migracji, ani licznych populacji zwierząt w miejscu wyznaczonych korytarzy 
ekologicznych. 
Dodatkowo w miejscu korytarzy ekologicznych: L11, M36, M37   projektowana droga 
przebiegać będzie tunelem. 
Jedynie przez korytarz L 10 projektowana obwodnica biegnie dłuższym odcinkiem, 
jednakże w sporej części poprzez tunele.  
W km 2+100 – tunel TS 02 pozwalający przejść dołem pod wzgórzem „Syberia”  i ul. 
Jurajską. Zaprojektowano tunel o długości 1000 m. Wykonany zostanie częściowo 
metodą odkrywkową, a częściowo metodą górniczą. Metodą górniczą wykonany 
zostanie początkowy odcinek tunelu przechodzący pod wzgórzem „Syberia”      
W km 3+816 – tunel TS 04, pozwalający przejść dołem pod ul. Staropolską, 
Krakowskie Przedmieście, Do Cegielni oraz potokiem Prądnik Biały (Białucha). 
Zaprojektowano tunel o długości 815 m. Tunel wykonany zostanie częściowo metodą 
odkrywkową, a częściowo metodą górniczą. Metodą odkrywkową wykonane zostaną 
jedynie początkowy i końcowy odcinek o łącznej długości około 200 m. Pozostała 
część będzie wykonywana metodą górniczą m.in. z powodu przekraczania Prądnika. 
Tylko przez odcinek około 600 m  (w rejonie Czerwonego Mostu) projektowana 
obwodnica zbiegnie się z korytarzem L10.  Jednakże od strony północnej znajdują się 
rozległe tereny rolnicze, którymi zwierzęta będą mogły migrować. Należy podkreślić, 
iż projektowana droga w tym miejscu nie przecina terenów otwartych, którymi 
zwierzęta mogą migrować, tylko stanowi ich południową granicę, za którą znajduje się 
zwarta zabudowa mieszkaniowa.  
Miejsca przekroczeń lokalnych i miejscowych korytarzy ekologicznych projektowaną 
inwestycją, przedstawione są na rysunku nr 2. 
Poza lądowymi korytarzami ekologicznymi, projektowana obwodnica przechodzić 
będzie przez doliny cieków, które często stanowią szlaki migracyjne dla zwierząt. 
Zgodnie z opracowaniem przyrodniczym wykonanym na zlecenie gminy Zielonki  
(Kazimierz Walasz i Stefan Gawroński, 2011) projektowana obwodnica przecinała 
będzie następujące wodne korytarze ekologiczne:  
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 W2.0 (Dolina Dłubni) 
Końcowy (wschodni) odcinek północnej obwodnicy zostanie włączony w układ 
komunikacyjny Krakowa planowanym węzłem Nowohuckim. Rozpatrywany projekt 
nie obejmuje tego węzła drogowego, usytuowanego nad korytem Dłubni, która jest 
największą, rzeką w tym rejonie, o długości około 50 km 
Jest to początek szerokiego korytarza, który od południa ograniczony jest gęstymi 
zabudowaniami Miasta Kraków i torami kolejowymi. Przebieg obwodnicy w tym 
miejscu ( teren ogródków działkowych, wzdłuż torów kolejowych) w żaden sposób nie 
zakłóci migracji zwierząt. 
 W1.5 (Dolina Sudołu Dominikańskiego) 

Jet to początek korytarza, który od południa ograniczony jest gęstą zabudową Gminy 
Zielonki, a dalej Gminy Kraków, przebieg drogi w tym miejscu nie stanowi więc 
istotnej bariery migracyjnej dla zwierząt. Zastosowany zostanie przepust P 12 w  km 
8+980 – przeprowadzający wody dopływu potoku Sudół Dominikański z lewej strony 
drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 69 m, a przekrój w świetle 3x3 m. 
Wykonany jako rama żelbetowa z obustronnymi pułkami dla zwierząt o szerokości 0,5 
m, zlokalizowanymi 0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie funkcję przejścia, głównie dla 
płazów. Konieczne stosowanie płotków naprowadzających na odcinkach 50 m wzdłuż 
drogi do jego światła.  Przepust P 13 w  km 9+213 – przeprowadzający wody potoku 
Sudół Dominikański z lewej strony drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 69 m a 
przekrój w świetle 3x3 m. Wykonany jako rama żelbetowa z obustronnymi pułkami 
dla zwierząt o szerokości 0,5 m, zlokalizowanych 0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie 
funkcję przejścia, głównie dla płazów. Konieczne stosowanie płotków 
naprowadzających na odcinkach 50 m wzdłuż drogi do jego światła. Duże zwierzęta 
będą mogły migrować górą tunelu, który kończy się nieopadal, koniecznie 
zastosowanie płotków naprowadzających na tunel. 
 W1.3 (Dolina Bibiczanki) 

Dolina dolnej Bibiczanki w większej części otoczona jest zwartą zabudową 
mieszkaniową, nie może więc stanowić ważnego szlaku migracji zwierząt.  
W km 6+884 zaprojektowano wiadukt WS 08, pozwalający przekroczyć górą ul. 
Parkową oraz potok Bibiczanka przez POK oraz 2 mosty pozwalające przekroczyć 
potok Bibiczanka przez dwie drogi zbiorcze prowadzone wzdłuż POK. Zaprojektowano 
wiadukt o długości 170  m o konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 3 podpory 
pośrednie w rozstawie 50+2x42+36. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, 
by nie ingerować w koryto potoku. Pomiędzy początkowym przyczółkiem a pierwszą 
podporą przebiegać będzie potok Bibiczanka. Pomiędzy drugą a trzecią przepływać 
będzie ul. Parkowa. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 
Towarzyszące mosty w ciągu dróg zbiorczych będą posiadały rozpiętość 50,0 m co nie 
wymaga zastosowania podpór pośrednich pomiędzy przyczółkami. Projektowany 
wiadukt umożliwi potencjalną migrację zarówno dużych jak i małych zwierząt. 
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 W1.0 (Dolina Prądnika) 
W miejscu przekroczenia prądnika projektowana droga przebiegać będzie tunelem 
wykonanym metodą górniczą, w żaden sposób nie będzie ingerować w potencjalny 
szlak migracyjny zwierząt.  
 W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego) 

W km 1+909 zaprojektowano  wiadukt WS 01, pozwalający przekroczyć górą ul. 
Łokietka oraz potok Sudoł przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 150 m 
o konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 3 podpory pośrednie w rozstawie 
40+2x30+50. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w 
koryto potoku. Pomiędzy pierwszą a drugą podporą przebiegać będzie ul Łokietka. 
Pomiędzy trzecią podporą a końcowym przyczółkiem przepływać będzie potok Sudoł. 
Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. Projektowany wiadukt 
umożliwi potencjalną migrację zarówno dużych jak i małych zwierząt. 
Miejsca przekroczeń wodnych korytarzy ekologicznych poprzez projektowaną 
inwestycję, przedstawione są na rysunku nr 3. 
 
Szczegółowe działania minimalizujące w miejscach przebiegu korytarzy ekologicznych, 
przedstawiono w punkcie 3.4.  
 
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż projektowana droga nie zakłóci migracji 
zwierząt w obrębie lokalnych i miejscowych korytarzy ekologicznych. 
 

Wariant alternatywny 
 

Wariant alternatywny przebiega przez następujące lądowe korytarze ekologiczne: 
 Korytarze lokalne: 
 L10 Tonie - Dziekanowice 
 L11 Michałowice - Dziekanowice 
 L09 Garlica Murowana - Zesławice 
 L01 Owczary - Zielonki 
 Korytarze miejscowe: 
 M35 Bosutów - Batowice 
 M36 Dziekanowice - Batowice- lina kolejowa 
 M37 Batowice - dol. Prądnika- lina kolejowa 
 M33 Książnice - Dziekanowice- lina kolejowa 
 M40 Bosutów - Las Młodziejowicki 2 
 M39 Bosutów - Las Młodziejowicki 1 
 M31 Bibice - Młodziejowice 
 M22 Michałowice - Wielki Dół 
 M21 Wola Zachariaszowska - Marszowiec 
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 M24 Garlica Murowana - Zielonki 
 M17 Januszowice - Pękowice 
 M25 Pękowice - Tonie 

Wariant alternatywny przebiega przez następujące wodne korytarze ekologiczne: 
 W2.0 (Dolina Dłubni) 
 W1.3 (Dolina Bibiczanki) 
 W1.0 (Dolina Prądnika) 
 W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego) 
 W.1.2 Dolina Garliczki 

Wariant alternatywny ze względu na przebieg przez otwarte przestrzenie pól, często 
z dala od zabudowań mieszkalnych, przecina szereg lokalnych korytarzy ekologicznych 
lądowych i wodnych, najczęściej w ich centralnych (węzłowych) miejscach skrzyżowań 
z innymi szlakami migracyjnymi, co może stanowić istotną barierę w przemieszczaniu 
się zwierząt. Ponadto, przez dolinę Prądnika, w której stwierdzono występowanie 
pstrąga potokowego i klenia w omawianym wariancie nie projektuje się przejścia 
przez dolinę metodą górniczą, co w fazie budowy może mieć negatywny wpływ na te 
gatunki. 
 
Wnioski: 
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, stwierdza się, iż wariant alternatywny jest 
wariantem bardziej niekorzystnym pod względem ingerencji inwestycji zarówno 
w lądowe jak i rzeczne korytarze ekologiczne. 
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Rysunek 1. Korytarze ekologiczne na terenie województwa małopolskiego   

(Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, załącznik 2.2) 
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Rysunek 2. Lądowe korytarze ekologiczne z zaznaczonymi miejscami przekroczeń przez projektowaną obwodnicę  

 (Walasz K. i Gawroński S., 2011).
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Rysunek 2. Wodne  korytarze ekologiczne z zaznaczonymi miejscami przekroczeń przez projektowaną obwodnicę  (Walasz K. i Gawroński S., 2011).
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3.3. Ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
Podczas inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzono kartowanie terenu (mapa- 
załącznik nr 1) oraz zidentyfikowano cechy przyrodniczo-krajobrazowe 
poszczególnych obiektów przyrodniczych - karty obiektów przyrodniczych (załącznik 
nr 2) . Pozwoliło to na dokonanie wartościowania obiektów przyrodniczych i 
zidentyfikowania konfliktów ekologicznych na trasie obwodnicy. 

3.3.1. Wartościowanie obiektów przyrodniczych 
Wyznaczenie siedlisk i obszarów cennych przyrodniczo, pozwoliło na ich identyfikację 
oraz przeprowadzenie bardziej szczegółowej inwentaryzacji tak florystycznej jak 
również faunistycznej.  

By móc wybrać wariant trasy, w  którym straty  wartości  zasobów środowiska  oraz  
jego  zakłócenia  będą zminimalizowane, dokonano waloryzacji wcześniej 
wyodrębnionych cennych obiektów przyrodniczych czyli  oceny  ich  wartości  
przyrodniczej  i krajobrazowej. 

Istotą waloryzacji jest wyodrębnienie, postrzegalnych jako spójne całości widokowe, 
naturalnych i seminaturalnych obiektów przyrodniczych, a następnie określenie ich 
wartości estetycznej na tle krajobrazu kulturowego. 

W ocenie wartości krajobrazowych stosuje się skalę od 0 do 3: 

0 – obiekt obojętny dla estetyki krajobrazu; 

1 – wpływający w małym stopniu na walory estetyczne krajobrazu; 

2 – obiekt  jest  istotnym,  atrakcyjnym  pod  względem  wizualnym,  elementem  
krajobrazu; 

3 –  oceniany  obiekt  decyduje  o  atrakcyjności  estetycznej  i  wizualnej  krajobrazu. 

W ocenie wartości przyrodniczych pod uwagę bierze się szereg elementów 
wartościujących w skali od 0 do 3: 

 0,0 - 0,5 – obiekt o bardzo niskiej wartości, 
 0,5 - 1,5 – obiekt o niskiej wartości, 
 1,5 - 2,5 – obiekt o średniej wartości, 
 2,5 - 3,0 – obiekt o wysokiej wartości. 

Poszczególne elementy ocenia się pod kątem: naturalności, różnorodności, 
komplementarności, unikatowości, wartości ochroniarskiej oraz roli fizjocenotycznej.  
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Tabela nr 4. Obliczenie wartości przyrodniczej i krajobrazowej obiektu 

Numer 
obszaru 

Wybrane parametry oceny 

Średnia Wartość 
przyrodnicza 

Wartość 
krajobrazowa 

N
at

ur
al

no
ść

 

Ró
żn

or
od

no
ść

 

Ko
m

pl
em

en
ta

rn
oś

ć 

U
ni

ka
to

w
oś

ć 

W
ar

to
ść

 o
ch

ro
ni

ar
sk

a 

Ro
la

 fi
zjo

ce
no

ty
cz

na
 

2 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 3 1,83 II - średnia 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 I - niska 2 

7 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 3 1,67 II - średnia 2 

8 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,67 II - średnia 3 

10 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 3,0 1,83 II - średnia 2 

13 2,0 3,0 2,5 1,5 2,0 3,0 2,33 II - średnia 3 

17 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,92 III-wysoka 
wartość 3 

19 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 2,25 II - średnia 2 

21 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 2,00 II - średnia 2 

23 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,83 III-wysoka 
wartość 2 

25 1,5 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 2,50 III-wysoka 
wartość 1 

 
Tabela nr 5. Obliczenie rangi, kategorii przyrodniczej 

Nr Ocena walorów 
krajobrazowych (X) 

Ocena walorów 
przyrodniczych (Y) Średnia X+Y/7 Ranga 

2 2 11 1,86 II - średnia 

5 2 6 1,14 I - niska 

7 2 10 1,71 II - średnia 

8 3 10 1,86 II - średnia 

10 2 11 1,86 II - średnia 
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13 3 14 2,43 II - średnia 

17 3 17,5 2,93 III-wysoka 
wartość 

19 2 13,5 2,21 II - średnia 

21 2 12 2,00 II - średnia 

23 2 17 2,71 III-wysoka 
wartość 

25 1 15 2,57 III-wysoka 
wartość 

 

Podsumowując powyższe tabele należy stwierdzić, iż najwyższą rangę przyrodniczą 
zyskały obiekty nr 17, 23 i 25, które znajdują się na trasie wariantu alternatywnego 
projektowanej obwodnicy.  

Obiekt przyrodniczy  nr 17 jest terenem szczególnie cenny przyrodniczo, nie tylko na 
ze względu na siedlisko priorytetowe  (91E0), znajdujące się w dolinie potoku Sudół 
Prądnicki, ale również na siedlisko bytowania bobra europejskiego, będącego pod 
częściową ochroną w dolinie potoku oraz Derkacza (ptaka z załącznika nr 1 Dyrektywy 
Ptasiej), występującego nieopodal, na podmokłych szuwarach, rosnących na Łąkach 
Giebułtowskich.  

Szczególnie cenny jest również obiekt przyrodniczy nr 23, nie tylko na ze względu na 
siedlisko priorytetowe  (91E0), znajdujące się w dolinie potoku Bibiczanka, ale 
również ze względu na siedliska gąsiorka (ptaka z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej), 
bytującego nieopodal doliny na gęstych krzewach.  

Podobnie na uwagę zasługuje obiekt przyrodniczy nr 25, nie tylko ze względu na 
siedlisko rośliny chronionej- centurii pospolitej, ale również na bytujące nieopodal 
w gąszczu ciernistych krzewów jarzębatkę i gąsiorka (ptaków z załącznika nr 1 
Dyrektywy Ptasiej). 

Jeden obiekt – zadrzewienia Czerwony Most, został zaliczony do niskiej kategorii 
przyrodniczej. Młode zadrzewienie, złożone z pospolitych gatunków, ma niewielką 
wartość przyrodniczą. 

Pozostałe obiekty zyskały średnią wartość przyrodniczą, głównie ze względu na 
pełnioną rolę miejscowych korytarzy ekologicznych wzdłuż potoków, oprócz obiektu 
nr 8, będącego wyspą roślinności, pełniącego istotną rolę biocenotyczną 
i krajobrazową wśród rozległych pól uprawnych. 
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3.3.2. Konflikt ekologiczny dla obszarów cennych przyrodniczo – 
porównanie wariantów 

Wariant I 

 Nr 2 – Dolina potoku Sudół Prądnicki  

Pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego).  

Zastosowane działania minimalizujące: budowa wiaduktu umożliwiającego przejście 
zwierząt i nasadzenia drzew wzdłuż potoku, które musiały być usunięte pod budowę 
drogi i wiaduktu, w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego, sprawią, iż 
inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjalną migrację zwierząt tym 
korytarzem. 

 Nr 7 Dolina Prądnika w Zielonkach 

Pełni rolę korytarza ekologicznego W1.0 (Dolina Prądnika). W miejscu przekroczenia 
prądnika projektowana droga przebiegać będzie tunelem wykonanym metodą 
górniczą, w żaden sposób nie będzie ingerować w potencjalny szlak migracyjny 
zwierząt. 

 Nr 10 – Dolina potoku Bibiczanka 

Dolina dolnej Bibiczanki pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego W1.3 (Dolina 
Bibiczanki), ale w rozpatrywanym miejscu w dużej części otoczona jest zwartą 
zabudową mieszkaniową, nie może więc stanowić ważnego szlaku migracji zwierząt.  

Ponadto zastosowane działania minimalizujące: budowa wiaduktu umożliwiającego 
przejście zwierząt i nasadzenia drzew wzdłuż potoku, które musiały być usunięte pod 
budowę drogi i wiaduktu, w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego, 
sprawią, iż inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjalną migrację 
zwierząt tym korytarzem. 

 Nr 13 – Dolina potoku Sudół Dominikański 

Dolina Sudołu Dominikańskiego pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego W1.5 
(Dolina Sudołu Dominikańskiego). Jest to początek korytarza, który od południa 
ograniczony jest gęstą zabudową Gminy Zielonki, a dalej Gminy Kraków, przebieg 
drogi w tym miejscu nie stanowi więc istotnej bariery migracyjnej dla zwierząt. 
Zastosowany zostanie przepust P 12 w  km 8+980 – przeprowadzający wody dopływu 
potoku Sudół Dominikański z lewej strony drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 
69 m, a przekrój w świetle 3x3 m. Wykonany jako rama żelbetowa z obustronnymi 
pułkami dla zwierząt  
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o szerokości 0,5 m, zlokalizowanymi 0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie funkcję 
przejścia, głównie dla płazów. Konieczne stosowanie płotków naprowadzających na 
odcinkach 50 m wzdłuż drogi do jego światła.  Przepust P 13 w  km 9+213 – 
przeprowadzający wody potoku Sudół Dominikański z lewej strony drogi na prawą. 
Długość przepustu wynosi 69 m a przekrój w świetle 3x3 m. Wykonany jako rama 
żelbetowa z obustronnymi pułkami dla zwierząt o szerokości 0,5 m, zlokalizowanych 
0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie funkcję przejścia, głównie dla płazów. Konieczne 
stosowanie płotków naprowadzających na odcinkach 50 m wzdłuż drogi do jego 
światła. 

Duże zwierzęta będą mogły migrować górą tunelu, przebiegającego nieopodal, 
istotne jest stosowanie płotków naprowadzających na tunel. 

Zastosowane działania minimalizujące: budowa przepustów z funkcją przejścia dla 
zwierząt oraz płotków naprowadzających, sprawią, iż inwestycja nie będzie 
negatywnie oddziaływać na potencjalną migrację zwierząt tym korytarzem. 

Wariant alternatywny 

 Nr 17 – Dolina Sudołu Prądnickiego 

Pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego). 

Znajduje się tu dobrze zachowane fragment łęgu olszowo-wierzbowego z dorodnym 
drzewostanem olszy czarnej i wierzby kruchej, który odpowiada priorytetowemu 
siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. 

Nieopodal, na łąkach Giebułtowskich, w podmokłych zaroślach szuwarowych, 
stwierdzono siedlisko bytowania  gąsiorka, gatunku, znajdującego się w załączniku 1 
Dyrektywy Ptasiej.  

Zauważono także ślady bytowania bobra europejskiego, gatunku będącego pod 
częściową ochroną. 

Zgodnie z Dyrektywą Siedliskową w przypadku oddziaływań na siedliska i/lub gatunki 
o pierwszorzędnym znaczeniu (tzw. siedliska i gatunki priorytetowe), Państwo 
Członkowskie musi uzyskać opinię Komisji. Ze względu na możliwość realizacji 
wariantu I, jako mniej ingerującego w przyrodę, bezzasadny jest przebieg obwodnicy 
w tym właśnie miejscu. 
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 Nr 19 - Dolina Prądnika od Trojanowic do Zielonek  

Pełni rolę korytarza ekologicznego W1.0 (Dolina Prądnika). 

Zastosowane działania minimalizujące: budowa wiaduktu umożliwiającego przejście 
zwierząt i nasadzenia drzew wzdłuż potoku, które musiały być usunięte pod budowę 
drogi i wiaduktu, w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego, sprawią, iż 
inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjalną migrację zwierząt tym 
korytarzem. 

Istotna  jest też ingerencja w koryto rzeki w czasie budowy, co może negatywnie 
wpłynąć na pstrąga i klenia, których obecność zaobserwowano.  

 Nr 21  - Dolina Garliczki 

Pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego W.1.2 Dolina Garliczki.  

Nieopodal stwierdzono siedlisko bytowania gąsiorka, umieszczonego na załączniku nr 
1 Dyrektywy Ptasiej. 

Zastosowane działania minimalizujące budowa wiaduktu umożliwiającego przejście 
zwierząt i nasadzenia drzew wzdłuż potoku, które musiały być usunięte pod budowę 
drogi i wiaduktu, w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego, sprawią, iż 
inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjalną migrację zwierząt tym 
korytarzem. 

 Nr 23 – Dolina Bibiczanki 

Znajduje się tu dobrze zachowane fragment łęgu olszowo-wierzbowego z dorodnym 
drzewostanem olszy czarnej i wierzby kruchej odpowiada priorytetowemu siedlisku 
„łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. 

Siedlisko gąsiorka (ptak z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej) , bytującego nieopodal 
doliny na gęstych krzewach. 

Zgodnie z Dyrektywą Siedliskową w przypadku oddziaływań na siedliska i/lub gatunki 
o pierwszorzędnym znaczeniu (tzw. siedliska i gatunki priorytetowe), Państwo 
Członkowskie musi uzyskać opinię Komisji. Ze względu na możliwość realizacji 
wariantu I, jako mniej ingerującego w przyrodę, bezzasadny jest przebieg obwodnicy 
w tym właśnie miejscu. 
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 Nr 25 – Siedlisko centurii pospolitej.  

Siedlisko rośliny chronionej- centurii pospolitej, siedlisko bytowania jarzębatki 
i gąsiorka (ptaków umieszczonych na załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej). 

Przebieg obwodnicy w tym miejscu spowoduje całkowite zniszczenie siedliska rośliny 
chronionej - centurii pospolitej. 

Wnioski 
Na trasie wariantu alternatywnego zachodzi większy konflikt ekologiczny ze względu 
na fakt, iż znajdują się tam siedliska priorytetowe ważne dla wspólnoty (Dyrektywa 
Siedliskowa i Ptasia) , a także chronione gatunki roślin i zwierząt, co czyni go bardziej 
niekorzystnym dla środowiska przyrodniczego.  

 

3.3.3. Bezpośrednie, pośrednie, tymczasowe, stałe, okresowe 
i skumulowane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko przyrodnicze 

 Etap realizacji przedsięwzięcia 

Analiza zidentyfikowanych form i mechanizmów negatywnego oddziaływania 
planowanej inwestycji na walory przyrodnicze (tabela 7) wskazuje, że za 
najważniejsze w skutkach ekologicznych należy uznać prace związane z robotami 
ziemnymi, które będą bezpośrednie i pośrednie, ale ustaną w chwili zakończenia 
robót. Działania te wiążą się z oddziaływaniem na szereg czynników kształtujących 
warunki siedliskowe i decydujących o obecności walorów przyrodniczych 
analizowanego obszaru. 

Uciążliwość dla środowiska glebowego będzie związana z robotami ziemnymi oraz 
pracą maszyn drogowych. Faza budowy wymaga zajęcia znacznie szerszego niż 
w fazie eksploatacji pasa terenu. Poza terenem bazy budowy, oddziaływanie 
omawianego przedsięwzięcia na bezpośrednie otoczenie glebowe ograniczy się do 
pasa drogowego, wyznaczonego projektem z zgodnego planem zagospodarowania 
przestrzennego gmin.  

W wyniku prac ziemnych, w fazie budowy obwodnicy wystąpią sytuacje całkowitego 
zniszczenia pokryw glebowych: górnych poziomów glebowych praktycznie na całej 
szerokości pasa drogowego - poza estakadami mostowymi oraz głębszych ozimków 
i substratów glebowych w wykopach (w tym w tunelach). Tam gdzie te zjawiska nie 
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wystąpią dojdzie do zniekształcenia struktury gleby wskutek jej ugniatania, 
spowodowanego pracą ciężkiego sprzętu. 

W określeniu stopnia zagrożenia gleb istotne znaczenie mają: tracona powierzchnia 
gleb, ich wartość bonitacyjna oraz wrażliwość na zmiany spowodowane budową 
nowej drogi – północnej obwodnicy Krakowa. Przy wykonywaniu prac ziemnych, 
w czasie pracy maszyn budowlanych nastąpi silne przekształcenie gleb w pasie robót 
budowlanych, obejmujące: 

 usunięcie wierzchniej warstwy humusowej i zmiany składu próchnicznego 
gleby oraz profilu glebowego wskutek przemieszania wierzchnich partii gleby 
ze skałą macierzystą (zdzieranie górnych urodzajnych warstw ziemi, 
a nadsypywanie warstw głębszych); 

 mechaniczne zniszczenie gleby w obrębie nowego pasa jezdni i poboczy; 

 zniekształcenie struktury gleby wskutek jej zagęszczania i ugniatania, 
spowodowanego pracą ciężkiego sprzętu zmechanizowanego;  

 przesuszenie lub zawodnienie gleb spowodowanych zaburzeniem stosunków 
wodnych przy wykonywaniu wykopów lub w czasie ich odwadniania; 

 zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieków 
z maszyn drogowych i taboru samochodowego; 

 narażenie zwałowanej ziemi na przesuszenie, przemarznięcie i inne wpływy 
środowiska zależnie od warunków pogodowych. 

Bezpośrednie oddziaływanie budowy drogi na powierzchnię ziemi i glebę będzie 
lokalne i ograniczy się praktycznie do pasa o szerokości kilkunastu metrów od osi 
drogi. Całkowite zniszczenie gleb w fazie budowy wystąpi w nowo zajętych pod drogę 
miejscach, w miejscu projektowanych obiektów mostowych, wiaduktów, skrzyżowań. 

Trasa północnej obwodnicy Krakowa prowadzona była z założeniem minimalizacji 
ingerencji w tereny zabudowane oraz minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na 
tereny sąsiednie. W związku z tym przebieg wysokościowy obwodnicy w wielu 
miejscach został celowo obniżony. Szacunkowa wielkość robót ziemnych w wariancie 
I wynosi ok. 1,991 mln m3 (w wartości uwzględniono drążenie tuneli)  wykopu oraz 
ok. 0,623 mln m3 nasypu. Szacunkowa wartość robót ziemnych wynosi 1,393 mln m3 
wykopu (w wartości uwzględniono drążenie tuneli) oraz około 0,551 mln m3 nasypu. 

W efekcie prac budowlanych zmniejszy się powierzchnia upraw rolnych. Czasowo 
zajmowany teren będzie przywracany do pierwotnego stanu poprzez 
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uporządkowanie poboczy, ich ponowne obsianie trawą i zadrzewienie. Grunt 
w robotach ziemnych zagęszczany będzie przez wibrowanie. 

Zniszczenie podłoża glebowego w obrębie terenu budowy północnej obwodnicy 
Krakowa (wariant I i alternatywny), które obecnie jest miejscem bytowania roślin 
i zwierząt, spowoduje całkowitą eliminację istniejących tam biocenoz. W najbliższym 
otoczeniu prac może nastąpić ponadto obniżenie ilości biomasy, a w z związku z tym 
między innymi również obniżenie produktywności użytków rolnych, gdyż pył na 
roślinach obniży okresowo ich zdolność do asymilacji i wzrostu.  

Z uwagi na fakt, iż w związku z projektowaną inwestycją planowane jest wycięcie 
drzew i krzewów znajdujących się na trasie projektowanej drogi (wg wariantu I i III) 
spowoduje to utratę dla środowiska przyrodniczego powierzchni biologicznie 
czynnych.  

Siedliska te pełnią nie tylko rolę krajobrazową, a także mikroklimatyczną 
i biocenotyczną. Poprawiają gospodarkę wodną gleby, dostarczają miejsc schronienia 
i gniazdowania dla płazów, ptaków i ssaków oraz są miejscem rozrodu drapieżnych 
i pasożytniczych owadów, naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. 

Przewidywane do wycięcia drzewa na trasie obwodnicy według wariantu I podano 
w poniższej tabeli. 

Tabela nr 6. Szacunkowa liczba drzew koniecznych do wycięcia w związku z realizacją 
północnej obwodnicy Krakowa (wariant I) 

Lp. Takson 
Obwód w pierśnicy 

[cm] 
Liczba drzew 

1.  Świerk 40 – 55 15 
2.  Brzoza 30 – 100 73 
3.  Olsza 20 – 100 270 
4.  Dąb szypułkowy 40 – 90 25 
5.  Topola 40 – 230 132 
6.  Wierzba 40 – 200 315 
7.  Głóg 30 – 60 190 
8.  Robinia 20 – 120 251 
9.  Lipa 50 – 100 67 
10.  Klon pospolity 25 – 80 66 
11.  Klon jesionolistny 50 10 
12.  Kasztanowiec 90 – 120 7 
13.  Jesion wyniosły 60 7 

  Razem 1428 
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Dla wariantu alternatywnego nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja 
drzew, gdyż wariant ten odrzucono, jako wariant bardziej niekorzystny. Jednakże 
w czasie licznych wizji w terenie stwierdzono, iż  w przypadku poprowadzenia 
obwodnicy wg wariantu III usunięcia będzie wymagała większa liczba olszy i wierzb, 
gdyż obwodnica będzie przechodziła dodatkowo przez dolinę potoku Garliczka, którą 
porastają te właśnie drzewa. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że oba warianty w większej 
części przebiegają przez tereny gruntów rolnych użytkowanych i wyłączonych 
z użytkowania, na których rozwijają się małowartościowe siedliska segetalne 
i ruderalne. W każdym z wariantów wyznaczono też siedliska cenne przyrodniczo. Po 
dokonaniu wnikliwej analizy, stwierdza się, iż  na trasie przebiegu wariantu 
alternatywnego zlokalizowane są cenniejsze siedliska przyrodnicze, m. in. dwa 
siedliska priorytetowe (Dolina Bibiczanki i dolina Sudołu Prądnickiego) oraz siedlisko 
rośliny chronionej – centurii pospolitej. Ponadto wariant ten w większości przecina 
tereny parków krajobrazowych, które jako obszary chronione w pierwszej kolejności 
zyskują miano terenów cennych przyrodniczo. Na trasie wariantu alternatywnego 
znajdują się również siedliska ptaków wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy 
siedliskowej oraz inne gatunki chronione. 

Natomiast na trasie przebiegu obwodnicy w wariancie I nie stwierdzono miejsc 
występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono 
również występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną. W miejscu realizacji inwestycji nie ma też siedlisk 
priorytetowych. 

Nieopodal trasy przebiegu wariantu alternatywnego stwierdzono występowanie 
gąsiorka, ptaka wymienionego w załączniku nr 1 Dyrektywy nr 79/409/EWG. Przebieg 
obwodnicy w rejonie ulicy Jurajskiej (przez wzgórze Syberia) prowadzony będzie 
metodą górniczą, nie będzie mieć więc wpływu na potencjalne siedliska tego gatunku. 

W czasie przeprowadzonych badań terenowych, na trasie obwodnicy w wariancie I i 
III nie stwierdzono obecności gniazd gatunków, które budują je bezpośrednio na 
ziemi, pośród roślinności porastającej uprawy, łąki lub nieużytki (czajka, kuropatwa, 
przepiórka, bażant, skowronek polny, pliszka żółta, świergotek łąkowy, pokląskwa, 
kląskawka, świerczak i strumieniówka), nad wodami (kaczka krzyżówka, łozówka, 
potrzos) lub lokujących swoje gniazda w zabudowaniach (pliszka siwa, kopciuszek, 
wróbel). Bezpośrednio na trasie projektowanej obwodnicy nie stwierdzono też gniazd 
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gatunków, które budują je na wysokich starych drzewach (myszołów, sierpówka, 
grzywacz, dzięcioł zielonosiwy, sroka, wrona, kwiczoł, zięba, kulczyk i szczygieł), ani na 
krzewach (kos, drozd śpiewak, słowik rdzawy, gajówka, wszystkie gatunki pokrzewek, 
zaganiacz, gąsiorek, dzwoniec, makolągwa, pierwiosnka, piecuszka i trznadel). 
Stwierdzone miejsca gniazdowania zlokalizowane były na obszarach peryferyjnych. 

Obserwowano natomiast obecność w/w gatunków. Jednakże zastosowane działania 
minimalizujące, wymienione w dalszych punktach (tunele, wykonywanie zaleceń 
ochronnych, nasadzenia drzew) oraz obecność nieopodal terenów o podobnych 
warunkach do rozrodu i bytowania,  wykluczy negatywne oddziaływanie na te 
gatunki. Duży areał objęty pracami sprawia możliwość pojawienia się nowych miejsc 
gniazdowania awifauny. Dlatego konieczne jest monitorowanie terenu w czasie 
prowadzenia prac. 
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Tabela nr 7. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze - etap realizacji 

Proces budowlany Oddziaływanie 

Charakter oddziaływania 

be
zp
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re

dn
ie

 

po
śr

ed
ni

e 

ty
m

cz
as

ow
e 

st
ał

e 

ok
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w

e 

sk
um
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ow
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Organizacja i eksploatacja 
placu budowy, dróg 
technologicznych, zaplecza 

1. Zniszczenie szaty roślinnej. 

2. Śmiertelność fauny. 

3.  Zniszczenie siedlisk flory i fauny. 

4. Degradacja gleby. 

5. Zmiany rzeźby terenu.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

Eksploatacja maszyn 
i urządzeń 

1. Zniszczenie szaty roślinnej. 

2. Śmiertelność fauny. 

3. Zniszczenie siedlisk flory i fauny. 

    a) zanieczyszczenie powietrza –  emisje gazowe, pyłowe, hałas. 

   b) zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych – emisje 
ciekłe,  pyłowe. 

   c) mechaniczna degradacja wierzchniej warstwy gleby. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 
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Roboty ziemne  

1. Zniszczenie szaty roślinnej. 

2. Śmiertelność fauny. 

3.  Zniszczenie siedlisk flory i fauny. 

4. Degradacja gleby. 

5. Zmiany rzeźby terenu. 

6. Degradacja stosunków wodnych. 

7. Degradacja wód gruntowych. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Wznoszenie konstrukcji 

 

1. Degradacja gleby. 

2. Degradacja wód gruntowych. 

3. Degradacja stosunków wodnych. 

4. Zniszczenie siedlisk flory i fauny.   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 
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Tabela nr 8. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze - etap eksploatacji 

Proces budowlany 

 

Oddziaływanie 

 

Charakter oddziaływania 

be
zp

oś
re

dn
ie

 

po
śr

ed
ni

e 

ty
m

cz
as

ow
e 

st
ał

e 

ok
re

so
w

e 

sk
um

ul
ow

an
e 

 

Obecność infrastruktury w przestrzeni 
krajobrazu 

 

1. Degradacja przestrzeni krajobrazu. 

    a) Przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych.  

    b) Obniżenie walorów estetycznych. 

2. Zmiany mikroklimatu. 

    a) Zmiany warunków termicznych. 

    b) Zakłócenia cyrkulacji wody i zmiany warunków 
wilgotnościowych.  

3. Zniszczenie powierzchni biologicznie  czynnej (całkowita i 
trwała). 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

Ruch pojazdów 

 

1. Śmiertelność fauny. 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 
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2. Zmiany zachowań fauny. 

    a) Ograniczenie procesów migracji. 

    b) Ograniczenie areału występowania. 

3. Degradacja warunków siedliskowych  

    flory i fauny. 

    a) Wzrost poziomu zanieczyszczeń  

        wody, gleby i powietrza.  

     b) Zmiany mikroklimatu. 

     c) Przekształcanie stosunków  

         wodnych. 

     d) Imigracja obcych gatunków.  

 

 

Utrzymanie infrastruktury 

 

 

1.  Degradacja warunków siedliskowych  

    flory i fauny. 

    a) Wzrost poziomu zanieczyszczenia  

        wody i gleby-zasolenie. 

2. Zmiany zachowań fauny- zaburzenia migracji – przez  

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

- 
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oświetlenie. 

3. Zmiany warunków  mikroklimatycznych (przez oświetlenie). 

 

 

Inne 

 

 

1. Skażenie środowiska w wyniku wypadków i kolizji. 

   a) Skażenie wód powierzchniowych,   podziemnych i 
powierzchni ziemi  substancjami ropopochodnymi,    

      chemikaliami. 

    b) Skażenie i zanieczyszczenie   powietrza – emisje chemiczne,  

       akustyczne, świetlne (eksplozje). 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 
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 Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

Analiza form i mechanizmów oddziaływania planowanej inwestycji na etapie 
eksploatacji pozwala na wskazanie, jako najważniejszych w ekologicznych skutkach, 
następujących procesów: 

a) degradację przestrzeni krajobrazu, co szczegółowo zostało omówione w 
punkcie 3.1.2.3. Biorąc pod uwagę analizę wykonaną w punkcie 1.1., a także 
powyższe argumenty, stwierdza się, iż wariantem bardziej niekorzystnym pod 
względem ingerencji w krajobraz jest wariant alternatywny. 

b) przez przerywanie ciągłości korytarzy ekologicznych, co szczegółowo zostało 
omówione w punkcie 3.2.4. Biorąc pod uwagę analizę wykonaną w punkcie 
1.1., a także powyższe argumenty, stwierdza się, iż wariantem bardziej 
niekorzystnym pod względem ingerencji w korytarze ekologiczne jest wariant 
alternatywny. 

c) wpływ na warunki siedliskowe flory oraz śmiertelność, zachowanie, warunki 
siedliskowe fauny na etapie eksploatacji drogi, co omówiono poniżej. 

Planowaną obwodnicę w wariancie I planuje się przeprowadzić głównie przez teren 
zainwestowany o przeciętnych walorach przyrodniczych. W tym rejonie dominują 
zbiorowiska ruderalne i segetalne oraz drzewa odporne na zanieczyszczenia 
pochodzące z dróg obciążonych dużym ruchem samochodów. Jednakże zarówno 
w wariancie I jak i alternatywnym występują też cenne siedliska przyrodnicze. Należy 
się liczyć z niekorzystnym oddziaływaniem zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
a szczególnie chlorków używanych do zwalczania śliskości zimowej jezdni, na rosnące 
w pobliżu pasów drogowych drzewa i rośliny zielne.  

W bezpośrednim sąsiedztwie jezdni może dojść do zanieczyszczenia i zakwaszenia 
gleb oraz osadzania się na roślinności zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z reguły 
zasięg bezpośrednich oddziaływań dróg obciążonych dużym ruchem pojazdów na 
gleby i rośliny nie przekracza 15 – 30 m.5 Są to pasy przydrożne, na których rzadko 
stwierdza się znaczne pogorszenie warunków glebowych, obniżenie żywotności 
rosnących tam roślin czy zmniejszanie się plonów rolniczych. Dodatkowym źródłem 
zanieczyszczania poboczy dróg są sole (głównie NaCl), używane do zwalczania 
śliskości zimowej. Oddziaływają one niekorzystnie na organizmy żyjące w glebach, 
szczególnie w przypadku zawilgocenia terenu w sąsiedztwie rowów przydrożnych. 
Dotychczasowe obserwacje wskazują również, że po kilkuletniej eksploatacji drogi w 
sąsiedztwie pasów jezdni giną gatunki wrażliwe, a dominację przejmują rośliny 
synantropijne, odporne na zanieczyszczenia oraz tolerujące znaczne zasolenie gruntu. 

                                                             
5 GDDP, 1997. Oceny oddziaływania dróg na środowisko. Cz. II – Aneksy. Warszawa 
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Na trasie  przebiegu wariantu alternatywnego zostaną zniszczone siedliska ptaków 
wymienionych w załączniku 1 w/w Dyrektywy Siedliskowej. 

 Łąki Giebułtowskie – derkacz; 
 nad fortem Syberia - dzięcioł zielonosiwy; 
 w rejonie przecięcia doliny Garliczanki i Bibiczanki – gąsiorek; 
 na północ od Bolenia (w rejonie lasku Młodziejowskiego) – gąsiorek i 

jarzębatka. 
Zagrożony jest obiekt przyrodniczy  nr 17, wyodrębniony podczas inwentaryzacji 
przyrodniczej, jako teren szczególnie cenny przyrodniczo, nie tylko na ze względu na 
siedlisko priorytetowe  (91E0) znajdujące się w dolinie potoku Sudół Prądnicki, ale 
również na siedlisko bytowania bobra europejskiego w dolinie potoku i Derkacza, 
występującego nieopodal, na podmokłych szuwarach, rosnących na Łąkach 
Giebułtowskich. 

Szczególnie cenny jest również obiekt przyrodniczy nr 23, nie tylko na ze względu na 
siedlisko priorytetowe  (91E0) znajdujące się w dolinie potoku Bibiczanka, ale również 
na siedliska gąsiorka, bytującego nieopodal doliny na gęstych krzewach.  

Podobnie na uwagę zasługuje obiekt przyrodniczy nr 25, nie tylko ze względu na 
siedlisko rośliny chronionej- centurii pospolitej, ale również na bytujące nieopodal 
w gąszczu ciernistych krzewów jarzębatkę i gąsiorka. 

Ponadto wariant alternatywny ze względu na przebieg przez otwarte przestrzenie pól, 
przecina szereg lokalnych korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych, najczęściej 
w ich centralnych (węzłowych) miejscach skrzyżowań z innymi szlakami migracyjnymi, 
co może stanowić istotną, często śmiertelną barierę w przemieszczaniu się zwierząt, 
zmuszającą do wycofania z sąsiedztwa drogi wielu gatunków zwierząt.  

Nieopodal ulicy Jurajskiej  stwierdzono występowanie gąsiorka, ptaka wymienionego 
w załączniku nr 1 Dyrektywy nr 79/409/EWG. Od Czerwonego Mostu po dolinę 
potoku Sudół Prądnicki obwodnica w wariancie I przebiegała będzie przez tunel, nie 
będzie więc negatywnie oddziaływała na ten gatunek.  

Kilkaset metrów na północ od przebiegu obwodnicy przez Sudół Dominikański 
(w wariancie I), również stwierdzono występowanie gąsiorka. Obwodnica w tym 
miejscu zajmie siedliska łozowe i trzcinowiska nie stanowiące siedlisk bytowania tego 
gatunku, który swoje gniazda buduje w gąszczu ciernistych krzewów na otwartym 
terenie. Nie będzie więc miała wpływu na ten gatunek. 

Do zwierząt, które niechętnie opuszczają swój areał należą płazy oraz ssaki. Dla tych 
zwierząt droga obciążona dużym ruchem pojazdów stanowi nieprzekraczalną, często 
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śmiertelną barierę, uniemożliwiającą przechodzenie na tereny, gdzie dawniej 
rozmnażały się (płazy) lub żerowały.  

Głównym szlakiem przemieszczania się zwierząt na omawianym terenie są doliny rzek 
i innych cieków oraz otwarte rolnicze tereny. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest to iż, 
obwodnica w wariancie pierwszym praktycznie nie przecina terenów otwartych, 
najczęściej stanowi południową granicę miejscowych lądowych i wodnych korytarzy 
ekologicznych, w dużej części przechodzi przez tunel. Czynniki te mocno ograniczą 
śmiertelność zwierząt na drodze, gdyż w minimalnym stopniu zajęte zostaną siedliska 
poszczególnych gatunków, co nie będzie wymagało zmiany ich zachowań (wycofania 
z sąsiedztwa drogi). Ponadto projektowane estakady i mosty nad ciekami oraz 
przepusty wody zostaną zaprojektowane w taki sposób, żeby mogły jednocześnie 
pełnić funkcję przejść dla średnich lub/i małych zwierząt. Co zostanie szczegółowo 
omówione w kolejnym punkcie. 

3.4. Opis działań ograniczających szkody w zasobach 
przyrodniczych na trasie przedsięwzięcia  

 
3.4.1. Etap realizacji 

W punkcie nr 3.3.3. niniejszego opracowania przedstawiono negatywne 
oddziaływania, jakie może powodować obwodnica na etapie budowy, poniżej 
przedstawiono działania minimalizujące szkody w zasobach przyrodniczych, jakie 
zostaną podjęte na etapie realizacji inwestycji, by ograniczyć: 

 degradację gleby; 
 zmiany rzeźby terenu; 
 degradację wód gruntowych; 
 degradację stosunków wodnych; 
 zniszczenie siedlisk flory i fauny. 

Powierzchnia terenu (rzeźba, gleby) 

Na etapie tym należy uwzględnić następujące zalecenia: 
 uwzględnić szczegółowe zalecenia zamieszczone w projektach, 
 maksymalnie ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnię pokrywy 

glebowo-roślinnej (darni) podlegającej zebraniu z powierzchni gruntu, 
 użytkować sprzęt budowlany w pełni sprawny nie powodujący skażenia gleb  

w otoczeniu budowanej drogi, 
 przywrócić do właściwego stanu powierzchnię ziemi. 

Zagrożenia związane z degradacją i zanieczyszczeniem gleb powinny być 
zminimalizowane poprzez wpisanie rozwiązań i sposobów postępowania do 
Specyfikacji technicznej kontraktu na wykonanie przy budowie drogi w dziale 
„Ochrona środowiska" oraz opracowanie projektu organizacji robót.  
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Projekt budowlany powinien przewidzieć następujące rozwiązania: 
 wszystkie drogi techniczne prowadzić powinno się wzdłuż wyciętego pasa 

drogowego minimalizując obszar zajęty pod budowę, 
 w przypadku przebiegu dróg technicznych przez grunty o dobrej 

przepuszczalności utworów powierzchniowych, zaprojektować czasowe 
warstwy ochronne izolujące skutki eksploatacji drogi technicznej od 
środowiska gruntowego, 

 zaplecza budowy wyposażyć w urządzenia sanitarne dla pracowników, 
a w miejscach składowania odpadów budowlanych itp. dokonać uszczelnienia 
podłoża.  

Wody gruntowe i stosunki wodne  
Prace budowlane, a szczególnie roboty ziemne, należy wykonać w szybkim tempie, 
aby skrócić czas najniekorzystniejszych oddziaływań. Przestrzeganie zaleceń 
chroniących grunt, minimalizuje  infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych. 
Głębokie wykopy i inne prace ziemne mogą być przyczyną zmian w zasilaniu 
poziomów wodonośnych, a pozostałe etapy prac budowlanych stanowią potencjalne 
źródło zanieczyszczenia wód gruntowych. 
Warunki hydrogeologiczne wskazują, że część wykopów będzie wymagała stałego 
odwadniania. Odpompowywanie gromadzących się wód gruntowych oraz opadowych 
z reguły nie powoduje powstawania leja depresji. 
Założenia projektowe przewidują, że prace podczas drążenia tuneli będą realizowane 
według technologii NATM (nowa metoda austriacka) lub metodą odkrywkową. 
Zaproponowana metoda górnicza (NATM) polega na wzmocnieniu i uszczelnieniu 
podłoża, co zabezpiecza drążony tunel przed napływem wód gruntowych oraz 
eliminuje zmiany w dotychczasowych stosunkach gruntowo-wodnych (obniżenie 
zwierciadła wód podziemnych). W przypadku realizacji tuneli metodą odkrywkową 
prace będą prowadzone w obudowie z betonowych ścian szczelinowych. 
Przewidywane technologie budowy tuneli zadowalająco zminimalizują możliwość 
zmian w zasilaniu eksploatowanych i rezerwowych otworów studziennych, 
stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę części mieszkańców gminy Zielonki. 
Wybór lokalizacji baz zaplecza budowy i punktów sanitarnych, dla ekip budowlanych 
powinien uwzględniać uwarunkowania hydrogeologiczne oraz możliwość 
oddziaływania na aktualnie eksploatowane i potencjalne ujęcia wód podziemnych. 
Na trasie wariantu I i alternatywnego, rejonami podatnymi na zanieczyszczenie jest 
Dolina Prądnika oraz doliny jego dopływów: Sudołu od Modlnicy, Bibiczanki i Sudołu 
Dominikańskiego, potok Garliczanka, a także Dolina Dłubni. Są to tereny, na których 
nie można lokalizować baz zaplecza budowy, a wszystkie prace związane z 
wykonaniem omawianego przedsięwzięcia należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności. 
Odpady, a zwłaszcza niebezpieczne, należy składować w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych miejscach poza obszarami wymienionymi 
uprzednio oraz możliwie szybko wywozić na wyznaczone składowisko. 
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Wody powierzchniowe 
W celu zminimalizowania oddziaływań na jakość wód powierzchniowych wody 
z odpompowywania wykopów, a także spływy powierzchniowe z odsłoniętych 
podczas prac ziemnych gruntów, powinny być pozbawione łatwoopadalnej zawiesiny. 
Ograniczy to mętność wody i w konsekwencji zamulenie koryt rzek w rejonie 
wykonywanych prac budowlanych oraz zmniejszy  przedostawanie się do wód 
powierzchniowych zanieczyszczeń, zaadsorbowanych na cząstkach zawiesiny.  
Podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z budową przepraw mostowych 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w doliny i koryta rzek oraz 
mniejszych cieków, przyjmując zasadę oszczędnego zajęcia terenu.  
Roślinność i zwierzęta 
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, a nie 
wymagające  usunięcia drzewa prawidłowo zabezpieczyć poprzez: 

 oszalowanie pni drzew deskami lub obłożenie matami ze słomy, 
 podwiązanie koron drzew narażonych na uszkodzenia gałęzi, 
 nie składowanie gleby i materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron 

drzew, 
 ograniczenie poruszania się, parkowania ciężkich maszyn budowlanych pod 

koronami  i w zasięgu systemów korzeniowych drzew. 
W dolinach cieków należy zachować dotychczasowe powiązania przyrodnicze 
i roślinność łęgową, umożliwiające tym rejonom dalsze pełnienie funkcji lokalnych 
korytarzy ekologicznych: 

  Dolina potoku Sudół Prądnicki, która pełni rolę wodnego korytarza 
ekologicznego W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego) w km drogi 2+017; 

 Dolina potoku Bibiczanka, która pełni rolę wodnego korytarza ekologicznego 
W1.3 (Dolina Bibiczanki) w km drogi 6+922; 

Należy pamiętać, iż doliny rzeczne charakteryzuje duża bioróżnorodność. W związku 
z tym należy dobrać różne gatunki drzew, zbliżone do tych, które zostały usunięte. 
Odtworzenie areału, porośniętego przez drzewa lub krzewy, należy realizować po 
zakończeniu ciężkich robót budowlanych. 

Linię brzegową należy obsadzić formą krzewiastą wierzb - wierzbą wiciową (Salix 
viminalis). Nieco dalej od koryta w/w cieków wodnych należy posadzić olszę czarną 
(Alnus glutinosa) i  formy drzewiaste wierzb – wierzbę kruchą (Salix fragilis).  
Sadzonki, o ile będzie to możliwe, należy sadzić w odległości 1,5 m, w rzędach, wzdłuż 
doliny w/w cieków wodnych, w pobliżu zlikwidowanych zadrzewień, w granicy działek 
inwestycyjnych. 
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 Zalecenia ochronne dla ptaków 

Na trasie przebiegu projektowanej obwodnicy (wariant I i alternatywny), w czasie 
przeprowadzonych badań terenowych, nie stwierdzono obecności gniazd gatunków, 
które budują je bezpośrednio na ziemi, pośród roślinności porastającej uprawy, łąki 
lub nieużytki (czajka, kuropatwa, przepiórka, bażant, skowronek polny, pliszka żółta, 
świergotek łąkowy, pokląskwa, kląskawka, świerczak i strumieniówka), nad wodami 
(kaczka krzyżówka, łozówka, potrzos) lub lokujących swoje gniazda w zabudowaniach 
(pliszka siwa, kopciuszek, wróbel). Bezpośrednio na trasie projektowanej obwodnicy 
nie stwierdzono też gniazd gatunków, które budują je na wysokich starych drzewach 
(myszołów, sierpówka, grzywacz, dzięcioł zielonosiwy, sroka, wrona, kwiczoł, zięba, 
kulczyk i szczygieł), ani na krzewach (kos, drozd śpiewak, słowik rdzawy, gajówka, 
wszystkie gatunki pokrzewek, zaganiacz, gąsiorek, dzwoniec, makolągwa, 
pierwiosnka, piecuszka i trznadel). Obserwowano natomiast obecność w/w 
gatunków. Ze względu na duży obszar realizacji inwestycji nie można więc wykluczyć 
potencjalnej utraty areału gniazdowania w/w gatunków. Zaleca się więc ostrożność w 
trakcie wykonywania prac. Szczególne znaczenie ma to w obszarach zadrzewionych. 
W celu uniknięcia kolizji z miejscami lęgowymi, wszelkie prace związane z wycinką 
drzew i krzewów powinny być prowadzono w okresie późnej jesieni lub wczesnej 
wiosny. W przypadku, gdy nie jest to możliwe należy usuwać jedynie te drzewa i 
krzewy, na których nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków. Szczególna wagę należy 
przykładać do ewentualnych drzew dziuplastych. Prace wycinkowe powinny być 
poprzedzone rozpoznaniem przez osobę odpowiedzialną za nadzór przyrodniczy. W 
przypadku prac w dolinie Sudołu Dominikańskiego, szczególną uwagę należy zwrócić 
na miejsce gniazdowania Myszołowa, które znajduje się nieopodal . W odcinku tym 
prace powinny być wykonywane dopiero po okresie rozrodczym i wyprowadzeniu 
piskląt z gniazda tj. nie wcześniej niż w sierpniu.  

 Zalecenia ochronne dla ochrony płazów i gadów 

Harmonogram prac budowlanych powinien uwzględniać wiosenne i jesienne migracje 
płazów.  

Poniższa tabela przedstawia okresy wiosennych i jesiennych migracji dorosłych 
osobników wypranych gatunków płazów krajowych (Poradnik ochrony płazów. Kurek 
R. i in., 2011). 
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Prowadzenia prac w korytach cieków powinno odbywać się od czerwca do 
sierpnia. Z uwagi na stwierdzenie występowania gadów i płazów na omawianym 
terenie, zalecane jest stosowanie w trakcie prac grodzenia w okolicach cieków i 
rowów w postaci siatki lub folii. Po zewnętrznej części grodzenia należy usunąć 
wyższą roślinność i wykonać niewielkie dołki wyłożone folią, co pozwoli przenieść 
wędrujące płazy i gady w miejsca bezpieczne. Proponuje się je przenosić na odległość 
co najmniej 100 m powyżej wykonywanych prac, w dolinach potoków. 
Zabezpieczenia powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem inwestycji szczególnie 
w okresie wiosennym przed okresem wędrówek godowych płazów. Poszczególne 
zabezpieczenia powinny być regularnie kontrolowane. Odnalezione osobniki powinny 
zostać opisane w założonym zeszycie (gatunek i liczba osobników) oraz przeniesione 
w bezpieczną odległość w siedlisko o zbliżonych parametrach. Działanie te w 
znacznym stopniu ograniczą pojawianie się płazów i gadów w miejscu inwestycji. 
Wszelkie tego typu prace powinny być prowadzone przez osobę odpowiedzialną za 
nadzór przyrodniczy. 
Prace będą obejmowały dość duży obszar, więc mimo zastosowanych zabezpieczeń, 
na terenie budowy mogą pojawić się płazy. Mogą to być pojedyncze osobniki, które 
dostaną się tam przypadkiem, ale także ich liczba może być znaczna, jeśli w pasie 
budowy znajdzie się zimowisko, które płazy opuszczą. Osobniki takie będą się starały 
dotrzeć do wody i będą wchodzić do kolein wypełnionych wodą. Konieczne jest, 
zatem nie dopuszczanie do tworzenia się głębokich kolein i zasypywanie ich na 
bieżąco. Należy również zabezpieczać wszelkie studzienki i dreny, które mógłby 
stanowić pułapkę (siatka o małych oczkach). Wszelkie prace przy odławianiu 
i przenoszeniu płazów powinny być wykonywane w obecności lub przez osobę 
odpowiedzialną za przyrodnicze zabezpieczenie prac. Odławianie płazów lub gadów 
należy prowadzić przy użyciu siatki o małych oczkach. Następnie osobniki należy 
przenieść z należytą ostrożnością oraz zachowaniem odpowiednich warunków 
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wilgotnościowych w bezpieczne miejsce. Na trasie całej obwodnicy zlokalizowane 
będą mosty i przepusty drogowe, w szczególności w obszarach dolin cieków. Pełnić 
będą one pośrednio również funkcję przejść dla drobnej zwierzyny, głównie dla 
płazów.  

 Zalecenia ochronne dla ryb 
Całość prac realizowana będzie w ciekach gdzie nie stwierdzono występowania 
populacji ryb. Wyjątek stanowi rzeka Prądnik. Niemniej jednak z uwagi na górniczy 
sposób wykonywania prac w jej obrębie (wariant I), inwestycja nie stanowi zagrożenia 
dla lokalnych populacji. Realizowany tunel zostanie odizolowany od środowiska 
wodnego, poprzez wykonanie odpowiedniego uszczelnienia oraz drenażu. 
W przypadku konieczności odpompowywania wód drenażowych, do koryt cieków 
konieczne jest stosowanie osadników, których zadaniem będzie redukcja zawiesin. 
Pozwoli to na ograniczanie zmętnienia wody oraz ograniczy potencjalne 
oddziaływanie na organizmy wodne. 

Proponowane przejścia dla zwierząt pod trasą północnej obwodnicy Krakowa 
i drogami serwisowymi – wariant I 

Symbol  

obiektu 

  

km  

obwodnicy 

  

Nazwa obiektu 

  

Przeszkoda 

  

Długość 
(szerokość 

dla ob. 
mostowych) 

 [m] 

Skrajnia 
średnia 

 pod 
obiektem 

[m] 

Parametry obiektu 

Światło 

 poziome 

Światło 
pionowe 
(średnie) 

Wsp. 
ciasnoty 

WS 01 
1+909 

(rejon cieku) 

Wiadukt w ciągu POK 
nad ulicą Łokietka i 
potokiem Sudoł 

ul. Łokietka  
potok Sudoł 

35,5 3,0 - 6,0 150 4,50 19,01 

MD 04a 
ok. 4+308  

(rejon cieku) 

Most w ciągu drogi 
zbiorczej nad rzeką 
Prądnik Biały 

rzeka Prądnik 
Biały 

12,50 1,9 - 2,8 18,00 2,50 3,60 

P-06 ok. 5+530  Przepust drogowy 

Dla 
przeprowadzenia 

wód z rowów 
drogowych 

81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

WS 08 
ok. 6+920 

(rejon cieku) 

Wiadukt w ciągu POK 
nad potokiem Bibiczanka 
i ulicą Parkową 

potok Bibiczanka 
ul. Parkowa 

39,50 3,5 - 10,0 112,00 6,50 18,43 

P-10 ok. 7+926  Przepust drogowy 

Dla 
przeprowadzenia 

wód z rowów 
drogowych 

81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

P-12 ok. 8+980  Przepust drogowy 

dopływ 

Sudołu 

Dominik. 

81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

P-13 ok. 9+213 Przepust drogowy 
potok Sudoł 

Dominik. 
81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 
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 Wiadukt WS01 nie będzie stanowić bariery migracyjnej dla zwierząt. Jego całkowita 
światło poziome wyniesie 150 m i zlokalizowany zostanie nad doliną potoku Sudół 
Prądnicki. Zwierzęta mają możliwość swobodnej migracji pod jego korpusem. 
Konieczne jest zastosowanie płotków naprowadzających na odcinku 50 m wzdłuż 
projektowanej drogi do światła wiaduktu.  

 Most MD 04a nad Prądnikiem, o świetle poziomym 18 m wykonany z obrębie drogi 
zbiorczej.  Przyczółki odsunięte poza koryto główne, pozwalające na migracje wzdłuż 
rzeki w pasach o szerokości 2 m. 

 Przepust pod drogą P-06 w km 5+530. Służy przede wszystkim do przeprowadzenia 
wód z jednej strony drogi na drugą. Lokalizacja poza terenami lęgowymi płazów. 
Stwarza możliwość migracji dla drobnych ssaków.  Dlatego należy jednostronnie 
wykonać półkę o szerokości 0,5 m, zlokalizowaną na wysokości 0,5 m nad dnem. 

 Wiadukt WS08 nie będzie stanowić bariery migracyjnej dla zwierząt. Jego całkowita 
światło poziome wyniesie 112 m i zlokalizowany zostanie nad doliną potoku 
Bibiczanka. Zwierzęta mają możliwość swobodnej migracji pod jego korpusem. 
Konieczne jest zastosowanie płotków naprowadzających na odcinku 50 m wzdłuż 
projektowanej drogi do światła wiaduktu.  

 Przepust pod drogą P-08 w km 7+926. Służy przede wszystkim do przeprowadzenia 
wód z jednej strony drogi na drugą. Lokalizacja poza terenami lęgowymi płazów. 
Stwarza możliwość migracji dla drobnych ssaków.  Dlatego należy jednostronnie 
wykonać półkę o szerokości 0,5 m, zlokalizowaną na wysokości 0,5 m nad jego dnem. 

 Przepust P 12 w  km 8+980 – przeprowadzający wody dopływu potoku Sudół 
Dominikański z lewej strony drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 81,39 m, 
a przekrój w świetle 3x3 m. Wykonany jako rama żelbetowa z obustronnymi pułkami 
dla zwierząt o szerokości 0,5 m, zlokalizowanymi 0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie 
funkcję przejścia, głównie dla płazów. Konieczne stosowanie płotków 
naprowadzających na odcinkach 50 m wzdłuż drogi do jego światła. Teren na wejściu 
do przepustu wykonać w formie zieleni niskiej, pozwalającej na swobodną migrację 
płazów. 

 Przepust P 13 w  km 9+213 – przeprowadzający wody potoku Sudół Dominikański 
z lewej strony drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 81,39 m a przekrój 
w świetle 3x3 m. Wykonany jako rama żelbetowa z obustronnymi pułkami dla 
zwierząt o szerokości 0,5 m, zlokalizowanych 0,5 m nad jego dnem. Pełnić będzie 
funkcję przejścia, głównie dla płazów. Konieczne stosowanie płotków 
naprowadzających na odcinkach 50 m wzdłuż drogi do jego światła. Duże zwierzęta 
mogą migrować górą tunelu przebiegającego nieopodal. Konieczne stosowanie 
płotków naprowadzających od doliny potoku do tunelu. Teren na wejściu do 
przepustu oczyścić i zagospodarować jako zieleń niską. 

Opisywane przepusty P12 i P13 zlokalizowane będą w dolinie potoku Sudół Dominikański 
wraz z dopływem. Będą zintegrowanej z systemem ogrodzeń ochronno-
naprowadzających wykonanych z tworzywa sztucznego z odgiętą górną krawędzią na 
wysokości 50 cm. Teren przy płotkach naprowadzających pokryty gruntem o dużych 
zdolnościach retencjonowania wody. Poniżej przedstawiono schemat przejścia dla 
zwierząt. 
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Droga w pozostałych odcinkach nie będzie stanowić istotnej bariery dla migracji 
zwierząt. Znaczna część obwodnicy prowadzona będzie tunelami, które w żaden 
sposób nie ograniczają możliwości wędrówek zwierząt. 
 

3.4.2. Etap eksploatacji 

W punkcie nr 3.3.3. niniejszego opracowania przedstawiono negatywne 
oddziaływania, jakie może powodować obwodnica na etapie eksploatacji, poniżej 
przedstawiono działania minimalizujące szkody w zasobach przyrodniczych, jakie 
zostaną podjęte, by ograniczyć degradację przestrzeni krajobrazu, degradację 
warunków siedliskowych flory i fauny, śmiertelność fauny. 
Nie należy oczekiwać wystąpienia istotnych oddziaływań wtórnych, polegających na 
zmianach krajobrazu. Mogą wystąpić pewne zmiany w strukturze krajobrazu 
związane z wprowadzaniem nowych elementów – wykonanie skrzyżowań dróg, 
obiektów mostowych, wiaduktów itd. 
Nie przewiduje się oddziaływań północnej obwodnicy Krakowa na krajobraz 
kulturowy                  (rejony o gęstej zabudowie), gdyż na tych obszarach droga 
zostanie poprowadzona w tunelach (wariant I). Zaleca się ponadto, aby forma i 
kolorystyka obiektów mostowych, wiaduktów itp. była zharmonizowana z walorami 
wizualnymi krajobrazu. Dalszą minimalizację niekorzystnych oddziaływań eksploatacji 
obwodnicy na krajobraz można uzyskać poprzez odpowiednie utrzymanie drogi, czyli 
dbałość o stan techniczny, czystość, itp. wyżej wymienionych nowych i istniejących 
elementów zagospodarowania drogi i jej otoczenia. 
Na etapie eksploatacji należy zapewnić: 
 nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem odwodnienia nawierzchni drogi 

(studzienki, kolektory, przepusty), 
 konserwacje rowów odwadniających i ograniczanie zużycia soli w zwalczaniu 

zimowej śliskości jezdni, 
 utrzymania czystości wzdłuż trasy i szybkie usuwanie odpadów. 

Podczas eksploatacji, w celu zminimalizowania potencjalnych, niekorzystnych 
wpływów związanych z oddziaływaniem zanieczyszczeń komunikacyjnych, należy 
umocnić skarpy powstałe w wyniku budowy trasy na odcinkach przechodzących 
w wykopie lub nasypie poprzez zagęszczenie gruntu,  darniowanie i obsianie trawą. 
Zmniejszenie oddziaływań na rosnącą w pobliżu pasów ruchu zieleń urządzoną, 
krzewy oraz drzewa można uzyskać dzięki odpowiednim zabiegom typu ogrodniczego, 
w tym przez wapnowanie, zabiegi rekultywacyjne oraz koszenie poboczy 
ograniczające rozsiewanie się roślin synantropijnych. Zminimalizowanie oddziaływań 
na rosnące w pobliżu drogi drzewa powinno polegać na ograniczeniu stosowania 
solanki w zimowym utrzymaniu dróg. 
Oddziaływania na biocenozy wodne oraz roślinność i zwierzęta zasiedlające obrzeża 
cieków wodnych zostaną ograniczone przez oczyszczanie spływów opadowych. 
Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu odwadniającego 
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pasy drogowe jest odpowiednie użytkowanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, 
urządzeń odczyszczających ścieki opadowe oraz okresowe usuwanie namułów i 
innych zanieczyszczeń z rowów i przepustów. 
Kolizje ze zwierzętami będą ograniczały projektowane tunele: 

 km 2+100 na przekroczeniu zabytkowej Baterii B-3 i ul. Jurajskiej o długości ok. 
1000,65 m,  

 km 3+816 pod ulicami; Staropolską, Krakowskie Przedmieście, Do Cegielni oraz 
rzeką Prądnik Biały (Białucha) ok. 815 m,  

 km 7+254  pod DK 7 o długości ok. 301 m,  
 km 9+495 pod drogami gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic o długości ok. 

841 m, km 10+446 pod drogą powiatową DP 2156K o długości ok. 202,7 m. 

4. Wnioski 
1. Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu ocena oddziaływania na 
środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie wariantu I przebiegu północnej obwodnicy 
Krakowa. Stwierdza się, iż wariantem bardziej niekorzystnym pod względem 
ingerencji w przyrodę Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Dłubniańskiego 
Parku Krajobrazowego jest wariant alternatywny lokalizacji północnej obwodnicy. 
Przemawia za tym szereg argumentów: 

• w większej części zlokalizowany jest na terenie obszaru PK Dolinki Krakowskie, 
przecinając otwarte przestrzenie o dużych walorach krajobrazowych, a także liczne 
lokalne i miejscowe korytarze ekologiczne, często w ich centralnych punktach, co 
może mieć istotny wpływ na migrację zwierząt; 

• przebiega przez tereny dwóch parków krajobrazowych, które jako obszary 
chronione zostały przydzielone do typu III, stanowiącego obszary cenne przyrodniczo; 

• na trasie przebiegu obwodnicy wariantem alternatywnym przez teren Parku 
Krajobrazowgo Dolinki Krakowskie występują siedliska priorytetowe wymienione 
w Dyrektywie Siedliskowej oraz siedliska ptaków wymienionych w załączniku nr 1 
Dyrektywy Ptasiej. 

2. Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natury 2000 jest 
PLH120069 Łąki Nowohuckie  w odległości około 3 km na południe od węzła 
nowohuckiego oraz  PLH120004 Dolina Prądnika około 4 km na północ od węzła w 
Modlnicy. Przedsięwzięcie zarówno wariancie I jak i alternatywnym nie będzie 
negatywnie wpływać na przedmioty ochrony w/w obszarów, gdyż usytuowane jest od 
nich w dużej odległości. 
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3. Stwierdza się, iż wariantem bardziej niekorzystnym pod względem ingerencji 
w krajobraz jest wariant alternatywny. Należy zauważyć, że  obwodnica w wariancie 
pierwszym najczęściej nie przecina otwartych przestrzeni pól uprawnych tylko 
stanowi ich południową granicę, za którą zlokalizowana jest zwarta zabudowa 
mieszkaniowa,  ponadto w dużej części przebiega przez tunel, co minimalizuje jej 
wpływ na walory krajobrazowe. Natomiast pomimo, iż przebieg tego wariantu 
alternatywnego uwzględnia uwarunkowania urbanistyczne – przebiega poza gęstą 
zabudową mieszkaniową, to przecina więcej otwartych przestrzeni o dużych walorach 
krajobrazowych.  

5. Po dokonaniu waloryzacji wytypowanych obiektów przyrodniczych najwyższą 
rangę przyrodniczą zyskały obiekty nr 17, 23 i 25, które znajdują się na trasie wariantu 
alternatywnego projektowanej obwodnicy. Obiekt przyrodniczy  nr 17 jest terenem 
szczególnie cennym przyrodniczo, nie tylko na ze względu na siedlisko priorytetowe  
(91E0), znajdujące się w dolinie potoku Sudół Prądnicki, ale również na siedlisko 
bytowania bobra europejskiego, będącego pod częściową ochroną w dolinie potoku 
oraz Derkacza (ptaka z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej), występującego nieopodal, 
na podmokłych szuwarach, rosnących na Łąkach Giebułtowskich. Szczególnie cenny 
jest również obiekt przyrodniczy nr 23, nie tylko na ze względu na siedlisko 
priorytetowe  (91E0), znajdujące się w dolinie potoku Bibiczanka, ale również ze 
względu na siedliska gąsiorka (ptaka z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej), bytującego 
nieopodal doliny na gęstych krzewach. Podobnie na uwagę zasługuje obiekt 
przyrodniczy nr 25, nie tylko ze względu na siedlisko rośliny chronionej- centurii 
pospolitej, ale również na bytujące nieopodal w gąszczu ciernistych krzewów 
jarzębatkę i gąsiorka (ptaki z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej). 

6. Na trasie wariantu alternatywnego zachodzi większy konflikt ekologiczny ze 
względu na fakt, iż znajdują się tam siedliska priorytetowe ważne dla wspólnoty 
(Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia) , a także chronione gatunki roślin i zwierząt, co czyni 
go bardziej niekorzystnym dla środowiska przyrodniczego.  

7. Na  trasie przebiegu obwodnicy w wariancie I nie stwierdzono miejsc 
występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono 
również występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną. W miejscu realizacji inwestycji nie ma też siedlisk 
priorytetowych. Nieopodal trasy przebiegu wariantu I stwierdzono występowanie 
gąsiorka, ptaka wymienionego w załączniku nr 1 Dyrektywy nr 79/409/EWG. Przebieg 
obwodnicy w rejonie ulicy Jurajskiej (przez wzgórze Syberia) prowadzony będzie 
metodą górniczą, nie będzie mieć więc wpływu na potencjalne siedliska tego gatunku.  
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Kilkaset metrów na północ od przebiegu obwodnicy przez Sudół Dominikański (w 
wariancie I), również stwierdzono występowanie gąsiorka. Obwodnica w tym miejscu 
zajmie siedliska łozowe i trzcinowiska nie stanowiące siedlisk bytowania tego 
gatunku, który swoje gniazda buduje w gąszczu ciernistych krzewów na otwartym 
terenie. Nie będzie więc miała wpływu na ten gatunek. 

9. Po zastosowaniu działań minimalizujących, nie stwierdza się negatywnego 
oddziaływania (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) obwodnicy w wariancie 
I na środowisko przyrodnicze. 
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